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50107903 : สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะไทย 

ค าส าคญั : อุโบสถ/ เมืองมลาย/ู สมยัรัตนโกสินทร์ 

    บรรลือ ขอรวมเดช : อุโบสถวดัไทยในเมืองมลาย ู(กลนัตนั เกดะห์ ปะลิส และปีนงั) สมยั

รัตนโกสินทร์.  อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ : ศ.ดร. ศกัด์ิชยั. สายสิงห์.  361 หนา้.  

 งานวจิยัน้ีมีวตัุประสงคเ์พ่ือศึกษาความมาและการสืบเน่ืองของอุโบสถวดัไทยในเมืองมลาย ูในดา้น
รูปแบบและความสมัพนัธ์ทางศิลปะ งานวจิยัน้ีเร่ิมจากการเก็บขอ้มูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม รวมไปถึงการ
สัมภาษณ์พระสงฆ์ ชาวบา้น ช่างทอ้งถ่ินและช่างไทย โดยมีบริบทเก่ียวกบัการเมือง การปกครอง ศาสนาและ
ศิลปะ จากนั้นจึงน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวเิคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบระหวา่งอุโบสถวดัไทยในเมืองมลายกูบัอุโบสถ
ศิลปะไทยประเพณีในไทย รวมถึงศิลปะพ้ืนบา้น ศิลปะจีน ศิลปะตะวนัตก และแบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ผลของการวจิยั สามารถแบ่งออกเป็นสามช่วงดงัน้ี  
  ช่วงท่ีหน่ึง (พ.ศ. 2325 – 2451) อุโบสถวดัไทยในรัฐทางฝ่ังตะวนัออก (รัฐกลนัตนั) และรัฐทางฝ่ัง

ตะวนัตก (เกดะห์ ปะลิสและปีนงั) ต่างแสดงวา่ไดรั้บอิทธิพลศิลปะพ้ืนบา้นท่ีมีอยูใ่นรัฐนั้นๆ    ในขณะท่ีอุโบสถ
ในรัฐปีนงัแสดงอิทธิพลศิลปะจีนผสมกบัศิลปะตะวนัตก 

  ช่วงท่ีสอง (พ.ศ. 2452 – 2499) เร่ิมตน้ตั้งแต่องักฤษเขา้ครอบครองแหลมมลายทูางตอนล่างทั้งหมด 
ในช่วงน้ีมีอุโบสถเพียงไม่ก่ีหลงัท่ีรับเอาแบบการตกแต่งของตะวนัตกมาใช ้ยกเวน้วดัในรัฐปะลิสท่ีแสดงถึงการ
รับอิทธิพลศิลปะตะวนัตกมากกว่ารัฐอ่ืน ส่วนในรัฐปีนังอุโบสถไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนมากกว่าแบบอ่ืน ในรัฐ 
กลนัตนัพบวา่อุโบสถมีการพฒันารูปแบบมาเป็นศิลปะไทยประเพณีอยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่ส่วนฐาน อุโบสถ หลงัคา 
และมีการสร้างอุโบสถจตุรมุขท่ีมีเรือนยอดแบบปราสาทในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ซ่ึงตรงกนัขา้มกับ
อุโบสถในรัฐเกดะห์ท่ีไม่แสดงรูปแบบของศิลปะจากภายนอก รูปแบบของอุโบสถส่วนใหญ่จึงยงัคงมีศิลปะ
พ้ืนบา้นมลายมูากกวา่รัฐอ่ืนๆ 

  ช่วงท่ีสาม (พ.ศ. 2500 – 2550) การสร้างอุโบสถส่วนใหญ่ในช่วงน้ีในทุกรัฐท่ีกล่าวมามีตน้แบบมา
จากอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีจากภาคกลางของไทย ดงันั้นจึงไม่มีการพฒันาการเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของ
ศิลปะพ้ืนบา้นท่ีมีมาก่อนในช่วงท่ีหน่ึงกบัช่วงท่ีสอง แต่กลบัมีพฒันาการตามแบบอุโบสถในไทย  อย่างไรก็ดี 
อุโบสถแบบน้ีมกัพบตามพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญ  และมีบางวดัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในการก่อสร้างจากรัฐบาลไทย
และรัฐบาลมาเลเซีย รวมถึงผูอุ้ปถมัภท่ี์เป็นชาวจีน 
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 BANLUE KHORUAMDECH : THE ORDITIONAL HALL (UBOSOT) IN THAI TEMPLES IN 

MALAYA (KELANTAN KEDAH PERLIS AND PENANG) RATTANAKOSIN PERIOD.  

THESIS ADVISOR : PROF. SAKCHAI SAISINGHA, Ph.D.  361 pp. 

 The objective of the research: The aims of the research are to study the origins of the ordination 
hall of Thai temples in Malaya, concerning the styles and the relation with arts  and how they were passed on.  
The methodology:  In the very beginning, the information was collected from both document and field work 
including the interviews with the monks, the locals, the local craftsmen and Thai craftsmen; concerning on 
politics, administration, religions, and arts. Then, the information was then analyzed. The styles of ordination 
hall of Thai temples in Malaya (Kelantan, Kedah, Perlis and Penang), were compared with the traditional Thai 
styles of arts mainly in Rattanakosin Period and other styles; the locals, the Chinese, the western and any 
relevant styles.  The result: The result of the research can e divided in three main sections:  

 Section one (1782 A.D. – 1908 A.D.): The ordination hall of Thai temples in the eastern state 
(Kelantan) and western states (Kedah, Perlis and Penang) both showed the mixture of local arts in styles with 
the slight differences in the forms. Thus, the ordination halls in Kelantan had the local influence like ones in 
Kedah. On the other hand, Penang, which was leased by the British and had mostly Chinese population, 
received more mixed influences from Chinese and western arts. 

 Section two (1909 A.D. – 1956 A.D.): This period started when the British colonized the south of 
Cape Malay. There were not many ordination halls that received the western decorations except the one in 
Perlis. In Penang, they showed more Chinese aspects. In Kelantan, however, developed dramatically to Thai 
traditional styles; the bases, the ordination halls, the roofs and the ordination halls with the four-tiered roof and 
the canopy like the palace in the mid 20th century. In contrast with other states, the ordination halls in Kedah 
showed no signs of other influences apart from the local styles  more than other states. 

 Section three (1957 A.D. – 2007 A.D.): Most ordination halls built during this period originated 
from the ones in traditional Thai styles from central Thailand. There were neither local influential developments 
of section one, nor two but showed the strong influences of Thai temples. However, this kind of ordination halls 
was found in civilized areas. Some temples were given constructive supports from Thai and Malay governments 
or Chinese supporters. 
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           งานวิจัยฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนทุนและเวลาในการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ท าใหข้า้พเจา้ด าเนินการวิจยัได้ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของมหาวทิยาลยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไดใ้หโ้อกาสและเวลา จนกระทัง่ศึกษาส าเร็จ 

 ในการท างานวิจยัคร้ังน้ี ขา้พเจา้ได้รับค าปรึกษาแนะน าจากอาจารยห์ลายท่าน ตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษาอยูจึ่งขอขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี ท่านแรก คือ ศาสตราจารย ์ดร. สันติ  เล็ก

สุขุม ท่ีได้ให้ค  าแนะน าในช่วงเร่ิมต้นของการเสนอหัวข้อและกรอบการวิจัย   ท่านท่ีสอง คือ 

ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน า 

ปรับปรุงขอบเขตงานวิจยัให้กระชบัและเหมาะสมข้ึนรวมถึงขอ้วิจารณ์ ปรับปรุงแกไ้ขในภาพรวม 

ท่านท่ีสาม คือ ผูช่้วยศาตราจารย ์เชษฐ์ ติงสัญชลี ซ่ึงไดใ้ห้แนวทางการคิด มุมมองในการวิเคราะห์

ขอ้มูลให้มีหลายมิติ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการสอบ

วทิยานิพนธ์ท่ีไดส้ละเวลามาสอบและใหข้อ้เสนอแนะ ปรับปรุงท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่  

 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเจา้อาวาส และพระสงฆว์ดัไทยในรัฐกลนัตนั รัฐเกดะห์ 

รัฐปะลิสและรัฐปีนัง ท่ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสืบคน้ สืบสวน ทั้งในลักษณะของการ

สัมภาษณ์และเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั โดยเฉพาะ พระครูพิพฒัน์หตัถกิจ (เน่ือง  ติขฺปัญฺ

โญ) เจา้อาวาสวดัประชุมธาตุชนาราม รัฐกลนัตนั เจา้อาวาสวดันิโครธาราม รัฐเกดะห์ เจา้อาวาสวดั

พุทธเชตวนั เมืองกัวลาลัมเปอร์ ท่ีอนุเคราะห์ท่ีพกัขณะเดินทางส ารวจวดั  นอกจากน้ีผูว้ิจ ัย

ขอขอบคุณ “พระมหาเชาวลิต ญาณเมธี” และ “พระครูสังฆรักษ์ประดบั (เจา้นาย)” แห่งวดันิโคร

ธารามท่ีไดช่้วยน าขา้พเจา้เดินทางไปวดัหลายวดัทั้งในรัฐเกดะห์และปะลิส รวมถึง “คุณกัส” วดั

พุทธไทยเชตุว ัน  เ มืองกัวลาลัมเปอร์ ท่ี ช่วยประสานจัดหา ท่ีพักกับทางว ัดให้  และต้อง

ขอขอบพระคุณอาจารยแ์ดง บางตะหวา และคุณ หลวง บุญรัตน์ ช่างไทยในรัฐกลนัตนั ท่ีไดเ้พิ่มเติม

ขอ้มูลงานช่างไทยในรัฐกลนัตนัซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าวจิยัน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 หวัเมืองมลายใูนอดีต  หมายถึง  เมืองประเทศราชของไทยท่ีอยูต่อนล่างของแหลมมลาย ู

เมืองเหล่าน้ีไทยเรียกว่า “เมืองแขก” หากพิจารณาตามเน้ือความในพระราชหัตถเลขา หมายถึง

ประชาชนบางส่วนท่ีอาศยัอยู่ในหวัเมืองทางใตข้องไทย1 ไดแ้ก่ รัฐกลนัตนั (Kelatan)  รัฐตรังกานู 

(Terengganu) รัฐเกดะห์ (Kedah) หรือไทรบุรีและรัฐปะลิส (Perlis) รวมถึงรัฐปีนงั2 (Pulau Penang) 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเกดะห์ คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  

ไทยปกครองเมืองมลายเูหล่าน้ีโดยให้เจา้เมืองของชนชาตินั้นปกครองกนัเองตามจารีต

ประเพณีของคนชาตินั้น ๆ เป็นแต่ใครจะเป็นเจ้าเมืองต้องเข้ามาทูลขอและต้องส่งดอกไม้เงิน 

ดอกไมท้องพร้อมเคร่ืองราชบรรณาการทุก 3 ปี3 แต่เมืองเหล่าน้ีตอ้งการเป็นอิสระและก่อการกบฏ

บ่อยคร้ัง จนไทยตอ้งส่งกองก าลังทหารเข้าปราบปราม  อนัเป็นการแสดงถึงความพยายามท่ีจะ

ปกป้องผลประโยชน์ของไทยในหวัเมืองมลาย ูขณะท่ีชาติตะวนัตกไดข้ยายอ านาจเขา้มาครอบครอง

พื้นท่ีตอนล่างของแหลมมลายูมากข้ึนตามล าดับ  จนไทยต้องท าสัญญาโอนเมืองเหล่าน้ีให้กับ

                                                 

 1กระทรวงมหาดไทย, ส า  กงา    ด กระทรวงมหาดไทย, พระรำชหัตถเลขำรัชกำลที่ 5 ที่เกี่ยวกับ
กำรพฒันำประเทศ (กรุงเทพฯ : ส า  กงา    ด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2551), 147. 
 2องักฤษขอเช่าจากไทรบุรีเม่ือพ.ศ. 2329  ต่อมาใน พ.ศ. 2343 เช่าดินแดนฝ่ังตรงขา้มปีนงั คือ สมารัง

ไปรจากไทรบุรี (ปัจจุบนัคือ บตัเตอร์เวทิธ์) แลว้รวมดินแดนทั้งสอง เรียกวา่ “มณฑลเวลส์เลสลีย”์ ปีนงั มีช่ือเรียก

อีกช่ือว่า “เกาะหมาก” หลงัจากไทรบุรีให้องักฤษเช่า ปีนังก็ตกเป็นขององักฤษและมีช่ือใหม่ว่า “ปร๊ินซ ออฟ 

เวลส์” หรือ จอร์จทาวน์ 

 3พรชยั  นาคสีทอง, “จดหมายหลวงอุดมสมบติั : พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั” ใน จดหมำยเหตุหลวงอุดมสมบัต ิ(ฉบับปรับปรุง) , พิมพค์ร้ังท่ี 9. (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2554), 59.  
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องักฤษใน พ.ศ. 2452 ตามสนธิสัญญาแองโกล-สยาม หรือ สนธิสัญญากรุงเทพฯ4 (Bangkok Treaty 

หรือ Anglo-Siamese Treaty 1909) 

 หลงั พ.ศ. 2452 คนไทยส่วนหน่ึงท่ียงัอาศยัอยู่ในเมืองมลายูกลายเป็นคนติดแผ่นดิน  

คนเหล่าน้ีรวมกนัอยู่เป็นหมู่บ้าน และยงัคงด าเนินชีวิตตามแบบคนไทยมาโดยตลอด โดยมีวดั

ประจ าหมู่บา้นเป็นศูนยก์ลาง ภายในวดัมีเสนาสนะในพุทธศาสนา โดยเฉพาะอุโบสถอาคารส าคญั

ท่ีใชส้ าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลกัของงานวจิยัน้ี 

 อุโบสถของวดัไทยในเมืองมลายเูป็นส่วนหน่ึงของหลกัฐานท่ีสะทอ้นโลกทศัน์ของคน

ไทยท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองมลายทู่ามกลางความหลากหลายวฒันธรรม และเหตุการณ์ทางการเมืองท าให้

คนไทยอยูใ่นปกครองขององักฤษตั้งแต่ พ.ศ. 2452-2485 และ พ.ศ. 2489-2499  ก่อนจะตกอยูใ่ตก้าร

ปกครองของมาเลเซียตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา  อย่างไรก็ดีระหวา่ง พ.ศ. 2486-2488 หัวเมือง

มลายูเหล่าน้ีไดก้ลบัมาอยู่ในปกครองของไทยอีกคร้ังหน่ึง5 แมจ้ะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ท าให้เกิด

การติดต่อสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดอีกคร้ังหน่ึง   

 พ.ศ. 2500 รัฐบาลองักฤษไดใ้หเ้อกราชแก่เมืองมลาย ูตั้งเป็นสหพนัธ์มลายา (Federation 

of Malaya) ภายหลงัเปล่ียนเป็นประเทศมาเลเซีย ใน พ.ศ. 2506 โดยมีตนกู อบัดุล เราะห์มาน เป็น

นายกรัฐมนตรีคนแรก  ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัมาเลเซียอยู่ในลกัษณะมิตรประเทศ พุทธ

ศาสนาไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลไทยและมาเลเซีย มีการสร้างและบูรณะวดัหลายวดัในช่วง

ทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษท่ี 26 รวมถึงการศึกษาพระปริยติัธรรมและการสอนภาษาไทย       

ซ่ึงด าเนินมาก่อนหนา้น้ี  

 อย่างไรก็ดี การปราบปรามกองโจรจีนคอมมิวนิสต์และประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่าง 

พ.ศ. 2491-25036  ท าให้กองโจรน้ีหลบหนีเขา้มาอาศยัอยูต่ามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย  เม่ือรวม
                                                 

 4ขอ้ความในสนธิสัญญาระบุถึงการแลกเปล่ียนดินแดนระหวา่งไทยกบัองักฤษ โดยองักฤษยกเมือง

สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสใหเ้ป็นของสยามและองักฤษไดเ้มืองเกดะห์ กลนัตนัและตรังกานู ส่วนปะลิส

และสตูลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรัฐเกดะห์ ใหป้ะลิสเป็นขององักฤษส่วนสตูลเป็นของสยาม  

  Wikipedia. Anglo-Siamese Treaty[online], accessed  October 10, 2012, Available from 

http://en.wikipedia.org /wiki/anglo-siamese _%20treaty_of_1909  

  5ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมำเลเซีย (พระนคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2517), 438.  

  6เจริญ  ไชยชนะ, ตนกู อบัดุล เรำะห์มำน (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523), 57. 
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กบัเหตุการณ์วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในไทย ท่ีโยงใยไปถึงการเผยแพร่แนวคิดสังคมนิยมแบบ

คอมมิวนิสต์ รัฐบาลมาเลเซียจึงขอให้กระทรวงต่างประเทศของไทยงดการสนบัสนุนส่งเสริมดา้น

พุทธศาสนาในมาเลเซียใน พ.ศ. 25177 การสืบเน่ืองงานพุทธศิลป์ไทยตกอยูใ่นสภาพท่ีวดัตอ้งดูแล

ตวัเอง ท าให้รูปแบบอุโบสถท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมาตอ้งโอนอ่อนผ่อนตามไปตามกระแสนิยมมาก

ยิง่ข้ึนทั้งดา้นคติความเช่ือและรูปแบบศิลปะ อุโบสถรุ่นเก่าค่อยๆ ลดนอ้ยลงและอุโบสถรุ่นใหม่เขา้

มาแทนท่ี  ดงันั้นการศึกษาเร่ืองอุโบสถในเมืองมลายจึูงมีประโยชน์ต่อการสืบคน้ความเป็นมาและ

การสืบเน่ืองของพุทธศิลป์ไทย ตลอดจนเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาและศิลปวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ  

  อน่ึง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งช่วงเวลาในการศึกษาเป็น 3 ช่วง ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การศึกษาเอกสารประวติัศาสตร์และเหตุการณ์ส าคญัทั้งของไทยและของมาเลเซีย ดงัน้ี 

  ช่วงท่ี 1 (พ.ศ. 2325-2451) เร่ิมตั้ งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงการโอน

ดินแดนให้กบัองักฤษตามสนธิสัญญาแองโกล-สยาม หรือสนธิสัญญากรุงเทพฯ (Bangkok Treaty 

หรือ Anglo-Siamese Treaty 1990)  

  ช่วงท่ี 2 (พ.ศ. 2452-2499) เป็นช่วงท่ีองักฤษเขา้ครอบครองแหลมมลายตูอนล่างทั้งหมด

รวมถึงหวัเมืองทั้งส่ีท่ีเคยข้ึนกบัไทย จนองักฤษใหเ้อกราชแก่มาเลเซีย   

  ช่วงท่ี 3 (พ.ศ. 2500-2550) นับตั้ งแต่มาเลเซียได้รับเอกราช มีรัฐธรรมนูญปกครอง

ประเทศ จนถึง พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมท าวจิยัเร่ืองน้ี   

 ด าเนินการวิจยัโดยการศึกษาลกัษณะร่วมของอุโบสถเพื่อจดักลุ่มรูปแบบ  วิเคราะห์

ลักษณะของอุโบสถแต่ละกลุ่มโดยน ามาเปรียบเทียบกับอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี เพื่อ

ตรวจสอบพฒันาการและการเปล่ียนแปลง อนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ  เช่น กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่น

พื้นท่ี ช่าง พระสงฆ ์ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน กบัการมือง การปกครอง การเปล่ียนแปลง พระราชบญัญติั

ลกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์อนัเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบถึงกลุ่มคน  ช่าง และพระสงฆ์

ในแต่ละพื้นท่ี 

 

                                                 

  7ทรงวทิย ์ แกว้ศรี, ประวตัศิำสตร์พระพุทธศำสนำ เล่ม 11  พระพทุธศำสนำในมำเลเซีย  สิงคโปร์ 

อนิโดนีเซีย  (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพก์ารศาสนา, 2530), 45-47. 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

  1. ศึกษาความเป็นมาและการสืบเน่ืองอุโบสถวดัไทยในเมืองมลาย ู

  2. ศึกษารูปแบบศิลปะ การคล่ีคลาย และความสัมพนัธ์ทางศิลป์ของอุโบสถวดัไทยใน

เมืองมลาย ู  
 

สมมติฐำนกำรศึกษำ      

  1. อุโบสถวดัไทยในเมืองมลาย ูอาจสืบเน่ืองคติความเช่ือมาจากอุโบสถท่ีมีมาก่อนสมยั

รัตนโกสินทร์ แต่รูปแบบและวสัดุไดเ้ปล่ียนไปตามระยะเวลา สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีท่ีตั้งถ่ินฐาน 

 2. อุโบสถอาคารส าคญัของวดัไทยในเมืองมลาย ูควรมีรูปแบบเฉพาะท่ีมีความสัมพนัธ์

กลมกลืนกบัศิลปะพื้นบา้นในทอ้งถ่ิน แต่มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละรัฐ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้

อุโบสถมีรูปแบบแตกต่างกนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ใน

แต่ละรัฐ เช่น ปริมาณของคนแต่ละชาติ ช่าง รวมถึงการติดต่อสัมพนัธ์ของพระสงฆไ์ทยในแต่ละรัฐ

กบัพระสงฆใ์นไทย ซ่ึงน่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้รูปแบบอุโบสถในไทยแพร่หลายเขา้ไปในเมือง

มลาย ู

 3. วดัไทยในเมืองมลายเูป็นหลกัฐานการตั้งถ่ินฐานของคนไทย อุโบสถสถาปัตยกรรม

ส าคญัของวดัจึงตอ้งมีเอกลกัษณ์แสดงความเป็นไทย 
 

 ขอบเขตกำรศึกษำ 

  ศึกษาอุโบสถของวดัไทยในรัฐกลนัตนั เกดะห์ ปะลิส และ ปีนงั ประเทศมาเลเซีย  ใน

วดัไทยในรัฐกลนัตนั รัฐปีนงั รัฐเกดะห์และรัฐปะลิส รวมจ านวน 62 วดั จากจ านวน 66 วดั และ

ส านกัสงฆ์อีก 2 ส านกั จากจ านวน 7 ส านกั (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) โดยคดัเลือกเฉพาะ

อุโบสถหลงัส าคญัเป็นตวัแทนแต่ละช่วงเวลาเป็นกรณีศึกษา เช่น อุโบสถของวดัท่ีเป็นท่ีอยูข่องเจา้

คณะรัฐ อุโบสถท่ีมีก าหนดอายุชดัเจน อุโบสถท่ียงัคงรูปแบบเดิมมากท่ีสุด และอุโบสถท่ีมีคุณค่า

ทางดา้นศิลปะ 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

  1. การวิจยัเร่ือง อุโบสถวดัไทยในเมืองมลายู (กลนัตนั ปีนงั เกดะห์และปะลิส) สมยั

รัตนโกสินทร์  เป็นการศึกษาอุโบสถในวดัไทยท่ีมีอยูใ่นรัฐกลนัตนั รัฐเกดะห์ รัฐปะลิส และรัฐปีนงั 

   ส
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ประเทศมาเลเซีย โดยศึกษารูปแบบศิลปะของอุโบสถอาคารส าคญัของวดั และอาจกล่าวถึงพระ

ประธาน และจิตรกรรมตามความจ าเป็น 

  2. ค  าวา่ “หวัเมืองมลายู”  เป็นค าท่ีใชเ้รียกเมืองกลนัตนั  เมืองไทรบุรีหรือเกดะห์ และ

เมืองปะลิสก่อน พ.ศ. 2452 เมืองเหล่าน้ีเป็นเมืองประเทศราชของไทยบางช่วงเวลาจนกระทัง่โอน

ให้กบัองักฤษใน พ.ศ. 2452 แต่เน่ืองดว้ยเหตุการณ์ทางการเมืองเปล่ียนไปมา จึงท าให้การเรียกช่ือ

เมืองมีหลายแบบและเม่ืออยู่ในปกครองอังกฤษก็รวมตัวกันตามลักษณะของเมืองและกลุ่ม

ประชากรเป็นการปกครองอย่างอาณานิคมขององักฤษมีช่ือเรียกว่า  “Straits Settlements”  แบบ

สหพนัธรัฐมลายู ( Federated Malay States) และแบบท่ีไม่เป็นสหพนัธ (Unfederated Malay States)

ได้แก่เมืองท่ีอังกฤษได้มาคราวสุดท้าย ต่อมาเ ม่ือเมืองมลายูได้รับเอกราช ก็มี ช่ือเรียกว่า          

“สหพนัธมลายา” (Federation of Malaya) ก่อนท่ีจะมาเป็น “สหพนัธรัฐมาเลเซีย” (Federation of 

Malaysia) และเรียกกนัทัว่ไปวา่ “มาเลเซีย” (Malaysia)  เพื่อไม่ให้สับสนจึงขอเรียกเมืองมลายตูลอด

งานวจิยัน้ี  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  เมืองมลำยู  หมายถึง หวัเมืองมลายทูางใตไ้ทยท่ีอยูใ่นปกครองขององักฤษระหวา่ง พ.ศ.

2452-2499 ยกเวน้ สตูล ปัตตานี นราธิวาส (รวมพื้นท่ีทางเหนือของรัฐกลนัตนั) และยะลา ท่ีอยูใ่น

ปกครองของไทยตามสนธิสัญญากรุงเทพ ฯ ก่อนหนา้น้ีเมืองเหล่าน้ีตอ้งส่งบรรณาการ เป็นดอกไม้

ทอง ดอกไมเ้งินใหไ้ทย ทุก       ไดแ้ก่ ตรังกานู กลนัตนั ไทรบุรีและปะลิส แต่หลงัพ.ศ. 2451 เมือง

ดงักล่าวเปล่ียนมาอยูใ่นปกครองขององักฤษและมาเลเซียตามล าดบั  ยกเวน้ในช่วงสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 ท่ีญ่ีปุ่นยึดแหลมมลายไูด ้จึงคืนหวัเมืองมลายส่ีูเมืองให้กบัไทย ไทยไดก้ลบัเขา้ไปปกครองอีก

คร้ังหน่ึงระหวา่ง พ.ศ. 2486-2488 ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ภายหลงั

ญ่ีปุ่นแพส้งครามองักฤษจึงขอเมืองดงักล่าวคืน 

 ไทรบุรี คือ เมืองท่ีเคยเป็นหัวเมืองมลายูของไทยมาก่อน  เดิมเรียก “เมืองไทร” แต่ใน

ภาษามลายเูรียก “เกดะห์” เป็นเมืองท่ีมีเขตแดนติดต่อกบัไทยดา้นจงัหวดัสงขลาและยะลา ปัจจุบนั

คือรัฐหน่ึงในมาเลเซียมีสุลต่านเป็นประมุข เช่นเดียวกบัรัฐตรังกานู กลนัตนัและรัฐปะลิส 

  ปีนัง   หมายถึง  เกาะเล็กทางฝ่ังตะวนัตกของรัฐเกดะห์ หรือเกาะหมาก ในรัชกาลท่ี 1 

เกาะปีนังยงัรวมอยู่กบัไทรบุรี  ภายหลงัองักฤษขอเช่าเพื่อเป็นท่ีจอดพกัเรือและสถานีการคา้ใน

   ส
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ภูมิภาคน้ี ใน พ.ศ. 2329 ตั้งแต่นั้นมาปีนงัไม่ไดก้ลบัมาเป็นของไทรบุรีอีก ภายหลงัองักฤษตั้งช่ือ

ใหม่ว่า “จอร์จทาวน์” เพื่อเป็นเกียรติแก่กษตัริยจ์อร์จขององักฤษ  ปัจจุบนัปีนังเป็นรัฐหน่ึงของ

ประเทศมาเลเซีย และเป็นรัฐท่ีมีประมุขเป็นผูว้า่ราชการหรือขา้หลวงมีการปกครองอยา่งอาณานิคม 

เรียกวา่ “Straits Settlements” เช่นเดียวกบัรัฐมะละกาและซาราวคั  

  กลันตัน หมายถึง เมืองท่ีเคยเป็นหวัเมืองมลายูของไทยเช่นเดียวกบัรัฐเกดะห์ และตรัง

กานูเป็นเมืองท่ีอยู่ทางชายฝ่ังทะเลตะวนัออกกบัปัตตานี ภายหลงัการโอนดินแดนให้กบัองักฤษ     

ใน พ.ศ. 2452 ดินแดนทางเหนือบางส่วนของกลนัตนั คือบริเวณตากใบข้ึนกบัไทย ต่อมาเม่ือมีการ

ปรับปรุงการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตากใบจึงเป็นอ าเภอหน่ึงข้ึนกบัจงัหวดันราธิวาส 

 ศิลปะไทยประเพณี หมายถึง รูปแบบศิลปะท่ีท าสืบต่อกนัมานาน จนเกิดระเบียบแบบ

แผนเฉพาะ และมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากชนชาติอ่ืน สามารถจ าแนกตามคุณลกัษณะของงานศิลปะ

ไดเ้ป็นสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ประติมากรรมไทยประเพณี และจิตรกรรมไทยประเพณี  

 อุโบสถ หรือ “โบสถ์” มีความหมายหลากหลาย แต่เขา้ใจร่วมกนัว่า หมายถึง อาคาร 

หรือ ท่ีซ่ึงพระสงฆใ์ชท้  าสังฆกรรม เช่น การสวดปาฏิโมกข ์และ การอุปสมบท เป็นตน้ ปัจจุบนัจะ

เรียกวดัได้ต้องมีอุโบสถท่ีมีสีมาล้อมเป็นเขต ท่ีในเสมานั้นต้องได้รับพระราชทานจากกษตัริย์

เรียกว่า “วิสุงคามสีมา” ไม่เก่ียวขอ้งกบัท่ีดินของชาวบา้น หากไม่มีอุโบสถ ตามพระราชบญัญติั

ลกัษณะการปกครองสงฆ ์จะเรียกวา่ “ส านกัสงฆ”์ 8   
 

ข้อจ ำกดัของกำรวจัิย  

  1. ผลการวิจยัคร้ังน้ี เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง พ.ศ. 2550-2555 น ามา

วิเคราะห์ ประมวลผลตามวิธีการวิจยั ดงันั้นขอ้มูลต่างๆ ท่ีน ามาเป็นตวัอย่างในการศึกษา จึงเป็น

ขอ้มูลท่ีประจกัษ์ชดัในช่วงน้ี หลงัจากน้ีอาจมีเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณค่าตามปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  

 2. แหล่งขอ้มูลอยู่ภายนอกประเทศ  ท าให้การเก็บขอ้มูลตอ้งใช้เวลาและงบประมาณ

มากกว่าการท าวิจยัภายในประเทศกว่าสองเท่า ประกอบกบัคนในพื้นท่ีมีความแตกต่างทางภาษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ท าใหก้ารคน้หาวดัไทยและขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวดัตอ้งใช้

                                                 

  8มหาอ ามาตยต์รี  พระยาภกัดีนฤเบศร์, พระพุทธศำสนำ, พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2520), 74. 
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ระยะเวลามาก เพราะไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นภาษาของคนไทยใน

พื้นท่ี   

 3. วดัไทยในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นวดัท่ียงัมีการใช้งานอยู่ อุโบสถจึงได้รับการบูรณะ 

หรือ สร้างใหม่เป็นระยะ ดว้ยเหตุน้ี ภาพท่ีประกอบงานวิจยัจึงเป็นอุโบสถท่ีมีอยูใ่นช่วง พ.ศ. 2551-

2555 แต่อาจมีบางภาพท่ีบนัทึกไวก่้อนหนา้น้ีโดยผูว้ิจยั และท่ีน ามาจากหนงัสือ “ไทยในมาเลเซีย” 

ของ คุณธ ารงศกัด์ิ อายวุฒันะ และเล่มอ่ืนๆ ซ่ึงจะท าเชิงอรรถระบุไว ้

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  1. ผลการศึกษาจะท าใหท้ราบความเป็นมา และการสืบเน่ืองอุโบสถ อาคารส าคญัของ

วดัไทยในเมืองมลาย ู

  2. เขา้ใจรูปแบบศิลปะ ความสัมพนัธ์ทางศิลป์และการคล่ีคลายของอุโบสถในเมือง

มลาย ู 

  3. เป็นขอ้มูลส าหรับการก าหนดแนวทางในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยท่ีมีอยูใ่น

มาเลเซีย และประเทศอ่ืน  
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บทที ่2 

ประวตัิศาสตร์แหลมมลายู 
 

สภาพภูมิศาสตร์ 

  แหลมมลายหูรือคาบสมุทรมลาย ู(Malay Peninsula) อยูใ่นทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

มีลกัษณะเป็นแผน่ดินยืน่ยาวออกมาจากแหลมอินโดจีน (Indochina Peninsular) ลงมาทางใต ้ชายฝ่ัง

ดา้นตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นช่องแคบมะละกา และหมู่เกาะใหญ่นอ้ยเรียงรายไปทางดา้นทิศตะวนัออก

เร่ิมตั้งแต่เกาะสุมาตรา เกาะชวา  เกาะบอร์เนียวและเกาะอ่ืนๆ อีกตามล าดบั   

  แหลมมลายมีูส่วนท่ีแคบท่ีสุดอยูท่ี่คอคอดกระ จงัหวดัระนอง ทางเหนือของแหลมมลายู

มีเทือกเขาภูเก็ตต่อมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ลงมาเป็นเทือกเขานครศรีธรรมราช และ สันกาลาคีรี 

เทือกเขาดงักล่าวน้ีเรียงซ้อนต่อกนัลงไปต่อเน่ืองเขา้ไปจนถึงตอนใตข้องแหลมมลาย ูท าให้แหลม

มลายูมีเทือกเขาอยู่ตรงกลางแบ่งมาเลเซียออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านชายฝ่ังทะเลตะวนัตกกบัด้าน

ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก   

 ดา้นชายฝ่ังทะเลตะวนัตกของแหลมมลายูติดทะเลอนัดามนัมีชายฝ่ังทะเลต่อเน่ืองกบั

ภาคใต้ของไทย พม่า และ อินเดีย ส่วนด้านชายฝ่ังทะเลตะวนัออกติดทะเลจีนใตมี้ชายฝ่ังทะเล

ต่อเน่ืองข้ึนมาถึงอ่าวไทย ท าให้แหลมมลายูมีความส าคญัต่อการเดินเรือมายงัคาบสมุทรอินโดจีน   

เป็นเมืองท่าและเป็นจุดแวะพกัการเดินทางของเรือท่ีเดินทางระหวา่งอินเดียกบัจีน นอกจากน้ี ยงัมี

เส้นทางข้ามคาบสมุทรหลายเส้นทางเพื่อตดัข้ามจากชายฝ่ังทะเลตะวนัออกไปยงัชายฝ่ังทะเล

ตะวนัตก สภาพเช่นน้ีเก้ือหนุนต่อการติดต่อคา้ขายรวมถึงการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มคนท่ีเดินทางผา่น

ไปมา  ซ่ึงมีทั้งคนอินเดีย คนชวา คนจีน คนอาหรับ และคนยุโรป ดว้ยเหตุน้ีแหลมมลายจึูงมีความ

หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีปรากฏมานานนบัพนัปี ล าดบัไดต้ั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ลงมาถึง

สมยัประวติัศาสตร์และปัจจุบนั   

แหลมมลายูก่อนสมัยรัตนโกสินทร์  

  หลกัฐานดา้นโบราณคดีและการขดุคน้ท่ีหุบเขาบูจงั (Bujang Valley) ตอนใตข้องแหลม

มลาย ูก่อน พ.ศ. 2523 พบวา่บริเวณน้ีน่าจะเป็นศูนยก์ารคา้นานาชาติตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 10-19 ใน
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เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีได้รับอิทธิพลอินเดีย1 นอกจากน้ียงัมีแหล่งโบราณคดีท่ีอ าเภอยะรัง 

จงัหวดัปัตตานี จงัหวดันครศรีธรรมราช อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และอ าเภอตะกัว่ป่า 

จงัหวดัพงังา ก็ไดพ้บหลกัฐานในวฒันธรรมศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ สันนิษฐานวา่วฒันธรรม

เหล่าน้ีเขา้มาพร้อมกบัพอ่คา้ชาวอินเดียท่ีมาคา้ขาย หาทองค าและเคร่ืองเทศ  รวมถึงนกับวชท่ีไดม้า

พกัอาศยัอยูร่ะยะหน่ึง เพื่อรอลมมรสุม2 ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดเส้นทางขา้มคาบสมุทรจากเมืองท่าท่ีอยูท่าง

ฝ่ังทะเลตะวนัตกมายงัเมืองท่าทางฝ่ังทะเลตะวนัออกเพื่อเดินทางมายงัอ่าวไทย คาบสมุทรอินโดจีน

และจีน 

  พุทธศตวรรษท่ี 12-16 เมืองต่างๆในแหลมมลายยูอมรับนบัถือพุทธศาสนามหายานท่ีมา

จากอาณาจกัรศรีวิชยั  ดงัปรากฏหลกัฐานการคน้พบศาสนสถานและรูปเคารพท่ีพบตั้งแต่ตอนบน

ลงไปถึงตอนล่างของแหลมมลายู บ่งบอกความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัวฒันธรรมอินเดียและชวา

จนท าใหมี้การสันนิษฐานวา่เมืองต่างๆ เหล่าน้ีอาจเป็นเมืองส าคญัของอาณาจกัรศรีวิชยัในภูมิภาคน้ี3 

เช่น เมืองไชยา  เมืองนครศรีธรรมราชรวมถึงบริเวณหุบเขาบูจงัในมาเลเซีย 

  พุทธศตวรรษท่ี 17 พระเจา้ปรักกรมพาหุมหาราช กษตัริยป์ระเทศลงักา ทรงศรัทธา

เล่ือมใสอุปถมัภ์พุทธศาสนาจนรุ่งเรืองในลงักาเป็นท่ีเล่ืองลือมาถึงประเทศพม่า ไทย และกมัพูชา 

พระสงฆท่ี์มีความเล่ือมใสจึงเดินทางไปศึกษาท าการบวชแปลงเป็นพระสงฆล์งักาวงศน์ าลัทธิพุทธ

ศาสนาอยา่งลงักาเขา้มาตั้งมัน่อยูท่ี่เมืองเมาะตะมะและเมืองนครศรีธรรมราช4 พุทธศาสนาดงักล่าว

ภายหลงัแพร่ข้ึนไปยงัภาคกลางและภาคเหนือของไทย 

                                                 

  1ขอ้มูลจากพิพิธภณัฑโ์บราณคดีหุบเขาบูจงั (The Bujang Valley Archeology Museum) อ าเภอสุไหง

ปัตตานี รัฐเกดะห์ 

  2M.C. Subhasdis Diskul., The Historical Development of South East Asian Arts (Bangkok : 

n.p., nd.), n. pag. 

  3หม่อมเจา้สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 8 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ,์ 

2528), 15-16.   

  4สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ปกิณกะพระนิพนธ์ เล่ม 1 เกร็ดประวัติศาสตร์สยาม 

(กรุงเทพฯ         , 2553), 137. 
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  พุทธศตวรรษท่ี 19 ชาวมุสลิมไดต้ั้งหลกัแหล่งในแหลมมลายูเรียบร้อยแลว้5 ระยะแรก

นั้นไดอ้าศยัรวมกนัอยูไ่ม่ไกลจากชายฝ่ังของแหลมมลาย ูโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบและเมืองมะละ

กาซ่ึงไกลจากศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองของอาณาจกัรต่างๆในบนแหลมอินโดจีน พร้อมกนัน้ีก็

ไดน้ าศาสนาใหม่เขา้มาซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็วเม่ือเจา้เมืองหนัมานบัถือศาสนาดงักล่าว ดงั

ปรากฏในพงศาวดารเมืองไทรบุรีวา่เจา้เมืองไทรบุรีตั้งแต่องคท่ี์ 7 เป็นตน้มาเปล่ียนจากการนบัถือ

พุทธศาสนามานบัถือศาสนาอิสลาม6  

  ศาสนาใหม่ถูกเผยแพร่ออกไปพร้อมกับการขยายประชากรมุสลิมอย่างรวดเร็ว 

สถานการณ์ดงักล่าวน้ีเป็นการสร้างความขดัแยง้กบัผูมี้อ านาจเดิม ซ่ึงไม่เพียงแต่การอา้งสิทธิใน

พื้นท่ีท่ีปราศจากเจ้าของท่ีแน่ชัดบนแหลมมลายู แต่ยงัเก่ียวข้องกับการปกป้องผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัศาสนา ซ่ึงในขณะนั้นนครศรีธรรมราชเป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์ใน

ภูมิภาคน้ี  

  การเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาหินยานแบบลังกาของนครศรีธรรมราช ยืนยนัด้วย

ข้อความในศิลาจารึกหลักท่ี 1 และแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสุโขทยักับนครศรีธรรมราช           

แต่หลงัจากศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองท่ีสุโขทยัเปล่ียนมาอยู่ท่ีอยุธยา อ านาจทางการเมืองของ

อยธุยาก็ครอบคลุมเมืองนครศรีธรรมราชแทน         

 

 

                                                 

  5บนัทึกของชาวจีน และ ชาติอ่ืน ๆ ในพทุธศตวรรษท่ี 19 รายงานวา่ไดพ้บชาวมุสลิมในแหลมมลาย ู

เกาะสุมาตรา เกาะชวา และ เกาะเบอร์เนียว ดูรายละเอียดใน ประจกัษ ์ ช่วยไล่, โลกอิสลาม (กรุงเทพฯ :  เซา้ธ์ ซี 

พบัลิเกชัน่, 2521),  367-368.  และใน นิราศมาลายา ได้ กล่าวถึง มโรงมหาวงศ์พร้อมพวกได้ตั้ งหลกัแหล่งท่ี      

“กาสูก” อยู ่“ปูโลไทร” ใน พ.ศ. 1885 ดูรายละเอียดใน พระราชรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร), นิราศมลายา (พระนคร : 

โรงพิมพม์หามงกฎุวทิยาลยั, 2505), 14. 

  6ประชุมพงศาวดาร ภาคที ่2 (พระนคร : โรงพิมพบ์ ารุงนุกลูกิจ, 2470. พิมพใ์นงานพระราชทาน

เพลิงศพ พระยาราชานุวงศ ์(เลก็ บุญนาค) เม่ือปีเถาะ พ.ศ. 2470), 79-80.  
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  นครศรีธรรมราชหัวเมืองส าคญัของไทยคอยควบคุมดูแลเมืองต่างๆ ในภาคใตร้วมถึง

ปัตตานี กลนัตนั ปาหัง และ ไทรบุรี7 ในรูปแบบเมือง 12 นกัษตัร ประกอบดว้ยเมืองสายบุรี เมือง

ปัตตานี เมืองกลนัตนั เมืองไทรบุรี เมืองปาหงั เมืองตรัง เมืองพทัลุง เมืองสะอุเลา เมืองบนัทายสมอ  

เมืองชุมพร  เมืองกระบุรีและเมืองตะกัว่ป่า หลกัฐานดงักล่าวแสดงว่าเมืองปัตตานี เมืองกลนัตนั 

เมืองปาหงัและเมืองไทรบุรียอมรับอ านาจทางการเมืองของไทย สัญลกัษณ์ของการยอมรับถูกแสดง

ดว้ยตน้ไมเ้งิน ตน้ไมท้อง8 ท่ีตอ้งส่งมาใหทุ้กสามปี   

  พ.ศ. 2310 เม่ือไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า หวัเมืองและประเทศราชทั้งหลายไดก้ลบั

เป็นอิสระ หลงัจากท่ีสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชกอบกูเ้อกราชกลบัคืนมา พระองคท์รงรวบรวม

หัวเมืองส าคญัและประเทศราชต่างๆ รวมถึงเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมืองมลายูให้กลบัมา

ข้ึนกบัไทยดงัเดิม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคเ์ห็นความส าคญัและประโยชน์ของเมืองต่างๆ เหล่าน้ี  

หัวเมืองมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์ : บริบททางการเมือง การปกครอง 

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกข้ึนครองราชยใ์นปี พ.ศ. 2325 และ สถาปนา

กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงใหม่  ความไม่สงบท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง นบัตั้งแต่สงครามกบัพม่ารวมถึง

                                                 

  7สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงใหค้วามเห็นไวว้า่ “...ในพงศาวดารของไทยเราวา่ไทยได้

แหลมมลายตูลอดลงไปจนสุดปลายแหลม  มีหลกัฐานอยูใ่นกฎมนเทียรบาล และในเร่ืองพงศาวดารคร้ังรัชกาล

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏวา่ไทยไดย้กกองทพัลงไปตีถึงเมืองมลกัา แต่เม่ือพิจารณาดูก็เห็นว่าตรงกนั 

คือ เม่ือคร้ังพระเจา้รามค าแหงมหาราช  คงขยายราชอาณาเขตลงไปตลอดแหลมมลาย ูแต่ใหไ้ทยลงไปปกครองแต่

ตอนท่ีราษฎร์เป็นละวา้ ขา้งใตล้งไปราษฎร์เป็นมลายูจึงให้มลายูปกครองกนัเอง  แต่วิธีปกครองคงเป็นอย่าง

ประเทศราช” ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระเจา้ฯ  เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ และ สมเด็จฯ  กรมพระยา

ด ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเดจ็ เล่ม 6  (กรุงเทพฯ :  องคก์ารคา้คุรุสภา, 2504), 174. 

  8เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จพระราชปิตุลา  บรมพงศาภิมุข  ทรงพระนิพนธ์เร่ือง ชีววิฒัน์ เร่ืองเท่ียวท่ีต่างๆ ภาค

ท่ี 7 ไดเ้สด็จลงไปทางใตจ้นถึงเมืองกลนัตนั บนัทึกไวว้า่...ราษฎรไทย จีน แขก  ซ่ึงตั้งอาศยัอยูใ่นเมือง กลนัตนันั้น

ไม่ตอ้งเสียส่วยสาอากรส่ิงใด  ตอ้งเสียเงินส าหรับเร่ียรายท าตน้ไมท้องเงินบรรณาการ 3 ปี คร้ังหน่ึง  คนละคร่ึง

เหรียญ  ตอ้งเสียทุกคนไม่ไดเ้วน้ ดูรายละเอียดใน ภาณุพนัธวงศวรเดช, สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระยา.  ชีวิวัฒน์  (พระ

นคร :โรงพิมพ ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471, สมเด็จพระราชปิตุลา  บรมพงศาภิมุข  ทรงพระนิพนธ์  นบั เป็นเร่ือง

เท่ียวท่ีต่างๆ ภาคท่ี 7  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้พิมพพ์ระราชทานในงานทรง

บ าเพญ็พระราชกศุลปัญญาสมวาร พระศพสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข ณ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2471), 79. 
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กบฏในแหลมมลายูท าให้พระองค์ต้องส่งกองก าลงัทหารลงไปปราบต่อเน่ืองถึงสมยัพระบาท      

สมเด็จฯ พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทั้งยงัตอ้งปรับปรุงการปกครองเพื่อแกปั้ญหาหลายคร้ัง เป็นผลให้มี

การแยกเมืองใหญ่ออกเป็นเมืองเล็ก เช่นกรณีการแยกเมืองปัตตานีเป็น 7 เมือง9 และแยกไทรบุรีเป็น 

4 เมือง10 นบัเป็นวธีิหน่ึงในการแกปั้ญหาทางการเมืองและการปกครองในช่วงน้ี 

  ไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัหวัเมืองมลายเูหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึนในช่วงท่ีมหาอ านาจจากยุโรป

เขา้แทรกแซงเมืองต่างๆ เพื่อหาอาณานิคม ไทยจึงไดท้  าการจดัการปกครองใหม่ในสมยัพระบาท 

สมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยรวมอ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลางแบ่งการปกครองทัว่ราชอาณาจกัร

ออกเป็นมณฑลเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑล ผลการจดัการปกครองใหม่ท าให ้    

กลนัตนัและตรังกานู อยู่ภายใตก้ารดูแลของสมุหเทศาภิบาลประจ ามณฑลภูเก็ตในปี พ.ศ.2438 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2440  เกดะห์ ปะลิส และสตูลก็กลบัมารวมกนัเป็นมณฑลไทรบุรี11   

  ระหว่างน้ีพระมหากษตัริย์และเช้ือพระวงศ์ในสมยัรัตนโกสินทร์ได้เสด็จประพาส        

หวัเมืองภาคใตม้ากข้ึนดว้ยมีเรือกลไฟเป็นราชพาหนะ เช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 

ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใตใ้น พ.ศ. 2401โดยเสด็จไปจนถึงเมืองสงขลาและ ในพ.ศ. 2406  

เสด็จถึงเมืองปัตตานี  ส่วนหวัเมืองฝ่ายตะวนัตกและหวัเมืองมลายพูระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หัวเป็นพระองค์แรกท่ีไดเ้สด็จไปประพาส เช่นใน พ.ศ. 2413 เม่ือเสด็จไปสิงคโปร์ไดแ้วะ

ประพาสเมืองสงขลา ต่อมาเม่ือเสด็จไปอินเดียใน พ.ศ. 2414            าสหัวเมืองฝ่ายทะเล

                                                 

  9ในรัชกาลท่ี 1 โปรดใหแ้ยกปัตตานีเป็น 7 เมือง คือ ปัตตานี ยะหร่ิง หนองจิก ยะลา สายบุรี รามณัห์ 

และ ระแงะ  และแยกตรังกานูออกจากกลนัตนั ไทยถือวา่เมืองเหล่าน้ีเป็นเมืองประเทศราช และแต่งตั้งเจา้เมืองซ่ึง

เป็นคนมลายูมาปกครองกนัเอง   แต่จะตอ้งส่งบรรณาการมาถวายพระมหากษตัริยก์ าหนดเวลา 3 ปีต่อคร้ัง ดู

รายละเอียดใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ 

รอบแหลมมลายู ร.ศ. 117 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2507), 95. 

  10เมืองไทรบุรีเป็นส่วนหน่ึงท่ีชกัจูงให้องักฤษเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัไทย  การปราบกบฏไทรบุรี ท่ีมี

บ่อยคร้ังในขณะท่ีรัชกาลท่ี 3   ท าให้พระองคเ์ห็นวา่ไทรบุรีเป็นตน้เหตุแห่งความยุง่ยากในการปกครอง จึงแบ่ง

ไทรบุรีออกเป็นส่ีเมือง  คือ  เปอร์ลิส  สตูล  กะปังปาสู  และ ไทรบุรี  การเขา้แทรกแซงขององักฤษท่ีเมืองปีนัง

และทางตอนเหนือของแหลมมลายใูนเวลาต่อมา  ท าใหส้ถานการณ์หวัเมืองในภาคใตอ่้อนไหวมากข้ึน 

  11กองประชาสัมพนัธ์, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 5, เขา้ถึง

เม่ือ 4 เมษายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://yeawya.prd.go.th/view_ebook.php?id=13   
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ตะวนัตก คือ เมืองภูเก็ต เมืองพงังาและเมืองไทรบุรี แลว้เสด็จทางสถลมารคจากเมืองไทรบุรีขา้ม

แหลมมลายมูาลงเรือพระท่ีนัง่ท่ีเมืองสงขลากลบักรุงเทพฯ หลงัจากนั้นก็เสด็จประพาสหวัเมืองฝ่าย

ตะวนัออกและหวัเมืองฝ่ายเหนือจนใน พ.ศ. 2431 จึงไดเ้สด็จมลายอีูก คราวน้ีไดเ้สด็จต่อเน่ืองหลาย

คร้ัง คือ ใน พ.ศ. 2432  พ.ศ. 2441 และ พ.ศ 244412 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว 

เสด็จพระราชด าเนินประพาสประเทศมลายใูน พ.ศ. 246713 เป็นตน้ 

  เห็นไดช้ัดว่าการเสด็จประพาสในภาคใตข้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว

และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองในคร่ึงแรกพุทธศตวรรษท่ี 25 แสดง

ถึงความพยายามท่ีจะใกลชิ้ดหัวเมืองมลายูอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซ่ึงไม่เพียงแต่เก่ียวขอ้งกบั

ปัญหาภายใน แต่รวมถึงการระแวดระวงัการคุกคามขององักฤษในขณะนั้น อย่างไรก็ดีหัวเมือง

มลายูเหล่าน้ียงัตระหนักในพระราชอ านาจและบารมีของพระมหากษตัริย์ไทย แมภ้ายหลงัเม่ือ

องักฤษเขา้มาปกครองแลว้ ก็ยงัให้การตอ้นรับพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือคราว

เสด็จประพาสประเทศมลายอูยา่งสมพระเกียรติ14 

  ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดดงักล่าว ไม่เพียงแต่ลดช่องวา่งระหวา่งชาวไทยและชาวมลาย ูแต่

ยงัสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในหมู่เจา้เมือง15 มีผลให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนไทยและคน

มลายูเป็นไปดว้ยดีโดยไม่มีขอ้ขดัแยง้ดา้นศาสนา กระนั้นก็ดีเมืองมลายเูหล่าน้ีต่างก็มีจุดอ่อนอยู่ท่ี

ต่างคนต่างอยูต่่างปกครองกนัเอง เม่ือเกิดสงครามกบัเมืองใดเมืองหน่ึงจึงไม่สามารถเขา้ช่วยเหลือ

                                                 

  12สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ,  พระราชหัตถเลขาเร่ืองเสด็จประพาสแหลมมลายู ของ 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าฯ (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2467), ค าน า (2). 

  13พระยาสมบติับริหาร (เอ้ือ ศุภมิตร), ผูเ้รียบเรียง, จดหมายเหตุรัชกาลที่ 6  เสด็จพระราชด าเนิน

ประพาสประเทศมลายู พ.ศ. 2467 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), 3. 

  14เร่ืองเดียวกนั, 12-14. 

  15พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงไวพ้ระราชหฤทยัเจา้พระยาไทรบุรี ตนกู อบัดุลฮา

มิด มากและมีสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันเร่ือยมา ท าให้ชาวไทยอาศัยอยู่ในไทรบุรีอย่างสงบสุข ตนกู อบัดุลฮามิด 

เจา้พระยาไทรบุรีองคท่ี์ 27 (องคสุ์ดทา้ย) มีภรรยา 5 คน หน่ึงในนั้นคือ ท่านผูห้ญิงเน่ือง นนทนาคร มารดาของ 

ตนกู อลัดุล เราะห์มาน  นายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพนัธรัฐมาเลเซียใน (พ.ศ. 2499 -2513) ดูใน ธ ารงศกัด์ิ  

อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย (พระนคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2517), 477-517. 
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กนัไดแ้ละเปิดช่องวา่งให้องักฤษเขา้แทรกแซงไดง่้าย16 แมว้า่ท่าทีขององักฤษจะแสดงถึงความหวงั

ในผลประโยชน์ทางการคา้มากกวา่การท าสงคราม แต่การไดเ้ขา้ปกครองมลายทูั้งหมด  ยอ่มท่ีจะท า

ให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งทางการคา้ เช่นโปรตุเกส ฮอลแลนด์และฝร่ังเศส ดว้ยเหตุน้ีสัญญาต่างๆ17 ท่ีเกิด

ข้ึนมาจากการเจรจาทางการทูตระหว่างไทยกบัองักฤษนับตั้งแต่รัชกาลท่ี 3 เป็นตน้มา ล้วนเป็น

สัญญาท่ีมีจุดมุ่งหมายปกป้องผลประโยชน์ขององักฤษในภูมิภาคน้ี อนัเป็นเหตุให้ไทยต้อง

เสียเปรียบในเร่ืองสิทธินอกอาณาเขตและอ านาจอธิปไตยของไทยทางภาคใต ้

  ฉะนั้นการโอนไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานูและเปอร์ลิสให้กบัองักฤษนั้น18 เป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากปัญหาและความจ าเป็นหลายประการท่ีสะสมเร่ือยมาจนถึงขั้นวิกฤติ การยกเลิกสัญญาท่ี

เสียเปรียบดงักล่าวโดยยอมเสียดินแดนให้กบัองักฤษท าให้สถานการณ์ของไทยดีข้ึน และท าให้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท าการปฏิรูปประเทศในทุกดา้น  

  ในพ.ศ. 2452 เร่ิมสร้างทางรถไฟสายใตเ้ช่ือมต่อกบัเมืองมลายแูละเช่ือมต่อกบัทางรถไฟ

ของประเทศมลายูทางฝ่ังตะวนัตกท่ีปาดังเบซาร์ในพ.ศ. 246119 เขตแดนเมืองเกดะห์และทาง

ตะวนัออกเช่ือมต่อกบัเขตแดนเมืองกลนัตนัใน พ.ศ. 246420 ส่วนท่ีห้วยยอด จงัหวดัตรังนั้นก็เป็น

                                                 

  16พระยาสมบติับริหาร (เอ้ือ ศุภมิตร), เร่ืองเดิม, 18.  

  17สนธิสัญญาเบอร์นี พ.ศ. 2369, ปฏิญญาลบั พ.ศ. 2440, สนธิสัญญาเบาวร่ิง พ.ศ. 2398 และ
สนธิสญัญาสยาม-องักฤษ พ.ศ. 2452 ดูใน บาร์บารา วตัสนั อนัดายา และ ลีโอนาร์ด วาย. อนัดายา, ประวัติศาสตร์
มาเลเซีย (A History of Malaysia) แปลโดย พรรณี  ฉัตรพลรักษ์ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย,  
2549), 203. 
  18เป็นไปตามท่ีไทยท าสนธิสญัญากบัองักฤษตามเง่ือนไขของสโตรเบล และแลกเปล่ียนสตัยาบนัเม่ือ
วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2453  ณ กรุงลอนดอน อนัเป็นท่ีไทยยอมโอนเมืองไทรบุรี  กลนัตนั  ตรังกานู และเปอร์
ลิศ รวมทั้งเกาะใกลเ้คียงกบัเมืองเหล่าน้ีให้กบัองักฤษ  เพ่ือแลกกบัการยกเลิกปฏิญญาลบั พ.ศ.2440 และรัฐบาล
องักฤษให้เงินกูใ้นการก่อสร้างทางรถไฟสายใต ้ดูใน เพ็ญศรี  ดุ๊ก, การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของ
ไทย (ตั้งแต่รัชกาลที่ 4-ส้ินสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม) (กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัริเคชัน่, 2542), 
321. 
  19ลกัษณะการสร้างทางรถไฟเป็นการสร้างต่อลงมาทางใตเ้ป็นระยะสั้นบา้งยาวบา้งราวไม่เกิน 200 

กิโลเมตร  ดูเพ่ิมใน กระทรวงคมนาคม, ที่รฤกแห่งการเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้ 2459 ( ม.ป.ท., 2459), 1.และ 

ชวลิต  องัวิทยาธร, “พร้อมร าลึก” อนุสรณ์งานพระราชเพลิงศพนางสาวพร้อม ณ นคร ณ เมรุวดัโพธ์ิวรวิหาร 

ต าบลท่าวงั อ าเมือง นครศรีธรรมราช วนัเสาร์ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544. 

  20สุไหงโกลก, เขา้ถึงเม่ือ           2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org  
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สถานีปลายทางแห่งหน่ึงของทางรถไฟสายน้ีทางฝ่ังทะเลตะวนัตกเน่ืองจากมีท่าเรือและมีเรือกลไฟ

ท่ีเดินถึงปีนงัไดใ้น 16 ชม.21 

  หลงัจากรัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา ความตอ้งการทรัพยากรและขยายพื้นท่ีในการแสวงหา

ผลประโยชน์ของชาติต่างๆ ยงัด าเนินไปอย่างไม่หยุดย ั้งรวมถึงการแข่งขนัพฒันาวิทยาการและ

เทคโนโลยีด้านอาวุธ  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรุกรานและต่อรองของกลุ่มประเทศมหาอ านาจ       

จนน ามาสู่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในเวลาต่อมา หลงัสงครามโลกภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

อยูใ่นสภาพท่ีไม่ดีนกัโดยเฉพาะใน    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั               สมยั

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และนโยบายเศรษฐกิจท่ีพระองค์น ามาใชคื้อการลดรายจ่าย

ของรัฐบาลโดยการปลดขา้ราชการออก การเพิ่มภาษีอากร เกิดความแตกต่างระหวา่งชนชั้นชดัเจน

ข้ึนและสร้างความสับสนวุ่นวายไม่พอใจให้กบัคนทัว่ไป22 จนน ามาสู่          เปล่ียนแปลงการ

ปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตย ใน พ.ศ. 2475  

  วนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน

รัฐธรรมนูญ และมีการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ เช้ือพระวงศห์ลายพระองคซ่ึ์งเคยด ารงต าแหน่ง

ส าคญัทางการเมืองต่างทะยอยเดินทางออกนอกประเทศ ในจ านวนน้ีมีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา

ชานุภาพท่ีไดเ้ดินทางไปประทบัท่ีปีนงัตั้งแต่ พ.ศ. 2476-2485 ในขณะนั้นมีพระชนษา 71 ปี23  

  พ.ศ. 2486-2488  ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นไดรั้บชยัชนะในสงครามมหาเอเชีย

บูรพาจึงท าสนธิสัญญารวมกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี ปะลิส เชียงตุง และเมืองพานเข้าใน

ราชอาณาจกัรไทย24 แมว้า่จะเป็นระยะเวลา 2 ปีแต่หวัเมืองมลายกูลบัมาอยูใ่นปกครองของไทยอีก

คร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะกลบัไปอยูใ่นปกครองขององักฤษ ในระยะน้ีเองไดเ้ร่ิมมีการเปิดโรงเรียนสอน

ภาษาไทยและเปล่ียนช่ือวดัให้เป็นภาษาไทยมากข้ึน เช่น เปล่ียนช่ือวดัจากวดั “แล แหล” อ าเภอกูบงั

                                                 

  21กระทรวงคมนาคม, ทีร่ฤกแห่งการเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้ 2459, 20. 

  22เพลิง ภูผา, กบฏเมอืงสยาม (กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2541), 31-33. 

  23อรดี  อินทร์คง, 150 ปี กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ,  เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.ngthai.com/ 

  24ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 446. 
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ปาสู รัฐเกดะห์ เป็นวดับุญญารามและเปล่ียนช่ือวดั “คลองใหม่” อ าเภอจิตรา รัฐเกดะห์เป็นวดัจิตรา

ราม25 เป็นตน้ 

  ช่วงน้ีประเทศจีนมีการปฏิวติัเป็นคร้ังท่ีสอง เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นระบบคอมมิวนิสต์  เกิดการต่อสู้กนัระหวา่งพรรคจีนคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อ

ตุงกบัพรรคก๊กมินตัง๋ซ่ึงมีเจียง ไคเช็กเป็นเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นประธานาธิบดีระหว่าง พ.ศ. 

2471-249226 ระหว่างน้ีได้เกิดกลุ่มต่อต้านพรรคก๊กมินตั๋ง ข้ึนหลายพรรค ท่ีส าคัญคือพรรค

คอมมิวนิสต์ซ่ึงมีเหมาเจ๋อตุงเป็นแกนน า27 ท าให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่าง พ.ศ. 2470-2480 

และอีกคร้ังใน พ.ศ. 2489-2492 ส่งผลให้คนจีนจากภาคใตอ้พยพเขา้มาในแหลมมลายูเพิ่มมากข้ึน 

สงครามกลางเมืองคร้ังหลังท าให้พรรคก๊กมินตัน๋แพ ้เจียงไคเช็กจึงอพยพไปตั้งจีนคณะชาติท่ี

ไตห้วนัใน พ.ศ. 2492 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากสหรัฐอเมริกา28 

  พ.ศ. 2491-2503 องักฤษได้ท าการปราบปรามกองโจรจีนคอมมิวนิสต์29 ในไทรบุรี      

ผลจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้คนไทยหลายหมู่บ้านต้องอพยพยา้ยถ่ินฐานไปอยู่ท่ีอ่ืนๆ 

บา้นเรือนและวดัถูกทิ้งร้าง หรือถูกเผาท าลาย  พอเหตุการณ์สงบบางหมู่บา้นไดย้า้ยกลบัมาอยูท่ี่เดิม 

แต่บางหมู่บ้านไม่ได้ยา้ยกลับมา และไปรวมกันอยู่ท่ีหมู่บ้านอ่ืน อย่างเช่น หมู่บ้านนาข่า และ

                                                 

 
25เร่ืองเดียวกนั, 282. 

 26ก่อตั้งโดย ดร.ซุน ยตัเซนอดีตประธานาธิบดีเฉพาะกาลแห่งสาธารณรับประชาชนจีนคนแรก

ภายหลงัการปฏิวติัคร้ังแรกลม้ลา้งราชวงศชิ์ง ดูใน Chinese New Period, ประวตัเิจยีง ไคเช็ก, เขา้ถึงเม่ือ 10 

ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก  http://apicha6.blogspot.com                

 27พรรคคอมมิวนิสตใ์นจีนไดก่้อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2464 

 28Chinese New Period, ประวตัเิจยีง ไคเช็ก, เขา้ถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://apicha6.blogspot.com                  

  29กองโจรจีนคอมมิวนิสต ์หรือ พรรคคอมมิวนิสตม์ลายา (The Communist Party of Malaya - CPM) 

ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2467  เคยร่วมกบัองักฤษในการต่อสู้กบัญ่ีปุ่นในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ภายหลงัจากเสร็จส้ิน

สงครามพรรคคอมมิวนิสตไ์ม่ยอมรับเง่ือนไขในการวางอาวธุและหยดุการเผยแพร่อุดมการณ์ปฏิวติั จึงหลบหนี

เขา้ป่า ด าเนินการต่อตา้นองักฤษโดยใช้วิธีการก่อการร้าย ดูใน พรชัย และ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, โจรจีน

คอมมวินิสต์มลายา, ในฐานข้อมูลการเมอืงการปกครองสถาบันพระปกเกล้า, เขา้ถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงได้

จาก http://www.kpi.ac.th 
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หมู่บา้นเป้ินดงั รัฐเกดะห์30 วดัเก่าซ่ึงคร้ังหน่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นไทยถูกท าลายไปเป็น

จ านวนมาก 

  พ.ศ. 2500 รัฐบาลอังกฤษได้ให้เอกราชแก่มลายู ตั้ งเป็นประเทศสหพันธมลายา 

(Federation of Malaya) และเปล่ียนเป็นประเทศมาเลเซียใน พ.ศ. 2506 โดยมี ตนกู อบัดุล        

เราะห์มาน เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัสหพนัธรัฐมลายูยงั

เป็นไปอย่างราบร่ืน เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีเป็นลูกของ เจา้พระยาฤทธิสงครามรามภกัดี (ตนก ู   

อบัดุลรามิด) สุลต่านเมืองไทรบุรีองค์สุดทา้ยกบัคุณหญิงเน่ืองมารดาชาวไทย พุทธศาสนาก็ไดรั้บ

การสนบัสนุนจากรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทยโดยกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ    

กรมศาสนาและมหาเถรสมาคม บูรณะ ปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวดัตามความจ าเป็นระหว่าง พ.ศ. 

2503-2508 รวมถึงการศึกษาปริยติัธรรม การสอนภาษาไทย ท่ีด าเนินมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ พ.ศ. 

249231 

  พ.ศ. 2513 ตนกู อบัดุล เราะห์มาน ซ่ึงเป็นนายกรัฐมนตรีติดต่อกนัมาถึง 12          

            ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมามาเลเซียไดท้  าการปรับปรุงการปกครองแบบประชาธิปไตย

ตามระบอบของศาสนาอิสลามจนเด่นชดัข้ึน32 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากชาติอาหรับในดา้นการ

จดักิจกรรมทางศาสนาและทุนการศึกษาต่อในประเทศตะวนัออกกลาง เหตุการณ์ดงักล่าวน้ีไม่

เพียงแต่ส่งผลดีต่อศาสนาอิสลามซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ยงัรวมถึงการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ 

ก็อาศยัหลกัศาสนาเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนมุสลิมในมาเลเซีย จนมีพรรคการเมืองบาง

พรรค คือ พรรคปาร์ต้ี อิสลาม เซ-มาเลเซีย (Party Islam Se-Malaysia) หรือ พรรค PAS ท่ีมีแนวคิด

ท่ีจะใชก้ฏหมายชารีอะห์เป็นพื้นฐานในการปกครองประเทศ33  

  นอกจากน้ีกองโจรจีนคอมมิวนิสต์ท่ีถูกปราบปรามอย่างต่อเน่ืองมาก่อนหน้าน้ีใน

มาเลเซีย ไดถ้อยร่นเขา้มาอาศยัอยูต่ามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย บริเวณอ าเภอศรีสาคร อ าเภอแวง้ 

จงัหวดันราธิวาส อ าเภอเบตง อ าเภอยะหา อ าเภอธารโต อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา อ าภอสะเดา
                                                 

  30เร่ืองเดียวกนั, 294-295. 

  31พระราชรัตนกว ี(เกตุ  ธมฺมวโร), นิราศมลายา  (พระนคร : โรงพิมพม์หามงกฏุวทิยาลยั), 1. 

  32ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัมาเลเซีย, เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก

http:www1.mod.go.th2heritage2neighbour2 malaysia3.htm   

  33เร่ืองเดียวกนั 
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และอ าเภอสะบา้ยอ้ย อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา และอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 34 สร้างความ

หวาดระแวงให้กบัมาเลเซีย เน่ืองจากกลุ่มกองโจรจีนคอมมิวนิสตม์าลายามีความสัมพนัธ์อนัดีกบั

พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) และยงัไดรั้บความช่วยเหลือจากขบวนการโจรแบ่งแยก

ดินแดนในภาคใตข้องไทย35 

  พ.ศ. 2517 รัฐบาลมาเลเซียขอใหรั้ฐบาลไทยระงบัการใหก้ารสนบัสนุนวดัไทย ท่ีไปจาก

ส่วนราชการโดยตรง เน่ืองจากเกรงวา่จะเป็นการแทรกแซงทางการเมืองแต่ถา้เป็นการช่วยเหลือท่ี

ไปจากสถาบนัเอกชน ก็ใหด้ าเนินการต่อไปได้36 เช่น มหาเถรสมาคม พุทธสมาคม ยงัคงด าเนินการ

ให้ความช่วยเหลือไดใ้นฐานะเอกชนต่อเอกชน เน่ืองจากการศึกษาพระปริยติัธรรมเป็นงานของแม่

กองธรรมสนามหลวง ซ่ึงข้ึนตรงต่อมหาเถรสมาคม ถือเป็นหน่วยงานของคณะสงฆใ์นฐานะเอกชน

จึงอยู่ในขอ้ยกเวน้ไม่เก่ียวกบัทางราชการ สามารถท าการช่วยเหลืออุดหนุนการศึกษาพระปริยติั

ธรรมของพระภิกษุสามเณรไทยในมาเลเซียไดต้ามขอ้เสนอแนะของกระทรวงต่างประเทศ37 วดัไทย

ในเมืองมลายูจึงขาดการสนบัสนุนและส่งเสริมอย่างจากรัฐบาลไทย นบัตั้งแต่นั้นมา ดงันั้นวดัจึง

ตอ้งจดัหางบประมาณในการท านุบ ารุงวดัและการสอนภาษาไทยเอง  ส าหรับวดัท่ีเกิดข้ึนใหม่มี

จ านวนนอ้ย วดัเหล่าน้ีพฒันามาจากส านกัสงฆแ์ละตั้งอยูใ่กลก้บัหมู่บา้นคนไทยและคนจีน 

  พ.ศ. 2503 คนไทยในมาเลเซียไดจ้ดัตั้งสมาคมเกดะห์-ปะลิส เพื่อปกป้องผลประโยชน์

ของคนไทยและเรียกร้องร้องสิทธิทางการเมือง ศาสนาและวฒันธรรมของคนไทย การขอ

สถานภาพเป็นภูมิบุตรา  การขอสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่  การขอประกาศวฒันธรรมไทยเป็น

วฒันธรรมแห่งชาติ  การขอแกไ้ขใหมี้การระบุช่ือกลุ่มชาติพนัธ์เพื่อสิทธิในการเขา้เรียนสถาบนัของ

รัฐ การขอมีสิทธิเป็นสมาชิกพรรคอมัโน (UMNO : United Malays National Organization) 38 และ

รัฐบาลได้ตอบขอ้เสนอดงักล่าวว่าได้ด าเนินการแล้วทุกขอ้ แต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่าการให้
                                                 

  
34พรชยั และ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, โจรจนีคอมมวินิสต์มลายา, เขา้ถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2555, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.kpi.ac.th 

  35เร่ืองเดียวกนั. 
  36ทรงวทิย ์ แกว้ศรี.  ประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม 11  พระพุทธศาสนาในมาเลเซีย  สิงคโปร์ 
อนิโดนีเซีย (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพก์ารศาสนา, 2530), 47. 
  37เร่ืองเดียวกนั. 
  38พชัรีย ์ จ าปา, “หน่ึงศตวรรษลมหายใจของภาษาไทยในมาเลเซีย,”  รูสมแิล   31, 1 (มกราคม- 

เมษายน 2553) : 25. 
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สิทธิดงักล่าวนั้นเป็นเพียงสิทธิขั้นต ่าและไม่เท่าเทียมกบัคนมลาย ูเช่น คนไทยมีหลกัฐานการแสดง

สถานภาพเหมือนเดิม แต่จะไม่มีการท าทะเบียนส ามะโนครัวแสดงสัญชาติมาเลเซีย เพียงแต่มีบตัร

ประชาชนแสดงสัญชาติมาเลเซียแทน  คนไทยมีท่ีดินเป็นของตนเองได ้มีสิทธิขายท่ีดินให้แก่ผูอ่ื้น

ไดแ้ต่ผูซ้ื้อตอ้งเป็นชาวมาเลเซีย ชาวไทยดว้ยกนัไม่มีสิทธิซ้ือขายท่ีดินไม่ว่าเป็นของคนไทยหรือ

ของคนมาเลเซียและการเป็นเจา้ของท่ีดินตอ้งเป็นเกษตรกรคนไทยท่ีมีบตัรแสดงการเป็นเกษตรกร

คนไทย ทางการมาเลเซียจึงยอมรับวา่คนไทยเป็นเกษตรกรเจา้ของท่ีดินและไม่ประสงคก์ลบัเขา้มา

อยูใ่นประเทศไทย39    

พุทธศาสนาในหัวเมืองมลายู 

  ความหลากหลายทางวฒันธรรม เช้ือชาติ และ ศาสนา ไดก้ลายเป็นลกัษณะพิเศษของ

ภูมิภาคน้ี จึงเป็นการยากท่ีจะพบความเป็นปึกแผ่นของพุทธศาสนาในเมืองมลาย ูแมว้า่จะปรากฏ

หลกัฐานดา้นพุทธศาสนาเจริญข้ึนก่อนหน้ามาหลายร้อยปี แต่ในตอนปลายสมยัอยุธยา คนท่ีอาศยั

อยูต่อนล่างของแหลมมลายสู่วนใหญ่หนัมานบัถือศาสนาอิสลาม  เช่นกรณีท่ีคนในเมืองไทรบุรีหนั

มานบัถือศาสนาอิสลามตามเจา้เมือง อาจเป็นเหตุให้พุทธศาสนาในไทรบุรีเส่ือมความนิยม ความ

เจริญรุ่งโรจน์ของพุทธศาสนาท่ีมีมาก่อนหน้าน้ี จึงเหลือเพียงซากตามท่ี เจมส์ โลว ์บนัทึกไวใ้น

จดหมายเหตุ40   

  อย่างไรก็ดี รูปแบบและขนาดท่ีสูงใหญ่ของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแสดงถึง

ศรัทธา และความมัน่คงของพุทธศาสนานิกายหินยานจากลงักาท่ีปักหลกัอยูใ่นตอนบนของแหลม

มลายู รวมถึงเร่ืองเล่าของ “หลวงปู่ ทวดเหยียบน ้ าทะเลจืด” อนัเป็นกิตติศพัท์ท่ีพุทธศาสนิกชน     

เล่าสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนัน้ีเก่ียวกบัอ านาจเหนือมนุษยข์องพระสงฆช์าวใตท่ี้มีชีวิตอยูส่มยัอยุธยา      

บั้นปลายของชีวิตท่านมรณภาพในไทรบุรีและมีการเคล่ือนยา้ยศพมายงัวดัชา้งไห้  จงัหวดัปัตตานี  

ระหว่างทางหากหยุดพกัศพท่ีใดได้มีการท าเคร่ืองหมายโดยเอาไมปั้กไวห้รือหินวางไว ้ปัจจุบนั

สถานท่ีเหล่าน้ีไดเ้ป็นท่ีตั้งของวดัหลายวดัในเกดะห์ หลวงพ่อทวดเป็นพระสงฆช์าวใตเ้พียงรูปเดียว

                                                 

  39สุดารัตน์  แสงศรี, คนไทยในมาเลเซียกบัสิทธิความเป็นพลเมอืง, เขา้ถึงเม่ือ 29 พฤษภาคม 2555, 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.matichon.co.th   

  40เจมส์  โลว,์ จดหมายเหตุ เจมส์ โลว์, แปลโดย นนัทา วรเนติวงศ ์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์ านกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2519), 112. 
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ท่ีมีช่ือเสียงมากบางทีหลวงพ่อทวดอาจเป็นพระสงฆ์รูปเดียวกันกับท่ี เจมส์ โลว์ กล่าวถึงใน

จดหมายเหตุว่าในไทรบุรีมีพระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียง ท่ียงัคงนอนหลบัโดยร่างกายไม่   

เน่าเป่ือย ณ โบราณสถานเก่าแก่แห่งหน่ึงท่ีเขาใบพลู (Betel leaf hill) ในปาดงั เกอร์เบา (Padang 

Karban) รัฐไทรบุรี41 

  สงครามปราบกบฏท่ีมีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 24 ท าให้มีการกวาด

ตอ้นคนมลายูจ  านวนมากมาไวท่ี้นครศรีธรรมราช และ กรุงเทพฯ42  อีกส่วนหน่ึงคงหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน    

ระหวา่งน้ีน่าจะมีหมู่บา้นคนไทยเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากจ านวนคนไทยท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจากการ

เทครัวคนไทยเข้ามา  วดัไทยจ านวนมากจึงน่าจะสร้างข้ึนในระยะน้ี สอดคล้องกับบนัทึกของ    

เจมส์โลว ์ทูตชาวองักฤษท่ีไดเ้ดินทางเขา้มายงัไทย ในพ.ศ. 2367  บนัทึกไวว้า่ “มีวดัไทยจ านวนมาก

กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในไทรบุรี และมีโบราณสถานอ่ืนๆ ซ่ึงปรักหกัพงัและเหลือแต่ซาก  เป็นท่ี

รู้จกักนัดีในหมู่ประชาชนพลเมือง”43   

  พุทธศาสนาในรัชกาลท่ี 1-4                อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นภาวะหลงัสงคราม 

เช่น การออกกฏหมายสงฆ์ การตรวจช าระพระไตรปิฏก และการส่งสมณทูต                

ระหวา่งน้ีไดมี้หลกัฐานวา่ไดมี้การน าหน่อพระศรีมหาโพธ์ิจากเมืองอนุราธปุระมาปลูกในรัฐกลนั

ตนัเม่ือ พ.ศ. 236144  ซ่ึงหมายถึงตน้โพธ์ิท่ีวดัพระพุทธ ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

ซ่ึงเดิมมีช่ือว่าวดัโพธารามสมุหสถาน45 ดว้ยเหตุน้ีบริเวณอ าเภอตากใบแต่เดิมเป็นส่วนหน่ึงของ  

                                                 

 41เร่ืองเดียวกนั. 

 42สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ค าอธิบายใน หลวงอุมสมบติั (จนั), จดหมายหลวงอุดม

สมบัต ิ(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505. (พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เฉลิมพลทิฆมัพร โปรดใหพ้ิมพใ์นงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระรัตนธชัมุนี (อิสฺสรญาณเถร) พฤษภาคม 2505), 14. 

  43สอดคลอ้งกบับนัทึกของเจมส์โลว ์ทูตชาวองักฤษท่ีไดเ้ดินทางเขา้มายงัไทย  ในพ.ศ. 2367  บนัทึก

ไวว้า่ “มีวดัไทยจ านวนมากกระจดักระจายอยูท่ัว่ไปในไทรบุรี และมีโบราณสถานอ่ืนๆ ซ่ึงปรักหักพงัและเหลือ

แต่ซาก  เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ประชาชนพลเมือง” ดูใน เจมส์ โลว,์ จดหมายเหตุ เจมส์ โลว์, 112. 

  44สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่ 2 เล่ม 1 

(กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2526), 146. 

  45ประวตัวิดัพระพุทธ, เขา้ถึงเม่ือ 4 กนัยายน  2554, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.watpraput.com   
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กลนัตนัและมีคนไทยอยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกนักบัคนไทยในอ าเภอ

ตุมปัต ดงันั้นจึงใชภ้าษาไทยถ่ินใตส้ าเนียงตากใบหรือ “ภาษาเจะ๊เห” เหมือนกนั46 

  ในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 คนไทยในไทรบุรีอาจมีอตัราส่วนมากกวา่คนมลายเูม่ือ

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงแต่งตั้งพระบริรักษภ์ูเบศร์บุตรเจา้พระยานครศรีธรรมราช

เป็นพระยาไทรบุรี นบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ไทรบุรีท่ีมีคนไทยเป็นเจา้เมือง สันนิษฐานว่า 

คงมีการสร้างวดัไทยเป็นจ านวนมากกระจายอยูบ่ริเวณกลางรัฐเกดะห์ 

  นบัตั้งแต่ไทยโอนรัฐทั้งส่ีให้กบัองักฤษ พรมแดนใหม่ระหว่างไทยและมลายูก็เกิดข้ึน 

ระหวา่งการปักปันเขตแดนตามสนธิสัญญา อ าเภอตากใบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลนัตนัตอ้งตกเป็น

ขององักฤษ แต่ไทยได้ยกเอาหลกัฐานพุทธศาสนาไดแ้ก่วดัชลธาราสิงเหและ ศิลปวฒันธรรมมา

กล่าวอา้งสิทธิการเป็นดินแดนไทยจนองักฤษยอมรับ โดยให้เอาแนวแม่น ้ าสุไหงโกลกเป็นเขต

แดน47 ท าใหดิ้นแดนฝ่ังดา้นเหนือของแม่น ้าสุไหงโกลกมาอยูฝ่ั่งไทย   กรณีดงักล่าวน้ีไดส้ร้างความ

ภาคภูมิใหก้บัชาวไทยในมลาย ูการสร้างวดัในเวลาต่อมาจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงประโยชน์ดา้นศาสนาแต่

ยงัมีผลต่อการด ารงชีวิตของชาวไทยในมลายู  เพราะวดัไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็น

ไทยในหมู่บา้นหรือชุมชมนั้น  การธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทยไม่ไดอ้ยูท่ี่การมีวดัแต่ยงัตอ้งมีพระสงฆ์

ท่ีจะสืบทอดศาสนา รวมถึงเป็นศูนยก์ลางศิลปวฒันธรรมไทยใหก้บัคนไทยในเมืองมลาย ู  

  พุทธศาสนาในรัชกาลท่ี 5-7 ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปกครองของ

ประเทศ โดยเฉพาะในรัชกาลท่ี 5 ไดอ้อกพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ.121โปรด

ให้มหาเถรสมาคมท าหนา้ท่ีศูนยก์ลางการปกครองคณะสงฆ์ทัว่ราชอาณาจกัร มีพระสังฆราชเป็น

ประธานและมีอ านาจบญัชาเด็ดขาด การปกครองแบ่งออกเป็นมณฑล เมือง แขวง และ วดั48   

  พระสงฆ์ในเมืองมลายูระยะน้ีจึงใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ฉบบัน้ี ดงัปรากฏหลกัฐานการ

แต่งตั้งและพระราชทานสมณศกัด์ิแก่พระสงฆ์ในเมืองมลายูในสมยัรัชกาลท่ี 5 เช่น การแต่งตั้ง     
                                                 

  46มาร์วนิ บราวน์ (Marvin Brown) ส าเนียงตากใบ, เขา้ถึงเม่ือ 10 เมษายน 2554, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org 

  47วรรณิภา  ณ สงขลา,  จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดมี่ 002 เล่มที่ 3 : วัดชลธาราสิงเห 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งกรุ๊พ, 2535), 11. 

  48หม่อมเจา้สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, พุทธศาสนาในประเทศไทย ส. 042 (กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 

2521), 78. 
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พระครูวิสุทธิศีลญาณ (ช่วย) เจา้อาวาสวดัปลายระไมยหรือวดัวิสุทธิประดิษฐารามเป็นเจา้คณะรัฐ

ไทรบุรี49 และแต่งตั้งพระครูโอภาสพุทธคณะทีสังฆปาโมกข ์(พระครูก่ิว) เจา้คณะรัฐกลนัตนั50 

  ต่อมาเม่ือประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยก็มี

การปรับปรุง พ.ร.บ.คณะสงฆอี์กคร้ัง เป็น พ.ร.บ. คณะสงฆ ์                 7 ลกัษณะส าคญัของ 

พ.ร.บ. ฉบับน้ีคือ ไม่ได้แบ่งแยกการปกครองของธรรมยุตินิกายซ่ึงเคยแยกเป็นคณะธรรมยุติ          

มีเจา้คณะใหญ่และเจา้คณะรองปกครองวดัธรรมยุติทัว่ราชอาณาจกัร เปล่ียนเป็นคณะสังฆมนตรี 

สังฆสภา พระธรรมธร (อยัการ)  พระวินยัธร (ผูพ้ิพากษา)  เจา้คณะภาค  เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะ

อ าเภอ เจา้คณะต าบลและเจา้อาวาส โดยท่ีอ านาจสูงสุดอยูท่ี่สมเด็จพระสังฆราช พ.ร.บ. ฉบบัน้ีจึงถือ

ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับการปกครองประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้น

เจริญก้าวหน้ากว่าคร้ังใดๆ เน่ืองจากมีองค์การศึกษา51 ซ่ึงท าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษาของสงฆ์เป็นผู ้

ควบคุมตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงส่วนภูมิภาค52   

  เหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ท าให้วดัต่างๆ ในเมืองมลายูได้เปิดโรงเรียนสอนพระปริยติั

ธรรมข้ึนควบคู่กบัการสอนภาษาไทยพร้อมทั้งจดัการสอบพระปริยติัธรรมประจ าปี หรือ “สอบ

ธรรมสนามหลวง” ข้ึนในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 นอกจากน้ีก็ยงัท าให้เกิดการติดต่อระหวา่ง

พระสงฆ์ไทยในมาเลเซียกบัพระสงฆ์ในไทยมากกว่าคร้ังใดๆ ท่ีผ่านมา มีพระสงฆ์และพระเถระ

จากไทยน าขอ้สอบไปสอบและมีการจดัส่งพระสงฆเ์ช้ือสายไทย-มาเลเซียมาศึกษาพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย   

  พระสงฆ์ไทยท่ีได้เข้าไปอาศยัอยู่ในมาเลเซีย มีทั้ งท่ีเขา้ไปสอนภาษาไทย สอนพระ

ปริยติัธรรม รวมถึงครูคนไทยท่ีเขา้ไปสอนภาษาไทย ลกัษณะดงักล่าวย่อมท าให้ศิลปวฒันธรรม

ไทยได้เผยแพร่เขา้ไปในมาเลเซียผ่านพระสงฆ์และวดั  เช่น ใน พ.ศ. 2506 พระครูวิบูลสุตาคม 

(เปล่ียน ยโสธโร) พระสงฆ์จากจงัหวดัสงขลา มาเป็นครูสอนภาษาไทยท่ีวดันิโครธาราม อ าเภอ    

                                                 

 
49ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 305. 

 50เร่ืองเดียวกนั, 18. 

  51นอกจากองคก์ารศึกษาแลว้ ยงัมีองคก์ารปกครอง ท าหนา้ท่ีฝ่ายปกครอง องคก์ารเผยแพร่ ท าหนา้ท่ี

เผยแพร่บรม และ องคก์ารสาธารณูปการ ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างบูรณะ  ดูเพ่ิมใน หม่อมเจา้สุภทัรดิศ  

ดิศกลุ, พุทธศาสนาในประเทศไทย ส. 042, 79. 

 52เร่ืองเดียวกนั. 
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โกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์53  พระอธิการทอง อุชุโก (นามสกุล เซงรัตน์) วดัสุวรรณคีรี รัฐปะลิส 

พระสงฆไ์ทยจากจงัหวดัสงขลาแต่มาอยูใ่นมาเลเซียนานจนไดส้ัญชาติมาเลเซีย54 และพระอธิการฮก  

พรหมสโร คนไทยเช้ือสายจีนเกิดในไทรบุรีอดีตเจา้อาวาสวดันิโครธาราม  ไดไ้ปเปิดโรงเรียนสอน

ภาษาไทยท่ีวดัทุ่งพรุและวดัโพธิเจติยาราม โดยมีครูคนไทยช่ือครูละเอียด  ศิรินทร ชาวจงัหวดั

สงขลาเป็นผูส้อน55  

  พ.ศ. 2500 เมืองมลายูไดรั้บเอกราชจากองักฤษรวมเป็นสหพนัธรัฐมาลายา การไดรั้บ  

เอกราชท าให้สถานภาพของกฎหมายอิสลาม ซ่ึงอยูภ่ายใตอ้  านาจกฎหมายองักฤษมีสถานภาพดีข้ึน  

มีการปรับแกก้ฎหมายอิสลามอยา่งต่อเน่ืองในช่วงสามทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษท่ี 26 โดยมี

เจตนาท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของศาสนาอิสลามและอิทธิพลจากการเผยแพร่ของศาสนาอ่ืนต่อ

ชาวมุสลิม ทั้งน้ียงัมีการก่อตั้งสภาการศาสนาชาวมุสลิม (Muslim Religious Council) มาเป็นหน่วย 

งานท่ีดูแลในเร่ืองน้ี56 โดยเฉพาะอีกดว้ย เหตุการณ์ดงักล่าวน้ีดูเหมือนไม่มีผลกระทบต่อวดัไทยใน

ระยะสั้นแต่ในระยะยาวยงัไม่สามารถประเมินได ้ 

  พ.ศ. 2505 ไดมี้การปรับปรุง พ.ร.บ. คณะสงฆ์อีกคร้ังเป็น พ.ร.บ.คณะสงฆ ์พ.ศ. 2505  

ซ่ึงให้ความส าคญักบัการปกครองสงฆ์เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอ านาจของเจา้หน้าท่ีบา้นเมืองและ

พระผูป้กครอง57 แต่เน่ืองจากกฎหมายมาเลเซียกบัไทยแตกต่างกนั อ านาจของเจา้หน้าท่ีบา้นเมือง

ตาม พ.ร.บ. ฉบบัน้ี จึงไม่สามารถท าได ้การปกครองสงฆ์ในมาเลเซียจึงข้ึนอยู่กบัพระผูป้กครอง

ภายใต ้พ.ร.บ คณะสงฆ ์และภายใตก้ฎหมายของมาเลเซีย  ส่วนในดา้นการศึกษาและการเผยแพร่

นั้น มีผูต้ ั้งขอ้สังเกตวา่ดอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั58 แต่การติดต่อระหวา่งสงฆไ์ทยกบัสงฆม์าเลเซียท่ีมีมา

ก่อนหนา้น้ี ยงัด าเนินเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัเช่นใน  พ.ศ. 2512 วดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์  

ไดส่้งพระสงฆ ์และ เณรมากกวา่ 20 รูป มาศึกษาพระธรรมวินยัท่ีวดัสามพระยา และวดัปากน ้ าภาษี

                                                 

 53ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 287.  

 54เร่ืองเดียวกนั, 274. 

 55เร่ืองเดียวกนั, 291. 

  56วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ศาสนาพุทธในประเทศมาเลเซีย, เขา้ถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2552, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/  

 57หม่อมเจา้สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, พุทธศาสนาในประเทศไทย ส. 042, 80. 

 58เร่ืองเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki


 

24 
 

เจริญ กรุงเทพ ฯ เพื่อใหก้ลบัไปเป็นครูสอนพระปริยติัธรรมและภาษาไทยใหก้บัพระสงฆ ์เณรในรัฐ

เกดะห์59 

  ปัจจุบนัการปกครองคณะสงฆ์ในมาเลเซียอิงตามการปกครองสงฆ์ของไทย แต่ไม่

ข้ึนกบัการปกครองของคณะใด เน่ืองจากข้ึนกบัองคก์ารคณะสงฆส์ยาม-มาเลเซีย แต่ในโครงสร้าง

การปกครองมีเจา้คณะรัฐ (เทียบเท่าเจา้คณะจงัหวดั) และเจา้คณะอ าเภอเท่านั้น แต่มีขอ้แตกต่างกนั

ตามความจ าเป็นกล่าวคือรัฐกลนัตนัสุลต่านเป็นผูแ้ต่งตั้งเจา้คณะรัฐและส่งรายช่ือมาให้มหาเถร

สมาคม ส านกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตั้ง ส่วนรัฐไทรบุรีเดิมปฏิบติัเช่นเดียวกบัรัฐกลนัตนั แต่

ภายหลงัขาดช่วง เจา้คณะจึงมาจากการคดัเลือกกนัเองและเสนอช่ือมาให้มหาเถรสมาคม ส านัก

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพ ฯ พิจารณาลงมติแต่งตั้ง60 

  นอกจากน้ียงัมีต าแหน่งประธานองคก์ารคณะสงฆส์ยาม-มาเลเซีย ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมา

จากการคดัเลือกเจา้คณะรัฐทั้งห้ารัฐ คือ รัฐปะลิสรวมกบัรัฐเกดะห์, รัฐกลนัตนั, รัฐปีนงั, รัฐเปรัค 

และกวัลาลมัเปอร์) รูปใดรูปหน่ึงข้ึนมาเป็นนบัเป็นต าแหน่งสูงสุดของคณะสงฆไ์ทยในมาเลเซีย 

สรุป 

  จากบริบททางการเมือง การปกครองและพุทธศาสนา แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ไทยและเมืองมลายู รวมถึงปัจจยัท่ีท าให้อิทธิพลศิลปะไทยประเพณีแพร่ลงไปยงัภาคใตต้อนล่าง

และเมืองมลาย ูดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 59ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย,  291. 

  60สมัภาษณ์ พระมหาเชาวลิต, เลขาธิการองคก์ารคณะสงฆส์ยามมาเลเซีย, 17 สิงหาคม 2551. 
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  1. การแผพ่ระราชอ านาจของพระมหากษตัริยไ์ทย ในสมยัรัตนโกสินทร์ พระราชอ านาจ

ของพระมหากษตัริยไ์ทยครอบคลุมถึง  เมืองกลนัตนั ตรังกานู เกดะห์ และปะลิส ดงัจะเห็นไดจ้าก 

การแกปั้ญหากบฏมลาย ูการเทครัวคนไทยเขา้ไปในหวัเมืองมลายู61 ส าหรับรัฐกลนัตนันั้นก่อนการ

โอนดินแดน บริเวณอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาสปัจจุบนันั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลนัตนัและการ

ใชแ้นวแม่น ้าสุไหงโกลกเป็นเขตแดนท าใหดิ้นแดนบางส่วนทางเหนือของกลนัตนัอยูฝ่ั่งไทย  

  2. การตั้งถ่ินฐานของคนไทย สันนิษฐานวา่คนไทยในมลายูมีการตั้งถ่ินฐานแตกแต่งกนั

เป็น 2 ลกัษณะ   

  ลกัษณะแรก คือกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูแ่ต่เดิมและไม่ปรากฏหลกัฐานและระยะเวลาท่ีแน่ชดั 

เป็นเพียงเร่ืองเล่าสืบต่อกันลงมาอย่าง “ต านานวดัคลองแห” อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา            

ท่ีกล่าวถึงการเดินทางมาร่วมท าบุญสร้างเจดียบ์รรจุพระธาตุนครศรีธรรมราช แต่ไดเ้กิดหลงทางจึง

ตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่บา้นคลองแห อ าเภอหาดใหญ่จนถึงปัจจุบนั62   

  นอกจากน้ีก็ยงัมีการอพยพเคล่ือนยา้ยมาหาท่ีท ากิน หนีความผิดบา้นเมือง63 หนีทหาร 

เพื่อนชกัชวนมาหรือเป็นทาสท่ีหนีมาหรือถูกปล่อยตวัมา64 คนกลุ่มน้ีมกับุกเบิกท่ีท ากินใหม่มีอาชีพ

                                                 

  61ดงัปรากฏความอยูใ่นจดหมายหลวงอุดมสมบติั “...ถา้จะใหพ้ระยาไทรคงบา้นเมืองอยูต่ามเดิมแลว้ 

ก็ตอ้งคิดจดัแจงใหม้ัน่คงทีเดียวจึงจะได ้ ถา้ไม่มัน่คงวิง่โร่มาอีกแลว้อายเขาทีเดียว ตอ้งคิดหาเอาคนไปใส่ใหไ้ดส้กั

พนัหน่ึงสองพนันัน่แหละจึงจะรับรองเป็นท่ีมัน่คงไวว้างใจได ้ จะคิดเอาคนท่ีปลายแดนสงขลา เมืองพทัลุง แล

บา้นเมืองใดบา้งท่ีต่อแดนกบัเมืองไทรไปข้ึนกบัเมืองไทรได ้ก็ยกเอาครอบครัวไปตั้งอยู่ในเขตแดนเมืองไทร

ทีเดียว มีราชการมาก็จะไดช่้วยกนัทนัท่วงที...” ดูใน หลวงอุดมสมบติั (จนั), จดหมายหลวงอุดมสมบัติ, พร้อม

ดว้ยค าอธิบายของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด าราชานุภาพ, พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เฉลิมพล

ทิฆัมพร โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระรัตนธัชมุนี (อิสฺสรญาณเถร) ณ เมรุหน้าพลบัพลา

อิสริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส  วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2505, 263.  

  62สมัภาษณ์พระครูปลดัสมพร ฐานธมฺมโม, เจา้อาวาสวดัคลองแห, 21 ตุลาคม 2555. 

 63ค านวณ นวลสนอง, ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของชาวมาเลเซียเช้ือสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลสิ และ   

เประ (สงขลา : สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2550), 32, 35 . 

 64ดูเพ่ิมใน สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระยา ภาณุพนัธวงศวรเดช, ชีวิวัฒน์, 79. และ ค านวณ นวลสนอง, 

ประวตัศิาสตร์ท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเช้ือสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลสิและเประ, 38. 
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ท าสวน ท านา เช่น คนไทยท่ีหมู่บา้นโคกสยา อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั65 คนไทยท่ีหมู่บา้นบางตะ

หวา อ าเภอตุมปัต66 ส่วนใหญ่จะตั้งถ่ินฐานอยูใ่นชนบท การเขา้มาในลกัษณะน้ีอาจมีมาตั้งแต่ก่อน

สมยัรัตนโกสินทร์ 

  ลกัษณะท่ีสอง คือ กลุ่มคนท่ีมีภารกิจดา้นการรบหรือติดตามเจา้นาย เช่น ในรัชกาลท่ี 3 

เม่ือคร้ังเจา้พระยานครฯ ยกกองทพัลงไปตีเมืองไทรบุรีไดส้ าเร็จเม่ือ พ.ศ. 2364 ไดใ้ห้บุตรชายสอง

คน คือพระภกัดีบริรักษ ์(แสง) เป็นผูรั้กษาเมืองกบันายนุชมหาดเล็กเป็นปลดัอยูรั่กษาราชการเมือง

ไทรบุรี67 เช่ือวา่ในช่วงน้ีคงมีกองก าลงัทหารและผูติ้ดตามไปอยูด่ว้ยจ านวนหน่ึง สันนิษฐานวา่คน

ไทยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะตั้งถ่ินฐานอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ ไม่ไกลจากเมืองส าคญัของมลายเูพื่อเป็น

ก าลงัเสริมเม่ือเกิดสงคราม เช่น บริเวณภูเขาเปรัค ซ่ึงอยู่ห่างจากเกาะปีนงั เมืองกวัลามูดาซ่ึงเป็น

เมืองหลวงเก่าและเมืองอลอร์สตาร์ เมืองหลวงใหม่ของรัฐเกดะห์  

  หลงัจากโอนหัวเมืองมลายูทั้งส่ีให้กบัองักฤษ ยงัมีคนไทยอีกจ านวนหน่ึงอาศยัอยู่ใน

เมืองมลายูดว้ยมีไร่นาท่ีไม่สามารถทิ้งได ้โดยเฉพาะในรัฐกลนัตนัและรัฐเกดะห์นั้นมีจ านวนคน

ไทยมากท่ีสุด ส่วนรัฐอ่ืนก็ลดน้อยลงไปตามล าดับ เช่น รัฐปะลิส รัฐปีนัง รัฐเปรัค รัฐตรังกานู      

เป็นตน้ 

  3. การพฒันาหัวเมืองในภาคใต้ ด าเนินการมาตามสถานการณ์ทางการเมือง การ

ปกครอง เน่ืองจากการเขา้มาของประเทศมหาอ านาจจากยุโรปในการหาอาณานิคม ซ่ึงปรากฏตั้งแต่

รัชกาลท่ี 1-5 ท าให้ราชธานีกรุงเทพฯ ตอ้งปรับปรุงการปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายคร้ัง รวมถึงการ

พฒันาการคมนาคมใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว ดงัปรากฏวา่มีการสร้างถนนเช่ือมต่อกบัเมืองมลายใูน

รัชกาลท่ี 4 และสร้างทางรถไฟสายใตใ้นรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเปิดใชใ้นรัชกาลท่ี 6 ดว้ยเหตุน้ีแบบอย่าง

ความเจริญอย่างราชธานีกรุงเทพ ฯ จึงแพร่ลงสู่ภูมิภาค ดงัปรากฏหลกัฐานงานพุทธศิลป์ท่ีไดรั้บ

อิทธิพลศิลปะไทยประเพณีตั้งแต่จงัหวดัชุมพรลงไปจนถึงในเมืองมลาย ู

                                                 

 65วีระ  สุวรรณ และ แฮลาย  ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน (สงขลา : เทมการพิมพ์, 

2553), 6, 29. 

 66เร่ืองเดียวกนั, 29. 

 67หลวงอุดมสมบติั (จนั), จดหมายหลวงอุดมสมบัต,ิ 14.  
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  4. ความสัมพนัธ์ของคณะสงฆไ์ทยกบัคณะสงฆไ์ทยในมาเลเซีย ปรากฏชดัในช่วงคร่ึง

หลงัพุทธศตวรรษท่ี 25 เม่ือมีการเปล่ียนพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปกครองส่วนภูมิภาคท่ีเปล่ียนเป็นมณฑลเทศาภิบาล พระราชบญัญติัฉบบั

น้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีกระจายอ านาจการปกครองสงฆ์ลงสู่ท้องถ่ินตามล าดับ ซ่ึงเป็นกลไกโยงใยกับ     

มหาเถรสมาคมศูนย์กลางการปกครองพุทธศาสนาของไทยจากส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

นอกจากน้ี การเข้ามาศึกษาธรรมะของพระสงฆ์ไทยในมาเลเซีย 68 การเข้าไปสอนธรรมะและ

ภาษาไทยของพระสงฆ์ไทย และคนไทย รวมถึงช่างท่ีเขา้มาก่อสร้างอุโบสถ ล้วนเป็นส่ือชักน า

รูปแบบศิลปะไทยประเพณีเขา้ไปในเมืองมลายทูั้งส้ิน ซ่ึงปรากฏชดัในพุทธศตวรรษท่ี 26 

                                                 

  68วดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มัส รัฐกลนัตนั ได้ส่งพระสงฆ์และสามเณรในวดัมาศึกษาต่อใน

ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ดูใน ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 221. 
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บทที ่3 

อุโบสถในรัฐกลนัตัน 

1. ความน า 

 กลนัตนั เป็นรัฐท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมาเลเซียติดกบัไทยด้านอ าเภอ

ตากใบ สุไหงโกลก แวง้ และสุคีริน จงัหวดันราธิวาส (ภาพท่ี 1) มีแม่น ้ าตากใบ สุไหงโกลกเป็นเขต

แดนอยูท่างดา้นทิศเหนือ  ดา้นทิศตะวนัออกของรัฐกลนัตนัติดกบัทะเลจีนใต ้ดา้นทิศตะวนัตกเป็น

เทือกเขายาวจากตอนใตข้องไทยผา่นกลางประเทศไปถึงรัฐนครีเซมบิลนั (Negari Sembilan) และ

ติดกบัรัฐเปรัค (Perak) ทางใตติ้ดกบัรัฐปาหงั (Pahang) และรัฐตรังกานู  (Terangganu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงต าแหน่งท่ีตั้งวดัในรัฐกลนัตนัจากความสูงประมาณ 89 กิโลเมตร 

ท่ีมา : Kelantan, เขา้ถึงเม่ือ 10 มกราคม 2554, เขา้ถึงไดจ้าก www.google.co.th/ 
 

  จากลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีทั้งภูเขา แม่น ้ า ทะเล ท าให้รัฐกลนัตนัมีท่ีราบอยู่ตาม

แนวแม่น ้าและชายฝ่ังทะเล แม่น ้าส าคญัคือ แม่น ้าสุไหงโกลก อนัเป็นบริเวณท่ีมีหมู่บา้นคนไทยมาก

ถึง 10 หมู่บา้น และแม่น ้ ากลนัตนั ซ่ึงอยู่ต  ่าลงมาเล็กน้อย แม่น ้ าทั้งสองสายดงักล่าวเป็นเส้นทาง

คมนาคมหลกัในอดีตท่ีเช่ือมต่อทะเลเขา้มาในแผน่ดิน 
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 จากฐานขอ้มูลประชากรของรัฐกลนัตนัในปี 2550 มีคนไทยอาศยัอยู่ในรัฐกลนัตนั

ประมาณ 14,000 คน ในจ านวนน้ี ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ 6,500 คน อาศยัอยูใ่นอ าเภอตุมปัต1 

  อ าเภอตุมปัต (Tumpat) เป็นอ าเภอท่ีตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีวดัไทยมาก

ท่ีสุด รวม 12 วดั รองลงมา คือ อ าเภอปาเซร์มสั (Pasir Mas) ซ่ึงเป็นอีกอ าเภอหน่ึงท่ีตั้งอยู่ใกล้

ชายแดนไทย-มาเลเซีย มี 3 วดั อ าเภอตาเนาะห์ แมเราะห์ (Tanah Merah) 1 วดั อ าเภอโกตาบารู 

(Kota Bharu)  1 วดั อ าเภอบาเจาะ (Bachok) มี 2 วดั และอ าเภอปาเซร์ปูเต๊ะ  (Pasir Puteh) 1 วดั 

ส่วนส านกัสงฆมี์อยูใ่นอ าเภอตุมปัต 1 ส านกัสงฆ ์และอ าเภอตาเนาะห์ แมเราะห์ 2 ส านกัสงฆ ์รวม

ทั้งส้ินมี 21 วดั และ 3 ส านกัสงฆ์                      อ าเภอตุมปัตก็ยงัน้อยกว่าจ านวนวดัใน

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงมี 17 วดั  

2. ลกัษณะทัว่ไปวดัไทยในรัฐกลนัตัน 

  วดัส่วนใหญ่เป็นวดัประจ าหมู่บา้น โดยทัว่ไปจะมีหมู่บา้นละ 1 วดั มีเน้ือท่ีโดยเฉล่ีย

ประมาณ 20 ไร่ บางวดัอาจมากหรือน้อยกว่าน้ี หน้าวดัเป็นลานทรายโล่งเพื่อใช้จดักิจกรรมตาม

ประเพณี ต าแหน่งท่ีตั้งของวดัจะอยูไ่ม่ไกลจากเส้นทางคมนาคม เช่น คลอง แม่น ้า หรือ ถนนภายใน

หมู่บา้น หนา้วดันิยมหนัหนา้ไปทางทิศเหนือ หรือหนัใหรั้บกบัเส้นทางคมนาคม  

 แต่เดิมวดัจะมีช่ือเรียกตามช่ือหมู่บา้น เช่น วดัยามู เป็นวดัประจ าหมู่บา้นยามู วดัหัว

นอนยุงเก่า เป็นวดัประจ าหมู่บา้นยุงเก่า2 ภายหลงัมีการตั้งช่ือวดัใหม่ตามระเบียบรัฐนิยมในสมยั

จอมพล ป พิบูลสงคราม ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือกองทพัญ่ีปุ่นยึดแหลมมลายไูด ้จึงคืนหัว

เมืองมลายูให้ไทย ไทยจึงกลบัเขา้ไปปกครองอีกคร้ังหน่ึง รัฐบาลไทยไดส่้งกองก าลงัทหารเขา้ไป

ช่วยเหลือการปกครองของฝ่ายทหารและพลเรือน ไดต้ั้งกองก าลงัท่ี “วดับ่อเสม็ด” และน่าจะเปล่ียน

ช่ือ “วดับ่อเสม็ด” เป็นวดัพิกุลทองวราราม”3 เช่นเดียวกบัการเปล่ียนช่ือ “วดัแล แล” เป็นวดับุญญา

                                                           

  1ไพลดา  ไชยศร, วดัไทยในกลนัตนั: การปรับเปลีย่นมติทิางสังคมและเศรษฐกจิของชุมชนชาวพุทธ

ในรัฐมุสลมิ, สรุปและเรียบเรียงจากการบรรยายในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum), เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤษภาคม 

2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://prp.trf.or.th/ 

 2ธ ารงคศ์กัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุงเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา, 2517), 227-229. 

 3เร่ืองเดียวกนั, 241. 

http://prp.trf.or.th/
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ราม อ าเภอกูบงัปาสู รัฐเกดะห์ เม่ือคราวท่ีไทยตั้งขา้หลวงประจ ารัฐไทรบุรี เม่ือ พ.ศ. 24874  แต่วดั

ส่วนใหญ่ปรับเปล่ียนช่ือวดัใหม่ในราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 26          ท่ี สมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณ (ปุ่น ปุณณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่ี 17 ขณะนั้นด ารงต าแหน่งพระราชาคณะชั้น

เทพ กบั คุณธ ารงศกัด์ิ อายุวฒันะ                     พร้อมกบัคณะไดเ้ดินทางไปตรวจเยี่ยม

วดัไทยในมาเลเซียใน พ.ศ. 2506 โดยเฉพาะวดัในรัฐเกดะห์ เช่น “วดับา้นลาด” เปล่ียนเป็น วดัวน

รัตนาราม  “วดัปาดงัแปลง” เปล่ียนเป็นวดัเทพสุวรรณาราม “วดันาข่า” เปล่ียนเป็นวดัเทพชุมนุม5 

เป็นตน้ นอกจากน้ีการเปล่ียนช่ือวดัยงัเก่ียวขอ้งกบัการท่ีพระสงฆไ์ทยในมาเลเซียและพระสงฆใ์น

ไทยติดต่อสัมพนัธ์กนัมากข้ึน จนเกิดคตินิยมเปล่ียนช่ือวดัให้เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะในพุทธ

ศตวรรษท่ี 26  

3. ผงับริเวณวดั 

 ผงับริเวณวดัในรัฐกลนัตนัมีลกัษณะเด่นอยูท่ี่ต  าแหน่งท่ีตั้งอุโบสถกบักุฏิเจา้อาวาสท่ีมี

นยัสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ อาคารทั้งสองมกัสร้างอยูใ่นต าแหน่งท่ีเด่นชดั ดา้นหนา้อุโบสถจะมีกุฏิเจา้

อาวาสตั้งอยูเ่ยื้องไปทางซ้าย หรือ ทางขวาเพื่อไม่ให้ตรงกนั อีกทั้งกุฏิเจา้อาวาสยงัมีขนาดใหญ่กวา่

อาคารอ่ืน ๆ ภายในวดั จึงถือว่าเป็นอาคารประธานของวดั (ภาพท่ี 2) เน่ืองจากภายในมีห้องโถง

ใหญ่ส าหรับใหพุ้ทธศาสนิกชนเขา้มาท าบุญ (ภาพท่ี 3, 4 )  เป็นเหตุใหว้ดัในรัฐกลนัตนัไม่นิยมสร้าง

ศาลาการเปรียญ 

 

 

 

       

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพมุมกวา้งวดัสุคนธาราม  อ าเภอตุมปัต  รัฐกลนัตนั ถ่ายจากดา้นทิศเหนือ 

                                                           

 4เร่ืองเดียวกนั, 281-282 

 5เร่ืองเดียวกนั, 299, 308, 321.  



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากอุโบสถ และกุฏิเจา้อาวาส6 ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนจะสร้างค่อนไปทางทา้ยวดั หรือ

รายรอบลานวดั ไดแ้ก่ หอฉนัโรงครัว กุฏิ  ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ลงมา จึงมีการสร้างหอระฆงั

และศาลาการเปรียญ แต่เดิมระฆงัจะแขวนไวท่ี้อุโบสถหรือกุฏิเจา้อาวาส ส่วนศาลาการเปรียญซ่ึง

เป็นอาคารเอนกประสงคน์ั้น สร้างข้ึนภายหลงัจากกุฏิเจา้อาวาสลดความส าคญัลง และวดัใชอ้าคาร

เอนกประสงคห์รือศาลาการเปรียญเพื่อประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา 

เช่น งานวนัสงกรานต ์งานลอยกระทง รวมถึงใชเ้ป็นโรงเรียนสอนภาษาไทย เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ดี แบบแผนการวางผงับริเวณวดัดงักล่าว ปัจจุบนัยงัพบไดใ้นบางวดั เช่น วดั

ชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต วดัสุคนธาราม อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 5)  วดัอุตตมาราม อ าเภอ

ปาเซร์มสั เป็นตน้ แต่บางวดัไดร้ื้อกุฏิเจา้อาวาสลงและสร้างวิหาร หรือ ศาลาเอนกประสงคต์ามคติ

นิยมอยา่งวดัในไทย  เช่น วดัประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต และวดัปทุมวิหาร อ าเภอบาเจาะ ร้ือ

กุฏิเจา้อาวาสลงแลว้สร้างศาลาการเปรียญ วดัมชัฌิมาราม อ าเภอตุมปัต ร้ือกุฏิเจา้อาวาสลงแลว้สร้าง

วหิารพระใหญ่ เป็นตน้  

 

                                                           

 6กฏิุเจา้อาวาสมีช่ือเรียกเฉพาะในภาษาไทยวา่ “แม่วดั” หรือ ในภาษามลายวูา่ “แม่เตะ๊” โดยค าวา่ 
“เตะ๊” มาจากค าวา่ “กือเตะ๊” (Ketik) มีความหมายวา่ “วดัไทย” ซ่ึงเขา้ใจกนัเฉพาะคนไทยในรัฐกลนัตนัเป็นส่วน
ใหญ่ 

ภาพท่ี 3 กุฏิเจา้อาวาส วดัแจง้พุทธาวาส 

อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

ภาพท่ี 4 หอ้งโถงใหญ่ภายในกุฏิเจา้อาวาส วดั

แจง้พุทธาวาส  
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4. การแบ่งช่วงศึกษาวดัไทยในรัฐกลนัตัน 

จากการศึกษา ผูว้จิยัพบวา่สามารถแบ่งช่วงศึกษาวดัไทยในรัฐกลนัตนัไดเ้ป็น 3  

ช่วงเวลา โดยอาศยัเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ ดงัน้ี 

ช่วงที ่1 (พ.ศ. 2325-2451) เร่ิมตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงการโอน 

ดินแดนให้กบัองักฤษตามสนธิสัญญาแองโกล-สยาม หรือสนธิสัญญากรุงเทพฯ (Bangkok Treaty 

หรือ Anglo-Siamese Treaty 1909)                                                  เป็นหวัเมือง

ของไทย แต่ไทยก็ไม่ไดเ้ขา้ไปปกครองโดยตรง คงให้คนมลายปูกครองกนัเองตามธรรมเนียมมลาย ู

 ในช่วงเวลาน้ีอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาสน่าจะเป็นศูนยย์อ่ยของพุทธศาสนาลทัธิเถร

วาทของเมืองนครศรีธรรมราช ดว้ยเป็นหวัเมืองท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช 

มีการน าหน่อพระศรีมหาโพธ์ิจากเมืองอนุราธปุระ ลงักา มาปลูกไวท่ี้วดัพระพุทธ  บา้นพร่อน 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพถ่ายทางอากาศผงับริเวณวดัสุคนธาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

ท่ีมา :   ภาพถ่ายทางอากาศ, เขา้ถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2550, เขา้ถึงไดจ้าก Kelantan, Accessed January 

20, 2007, Available from http://googl/maps/47eAO 

  

http://googl/maps/47eAO
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อ าเภอตากใบ7 ใน พ.ศ. 23618  ซ่ึงเป็นหน่อพระศรีมหาโพธ์ิท่ีน ามาพร้อมกนักบัหน่อพระศรีมหา

โพธ์ิท่ีปลูกท่ีวดัพระธาตุนครศรีธรรมราช และวดัสระเกศในกรุงเทพฯ  นอกจากน้ียงัไดพ้บพระธาตุ

อยู่ใตฐ้านเจดียเ์ก่าในวดั9 การสร้างเจดียแ์ละปลูกตน้โพธ์ินบัเป็นองค์ประกอบของส่ิงท่ีเคารพบูชา

อยา่งวดัในศรีลงักา10   ต่อมาไดมี้การสร้างวดัชลธาราสิงเหใน พ.ศ. 2403 และสร้างอุโบสถใน พ.ศ. 

2416 อุโบสถหลงัน้ีนบัเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนรัฐกลนัตนัท่ีมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี ในขณะท่ี

อุโบสถในรัฐกลนัตนั ยงัมีรูปแบบเก่ียวขอ้งกบัศิลปะพื้นบา้นมลาย ูเช่น อุโบสถวดัประชุมธาตุชนา

ราม อ าเภอตุมปัต 

 ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) เป็นช่วงท่ีอังกฤษเข้าครอบครองแหลมมลายูตอนล่าง

ทั้งหมดรวมถึงหัวเมืองทั้งส่ีท่ีเคยข้ึนกบัไทย แต่องักฤษก็ไม่ได้เข้าแทรกแซงการบริหารจดัการ

ภายในหวัเมืองทั้งส่ีท่ีเคยเป็นของไทย คงปล่อยให้มีการปกครองแบบเดิมคือ มีสุลต่านเป็นประมุข 

ซ่ึงต่างจากบางรัฐท่ีองักฤษรวมเป็นสหพนัธรัฐมลาย ู(Federated Malay States) มีผูว้า่ราชการชาว

องักฤษปกครองหรือปกครองโดยท าสัญญาตั้งท่ีปรึกษาชาวองักฤษ11    

 เหตุการณ์ส าคญัในช่วงน้ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระสงฆไ์ทยในรัฐกลนัตนักบั

พระสงฆไ์ทยในอ าเภอตากใบ  รวมถึงบทบาทของราชส านกักลันตนัท่ีมีต่อวดัไทย เช่น กรณีท่ีพระ

ยากลนัตนัตุวนัสนิปากแดงแต่งตั้งพระครูโอภาสพุทธคุณ (ก๋ิว) เจา้อาวาสวดัชลประชุมธาตุชนาราม 

อ าเภอตุมปัต เป็นเจา้คณะรัฐกลนัตนัต่อจากพระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) อดีตเจา้อาวาสวดัชลธารา

                                                           

  7ในประวติัวดัพระพุทธ ไดก้ล่าวถึงตน้โพธ์ิท่ีน ามาจากลงักา แต่ไม่ไดอ้ธิบายเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้

ตากใบเป็นศูนยก์ลางชุมชนคนไทยในกลนัตนัก่อนท่ีจะมีการโอนดินแดน ดูใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, วัดพระ

พุทธ, เขา้ถึงเม่ือ 27         2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki  

  8สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 เล่ม 1 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2526), 146. 

  9ประพนธ์  เรืองณรงค,์ ทกัษิณสารคด ี(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2525), 42. 
  10Leelananda Prematilleke and Chandra Wikramagamage, Sri Lanka Glimpses of an Island 
Culture (Colombo : The central Culture Fund, 2003), 21. 

 11กรมการปกครอง กองวชิาการ, หนังสือชุดประเทศชายแดนไทย เล่มที ่1สหพนัธรัฐมาเลเซีย 
(กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2515), 14. 
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สิงเห อ าเภอตากใบ ท่ีมรณภาพไปเม่ือ พ.ศ. 244912  และในพ.ศ. 2458 พระบาท สมเด็จพระมงกุฏ

เกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จพระราชด าเนินทางชลมาคถึงอ าเภอตากใบ และเสด็จมาประทบั ณ วดัชลธารา

สิงเห ทอดพระเนตรการแข่งเรือ พระครูโอภาสพุทธคุณ (ก๋ิว) เจา้คณะรัฐกลนัตนั ไดน้ าพระสงฆ์

จ านวนหน่ึงจากกลนัตนัเฝ้ารับเสด็จ  

 เหตุการณ์ส าคัญดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงในเร่ืองความสัมพนัธ์ของ

พระสงฆไ์ทยในมาเลเซียกบัพระสงฆใ์นไทยท่ีมีการติดต่อกนัมากข้ึน ในเร่ืองน้ี ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี มีความเห็นว่า เป็นความพยายามของคนไทยท่ีจะเช่ือมสัมพนัธ์กบัคนไทย

ดว้ยกนัภายหลงัจากการโอนดินแดน13 ส่งผลให้รูปแบบอุโบสถในช่วงน้ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทย

ประเพณีท าหลงัคาซ้อนชั้น ซ่ึงน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากอุโบสถวดัชลธาราสิงเห อ าเภอตาก

ใบ จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงสร้างมาก่อนตั้งแต่ช่วงท่ี 1 เช่นการท าพาไล การประดบัตกแต่งซุ้มประตู 

ซุ้มหน้าต่าง การท าเคร่ืองประดบัหลงัคา เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เช่น อุโบสถวดัชลประชุม

ธาตุชนาราม อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม เป็นต้น ดังนั้นจึงศึกษา

อุโบสถวดัชลธาราสิงเหไวใ้นส่วนน้ีดว้ย เน่ืองจากเป็นตน้แบบใหก้บัอุโบสถวดัไทยในรัฐกลนัตนั 

ช่วงที ่3 (พ.ศ. 2500-2550) สหพนัธรัฐมลาย ูไดรั้บเอกราช มีรัฐธรรมนูญของตนเอง  

จนมีการเลือกตั้งทัว่ไปใน พ.ศ. 2502 และ ตนกู อบัดุล เลาะห์มาน บุตรชายตนกู อบัดุล ฮามิด กบั

คุณหญิงเน่ือง   นนัทนาคร มารดาคนไทย ไดรั้บคดัเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย  

ส่งผลให้มาเลเซียกบัไทยมีความสัมพนัธ์กนัในฐานะมิตรประเทศ  รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาลเซีย

ในขณะนั้น ต่างก็ให้งบประมาณสนบัสนุนการสร้างวดัไทยหลายวดั  ตลอดจนการน าแบบอุโบสถ

ของพระพรหมพิจิตร และช่างไทยเข้าไปท าการก่อสร้าง ดังปรากฏหลักฐานว่า อุโบสถวดัจีน

ประดิษฐาราม อ าเภอปาเซร์มสั สร้าง พ.ศ. 2506 เป็นอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี และน่าจะได้

แบบมาจากอุโบสถ “แบบ ก” ของพระพรหมพิจิตร ท่ีไดอ้อกแบบไวต้ามแนวคิด “รัฐนิยม” ในสมยั

จอมพล ป พิบูลสงคราม               

                                                           

 12วรรณวภิา  ณ สงขลา, จติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที ่002  เล่มที ่3 วดัชลธาราสิงเห 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 68. 

 13สัมภาษณ์ เชษฐ์  ติงสัญชลี, อาจารย์ประจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลป์ คณะโบราณคดี มหา 
วทิยาลยัศิลปากร, 24   ษ ย  2556. 
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5.  วเิคราะห์อุโบสถในรัฐกลนัตันช่วงที ่1 (พ.ศ. 2325-2451) 

   อุโบสถในรัฐกลนัตนัช่วงน้ีน่าจะสร้างดว้ยไม ้ลกัษณะเป็นอาคารไมมี้ใตถุ้นสูงพอคน

ลอดได ้ บางส่วนของอุโบสถหลงัน้ีท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์กบัศิลปะพื้นบา้นมลายู จึง

จดัรูปแบบเป็นอุโบสถอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นมลายเูพียงตวัอยา่งเดียว              

   อุโบสถอทิธิพลศิลปะพืน้บ้านมลายู  

  ในอดีตอุโบสถแบบน้ีอาจมีหลายวดั แต่ปัจจุบนัเหลืออยูเ่พียงหลงัเดียว คือ อุโบสถวดั

ประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั (ภาพท่ี 6) 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                    (ข) 

 

 

 

 

 อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวนัตก มีการใช้วสัดุและวิธีการก่อสร้างคล้ายกบัเรือน

พื้นบา้นมลายู แต่อุโบสถตอ้งการพื้นท่ีส าหรับท าสังฆกรรมเพียงอย่างเดียว ดงันั้นจึงไม่มีการกั้น

แบ่งพื้นท่ีภายในเหมือนเรือนพื้นบ้านมลายู เพียงแต่ใช้องค์ประกอบของเรือนบางส่วนมา

ประยุกต์ใช้ เช่น เสาเรือน หน้าต่างไมฉ้ลุลาย และการประดบัช่องแสงดว้ยไมฉ้ลุลายตามคตินิยม

ของคนมลาย ู

ภาพท่ี 6 อุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต (หลงัเดิม) 

                  (ก) อุโบสถดา้นหนา้ มุมทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

                  (ข) อุโบสถดา้นหลงั มุมทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
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 ลักษณะรูปแบบ อุโบสถมีลักษณะเป็นเรือนไม้มีใต้ถุน บางคร้ังเรียกกันว่า “ทรง

เรือน”14 มีหลกัฐานวา่ไดมี้การผกูพทัธสีมาฝังลูกนิมิต15 แต่ยงัไม่ท าใบสีมา และพบวา่มีการก่อขอบ

ปูนภายในใส่ดินเพื่อยกระดบัฐานเสาอุโบสถใหสู้งกวา่พื้นดินเหมือนฐานอุโบสถ (ภาพท่ี 7)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ส่วนฐาน น่าจะเป็นส่วนล่างสุดท่ีก่ออิฐถือปูนยกระดบัฐานเสาอุโบสถให้สูงกวา่พื้นดิน 

เสาตั้งอยูบ่นแท่นปูนรูปส่ีเหล่ียม เรียกตามชาวบา้นวา่ “ตีนเสา” (ภาพท่ี 8)  เพื่อป้องกนัความช้ืนจาก

ดินไม่ใหข้ึ้นมายงัเสาไม ้ 

   

 

 

 

 

 
                                                           

  14ลกัษณะอาคารท่ียกพ้ืนสูงใชเ้ป็นท่ีอยูป่ระจ า ดูใน สมเด็จพระเจา้ฯ  เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติ
วงศ ์และ สมเด็จฯ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเดจ็ เล่ม 6  (กรุงเทพฯ :  องคก์ารคา้คุรุสภา, 2504), 31. 
  15ไดพ้บลูกนิมิตเม่ือมีน ้ าท่วมใหญ่ใน พ.ศ. 2509  หลงัน ้ าลด น ้ าชะดินลึกลง             
        สมัภาษณ์พระครูพิพฒัน์หตัถกิจ (เน่ือง  ติขฺปัญฺโญ), เจา้อาวาสวดัประชุมธาตุชนาราม, 8        
2551.  

ภาพท่ี 7 ขอบปูนท่ีก่อลอ้มภายในใส่ดินเพื่อตั้งฐานเสาอุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม 

อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั ส่วนลูกนิมิตฝังไวชิ้ดขอบปูน 
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 ด้านหน้าอุโบสถท าบันไดข้ึนสองขา้งมายงัระเบียงหน้าประตู (ภาพท่ี 8) คล้ายกับ

บนัไดข้ึนมุขในอุโบสถศิลปะไทยประเพณี แต่ก็พบท่ีสุเหร่าบา้นอาโห ต าบลมะนงัยง อ าเภอยะหร่ิง 

จงัหวดัปัตตานีด้วย (ภาพท่ี 9) การท าบนัไดข้ึนสองข้างจึงอาจเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับ

พระสงฆท่ี์มาท าพิธีกรรม ลกัษณะดงักล่าวน้ีอาจมีอยูใ่นอ าเภอตากใบ  ดว้ยเคยเป็นศูนยก์ลางความ

เจริญในภาคใตต้อนล่างมาก่อน แต่คงมีการบูรณะปรับเปล่ียนรูปแบบไปก่อนอ าเภอตุมปัต จึงไม่พบ

การท าบนัไดดงักล่าวในอ าเภอตากใบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียง 

ตีนเสา 

ภาพท่ี 8 บนัไดทางข้ึนดา้นหนา้อุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม 

(ก) ภาพลายเส้นแสดง “ตีนเสา” และระเบียง 

(ข) บนัไดทางข้ึนไปยงัระเบียงหนา้ประตู 

(ก) (ข) 
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  ขอ้สังเกตดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหคิ้ดไดว้า่อุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัตใน

เก่ากว่าอุโบสถในอ าเภอตากใบ  เน่ืองจากยงัคงมีลกัษณะของอุโบสถรุ่นเก่าท่ีมีลกัษณะร่วมกบั

ศิลปะพื้นบา้นมลาย ูส่วนในอ าเภอตากใบ คงมีกลุ่มช่างท่ีสามารถสร้างอุโบสถก่ออิฐถือปูนอยู ่จึงมี

การบูรณะหรือสร้างอุโบสถก่ออิฐถือปูนแทนอุโบสถไม ้จึงไม่พบอุโบสถแบบน้ีในอ าเภอตากใบ 

  ส่วนตัวอุโบสถ โครงสร้างตวัเรือนมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบัเรือนไมท้ัว่ไป (ภาพท่ี 10) 

ประกอบดว้ยเสา รอด16 ตงวางบนรอดรับพื้นไมก้ระดานท่ีปูชิดโดยมีพรึง17บงัคบัพื้น และพบวา่มี

การใชต้ะปูในบางจุดเพิ่มความแข็งแรง ฝาอุโบสถคลา้ยฝาปะกนของไทยซ่ึงเรียงลูกฟักสลบักบัลูก

ปะกน แต่มีการสลบัช่องลูกฟักแบบเรือนพื้นบา้นมลาย ูโดยเรียงช่องลูกฟักแนวตั้งเป็นสองช่องต่อ

                                                           
16“รอด” หมายถึง ตวัไมส่ี้เหล่ียม สอดอยูร่ะหวา่งเสาเรือนแต่ละคู่ทางดา้นสกดั ท าหนา้ท่ีรับตง (ไม้

ส่ีเหล่ียมวางบนรอดรับพ้ืนเรือน) ดูรายละเอียดเพ่ิมใน จุลทศัน์ พยาฆรานนท,์ อภิธานศัพท์เรือนไทยภาคกลาง 
(กรุงเทพฯ : อนุกรรมการมรดกของชาติในคณะกรรมการเอกลกัษณ์องชาติ ส านกังานส่งเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของ
ชาติ ท าเนียบรัฐบาล, ม.ป.ป.), 31, 59. 

17“พรึง”ไมก้ระดานประกอบเขา้กนัเป็นกรอบส่ีเหล่ียมลอ้มรอบตวัเรือน โดยพาดอยูบ่นหวัรอดแต่
ละตวั ท าหนา้ท่ีรับเสาเรือน และบงัคบัปลายฝาเรือนตอนล่างแต่ละดา้น ดูรายละเอียดเพ่ิมใน จุลทศัน์ พยาฆรา
นนท,์ เร่ืองเดิม, 52. 

ภาพท่ี 9 สุเหร่าบา้นอาโห ต าบลมะนงัหยง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 

ท่ีมา : ส านกัข่าวมุสลิม, รูปมัสยดิไม้สวยงาม ตันหยง (อาโห) อายุกว่า 400    ทีปั่ตตานี, เขา้ถึงเม่ือ 

28         2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=510690 
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โครงสร้างเสาท่ีต่อเช่ือมกบั

ขื่อรับหลงัคา 

กนั สลบัด้วยช่องลูกฟักแนวนอนช่องเดียว (ภาพท่ี 11) ตอนล่างของฝาเรือนมกัท าล่องตีนช้าง18 

นอกจากน้ียงัมีการท าฝาระเบียงบงัประตูทางเข้าอาจเพื่อให้พระสงฆ์มีความเป็นส่วนตัวขณะ

ประกอบพิธีกรรมหรือป้องกนัแดด ฝนไม่ให้สาดเขา้มาตรงระเบียงหน้าอุโบสถ  การก่อสร้างท่ีมี

ลกัษณะผสมไทย-มลายน้ีูบ่งบอกถึงการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมของคนต่างเช้ือชาติท่ีมกัพบ

เสมอในแหลมมลาย ู

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                           

 18ช่องส่ีเหล่ียมท่ีเรียงต่อเน่ืองอยูต่อนล่างของฝาปะกน หากอยูด่า้นบนเรียกวา่ “ช่องกระจก” ดูภาพ ท่ี 
11 ข 

อกไก่ 
อกไก่ 

         ใบดั้ง 

โครงสร้างเรือนพื้นบา้นมลาย ูซ่ึงมี

ลกัษณะคลา้ยเรือนเคร่ืองสับของไทย 

 

ภาพท่ี 10 โครงสร้างเรือนพ้ืนบา้นมลาย ู                                                                                             

ท่ีมา : Chen Voon Fee, Editor, The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore : Archipelago 

Press, 2007), 23. 

 

ฐานเสาปูนมีหัว

เทียนเสียบเขา้กบัเสา

ไมเ้สา เตา้และรอด

รับตง 

ใชล่ิ้มตอกเพิ่ม

ความแขง็แรง 

โครงสร้างพื้น

ประกอบดว้ย เสา รอด 

ตง 

โครงสร้างข่ือประกอบ

กบัเสาโดยใชห้ัวเทียน 
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(ก)                                                  (ข)     

 

  

 

 

 

 

 

 

 ภายในอุโบสมีเสาร่วมฝาท าหน้าท่ีรับจนัทนักนัสาด (ภาพท่ี 12 ก) และเสาร่วมใน

หลงัคาจัว่ (ภาพท่ี 12 ข) ประตูอุโบสถแบบบานเปิดมีธรณีประตูและใช้กลอนดาลแบบเรือนไทย 

(ภาพท่ี 12 ค) ช่องแสงประดบัไมฉ้ลุลายรูปเรขาคณิต ส่วนช่องหนา้ต่างเป็นลูกกรงไมฉ้ลุเลียนแบบ

ลูกมะหวด  (ภาพท่ี 12 ง) ช่องแสงและหนา้ต่างแบบน้ีเป็นแบบท่ีพบในเรือนพื้นบา้นมลาย ูซ่ึงมกัฉลุ

ลายรูปเรขาคณิต หรือ ลายคลา้ยลูกมะหวดปิดตรงช่องแสง (ภาพท่ี 13 ก) หรือ กลึงไมเ้ป็นพนกัของ

หน้าต่างยาวแบบเรือนพื้นบ้านมลายู (ภาพท่ี 13 ข)  แม้ว่าอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีส่งผลถึง

อุโบสถวดัชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ ดว้ยการประดบักรอบประตูหนา้ต่างเป็นทรงปราสาทยอด 

แต่การท าซุม้แบบน้ียงัไม่ปรากฏในรัฐกลนัตนัช่วงท่ี 1                     2 

 

 

ภาพท่ี 11 ฝาปะกน 

(ก)   ฝาปะกนอุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม ซ่ึงมีการสลบัลูกฟักและลูกปะกนต่าง  

   จากเรือนไทย 

(ข) ฝาปะกนแบบเรือนไทยภาคกลาง 

ท่ีมาภาพ ข :            ย ฆรานนท์, อภิธานศัพท์เรือนไทยภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะอนุ 

กรรมการมรดกของชาติในคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์

ของชาติ  ท าเนียบรัฐบาล, ม.ป.ป.), 103. 
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(ก)                                                                         (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 ภายในอุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม 

  (ก)  เสาร่วมในรับข่ือและแปหวัเสา   (ข)  เสาร่วมผนงัรับจนัทนัหลงัคากนัสาด 

 (ค) ประตูแบบกลอนดาล        (ง)  ลายฉลุไมเ้ลียนแบบลูกมะหวดตรงช่องหนา้ต่าง 

(ค) (ง) 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 สรุปไดว้่าตวัอุโบสถมีรูปแบบและโครงสร้างคลา้ยกบัเรือนพื้นบา้นมลายู แต่ต่างกนั

ตรงท่ีพื้นท่ีภายในเป็นหอ้งโถงกวา้งเพื่อใชท้  าสังฆกรรมเพียงอยา่งเดียว ส่วนพระประธานในระยะน้ี

เป็นพระพุทธรูปแกะไมข้นาดเล็กปิดทองหรือทาสีแดง พระรัศมีเป็นรูปกรวยแหลมยาว ตั้งอยู่บน

โต๊ะหมู่บูชา (ภาพท่ี 14) พระพุทธรูปไมแ้บบน้ีพบหลายวดั19 จึงสันนิษฐานว่าเดิมคงตั้งเป็นพระ

ประธานในอุโบสถก่อนท่ีจะปรับเปล่ียนเป็นพระประธานก่ออิฐถือปูน 

                                                           

 19พระพุทธรูปกลุ่มน้ีมีปัญหาในการพิจารณา เน่ืองจากมีขนาดเล็ก น ้ าหนกัเบาจึงเคล่ือนยา้ยได ้แต่

อาจเป็นไปไดว้า่ในช่วงท่ี 1 น้ีการสร้างพระพุทธรูปปูนป้ัน หรือ การน าเขา้พระพุทธรูปจากไทยยงัไม่มี จึงสร้าง

พระพทุธรูปไมม้าเป็นพระประธานแทนดงัปรากฏหลกัฐานการประดิษฐานพระพุทธรูปไมร่้วมกบัพระประธาน

องค์ใหม่ในหลายวดั เช่น อุโบสถวดัมชัฌิมาราม อ าเภอตุมปัต อุโบสถวดัชลธาราศิลาลอย อ าเภอตุมปัต และ

อุโบสถวดัปทุมวหิาร อ าเภอบาเจาะ และอุโบสถวดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั 

ภาพท่ี 13  ช่องแสงและหนา้ต่างยาว แบบเรือนพื้นบา้นมลาย ู

(ก) ช่องแสง  

(ข) หนา้ต่างยาว 

ท่ีมา Chen Voon Fee, Editor, The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore : Archipelago 

Press, 2007), 23. 

 

   

(ก) (ข) 
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 ส่วนหลังคา โครงสร้างหลงัคาจัว่ประกอบดว้ย ข่ือ ดั้ง อกไก่ แป จนัทนั และระแนง 

เสาร่วมในรับข่ือมีดั้งตั้งข้ึนไปรับอกไก่ จนัทนัหลงัคาจัว่รับแปและกลอน ส่วนหลงัคากนัสาดมีเสา

ร่วมผนงัมีจนัทนัพาดจากแปหวัเสาไปตั้งบนฝาอุโบสถรับระแนงเก่ียวกระเบ้ือง โดยไม่มีข่ือหรือท า

เตา้รับอย่างเรือนไทยหรืออุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี เห็นไดช้ดัวา่โครงสร้างหลงัคาดงักล่าว

เป็นแบบเดียวกบัโครงสร้างหลงัคาเรือนพื้นบา้นมลายูท่ีนิยมใช้จนัทนัรับหลงัคาท่ีเอียงลาดอย่าง

หลงัคาทรงป้ันหยา (ภาพท่ี 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี  15 โครงสร้างหลงัคาอุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม  

ภาพท่ี 14 พระพุทธรูปในอุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม  
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 หน้าบนักรุด้วยแผ่นไมก้ระดาน มีไขราจัว่ ซ่ึงเป็นส่วนของแปท่ียื่นเลยออกมาจาก     

หนา้บนัป้องกนัแดดฝนดา้นสกดั ป้ันลมปิดแปเหมือนกบัเรือนพกัอาศยัโดยท่ีไม่มีเหงาป้ันลมอยา่ง

เรือนไทย (ภาพท่ี 16) หลังคาจั่วมีหลังคากันสาดรอบ มุงด้วยกระเบ้ืองขอ เรียกกันทั่วไปว่า 

“กระเบ้ืองสงขลา” ตามช่ือเมืองท่ีผลิต20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลงัคาแบบน้ีนับเป็นลกัษณะส าคญัของอุโบสถในรัฐกลนัตนั ซ่ึงเหมาะกบัสภาพ

ภูมิอากาศในภาคใต ้ท่ีมีแดดจดัและฝนตกชุก โดยเฉพาะหลงัคากนัสาดท่ีแผก่วา้งเลยออกมาจากฝา

ผนงัมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถป้องกนัแสงแดดและฝนไดม้ากข้ึน ภายหลงัเม่ืออุโบสถมีขนาดใหญ่

ข้ึนจึงเพิ่มหลงัคาพาไลเขา้ไปและมีเสารับ ลกัษณะดงักล่าวน้ีน่าจะเป็นพฒันาการท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก

อุโบสถทรงเรือน เน่ืองจากอุโบสถลกัษณะน้ีเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนทั้งส้ิน ซ่ึงพบทั้งอุโบสถใน

รัฐกลนัตนัและในภาคใตข้องไทย เช่น อุโบสถวดัพฒันาราม (หลงัเก่า) อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี (ภาพท่ี 17) และอุโบสถวดัโคกเคียน (หลังเก่า) อ าเภอเมือง จังหวดันราธิวาส เป็นต้น  

นอกจากน้ียงัพบวา่อุโบสถแบบน้ียงัไม่มีการประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซ่ึงแต่เดิมเป็นธรรม

เนียมส าหรับวดัหลวงเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลท่ี 4 ธรรมเนียมการสร้างวดัผอ่นคลายลง อุโบสถวดั

ราษฎร์ก็ท าช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ตามอยา่งวดัหลวงและพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัก็

                                                           

 20Chen Voon Fee, The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore : Archipelago Press, 

2007), 23. 

ภาพท่ี 16 บางส่วนของหนา้บนั ป้ันลม และระแนงส าหรับเก่ียวกระเบ้ืองขอ 
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ไม่ไดห้า้มปราม ดงัปรากฏในประกาศวา่ดว้ยการสร้างวดัในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

ว่า “...แลพระอุโบสถวิหารการเปรียญท าเป็นช่อฟ้าใบระกาก็มีบ้าง’ หาสังเกตุได้ว่าวัดหลวงวัด

ราษฎร์ไม่กต็ามใจเจ้าของคนท่ีมีศรัทธาเถิดมิใช้จะห้ามปราม...”21 แสดงให้เห็นวา่ธรรมเนียมการท า

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แมจ้ะมีปรากฏในอุโบสถวดัราษฎร์ในหัวเมืองบางแห่งในไทยแต่ก็ยงัไม่

แพร่หลายมาถึงรัฐกลนัตนัในระยะน้ี  การสร้างอุโบสถวดัในกลนัตนัในช่วงท่ี 1    ย           ท า

                     ย           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดงันั้นจึงอาจสรุปได้ว่า อุโบสถแบบน้ีแมว้่าจะมีอายุไม่มากแต่ไดสื้บทอดรูปแบบมา

จากอุโบสถรุ่นเก่า22 รวมถึงผสมผสานรูปแบบศิลปะพื้นบา้นมลาย ูเช่น การหนัหนา้ การท าฐานเสา

อุโบสถ การท าบนัได การประดบัลายฉลุไมต้รงช่องแสงและหนา้ต่าง และยงัมีลกัษณะของอุโบสถ

แบบศิลปะไทยประเพณีเฉพาะทรงหลังคาท่ีท าเป็นหลังคาจัว่ซ้อนชั้นด้วยหลังคากันสาดรอบ 

นบัเป็นการประยุกตรู์ปแบบศิลปะพื้นบา้นมลายอูยา่งท่ีท าในมสัยิดหรือสุเหร่ามาใชก้บัอุโบสถวดั

ไทย อุโบสถแบบน้ีจึงดูเรียบง่ายกลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมโดยรวมในทอ้งถ่ิน 

                                                           

  21พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, ประชุมประกาศรัชกาลที ่4 เล่ม 1, พิมพค์ร้ังท่ี 2  
(กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2527), 37.  
  22สัมภาษณ์ สันติ  เล็กสุขุม, อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหา 

วทิยาลยัศิลปากร,  30  กนัยายน 2551. 

ภาพท่ี 17 อุโบสถวดัพฒันาราม (ก่อนการบูรณะ)  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
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 ก าหนดอายุ จากลกัษณะรูปแบบ อุโบสถแบบน้ีควรเป็นอุโบสถรุ่นแรกในรัฐกลนัตนั   

น่าจะมีอายอุยูใ่นราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 25   สอดคลอ้งกบัก าหนดอายุของอุโบสถท่ีระบุในประวติั

วดัวา่สร้าง พ.ศ. 242823 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีหวัเมืองมลายเูหล่าน้ีอยูใ่นอ านาจของไทยและเหตุการณ์

ปราบกบฏมลายูสงบลง คงมีแต่การเฝ้าระวงัองักฤษท่ีเร่ิมเขา้ครอบครองเมืองมลายูต่าง ๆ ท่ีไม่ได้

เป็นหวัเมืองของไทย เช่น รัฐเปรัค รัฐปาหงั รัฐซาลงังอร์ รัฐนครีแซมบิลนั เป็นตน้  

6. วเิคราะห์อุโบสถในรัฐกลนัตัน ช่วงที ่2  (พ.ศ. 2452-2499) 

  ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีการสร้าง และบูรณะอุโบสถของวดัต่างๆ ในรัฐกลนัตนัหลายแห่ง  

สืบเน่ืองมาจากสถานภาพความเป็นอยู่ของคนไทยเปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากการโอนดินแดน

ส่วนใหญ่ของรัฐกลนัตนัให้กบัองักฤษ เหตุการณ์ดงักล่าวท าให้คนไทยท่ีอาศยัอยู่ในรัฐกลนัตนั 

ส่วนหน่ึงไม่สามารถละทิ้งท่ีท ากินของตน เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นไร่ นา สวน หากยา้ยกลบัไปก็จะ

ท าใหสู้ญเสียผลผลิตท่ีไดล้งทุนไว ้ท าให้ตอ้งกลายเป็นคนติดแผน่ดิน จึงเป็นแรงผลกัดนัให้คนไทย

กลุ่มน้ีเร่ิมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนของตนเอง   

 ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งอุโบสถจ านวน 5 วดั ท่ีมีอกัษรระบุปีท่ีสร้างวา่อยูใ่นช่วงท่ี 2     และ

อีกวดัท่ีปรากฏเพียงปีท่ีบูรณะ        

 อุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั มีอกัษรจารึกท่ีแผงปูนรูป

ธรรมจกัรหนา้อุโบสถระบุปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2461 (ภาพท่ี 18) 

 อุโบสถวดัปทุมวหิาร อ าเภอบาเจาะ รัฐกลนัตนั มีอกัษรจารึกท่ีฐานพระประธานระบุปี

ท่ีสร้าง พ.ศ. 2466 (ภาพท่ี 19) 

 อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั มีอกัษรจารึกท่ีชั้นเชิงกลอนซุ้ม

ประตหูนา้อุโบสถระบุปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2467 (ภาพท่ี 20) 

 อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั มีอกัษรจารึกท่ีหนา้บนัซุ้มประตู

ประธานอุโบสถสร้าง พ.ศ. 2471 (ภาพท่ี  21)  

                                                           

 23วรีะ  สุวรรณ กบั แฮลาย  ปรามวล, บันทกึมรดกวดัไทยในรัฐกลนัตนั , (สงขลา : เทมการพิมพ,์ 
2553),  39. 
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 อุโบสถวดัมชัฌิมาราม อ าเภอตุมปัต อกัษรจารึกระบุปีท่ีบูรณะ พ.ศ. 2474 (ภาพท่ี 22)

 อุโบสถวดัแจง้พุทธาวาส อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั มีอกัษรจารึกเหนือประตูอุโบสถ

ระบุปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2497 (ภาพท่ี 23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  18  อุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม  

อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั สร้าง      

พ.ศ. 2461 

ภาพท่ี 19 อุโบสถวดัปทุมวิหาร อ าเภอบาเจาะ  

  รัฐกลนัตนั สร้าง พ.ศ. 2466 

ภาพท่ี 20 อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอ 

  ตุมปัต รัฐกลนัตนั สร้าง พ.ศ. 2467 

ภาพท่ี  21  อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอ 

    ตุมปัต  รัฐกลนัตนั สร้าง พ.ศ.  

     2471 
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 อุโบสถดงักล่าวขา้งตน้ลว้นเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูน มีหลงัคา 3 ตบั โดยหลงัคาตบับน

เป็นหลงัคาจัว่และหลงัคาตบัล่างเป็นหลงัคาท่ีคลุมพื้นพาไล มีเสากลมรับเรียงรายรอบ อุโบสถ

แสดงอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี จากการศึกษาพบวา่ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากอุโบสถวดัชลธารา

สิงเห อ าเภอตากใบ วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากส าหรับวดัไทยในรัฐกลนัตนั เน่ืองจากเคยเป็นท่ี

อยู่ของเจ้าคณะรัฐมาก่อนท่ีจะโอนดินแดนให้กบัองักฤษ อีกทั้งอุโบสถยงัมีรูปแบบศิลปะไทย

ประเพณีมีเคร่ืองประดบัตกแต่งอย่างวดัหลวง ต่อมาเม่ือเจา้คณะรัฐมรณภาพ จึงมีการแต่งตั้งเจา้

คณะรัฐกลนัตนัรูปใหม่  คือ พระครูโอภาสพุทธคุณทีสังฆปาโมกข์ (ก่ิว) เจา้อาวาสวดัชลประชุม

ธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต ก่อนการโอนดินแดนเพียงสามปี   

 เหตุการณ์ดงักล่าวน่าจะเป็นมูลเหตุท่ีท าใหเ้จา้คณะรัฐกลนัตนัตอ้งพฒันาวดั บ ารุงพุทธ

ศาสนาในรัฐกลนัตนัใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกบัอ าเภอตากใบ ดงัปรากฏเร่ืองเล่าวา่ เม่ือวดัใด

ไม่มีเจา้ภาพทอดกฐิน ท่านจะรับเป็นเจา้ภาพเอง หากวดัใดมีพระจ าพรรษาไม่ครบ 5 รูป ท่านก็จะ

ไปท าการทอดผา้ป่า และหากวดัใดยงัไม่มีอุโบสถ ท่านก็จะจดัสร้างอุโบสถให ้เช่น วดัพิกุลทองวรา

ราม โดยท่านไดข้ายท่ีดินส่วนตวัเพื่อน าเงินมาสบทบทุนสร้างอุโบสถดว้ย24 

 จากการศึกษาและส ารวจวดัไทยในรัฐกลนัตนั พบว่าอุโบสถส่วนใหญ่ในรัฐกลนัตนั

ไดรั้บอิทธิพลจากอุโบสถวดัชลธาราสิงเห ดงันั้นจึงขอศึกษารูปแบบอุโบสถวดัชลธาราสิงเหเป็น

ล าดบัแรก 

                                                           
24 วรีะ  สุวรรณ และ แฮลาย  ปรามวล, บันทกึมรดกวดัไทยในรัฐกลนัตนั, 18. 

ภาพท่ี 23 อุโบสถวดัแจง้พุทธาวาส อ าเภอ 

   ตุมปัต รัฐกลนัตนั สร้าง พ.ศ. 2497 
ภาพท่ี 22 อุโบสถวดัมชัฌิมาราม อ าเภอ 

   ตุมปัต รัฐกลนัตนั บูรณะ พ.ศ. 2474 
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 อุโบสถวัดชลธาราสิงเห ต้นแบบอุโบสถอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีในรัฐกลันตัน 

ตั้งอยูท่ี่ต  าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส (ภาพท่ี 24) ตามประวติั วดัตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2403 

เม่ือคร้ังท่ีตากใบยงัเป็นส่วนหน่ึงของรัฐกลนัตนั โดยพระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) ไดไ้ปขอท่ีดิน

สร้างวดัจากพระยากลนัตนั ตุวนัสนิปากแดง อุโบสถสร้างใน พ.ศ. 2416 โดยปรากฏช่ือช่าง 3 

                    ระไชย วดัเกาะสะทอ้น ช่างก่อสร้าง  พระวินัยธรรม (จุย้) วดัโคกมะเฟือง 

และทิดมีคนจงัหวดัสงขลา จิตรกรและประติมากรท่ีช่วยกนัเขียนจิตรกรรมฝาผนงัและสร้างพระ

ประธาน25 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ลักษณะรูปแบบ  อุโบสถก่ออิฐถือปูนหลงัแรกในรัฐกลนัตนั หันหน้าไปทางทิศเหนือ

ดา้นท่ีเป็นแม่น ้ าตากใบเน่ืองจากเดิมเป็นหน้าวดั อุโบสถมีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลงั มีเสารับ

หลงัคาตบัล่างเรียงรายรอบอุโบสถเวน้ทางดา้นหนา้ซ่ึงเป็นบนัไดข้ึนมายงัมุข  

 ส่วนฐาน ท าแบบฐานบวัลูกแกว้อกไก่ ท าบนัไดข้ึนตรงมุขซ่ึงยกพื้นสูงกวา่พาไลท่ีอยู่

ดา้นขา้งอุโบสถ (ภาพท่ี  25)  ท าบนัไดข้ึนตรงทางดา้นหนา้  เสารับหลงัคาพาไลตั้งอยูบ่นพนกัท่ี

ลอ้มรอบอุโบสถ (ภาพท่ี  26) เวน้ช่องบนัไดทางดา้นหนา้ ลกัษณะเสาส่ีเหล่ียมเรียบไม่มีบวัหวัเสา

คลา้ยกบัเสาอุโบสถวิหารในรัชกาลท่ี 3 ท่ีนิยมท าเป็นเสาส่ีเหล่ียมเรียบไม่มีบวัหัวเสา มีคานเช่ือม

ระหวา่งปลายเสาต่อถึงกนัตลอด  

                                                           

 25 วรรณวภิา  ณ สงขลา, จติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที ่002 เล่มที ่3 วดัชลธาราสิงเห จงัหวดั

นราธิวาส, 8. 

ภาพท่ี 24  อุโบสถวดัชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส สร้าง พ.ศ. 2416 
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 ส่วนตัวอุโบสถ  โครงสร้างอาคารมีเสาและผนงัรับน ้ าหนกั ตวัอุโบสถมีประตูทั้งทาง

ดา้นหนา้และดา้นหลงั โดยดา้นหนา้ท า  3       ดา้นหลงัท า 2 ประตู ชิดริมซ้าย-ขวา ผนงัดา้นขา้ง

               4 ช่อง กรอบประตู กรอบหนา้ต่างตกแต่งดว้ยซุม้ทรงปราสาทยอดบ่งบอกสถานภาพ

อุโบสถอยา่งวดัหลวง (ภาพท่ี 27) รูปแบบซุ้มน่าจะเป็นตน้แบบให้กบัซุ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถ

วดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั และอุโบสถวดัสุคนธาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  25 พาไลทางดา้นขา้ง 

   อุโบสถวดัชลธาราสิงเห   

ภาพท่ี  26 ดา้นหนา้ท าบนัไดข้ึนตรงมุข มีประตูซุม้ทรง 

    ปราสาทยอด 3 ประตู  อุโบสถวดัชลธาราสิงเห 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลกัษณะซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่างทรงปราสาทยอดมีรูปแบบเข้าชุดกันต่างกันตรงซุ้ม

หน้าต่างท ายอ่มุมไมสิ้บสองในขณะท่ีซุ้มประตูมีทั้งยอ่มุมไมสิ้บหกส าหรับประตูประธานและย่อ

มุมไมสิ้บสองส าหรับประตูประกอบ ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ เสาซุ้มท่ีอยูส่องขา้งกรอบ

ประตแูละซุม้ซ่ึงอยูเ่หนือกรอบประตู  

 เสาซุ้ม มีฐานสิงห์รองรับ เหนือฐานสิงห์มีเส้นลวด ลูกแก้วอกไก่ เส้นลวด และบวั

หงายต่อดว้ยลายกาบหุม้โคนเสา (ภาพท่ี 28 ก) เสาท ายอ่มุมไมสิ้บสอง บวัหวัเสามีกลีบบวัยาวปลาย

บานออกเล็กน้อยแบบบวัแวง โคนกลีบมีกลีบเล้ียงรูปลายกระจงัรอบ ใตบ้วัประกอบดว้ยเส้นลวด 

ทอ้งไม ้ลูกแกว้อกไก่ (ภาพท่ี 28 ข)โดยมีเส้นลวดก ากบัทั้งบนและล่าง ถดัลงมาคลา้ยบวัหลงัสิงห์

ลกัษณะเหมือนบวัคว  ่าประดบัดว้ยลายกระจงัเอายอดลงเรียงติดต่อกนัทั้งซา้ยและขวา  

 

ภาพท่ี 27 อุโบสถวดัชลธาราสิงเห (ดา้นขา้ง)  

(ก) ผนงัดา้นขา้งท าช่องหนา้ต่าง 4 ช่อง 

(ข) กรอบหนา้ต่าง      ซุม้ทรงปราสาทยอด 

                  

   

       (ข)        (ก) 
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 ซุ้ม ประกอบดว้ยชั้นเชิงกลอน 3      ตั้งแต่เชิงกลอนชั้นล่างจนถึงองคร์ะฆงัท ายอ่มุม

ไม้ยี่สิบ ชั้นเชิงกลอนแต่ละชั้นรับลาดหลังคาลักษณะคล้ายบวัคว  ่า เส้นลวด ท้องไม้ เส้นลวด 

ลูกแกว้อกไก่ เส้นลวด ทอ้งไม ้เส้นลวด บวัหงายเ ส้นลวดและหนา้กระดานเชิงกลอนชั้นถดัไป เชิง

กลอนชั้นบนสุดรับองคร์ะฆงั เหนือองคร์ะฆงัเป็นบวัคว  ่า ทอ้งไมมี้ลูกแกว้อกไก่และเส้นลวด ก ากบั

ทั้งบนและล่าง บลัลงักรู์ปเหล่ียมแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียมคลา้ยเสาหาน บวักลุ่มซ้อน 5 ชั้น ปลี ลูกแกว้ 

ปลียอดและเม็ดน ้ าคา้ง  (ภาพท่ี 29 ก, 29 ข) รายละเอียดของงานประดบัตกแต่งซุ้มเป็นงานปูนป้ัน

ลวดลายประดบัตามชั้นต่าง ๆ เช่น ลายหน้ากระดาน26ประดบัตรงหน้ากระดาน และเหนือชั้นเชิง

กลอนมีลายกระจงัตวัเล็กแทนการท าซุม้รังไก่ 

 

                                                           

 26คลา้ยกบัลายลูกฟักกา้มปู คือ มีลายดอกแปดกลีบและต่อดว้ยลายกระจงัทั้งสองขา้ง เป็นตวัคัน่
กา้มปู (ลายดอกไมแ้ปดกลีบและมีลายในทรงกนกประกอบอยูบ่นล่างทั้งสองขา้ง)  

ภาพท่ี 28  เสาซุม้อุโบสถวดัชลธาราสิงเห 

(ก) ภาพขยายฐานซุม้ประตูประธาน 

(ข) กรอบซุม้ประตูประธาน 

       (ก)        (ข) 
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 ส่วนหลังคา อุโบสถท าหลงัคาชนิดมีซ้อน 3      3     หลงัคาตบับนเป็นหลงัคาจัว่ 

ตบัท่ีสองและสามเป็นหลงัคาปีกนกลาดลงมา โดยหลงัคาตบัล่างเป็นหลงัคาคลุมพื้นพาไล หลงัคา

แต่ละซ้อนมีเคร่ืองล ายองทุกซ้อน ประกอบดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ เคร่ืองล ายอง

เหล่าน้ีหล่อดว้ยปูนซีเมนตเ์ป็นช้ินเดียวกนัส าหรับเป็นเคร่ืองล ายองหลงัคาแต่ละซ้อน (ภาพท่ี 30 ก, 

30 ข) ส่วนใบระกานั้นแยกเป็นช้ินแลว้น ามาเสียบติดลงในช่องท่ีเตรียมไว ้ หลงัคามุงกระเบ้ืองสี

ตามรูปหลงัคาส่ีเหล่ียมมีสีเขียว สีส้มและสีแดง กระเบ้ืองหลงัคาสีน่าจะท าตามแบบอุโบสถศิลปะ

ไทยประเพณี ซ่ึงไม่ค่อยพบในอ าเภอตากใบและในรัฐกลนัตนั อาจเป็นเพราะกระเบ้ืองเคลือบสีหา

ยากหรือมีราคาสูง จึงไม่นิยม 

 

 

       (ก) 

ภาพท่ี 29  ซุม้ประตูประธานอุโบสถวดัชลธาราสิงเห 

(ก) ภาพขยายส่วนเชิงกลอน 

(ข) ภาพขยายยอดซุม้ 

       (ข) 
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ภาพท่ี  30 หนา้บนัอุโบสถวดัชลธาราสิงเห  

(ก) หลงัคาจัว่ชนิดสามซอ้นซ้อนท่ี 1                

(ข) หลงัคาสามตบั ตบัล่างคลุมพาไล 

(ค) หนา้บนัตอนล่างเป็นรูปเทพบุตร เทพสตรี และอกัษรบอกปีท่ีสร้างอุโบสถ 

(ง) หนา้บนัตอนบนประดบัปูนป้ันพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั สองขา้งเป็นลายกนก 

กา้นขด 

       (ก)        (ข) 

       (ค)        (ง) 
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 หน้าบนัอุโบสถประดบัด้วยงานปูนป้ันรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั(ภาพท่ี 30 ง) 

เขียนสีตกแต่งแทนการลงรักปิดทองประดบักระจกสีอย่างงานประณีตศิลป์ของไทย โดยอาศยัพื้น

หนา้บนัท่ีมีข่ือเอก ข่ือโทคัน่แบ่งเป็นพื้นท่ีจิตรกรรม และเขียนอกัษรบอกปีท่ีสร้างอุโบสถไวท่ี้หนา้

บนั (ภาพท่ี 30 ค) การเขียนอกัษรบอกปีท่ีสร้างอุโบสถน่าจะท าให้เกิดคตินิยมในการบอกปีท่ีสร้าง

อุโบสถในรัฐกลนัตนั เช่น อุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม และ

อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต  

 ลกัษณะส าคญัของอุโบสถวดัชลธาราสิงเหท่ีมีอิทธิพลต่ออุโบสถในรัฐกลนัตนั คือ 

ลกัษณะเสารับหลงัคาพาไลเรียงรายรอบอุโบสถ การท าเสาพาไลตั้งอยูบ่นพนกั การประดบักรอบ

ประตู กรอบหน้าต่างดว้ยซุ้มทรงปราสาทยอด และการประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และไม่ท า

คนัทวยรับหลงัคาตบัล่างเหมือนกนั  แต่มีขอ้สังเกตวา่ เสาพาไลของอุโบสถวดัในกลนัตนันิยมเสา

กลมมีบวัหวัเสา ซ่ึงเป็นลกัษณะเสาท่ีเร่ิมท าแลว้ในรัชกาลท่ี 4 - 5 เช่น อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิต

วนาราม อุโบสถวดัเทพศิรินทรวาส กรุงเทพฯ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการรับรูปแบบศิลปะไทยประเพณี

ท่ีต่างเวลากนั  ส่วนลกัษณะอ่ืน ๆ นั้นมีปรากฏอยูใ่นอุโบสถบางหลงั เช่น การท าประตูดา้นหนา้ 3 

      การท าหลงัคาชนิดมีซอ้น ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วนหลงัคาต่อไป 

 อุโบสถในรัฐกลนัตนัช่วงท่ี 2 น้ี ลว้นไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีจากอุโบสถวดั

ชลธาราสิงเห มากบา้งน้อยบ้างท่ีส าคญั คือ อุโบสถส่วนใหญ่แมว้่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะไทย

ประเพณีแล้วแต่ก็ยงัมีลักษณะผสมแตกต่างกันไปในแต่ละหลัง บางหลังก็ยงัมีอิทธิพลศิลปะ

พื้นบา้นผสม เช่น อุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต สร้าง พ.ศ. 2461  หรือมีอิทธิพล

ผสมศิลปะจีน เช่น อุโบสถวดัปทุมวิหาร อ าเภอบาเจาะ สร้าง พ.ศ. 2466  ส่วนอุโบสถท่ีมีอิทธิพล

ศิลปะไทยประเพณีส่วนใหญ่จะสร้างอยูใ่นช่วง พ.ศ. 2467 ลงมา ซ่ึงรวมถึงอุโบสถบางหลงัท่ีไดรั้บ

อิทธิพลศิลปะการตกแต่งแบบศิลปะตะวนัตกตามแบบอุโบสถท่ีมีอยูใ่นไทย เช่น อุโบสถวดัโคกส

ยาวนาราม อ าเภอตุมปัต สร้าง พ.ศ. 2471 และอุโบสถวดัมชัฌิมาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

บูรณะ พ.ศ. 2474  ดงันั้นจึงจดัอุโบสถตามลกัษณะเด่นทางรูปแบบศิลปะเป็น 2           กลุ่ม

           พล       ย        และอิทธิพลผสมศิลปะจีน   

   ส
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 6.1  อุโบสถอทิธิพลศิลปะไทยประเพณี27  

   อุโบสถยงัคงสืบเน่ืองการหันหน้าไปทางทิศตะวนัตกและการผูกพทัธสีมาฝัง

ลูกนิมิต โดยยงัไม่ท าใบสีมา การท าใบสีมาน่าจะเร่ิมท าข้ึนเป็นบางวดัในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 

25 ซ่ึงบางคร้ังพบวา่มกัมีพร้อมกบัการท าก าแพงแกว้และซุ้มประตูก าแพงแกว้ เช่น อุโบสถวดัปทุม

วหิาร อ าเภอบาเจาะ อุโบสถวดัมชัฌิมารามอ าเภอตุมปัต และอุโบสถวดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งตามผงัพื้นอุโบสถเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุโบสถท่ีมีผงัพื้นรูป

        ย           กลุ่มอุโบสถท่ีมีผงัพื้นรูป        หรือรูปส่ีเหล่ียมกากบาท  

   6.1.1  ผงัพืน้รูปส่ีเหลีย่มผนืผ้า 

    6.1.1.1  ลกัษณะรูปแบบ  อุโบสถท่ีมีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ไดแ้ก่ อุโบสถ

วดัชลประชุมธาตุชนาราม อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อุโบสถวดัสุคนธาราม อุโบสถวดัโคกสยาว

นาราม อ าเภอตุมปัต อุโบสถกลุ่มน้ี   มีองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมข้ึนจากอุโบสถทรง

เรือนในช่วงท่ี 1  คือ อุโบสถก่ออิฐถือปูนโครงสร้างอาคารเป็นผนงัและเสารับน ้ าหนกัเคร่ืองบน

หลงัคาพาไลรอบ ซ่ึงแตกต่างจากอุโบสถในช่วงท่ี 1 ท่ียงัคงนิยมสร้างดว้ยไมแ้ละไม่มีพื้นพาไล 

ส่วนฐานนิยมท าฐานบวัลูกแก้วอกไก่ ซ่ึงแตกต่างจากอุโบสถในช่วงท่ี 1 ท่ีไม่มีฐานเน่ืองจาก

อุโบสถเป็นอาคารยกพื้นมีใตถุ้น ส่วนตวัอุโบสถนิยมท าประตูทางดา้นหน้า และท าช่องหน้าต่าง

ทางดา้นขา้ง ๆ  3 ช่อง ประดบักรอบประตู กรอบหนา้ต่างดว้ยซุ้มทรงมณฑปซ่ึงแสดงให้เห็นความ

เก่ียวขอ้งกบัอุโบสถวดัชลธาราสิงเหอยา่งชดัเจน  หลงัคา 3 ตบั ตบับนเป็นหลงัคาจัว่ ตบัท่ีสองเป็น

หลงัคาท่ีซ้อนอยู่ระหว่างหลงัคาจัว่กบัหลงัคาพาไล มีเสารับหลงัคาพาไลรอบอุโบสถ โครงสร้าง

หลงัคายงัใชร้ะบบข่ือกบัจนัทนัเป็นหลกั นอกจากน้ีอุโบสถบางหลงัก็ยงัมีรูปแบบหลงัคาและการ

ประดบัแตกต่างกนั อนัเป็นส่วนยอ่ยซ่ึงจะกล่าวถึงในตอนวเิคราะห์ 

     นอกจากน้ีก็ยงัพบวา่มีการใชช่้องโคง้รูปเกือบมา้ หรือ อาร์ค (Arch) 

อนัเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมตะวนัตกแทนเสาพาไลท่ีรายรอบอุโบสถวดัมชัฌิมาราม อ าเภอ

                                                           

  27ศิลปะไทยประเพณีในท่ีน้ี หมายถึง งานศิลปกรรมท่ีแสดงเอกลกัษณ์วฒันธรรมประจ าชาติไทยใน

ดา้นคติความเช่ือ รูปแบบ เน้ือหา และ วิธีการ ซ่ึงมีระเบียบ แบบแผนสืบเน่ืองมาแต่โบราณ เช่น จิตรกรรมไทย 

ประติมากรรมไทย และ สถาปัตยกรรมไทย รวมถึงงานประณีตศิลป์ไทย 

   ส
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ตุมปัต แมว้่าจะมีอยู่ในอุโบสถเพียงหลงัเดียว แต่ก็เป็นพฒันาการดา้นรูปแบบของอุโบสถท่ีควร

กล่าวถึงดว้ยเช่นกนั     

  6.1.1.2  ส่วนฐาน ส่วนล่างสุดท่ีรองรับตวัอุโบสถ โดยทัว่ไปมกัจะพบใน

อุโบสถก่ออิฐถือปูนมีรูปแบบแตกต่างกนัหลายแบบ28  เช่น ฐานบวัคว  ่า บวัหงาย หรือ “ฐานปัทม์” 

ฐานบวัลูกแกว้ ฐานบวัลูกแกว้อกไก่ ฐานบวัลูกฟัก และ ฐานสิงห์เป็นตน้  

     ในภาพรวมฐานอุโบสถช่วงท่ี 2 ในรัฐกลนัตนัมกัท าฐานแบบบวั

ลูกแกว้อกไก่สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร มกัท าลวดบวัชั้นบวัคว  ่าซ่ึงอยูล่่างสุดมีขนาดใหญ่กวา่ชั้น

บวัหงายท่ีอยูบ่นสุดเพื่อความมัน่คงแข็งแรง  ส่วนลูกแกว้อกไก่เกิดจากแถบนูนเป็นสันคาดประดบั

ตรงทอ้งไม้29 

    ฐานบวัลูกแกว้อกไก่เป็นฐานท่ีนิยมท ามาตั้งแต่โบราณและยงันิยม

ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของสถาปัตยกรรมไทยประเพณีน่าจะปรากฏคร้ังแรกท่ี

อุโบสถวดัชลธาราสิงเห ซ่ึงช่างน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา อีกทีหน่ึง แต่เน่ืองจากช่างพื้นบ้านในรัฐกลันตนัไม่เขา้ใจระเบียบแบบแผนและ

รูปแบบของฐานบวัลูกแกว้อกไก่ดีพอ บางคร้ังจึงพบวา่ในบางส่วนของฐานไม่มีเส้นลวดก ากบั เช่น 

ชั้นบวัหงายของฐานอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม (ภาพท่ี 31) หรือมีการแกปั้ญหาพื้นท่ีตรง

ทอ้งไมด้ว้ยการน าทั้งลูกแกว้และอกไก่มาใชร่้วมกนั แทนท่ีจะเพิ่มลูกแกว้อกไก่เป็น 2     ตามท่ี

                   ย      ย เช่น อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 32) 

ภายหลังฐานบวัลูกแก้วอกไก่ดังกล่าวก็ได้มีการปรับปรุงจนถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนไทย

ประเพณี เช่น ฐานอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 33) ฐานอุโบสถวดัสุคนธาราม 

อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 34) และฐานอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม 

 

 

 

                                                           
28สมใจ  น่ิมเลก็, อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 66. 
29สันติ  เล็กสุขุม, เจดีย์ : ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ : มติชน, 2535), 43. 
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     ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ เป็นรูปแบบฐานอุโบสถในรัฐกลันตันท่ี

เกิดข้ึนพร้อมกบัอุโบสถก่ออิฐถือปูนในช่วงคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 25  ในขณะท่ีฐานแบบน้ีได้

ปรากฏมาก่อนในอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส เช่น อุโบสถวดัชลธาราสิงเห (ภาพท่ี 35) ซ่ึงสร้าง

ใน พ.ศ.2416 จึงสรุปไดว้่า การท าฐานบวัลูกแก้วอกไก่ในอุโบสถวดัในกลนัตนัไดรั้บอิทธิพลมา

ภาพท่ี 32 ฐานอุโบสถวดัพิกุลทองวราราม  

  อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

ภาพท่ี 34  ฐานอุโบสถวดัสุคนธาราม  

   อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

ภาพท่ี 33 ฐานอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม  

  อ าเภอบาเจาะ รัฐกลนัตนั 

ภาพท่ี 31 ฐานอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม  

  อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 
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จากอุโบสถวดัในอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงมีการก่อสร้างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี

มาก่อน โดยเฉพาะอุโบสถวดัชลธาราสิงเหซ่ึงสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 4 และมีรูปแบบเป็นศิลปะไทย

ประเพณีอย่างงานช่างหลวง กล่าวคือ มีองค์ประกอบส าคญัของสถาปัตยกรรมไทยประเพณี 

นบัตั้งแต่ส่วนฐาน ส่วนตวัอุโบสถและ ส่วนหลงัคา โดยเฉพาะส่วนฐานนั้นนิยมท าฐานบวัลูกแกว้

อกไก่มากกวา่ฐานแบบอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6.1.1.3  ส่วนตัวอุโบสถ  อุโบสถส่วนใหญ่มีประตูทางดา้นหนา้ประตูเดียว

แตกต่างไปจากอุโบสถวดัชลธาราสิงเห เน่ืองจากอุโบสถมีขนาดเล็ก และโครงสร้างอาคารไม่

แขง็แรงเท่าอุโบสถวดัชลธาราสิงเห ซ่ึงอธิบายเพิ่มไดว้า่เพราะมีผนงัไม่หนามากและเสาพาไลก็เป็น

เสากลมผอมเพรียว ท าให้โครงสร้างอาคารโดยรวมไม่แข็งแรงมัน่คงเท่าอุโบสถวดัชลธาราสิงเห 

ผนงัดา้นขา้งมีช่องหน้าต่างสามช่อง และเร่ิมมีการประดบัตกแต่งประตูและหน้าต่างดว้ยซุ้มทรง

ปราสาทยอดหรือซุม้ทรงบนัแถลง ซ่ึงเป็นเพียงรูปแบบหน่ึงท่ีแสดงแนวคิดการประดบัตกแต่งอยา่ง

ศิลปะไทยประเพณี มากกวา่การท าใหถู้กตอ้งครบถว้บตามระเบียบแบบแผนศิลปะไทยประเพณี ซ่ึง

ตอ้ง ช้ช่างท่ีเขา้ใจรูปแบบและช านาญในการก่อสร้าง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของซุ้มทรง

ปราสาทและซุม้ทรงบนัแถลง  

    การท าซุ้มประดบักรอบประตูและกรอบหน้าต่างของอุโบสถใน

รัฐกลนัตนันิยมท าซุม้ทรงปราสาทยอดประดบักรอบหนา้ต่างมากกวา่กรอบประตู  อาจเน่ืองมาจาก

การท าซุ้มทรงปราสาทยอดตอ้งอาศยัพื้นท่ีผนงัด้านสกดัเหนือประตูมากกว่าซุ้มทรงบนัแถลง จึง

ภาพท่ี   35  ภาพขยายฐานบวัลูกแกว้อกไก่ อุโบสถวดัชลธาราสิงเห 



60 

 

พบวา่ช่างนิยมท าซุ้มหนา้ต่างเป็นซุ้มทรงปราสาทยอด และท าซุ้มประตูเป็นซุ้มทรงบนัแถลงซ่ึงใช้

พื้นท่ีผนงัดา้นสกดัเหนือประตูนอ้ยกวา่ 

     ซุ้มหน้าต่างทรงปราสาทยอด  เป็นส่วนท่ีอยู่ต่อจากเสากรอบ

หน้าต่าง ประกอบด้วยชั้ นซ้อนลดหลั่นและต่อเน่ืองไปเป็นยอดแหลม...”  30 ซุ้มแบบน้ีปรากฏ

หลกัฐานมาตั้งแต่สมยัอยุธยา31 เช่น ซุ้มประตูประธานและซุ้มประตูขา้งผนงัดา้นสกดัหนา้ อุโบสถ

วดับรมพุทธาราม พระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี 36)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ลักษณะส าคัญของซุ้มหน้าต่างทรงปราสาทยอดในรัฐกลันตัน

ประกอบดว้ย เสาซุ้มมีบวัหวัเสา ฐานเสาตั้งอยู่บนฐานหนา้กระดานหรือฐานบวัลูกแกว้อกไก่ ซุ้มมี

ชั้นเชิงกลอนสองชั้น โครงสร้างซุ้มแบบเสาตั้งคานทบัตั้งบนลาดหลงัคารับองค์ระฆงัมีบวัคอเส้ือ 

เหม (ภาพท่ี 37 ก) ตั้งแต่ส่วนบวักลุ่มข้ึนไปดูคลุมเครือคลา้ยกบัมีบวักลุ่มซ้อน 2 ชั้น (ภาพ 37 ก, ข)  

ปลี ลูกแกว้ ปลียอด และ ลูกแกว้ ทั้งหมดท ายอ่มุมไมสิ้บสองตั้งแต่เชิงกลอนข้ึนไปถึงบลัลงัก์ ส่วน

เสาซุ้มเป็นเสาคู่แบบเสาหกเหล่ียมวางเหล่ือมกนั (ภาพท่ี 37 ค, ง) แนวคิดการออกแบบซุ้มทรง

                                                           

  30สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 84-86. 

  31เร่ืองเดียวกนั. 

ภาพท่ี 36 ซุม้ทรงปราสาทยอด อุโบสถวดับรมพุทธาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ปราสาทเ ก่ียวข้องกับการจ าลองมาจากอาคารเรือนยอดประเภทปราสาทท่ีประทับของ

พระมหากษตัริย์ ถือเป็นลักษณะศิลปะแบบไทยประเพณีท่ีมีมาแล้วอย่างน้อยสมยัอยุธยาตอน

ปลาย32 และท าสืบต่อกนัมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ โดยนิยมใชก้บัปราสาท พระท่ีนัง่ หรือ อุโบสถ

วหิารของวดัหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

  32ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, “พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ (ฉบับย่อ),” (เอกสารค าสอนรายวิชา 317 406 

ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 21-25, ม.ป.ป.), 23.  

ภาพท่ี 37 ซุม้หนา้ต่าง อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม    

                (ก) ซุม้หนา้ต่างทรงปราสาทยอด    (ข) ภาพลายเส้นซุม้ทรงปราสาทยอด       

   (ค)  บวัหวัเสาซุม้                           (ง)  ฐานเสาซุม้ 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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  การท าซุ้มหน้าต่างทรงปราสาทยอดในรัฐกลันตันน่าจะได้รับ

รูปแบบมากจากอุโบสถในอ าเภอตากใบ โดยเฉพาะอุโบสถวดัชลธาราสิงเห ซ่ึงสร้างโดยช่างท่ีเป็น

พระและชาวบา้น ซ่ึงไดก้ล่าวถึงมาแลว้ในส่วนของวดัชลธาราสิงเห ช่างกลุ่มน้ียงัไดส้ร้างอุโบสถวดั

โคกมะเฟือง ใน พ.ศ. 246333 และน่าจะสร้างอุโบสถวดัอ่ืนอีกหลายวดั เช่น อุโบสถวดับิปผลิวนัใน 

พ.ศ. 247234   

     อุโบสถทั้งสามหลงัท่ีกล่าวถึงข้างตน้ล้วนท าซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้ม

ทรงปราสาทยอดทั้งส้ิน และน่าจะเป็นตน้แบบให้กับช่างในกลนัตนั เแต่มีรายละเอียดของการ

ประดบัตกแต่งแตกต่างกนั เช่น จ านวนชั้นเชิงกลอน จ านวนของชั้นเหมและบวักลุ่ม ซ่ึงอาจเป็น

เพราะความแตกต่างดา้นฝีมือและความเขา้ดา้นรูปแบบของช่าง  ท าให้รายละเอียดของซุ้มหนา้ต่าง

ทรงปราสาทยอดในอุโบสถบางหลงัไม่ชดัเจน 

      ซุ้มทรงปราสาทยอดแบบน้ี บางคร้ังช่างจะท าซุ้มบนัแถลงขนาด

เล็กตั้งอยูบ่นชั้นเชิงกลอนชั้นแรก ซ่ึงเป็นการเพิ่มความเป็นอาคารเรือนยอดอยา่งปราสาทมากยิ่งข้ึน 

เช่น ซุ้มประตูทรงปราสาทยอดอุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั (ภาพท่ี 38 ก, 

38 ข) สรุปไดว้า่การท าซุ้มบนัแถลงในช่วงน้ีไดมี้ข้ึนแลว้แต่ยงัไม่พบว่ามีการท าซุ้มทรงบนัแถลง

ประดบักรอบประตู   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  33กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา, ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์าร
ศาสนา, 2527), 999. 
  34เร่ืองเดียวกนั, 1026. 
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     รูปแบบซุ้มดงักล่าวขา้งตน้น่าจะไดรั้บมาจากซุ้มประตูทรงและซุ้ม

หน้าต่างทรงปราสาทยอดอุโบสถวดัโคกมะเฟือง (ภาพท่ี 39ก, 39 ข, 39 ค 39 ง) อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธิวาส เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ซุม้ประตูทรงปราสาท อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม 

(ก) ซุม้ประตูทรงปราสาทยอด มีบนัแถลงอยูท่ี่เชิงกลอน 

(ข) ภาพขยายหางหงส์ทรงกนก 
 

(ก)  (ข)  
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     จากการศึกษาพบว่าลักษณะซุ้มปราสาทยอดในรัฐกลันตัน 

ประกอบดว้ยส่วนฐาน ซ่ึงท าเป็นฐานบวัลูกแกว้อกไก่รับกรอบประตูหรือกรอบหนา้ต่าง เสาซุ้มยอ่

มุมมีบวัหวัเสาแบบบวัแวง ฐานเสาแบบเดียวกนัแต่ไม่ท ากลีบบวั ส่วนซุ้มท าเป็นชั้นเชิงกลอนและ

หลงัคาลาดเพียงชั้นเดียวรับองคร์ะฆงัส่ีเหล่ียม ท าบวัคอเส้ือประดบัองคร์ะฆงั เหม ตามดว้ยบวักลุ่ม 

 
(ข)   

ภาพท่ี 39 อุโบสถวดัโคกมะเฟือง อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

                (ก) อุโบสถ    (ข)  ซุม้หนา้ต่างทรงปราสาทยอด  

  (ค) ซุม้ประตูทรงปราสาทยอด (ง)   ภาพขยายหางหงส์ทรงกนกซุม้บนัแถลง 
 

(ค)   

(ก)  

(ง)   
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ปลี ลูกแกว้ ปลียอด ซ่ึงเป็นรูปแบบเดียวกนักบัซุ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถในอ าเภอตากใบ แต่มี

ชั้นเชิงกลอนเหลือเพียง 1-2 ชั้น เพื่อให้พอดีกบัความสูงของผนงั นอกจาก น้ีการท ายอดซุ้มท่ีมียอด

เจดียป์ระกอบดว้ยเหม และปลีท่ีแบ่งเป็นสองช่วงคือ ปลีและปลียอดคัน่ดว้ยลูกแกว้ เป็นลกัษณะ

ของส่วนยอดเจดียท์รงเคร่ืองในสมยัรัตนโกสินทร์35 บ่งบอกถึงการรับรูปแบบซุ้มทรงปราสาท

ยอดจากกรุงเทพฯ ผา่นมาทางอ าเภอตากใบ งานช่างในอ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั จึงเป็นกลุ่มเดียวกนั

กบังานช่างในอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

     ซุ้มทรงบันแถลง เป็นรูปแบบการประดบัตกแต่งกรอบประตู กรอบ

หน้าต่างอีกรูปแบบหน่ึงของอุโบสถรัฐกลันตนั  ระยะแรกท าอย่างเรียบง่าย โดยเจาะเป็นช่อง

สามเหล่ียมเหนือกรอบประตู เช่น ซุ้มประตูอุโบสถวดัโพธิวิหาร อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 40) ภายหลงั

ท าเป็นลวดบวันูนเป็นรูปสามเหล่ียมมีช่อฟ้า ปลายสองขา้งเป็นหางหงส์ทรงกนก เช่น ซุ้มหนา้ต่าง

ทรงบนัแถลงอุโบสถวดัมชัฌิมาราม (ภาพท่ี 41) ซุ้มทรงบนัแถลงของอุโบสถทั้งสองหลงัดงักล่าว 

จึงเป็นงานช่างพื้นบา้นรุ่นแรกก่อนท่ีจะไดรั้บรูปแบบซุม้ทรงบนัแถลงแบบอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           

  35กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา, ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร, 7. 

ภาพท่ี 40  ซุม้ประตทูรงบนัแถลง 

                 อุโบสถวดัโพธิวหิาร  

                 อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

ภาพท่ี 41 ซุม้ประตทูรงบนัแถลง 

                 อุโบสถวดัมชัฌิมาราม  

                 อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 
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   ซุ้มทรงบันแถลงแบบสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

แบบอยา่งซุม้อยา่งงานชั้นครูท่ีออกแบบสร้างสรรคข้ึ์นใหม่เป็นแบบอยา่งเฉพาะในรัชกาลท่ี 5 และ

รัชกาลท่ี 6  เช่น ซุม้แบบน้ีน่าจะเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัช่างในกลนัตนัออกแบบซุ้มประตู เช่น ซุ้ม

ประตูอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม (ภาพท่ี 44) และซุ้มประตูอุโบสถวดัสุคนธาราม อ าเภอตุมปัต 

(ภาพท่ี 45) จึงขอน าเสนอรูปแบบซุ้มประตู ซุ้มหนา้ต่างทรงบนัแถลงอุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิต

วนารามและซุ้มทรงบนัแถลงซ้อนชั้นอุโบสถวดัราชาธิวาส  กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นผลงานฝีพระหัตถ์

ของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศเ์ป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบ 
 

   ซุ้มทรงบันแถลงอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ลกัษณะของซุ้มประตู

ทรงบนัแถลงอุโบสถวดัเบญจมดุสิตวนาราม ประกอบดว้ยเสาซุ้มท่ีอยูส่องขา้งกรอบประตูตั้งรับซุ้ม

ท่ีอยูเ่หนือประตู กรอบซุม้เป็นป้ันลมพนมเขา้หากนัมีลกัษณะเรียบแหลม36และท าลวดลายตรงส่วน

ปลาย ใบระกา และหางหงส์ท่ีมีเหราคาบตวัเหงาหรือลายกนก (ภาพท่ี 42 ก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 36 ปลายกรอบซุ้มแบบน้ีมีเคา้โครงมาตั้งแต่ศิลปะขอมลงมา เช่น ซุ้มปราสาทหินพนมรุ้ง จงัหวดั

บุรีรัมย ์ซุ้มปรางค์วดัพระพายหลวง จงัหวดัสุโขทัย (ศิลปะสุโขทยั) ซุ้มพระระเบียงวดัไชยวฒันาราม จงัหวดั

อยธุยา (ศิลปะอยธุยา) ดูใน สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 260. 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42 ซุม้ประตทูรงบนัแถลงมุขหนา้ อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 

(ก) ซุม้ประต ู  (ข)  ภาพขยายซุม้ 

(ค) ภาพขยายยอดซุม้  (ง)  ภาพขยายหางหงส์ซุม้ 

(ง) (ค) 

(ก) (ข) 
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   หน้าบนัซุ้มประตูเป็นโครงเหล็กแบ่งพื้นหน้าบนัเป็น 3      

       บนพื้น                   หนา้บนั      ย          (ภาพท่ี 42 ข, ค, ง) ถดัลงมาเป็นเสา

บวั และฐานสิงห์ หากเป็นซุ้มหน้าต่าง พื้นหน้าบนัจะเป็นช่องเปิดลงมาคร่ึงหน่ึงของช่องหน้าต่าง 

ปิดด้วยกระจกสี (Stainglass) เป็นช่องแสงท่ีมีลวดลายสีสัน ส่วนล่างอีกคร่ึงหน่ึงจึงเป็นช่อง

หนา้ต่างมีบานหน้าต่างเปิดปิด ซุ้มหน้าต่างจะมีกรอบซุ้มต่อเน่ืองลงมาจนถึงฐานสิงห์โดยไม่มีเสา

บวั (ภาพท่ี 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     งานประดบัซุ้มประตูหน้าต่างเป็นงานลงรักปิดทองประดบักระจก

ท่ีมีความละเอียด ท าใหซุ้ม้ประตู ซุม้หนา้ต่างโดดเด่นอยูบ่นผนงัหินอ่อน 

     ซุ้มทรงบันแถลงซ้อนช้ันอุโบสถวัดราชาธิวาส  แบบอย่างซุ้มท่ีได้

แรงบนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมขอม ให้ความรู้สึกมัน่คง หนกัแน่น มีปริมาตรราวกบัปราสาท

หิน 

ภาพท่ี 43 ซุม้หนา้ต่างทรงบนัแถลงมุขหนา้ อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 

(ก) ซุม้หนา้ต่าง 

(ข) ภาพขยายส่วนบนช่องหนา้ต่าง    

(ข) (ก) 
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     ลกัษณะของซุ้มประกอบดว้ยฐานบวัลูกแกว้มีเสาบวัตั้งข้ึนรับซุ้ม  

กรอบซุ้มรอบในลกัษณะโคง้มนหยกัแหลมตรงกลาง เรียกว่า “ซุ้มหน้านาง”37 กรอบซุ้มดา้นนอก

หรือป้ันลมพนมเขา้หาตรงกลางเรียบแหลมคลา้ยกระบงัหน้าของเคร่ืองประดบัศรีษะ ยิ่งมีซุ้มซ้อน 

2-3     ย       ย          ท าให้ส่วนหน้าบนัของอุโบสถมีซุ้มทรงบนัแถลงเล็ก ใหญ่ เรียงซ้อน

ลดหลั่นข้ึนไปภายในกรอบสามเหล่ียมของหน้าบนั (ภาพท่ี 44 ก) โดยซุ้มคูหาตรงกลางเป็น

ประธานภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานอภยั และซุ้มคูหาท่ีประกอบอยู่สองข้าง

ประดิษฐานรูปพระสาวกนัง่พนมมือ (ภาพท่ี 44 ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     กรอบซุม้และการออกแบบพื้นหนา้บนัโดยแบ่งเป็น 3     อยา่งซุ้ม

ประตู อุโบสถวัด เบญจมบพิ ตรดุ สิตวนาราม                     กรอบซุ้มและ

                                                           

 37หมายถึง ซุม้ท่ีท าส่วหนา้บนัใหมี้ลกัษณะเปิดโคง้เหมือนกระบงัครอบหนา้ผากหรืออุณหิสของสตรี 
ดูใน โชติ  กลัยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกีย่วเนื่อง,  พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ :           , 
2548), 184. 

ภาพท่ี 44 อุโบสถวดัราชาธิวาส กรุงเทพฯ 

(ก) ดา้นหนา้อุโบสถ 

(ข) ภาพขยายส่วนหนา้บนัดา้นสกดัหนา้    

(ก) (ข) 
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                    ประกอบ             ย                    และการท าซุ้มประตู

ประธานซ้อน 2      อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต            ย                

                            นอกจากน้ีกรอบซุม้อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก็น่าท่ีจะ

เป็นแบบอยา่งใหก้บัการท าซุม้ประตูแบบซุม้ลดอุโบสถวดัสุคนธาราม                        

     ซุ้มบันแถลงแบบสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์

ปรากฏเคา้โครงเม่ือมีการสร้างอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม ใน พ.ศ. 2471  อุโบสถหลงัน้ีท าประตู 3 

ประตู เหมือนกบัวดัหลวง  ประดบักรอบประตูเป็นซุ้มทรงบนัแถลง38 ซุ้มตรงกลางเป็นประธานมี

ขนาดใหญ่กวา่ซุม้ประกอบท่ีอยูส่องขา้ง และมีการประดบัตกแต่งซุม้แตกต่างจากซุม้ประตูประกอบ

ดงัน้ี 

     กรอบซุ้มมีลกัษณะคล้ายกนั ป้ันลมซุ้มเป็นวงโคง้พนมเขา้หากนั

เป็นรูปสามเหล่ียม39 (ภาพท่ี 45 ก, ข) ท าลวดลายประดบัส่วนยอด และหางหงส์เป็นลายกนกสามตวั 

หนา้บนัซุม้ประตูประธานมีสองชั้น ซ่ึงน่าจะไดรั้บรูปแบบมาซุม้ทรงบนัแถลงอุโบสถวดัราชาธิวาส 

กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นซุ้มทรงบนัแถลงแบบ “ซุ้มหนา้นาง” ซ้อน 2- 3 ชั้น แทนการประดบัหนา้บนัดว้ย

ไมแ้กะสลกัอยา่งโบราณ เขา้ใจวา่ในขณะนั้นงานช่างของ สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติ

วงศ ์คงเป็นตน้แบบงานช่างไทยในรัชกาลท่ี 5-7  แต่ช่างพื้นบา้นคงท าไดใ้นระดบัหน่ึง  และน าไป

ผสมกบัรูปแบบและงานช่างพื้นบา้นท่ีบางส่วนเก่ียวขอ้งกบัคติความเช่ือจีน พื้นหน้าบนัตอนล่าง

เป็นท่ีประดบัอกัษรจารึกปีท่ีสร้างกบัรูปสัตวม์งคลตามคติไทยและจีน (ภาพท่ี 45 ข) พื้นหน้าบนั

ตอนบนเป็นรูปราหูอมจนัทร์ตามคติความเช่ือโบราณของไทยวา่ โลกของเรา คือ ดาวพระ 

เคราะห์ของราหู คติความเช่ือท่ีมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั40   

                                                           

 38เคา้โครงของซุม้ทรงบนัแถลงแมว้า่จะมีมาก่อนหนา้น้ีท่ีเชิงกลอนซุม้ประตูอุโบสถวดัพิกุลทองวรา

ราม  แต่เป็นเพียงงานประดบัเพ่ือเป็นกรอบบรรจุอกัษรจารึกปีท่ีสร้าง จึงไม่ไดเ้ป็นซุ้มประตูทรงบนัแถลงอยา่ง

แทจ้ริง 

 39ทรงหลงัคาแบบหน่ึงในสถาปัตยกรรมไทย ท่ีน าสถาปัตยกรรมมอญมาดดัแปลง เช่น ทรงจัว่มุข

อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนหนา้พระธาตุ   

   โชติ  กลัยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกีย่วเนื่อง, 235.    

 40ขนิษฐา  มากเทวี, “คติความเช่ือในวฒันธรรมลาวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” การคน้ควา้อิสระ 
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553, 53. 
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     สัญลกัษณ์รูปราหูอมจนัทร์จึงอาจเป็นสัญลกัษณ์มงคลอย่างหน่ึง

คล้ายกบัสัญลักษณ์มงคลของจีนท่ีอยู่ท่ีพื้นหน้าบนัตอนล่าง คือ รูปเหยี่ยวท่ีเกาะอยู่บนโขดหิน

สัญลกัษณ์ของความเขม้แข็ง กล้าหาญของลูกผูช้ายท่ีไม่หวาดเกรงอุปสรรค์และไม่เคยย่อทอ้ต่อ

(ก) 

ภาพท่ี 45 ซุม้ประตูอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม   

(จ) ซุม้ประตูประธาน   (ข)  ภาพขยายซุม้ประตูประธาน 

(ค) ซุม้ประตูประกอบ                             (ง)  ภาพขยายซุม้ประตูประกอบ 

      

 

 

 

 

 

   

(ข) 

(ค) (ง) 
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ปัญหาใด ๆ แมจ้ะตอ้งอยูอ่ยา่งอา้งวา้งโดดเด่ียว41 ส่วนรูปหวัเสือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีทรงพลงัอ านาจใน

การปราบภูติผี และ ก าจดัส่ิงชัว่ร้ายให้พน้ไป42 (ภาพท่ี 45 ข)  สัญลกัษณ์รูปสัตวม์งคลดงักล่าวจึง

สอดรับกบัการสร้างเคร่ืองป้องกนัส่ิงไม่ดีไม่ใหเ้ขา้มาในอุโบสถ 

     ส่วนซุ้มประตูประกอบออกแบบหน้าบันเป็นวงโค้งสามวง

ประกอบกนั  (ภาพท่ี 45 ค, ง) หนา้บนัตอนบนบรรจุรูปธรรมจกัรสัญลกัษณ์ของพุทธศาสนาใน

กรอบของใบสีมา ตอนล่างสองขา้งเป็นลายกา้นขด  

     แนวคิดการประดบัรูปธรรมจกัรท่ีหนา้บนัอุโบสถในกรอบของใบ

สีมา ก็น่าจะได้รับรูปแบบการประดบัรูปธรรมจกัรท่ีหน้าบนัด้านทิศใตอุ้โบสถวดัเบญจมบพิตร

ดุสิตวนาราม (ภาพท่ี 46 ก) รวมถึงลายเส้นรูปใบสีมาและธรรมจกัรท่ีพื้นกระเบ้ืองในระเบียงคต

อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ภาพท่ี 46 ข) ทั้งสีมาและธรรมจกัรน่าจะเป็นแนวคิดในการ

แสดงความเป็นวดัในพุทธศาสนา43  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

41 อรศิริ  ปาณินท์, “การศึกษาเปรียบเทียบวดัจีนในกรุงเทพฯ” ใน ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนศึกษา  

(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2532), 258.  

   รูปเสือไม่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัสญัลกัษณ์เมืองกลนัตนัหน่ึงในเมืองสิบสองนกัษตัรท่ีมีสัญลกัษณ์เป็น

รูปเสือ เพราะไม่เคยปรากฏธรรมเนียมปฏิบติัมาก่อน อีกทั้งรัฐกลนัตนัไดอ้ยูใ่นปกครองขององักฤษแลว้ ซ่ึงไม่น่า

ท่ีจะตอ้งแสดงความเป็นเมืองสิบสองนกัษตัร์ ซ่ึงเคยอยูใ่นการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ;        ย 
42ปิยะแสง  จนัทรวงศไ์พศาล, 108 ส่ิงมิง่มงคลจนี (กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเด็ดยเูคชัน่), 186. 

 43สัมภาษณ์ เชษฐ์  ติงสัญชลี, อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหา 

วทิยาลยัศิลปากร, 24 เมษายน 2556. 
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     โดยสรุปการประดบัตกแต่งซุ้มบนัแถลงอุโบสถวดัโคกสยาวนา

ราม น่าจะท าโดยช่างพื้นบา้นท่ีพยายามแกปั้ญหาเร่ืองพื้นท่ีตกแต่ง ดงันั้นงานประดบัตกแต่งซุ้มจึง

ไม่เป็นไปตามแบบแผนการประดบัตกแต่งของซุ้มบนัแถลงแบบศิลปะไทยประเพณี  อีกทั้งการ

ออกแบบกรอบซุม้ก็มีรูปแบบแปลกแตกต่างจากกรอบซุ้มทรงบนัแถลงของวดัในอ าเภอตากใบ ซ่ึง

เป็นตน้แบบของการสร้างอุโบสถและการประดบัตกแต่งอุโบสถในรัฐกลนัตนั   

     นอกจากน้ีแบบอย่างการท าซุ้มทรงบันแถลงยงัพบท่ีซุ้มประตู

อุโบสถวดัสุคนธาราม อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 47 ก, 47 ข) และน่าจะไดแ้รงดลใจมาจากซุ้มทรงบนั

แถลงแบบสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เน่ืองจากมีลกัษณะแบบซุ้มลด ยอดซุ้มท า

เรียบแหลมประดบัลวดลาย ซ้อนลดชั้นอย่างหลงัคา แต่ซุ้มชั้นในยงัคงมีปลายกรอบซุ้ม (ปลาย

ป้ันลม) เรียวแหลมคลา้ยใบมีดและประดบัหางหงส์ทรงกนกไวด้า้นบน ซ่ึงเป็นแบบเดียวกนักบัท่ี

พบท่ีหลงัคาอุโบสถวดัชลประชุมธาตุ และอุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 48 ก, 

48 ข)  จึงกล่าวได้ว่าการท าซุ้มทรงบนัแถลงเป็นรูปแบบศิลปะไทยประเพณีจากกรุงเทพ ฯ แต่

รายละเอียดบางส่วนของซุ้มยงัคงผสมกบังานช่างพื้นบา้น  เช่น หางหงส์เศียรนาค หางหงส์ทรง

กนก และการประดบัหนา้บนั 
 

ภาพท่ี 46 การประดบัรูปธรรมจกัร อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม   

(ค) การประดบัรูปธรรมจกัรท่ีหนา้บนัอุโบสถดา้นทิศใต  ้  

(ง) ลายเส้นรูปใบสีมา 4 ใบลอ้มรอบรูปธรรมจกัร พื้นกระเบ้ืองภายในระเบียงคต 

   

      

 

 

 

 

 

   

(ก) 

ภาพท่ี 46 การประดบัรูปธรรมจกัร อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม   

(ก) การประดบัรูปธรรมจกัรท่ีหนา้บนัอุโบสถดา้นทิศใต้  

(ข) ลายเส้นรูปใบสีมา 4 ใบลอ้มรอบรูปธรรมจกัร พื้นกระเบ้ืองภายในระเบียงคต 

   

      

 

 

 

 

 

   

(ข) 
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ภาพท่ี 47 ซุม้ประตทูรงบนัแถลง อุโบสถวดัสุคนธาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

(ก) ซุม้ทรงบนัแถลง 

(ข) ภาพลายเส้นส่วนซุม้ หางหงส์ทรงกนกและหนา้บนัซุม้ 

  (ข)   (ก) 

ภาพท่ี 48 หางหงส์ ปลายป้ันลม และหางหงส์เศียรนาค 

(ก) อุโบสถวดัพิกลุทองวราราม 

(ข) อุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม 

  (ก) 

  (ข)   (ก) 
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     หางหงส์เศียรนาคนั้นมีรูปแบบเหมือนกับหางหงส์เศียรนาคท่ี

ประดบัอยูท่ี่หลงัคาอุโบสถในรัฐกลนัตนั เช่น หางหงส์เศียรนาคอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม 

และอุโบสถวดัพิกุลทองวราราม  ซ่ึงมีรูปแบบเศียรนาคแบบเดียวกนักบัอุโบสถในอ าเภอตากใบ 

เช่น อุโบสถวดัชลธาราสิงเห อุโบสถวดัโคกมะเฟือง แต่ท่ีแตกต่างกนัคือ หางหงส์เศียรนาคอุโบสถ

ในอ าเภอตากใบนั้นท าดว้ยปูนช้ินเดียวกบันาคล ายองทั้งยงัรวมกบัปลายป้ันลมท่ีเรียวแหลมคลา้ย

ใบมีด (ภาพท่ี 49 ก) นับเป็นลกัษณะเฉพาะตวัล ายองของอุโบสถในอ าเภอตากใบท่ีมีมาตั้งแต่

อุโบสถวดัชลธาราสิงเห ส่วนหางหงส์ทรงกนกท่ีปลายกรอบซุม้ชั้นในของซุม้ประตูอุโบสถวดัสุคน

ธาราม ก็น่าจะไดรั้บรูปแบบมาจากช่างตากใบเช่นเดียวกนั เช่น หางหงส์ทรงกนกท่ีซุ้มประตูทรง

บนัแถลง อุโบสถวดัโคกมะเฟือง อ าเภอตากใบ สร้าง พ.ศ. 2463 อุโบสถวดัปิบผลิวนั สร้าง พ.ศ. 

2472 (ภาพท่ี 50 ก, ข) (ภาพท่ี 51 ก, ข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49  ภาพเปรียบเทียบหางหงส์เศียรนาค 

(ก) อุโบสถวดัชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

(ข) อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

 (ก)  (ข) 
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 (ก)  (ข) 

ภาพท่ี 50 อุโบสถวดัปิบผลิวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

                (ก) อุโบสถ    

   (ข) ซุม้ประตูทรงบนัแถลง  

ภาพท่ี 51 ภาพขยายหางหงส์ทรงกนกอุโบสถวดัปิบผลิวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

                (ก) หางหงส์ทรงกนก    

   (ข) ภาพลายเส้นหางหงส์ทรงกนก  

 (ก)  (ก)  (ข) 
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    หน้าบันซุ้มประตู พื้นหน้าบนัซุ้มทรงบนัแถลงในรัฐกลนัตนัมกั

ประดบัด้วยงานจิตรกรรมเป็นสัญลกัษณ์ตามคติความเช่ือหรือสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา เช่น 

พระพุทธรูป ราหูอมจนัทร์ ยกัษโ์ดยมีการออกแบบลวดลายกา้นขดประกอบตามความถนดัของช่าง

พื้นบา้น (ภาพท่ี 52)  

    เคา้โครงการผูกลายกา้นขดบนพื้นหน้าบนัท่ีเป็นรูปสามเหล่ียม มี

โครงลายเหมือนกบัลายกา้นขดท่ีหนา้บนัซุ้มทรงบนัแถลงอุโบสถวดัปิบผลิวนั ซ่ึงน่าจะมีตน้แบบ

มาจากหน้าบนัอุโบสถวดัชลธาราสิงเห (ภาพท่ี 52 ก) โครงลายหนา้บนัซุ้มดงักล่าวประกอบดว้ย

จุดเด่นขนาดใหญ่พอเหมาะกบัพื้นท่ีหน้าบนัอยู่ตรงกลาง เช่น พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ภาพ

พระพุทธรูป (ภาพท่ี 52 ค) ภาพราหูอมจนัทร์ (ภาพท่ี 52 ข) หรือ ภาพยกัษค์าบลาย (ภาพท่ี 52 ง) 

ส่วนรอบๆ จุดเด่นจะประกอบด้วยลายกา้นขดหรือลายช่อดอกไม ้ 3 ช่อ คือ ช่อท่ีอยู่ตรงมุมบน

สามเหล่ียมกบัช่อท่ีอยูมุ่มซา้ย มุมขวาล่างของรูปสามเหล่ียม (ภาพท่ี 52 ค) 
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    แนวคิดในการท าซุ้มบนัแถลงรวมถึงซุ้มปราสาทยอดแบบไทย

ประเพณีเก่ียวขอ้งกบัสมมุติของอาคารจ าลองทั้งส่วนฐาน ส่วนตวัเรือน (ช่องหนา้ต่าง-ประตู) และ

ส่วนหลังคาซ้อนชั้นอันเป็นลักษณะของปราสาทตามแบบแผนสถาปัตยกรรมแบบศิลปะไทย

ภาพท่ี 52 ภาพขยายหนา้บนัอุโบสถ และ หนา้บนัซุม้บนัแถลง  

(ก) หนา้บนัอุโบสถวดัชลธาราสิงเห      (ข)  หนา้บนัซุม้หนา้ต่างอุโบสถวดัมชัฌิมาราม 

(ค) หนา้บนัซุม้ประตูอุโบสถวดัปิบผลิวนั     (ง)  หนา้บนัซุม้ประตูอุโบสถวดัสุคนธาราม 

 (ก)  (ข) 

 (ค)  (ง) 
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ประเพณี ซ่ึงศาสตราจารย์ ศักด์ิชัย สายสิงห์ มีความเห็นว่าทั้ งซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างใช้ใน

ความหมายของปราสาทเหมือนกนั44  

      อยา่งไรก็ตามแนวคิดการสร้างซุ้มประตู-หนา้ต่างท่ีมีเสารองรับซุ้ม

ทรงปราสาทยอด แมว้า่จะเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นปราสาทเปรียบไดก้บัพระพุทธเจา้ประทบัอยู่

ภายในปราสาท45 แต่เช่ือวา่ช่างท่ีสร้างอุโบสถในรัฐกลนัตนัคงท าตามรูปแบบโดยท่ีไม่มีแนวคิดท่ี

ลึกซ้ึงเหมือน กบัอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีในกรุงเทพฯ ท่ีตอ้งมีการกะระยะของต าแหน่งท่ี

มองผา่นซุ้มจากดา้นนอกจะมองเห็นพระประธานอยู่ในกรอบซุ้มพอดี ทั้งอุโบสถบางหลงัในรัฐก

ลนัตนัยงัมีแผงปูนรูปสามเหล่ียมอยู่ตรงกบัประตู ดงันั้นจึงไม่น่าจะมีจุดประสงค์ท่ีจะให้มีมุมมอง

เหมือนกบัอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีอยา่งวดัในกรุงเทพฯ (ภาพท่ี 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    สรุปได้ว่าการท าซุ้มทรงปราสาทยอดและซุ้มทรงบนัแถลงในรัฐ 

กลนัตนัแสดงแนวคิดและการประดบัตกแต่งอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีท่ีแพร่เขา้มายงัอ าเภอ

ตากใบ โดยกลุ่มช่าง 3 ท่าน คือ พระวนิยัธรรม (จุย้) พระไชย และทิดมี  งานเหล่าน้ีเป็นตน้แบบงาน

ประดบัตกแต่งใหก้บัช่างในอ าเภอตุมปัตรัฐกลนัตนั แมว้า่บางส่วนจะยงัมีอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นอยู่
                                                           

  44ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, “พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ (ฉบับย่อ)”, 22. 
  45เร่ืองเดียวกนั. 

ภาพท่ี 53 ซุม้ประตูกลาง วหิารวดัสุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพฯ  
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บา้ง แต่ก็มีการพฒันาดา้นรูปแบบมาเป็นล าดบั ทั้งยงัสะทอ้นถึงความสามารถในการเรียนรู้ของช่าง

พื้นบา้นซ่ึงมกัเป็นการจดจ ารูปแบบ น ามาฝึกฝนแลว้ปรุงแต่งข้ึนตามความเขา้ใจตนเอง   

    อน่ึงการท าซุม้ทรงบนัแถลงของอุโบสถในรัฐกลนัตนั นิยมประดบั

กรอบประตูด้านสกดัมากกว่าหน้าต่าง เน่ืองจากซุ้มทรงบนัแถลงใช้พื้นท่ีทางสูงน้อยกว่าซุ้มทรง

ปราสาทยอด ส่วนซุม้ทรงปราสาทนิยมประดบักรอบหนา้ต่างมากกวา่ 

   เสาบั วองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ท่ีท าหน้า ท่ี รับหลังคา

เช่นเดียวกับผนัง โดยเฉพาะเสาพาไลซ่ึงท าหน้าท่ีรับหลังคาท่ีคลุมพื้นพาไลมีทั้งเสากลม เสา

ส่ีเหล่ียมและเสาท่ีอยู่ในทรงของช่องโคง้รูปเกือกมา้ (Arch) เสาพาไลนับเป็นลกัษณะส าคญัของ

อุโบสถช่วงท่ี 2 ในรัฐกลนัตนั 

   เสากลม  ส่วนของเสาแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ ฐานเสา ตน้เสา และ

หวัเสา ลกัษณะโดยรวมของตน้เสาเป็นเสากลมเรียบ ค่อนขา้งผอมเพรียวมีฐานเสาและบวัหวัเสา 

   ฐานเสา เป็นส่วนท่ีอยูต่อนล่างของเสา โดยท าเป็นฐานบวัคว  ่าไม่ท า

กลีบบวั เหนือฐานบวัมีส่วนท่ีคลา้ยลูกแกว้และเส้นลวด แต่เน่ืองจากเป็นเสากลมท าให้มองเห็นฐาน

เสาโถคว  ่า หากเทียบสัดส่วนกบัฐานบวัคว  ่าของอุโบสถและฐานเสาอุโบสถวดัอ่ืนในกลนัตนัแลว้ 

จะพบว่าเป็นฐานบวัคว  ่าแบบเดียวกัน นอกจากน้ียงัพบว่า เสาพาไลมกัตั้งอยู่บนเสาส่ีเหล่ียมท่ี

เช่ือมต่อพนกัท่ีลอ้มรอบอุโบสถ ซ่ึงน่าจะเพิ่มความแขง็แรงใหก้บัเสาซ่ึงรับน ้าหนกัจากหลงัคา 

   บวัหัวเสา ส่วนท่ีอยู่ปลายสุดทางดา้นบนของเสา ประกอบดว้ยรูป

กลีบบวัซ้อนสามชั้น กลีบบวัแถวแรกลกัษณะกลีบสั้นทรงป้อมอยูต่รงโคนกลีบมีช่ือเรียกวา่ “กลีบ

เล้ียง” คลา้ยกระจงัเรียงติดต่อซ้ายขวา กลีบบวัแถวท่ีสองมีลกัษณะคลา้ยทรงพุ่มปลายกลีบผายออก

เล็กนอ้ย ภายในอาจมีการสอดไส้เหมือนเส้นรอบนอกท านองอยา่งลายกระจงัท่ีมีการสอดไส้ภายใน

เพื่อให้ช่องไฟของลายสวยงาม กลีบบวัแถวสามลกัษณะเหมือนกลีบบวัแถวท่ีสองแต่ซ้อนอยู่ขา้ง

หลงัเห็นเฉพาะส่วนปลาย  ใตบ้วัประกอบดว้ยเส้นลวด ทอ้งไม ้มีเส้นลวดก ากบัลูกแกว้ทั้งบนและ

ล่าง  (ภาพท่ี 54 ก, ข) เช่น บวัหัวเสาอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม (ภาพท่ี 54 ค) บวัหัวเสา

อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต เป็นตน้ ต่อมารูปแบบบวัหัวเสาก็มีลกัษณะคลา้ยกบัหัว

เสาแบบศิลปะไทยประเพณีมากข้ึนท ากลีบบวัยาวปลายผายออกเล็กนอ้ยแบบบวัแวง แต่ยงัคงมีกลีบ

เล้ียงและการซอ้นของกลีบแบบเดียวกนั เช่น บวัหวัเสาอุโบสถวดัสุคนธาราม (ภาพท่ี 54  ) 
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    เสาแบบน้ีพบท่ีอุโบสถวดัโคกสยาวนารามเพียงวดัเดียว 

ซ่ึงอาจเป็นเพราะเป็นอุโบสถมีมุขหน้า มีเสาหานเป็นเสาส่ีเหล่ียมขนาดค่อนขา้งใหญ่รับหลงัคาท่ี

ภาพท่ี   54  เสาพาไล อุโบสถในอ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

(ก) บวัหวัเสา อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม  

(ข) ฐานเสาพาไลตั้งอยูบ่นเสาส่ีเหล่ียมของพนกัระเบียง 

(ค) บวัหวัเสาอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม 

(ง) บวัหวัเสาอุโบสถวดัสุคนธาราม 

(ข) (ก) 

(ค) (ง) 
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คลุมพื้นท่ีมุขและยงัมีเสาท่ีอยู่ระหว่างพนักลูกกรงปูนท่ีล้อมระเบียงรอบอุโบสถก็ท าเป็นเสา

ส่ีเหล่ียมแต่มีขนาดผอมบางกวา่เสาหาน   

   รูปแบบเสาประกอบด้วยฐานเสาท่ีท าเป็นบัวคว  ่าไม่มีกลีบบัว 

ประกอบดว้ยหนา้กระดาน เส้นลวด บวัคว  ่า และเส้นลวด ส าหรับบวัหวัเสามี 3         บวัหวัเสา

ของเสาหาน บวัหวัเสาของเสาท่ีอยู่สองขา้งบนัไดทางดา้นหนา้ และบวัหัวเสาของเสาระเบียงรอบ

อุโบสถ 

   บวัหัวเสาของเสาหาน เป็นบวัหงายมีกลีบบวัซ้อนสองชั้น โคน

กลีบเล้ียง ใตบ้วัมีเส้นลวด ทอ้งไม ้เส้นลวด ลูกแกว้อกไก่ โดยมีเส้นลวดก ากบัทั้งบนและล่าง (ภาพ

ท่ี 55 ก) บวัหัวเสาสองขา้งบนัไดทางดา้นหน้า มีกลีบยาว ตรง ซ้อนสองชั้น โคนมีกลีบเล้ียงซ้อน

สองชั้นใตบ้วัมีเส้นลวด ทอ้งไม ้เส้นลวด ลูกแกว้อกไก่ และเส้นลวดก ากบัเหมือนกบัดา้นบน และมี

ลายกาบอยู่ ล่างสุดต่อจากทอ้งไมล่้าง การประดบัแบบน้ีน่าจะไดรั้บแบบมาจากลายบวัคอเส้ือแต่

ช่างยงัท าไม่ไดจึ้งดูคลา้ยลายใบไม ้ ตรงทอ้งไมมี้ลายดอกส่ีกลีบอยูใ่นช่องส่ีเหล่ียมทะแยงมุมเรียง

ต่อกนัรอบ (ภาพท่ี  55 ข)  ลวดลายเหล่าน้ีเขียนสีตกแต่ง แทนการลงรักปิดทองประดบักระจกสี

อยา่งบวัหวัเสาแบบไทยประเพณี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) 

ภาพท่ี 55 บวัหวัเสาอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

(ก) บวัหวัเสาของ เสาหาน         (ข)  บวัหวัเสาของ เสาสองขา้งบนัไดดา้นหนา้อุโบสถ 

 

(ข) 
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    ส าหรับบวัหวัเสาท่ีลอ้มรอบระเบียงอุโบสถ (ภาพท่ี 56 ก) น่าจะได้

แรงดลใจมาจากหวัเสาในศิลปะตะวนัตก (ภาพท่ี 56 ข) กล่าวคือประดิษฐ์หวัเสาเป็นลายใบไมส้อง

ขา้งมีลายมว้นขด มีลายกาบหุม้มุมเสาทั้งส่ีดา้น ตรงทอ้งไมมี้ลายจีบคลา้ยพดั และใตลู้กแกว้อกไก่มี

กระจงัเอายอดลงท านองบวัคอเส้ือ  การผสมผสานรูปแบบหวัเสาน่าจะเกิดจากความพยายามท่ีจะน า

ศิลปะแบบไทยประเพณีมาผสมกบัศิลปะตะวนัตก นบัเป็นรูปแบบใหม่ท่ีมีอยูท่ี่อุโบสถวดัโคกสยาว

นารามเพียงท่ีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสาที่อยู่ในทรงของช่องโค้งรูปเกือกม้า (Arch) (ภาพท่ี 57) เสาแบบ

น้ีเป็นแบบพิเศษพบท่ีอุโบสถวดัมชัฌิมารามเพียงหลงัเดียว แนวคิดในการออกแบบเสาท่ีท าเป็นช่อง

โค้งเกือกม้าแทนเสาท่ีรับหลังคาพาไลน่าจะเลียนแบบมาจากโครงสร้างโค้งเกือกม้าในศิลปะ

ตะวนัตก เน่ืองจากในช่วงน้ีทั้งในเมืองมลายูและในไทยมีชาวยุโรปเขา้มาเผยแพร่ศาสนา ติดต่อ

คา้ขายมาก  ยิ่งในรัชกาลท่ี 4-7  ในสมยัรัตนโกสินทร์ก็ยิ่งมีมาก ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมในศิลปะ

ตะวนัตกข้ึนในราชส านกั ดงัจะเห็นไดจ้ากการสร้างปราสาท พระราชวงั สถานท่ีราชการ และบา้น

คหบดี ท่ีมีรูปแบบศิลปะตะวนัตกมาก  จนมีผูเ้รียกว่า “ ยุคทองของศิลปะตะวนัตกในสมัย

รัตนโกสินทร์ ”46   
                                                           

46 เพญ็สุภา  สุขคตะ : ใจอินทร์, นามาสถาปัตย์ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพส์ารคดี, 2547), 5. 

ภาพท่ี 56 บวัหวัเสาระเบียง อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 
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  อุโบสถแบบน้ีแพร่หลายอยู่ในจงัหวดัสงขลา เช่น วดัแจง้ และ วดั

ศาลาหวัยาง47  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา (ภาพท่ี 58, 59) ทั้งสองวดัสร้างโดยท่านผูห้ญิงสุทธ์ิภรรยา

ของเจา้พระยาวเิชียรคีรี (เม่น) เจา้พระยาสงขลาคนท่ี 6 (พ.ศ. 2408-2427) 48  วดัทั้งสองมีอุโบสถก่อ

อิฐถือปูนท่ีท าช่องโคง้รับหลงัคาพาไลแทนเสา นบัเป็นรูปแบบอาคารสมยัใหม่ในเวลานั้น เฉพาะ

วดัแจง้ มีอกัษรจารึกสร้าง พ.ศ. 2448  ซ่ึงน่าจะไล่เล่ียกบัอุโบสถวดัศาลาหวัยาง อุโบสถแบบน้ีเป็น

ตน้แบบให้กบัอุโบสถอีกหลายวดัในจงัหวดัสงขลาในเวลาต่อมา ไดแ้ก่  อุโบสถวดัโพธ์ิปฐมวาส  

อ าเภอเมือง มีอกัษรจารึกท่ีหนา้บนัสร้างพ.ศ. 2467 (ภาพท่ี 60) และอุโบสถวดัสีหยงั อ าเภอระโนด 

จงัหวดัสงขลา  

  ดังนั้ นท่ีมีจารึกว่าอุโบสถวดัมัชฌิมาราม บูรณะใน พ.ศ. 2474 

               และปรับ     ย     บ อุโบสถให้ทนัสมยัเหมือนกบัอุโบสถแบบเดียวกนัใน

จงัหวดัสงขลาก็เป็นได ้

 

 

 

 
                                                           

 47จากแผน่ป้ายประวติัวดัท่ีวดัแจง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เม่ือ พ.ศ. 2453 
 48เร่ืองเดียวกนั, 35-38. 

ภาพท่ี  57  ช่องโคง้รูปเกือกมา้ (Arch) รับหลงัคาพาไล อุโบสถวดัมชัฌิมาราม อ าเภอ 

      ตุมปัต รัฐกลนัตนั (ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 2543)  
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   โดยสรุป เสาพาไลอุโบสถวดัในรัฐกลนัตนันิยมท าเสากลมมากกวา่

เสาอุโบสถในอ าเภอตากใบท่ีนิยมท าเสาส่ีเหล่ียมเรียบไม่มีบวัหวัเสา อนัเป็นแบบเสาท่ีนิยมท าใน

รัชกาลท่ี 3 และหากน าไปเปรียบเทียบกับบวัหัวเสาสมยัรัตนโกสินทร์ พบว่าบวัหัวเสาสมยั

รัตนโกสินทร์ท ากลีบบวัยาวและค่อนขา้งตรง ใตบ้วัมีเส้นลวด ทอ้งไม ้ลูกแกว้อกไก่โดยมีเส้นลวด

ก ากบัทั้งบนและล่าง ตามดว้ยบวัคว  ่าคลา้ยบวัหลงัสิงห์ก่อนท่ีจะถึงตน้เสา49 โดยเฉพาะบวัคว  ่าคลา้ย

                                                           

 49สมใจ  น่ิมเลก็, อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย, 63. 

ภาพท่ี 58 อุโบสถวดัแจง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

ภาพท่ี 59 อุโบสถวดัศาลาหวัยาง อ าเภอเมือง  

                  จงัหวดัสงขลา 

ภาพท่ี 60 อุโบสถวดัโพธ์ิปฐมวาส อ าเภอเมือง 

                  จงัหวดัสงขลา สร้าง พ.ศ. 2467 
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บวัหลงัสิงห์น้ีไม่พบในเสาพาไลอุโบสถรัฐกลนัตนัในช่วงท่ี 2 ทั้งน้ีเพราะช่างท าตามแบบของช่าง

พื้นบา้น 

    อย่างไรก็ตามบัวหัวเสาท่ีมีกลีบบัวยาวและตรงปลายผายออก

เล็กนอ้ยไดป้รากฏท่ีอุโบสถวดัสุคนธาราม และการท าเสาส่ีเหล่ียมก็มีท่ีอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม 

ซ่ึงสร้าง พ.ศ. 2471 แสดงให้เห็นวา่ในระยะน้ีอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีไดเ้ขา้มายงัรัฐกลนัตนัอีก

คร้ังหน่ึงซ่ึงน่าจะเกิดจากการติดต่อของพระสงฆ์ไทยในรัฐกลนัตนักบัพระสงฆ์ไทยในจงัหวดั

สงขลา และกรุงเทพฯ  

    6.1.1.4  ส่วนหลังคา ส่วนบนสุดท่ียงัเป็นเคร่ืองไม ้ในขณะท่ีส่วนฐานและ

ส่วนตวัอุโบสถเปล่ียนเป็นปูน ในช่วงท่ี 2 น้ี หลงัคาอุโบสถท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีมี 3 

แบบ 

     แบบท่ี 1 ส าหรับอุโบสถก่ออิฐถือปูนรุ่นแรกในรัฐกลนัตนั แบบ

หลงัคาแบบน้ี   3 ตบั                           หลงัคาตบัท่ีสองเป็นหลงัคาท่ีแทรกอยูร่ะหวา่ง

หลงัคาจัว่กบัหลงัคาพาไลมีลกัษณะเอียงลาดตามหลงัคาพาไลซ่ึงเป็นหลงัคาตบัล่างคลุมพื้นพาไล 

และท าช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  มีเสากลมรับ เช่น อุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม (ภาพท่ี 61) 

อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 62)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 61 หลงัคา อุโบสถวดัชลประชุมธาตุราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั                             
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ภาพท่ี 62 หลงัคา อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั                             

   

      การเพิ่มหลงัคาตบัท่ีสองเป็นพฒันาการหน่ึงของการท าหลงัซ้อน

ชั้นตามอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีอาจเพราะอุโบสถมีขนาดใหญ่กวา่อุโบสถไมใ้นช่วงท่ี 1  จึง

ตอ้งซอ้นชั้นหลงัคาเพิ่มข้ึนเพื่อให้คลุมอุโบสถและพื้นพาไลได ้ ดงันั้นการท าหลงัคาพาไลจึงไม่ได้

เป็นเพียงเง่ือนไขด้านรูปแบบ แต่ยงัสามารถป้องกนัแดด ฝนได้ดี ซ่ึงเหมาะกบัสภาพอากาศใน

แหลมมลายท่ีูมีแดดจดั และฝนตกชุก 

   โครงสร้างหลงัคาจัว่ประกอบดว้ยข่ือเอกพาดอยู่บนเสาร่วมใน ตั้ง

ดั้ งบนข่ือข้ึนไปรับอกไก่หลังคาจัว่ ตั้งจนัทนัพนมข้ึนไปบรรจบกบัอกไก่เพื่อรับแป กลอนและ

ระแนง ส่วนหลงัคาพาไลตบัท่ีสองจะวางจนัทนัจากข่ือเอกพาดบนผนงัรับแป กลอนและระแนง  

(ภาพท่ี 63 ก) ส่วนหลงัคาตบัท่ีสามซ่ึงเป็นหลงัคาพาไลตบัล่าง จะวางจนัทนัพาดจากผนงัยื่นออกไป

ตั้งบนแปท่ีอยู่บนหัวเสารับเพื่อรับจนัทนัและระแนง โดยไม่ท ากลอนเพราะใช้จนัทนัแทนกลอน  

อุโบสถแบบน้ีจึงตอ้งท าเสารับหลงัคาพาไลเพื่อตั้งแปรับจนัทนัของหลงัคา (ภาพท่ี 63 ข) ซ่ึงต่างจาก

อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีท่ีใช้ข่ือหรือเตา้รับหลงัคาพาไลและท าคนัทวยรับเตา้อีกชั้นหน่ึง 

(ภาพท่ี 64, 65) 

 

 

 

 

 

 

ช่อฟ้า 

ใบระกา 

หางหงส์ทรงกนก 

หางหงส์ทรงเศียรนาค นิยมใชก้บัหลงัคาพาไล 

หลงัตบัท่ีหน่ึง 

หลงัคาตบัท่ีสอง 
หลงัคาตบัท่ีสาม 

ป้ันลม 
1 
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  แบบท่ี 2  หลงัคา 3 ตบั ตบับนเป็นหลงัคาจัว่ ตบัท่ีสองเป็นหลงัคามี

กนกซ้อนอยู่ทางด้านขา้ง ส่วนหลงัคาตบัล่างยงัคงเป็นหลงัคาพาไล  เช่น อุโบสถวดัสุคนธาราม 

ภาพท่ี  63  อุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

(ก) โครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสอง  

(ข) โครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสามหรือหลงัคาพาไล  

 

ภาพท่ี   64  หลงัคาปีกนกวหิาร วดัราชบพิธสถิตย ์

     มหาสีมาราม  กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี   65  หลงัคาพาไลอุโบสถวดัพิชยั 

     ญาติการาม  กรุงเทพฯ 

(ก) (ข) 
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(ภาพท่ี  66) และอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม (ภาพท่ี 67)  ซ่ึงน่าจะสร้างข้ึนหลงักวา่ หรือราว พ.ศ. 

2471 ลงมา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การท าหลงัคาตบัท่ีสองปีกนกนบัเป็นรูปแบบหน่ึงของโครงสร้าง

หลงัคาตามอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบข่ือเอก ข่ือโท หนา้บนัลดชั้นตาม

หลงัคาประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  ซ่ึงน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากอุโบสถในอ าเภอตากใบ เช่น 

อุโบสถวดัปิบผลิวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส สร้าง พ.ศ. 2472 อยา่งไรก็ตามอุโบสถแบบน้ี 

ยงัตอ้งท าหลงัคาพาไลรอบเพราะป้องกนัแสงแดดและฝนไดดี้  

  โครงสร้างหลงัคาประกอบดว้ยข่ือเอก ข่ือโท โดยตั้งเสาตุ๊กตาไป

รับข่ือของหลงัคาตบับนและตั้งดั้งข้ึนไปรับอกไก่ ตั้งจนัทนัพนมข้ึนไปบรรจบกบัอกไก่ เพื่อวางแป

รับกลอนและระแนง หลงัคาตบัท่ีสองเป็นหลงัคาปีกนก จะวางจนัทนัจากข่ือพาดกบัแปมาวางบน

ผนงั (ภาพท่ี  68 ก) ส่วนหลงัคาตบัท่ีสามจะวางจนัทนัพาดกบัผนงัยื่นออกไปพาดอยูบ่นเสาพาไล

รับแป กลอนและระแนงหลงัคารอบอุโบสถ  (ภาพท่ี 68 ข )  

 

 

 

 

ภาพท่ี   66  อุโบสถวดัสุคนธาราม อ าเภอตุมปัต 

                   รัฐกลนัตนั 

 

ภาพท่ี   67  อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม  

                   สร้าง พ.ศ. 2471 
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     แบบท่ี 3  เป็นแบบหลงัคาท่ีน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากอุโบสถแบบ

ศิลปะไทยประเพณีมากข้ึนท าหลงัคาจัว่ซ้อน 2 ซ้อน และหลงัคา 3 ตบั  เช่น อุโบสถวดัมชัฌิมาราม  

และอุโบสถวดัใหม่สุวรรณคีรี อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 69 ก, ข) ทั้งสองวดัน่าจะสร้างหรือบูรณะข้ึนใน

เวลาไล่เร่ียกนั หากยึดตามปีท่ีบูรณะอุโบสถวดัมชัฌิมาราม ใน พ.ศ. 2474 หลงัคาแบบน้ีอาจเร่ิมท า

ให้ช่วงน้ี เน่ืองจากไม่ปรากฏว่ามีหลงัคาแบบน้ีมาก่อน ดงันั้นจึงเป็นแบบหลงัคาท่ีน่าจะไดรั้บมา

จากอุโบสถในอ าเภอตากใบ เช่น อุโบสถวดัชลธาราสิงเห และอุโบสถวดัโคกมะเฟือง เป็นตน้ การ

ท าหลงัคา 2      3                                 น่าจะแสดงความเป็นอุโบสถแบบศิลปะ

ไทยประเพณีไดดี้กวา่หลงัคาแบบอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) 

ภาพท่ี  68 โครงสร้างหลงัคาอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั                                                                                                                                                                              

                  ( ) หลงัคาตบัท่ีสอง              (ข) หลงัคาตบัท่ีสาม หลงัคาพาไล  
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  โครงสร้างหลงัคายงัคงใช้ระบบข่ือกบัจนัทนัเหมือนเดิม หลงัคา

ซอ้นไม่สูง โครงสร้างหลงัคาซ้อนล่างจะเช่ือมต่อกบัหลงัคาซ้อนบน ต่างใชโ้ครงสร้างร่วมกนั โดย

หลงัคาซอ้นบนทบัอยูเ่หนือหลงัคาซอ้นล่าง ส่วนหลงัคาซอ้นล่างประกอบดว้ยข่ือเอกพาดอยูบ่นเสา

ร่วมในและผนงั ตั้งดั้งข้ึนไปรับอกไก่ ตั้งจนัทนัพนมข้ึนไปรับแป กลอนและระแนง  ส่วนหลงัคา

ปีกนก ซ่ึงเป็นหลงัคาตบัท่ีสองเป็นชุดเดียวกบัหลงัคาพาไล จะเจาะปลายผนงัเพื่อใส่จนัทนัแลว้พาด

เอียงลงมาตั้งบนแปท่ีพาดอยูบ่นหวัเสาพาไล การเจาะผนงัเพื่อใส่จนัทนัเป็นลกัษณะของการท าเตา้

แต่จนัทนัมีลักษณะเอียงลาดตามรูปหลังคา ด้วยเหตุน้ีอุโบสถแบบน้ีจึงมกัยกปลายผนังสูงกว่า

หลงัคาพาไลเพื่อท่ีจะไดมี้ผนงัใส่จนัทนั (ภาพท่ี 70) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 69 อุโบสถท่ีท าหลงัคาชนิด 2 ซอ้น 2-3 ตบั ในรัฐกลนัตนั 

(ก) อุโบสถวดัมชัฌิมาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั บูรณะ พ.ศ. 2474 

(ข) อุโบสถวดัใหม่สุวรรณคีรี อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั  

ท่ีมา : ภาพถ่ายเก่า ปัจจุบนัอยูท่ี่วดัมชัฌิมาราม และวดัใหม่สุวรรณคีรี อ าภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

(ก) (ข) 
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  เคร่ืองประดับหลังคา การท าเคร่ืองประดับหลังคาอุโบสถในรัฐ 

กลนัตนัในช่วงท่ี 2 น้ีแมว้่าจะไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีแลว้ แต่บางส่วนก็ยงัคงมีอิทธิพล

ศิลปะพื้นบา้นผสม เช่น ช่อฟ้า หางหงส์และป้ันลม เน่ืองมาจากการขาดช่างท่ีเขา้ใจคติ ท่ีมา และ

รูปแบบของเคร่ืองประดบัหลงัคาอยา่งแทจ้ริง  

   ส าหรับอุโบสถแบบไทยประเพณี การท าป้ันลมยงัคงเป็นไม ้ท า

หน้าท่ีปิดเคร่ืองมุงหลงัคาดา้นสกดั รูปแบบของป้ันลมมีท่ีมาเก่ียวขอ้งกบัพญานาคท่ีทอดตวัลงมา

จากอกไก่พาดอยู่บนแป ส่วนล่างสุดจึงออกแบบให้เป็นรูปเศียรนาค แต่เรียกว่า “หางหงส์”50 

ลกัษณะของป้ันลมท่ีตรงลงมาจากอกไก่ เรียกว่า “รวย” บนป้ันลมจะมีลกัษณะคลา้ยครีบ เรียกว่า 

“ใบระกา”  ส่วนป้ันลมท่ีมีส่วนคดโค้งตามกริยาเล้ือยของพญานาค ตรงส่วนน้ีจะเรียกว่า “นาค

สะดุ้ง” โดยมีส่วนท่ีเป็นปลายแหลมคล้ายส่วนหางเรียวแหลมสบดัเก่ียวกบัแปท่ีอยู่เหนือข้ึนไป 

เรียกวา่ “งวง” หรือ “งวงไอยรา”51 (ภาพท่ี 71) 

 

                                                           

 50น่าจะเรียกตามรูปทรงของลายกนกตวัใหญ่ท่ีเรียกวา่ กนกสามตวั ซ่ึงมกัใชท้ าเป็นหางหงส์ หรือ

หางกินนร รูปของเศียรนาคนั้นอยูใ่นโครงร่างของกนกแบบเดียวกนัจึงเรียกตามช่ือลาย 

 51สมใจ  น่ิมเลก็, เคร่ืองบนและงานประดบัของสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2539), 38, 43. 

ภาพท่ี  70 โครงสร้างหลงัคาพาไล อุโบสถวดัมชัฌิมาราม  
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   ป้ันลม ไดก้ล่าวมาแล้วป้ันลมมีคติท่ีมาจากล าตวัพญานาคพาดอยู่

บนแปจากอกไก่ลงมาตั้งอยู่บนแปหัวเสา ปลายด้านบนของป้ันลมเป็นส่วนท่ีติดกบัช่อฟ้า ปลาย

ด้านล่างจึงเป็นเศียรนาค ส าหรับป้ันลมอุโบสถในรัฐกลันตันช่วงน้ียงัคงมีลักษณะของศิลปะ

พื้นบา้น แมว้า่จะท าหนา้ปิดเคร่ืองมุงหลงัคาดา้นสกดัเหมือนกนั แต่ไม่ไดพ้าดอยูบ่นแป และมีส่วน

ปลายแหลมคล้ายปลายมีด เช่น ป้ันลมอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม ป้ันลมอุโบสถวดัพิกุล

ทองวราราม ป้ันลมอุโบสถวดัสุคนธาราม ป้ันลมอุโบสถวดัมชัฌิมาราม เป็นตน้ 

   ช่อ ฟ้ า   ในระยะแรกใช้ ช่ อ ฟ้ าแบบพื้ นบ้านมลายูม าแทน 

เคร่ืองประดบัท่ีน ามาแทนช่อฟ้า และหางหงส์ มีรูปแบบเก่ียวขอ้งกบัศิลปะพื้นบา้นมลายู ยอดจัว่ 

“ทรงหางเรือ” และปลายจัว่ท ามว้นขดมีลายคลา้ยใบไมป้ระดบัตรงต าแหน่งหางหงส์  

  การประดบัยอดจัว่ “ทรงหางเรือ”52 นิยมประดบัอาคารท่ีมีฐานนัดร 

เช่น พระราชวงั  ศาสนสถาน และบา้นผูน้ าศาสนาอิสลาม รวมถึงอาคารภายในวดัไทย เช่น ยอดจัว่

                                                           
52วรีะ  สุวรรณ กบั แฮลาย  ปรามวล, บันทกึมรดกวดัไทยในรัฐกลนัตนั, 18.   

ภาพท่ี  71  ล ายอง เคร่ืองล ายอง อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี 

ท่ีมา : สมใจ  น่ิมเล็ก, เคร่ืองบนและงานประดับของสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ 

พร้ินต้ิง แอนด ์พบับลิช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2539), 44. 
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อุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 72 ก, 72 ข) ส่วนหางหงส์มีรูปแบบคลา้ย

ใบไม ้(ภาพท่ี 72 ค) เหมือนกบัการประดบัปลายป้ันลม อาคารจ าลองในสุสานหลวงของรัฐเกดะห์ 

(ภาพท่ี 73 ก, 73  ) แต่หลงัจากอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนารามแลว้ อุโบสถทุกหลงัในรัฐกลนัตนั

ก็เร่ิมท าช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ท่ีมีรูปแบบคลา้ยกบัรูปแบบศิลปะไทยประเพณี เช่น อุโบสถวดั

พิกุลทองวราราม (ภาพท่ี  74 ก 74 ข) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 72  หนา้บนัอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต  รัฐกลนัตนั         

   (ก) หนา้บนั      (ข) ช่อฟ้าแบบหางเรือ  

   (ค) หางหงส์ ลายใบไม ้  (ง) เศียรนาค หางหงส์หลงัคาท่ีสองและตบัท่ีสาม 

(ข) (ค) 

(ก) 
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ภาพท่ี 74 หนา้บนัอุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 

(ก)   หางหงส์ ใบระกา ป้ันลม ช่อฟ้า 

(ข)  หางหงส์เศียรนาคหลงัคาตบัท่ีสอง 

ภาพท่ี   73  สุสานหลวงลกัการัฐเกดะห์ (Royal Mausoleum Laggar, Kedah)                               

                  (ก) อาคารจ าลองเหนือหลุมฝังศพท าดว้ยเหล็กหล่อ  

                  (ข) ภาพขยายการประดบัท่ีปลายป้ันลม 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 
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  ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม เร่ิมมีรูปแบบ

คล้ายกับเคร่ืองประดับหลังคาอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีมากข้ึน แต่ก็เป็นเพียงการท า

เลียนแบบน ามาประดบัในต าแหน่งเดียวกนั โดยไม่มีความเขา้ใจในคติ ความหมาย ความเป็นมาของ

เคร่ืองประดบัเหล่าน้ี  ซ่ึงสังเกตไดจ้ากป้ันลมท่ียงัเป็นป้ันลมไมแ้บบพื้นบา้นมลายู ท าปลายเรียว

แหลมคลา้ยปลายมีด  

   ต่อมาอุโบสถบางวดัท าช่อฟ้าแบบนกเจ่า มีใบระกา หางหงส์ และ

เกือบทุกส่วนของอุโบสถมีรูปแบบอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีมากข้ึน แต่ป้ันลมก็ยงัคงเป็นไมแ้บบ

พื้นบา้นมลายอูยู ่อาจเป็นเพราะช่างยงัคุน้เคยกบัการก่อสร้างแบบพื้นบา้นอยู ่จึงไม่เขา้ใจการประดบั

ป้ันลมอยา่งอุโบสถแบบไทยประเพณี  เช่น อุโบสถวดัสุคนธาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั (ภาพท่ี  

75 ก, 75   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   75  ภาพขยาย หลงัคาอุโบสถวดัสุคนธาราม 

(ก) หนา้บนัอุโบสถวดัสุคนธาราม 

(ข) ภาพลายเส้นขยาย ช่อฟ้านกเจ่า 

  
 

(ก) (ข) 
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  ช่อฟ้านกเจ่า องค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นปูนประดบัปลาย

อกไก่สันหลังคาอาคารทางศาสนา ประดิษฐ์ข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 

จดัเป็นลกัษณะเฉพาะสมยัหรือแบบ “พระราชนิยม”53 เช่น ช่อฟ้าศาลาประตูทางเขา้วดัโสมนสัวิหาร 

ช่อฟ้าศาลาทางเขา้วดัเฉลิมพระเกียรต์ิ จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงสร้างในรัชกาลท่ี 3 ช่อฟ้าวิหารวดัโสมนสั

วิหาร กรุงเทพ ฯ ช่อฟ้าวิหารวดัมกุฏกษตัริยราม  นอกจากน้ีก็ยงัมีช่อฟ้าเศียรนาคก็เป็นรูปแบบ

เคร่ืองประดบัหนา้บนัอุโบสถ วิหารแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 ท่ีท  าช่อฟ้าเป็นเศียรนาค 

และครีบนาคเป็นแถวท านองใบระกา54 ช่อฟ้าเศียรนาคน้ีไม่พบวา่นิยมในรัฐกลนัตนั แต่นิยมท าหาง

หงส์เศียรนาคมาตลอดคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 25 

  หน้าบัน การประดับตกแต่งหน้าบันอุโบสถในรัฐกลันตัน เพิ่ง

ปรากฏท่ีอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต แมว้่างานเหล่าน้ีจะเป็นงานจิตรกรรม แต่ก็บ่ง

บอกแนวคิดของการประดบัตกแต่งเพื่อยกระดบัอาคารให้มีความส าคญัเหมือนกบัวดัในอ าเภอตาก

ใบท่ีนิยมประดบังานปูนป้ันรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยดุนาค หรือรูปครุฑไวท่ี้หนา้บนั หรือ ยอดจัว่ 

กุฏิเจา้อาวาสโดยรูปครุฑเป็นแบบครุฑพา่ห์ (ภาพท่ี 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53โชติ  กลัยาณมิตร, พจนานุกรม สถาปัตยกรรมและศิลปะทีเ่กีย่วเนื่อง,, 261. 
54สนัติ  เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง : ศ                 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 

172. 

ภาพท่ี 76 จิตรกรรมรูปครุฑพา่ห์ยดุนาค หนา้บนัอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 
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 การประดบัรูปครุฑยุดนาค มีให้เห็นตามหน้าบนัอุโบสถวดัหลวง 

รูปครุฑจะมีปีกใหญ่อยู่บริเวณเอวซ่ึงท ามาแต่โบราณ เช่น รูปครุฑยุดนาคท่ีฐานอุโบสถวดัพระศรี

รัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 77 ก) และ รูปนารายท์รงครุฑท่ีหนา้บนัอุโบสถวดัราชสิทธาราม (ภาพท่ี 77 

ข)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ต่อมาในรัชกาลท่ี 5 สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศไ์ด้

ออกแบบหน้าบนัมุขหน้าอุโบสถวดัเบญจมบพิตรเป็นรูปครุฑยุดนาคท่ีเป็นรูปครุฑแบบใหม่ คือ 

ครุฑมีปีกอยู่ท่ีใตแ้ขน (ภาพท่ี 78 ก, ข)  รูปครุฑแบบใหม่น้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์เขียนแบบถวายเพื่อใช้เป็นตรา

แผน่ดินแทนของเดิมท่ีใชต้ราอาร์มมีรูปแบบอยา่งฝร่ัง ต่อมาในรัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

ให ้พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชยั) เขียนแบบครุฑตราแผน่ดินใหม่และใชเ้ป็นแบบอยา่งมา 

 

ภาพท่ี 77  ครุฑยดุนาค 

(ก) ครุฑยดุนาค ท่ีฐานอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

(ข) นารายณ์ทรงครุฑ หนา้บนัอุโบสถวดัราชสิทธาราม กรุงเทพฯ 

(ข) (ก) 
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จนถึงปัจจุบนั55 แต่รัชกาลท่ี 6 โปรดให้         หม่เป็นรูปแบบครุฑพ่าห์แบบเดียวกบัธงมหาราช

ใหญ่ รูปครุฑพา่ห์น้ีจะหนัดา้นตรงและมีปีกใหญ่จะอยูใ่ตแ้ขนสองขา้ง  (ภาพท่ี 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 55ครุฑท่ีเป็นตราแผน่ดินครุฑพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวโปรดให้สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรม

พระยานริศรานุวดัติวงศ์เขียนแบบถวายเพ่ือใชเ้ป็นตราแผ่นดินแทนของเดิมท่ีใชต้ราอาร์มมีรูปแบบอย่างฝร่ัง 

ต่อมาในรัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให ้พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชยั) เขียนแบบครุฑตราแผน่ดิน

ใหม่และใชเ้ป็นแบบอยา่งมาจนถึงปัจจุบนั    

 Bloggang, หมวดธงประจ าพระองค์, เขา้ถึงเม่ือ  5 ธนัวาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.bloggang.com/ 

ภาพท่ี  78  นารายณ์ทรงครุฑยดุนาค ท่ีหนา้บนัอุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ  

(ก)  หนา้บนัอุโบสถดา้นหนา้ หรือดา้นทิศตะวนัออก 

(ข) ภาพขยายรูปนารายณ์ทรงครุฑท่ีหนา้บนั 

(ก) (ข) 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rattanakosin225&date=03-04-2007&group=9&gblog=2
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 ส าหรับรูปครุฑยุดนาคท่ีหน้าบนัอุโบสถวดัโคกสยาวนารามต่าง

จากรูปครุฑยดุนาคท่ีนิยมท าประดบัหนา้บนัอุโบสถของไทย เน่ืองจากใชรู้ปครุฑพ่าห์แบบเดียวกบั

ท่ีประดบัยอดจัว่กุฏิเจา้อาวาส แต่ท าเป็นครุฑยุดนาค ลกัษณะเป็นครุฑมีปีกใหญ่อยูใ่ตแ้ขนสองขา้ง

ท่ีกางออกไป จบัหัวนาคขา้งหน่ึง และจบัปลายหางนาคอีกขา้งหน่ึง ตวันาคห้อยตกลงมาเป็นเส้น

โคง้ทางดา้นหลงัและครุฑใช้ขาสองขา้งจบันาคในลกัษณะท่ีสมมาตรทั้งสองขา้ง ซ่ึงไม่เหมือนกบั

รูปครุฑยุดนาคแบบโบราณท่ีนิยมท าปีกใหญ่อยู่ท่ีตะโพก โดยเฉพาะการประดบัท่ีหนา้บนันิยมท า

เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑมากกว่า แต่ท่ีหน้าบนัอุโบสถวดัโคกสยาวนารามไม่ท ารูปพระ

นารายณ์อาจเป็นเพราะช่างยงัเขียนไม่ไดห้รือไม่เขา้ใจรูปแบบดีพอ 

   รูปครุฑท่ีประดบัหน้าบนัอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม    จึงน่าจะ

ไดรั้บรูปแบบมาจากการท ารูปครุฑในอ าเภอตากใบ เช่น รูปครุฑพ่าห์ประดบัท่ียอดจัว่อาคารกุฏิ

พระครูสิทธิสารวิหารวตัร์ (เงิน) วดัชลธาราสิงเห สร้าง พ.ศ. 2461  (ภาพท่ี 80 ก) หรือ รูปนารายณ์

ทรงครุฑยดุนาคประดบัหนา้บนัอุโบสถ โดยท่ีรูปครุฑเป็นแบบครุฑพ่าห์ เช่น หนา้บนัอุโบสถโคก

มะเฟือง สร้าง พ.ศ. 2463 (ภาพท่ี 80 ข)  และท่ีพื้นหนา้บนัตอนล่างอุโบสถวดัปิบผลิวนั สร้าง พ.ศ. 

2472   (ภาพท่ี 80 ค, 80 ง)  และช่างในอ าเภอตากใบไดรั้บรูปแบบการประดบัรูปครุฑดงักล่าวมา

จากหนา้บนัอุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หรือรูปครุฑพ่าห์ท่ีเป็นตราแผน่ดินท่ีใชม้าตั้งแต่

ภาพท่ี  79  ครุฑพา่ห์ ธงมหาราชใหญ่ในรัชกาลท่ี 6 

ท่ีมา : หมวดธงประจ าพระองค,์ เขา้ถึงเม่ือ  5 ธนัวาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bloggang.com/ 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rattanakosin225&date=03-04-2007&group=9&gblog=2
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รัชกาลท่ี 5 หรือรูปครุฑพ่าห์บนธงประจ าพระองคใ์นรัชกาลท่ี 6 ท่ีเรียกวา่ “ธงมหาราชใหญ่”56  ซ่ึง

ประดิษฐข้ึ์นใน พ.ศ. 245457   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 56 ธงมหาราชใหญ่ เป็นธงแบบจตุรัส พ้ืนธงสีเหลืองตรงกลางมีรูปครุฑพา่ห์ ใชป้ระจ าพระองค ์ถา้ธง

น้ีชกัข้ึนท่ีใด หมายความวา่ พระองคป์ระทบัอยูท่ี่นั้น ถา้ประทบัอยูใ่นเรือพระท่ีนัง่ล าใดก็ใหช้กัธงน้ีข้ึนยอดเสา 

 57 หมวดธงประจ าพระองค ์, เขา้ถึงเม่ือ  5 ธนัวาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/  

ภาพท่ี  80  ครุฑพา่ห์ในท่ีต่าง ๆ 

(ก) ยอดจัว่รูปครุฑท่ีกุฏิพระครูสิทธิสารวหิารวตัร วดัชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธิวาส สร้าง พศ. 2461 

(ข) นารายณ์ทรงครุฑ หนา้บนัอุโบสถวดัโคกมะเฟือง อ าเภอตากใบ จงัหวดั

นราธิวาส 

(ค) หนา้บนัอุโบสถวดัปิบผลิวนั อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

(ง) ภาพขยายรูปครุฑพา่ห์ ในช่องส่ีเหล่ียมตอนล่างหนา้บนัอุโบสถวดัปิบผลิวนั 

(ข) 

(ง) (ค) 

(ก) 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rattanakosin225&date=03-04-2007&group=9&gblog=2
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 สันนิษฐานว่าช่างตากใบอาจไดรั้บรูปแบบมาจากรูปนารายณ์ทรง

ครุฑท่ีหนา้บนัอุโบสถวดัเบญจมบพิตรฯ หรือรูปครุฑพ่าห์ท่ีเป็นตราแผน่ดินและธงประจ าพระองค์

ในรัชกาลท่ี 6 หรือรูปครุฑพา่ห์ตราแผน่ดิน สืบเน่ืองมาจาการเสด็จพระราชด าเนินทางชลมารคมาท่ี

อ าเภอตากใบ และเสด็จมาทอดพระเนตรการแข่งเรือท่ีหนา้วดัชลธาราสิงเหใน พ.ศ. 2458  น่าจะมี

การใชธ้งดงักล่าวแลว้  หลงัจากนั้นไดเ้กิดคตินิยมในการท ารูปครุฑพ่าห์ประดบัท่ีหนา้บนัและยอด

จัว่อาคาร ตามท่ีไดศึ้กษามาแลว้ขา้งตน้  

 นอกจากน้ีการประดบัรูปครุฑพ่าห์ท่ีหน้าบนัอุโบสถ และรูปครุฑ

พ่าห์ตรงยอดจัว่อาคาร ก็อาจเป็นแนวคิดท่ีแสดงถึงความเป็นแผน่ดินไทย58 หรือเป็นการเลียนแบบ

รูปครุฑยดุนาคหนา้บนัอุโบสถวดัหลวง   

 แนวคิดดงักล่าวสอดคล้องกับพระราชปณิธานประการหน่ึงของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจา้อยู่หัว ในเร่ืองการสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดข้ึนในหมู่

ประชาชน โดยเน้นความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์  ส าหรับอุโบสถและกุฏิท่ี

ประดบัรูปครุฑพ่าห์ในรัฐกลนัตนัลว้นเป็นงานท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่รัชกาลท่ี 6 ลงมา เช่น ซุ้มประตูกุฏิ

เจา้อาวาสวดัโคกสยาวนาราม หนา้บนัอุโบสถวดัโคกสยาวนาราม  กุฏิเจา้อาวาสวดัแจง้พุทธาวาส 

อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั(ภาพท่ี 81) และหลงัคาซุ้มประตูก าแพงแกว้อุโบสถวดัอุตมาราม อ าเภอปา

เซร์มสั รัฐกลนัตนั แมใ้นปัจจุบนัช่างพื้นบา้นในรัฐกลนัตนัก็ยงัใช้รูปครุฑพ่าห์เป็นตน้แบบในการ

ท าประติมากรรมประดบัหนา้บนั (ภาพท่ี 82)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 วฒิุชยั  มูลศิลป์ และคณะ, พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ :           ลน็

เนียม, ม.ป.ป.), 282. 
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     การประดบัตกแต่งหน้าบนัอุโบสถในช่วงท่ี 2 นอกจากจะพบท่ี

              ย        แล้วยงัพบ                             จากภาพถ่ายเก่าพบว่า

                               แต่เน่ืองจากอุโบสถวดัสุคนธาราม ไดบู้รณะหลงัคาใหม่ทั้งหมด 

การประดบัตกแต่งหนา้บนัอุโบสถวดัสุคนธารามจึงเป็นรูปแบบปัจจุบนั  ดงันั้นอุโบสถทั้งสองวดั

จึงน่าจะไดรั้บอิทธิพลการประดบัตกแต่งหนา้บนัจากอุโบสถในอ าเภอตากใบ  

  ในภาพรวมของรูปแบบและตั้งแต่ส่วนฐาน ส่วนตวัอุโบสถและ

ส่วนหลงัคาพบวา่อุโบสถในช่วงท่ี 2 ของรัฐกลนัตนัมีพฒันาการมาพร้อมกบัเคร่ืองประดบัหลงัคา 

คือ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และการท าซุ้มตกแต่งกรอบประตูและหน้าต่าง ส าหรับส่วนอ่ืนของ

อุโบสถส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปล่ียนแปลง เช่น ส่วนฐานยงันิยมท าฐานบวัลูกแกว้อกไก่ เสารับหลงัคา

พาไลรอบอุโบสถ และการท าช่องหนา้ต่างสามช่อง ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้น้ีเป็นลกัษณะร่วมกบั

อุโบสถในอ าเภอตากใบ และยงัเป็นรูปแบบท่ีนิยมท าอยูต่ลอดคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 25  แมว้่า

ในช่วงน้ีจะมีตน้แบบอุโบสถท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีแลว้ คือ อุโบสถวดัชลธาราสิงเห 

แต่ช่างในกลันตันก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างอุโบสถแบบวดัชลธาราสิงเหได้ ซ่ึงส่วนหน่ึงน่าจะ

เก่ียวข้องกับการไม่มีช่างและช่างท่ีเป็นพระหรือชาวบ้านก็มีขีดจ ากัดในการก่อสร้างเน่ืองจาก

ช านาญการก่อสร้างแบบพื้นบา้นมากกวา่ หรืออาจเป็นเพราะเหตุอ่ืนซ่ึงน่าจะมีการศึกษาต่อไป 

 

ภาพท่ี 82  หนา้บนัศาลาในวดัพิกุลทองวรา  

                 ราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั       

                 พ.ศ. 2555  อย                     

ภาพท่ี  81 ยอดจัว่กุฏิเจา้อาวาส วดัแจง้ 

                 พุทธาวาส อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั  

                 พ.ศ. 2555  ย                     
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    6.1.2  ผงัพืน้รูปจตุรมุข 

   อุโบสถท่ีมีผงัพื้นเป็นรูปจตุรมุข หรือกากบาทในรัฐกลนัตนัมีอยู ่2         

                                   (ภาพท่ี 83)                งพุทธาวาส อ าเภอตุมปัต สร้าง 

พ.ศ. 2497  (ภาพท่ี 84) อุโบสถทั้งสองหลงัมีรูปแบบฐาน การประดบัตกแต่งกรอบประตู กรอบ

หน้าต่างอุโบสถ และ เคร่ืองประดบัหลังคาคล้ายกบัอุโบสถท่ีมีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ส่วนท่ี

แตกต่างกนัคือ การท ามุขและการท าหลงัคาซ้อนชั้นมีเรือนยอดทรงปราสาท ซ่ึงเป็นแบบแผนของ

อาคารท่ีมีฐานานุศกัด์ิ เช่น ปราสาท พระท่ีนัง่ ต่าง ๆ หากเป็นวดัท่ีพระมหากษตัริยโ์ปรดให้สร้างซ่ึง

มีสถานภาพเป็นวดัหลวง อุโบสถจตุรมุขก็จะไม่ท าเรือนยอดทรงปราสาท เช่น อุโบสถวดัเบญจม

บพิตรดุสิตวนาราม อุโบสถวดัราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพ ฯ เป็นตน้ ดงันั้นการท าอาคารจตุรมุขเรือน

ยอดจึงเป็นอาคารส าหรับพระมหากษตัริยโ์ดยเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 83 อุโบสถวดัอุตตมารามดา้นหนา้ (ดา้นทิศตะวนัตก) อ าเภอปาเซร์มสั รัฐกลนัตนั 
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   ส าหรับอุโบสถจตุรมุขทรงปราสาทยอดอย่างวดัในรัฐกลนัตนันั้น น่าจะ

ได้รับแรงดลใจมาจากปราสาท พระท่ีนั่งในพระบรมราชวงัในกรุงเทพฯ แต่ช่างได้สร้างตาม

รูปแบบและวิธีการของช่างพื้นบา้นซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของช่างทอ้งถ่ินในรัฐกลนัตนั ในส่วนน้ีผูว้ิจยั

จะวเิคราะห์อุโบสถวดัอุตตมารามเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นตน้แบบของอุโบสถวดัแจง้พุทธาวาส 

    6.1.2.1  ลกัษณะรูปแบบ  อุโบสถก่ออิฐถือปูนหนัหนา้ทิศตะวนัตก มีก าแพง

แกว้ล้อมลานประทกัษิณ และสีมา ท าซุ้มทางเขา้ 3 ทาง ตรงกบัประตูอุโบสถ แต่ละซุ้มทางเขา้ท่ี

ก าแพงแก้วมีรูปแบบไทยผสมจีนและตะวนัตกบ่งบอกถึงการผสมผสานทางวฒันธรรมไทย-จีน-

ตะวนัตก  ภายในก าแพงแกว้ ประดบัตกแต่งดว้ยประติมากรรมนูนต ่าและลอยตวั (ภาพท่ี 85, 86) 

งานประดบัเหล่าน้ีมีมากจนน่าประหลาดใจ แต่ก็แสดงถึงการเช่ือมโยงคติความเช่ือสมมุติอุโบสถ

เป็นเขาพระสุเมรุใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนทั้งภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 85 ประตอุูโบสถวดัอุตตมาราม ดา้นทิศ 

                ตะวนัตก 

ภาพท่ี 86 แนวปูนสีฟ้าพื้นลานรอบอุโบสถ 

                วดัอุตตมารามราม 

ภาพท่ี 84 อุโบสถวดัแจง้พุทธาวาส  อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั 
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   ท่ีกล่าวมาขา้งตน้พิจารณาไดจ้าก การท าพื้นลานประทกัษิณใกลชิ้ด

กบัอุโบสถเป็นปูนฉาบสีฟ้า ต่อเน่ืองเป็นแนวยาวรอบอุโบสถน่าจะสมมติแทนสีทนัดรสมุทร (ภาพ

ท่ี 86) สอดรับงานประติมากรรมนูนต ่าและลอยตวัรูปสัตวหิ์มพานต์ตามคติความเช่ือไทย -จีน เช่น 

นาคราวบนัได มงักรพนัเสา สัตวหิ์มพานต์หลากหลายชนิดท่ีประดบัอยู่ภายนอก ส่วนภายในก็มี

จิตรกรรมท่ีเพดานรูปพระจนัทร์ พระอาทิตย ์และดวงดารา59 (ภาพท่ี  87 ก, ข) แบบแผนจิตรกรรม

เพดานท่ีพบในอุโบสถและกุฏิเจา้อาวาสบริเวณจงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

  59จิตรกรรมท่ีเพดานไดมี้มาแลว้ท่ีเพดานอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม สร้าง พ.ศ. 2461 ซ่ึงวาด

เป็นรูปพระจนัทร์ พระอาทิตย ์และดางดารา เรียงต่อกนัไปจากเพดานดา้นหนา้ไปดา้นหลงั การประดบัจิตรกรรม

ดงักล่าวน่าจะเก่ียวขอ้งกับจิตรกรรมรูปพระจนัทร์ พระอาทิตยท่ี์เพดานในอุโบสถ และกุฏิสงฆ์ในเขตจงัหวดั

ปัตตานี และ นราธิวาส ดูใน จอมขวญั  สุวรรณรัตน์  “รูปแบบและความหมายของจิตรกรรมฝาผนงัท่ีกุฏิสงฆ์ ใน

เขตจังหวดัปัตตานีและจังหวดันราธิวาส,”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 112. 

ภาพท่ี 87  จิตรกรรมท่ีเพดานอุโบสถวดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั รัฐกลนัตนั 

                 (ก) รูปดวงดารา เทวดา เทพธิดา กอ้นเมฆ ท่ีเพดาน และลายพุม่ขา้วบิณฑท่ี์ผนงัและเสา  

                 (ข) รูปจุฬามณีเจดีย ์และพระพุทธเจา้ ก าลงัเทศนาธรรมแก่พระมารดา พระอินทร์ และ 

                       เหล่าเทวดาทั้งหลาย กลางเพดานอุโบสถวดัอุตตมาราม   
 

(ก) (ข) 



107 

 

   6.1.2.2  ส่วนฐาน แบบฐานบวัลูกแกว้อกไก่ค่อนขา้งสูง มีการเพิ่มชั้นบวั

หงายอีกหน่ึงชั้นโดยมีทอ้งไมค้ัน่ ซ่ึงน่าจะเป็นการแกปั้ญหาเร่ืองความสูงของฐานหรือเพื่อความ

แปลกใหม่ (ภาพท่ี 88) อุโบสถท าบนัไดข้ึนสองขา้งมุขสามดา้น คือ ดา้นหน้า (ทิศตะวนัตก) และ

ดา้นขา้งสองขา้ง คือ ดา้นทิศเหนือกบัดา้นทิศใต ้ ลกัษณะของบนัไดท าข้ึนมาบรรจบกนัท่ีมุขหน้า

ประตูอุโบสถ (ภาพท่ี 89) ลกัษณะบนัไดแบบน้ีเหมือนกบับนัไดอุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม 

ในช่วงท่ี 1 ท่ีมีการท าต่อเน่ืองมาจนถึงช่วงท่ี 2  ท่ีอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนารามและอุโบสถวดั

พิกุลทองวราราม  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   6.1.2.3  ส่วนตัวอุโบสถ ท าย่อมุมไมสิ้บสองข้ึนมาตั้งแต่ฐาน กรอบประตู 

กรอบหน้าต่างประดับซุ้มทรงปราสาทยอด รูปแบบซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่างท านองเดียวกัน 

ประกอบด้วยเสาซุ้มและซุ้ม เฉพาะซุ้มประกอบดว้ยชั้นเชิงกลอนสองชั้น ระหว่างชั้นเชิงกลอนชั้น

แรกกบัชั้นท่ีสอง บางซุ้มท าเป็นเรือนธาตุส่ีเหล่ียมอยู่หน้าซุ้มบนัแถลง ภายในประติมากรรมรูป

พระพุทธรูปปางมารวิชยั(ภาพท่ี 90 ก, 90 ข) บางซุ้มท าเป็นซุ้มบนัแถลงไม่มีเรือนธาตุ และท่ีพื้น

หนา้บนัประดบัประติมากรรมรูปพระพุทธรูป  (ภาพท่ี 91  , 91  ) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88  ส่วนฐานอุโบสถวดัอุตตมาราม  

    
 

ภาพท่ี 89  บนัไดข้ึนมุขอุโบสถวดัอุตตมาราม  
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ภาพท่ี 90  ซุม้ประตูดา้นทิศตะวนัตก อุโบสถวดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั รัฐกลนัตนั 

(ก) ซุม้ประตูทรงปราสาทยอด  (ข)  ภาพขยายซุม้ปราสาทยอด 
 

(ก) (ข) 

ภาพท่ี  91 ซุม้ประตูดา้นทิศใต ้อุโบสถวดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั รัฐกลนัตนั 

(ข) ซุม้ประตูทรงปราสาทยอด  (ข)  ภาพขยายซุม้ปราสาทยอด 
 

(ก) (ข) 
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   ชั้นเชิงกลอนชั้นท่ีสองรับองค์ระฆงั ถดัข้ึนไปเป็นส่วนยอดซ่ึงมี

ส่วนประกอบไม่แน่นอน เช่น อาจมีบลัลงัก ์บวักลุ่ม ปลี ลูกแกว้ ปลียอดและลูกแกว้ จ านวนบวักลุ่ม

ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัความสูงของผนัง เน่ืองจากส่วนยอดสูงล ้ าเลยเขา้ไปอยู่ใตฝ้้าเพดานอนัเป็น

ปัญหางานช่างท่ียงัแกไ้ขไม่ได ้    

   ส่วนซุ้มหน้าต่างท าย่อมุมแปด ประกอบด้วยเสาซุ้มและซุ้ม 

ส าหรับซุ้มท าเป็นชั้นเชิงกลอนซ้อนสองชั้นเหมือนกบัซุ้มประตู เชิงกลอนชั้นบนรับองค์ระฆงั 

บลัลงัก ์บวักลุ่ม ปลี ลูกแกว้ ปลียอดและลูกแกว้ (ภาพท่ี  92)  อน่ึงการลด ตดัทอนชั้นเชิงกลอนและ

หลังคาลาดลงเพื่อให้พอดีกับความสูงของผนังก็อาจท าให้รูปแบบซุ้มคล้ายกับซุ้มทรงมงกุฏ  

ส าหรับงานประดบัตกแต่งซุ้มเป็นงานปูนป้ันลวดลาย และเขียนสีตกแต่งแทนการลงรักปิดทอง

ประดบักระจก ลวดลายเหล่าน้ีมีเคา้โครงอย่างลายไทย เช่น ลายกระจงั ลายประจ ายาม ลายหน้า

กระดานคลา้ยลายประจ ายามกา้มปู  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  6.2.2.4  ส่วนหลังคา นบัเป็นลกัษณะส าคญัของอุโบสถแบบจตุรมุขในรัฐ 

กลนัตนั ท่ีแสดงความกา้วหนา้ในการก่อสร้าง แมว้า่รูปแบบโดยรวมของเรือนยอดจะแตกต่างจาก

ทรงปราสาทยอดในแบบศิลปะไทยประเพณี (ภาพท่ี 93) แต่ก็แสดงถึงการสืบเน่ืองรูปแบบมาจาก

ทรงปราสาทยอดของซุม้ประตู-หนา้ต่างศิลปะพื้นบา้น  หลงัคาสองซอ้นคลุมมุขทั้งส่ีดา้น และยงัคง

ภาพท่ี 92  ซุม้หนา้ต่าง อุโบสถวดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั รัฐกลนัตนั 
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ท าหลงัคาพาไลรอบ ซ้อนลดหลัน่กนัจ านวน  2     ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์หวันาคทุกชั้น 

(ภาพท่ี 94) รับส่วนบนท่ีเป็นส่วนยอดประกอบด้วยเรือนธาตุส่ีเหล่ียมไม่มีซุ้มคูหาหลงัคาจตุรมุข

จ าลองแบบหลงัคาจัว่ทั้งส่ีด้าน ส่วนยอดประกอบด้วยเรือนธาตุส่ีเหล่ียมย่อมุมไมสิ้บสองรับเชิง

กลอนซอ้นกนั 3      แต่ละชั้นมีการประดบัลายกระจงัท านองกระจงัฐานพระเพื่อใหดู้คลา้ยซุ้มรังไก่ 

องคร์ะฆงั เหม 2 ชั้น บวักลุ่มสลบัลูกแกว้ 3 ชั้น ปลียอด และเมด็น ้าคา้ง (ภาพท่ี 95)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 93 พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท (เฉพาะส่วนเรือนยอด) ในพระบรมมหาราชวงั กรุงเทพฯ  

ภาพท่ี 94 อุโบสถวดัอุตตมาราม (ดา้นทิศเหนือ) ภาพท่ี 95 หลงัคาอุโบสถวดัอุตตมาราม   
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   แนวคิดการออกแบบทรงปราสาทน่าจะได้แบบอย่างมาจากซุ้ม

ประตูหรือซุ้มหนา้ต่างทรงปราสาทยอดท่ีท ากนัอยูก่่อน โดยท่ียงัไม่ไดรั้บอิทธิพลดา้นรูปแบบทรง

ปราสาทยอดอยา่งท่ีท าอยูใ่นกรุงเทพฯ บ่งบอกวา่งานก่อสร้างอุโบสถวดัอุตมารามท าโดยพระสงฆ์

หรือช่างพื้นบา้น สอดคลอ้งกบัเร่ืองเล่าวา่ อุโบสถหลงัน้ีสร้างตามแบบท่ีพระวิจารณ์ญาณมุนี (ครน 

ปุณฺณสุวณฺโณ) อดีตเจา้อาวาสนิมิตเห็น60 

     การท าหนา้บนัหลงัคาจัว่ แมว้า่จะยงัคงเป็นแบบพื้นบา้น ท าป้ันลม

ปิดแป ปลายป้ันลมคลา้ยใบมีด แต่ก็ไดเ้พิ่มส่วนคดโคง้เพื่อใหดู้คลา้ยกบั “นาคสะดุง้” ท่ีกลางป้ันลม 

พื้นหน้าบนัประดบัด้วยงานประติมากรรมนูนต ่าประสานสีแทนการปิดทองประดบักระจก เป็น

เร่ืองในพุทธประวติัและทศชาติตอนส าคญั เช่น ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ (ภาพท่ี 96 ก) และตอน

ยมกปาฏิหาริย ์และเร่ืองชาดก ตอนสุวรรณสาม (ภาพท่ี 96  ) และ พระเวสสันดร เป็นตน้ ส่วนรูป

ราหูอมจนัทร์ (ภาพท่ี 96 ค) ซ่ึงเคยปรากฏอยู่ท่ีหน้าบนัซุ้มประตูอุโบสถ ไดป้รากฏอยู่บนหนา้บนั

มุขทางดา้นหนา้แทน แสดงถึงการสืบต่อความเช่ือแบบเดียวกนั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  60สมัภาษณ์ พระปิยกวฒัน์ (อคฺควโีร) (แดง), พระสงฆว์ดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั รัฐกลนัตนั, 20 
ตุลาคม 2554. 
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    6.2.2.5  ก าหนดอายุ  อุโบสถวดัอุตตมาราม น่าจะสร้างภายหลงั

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบลง หรือ หลงั พ.ศ. 2488  ในสมยัพระวจิารณญาณมุนี (ครน ปุณฺณสุวณฺ

โณ) เป็นเจา้อาวาส และไดรั้บพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิเป็นพระราชาคณะชั้นสามญัเป็น“พระ 

ภาพท่ี 96 หนา้บนัอุโบสถวดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั รัฐกลนัตนั  

                (ก) ประติมากรรมระบายสีเร่ืองพุทธประวติั ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ มุขดา้นทิศเหนือ  

                (ข) ประติมากรรมระบายสี เร่ือง สุวรรณสามชาดก หนา้บนัมุขดา้นทิศใต ้

                (ค) ราหูอมจนัทร์ หนา้บนัหลงัคาซอ้นบนดา้นทิศตะวนัตก 

(ค) 

(ก) 

(ข) 
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วจิารณญาณมุนี” เจา้คณะรัฐกลนัตนัใน พ.ศ. 248461  

  อุโบสถวดัอุตตมาราม จึงเป็นอุโบสถแบบพิเศษท่ีมีการผสมผสานของศิลปะหลาย

แบบ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของอาคารจตุรมุขท่ีมียอดเป็นปราสาทก็ไม่เหมือนกบัแบบแผน

อาคารจตุรมุขแบบไทยประเพณี อีกทั้งการประดบัรูปครุฑก็ไม่ได้อยู่ตรงส่วนล่างของปราสาท

เหมือนพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทในไทย ดงันั้นอุโบสถวดัอุตตมารามจึงสร้างโดยช่างพื้นบา้นท่ีมี

แนวคิดวา่อาคารจตุรมุขมีผงักากบาท มีมุขยื่นออกมาทั้งส่ีดา้น หลงัคาจัว่ซ้อนชั้นลดหลัน่กนัส่วน

บนสุดเป็นปราสาทซ่ึงประกอบดว้ยเรือนธาตุและมียอดเป็นเจดีย ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะของทรงปราสาท

ยอดท่ีท ากนัอยูใ่นขณะนั้น   

  ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ท าให้เห็นว่าอุโบสถแบบจตุรมุขท่ีรับอิทธิพลศิลปะไทย

ประเพณีไม่ได้แตกต่างจากการรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีของอุโบสถท่ีมีผ ังพื้ นรูป

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ เพราะท าตามความเขา้ใจของช่างเช่นเดียวกนั อีกทั้งการซ้อนชั้นของหลงัคาก็ยงัมีเคา้

โครงของหลงัคาจัว่ซอ้นอยูเ่หนือหลงัคาพาไลซ่ึงเป็นรูปแบบหลงัคาท่ีนิยมอยูใ่นรัฐกลนัตนั เพียงแต่

ท าหลงัคาจัว่ซ้อนลดหลัน่กนัสองซ้อน หลงัคาพาไลซ้อนลดหลัน่กนัสองตบัเหมือนกนั ส่วนการ

ประดบัหนา้บนันั้นพบวา่ มีการประดบัหนา้บนัอุโบสถอยา่งจริงจงัในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

ลงมา เช่น อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม อุโบสถวดัสุคนธาราม  อุโบสถวดัอุตตมาราม และ อุโบสถ

วดัแจง้พุทธาวาส 

  อย่างไรก็ดี การสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขในรัฐกลนัตนั ก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึงดว้ย

ช่างในกลนัตนัมีนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์กบัชาวบา้น แต่สามารถสร้างอาคารจตุรมุขท่ีมีเรือน

ยอดเป็นทรงปราสาทไดจึ้งนบัเป็นมิติใหม่ในการสร้างอุโบสถในรัฐกลนัตนั อุโบสถแบบจตุรมุข

เป็นแบบท่ีพบนอ้ยมาก แมใ้นอ าเภอตากใบก็มีเพียงวดัเดียวคืออุโบสถวดัธารากร อ าเภอตากใบ มี

จารึกวา่สร้าง พ.ศ. 2476 แต่อุโบสถก็ไม่มีเรือนยอดเหมือนอุโบสถวดัอุตตมาราม อ าเภอปาเซร์มสั 

รัฐกลนัตนั  

 6.2  อุโบสถอทิธิพลผสมศิลปะจีน  

   อุโบสถอิทธิพลผสมศิลปะจีน นบัเป็นพฒันาการหน่ึงของอุโบสถในรัฐกลนัตนั 

                                                           

  61วรีะ  สุวรรณ และ แฮลาย   ปรามวล, บันทกึมรดกวดัไทยในรัฐกลนัตนั , 89. 
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ซ่ึงแสดงถึงสัมพนัธ์ระหวา่งคนไทยกบักลุ่มคนจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งในรัฐกลนัตนั คนจีน

กลุ่มน้ีนบัถือศาสนาพุทธ แมว้า่จะเป็นคนละนิกายกบัคนไทย แต่ก็มีวิถีการด าเนินชีวิตคลา้ยคลึงกนั 

จึงมักตั้ งถ่ินฐานอยู่ร่วมกับคนไทย หรือรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านคนจีนท่ีเรียกว่า “หมู่บ้านจีน” 

(Kampung Chino) ซ่ึงมกัตั้งอยูไ่ม่ไกลจากหมู่บา้นคนไทย  

  อ าเภอบาเจาะ (Bachok) อ าเภอน้ีตั้งอยูห่่างจากอ าเภอตุมปัตลงไปทางใตเ้กือบถึงรัฐ

ตรังกานู  (ภาพท่ี 97 ก) บริเวณน้ีเป็นอีกบริเวณหน่ึงท่ีมีคนไทยอาศยัอยูม่านาน โดยเฉพาะบริเวณ

ปากแม่น ้ าเพงด า (S.Peng Dam) ท่ีอยู่ต  ่ากว่าแม่น ้ าโกตาบารูราว 11 กิโลเมตร ปัจจุบนัยงัมีหมู่บา้น

ไทยตั้งอยู่ช่ือ “หมู่บา้นเสียม” (Kumpung Siam) (ภาพท่ี 97 ข) ต่อมามีการเคล่ือนยา้ยลงมาทางใต้

เพื่อหนีน ้าท่วมและมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ต  าบลปะรูโป๊ะ หรือต าบลมาลยั อ าเภอบาเจาะ62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
62 ดูเพ่ิมใน วรีะ  สุวรรณ และ แฮลาย  ปรามวล, บันทกึมรดกวดัไทยในรัฐกลนัตนั , 99. 

ภาพท่ี 97 แผนท่ีรัฐกลนัตนับางส่วน 

                (ก) แสดงอ าเภอตุมปัต อ าเภอโกตาบารู อ าเภอบาเจาะ และอ าเภอปาเซร์ปูเตะ๊  

                (ข) ภาพขยายอ าเภอบาเจาะบริเวณหมู่บา้นสยาม (Kg.Siam)                     

(ก) (ข) 

วดัปทุมวหิาร 
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  นอกจากน้ียงัพบวา่มีคนจีนอาศยัอยูไ่ม่นอ้ย คนจีนเหล่าน้ีน่าจะอพยพมาจากภาคใต ้

ของจีนเหมือนกบัคนจีนอ่ืนๆ ในเมืองมลาย ูและไดเ้ขา้มาประกอบอาชีพตามเมืองท่าและบริเวณท่ีมี

การท าเหมืองแร่ โดยเฉพาะทางตอนใตข้องกลนัตนับริเวณอ าเภอปาเซร์ปูเต๊ะ (Pasir Putih) อ าเภอ

มาชงั Machang) มีบริษทัดฟัฟ์ (Duff Syndicate Company) ขององักฤษ ซ่ึงก่อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2443 

ไดส้ัมปทานขดุแร่63 (ภาพท่ี 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           

  63กระทรวงมหาดไทย ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย สถาบนัด ารงราชานุภาพ, พระราชหัตถ 

เลขารัชกาลที ่5                พ         ศ (         :         , 2551), 139. 

ภาพท่ี 98 แผนท่ีแสดงบริเวณสัมปทานเหมืองแร่ของบริษทัดฟัฟ์(Duff Syndicate Company) ของ 

   องักฤษ 
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  คนจีนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคใตข้องจีน แถบมณฑลกวางตุง้ มณฑลฝูเจียน 

และเกาะไหหล า64 เขา้มาตั้งรกรากอยูใ่นแหลมมลายมูาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 2365 โดยในระยะแรก

อยูแ่ถบเมืองมะละกา  หลงัจากนั้นก็มีการอพยพเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  และกระจายไปทัว่แหลมมลาย ู 

โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นเมืองท่าและบริเวณท่ีมีการท าเหมืองแร่ซ่ึงตอ้งการแรงงานเป็นจ านวนมาก  

ในจ านวนน้ีมีช่างก่อสร้างและช่างฝีมือจากมลฑณฝูเจ้ียนตอนใต้ของจีนเข้ามาด้วย ส่งผลให้

ศิลปวฒันธรรมจีนเขา้ผสมผสานกบัศิลปพื้นบา้นและศิลปะอ่ืนๆ จนเกิดเป็นรูปแบบผสมข้ึนมา  

  อิทธิพลของศิลปะจีนท่ีปรากฏอยูใ่นอุโบสถในรัฐกลนัตนัมกัเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ

ของเสาพาไล การตกแต่งซุ้มประตูหนา้ต่าง และการตกแต่งหลงัคา การใชสี้ รวมถึงการประดบัรูป

สัตวม์งคลตามคติความเช่ือและตามหลกั “ฮวงจุย้” อุโบสถแบบน้ีมีอยู่หลงัเดียวในรัฐกลนัตนั คือ 

อุโบสถวดัปทุมวหิาร ต าบลปะรูโป๊ะ (Perupok) อ าเภอบาเจาะ (ภาพท่ี  99) จึงศึกษาวดัน้ีเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  64มีประมาณ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแตจ๋ิ้ว กลุ่มฮกเก้ียน กลุ่มไหหล า กลุ่มกวา้งตุง้ และ กลุ่มจีนแคะ กลุ่มท่ีมี

มากท่ีสุด คือ กลุ่มจีน      ย  และกลุ่มจีนแต ้    ซ่ึงก าลงัประสบปัญหาภยัธรรมชาติ ขาดแคลนอาหาร รวมถึง

ปัญหาดา้นระบบการปกครองของประเทศจีน ดูใน สุภางค ์ จนัทวานิช, ศิลปวฒันธรรมไทย-จนีศึกษา, 62, 66. 

  65Stefanie Sim, “Redefineing the Vernacular in the Hybrid Architecture of Malaysia,” (Master of 

Architecture, Victoria University of Wellington, 2010), 46. 
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  6.2.1  ลกัษณะรูปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูน หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตก ท าก าแพง

แก้วลอ้มสีมาแปดต าแหน่ง พร้อมมีฐานรองรับตามแบบแผนอุโบสถแบบไทยประเพณี อุโบสถ

แบบน้ีประยุกต์ศิลปะการตกแต่งแบบจีนและคติความเช่ือบางอยา่งของจีนมาใช ้เช่น คติความเช่ือ

ภาพท่ี  99  อุโบสถวดัปทุมวิหาร อ าเภอบาเจาะ รัฐกลนัตนั 

(ก)  ดา้นหนา้  (ข)  มุขหนา้ 

(ค)   ดา้นหลงั (ง)  ดา้นขา้ง 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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เก่ียวกับ “ฮวงจุย้” การประดับสิงห์โตจีนสองขา้งประตู ส่วนรูปแบบศิลปะจีนพบท่ีการตกแต่ง

กรอบประตูหนา้ต่าง และเคร่ืองประดบัหลงัคาท่ีปรับแปลงมาจากหลงัคาจีน 

  ก าแพงแก้วและฮวงจุ้ย   

   ก าแพงแก้ว คือ ก าแพงท่ีล้อมรอบลานประทกัษิณ นิยมท าทางเขา้ก าแพง

แกว้ 3 ทาง คือ ดา้นหนา้และดา้นขา้งสองขา้ง  แต่อุโบสถวดัปทุมวิหารท าทางเขา้ทางดา้นหนา้ดา้น

เดียว และท าซุม้ทางเขา้ท่ีก าแพงแกว้  

  ซุ้มทางเขา้ทางด้านหน้าจึงเป็นทางเขา้หลกั ซ่ึงตามความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย 

จะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ให้ทางเขา้หลกัดงักล่าว ซ่ึงมีการท ามุขหนา้ท่ีมีหลงัคาจัว่ (หลงัคาท่ีมีมุมแหลม

ชนั) คลุมตรงออกมาตรงกบัประตูก าแพงแกว้ เน่ืองจากจะท าให้พลงังานท่ีไม่ดี ไม่เป็นมงคลเขา้ไป

ภายในอุโบสถ  

  ประเด็นส าคญัในเร่ืองน้ีอยูท่ี่เง่ือนไข 2 ประการ ท่ีท าใหต้อ้งท าประตูก าแพง

แกว้เล่ียงไม่ใหต้รงกบัประตูอุโบสถ ทั้งท่ีศาลเจา้จีนสามารถท าประตูตรงกนัได ้

  ประการแรก คือ การท ามุขยื่นออกมา ท าให้เกิดลกัษณะท่ียื่นออกมาอย่าง

ถนนตรง ๆ (ภาพท่ี 99 ก) เม่ือรวมกบัหลงัคาซ่ึงเป็นเง่ือนไขประการท่ีสอง  คือ หลงัคาดา้นสกดัเป็น

ดา้นท่ีมีมุมแหลมและชนัของหลงัคาจัว่ และยงัท าหลงัคาคลุมมุขเป็นหลงัคาจัว่ต่อตรงออกมาอีก ซ่ึง

ถือว่าหันดา้นสกดัเป็นด้านหน้าเช่นกนั ท าให้หลงัคาหันดา้นท่ีมีมุมแหลมและชนัตรงออกมาทาง

ด้านหน้าถึง 3 หลงัคา (ภาพท่ี 99 ก, ข)  ซ่ึงคนจีนถือว่าการท าทางเขา้ตรงกับประตูอุโบสถและ

หลงัคาท่ีมีมุมแหลมและชนัไม่เป็นมงคลตามท่ีเกร่ินน าไวข้า้งตน้   

  จากท่ีกล่าวท าให้อธิบายเพิ่มเติมไดว้า่ การท่ีวิหารจีนหรือวดัไทยในรัฐปีนงั

สร้างอุโบสถท่ีหันด้านรีหรือด้านแปเป็นด้านหน้าเน่ืองจากด้านน้ีหันด้านขา้งของหลงัคาจัว่เป็น

ดา้นหน้า เพราะตอ้งการหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่เป็นมงคล อีกทั้งดา้นหนา้ยงันิยมเปิดโล่งเพื่อรับพลงัจาก

ธาตุต่าง ๆ ในธรรมชาติ จึงท าให้ไม่มีลกัษณะท่ีพุ่งตรงออกมา อย่างไรก็ตามมีบางวดั เช่น วดัป่ิน

บงัอรท่ีอุโบสถหนัดา้นสกดัเป็นดา้นหนา้และมีมุขหนา้ แต่หลงัคาอุโบสถเป็นหลงัทรงก่ึงป้ันหยาซ่ึง

เป็นแบบหลงัคาท่ีมีหลงัคาจัว่เล็กอยูด่า้นบน ส่วนหลงัคาป้ันหยาเป็นหลงัท่ีไม่มีมุมแหลมและไม่ชนั 

อยูแ่ลว้ ดงันั้นหลงัคาจัว่จัว่เล็กดา้นบนจึงไม่มีผลในทางรูปทรง ดว้ยเหตุน้ีซุ้มทางเขา้ก าแพงแกว้ทาง

ดา้นหน้าอุโบสถวดัปทุมวิหาร อ าเภอบาเจาะ จึงตอ้งท าเยื้องไม่ให้ตรงกบัประตูเขา้อุโบสถ (ภาพท่ี 



119 

 

100) เพื่อป้องกนัไม่ให้พลงัท่ีไม่ดี ไม่เป็นมงคลเขา้มาในอุโบสถ ลกัษณะดงักล่าวน้ียงัพบท่ีวดัดอน

แยอ้ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซ่ึงสร้างอุโบสถเป็นแบบวิหารจีนหันดา้นแปเป็นดา้นหน้า และท า

ประตูอุโบสถเล่ียงไม่ใหต้รงกบัช่องทางเขา้ท่ีก าแพงแกว้ (ภาพท่ี 101) ส าหรับอุโบสถวดัปทุมวิหาร

ยงัประดบัรูปเสือ และรูปสิงห์สองขา้งประตูซ่ึงจะอธิบายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ก่อนหน้าน้ี อุโบสถวดัประชุมธาตุชนาราม ช่วงท่ี 1 ซ่ึงเป็นทรงเรือนท าฝา

ไมท่ี้ระเบียงหนา้อุโบสถเพื่อบงัประตู ต่อมาอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม และ อุโบสถวดัพิกุล

ทองวราราม อ าเภอตุมปัตท าแผงปูน บงัประตูอุโบสถ บางทีการท าฝาไมท่ี้ระเบียง และแผงปูนหนา้

อุโบสถก็อาจมีเจตนาท าไวป้้องกนัส่ิงไม่ดีเขา้ไปในอุโบสถ 

  ลกัษณะการสร้างส่ิงป้องกนัไม่ดีดงักล่าวขา้งตน้น่าจะเก่ียวขอ้งกบัคติฮวงจุย้

จีน ส่วนอุโบสถวดัปทุมวิหารดา้นหนา้มีลกัษณะไม่เป็นมงคลจึงเล่ียงดว้ยการท าซุ้มทางเขา้ก าแพง

แก้วไม่ให้ตรงกบัประตูอุโบสถซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ และยงัท ารูปเสือไวใ้นช่องลูกฟักเหนือประตู 

(ภาพท่ี 102 ) ซ่ึงเป็นต าแหน่งของช่ือวดัตามแบบวิหารจีน เน่ืองจากเสือเป็นสัตวม์งคลท่ีมีอ านาจใน

การป้องกนัภูติผีปีศาจและส่ิงชัว่ร้ายต่าง ๆ66 ไม่ให้เขา้มาภายใน เช่นเดียวกบัรูปสิงห์ท่ีอยู่สองขา้ง

                                                           

 66ปิยะแสง  จนัทรวงศไ์พศาล,  108 สัญลกัษณ์จนี (กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 
194. 

ภาพท่ี 100 ดา้นหนา้อุโบสถวดัปทุมวหิาร  

                  อ าเภอบาเจาะ รัฐกลนัตนั                                                                 

ภาพท่ี 101 ดา้นหนา้อุโบสถวดัดอนแย ้ 

                  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา                                                                 
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ประตู ซ่ึงเป็นสัญลกัษณแห่งอ านาจบารมีและยงัป้องกนัไม่ให้ส่ิงชัว่ร้ายมากล ้ากราย67 (ภาพท่ี 103, 

104 ก, ข)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

 67เร่ืองเดียวกนั, 185. 

ภาพท่ี 102 รูปเสือในช่องลูกฟักเหนือประตู 

ภาพท่ี 104  รูปเสือในช่องลูกฟักเหนือประตูอุโบสถ  

(ก) สิงห์เงินอยูท่างซา้ยของประตู เม่ือหนัหนา้เขา้หาประตู 

(ข)   สิงห์ทองอยูท่างขวาของประตูเม่ือหนัหนา้เขา้หาประตู 

                

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 103 รูปสิงห์จีนสองขา้งประตูอุโบสถ 
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  ส าหรับรูปสิงห์นั้นไม่แสดงเพศและมีรูปแบบไม่เหมือนสิงห์จีน สิงห์ท่ีอยู่

ทางซ้ายมีสีเงินตามต าแหน่งควรเป็นเพศผู ้(ภาพท่ี 104 ก) ส่วนสิงห์ทางขวามีสีทอง ตามต าแหน่ง

ควรเป็นเพศเมีย (ภาพท่ี 104 ข) ลกัษณะของสิงห์ต่างจากสิงห์จีนท่ีสิงห์จีนจะแกะสลกัหิน ท าเป็น

สิงห์เพศผูก้บัเพศเมีย ขอ้สังเกตเก่ียวกบัเพศของสิงห์นั้น ดูไดจ้ากสิงห์เพศผูจ้ะเล่นลูกบอล ส่วนสิงห์

เพศเมีย จะมีลูกสิงห์เล็กๆ แทนลูกบอล แต่ท่ีอุโบสถในรัฐกลนัตนั ท าสิงห์ทั้งสองตวัเล่นลูกบอล 

น่าจะใชสี้และต าแหน่งท่ีแตกต่างกนับอกเพศ แสดงให้เห็นวา่อาจเป็นงานท่ีท าโดยช่างพื้นบา้นตาม

ค าบอกเล่าวา่ตอ้งมีสิงห์คู่ตวัผูก้บัตวัเมีย แต่ช่างพื้นบา้นไม่รู้จกัประติมาณวิทยาของสิงห์จีนว่าเป็น

อยา่งไร เช่นเดียวกบัรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในการสร้างอุโบสถในรัฐกลนัตนัท่ีมีลกัษณะคลา้ยหรือ

ใกลเ้คียงแต่ไม่ค่อยถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน 

  อน่ึงยงัมีขอ้สังเกตเพิ่มเติมวา่การปรับเปล่ียนดงักล่าวไดท้  าให้บางส่วนของ

อุโบสถเปล่ียนไปจากอุโบสถในช่วงแรก กล่าวคือ มีการท าบนัไดข้ึนตรงทางดา้นหนา้ พร้อมกนันั้น

แผงปูนท่ีบงัประตูอุโบสถก็หายไป ซ่ึงน่าจะเร่ิมท่ีอุโบสถวดัปทุมวิหารก่อน ต่อมาอุโบสถท่ีสร้าง

ข้ึนใหม่ก็ลว้นแต่ท าบนัไดข้ึนตรงทั้งหมด เช่น อุโบสถวดัสุคนธาราม ซ่ึงน่าจะสร้างราว พ.ศ.2470 

อุโบสถวดัโคกสยาวนาราม สร้าง พ.ศ. 2471 อุโบสถทั้งสองมีสัตวม์งคลตามคติจีนประดบัอยูท่าง

ดา้นหนา้ทั้งสองวดั 

   นอกจากคติฮวงจุย้แลว้อุโบสถยงัมีลกัษณะผสมไทย-จีนอยูห่ลายส่วนดงัน้ี   

   6.2.2  ส่วนฐาน อุโบสถมีฐานสูงจากพื้นราว 1 เมตร ตั้งอยูบ่นพื้นปูนเต้ียๆ เป็น

ฐานบวัลูกแกว้อกไก่ ซ่ึงถือวา่เป็นแบบฐานท่ีนิยมท าเป็นฐานอาคารในสถาปัตยกรรมไทยประเพณี 

มีผูก้ล่าวว่าฐานบวัลูกแกว้อกไก่พฒันามาจากฐานหนา้กระดาน68 แต่ไดเ้พิ่มส่วนท่ีเป็นเหมือนกลีบ

บวับานเขา้ไปท่ีตอนบนถดัลงมาจากหน้ากระดานบนโดยมีเส้นลวดคัน่และกลีบบวัคว  ่าตอนล่าง

ก่อนถึงหน้ากระดานล่างโดยมีเส้นลวดคัน่เช่นกนั ฐานแบบน้ีประดบัลวดบวัตรงทอ้งไมส้องแถบ

เพิ่ม มีลกัษณะเป็นสันนูนตรงกลางคลา้ยอกไก่ จึงเรียกวา่ “ฐานบวัลูกแกว้อกไก่” (ภาพท่ี 105) 

 

 

                                                           

  68ซ่ึงประกอบดว้ยหนา้กระดานตอนบน เสน้ลวด ทอ้งไม ้เสน้ลวดและหนา้กระดานตอนล่าง ดูใน 
สมใจ  น่ิมเลก็, อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย, 67. 
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   ลกัษณะใหม่ของอุโบสถแบบน้ี คือ ท าบนัไดข้ึนตรงประตูอุโบสถ รูปแบบ

บนัไดแบบน้ีพบมากหลงั พ.ศ. 2470 ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ไม่มีแผงปูนรูปสามเหล่ียมบงัประตู

เหมือนกบัอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนารามและอุโบสถวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต ซ่ึงได้

กล่าวมาแลว้ 
 

   6.2.3  ส่วนตัวอุโบสถ โครงสร้างผนงัรับหลงัคาจัว่และหลงัคาปีกนก โดยมีเสา

กลมรับหลงัคาพาไลท่ีแผก่วา้งคลุมพื้นพาไลรอบอุโบสถ เช่นเดียวกบัอุโบสถในรัฐกลนัตนักลุ่มท่ี 1 

ของช่วงท่ี 2 น้ี  แต่ไม่มีพนกัรับเสาพาไล  

  ลกัษณะของเสาพาไลมีลกัษณะกลมส่วนล่างเป็นหกเหล่ียมมีฐานส่ีเหล่ียม

รองรับและมีบวัหวัเสาทาสีแดงไม่ท ารูปกลีบบวั (ภาพท่ี 106) รูปแบบของเสาท่ีมีฐานเป็นเหล่ียมรับ

โคนเสาหกเหล่ียมและรับเสากลม น่าจะเพื่อป้องกนัความช้ืนตามแบบเสาจีน แต่เสาของจีนนิยมเสา

ไม้มีทั้ งแบบเสากลม แปดหล่ียม และส่ีเหล่ียมโดยท าฐานเสาเป็นหินรองรับเสาไม้เพื่อป้องกัน

ความช้ืน (ภาพท่ี 107)  แต่ยงัคงไม่มีการก าหนดห้องอุโบสถตามช่วงเสาเหมือนกบัอุโบสถแบบ

ศิลปะไทยประเพณี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 105 ฐานอุโบสถวดัปทุมวหิาร อ าเภอบาเจาะ รัฐกลนัตนั 
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  ลกัษณะส าคญัส่วนตวัอุโบสถคือ ผนงัอุโบสถทางดา้นขา้งมีขนาดประมาณ

ส่ีห้องแต่ท าช่องหน้าต่างสามช่อง (ภาพท่ี  108) ผนงัดา้นหลงัทึบไม่เจาะช่องหน้าต่าง ส่วนผนัง

ดา้นหนา้นิยมท าประตูเขา้อุโบสถประตูเดียว ซ่ึงสืบทอดมาตั้งแต่เร่ิมสร้างอุโบสถทรงโรง ก่ออิฐถือ

ปูน แสดงให้เห็นว่าการท าช่องหน้าต่างสามช่องเป็นแบบแผนของอุโบสถในรัฐกลนัตนัและใน

นราธิวาสไม่วา่อุโบสถจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 106 เสาพาไลอุโบสถวดัปทุมวหิาร 

ภาพท่ี 108  ผนงัดา้นขา้งท าช่องหนา้ต่าง 3 ช่อง อุโบสถวดัปทุมวหิาร 

ภาพท่ี 107 เสาหินส่ีเหล่ียมรับเสาไม ้

    อุโบสถวดัใน  รัฐปีนงั 
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   เหนือกรอบหนา้ต่างป้ันปูนผสมระบายสีเป็นลวดลายกา้นขดท านองจีนต่อ

ติดกนัเป็น รูปสามเหล่ียมท าใหดู้คลา้ยกบัซุม้ทรงบนัแถลง ภายในกรอบประดบัลายรัศมีพระอาทิตย ์

ซ่ึงเป็นลายพื้นบา้นท่ีพบวา่นิยมท าตรงหนา้จัว่บา้นในภาคใตข้องไทยและมาเลเซีย (ภาพท่ี 109,110) 

ลวดลายเหล่าน้ีทาสีทอง พื้นเป็นสีน ้ าเงินและกรอบหน้าต่างทาสีแดงซ่ึงเป็นกลุ่มสีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธาตุทั้งหา้ตามคติความเช่ือจีน ส่วนท่ีประตูป้ันปูนเป็นรูปเสือท่าทางคลา้ยเสือแบบจีนในช่องลูกฟัก

กรอบส่ีเหล่ียมอยูเ่หนือประตู ทั้งน้ีเพราะตอ้งการท่ีจะแสดงการใชรู้ปสัตวม์งคลตามคติจีน ซ่ึงเช่ือวา่

ป้องกนัส่ิงชัว่ร้ายไม่ใหเ้ขา้มาในอุโบสถเป็นประการส าคญั (ภาพท่ี 111) ลกัษณะดงักล่าวน้ีแตกต่าง

กบัอุโบสถท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีกลุ่มท่ี 1 ท่ีนิยมท าซุ้มทรงบนัแถลงหรือซุ้มทรง

ปราสาทยอดตามอยา่งอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 111 ซุม้หนา้ต่างอุโบสถวดัปทุมวหิาร  

ภาพท่ี 109 จัว่พระอาทิตย ์ศาลาการเปรียญ       

                 วดัเขียนบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง 

ภาพท่ี 110 จัว่พระอาทิตย ์เรือนมลายใูกลก้บั       

                  วดัวสุิทธิประดิษฐาราม อ าเภอ 

                   เป้ินดงั รัฐเกดะห์ 
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   6.2.4  ส่วนหลังคา ประกอบดว้ยหลงัคาจัว่เป็นหลงัคาตบัท่ีหน่ึง ซ้อนชั้นดว้ย

หลงัคาปีกนกทางดา้นขา้งเป็นหลงัคาตบัท่ีสอง และซ้อนดว้ยหลงัคาพาไลรอบเป็นหลงัคาตบัท่ีสาม  

หลงัคาแบบน้ีเป็นหลงัคาอุโบสถท่ีนิยมในรัฐกลนัตนัในช่วงท่ี 2 การท าหลงัคาตบัท่ีสองซ้อนอยู่

ระหว่างหลงัคาจัว่กบัหลงัคาพาไลบ่งบอกถึงการรับอิทธิพลดา้นโครงสร้างจากอุโบสถแบบศิลปะ

ไทยประเพณี    

   โครงสร้างหลงัคาจัว่ประกอบดว้ยข่ือเอกพาดอยูบ่นผนงัมีเสาตุ๊กตาตั้งรับข่ือ

โทตั้งดั้ งข้ึนไปรับอกไก่ วางจนัทนัพนมข้ึนไปบรรจบกบัอกไก่เพื่อรับแปกลอนและระแนงมุง

กระเบ้ือง (ภาพท่ี 112 ก) หลงัคาตบัท่ีสองประกอบดว้ยจนัทนัท่ีมีปลายดา้นบนพาดกบัแปปลาย

ดา้นล่างพาดอยู่บนแปท่ีพาดอยู่บนปลายผนงัก่ออิฐถือปูน (ภาพท่ี 112 ข) ส่วนหลงัคาพาไลตบัท่ี

สาม ประกอบด้วยจนัทนัท่ีปลายด้านหน่ึงอยู่ในผนังคล้ายกบัเตา้ท่ียื่นออกมา ส่วนปลายอีกด้าน

ตั้งอยูบ่นแปท่ีพาดบนหวัเสาพาไล (ภาพท่ี 112 ค) โดยท่ีมีแท่งปูนเล็กท าเป็นเบา้กนัเคล่ือนไว ้(ภาพ

ท่ี 112 ง) 
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   ในภาพรวมโครงสร้างหลงัคาใชร้ะบบข่ือเอก ข่ือโทเขา้ไปเพื่อท าหลงัคาตบั

ท่ีสองซ้อนอยูใ่ตห้ลงัคาจัว่ ส่วนหลงัคาพาไลแมว้า่จะยงัมีโครงสร้างแบบเดิม คือจนัทนั แป กลอน

และระแนง แต่ปลายดา้นหน่ึงของจนัทนัยืน่ออกมาจากผนงัท านองเดียวกบัเตา้ และเอียงลาดออกไป

พาดอยู่บนแปท่ีตั้ งอยู่บนหัวเสาและท าแท่งปูนท่ีเป็นเบา้ยึดแปให้แน่นอยู่เหนือหัวเสา ลกัษณะ

ดงักล่าวน้ีท าให้เห็นหลงัคาพาไลตบัท่ีสามหรือตบัล่างต ่ากว่าขอบผนัง เพราะตอ้งการท าเบา้ให้

จนัทนัหลงัคาพาไลตบัท่ีสาม แต่ไม่ใชเ้ตา้เพราะตอ้งการความเอียงลาดและความกวา้งของหลงัคามา

บงัแดดบงัฝน  อน่ึงมีขอ้สังเกตวา่การประกอบไมแ้ต่ละส่วนจะใชร้ะบบเบา้หรือบากและบางส่วนท่ี

ตอ้งการความแขง็แรงเพิ่มก็ใชต้ะปูแทน  

(ข) (ก) 

(ค) 

ภาพท่ี 112 โครงสร้างหลงัคาจัว่ หลงัคาปีกนกและหลงัคาพาไล อุโบสถวดัปทุมวหิาร อ าเภอบาเจาะ 

                  รัฐกลนัตนั 

                  (ก) หลงัคาจัว่             (ข) หลงัคาปีกนก  

                  (ค) หลงัคาพาไล           (ง) เบา้ปูนหวัเสาท่ีท ารับแป 

(ง) 
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   ส่วนเคร่ืองประดับตกแต่งหลงัคาอุโบสถในอ าเภอบาเจาะเป็นงานปูนมี

รูปแบบแตกต่างจากอุโบสถอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีในอ าเภอตุมปัตและอ าเภออ่ืนๆในรัฐกลนั

ตนั เน่ืองจากท าสันหลงัคาหรือสันตะเฆ่อ่อนโคง้ปลายสันหลงัคาเป็นแฉกคลา้ยหางนกนางแอ่น 

(ภาพท่ี 113 ก, ข) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปแบบหลงัคาศิลปะจีนแบบฮกเก้ียน ส่วนปลายสันหลงัคา

ล่างในต าแหน่งหางหงส์ท าปลายงอนข้ึนเพื่อให้รับกบัส่วนยอด (ภาพท่ี 114)  ส าหรับป้ันลมยงัคง

เป็นไมปิ้ดแปแต่ท าปลายมนซ่ึงแตกต่างจากป้ันลมแบบศิลปะพื้นบา้นซ่ึงส่วนใหญ่ท าอยูใ่นอ าเภอ

ตุมปัต บ่งบอกวา่ช่างท่ีสร้างอุโบสถเป็นคนละกลุ่มกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 113 เคร่ืองประดบัหลงัอุโบสถวดัปทุมวหิาร  

                  (ก) หนา้บนั        

     (ข)  ปลายสันหลงัคาเป็นแฉกหางนกนางแอ่น     

(ข) (ก) 
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  งานประดบัตกแต่งหลงัคาดงักล่าวน้ีแทนการประดบัช่อฟ้า ใบระกา หาง

หงส์ในอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี เฉพาะการท าสันหลงัคาอ่อนโคง้คลา้ยเรือปลายเป็นแฉก

คลา้ยหางนกนางแอ่นเก่ียวขอ้งกบัแบบหลงัคาของศิลปะจีนแบบฮกเก้ียน ศิลปะของกลุ่มคนจีนใตท่ี้

อพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งในเมืองมลายมูากท่ีสุด ลกัษณะหลงัคาแบบน้ีปรากฏอยูใ่นวิหารจีนหลาย

แห่งในมาเลเซีย เช่น วหิารเชงฮุนเตง รัฐมะละกา เป็นตน้  

   หน้าบัน มีโครงสร้างแบบเดิม คือ เป็นระแนงเก่ียวกระเบ้ืองแลว้ฉาบปูนปิด 

ท่ีวดัปทุมวิหารหน้าบนัประดบัภาพจิตรกรรมเร่ืองพุทธประวติัตอนประสูติ (ภาพท่ี 115) ซ่ึงเป็น

ตอนหน่ึงท่ีส าคญัในพุทธประวติั  ใตห้น้าบนัเป็นส่วนผนังท่ีสูงเลยหลงัคาพาไล มีการท าลวดบวั

เนน้ขอบผนงั และใชเ้ป็นท่ีประดบัจิตรกรรมรูปลวดลายกา้นขดแบบจีนรอบทั้งส่ีดา้น (ภาพท่ี 116) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 115  พุทธประวติัตอนประสูติ จิตรกรรมประดบัหนา้บนัดา้นสกดัหนา้อุโบสถวดัปทุมวหิาร  

ภาพท่ี 114 งานปูนปิดริมกระเบ้ืองปลายกรอบหนา้บนัอุโบสถวดัปทุมวหิาร 
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   การประดับหน้าบัน เ ป็น เ ร่ื องพุทธประวัติอ าจปรากฏค ร้ังแรก ท่ี

ประติมากรรมนูนต ่าเล่าเร่ืองในพุทธประวติัตอนพระเจา้สิทธตัถะทอดพระเนตรพระนางพิมพาและ

พระโอรสก่อนท่ีจะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ท่ีหน้าบนัด้านสกัดเหนือพระท่ีนั่งทรงธรรมวดั

เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ69 ในรัชกาลท่ี 5 แบบอยา่งการประดบัดงักล่าวน่าจะแพร่หลาย

ลงมาในภาคใตข้องไทย ดว้ยมีหลายวดัในจงัหวดัสงขลา ปัตตานี และนราธิวาสท่ีประดบัหนา้บนั

อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลา และกุฏิเจา้อาวาสเป็นภาพเล่าเร่ืองในพุทธประวติั หรือชาดก เช่น 

หน้าบนักุฏิเจา้อาวาสวดัควนใน อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี นบัเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเร่ิมปรากฏ

ในช่วงคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 25 ดว้ยการประดบัดว้ยภาพจิตรกรรมซ่ึงง่ายกว่าการประดบัดว้ย

ประติมากรรมซ่ึงตอ้งใช้ช่างท่ีมีทกัษะพอสมควร โดยปรากฏท่ีหน้าบนัอุโบสถวดัปทุมวิหารเป็น

แห่งแรก  

   6.2.5  การก าหนดอายุ อุโบสถแบบน้ีมีเพียงหลงัเดียว คือ อุโบสถวดัปทุมวิหาร 

และน่าจะมีอายุอยู่ระหว่าง พ.ศ.2460-2480 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีคนจีนอพยพเขา้มาอยู่ในกลนัตนัมาก 

เน่ืองจากมีบริษทัดฟั (Duff Syndicate Company) จากองักฤษไดส้ัมปทานขุดแร่ทางตอนใตข้องรัฐ 

กลนัตนั70 ใกลก้บัอ าเภอบาเจาะ ช่วงเวลาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัปีท่ีสร้างพระประธานและบูรณะ

                                                           

  69สนัติ  เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ :           , 2548), 204. 

  70กระทรวงมหาดไทย ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย สถาบนัด ารงราชานุภาพ, พระราชหัตถ 

เลขารัชกาลที ่5                พ         ศ, 139. 

ภาพท่ี 116 ลายกา้นขดแบบจีน จิตรกรรมประดบัปลายผนงัอุโบสถวดัปทุมวหิาร  



130 

 

     ถ71 ซ่ึงเขียนเป็นอกัษรไวท่ี้ฐานพระประธาน “พ.ศ. 2466” (ภาพท่ี 117) ในการบูรณะคราวน้ี

น่าจะเปล่ียนจากอุโบสถไมม้าเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนมีขนาดใหญ่ข้ึนกวา่อุโบสถหลงัเดิม จึงตอ้ง

สร้างพระประธานองคใ์หม่โดยใหช่้างจากตากใบเป็นผูส้ร้าง พระประธานองคน้ี์ยงัมีรูปจ าลองท่ีช่าง

ตากใบออกแบบไวอ้ยูภ่ายในอุโบสถ (ภาพท่ี 118-119)  

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 
                                                           

  71วรีะ  สุวรรณ และ แฮลาย  ปรามวล, บันทกึมรดกวดัไทยในรัฐกลนัตนั, 100. 

ภาพท่ี 117 จารึกท่ีฐานพระประธานในอุโบสถวดัปทุมวหิาร  

ภาพท่ี 118 พระพุทธรูปไมจ้ าลอง พระประธาน  

    อุโบสถวดัปทุมวิหาร 

                   

ภาพท่ี 119 พระประธานอุโบสถวดัปทุมวหิาร 
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  โดยสรุปอุโบสถในช่วงท่ี 2 ยงัคงสืบเน่ืองคติความเช่ือเดิมในการก าหนด

ต าแหน่งท่ีตั้งและการหนัหนา้ แต่มีการปรับปรุงรูปแบบเขา้หาศิลปะแบบไทยประเพณี ตั้งแต่ส่วน

ฐาน ซุ้มประตู-หนา้ต่าง หลงัคา และเคร่ืองประดบัหลงัคา โดยเฉพาะหลงัคานั้นพบวา่มีพฒันาการ

ตามล าดบัจากหลงัคาจัว่ท่ีมีหลงัคาพาไลรอบ ต่อมาเร่ิมท าหลงัคาปีกนกซ้อนอยู่ระหว่างหลงัคาจัว่

กบัหลงัคาพาไล  ภายหลงัก็มีการท าหลงัคาจัว่สองซอ้น และซอ้นชั้นหลงัคาพาไลตาม  

  นอกจากน้ียงัพบว่า อุโบสถบางหลงัยงัมีลกัษณะผสมกบัศิลปะจีน ศิลปะ

ตะวนัตก ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากมีคนจีนอาศยัอยู่ในหมู่บา้นเป็นจ านวนมากและนิยมอุปถมัภ์วดัไทย  

ส่วนอุโบสถท่ีผสมกบัศิลปะตะวนัตกนั้น เป็นการท าตามรูปแบบอุโบสถท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยู่

ในไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี และ จงัหวดัสงขลา   

  ตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ไดมี้การสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขมียอดทรง

ปราสาท นบัเป็นอาคารเรือนยอดหลงัแรกในรัฐกลนัตนั ในการสร้างคร้ังน้ีแมว้า่จะไดรั้บแรงดลใจ

มาจากปราสาท พระท่ีนงัในพระบรมมหาราชวงั แต่รูปแบบและวิธีการยงัคงแสดงอิทธิพลศิลปะ

ทอ้งถ่ิน รวมถึงศิลปะจีนและศิลปะตะวนัตกดว้ย 

  อิทธิพลศิลปะไทยประเพณีท่ีเขา้มาในรัฐกลนัตนัในช่วงน้ี  น่าจะเกิดจาก

การติดต่อของคณะสงฆ์ไทยในรัฐกลนัตนักบัคณะสงฆ์ในจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี สงขลา และ

นครศรีธรรมราชเป็นส่วนใหญ่ พระสงฆ์ไทยในรัฐกลนัตนัท่ีไดเ้ดินทางเขา้มาในประเทศไทย ได้

จดจ ารูปแบบและน าไปบอกให้ช่างพื้นบา้นสร้างอุโบสถตามแบบอย่างท่ีไดเ้ห็นมา รวมถึงการน า

ช่างจากจงัหวดัใกลเ้คียงเขา้มาก่อสร้าง แมว้า่จะไม่ปรากฏหลกัฐานการบนัทึก แต่จากการวิเคราะห์

รูปแบบแล้ว ก็พบว่าอุโบสถบางหลงัอาจสร้างโดยช่างพื้นบา้นหรือพระสงฆ์ท่ีได้รับนิมนต์จาก

อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี หรือจงัหวดัสงขลา มาอยูใ่นรัฐกลนัตนั 

7.  วเิคราะห์อุโบสถในรัฐกลนัตัน ช่วงที ่3  (พ.ศ. 2500 –2550) 

 ในช่วงน้ีไทยกบัมาเลเซียมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ดว้ย ตนกู อบัดุล เลาะห์มาน นายก 

รัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียมีมารดาเป็นคนไทย รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาลเซียในขณะนั้น ต่างก็

ให้งบประมาณสนบัสนุนการสร้างวดัไทยหลายวดั  ตลอดจนน าแบบอุโบสถของกรมศิลปากร ซ่ึง

เขียนโดยพระพรหมพิจิตร และแบบอุโบสถท่ีไดรั้บความนิยมอยู่ในไทยขณะนั้น รวมถึงช่างไทย

เขา้ไปท าการก่อสร้างอุโบสถ ดงัปรากฏหลกัฐานว่า อุโบสถและเสนาสนะท่ีสร้างข้ึนในตน้พุทธ
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ศตวรรษท่ี 26 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 26 ในรัฐกลนัตนัมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณีอยา่งนอ้ย 2 วดั 

คือ วดัจีนประดิษฐาราม อ าเภอปาเซร์มสั (ภาพท่ี 120 ก) กบัอุโบสถวดัประชาจีนาราม อ าเภอตุมปัต 

(ภาพท่ี 120 ข)  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุโบสถวดัจีนประดิษฐารามมีอกัษรจารึกท่ีผนังด้านสกดัหน้า สร้าง พ.ศ. 2506 และ 

อุโบสถวดัประชาจินาราม สร้างเสร็จเม่ือ พ.ศ. 254172 ทั้ง 2 วดันบัเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ในช่วงน้ี มี

รูปแบบศิลปะไทยประเพณีอย่างแทจ้ริง ดงันั้นจึงไม่มีพฒันาการเก่ียวขอ้งกบัอุโบสถในทอ้งถ่ิน  

ส่วนวดัอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นวดัท่ีตั้งในช่วงท่ี 2 อุโบสถหลงัเดิมท่ีมีอยู่ยงัใช้งานไดดี้ ประกอบกบัมีการ

อุปสมบทนอ้ยลง ความจ าเป็นในการใชง้านอุโบสถจึงลดลง บางวดัมีอุโบสถแต่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์

ในทางพิธีกรรมดว้ยมีพระสงฆ์น้อย   อุโบสถเหล่าน้ีส่วนใหญ่จึงท าการบูรณะโดยการทาสีใหม่ 

เป ล่ี ยนกระ เ บ้ื องหลังคาหรืออาจป รับ เป ล่ี ยนหลังคาทั้ งหมดให้ เ ป็นหลังคาซ้อนชั้ น 

             ย     ณี                   3 น้ี ผูว้ิจยัจึงขอศึกษาอุโบสถเพียง 2 วดั คือ วดัจีน

                                                           

 72 วรีะ  สุวรรณ และแฮลาย  ปรามวล, บันทกึมรดกวดัไทยในรัฐกลนัตนั, 25. 

ภาพท่ี 120 อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีช่วงท่ี 3 ในรัฐกลนัตนั 

(ก)  อุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม อ าเภอปาเซร์มสั  

(ข)  อุโบสถวดัประชาจีนาราม อ าเภอตุมปัต 
 

(ก) (ข) 
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ประดิษฐาราม และอุโบสถวดัประชาจินารามเป็นหลกั แมว้่าอุโบสถทั้ง 2                      

                           ย                          กลุ่มเดียว คือ กลุ่มอุโบสถแบบศิลปะ

ไทยประเพณี 

 7.1  อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณ ี

  7.1.1  ลักษณะรูปแบบ  อุโบสถขนาด 5 ห้อง โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก อุโบสถยงัคงรักษาการหันหน้าไปทางทิศตะวนัตกตามคติความเช่ือเดิม มีสีมาลอ้ม 8 

ต  าแหน่งและนิยมท าก าแพงแกว้ลอ้มรอบอุโบสถ ท าทางเขา้ 3                                  

       ย                         2      เพื่อให้รับกบั     ข้ึน    ส่วนดา้นหลงัไม่ท า ลกัษณะ

ดงักล่าวน้ีเหมือนกนัทั้งอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม และอุโบสถวดัประชาจีนาราม 

  7.1.2  ส่วนฐาน อุโบสถมีมุขทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ท าบนัไดข้ึนสองขา้งมุขทั้ง

สองขา้ง แต่อุโบสถวดัประชาจีนารามท าบนัไดข้ึนตรงท่ีมุขหน้าดว้ย (ภาพท่ี 121) ลกัษณะของ

บนัไดน่าจะเก่ียวขอ้งกบับนัไดข้ึนเรือนมลายท่ีูท าพนกัสองขา้งผายออกไปทางดา้นขา้ง บนัไดทาง

ข้ึนจึงกวา้งและค่อยๆ แคบลง (ภาพท่ี 122) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส่วนฐานของอุโบสถทั้งสองเป็นฐานสิงห์ทั้งส่วนท่ีเป็นฐานรับมุข และส่วน

ฐานท่ีรับอุโบสถ แต่มีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกัน คือ ฐานอุโบสถวดัจีนประดิษฐารามมี

ภาพท่ี 121 บนัไดดา้นหนา้อุโบสถวดั 

    ประชาจีนาราม 
 

ภาพท่ี 122 บนัไดเรือนมลาย ูบริเวณบาลิก ปูเลา  

    รัฐปีนงั 
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ลูกแกว้อกไก่ตรงทอ้งไม ้และไม่มีการประดบักระเบ้ืองโมเสค (Mosaic) (ภาพท่ี 123 ก) ส่วนฐาน

อุโบสถวดัประชาจีนารามไม่ท าลูกแกว้อกไก่ และยงัประดบักระเบ้ืองโมเสคส่วนฐานทั้งหมด (ภาพ

ท่ี 123 ข) ทั้งยงัยกพื้นอุโบสถสูงกวา่พื้นมุขและท าบนัไดหนา้ประตูสามขั้น รายละเอียดท่ีแตกต่าง

กนัน้ีน่าจะเป็นเพราะแบบอุโบสถท่ีน ามาก่อสร้างไม่เหมือนกนัและออกแบบโดยช่างคนละกลุ่ม 

โดยอุโบสถวดัจีนประดิษฐารามมีรูปแบบฐานสิงห์เหมือนกบัรูปฐานของพระพรหมพิจิตร (ภาพท่ี  

124) มากกวา่อุโบสถวดัประชาจีนาราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 124 แบบฐานสิงห์ ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร 

ท่ีมา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม ภาคต้น (กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท., 2495), 17. 
 

ภาพท่ี 123 ฐานอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีช่วงท่ี 3 ในรัฐกลนัตนั 

(ก) ฐานอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม 

(ข) ฐานอุโบสถวดัประชาจีนาราม 
 

(ก) (ข) 
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  7.1.3  ส่วนตัวอุโบสถ ประกอบดว้ยโครงสร้างผนงัและเสารับหลงัคา มีเสาหาน 4  

                 เสาทั้งส่ีตน้จะสร้างค่อนไปทางริมซา้ยและริมขวา เพื่อเปิดพื้นท่ีใตก้ระจงัฐานพระ

ประดบัแผงแรเหนือคูหา ส่วนบริเวณคูหาประดบัสาหร่ายรวงผึ้ง การท าดา้นสกดัแบบน้ีมีลกัษณะ

เปิดบางท่านเรียกว่า “จัว่เปิด”73 จึงตอ้งมีแผงแร หรือสาหร่ายรวงผึ้ง หรือทั้งแผงแรและสาหร่าย

รวงผึ้งเพื่อกนัแดดกนัฝน ขณะเดียวกนัก็ประดบัเพื่อความงามดว้ย 

  เสาบัว ลกัษณะเป็นเสาส่ีเหล่ียม มีทั้งแบบท่ีลบมุม และยอ่มุม ในอุโบสถวดั

จีนประดิษฐารามเป็นเสาส่ีเหล่ียมเรียบลบมุม (ภาพท่ี 125 ก)  ส่วนอุโบสถวดัประชาจีนารามเป็นเสา

ส่ีเหล่ียมย่อมุมแปด (ภาพท่ี 125 ข)  เสาแบบน้ีท าเป็นเสาหานรับหลงัคามุขรวมถึงท าเป็นเสาเก็จ

หรือเสาอิง มีบวัหวัเสาแบบบวัจงกล (ภาพท่ี 126) ประกอบดว้ยลวดบวัส่วนท่ีเป็นกลีบบวัตรงยาว

ส่วนปลายบานโคง้ข้ึนขา้งบน ท่ีโคนกลีบมีกลีบเล้ียงเรียงติดต่อกนั ใตบ้วัจะประกอบดว้ยเส้นลวด 

ทอ้งไม ้ลูกแกว้อกไก่ โดยมีเส้นลวดก ากบัทั้งบนและล่าง ทอ้งไม ้เส้นลวด และบวัคว  ่าซ่ึงคลา้ยกบั

บวัหลงัสิงห์ และไม่ท าบวัท่ีโคนเสาเน่ืองจากไม่ไดย้่อมุมไมสิ้บสอง แบบอยา่งเสาส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

เสายอ่มุมแปดดงักล่าวน้ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัแบบเสาบวั ซ่ึงออกแบบโดย พระพรหมพิจิตร74 นิยมใน

ตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 เช่น อุโบสถวดัพระศรีรัตนมหาธาตุบางเขน กรุงเทพฯ ซ่ึงน่าจะไดรั้บ

อิทธิพลจากงานของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

      73สมใจ  น่ิมเลก็, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย, 79. 
 74เร่ืองเดียวกนั, 12. 
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  ส าหรับเสาหานอุโบสถวดัประชาจีนารามท าเสาบวัรับข่ือเอก ข่ือโทท าให้

บวัหวัเสาซ้อน 2      ส่วนอุโบสถวดัจีนประดิษฐารามท าเสาบวัข้ึนมารับข่ือของหลงัคาตบับนและ

เสาบวัริมนอกรับเตา้ของหลงัคาตบัท่ี 2  โดยไม่ซอ้นชั้นบวัหวัเสาเหมือนอุโบสถวดัประชาจีนาราม  

ภาพท่ี 126 บวัหวัเสาแบบบวัจงกล ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร       

ท่ีมา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลปสถาปัตยกรรม (ภาคต้น) (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2495), 46. 
 

ภาพท่ี 125 บวัหวัเสาแบบบวัจงกล อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีในรัฐกลนัตนั       

(ก) อุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม 

(ข) อุโบสถวดัประชาจีนาราม 

 

                   

 
 

(ก) (ข) 
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  การท าบวัหวัเสาซอ้นชั้นน่าจะมีท่ีมาจากงานของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยา 

นริศรานุวดัติวงศ ์เช่น อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี127) และสืบต่อมาถึง

งานของพระพรหมพิจิตรอยา่งท่ีอุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 128)  และงาน

ของหลวงวศิาลศิลปกรรม เช่น อุโบสถวดัราชบุรณะราชวรวหิาร กรุงเทพฯ ซ่ึงสร้างใน พ.ศ. 250375 

(ภาพท่ี 129) โดยเฉพาะงานของหลวงวิศาลศิลปกรรมไดแ้พร่หลายอยูน่านกว่างานของพระพรหม

พิจิตรเน่ืองจากท่านมีอายุยืนยาวกวา่ แบบเสาบวัและบวัหวัเสาดงักล่าวแมว้า่จะสืบสายต่อกนัลงมา

จากสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์แต่ก็มีการดดัแปลงไปตามรสนิยมของช่างแต่ละคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 75พระพุทธปรางค์วดัราชบุรณะราชวรวหิาร (วดัเลียบ), สุนิสา  มัน่คง, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : รุ่ง

ศิลปการพิมพ,์ 2552), 30. 

ภาพท่ี 127 เสาบวัมีบวัหวัเสาซอ้นชั้นอุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 
 

ภาพท่ี 128 เสาบวัอุโบสถวดัพระศรี 

     มหาธาตุบางเขน  

     กรุงเทพฯ 
 

ภาพท่ี 129 เสาบวัหนา้บนัอุโบสถวดัราช 

    บุรณะราชวรวหิาร กรุงเทพฯ 
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  คันทวย ส่วนประกอบสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีท่ีท าหน้าท่ีรับเตา้

หรือข่ือหลงัคาตบัล่าง โดยมีดา้นหน่ึงติดอยู่กบัเสาและมีส่วนท่ีโคง้อ่อนเฉียงข้ึนไปรับเตา้หรือข่ือ 

ประเภทเดียวกบัเทา้แขนหรือค ้ายนั ในขณะเดียวกนัก็เป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบ

ศิลปะไทยประเพณีเช่นเดียวกบัส่วนอ่ืน  

   รูปแบบคนัทวยยงัคงเป็นแบบมาตรฐานท่ีใช้กนัทัว่ไป ลกัษณะเหมือนตวั

เหงายดืตวัข้ึนมาตั้งรับส่วนบน คนัทวยประกอบดว้ยลวดลายตกแต่งประเภทกาบและตวัเหงาท่ีเกิด

จากการแบ่งตวัของลายกนกสามตวั ส่วนท่ีส าคญัของกนกคือ ขนาดท่ีเหมาะสมกบัหลงัคา ความ

กวา้งของหลงัคาท่ียืน่ออกไป จะกะประมาณใหเ้ท่ากบัดา้นกวา้งของคนัทวยเป็น 4 ส่วน และดา้นสูง

จะเป็น 6 ส่วน หรือ 7 ส่วน หรือ 8 ส่วนข้ึนอยูก่บัขนาดของอุโบสถ76 (ภาพท่ี 130) นอกจากน้ีคนั

ทวยยงัสามารถประดิษฐ์เป็นรูปอ่ืนไดอี้ก เช่น ประดิษฐเป็นรูปหงส์ท่ีมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ 

เช่น หวั คอ อก ปีก ขา และหาง หรือ แบบหงส์ท่ีลดตดัทอนใหดู้เรียบง่ายสมยัใหม่ข้ึน  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม เป็นอุโบสถขนาดเล็กและค่อนข้างเต้ียกว่าอุโบสถวดั

ประชาจีนาราม ซ่ึงเป็นอุโบสถท่ียืดสูงกวา่ แต่คนัทวยของอุโบสถทั้งสอง มีขนาดไล่เล่ียกนั (ภาพท่ี   

                                                           

 76พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลปสถาปัตยกรรม (ภาคต้น), 52-53 

ภาพท่ี 130  คนัทวย ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร 

                   (ก) ขนาด 4x6  (ข) ขนาด 4x8  

ท่ีมา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลปสถาปัตยกรรม (ภาคต้น) (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2495), 52-53. 

(ข) (ก) 
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131 ก, ข) คือ กวา้งประมาณ 4 ส่วน และสูงประมาณ 6      ดว้ยเหตุน้ีคนัทวยอุโบสถวดัประชาจี

นารามจึงดูบอบบางและไม่สอดรับกบัความสูงของอุโบสถ ต่างจากอุโบสถวดัจีนประดิษฐารามซ่ึง

มีสัดส่วนเหมาะสมกบัความสูงของอุโบสถกวา่ จากท่ีกล่าวมาท าใหเ้ห็นวา่แมจ้ะมีแบบอุโบสถแบบ

ไทยประเพณีท่ีเป็นมาตรฐานของอุโบสถในภาคกลางของไทย แต่การตีความแบบ การขยายแบบ 

รวมถึงทกัษะประสบการณ์ของช่างก็อาจท าใหส่้วนประกอบของอุโบสถผดิเพี้ยนไปจากแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ซุ้มทรงปราสาท รูปแบบซุ้มท่ีมีชั้นซ้อนลดหลั่นต่อเน่ืองข้ึนไปเป็นยอดแหลม77 

เป็นแบบแผนการประดับกรอบประตูกรอบหน้าต่างท่ีมีฐานันดรสูงในอดีต แต่ปัจจุบนัไม่ได้

เคร่งครัด78 ท่ีประดับกรอบประตู มีเฉพาะซุ้มประตูอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม และซุ้มประตู

หนา้ต่างอุโบสถวดัประชาจีนาราม ซ่ึงมีปริมาตรทางประติมากรรมและการประดบัตกแต่งแตกต่าง

กนัชดัเจน 

 

 

 

                                                           

 77สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง ค าช่างโบราณ” (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 84. 

 78สนัติ  เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์, 54. 

ภาพท่ี 131  คนัทวยขนาด 4X6  

                   (ก) อุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม   (ข) อุโบสถวดัประชาจีนาราม  

(ก) (ข) 
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   ซุ้มทรงปราสาทอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม 

   ลกัษณะของซุ้มประกอบด้วยส่วนส าคญั 3          เสาซุ้ม และซุ้ม แต่

เน่ืองจากซุ้มประตูอุโบสถวดัจีนประดิษฐารามตั้งเสาซุ้มซ่ึงท ายอ่มุมไมสิ้บสองบนฐานท่ีต่อมาจาก

ฐานอุโบสถ และยกพื้นสูงจากพื้นมุขจึงไม่ท าฐานเพียงแต่ประดบักาบพรหมศรท่ีโคนเสา (ภาพท่ี 

132 ก, ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   เสาบวัเรียบเกล้ียงมาถึงบวัหวัเสาเป็นแบบบวัจงกลรูปแบบเหมือนกนักบัเสา

หาน แต่ท าต่างจากเสาหานตรงท่ีใตบ้วัมีกลีบเล้ียงอีกชั้นหน่ึง เส้นลวด ทอ้งไม ้เส้นลวด ลูกแก้ว 

เส้นลวด ท้องไม ้เส้นลวด และบวัหลงัสิงห์ซ้อน 2                 ษ                  หาน 

   ษ                       ย                       ซ่ึง   ดดัแปลง         ตามรสนิยมตวัเอง ซ่ึงอาจมี

ช่างพื้นบา้นร่วมในการก่อสร้าง 

ภาพท่ี 132 ซุม้ประตูทรงปราสาทยอด อุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม 

(ก)   ซุม้ประต ู

(ข)   ภาพขยายกาบพรหมศร 

(ข) (ก) 
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   ซุม้ เป็นซุม้ทรงจอมแหมีชั้นเชิงกลอนซ้อน 5 ชั้นสลบักบัลาดหลงัคา เหม 3 

ชั้นและบวักลุ่มซ้อน 3 ชั้น ปลี ลูกแกว้ ปลียอดและลูกแกว้ ชั้นเชิงกลอนแต่ละชั้นประดบัซุ้มบนั

แถลงและซุ้มรังไก่และลดจ านวนลงเหลือเฉพาะซุ้มบนัแถลงซ่ึงอยู่ตรงกลาง (ภาพท่ี 133 ก) เม่ือ

พิจารณาแลว้รูปแบบซุม้น่าจะไดแ้บบอยา่งมาจากซุ้มประตูทรงปราสาทยอดอุโบสถวดัพระศรีรัตน

ศาสดารามกรุงเทพฯ เน่ืองจากมีส่วนประกอบคลา้ยกนัแต่จ านวนชั้นเชิงกลอนและเหมต่างกนั คือ 

อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามมีชั้นเชิงกลอน 5      รับเหม 5 ชั้น ปลี ลูกแกว้ ปลียอดและลูกแกว้ 

(ภาพท่ี 133 ข) บ่งบอกว่าอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามยงัคงเป็นอุโบสถท่ีส าคญัส าหรับ

พระสงฆใ์นวดัท่ีห่างไกลอยา่งในกลนัตนั เน่ืองจากมีการประกอบพิธีส าคญัของราชส านกัอยูบ่่อย ๆ 

ทั้งยงัมีการประดบัตกแต่งท่ีงดงามสมกบัเป็นอุโบสถท่ีอยูใ่นพระบรมมหาราชวงั 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ซุ้มทรงปราสาทอุโบสถวัดประชาจีนาราม ประกอบดว้ยเสาซุ้มอยูส่องขา้ง

ประตูรับซุ้ม เสาซุ้มย่อมุมไม้สิบสองตั้งส่วนฐานแบบฐานบวัคว  ่าบวัหงาย โคนเสาประดบักาบ

พรหมศร ตาบ และบวัหวัเสาแบบบวัแวง เสาซุ้มน้ีท ายอ่มุมตั้งแต่ส่วนฐานข้ึนมาถึงบวัหวัเสารับกบั

ซุม้ซ่ึงท ายอ่มุมและยกเก็จออกมาจนลอยออกมาจากผนงัมาก 

ภาพท่ี 133 ภาพเปรียบเทียบซุม้ประตูทรงปราสาท 

(ก)  อุโบสถวดัประชาจีนาราม กลนัตนั 

(ข)  อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 

(ข) (ก) 
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  ซุ้มประกอบดว้ยชั้นเชิงกลอนซ้อน 5     โดย รับองคร์ะฆงั บลัลงัก์ เหมซ้อน 3      

             2                     ย              (ภาพท่ี 134 ก, ข) ซ่ึงน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจาก

เรือนยอดพระมหามณฑปในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 135 ก, ข  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 134 ซุม้ประตูทรงปราสาทยอดอุโบสถวดัประชาจีนาราม 

(ก)  บริเวณมุขหนา้ ซุม้ประตูทางดา้นขา้ง 

(ข)  ภาพขยายซุม้ทรงปราสาทยอด 

(ข) (ก) 
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   ซุ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถวดัจีนประดิษฐารามกบัอุโบสถวดัประชาจีนา

รามมีทั้งส่วนท่ีเหมือนกนัและส่วนท่ีต่างกนั ส่วนท่ีเหมือนกนัคือ การท าชั้นเชิงกลอนรับบนัแถลง

และซุ้มรังไก่ 5 ชั้น ส่วนยอดท่ีเป็นเหม บวักลุ่ม ปลี ลูกแกว้ ปลียอด และลูกแกว้เหมือนกนั ส่วนท่ี

ต่างกนั คือ การท าหลงัคาลาดและองคร์ะฆงั ซ่ึงซุ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถวดัจีนประดิษฐารามท า

หลงัคาลาดแต่ไม่ท าองคร์ะฆงั ส่วนซุ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถวดัประชาจีนาราม ท าองคร์ะฆงัไม่

ท าหลงัคาลาด ส่วนท่ีเหมือนกนัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะร่วมของส่วนยอดท่ีท าเหมือนกบัส่วนยอด

ของเจดียท์รงเคร่ืองอนัเป็นรูปแบบศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์เหมือนกนั ส่วนท่ีแตกต่างกนัอาจเพราะ

ท าโดยช่างคนละกลุ่ม คนละช่วงเวลา ซ่ึงมีแนวคิดในการออกแบบหรือท าตามต้นแบบท่ีไม่

เหมือนกนั เช่น อุโบสถวดัจีนประดิษฐารามอาจท าตามแบบซุ้มปราสาทยอดอุโบสถวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม ส่วนอุโบสถวดัประชาจีนารามอาจท าตามยอดของอาคารทรงมณฑป ซุ้มแบบน้ีบางที

ภาพท่ี 135 ทรงปราสาทยอดพระมหามณฑปในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

(ก) พระมหามณฑป      

(ข) ลายเส้นซุม้ทรงปราสาทยอด 

ท่ีมาภาพ (ข) : สมใจ น่ิมเล็ก, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 94. 
 

 

 

(ข) (ก) 
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เรียกวา่ “ซุม้ทรงมณฑป” ตามแบบอาคารท่ีประดบั ส่วนรูปแบบซุ้มทรงปราสาทยอด ศาสตราจารย ์

ดร. สันติ  เล็กสุขมุ อธิบายไวว้า่ มี 2 แบบ คือ แบบท่ีเป็นเสาตั้งคานทบั ชั้นซ้อนลดหลัน่ต่อเน่ืองข้ึน

ไปเป็นยอดแหลม และแบบชุดหลงัคาลาดท่ีซ้อนลดหลัน่ข้ึนไปและมียอดเรียวแหลมเช่นกนั เทียบ

ได้กับยอดพระมหามณฑป หรือพระมหาปราสาท เ ช่น พระท่ีนั่ง ดุ สิตมหาปราสาท ใน

พระบรมมหาราชวงั (ภาพท่ี 136)  แต่ในสมยัรัตนโกสินทร์แบบชุดหลงัคาลาดได้รับความนิยม

ต่อเน่ืองมากกวา่79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ซุ้มทรงบันแถลง รูปแบบซุม้ท่ีประดบักรอบหนา้ต่างอุโบสถแบบศิลปะไทย

ประเพณีมีท่ีอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม ลกัษณะของซุ้มประกอบด้วยส่วนส าคญั 3          

                        (ภาพท่ี 137 ก, ข) 

 

 

 

 

 

                                                           

 79สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ, 84-86. 

ภาพท่ี 136 ส่วนยอดพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวงั กรุงเทพฯ  

. 
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   ฐานซุ้มเป็นแบบฐานบวัหรือฐานปัทม์ มีหน้ากระดานเส้นลวด บวัหงาย 

เส้นลวด ทอ้งไม ้เส้นลวด บวัคว  ่า หนา้กระดานตอนล่างและมีเส้นลวดก ากบัเหมือนตอนบน (ภาพท่ี 

137 ก) 

   เสาซุม้เป็นเสาส่ีเหล่ียมลบมุม โคนเสาประดบัลายกาบประดิษฐเ์ป็นลายหนา้

ขบในทรงลายกระจงั กลางเสามีตาบเป็นลายประจ ายามประดบัตรงสันเสา บวัหวัเสาแบบบวัจงกล

เหมือนเสาบวั ใตบ้วัมีทอ้งไม ้อกไก่ และบวัหลงัสิงห์โดยท่ีไม่ท าเส้นลวดก ากบั 

   ซุ้มตั้ งอยู่บนกรอบหน้าต่างรัดเกล้าหรือเชิงกลอนท าเรียบไม่มีลวดลาย

ประดบั กรอบซุม้ดา้นในท าหยกัตรงกลาง ซ่ึงน่าจะไดรู้ปแบบมาจากแบบซุ้มหนา้ต่างแบบหน่ึงของ

พระพรหมพิจิตร (ภาพท่ี 137 ข) แต่ใบระกาไดป้ระดิษฐ์เป็นลายใบเทศเรียงติดต่อกนัจนถึงส่วน

ปลาย ท่ีประดิษฐ์เป็นลายคล้ายหน้าขบของพระพรหมพิจิตรเพียงแต่ท าฟันเพิ่มจนดูเหมือนหน้า

มากกว่า ลายหน้าขบน้ีพระพรหมพิจิตรอาจไดแ้รงบนัดาลใจมาจากลายคลา้ยหนา้กาล ซ่ึงเป็นงาน

(ข) 

ภาพท่ี 137 ฐานอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีช่วงท่ี 3 ในรัฐกลนัตนั 

(ก) ซุม้หนา้ต่างทรงบนัแถลงอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม 

(ข) แบบซุม้หนา้ต่างของพระพรหมพิจิตร 

ท่ีมา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม ภาคต้น (กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 71. 
 

(ก) 
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ปูนป้ันฝีพระหัตถ์ของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ท่ีท  าประดบัหน้าบนัซุ้มประตู 

(ภาพท่ี 138 ก)วดัดา้นทิศตะวนัออก และซุม้ศาลาวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ภาพท่ี 138 ข)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  7.1.4  ส่วนหลังคา  หมายถึงส่วนท่ีอยูด่า้นบนของอาคารตั้งอยูบ่นผนงัและเสาท า

หนา้ท่ีรับน ้าหนกั  โครงสร้างหลงัคาประกอบดว้ยข่ือท่ีพาดอยูบ่นผนงั ตั้งเสาตุ๊กตารับข่ือเอก ข่ือโท

ตั้งดั้ งข้ึนไปรับอกไก่ โครงสร้างหลงัคาส่วนท่ีเป็นขอบและส่วนท่ีตอ้งการความแข็งแรง ส่วนท่ี

ตอ้งการความแขง็แรงเป็นพิเศษมกัเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น จนัทนั สันหลงัคา เชิงกลอน แปหวั

เสา แปงวง ข่ือเอก ข่ือโท เสาตุก๊ตา มกันิยมท าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนแป กลอน ระแนงยงัคง

เป็นไม ้

   โครงสร้างหลงัคาจัว่ของอุโบสถช่วงน้ีท าซ้อนลดหลัน่ 3 ซ้อน 3 ตบั ซ้อน

แรกคลุมพื้นท่ีมุข และหลงัคาตบัล่างท าหนา้ท่ีกนัแดด ฝน  ซ่ึงต่างจากอุโบสถในช่วงท่ี 2 ท่ีนิยมท า

หลงัคาพาไลรอบตามแบบอุโบสถท่ีนิยมมาก่อนรัชกาลท่ี 5 หลงัคาแผก่วา้งออกมามากเพื่อป้องกนั

แดดและฝน แสดงใหเ้ห็นวา่อุโบสถในช่วงท่ี 3 น้ี ไม่ไดค้  านึงถึงสภาพอากาศในทอ้งถ่ิน แต่ตอ้งการ

สร้างอุโบสถตามแบบศิลปะไทยประเพณีอย่างท่ีนิยมอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นวดั

ไทยท่ีมีพุทธศาสนาแบบเดียวกนักบัในไทย แต่ช่างในกลนัตนัท าไม่ไดจึ้งตอ้งน าช่างไทยรวมถึง

ภาพท่ี 138 ซุม้ประตูวดัและซุม้ศาลา วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 

(ก) ซุม้ประตูวดัดา้นทิศตะวนัออก 

(ข) ซุม้ศาลา 
 

(ข) (ก) 
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แบบอุโบสถจากไทยเขา้ไปก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบางส่วนของอุโบสถก็ชวนให้คิดว่าอาจมีช่าง

พื้นบา้นกลนัตนัร่วมในการก่อสร้างดว้ย 

  เคร่ืองประดับหลังคา เคร่ืองประดบัหลงัคาเป็นส่วนประดบัตกแต่งท่ีมกัใช้

แสดงฐานนัดรของอาคาร มีรูปแบบและลกัษณะแตกต่างกนัไปในแต่ละชาติ แมว้า่แต่ละส่วนจะมี

คติความหมายเชิงสัญลกัษณ์และประดบัในต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ก็มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัอยา่ง

ส้ินเชิง งานลกัษณะน้ีมกัท าสืบทอดต่อกนัมาจนเป็นประเพณีนิยม มีระเบียบแบบแผนการประดบั

เฉพาะตวั 

   เคร่ืองประดบัหลงัคาอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ประกอบป้ันลมหรือ

รวยในกรอบรูปสามเหล่ียมพนมมาบรรจบกนั ตรงท่ีรวยมาบรรจบกนัมีช่อฟ้าตั้งอยู่บนสันอกไก่ 

ใบระกา คือ ส่วนท่ีติดอยูก่บัป้ันลม ซ่ึงเรียกวา่ “รวย” หรือ “ล ายอง”  ซ่ึงแยกเฉียงลงมาจากช่อฟ้าถึง

แปหวัเสา ของหลงัคาแต่ละชั้น  ปลายสุดเป็นหางหงส์ ซ่ึงอยูใ่นเคา้โครงของเศียรนาค    

  เคร่ืองประดบัหลงัคาอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีซ่ึงประกอบดว้ยช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ และป้ันลม ชุดเคร่ืองประดบัหลงัคาซ่ึงมีช่ือเรียกสองแบบ คือ แบบท่ีเรียกว่า 

“นาครวย” (ภาพท่ี 139 ก) ส าหรับป้ันลมท่ีท าตรงลงมาจากช่อฟ้า และแบบท่ีเรียก “นาคล ายอง”  

(ภาพท่ี 139 ข) ส าหรับป้ันลมท่ีมีส่วนคดโคง้อย่างล าตวันาค ซ่ึงมีช่ือเฉพาะว่า “นาคสะดุง้” ส่วน

ปลายของหางนาคท่ีเก่ียวอยูก่บัแปงวงเรียกวา่ “งวง” หรือ “งวงไอยรา”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 139  “นาครวย” และ “นาคล ายอง”  

(ก)  “นาครวย “  อุโบสถวดัชนะสงคราม กรุงเทพฯ   

(ข)  “นาคล ายอง”  อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

                    

                   

(ก) (ข) 
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  เคร่ืองประดับหลังคาอุโบสถในช่วงท่ี 3 ของกลันตันมีรูปแบบเหมือนกับ

เคร่ืองประดบัหลงัคาอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีของไทย ซ่ึงแตกต่างจากอุโบสถในช่วงท่ี 2  ท่ี 

ช่อฟ้ามีส่วนคดโคง้ตามความเขา้ใจและรสนิยมของช่างพื้นบา้น หางหงส์ยงัมีรูปแบบคลา้ยกบัลาย

กนก ส่วนใบระกา80 ท าไดง่้ายกวา่ช่อฟ้า และหางหงส์ช่างกลนัตนัจึงท าใบระกาไดก่้อน 

  ช่อฟ้า ส่วนประดบัท่ีอยู่ตรงยอดของกรอบหนา้บนั เป็นรูปแบบเฉพาะของช่อฟ้า

ตามแบบศิลปะไทยภาคกลาง แสดงถึงการรับอิทธิพลศิลปะแบบไทยประเพณีอยา่งงานช่างหลวงทั้ง

ช่อฟ้าอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม อ าเภอปาเซร์มสั (ภาพท่ี 140 ก)  และ ช่อฟ้าอุโบสถวดัประชาจี

นาราม อ าเภอตุมปัต (ภาพท่ี 140 ข) ส่วนหางหงส์มีทั้งท่ีเป็นแบบหางหงส์เหรา (ภาพท่ี 141) ซ่ึงเป็น

แบบหางหงส์ท่ีพระพรหมพิจิตรออกแบบ (ภาพท่ี 142) และแบบหางหงส์ในเคา้โครงของเศียรนาค

หา้เศียร ซ่ึงเป็นแบบไทยประเพณีท่ีท าสืบเน่ืองกนัมานาน มีตวัอยา่งอยูท่ี่อุโบสถวดัประชาจีนาราม 

อ าเภอตุมปัตแลว้ (ภาพท่ี 143)  งานประดบัหลงัคาดงักล่าวบ่งบอกถึงการรับรูปแบบศิลปะไทย

ประเพณีอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วย เคร่ืองประดับหลังคาของอุโบสถในช่วงท่ี  2 

ย        ษ                                                       ย  ดงันั้นอุโบสถวดัจีน

ประดิษฐาราม อ าเภอปาเซร์มสั จึงน่าจะเป็นตน้แบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณีท่ีช่างทอ้งถ่ินได้

ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 80หมายถึงส่วนบนของป้ันลมหรือรวยท่ีแบ่งเป็นซ่ีเลก็ๆ เพ่ือใหม้องเห็นคลา้ยกบัตวัพญานาคท่ีมี
ครีบอยูบ่นหลงั ดูเพ่ิมใน สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ, 137 
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ภาพท่ี 141 หางหงส์อุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม  

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 140  ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบศิลปะไทยประเพณี 

(ก)  ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์เหรา อุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม  

(ข)  ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์เศียรนาค อุโบสถวดัประชาจีนาราม  

                    

                   

ภาพท่ี 142 หางหงส์ในเคา้โครงเศียรนาค และหางหงส์รูปเหรา ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร 

ท่ีมา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม ภาคต้น (กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท., 2495), 89. 
 

ใบระกา 

หางหงส์รูปเหรา 

หางหงส์ในเคา้โครงเศียร

นาค 
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    หน้าบัน และแผงแรคูหา แนวคิดการออกแบบหน้าบนั และแผงแรคูหา 

รวมถึงลวดลายประดบั คงไดรั้บมาพร้อมกบัแบบอุโบสถ ท าให้รูปแบบและวิธีการประดบัหนา้บนั

แบบเดิมเปล่ียนแปลงไป จากหนา้บนัเรียบ ๆ ไม่มีงานประดบั หรือมีการประดบัดว้ยงานจิตรกรรม 

เปล่ียนเป็นการหล่อลวดลายเป็นปูนจากแม่พิมพแ์ลว้น ามาติดบนพื้นหน้าบนั เช่น อุโบสถวดัจีน

ประดิษฐาราม อย่างไรก็ตามงานประดบัหนา้บนัแผงแรและคูหาของอุโบสถหลงัน้ียงัคงเก่ียวขอ้ง

กบัการตกแต่งตามแบบศิลปะพื้นบา้น คือ เขียนสีตกแต่งลงไปบนลวดลายปูนป้ัน ส่วนอุโบสถวดั

ประชาจีนารามนั้นใช้วิธีปิดทองประดบักระจกสีลวดลายประดบัทั้งหมดตามลกัษณะงานประณีต

ศิลป์ไทย (ภาพท่ี 144) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 143 หางหงส์อุโบสถวดัประชาจีนาราม  

ภาพท่ี 144 อุโบสถวดัประชาจีนาราม    

(ก) ดา้นหนา้อุโบสถ       (ข)  ภาพขยายหนา้บนั 

   

     

     

(ก) (ข) 
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  ดงันั้นทั้งหนา้บนัและการประดบัตรงคูหาและแผงแรรูปส่ีเหล่ียมใตก้ระจงั

ฐานพระ อุดปีกนก นบัเป็นจุดเด่นของอุโบสถกลุ่มน้ี เน่ืองจากอุโบสถในช่วงท่ี 2 เป็นอุโบสถท่ีมีจัว่

ปิดเพราะตอ้งท าหลงัคาพาไลรอบเพื่อกนัแดดกนัฝน แต่อุโบสถในช่วงท่ี 3 ท าหน้าจัว่แบบเปิด

เน่ืองจากดา้นหนา้มีมุขยืน่ออกมาจึงใชห้นา้บนั แผงแร สาหร่ายรวงผึ้งท าหนา้ท่ีบงัแดดกนัฝนให้กบั

มุขแทน งานประดบัส่วนน้ีจึงตอ้งมีความคงทนพอสมควร กล่าวคือ หล่อเป็นงานปูนทั้งหมดแลว้ลง

รักปิดทองประดบักระจกปกป้องผวิอีกชั้นหน่ึง 

  ลวดลายท่ีประดับหน้าบันอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม  (ภาพท่ี 145) 

ออกแบบเป็นลายกา้นขดกนกใบเทศในพื้นสามเหล่ียม มีจุดเด่นอยูท่ี่รูปเทพพนมท่ีลอยเด่นข้ึนพน้

มาจากพื้นหลงัลอ้มดว้ยลายกนกช่อใบเทศ (ภาพท่ี 146) ในขณะท่ีลายอ่ืนโดยรอบ ค่อนขา้งแบนติด

อยูบ่นพื้นหลงั ตอนล่างของหนา้บนั มีลายกนกกา้นขดกนกใบเทศอยูส่องขา้ง มีกนกตวัเล็ก ตวัใหญ่ 

ยอดลาย กาบ และนกคาบ เรียงร้อยสลบักนัไปตามหลกัการออกแบบลายไทย ลวดลายดงักล่าวน้ี

เก่ียวขอ้งกบัแบบลายหนา้บนัของพระพรหมพิจิตร เช่น หนา้อุโบสถวดัมณฑป พระนครศรีอยุธยา 

(ภาพท่ี 147)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 145 หนา้บนัอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม  
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  ส่วนหน้าบนัอุโบสถวดัประชาจีนารามนั้น โดดเด่นด้วยงานประดับท่ีมี

สีสรรกว่า ทั้งลวดลายและประติมากรรมรูปธรรมจกัรก็นูนออกมาจากพื้นหลงัจนเป็นรูปลอยตวั 

(ภาพท่ี 148) แนวคิดการออกแบบหน้าบนัเป็นรูปธรรมจกัรน้ี ปรากฏมาแลว้ตั้งแต่หน้าบนัดา้นทิศ

ใต ้อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ภาพท่ี 149 ก) ซ่ึงเป็นฝีพระหตัถ์ของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรม

พระยานริศรานุวดัติวงศ ์และหนา้บนัดา้นทิศใตอุ้โบสถวดัพระศรีรัตนมหาธาตุบางเขน กรุงเทพ ฯ 

(ภาพท่ี 149 ข) และอุโบสถสุนทรธรรมทาน (วดัแค นางเล้ิง) (ภาพท่ี 149 ค)  เพียงแต่ประติมากรรม

ท่ีเป็นจุดเด่นของหน้าบนัไม่ไดล้อยเด่นออกมาจากพื้นหลงัมากเหมือนกบัหน้าบนัอุโบสถวดัราช

บุรณะราช  ซ่ึงเป็นงานช่างหลวงท่ีสืบต่อลงมาโดยหลวงวศิาลศิลปกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 146 ภาพขยายหนา้บนัอุโบสถวดัจีน 

    ประดิษฐาราม  

ภาพท่ี 147 ภาพขยายหนา้บนัอุโบสถวดั 

    มณฑป พระนครศรีอยธุยา  

ภาพท่ี 148 ภาพขยายหนา้บนัอุโบสถวดัประชาจีนาราม  
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  ดงันั้นแบบอยา่งการประดบัหนา้อุโบสถวดัประชาจีนารามจึงน่าจะไดรั้บมา

จากหนา้บนัอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 150 ก) ซ่ึงหลวงวิศาลศิลปกรรมเป็นผูอ้อกแบบ

อุโบสถหลงัใหม่แทนอุโบสถหลงัเดิมท่ีถูกระเบิดท าลายในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ. 2503  แต่

งานประติมากรรมท่ีประดับหน้าบนัเป็นผลงานของนายสง่า มะยุระ81 ซ่ึงเด่นเป็นพิเศษด้วยรูป

                                                           

 81 สุนิสา  มัน่คง, บรรณาธิการ, พระพุทธปรางค์ วดัราชบุรณราชวรวหิาร (วดัเลยีบ) (กรุงเทพฯ :  
รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2552), 60. 

(ก) 

ภาพท่ี 149 ภาพขยายหนา้บนัท่ีประดบัรูปธรรมจกัร 

(ก) หนา้บนัดา้นทิศใต ้อุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 

(ข) หนา้บนัดา้นทิศใต ้อุโบสถวดัพระศรีรัตนมหาธาตุบางเขน กรุงเทพฯ 

(ค) หนา้บนัดา้นทิศตะวนัออก อุโบสถวดัสุนทรธรรมทาน กรุงเทพฯ 

(ข) (ค) 
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ประติมากรรมลอยตวัท่ีตั้งอยูบ่นกระจงัฐานพระหน้าบนัอุโบสถจตุรมุขทั้งส่ีดา้น (ภาพท่ี 150 ข) 

รูปแบบการประดบัหนา้บนัดงักล่าวน้ีน่าจะเป็นแบบท่ีไดรั้บความนิยมในเวลาต่อมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ส าหรับมุขหน้ามุขหลงัตกแต่งคูหามุขใตห้น้าบนัดว้ยลายสาหร่าย  เหนือ

คูหามุขมีแผงแร ลายหนา้อุดปีกนก องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นงานช่างโบราณท่ีมีพฒันาต่อเน่ืองมาจน

เป็นรูปแบบศิลปะไทยประเพณี และเม่ือรัฐกลนัตนัรับรูปแบบอุโบสถของพระพรหมพิจิตรมาก็ได้

น ารูปแบบของแผงแรและคูหามาดว้ย โดยท าคร้ังแรกท่ีอุโบสถวดัจีนประดิษฐาราม (ภาพท่ี 145)ซ่ึง

มีการประดบัคูหาแบบเดียวกบัอุโบสถวดัมณฑป พระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี 149 ข) ผลงานของพระ

พรหมพิจิตรอีกช้ินหน่ึงท่ีสร้างข้ึนในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 25  ซ่ึงต่างจากอุโบสถวดัประชาจีนา

ราม ท่ีมีทั้งแผงท่ีรวมเป็นช่องเดียวกนัและสาหร่ายรวงผึ้งประดบัคูหา (ภาพท่ี 148) งานประดับ

ลักษณะน้ีน่าจะได้แบบอย่างมาจากงานของหลวงวิศาลศิลปกรรม ท่ีนิยมรวมแผงแรเป็นช่อง

เดียวกนั ใตก้ระจงัฐานพระมีสาหร่ายรวงผึ้งแบบโปร่ง  

  โดยสรุป อุโบสถในช่วงท่ี 3 ในรัฐกลนัตนัมีพฒันาการมาสู่แบบศิลปะไทย

ประเพณีท่ีถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน  โดยส่วนหน่ึงเกิดจากการน าแบบอุโบสถและช่างจากไทย

ภาพท่ี 150 อุโบสถวดัราชบุรณะราชวรวหิาร กรุงเทพฯ 

(ก) อุโบสถวดัราชบุรณะฯ ดา้นทิศใต ้

(ข) หนา้บนัดา้นทิศตะวนัออก  

(ก) (ข) 
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เขา้ไปท าการก่อสร้าง รูปแบบอุโบสถตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงส่วนหลงัคาจึงมีรายละเอียดเพิ่มเติม

หลายอยา่งแตกต่างจากช่วงท่ี 2 เช่น การท ามุขทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั การท าซุ้มประตูและซุ้ม

หน้าต่างท่ีเข้าชุดกัน การใช้ข่ือหรือเต้ายื่นออกมารับหลังคาตับล่างและท าคนัทวยรับ เป็นต้น 

ส่วนประกอบเหล่าน้ีมีรูปแบบ ระเบียบแบบแผนการประดบัตามแบบศิลปะไทยประเพณีอยา่งงาน

ช่างหลวง ไม่ใช่เพียงแค่ท าใหมี้รูปแบบคลา้ยคลึงกบัศิลปะไทยประเพณี แต่วิธีการท าก็ยงัคงถูกตอ้ง

เช่นเดียวกนั 

  หลงัคาชนิดสามซ้อนสามตบั มีเคร่ืองประดบัหลงัคาแบบเคร่ืองล ายอง เช่น 

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง ป้ันลมพาดอยู่บนแป แนวคิดในการออกแบบเคร่ืองประดบั

หลงัคาในช่วงท่ี 3 น้ีก็นับว่าแตกต่างจากช่วงท่ี 2 เช่นกนั เน่ืองจากในช่วงท่ี 2 ช่างไดป้ระยุกต์

เคร่ืองประดบัหลงัคาของศิลปะพื้นบา้นมลายู และแบบจีนมาผสม บ่งบอกว่าช่างท่ีเขา้ใจรูปแบบ

ศิลปะไทยประเพณีมีนอ้ยหรือไม่มีเลย จึงเป็นเหตุให้มีการน าช่างไทยและแบบอุโบสถจากไทยเขา้

ก่อสร้าง 

  7.1.5 ก าหนดอายุ อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีในช่วงท่ี 3    ย               

               ย                             ษ             . . 2506     

                                 . . 2451 ซ่ึงสอดคลอ้งรูปแบบอุโบสถท่ีไดรั้บความนิยมอยู่

ในไทย คือ อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีของพระพรหมพิจิตรได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 25 ถึงตน้พุทธศตวรรรษท่ี 26 แบบอุโบสถดงักล่าวจดัท าข้ึนตามระเบียบรัฐนิยม ใน

สมยัจอมพล ป พิบูลสงคราม ใน พ.ศ. 2483 ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดมาแลว้ ส่วนแบบอุโบสถของ

หลวงวิศาลศิลปกรรม มีลกัษณะสูงใหญ่กวา่อุโบสถของพระพรหมพิจิตร จึงมีฐานขนาดใหญ่และ

สามารถใช้พื้นท่ีส่วนล่างเป็นพื้นท่ีเอนกประสงค์ เช่น อุโบสถวดัสุนทรธรรมทาน กรุงเทพฯ 

แนวคิดการสร้างอุโบสถแบบน้ีน่าจะปรากฏตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ซ่ึงเป็นปีท่ียกช่อฟ้าอุโบสถวดัสุนทร

ธรรมทาน กรุงเทพฯ  นบัเป็นมิติใหม่ของอุโบสถแบบท่ีแพร่หลายเขา้ไปในเมืองมลาย ู   

8.  สรุปรูปแบบอุโบสถในรัฐกลนัตัน 

  จากการวเิคราะห์รูปแบบอุโบสถในกลนัตนัตั้งแต่ พ.ศ. 2325-ปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) โดย

จดัเป็น 3 ช่วงเวลา ตามล าดบัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบพุทธศิลป์ ไทย

ในรัฐกลนัตนั พบวา่  
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  ช่วงที ่1  (พ.ศ. 2325-2451)  

  ในช่วงน้ี วดัไทยในรัฐกลนัตนั น่าจะมีอยูม่ากทางตอนเหนือของรัฐ หรือ บริเวณอ าเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธิวาสปัจจุบนั ลงมามาถึงบริเวณอ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั บริเวณน้ีเดิมคงเป็น    

ถ่ินท่ีอยู่อาศยัของคนไทยมานานแล้ว เพราะในรัชกาลท่ี 2 ได้มีการน าหน่อต้นพระศรีมหาโพธ์ิ      

จากเมืองอนุราธปุระ ศรีลงักามาปลูกไวใ้นกลนัตนั  ปัจจุบนัก็คือ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีวดัพระพุทธ 

บา้นพร่อน อ าเภอตากใบ  จึงกล่าวไดว้า่ทางตอนเหนือของรัฐกลนัตนัในช่วงน้ี พระพุทธศาสนาเถร

วาทเจริญข้ึนแลว้  

  อุโบสถในช่วงน้ี มีนยัดา้นท่ีตั้งกบักุฏิเจา้อาวาส อาคารทั้งสองหลงัเป็นองค์ประกอบ

ส าคญัของวดัท่ีปรากฏชดัในช่วงท่ีสอง   

  อุโบสถทรงเรือน สร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั ช่องแสงและช่องหนา้ต่างประดบัดว้ยลายฉลุไม ้

แบบอยา่งการประดบัศิลปะพื้นบา้นท่ีโยงใยกบัการประดบัตกแต่งแบบมลาย ูงานตกแต่งซ่ึงมีเพียง

เล็กนอ้ยน้ี บ่งบอกความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดของคนไทยกบัคนมลาย ู จึงหยิบยืมรูปแบบบางอยา่งของ

อาคารมาใช้ นอกจากน้ี การผกูพทัธสีมาฝังลูกนิมิตตามพุทธบญัญติัก็ยงัเป็นส่ิงจ าเป็น โดยก าหนด

ไวแ้ปดต าแหน่งนอกขอบปูนท่ีลอ้มฐานเสา แต่ในระยะน้ียงัไม่ท าใบสีมาเหนือพื้นดิน เม่ือประกอบ

กบัรูปทรงอาคารท่ีมีหลังคาจัว่และหลังคาพาไลรอบ ท าบนัไดข้ึนสองขา้งซ้ายขวาระเบียงทาง

ดา้นหน้า อุโบสถหลงัน้ีจึงเป็นหลกัฐานพุทธศิลป์ท่ีแสดงถึงการสืบทอดรูปแบบมาจากอุโบสถรุ่น

เก่าท่ีอาจมีมาก่อนสมยัรัตนโกสินทร์  

  ในส่วนของพระประธานนั้นมี ท าดว้ยไมข้นาดเล็ก นิยมระบายสีตกแต่ง ซ่ึงน่าจะท า

โดยพระท่ีเป็นช่าง พระพุทธรูปเหล่าน้ีจะประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ในอุโบสถ โดยมีการจัดวาง

พระพุทธรูปองคใ์ดองคห์น่ึงเป็นพระประธานดว้ยการวางใหเ้หล่ือมออกมาขา้งหนา้กวา่องคอ่ื์น 

  ช่วงที ่2  (พ.ศ. 2453-2499)   

  การโอนหัวเมืองมลายูในปกครองของไทยให้กบัองักฤษ  ท าให้พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ      

รัฐกลนัตนัอยูใ่นปกครองขององักฤษและบางส่วนอยูใ่นปกครองของไทย ส่วนท่ีอยูใ่นปกครองของ

ไทย คือ บริเวณทางตอนเหนือของรัฐกลนัตนัหรืออ าเภอตากใบ ซ่ึงไดมี้การหยิบยกเอาประเด็นของ
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คนไทย พุทธศาสนาและวดัไทยท่ีมีอยู่มากเป็นหลักฐานยืนยนัว่าบริเวณน้ีคนไทยอยู่มาก่อน82  

องักฤษยอมรับเหตุผลจึงอาศยัแม่น ้าตากใบ-สุไหงโกลกเป็นแนวเขตแดน ส่งผลใหอ้ าเภอตุมปัตซ่ึงมี

คนไทยและวดัไทยนอ้ยกวา่ติดไปอยูก่บัรัฐกลนัตนัอาณานิคมขององักฤษ  

  เหตุการณ์ดงักล่าว ท าให้คนไทยส่วนหน่ึงในรัฐกลนัตนัเป็นคนไทยติดแผ่นดิน และ

ด ารงชีวิตร่วมกบัคนเช้ือชาติต่างๆ คนกลุ่มน้ีเร่ิมพฒันาหมู่บา้นให้มีความเขม้แข็ง เพียงพอต่อการท่ี

จะตอ้งพึ่งพาตนเองไดใ้นทุกเร่ือง นบัตั้งแต่เร่ืองศิลปวฒันธรรมไทย การศึกษาภาษาไทย ตลอดจน

การสืบทอดพุทธศาสนา เพื่อธ ารงความเป็นไทยไวเ้หมือนกบัเม่ือคร้ังท่ีเคยอยู่ในปกครองของไทย  

สภาพการณ์ดงักล่าวส่งผลใหมี้การสร้างวดัใหม่เพิ่มข้ึน ส่วนวดัเก่าก็ไดบู้รณะใหมี้ความมัน่คง ถาวร  

เน่ืองจากวดัเป็นศูนยก์ลางในการประกอบกิจกรรมต่างๆ   

  อุโบสถในช่วงน้ีเปล่ียนจากอุโบสถไม ้เป็นก่ออิฐถือปูน หนัหนา้ทิศตะวนัตกตามแบบ

อุโบสถในช่วงท่ี 1 และยงัคงรักษาโครงสร้างหลงัคาจัว่มีหลงัคาพาไลรอบ รวมถึงการประดบั

ตกแต่งตามแบบศิลปะพื้นบา้นอยูร่ะยะหน่ึง ก่อนท่ีจะปรับเปล่ียนใหมี้รูปแบบศิลปะไทยประเพณี  

  อุโบสถท่ีสร้างข้ึนมีขนาดใหญ่ข้ึน ทรงค่อนขา้งสูง ในเบ้ืองตน้นิยมท าผงัพื้นชนิดท่ีมี

พาไลรอบ ท าเสากลมรับหลงัคาพาไล ซ่ึงน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากอุโบสถในรัชกาลท่ี 5 อยา่งเช่น  

อุโบสถวดัเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ  ซ่ึงท าเสากลมรับหลงัคาพาไลเหมือนกนั    

  ประเด็นการท าเสากลมรับหลงัคาพาไล จึงเป็นประเด็นหน่ึงท่ีท าให้อุโบสถในรัฐกลนั

ตนัแตกต่างจากอุโบสถในอ าเภอตากใบ ท่ีนิยมท าเสาส่ีเหล่ียมรับหลงัคาพาไลเน่ืองจากเคยเป็นส่วน

หน่ึงของรัฐกลนัตนัในอดีต  จึงมีการรับรูปแบบอุโบสถจากภาคกลางของไทยมาก่อน โดยเฉพาะ

อุโบสถในรัชกาลท่ี 3-4 ส่วนในอ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนันั้น จ านวนวดัเก่ามีอยู่นอ้ย จึงไดมี้การ

สร้างวดัและบูรณะวดัเก่าข้ึนใหม่ภายหลังจากการโอนดินแดนให้กับอังกฤษ ดังนั้ นรูปแบบ        

พุทธศิลป์ไทยท่ีเป็นตน้แบบให้กบัวดัไทยในรัฐกลนัตนัจึงเป็นรูปแบบท่ีอยูใ่นกระแสนิยมขณะนั้น 

คือ แบบท่ีท าในรัชกาลท่ี 5-6 แต่เน่ืองจากรัชกาลท่ี 6 ทรงสร้างวดันอ้ย แบบอยา่งอุโบสถส่วนใหญ่

จึงเป็นแบบท่ีท าในรัชกาลท่ี 5  

  ในด้านการประดับตกแต่ง แม้ว่าจะมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รวมถึงการประดับ

ตกแต่งซุ้มประตู หน้าต่างเป็นทรงปราสาทยอดและทรงบันแถลง แต่ลักษณะรูปแบบของ

                                                           

  82วรรณวภิา  ณ สงขลา, จติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที ่002 เล่มที ่3 วดัชลธาราสิงเห, 11. 
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องคป์ระกอบสถาปัตยกรรมดงักล่าวน้ี ก็ยงัมีธรรมชาติของงานช่างพื้นบา้น บางหลงัก็ผสมกบัศิลปะ

จีน หรือทั้งศิลปะไทยและศิลปะตะวนัตก อนัเน่ืองมาจากปัญหาของการขาดช่างท่ีเขา้ใจรูปแบบ

ศิลปะไทยประเพณีท่ีดีพอ ช่างส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นช่างพื้นบา้นหรือพระสงฆ์ จึงปรับแปลงรูปแบบ

เคร่ืองประดบัตามท่ีช่างคุน้เคยมาใช ้เช่น การประดบัตรงยอดจัว่ (ช่อฟ้า) และ ปลายจัว่ (หางหงส์) 

ซ่ึงมีรูปแบบศิลปะพื้นบา้นมลายู การท าสันหลงัคาอ่อนโคง้ปลายเป็นแฉกหางนกนางแอ่นอย่าง

ศิลปะแบบ”ฮกเก้ียน” รวมถึงน าคติความเช่ือเก่ียวกบั “ฮวงจุย้” ของจีนมาใช้  อย่างไรก็ดีรูปแบบ

ดงักล่าวน้ีก็พบท่ีอุโบสถ หรือ ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนเพียงหน่ึงหรือสองหลงัเท่านั้น 

  ส่วนอิทธิพลศิลปะตะวนัตกนั้น  น่าจะเขา้มาพร้อมกบัอุโบสถท่ีท าช่องโคง้รูปเกือกมา้

แทนเสาพาไล อุโบสถแบบน้ีท าข้ึนในรัชกาลท่ี 4 และไดแ้พร่ลงมายงัเมืองสงขลา เม่ือคราวท่ีรัชกาล

ท่ี 4 เสด็จมาประพาส พร้อมบูรณะพระเจดียบ์นเขาตงักวน ท าให้ขุนนางทั้งหลายท่ีตามเสด็จไดมี้

โอกาสสร้างวดั รูปแบบอุโบสถดงักล่าวจึงปรากฏอยู่มากในจงัหวดัสงขลา ดว้ยในขณะนั้นเมือง

สงขลาเป็นเมืองท่ีมีพุทธศาสนาเจริญอยู่ก่อนแล้ว ทั้งยงัเปรียบได้กบัประตูสู่เมืองมลายู เพราะมี

เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง 

  หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดมี้การสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขทรงปราสาทยอดข้ึน และ

เร่ิมมีการท าเลียนแบบเคร่ืองล ายองอุโบสถศิลปะไทยประเพณี นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีแสดง

เอกลกัษณ์ของศิลปะไทยเด่นชดั สอดคลอ้งกบับรรยากาศชาตินิยมท่ีคุกกรุ่นอยูใ่นเวลานั้น 

  ส าหรับพระประธานท าเป็นปูนป้ัน ตกแต่งผวิดว้ยการระบายสีแบบเหมือนจริงหรือ ลง

รักปิดทองทั้งองค์ องค์พระพุทธรูปประทบับนรัตนบลัลงัก์ มีฐานชุกชีรองรับ ระบายสีลวดลาย

ประดบัตกแต่งแทนการปิดทองประดบักระจก  งานระบายสีตกแต่งท่ีกล่าวถึงน้ีน่าจะเป็นลกัษณะ

ส าคญัของงานตกแต่งประติมากรรมท่ีท าสืบต่อกนัมาก่อนหนา้น้ี  

  ส่วนจิตรกรรมมีแนวคิดและการแสดงออกแบบเดียวกบัจิตรรกรรมท่ีกุฏิเจา้อาวาสวดั

ในแถบจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดันราธิวาส นิยมเขียนรูปพระจนัทร์ พระอาทิตย ์และ ดวงดารา

ประดบัท่ีเพดาน ตามคติความเช่ือท่ีเก่ียวกบัเขาพระสุเมรุ ซ่ึงน่าจะเป็นแบบแผนงานจิตกรรมประดบั

กุฏิและอุโบสถของวดัในภาคใตข้องไทยรวมทั้งในรัฐกลนัตนั  ส าหรับจิตรกรรมประดบัฝาผนงัมี

เพียงแห่งเดียว เขียนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัป่าหิมพานต ์รามเกียรต์ิและพระเวสสันดรชาดก ไวท่ี้ผนงัดา้น

นอกของอุโบสถ น่าจะมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสอนธรรมะใหค้นทัว่ไปไดเ้ห็นโดยสะดวก จิตรกรรมแบบ
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น้ีคงไดรั้บแนวคิดและการแสดงออกมาจากไทยพร้อมกบัอุโบสถท่ีก่อผนงัช่องโคง้รูปเกือกมา้รับ

หลงัคาพาไล ในรัชกาลท่ี 4  

  บรรยากาศดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่กรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนจกัรของไทย  

ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัการปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ก าหนดให้คณะสงฆใ์น

พระราชอาณาจกัรข้ึนกบัมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานโดยต าแหน่ง การ

ปกครองคณะสงฆใ์นส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็นภาค จงัหวดั อ าเภอ ต าบล โดยมีเจา้คณะ

ภาค เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ และ เจา้คณะต าบลปกครองตามล าดบั 

  ทั้งน้ีในหมวด 3       5 ย                      3  ย                  ว  พระ

อารามราษฎร์ และท่ีส านักสงฆ์ โดยเฉพาะพระอารามราษฎร์นั้น คือ วดัซ่ึงได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา  ดว้ยเหตุน้ี วดัในรัฐกลนัตนัจึงตอ้งของพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระยากลนัตนั

ประมุขของรัฐ 

  พระยากลนัตนักลนัตนัจึงมีความสนิทสนมกบัเจา้อาวาส และเป็นผูแ้ต่งตั้งเจา้คณะรัฐ 

ซ่ึงเทียบเท่ากบัเจา้คณะจงัหวดั ขนบธรรมเนียมดงักล่าวน้ียงัมีสืบเน่ืองกนัลงมาถึงปัจจุบนั  

  ช่วงที ่3  (พ.ศ. 2500-2550) 

  ในช่วงน้ี พบวา่มีการสร้างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีอยา่งแทจ้ริง อุโบสถแบบน้ี

ไม่มีพฒันาการเก่ียวขอ้งกับอุโบสถท่ีมีมาก่อนหน้าน้ี นอกจากน้ีอุโบสถเก่าท่ีมีมาก่อน ก็มกัถูก

บูรณะส่วนหลงัคาและประดบัตกแต่งใหม่ใหเ้ป็นแบบศิลปะไทยประเพณี   

  อุโบสถ มีก าแพงแกว้ลอ้มลานประทกัษิณ และมีสีมา 8 ต าแหน่ง และเร่ิมก่อซุ้มสีมา 

อุโบสถมีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  มีมุขทั้งดา้นหนา้ และดา้นหลงั กรอบประตู-หนา้ต่าง ตกแต่งดว้ย

ซุ้มทรงบนัแถลง หรือ ทรงปราสาทยอด โดยเฉพาะโครงสร้างหลงัคาไดเ้ปล่ียนเป็นหลงัคาจัว่สาม

     และมีหลงัคาปีกนกซอ้นลดระดบัตามสาม    โดยท่ีหลงัคาตบัล่างเป็นหลงัคากนัสาด มีข่ือยื่น

ออกมาจากผนงัรับ พร้อมเสาเก็จและคนัทวยติดตามเสา หลงัคาทุกซ้อนประดบัเคร่ืองล ายอง เช่น 

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้  

  องคป์ระกอบสถาปัตยกรรมดงักล่าวน้ี มีระเบียบแบบแผนการประดบัตกแต่งตามแบบ

ศิลปะไทยประเพณีจากกรุงเทพฯ เพราะได้แบบอยา่งมาจากแบบอุโบสถท่ีออกแบบโดยพระพรหม

พิจิตร ในราว พ.ศ. 2483         ย  “รัฐนิยม” ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกอบกบั
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บรรยากาศชาตินิยมท่ีเกิดข้ึนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในภูมิภาคน้ี ก็มีส่วนเร่งเร้าให้วดัไทย น า

รูปแบบศิลปะไทยประเพณีรวมถึงช่างไทยเขา้มาก่อสร้างในรัฐกลนัตนั 

 แบบอุโบสถดงักล่าวไดเ้ขา้มาในรัฐกลนัตนัภายหลงัจากมาเลเซียไดรั้บเอกราชใน พ.ศ. 

2500 ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยกบัมาเลเซียท่ีมีข้ึนในช่วงน้ีส่งผลต่อความเจริญงอกงามของ

วดัไทยในระยะน้ีดว้ย   

  พระประธาน นิยมพระพุทธรูปจ าลองพระพุทธรูปแบบสุโขทยั หรือ แบบเชียงแสน  

พระพุทธรูปเหล่าน้ีหล่อเป็นส าริด และน าเขา้มาจากประเทศไทยทั้งส้ิน ส่วนพระประธานองคเ์ดิมก็

ไม่ไดเ้คล่ือนยา้ยออกจากอุโบสถ แต่มกัประดิษฐานไวด้า้นหนา้พระประธานองคใ์หม่  ซ่ึงน่าจะเป็น

คตินิยมโบราณ   

 พุทธศิลป์ไทยในรัฐกลนัตนัมีแบบแผนและคติความเช่ือของทอ้งถ่ินผสมมาตั้งแต่ตน้ 

นบัตั้งแต่การออกแบบผงับริเวณวดั ท่ีก าหนดให้อุโบสถและกุฏิเจา้อาวาสเป็นองคป์ระกอบส าคญั 

ตลอดจนการหันหน้าของอาคารทั้งสอง ท่ียงัคงรักษาไวอ้ย่างเคร่งครัดจนถึงปัจจุบนั แต่อุโบสถ

อาคารส าคญัของวดัมีพฒันาการดา้นรูปแบบเขา้ศิลปะแบบไทยประเพณีอยา่งรวดเร็ว อุโบสถมีการ

ปรุงแต่งให้มีลกัษณะของศิลปะไทยประเพณีเพิ่มมากข้ึนภายหลงัการโอนดินแดนให้กบัองักฤษ 

กระนั้นก็ยงัคงมีอิทธิพลศิลปะพื้นบา้น ศิลปะจีน และ ศิลปะตะวนัตกปะปนอยูบ่า้ง   

  หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในเอเชียบูรพา ไดเ้กิดขบวนการชาตินิยมข้ึนในหมู่ประเทศท่ี

เคยอยูใ่ตอ้  านาจของยโุรปมาก่อน กระแสชาตินิยมดงักล่าวน้ีมีส่วนผลกัดนัให้กลุ่มคนชาติต่างๆ ใน

มาเลเซีย สร้างอาคารส าคญัท่ีมีรูปแบบ และสัญลกัษณความเป็นชาตินั้นๆ เด่นชดัข้ึน เช่น คนมลายู

ก็จะสร้างมสัยิดท่ีมีโดม คนจีนก็จะสร้างวิหารของเทพต่างๆ ในรูปแบบศิลปะฮกเก้ียน หรือ ศิลปะ

แตจ๋ิ้ว คนอินเดียก็สร้างเทวสถานท่ีมีโคปุระและสถาปัตยกรรมแบบอินเดียใต ้และคนไทยก็จะสร้าง

อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีตลอดจนการท าซุม้ประตูวดัแบบไทย โดยเฉพาะอุโบสถแบบศิลปะ

ไทยประเพณีนั้น ปรากฏหลกัฐานชดัเจนในพุทธศตวรรษท่ี 26   

  สภาพการณ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งพระสงฆไ์ทยใน

มาเลเซียกบัศูนยก์ลางการปกครองคณะสงฆใ์นไทย ท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยก็ตั้งแต่มีการออก

พระราชบญัญติัการปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 ในรัชกาลท่ี 5  รวมถึงการสอบธรรมสนามหลวงใน
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ต่างประเทศ ท่ีไทยไดจ้ดัสอบในมาเลเซียเป็นประเทศแรก83ในราว พ.ศ. 2489 โดยมี พระเทพญาณ

โมลี (เกตุ ธรรมรัชชะ) อดีตเจา้คณะอ าเภอเมืองสงขลา (พ.ศ. 2473) และเจา้คณะมณฑลจงัหวดั

ปัตตานี (พ.ศ. 2477) จดัการศึกษานกัธรรมในมาเลเซีย และมีการจดัสอบนกัธรรมสนามหลวงสืบมา

จนถึงปัจจุบนั84 

  การปรับเปล่ียนพระราชบญัญติัสงฆ ์และ การสอบธรรมสนามหลวงดงักล่าว ลว้นเอ้ือ

ต่อคณะสงฆไ์ทยในมาเลเซีย ราวกบัวา่รัฐกลนัตนัยงัอยูภ่ายใตพ้ระราชอาณาจกัรเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ี 

วดัไทยในมาเลเซีย จึงเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีท าให้คนไทย มีการสืบเน่ืองวิถีไทยมาโดยตลอด 

ภายใตพ้ระศาสนจกัรแบบเดียวกบัในไทย  

 

 

 

 

 

                                                           

  83รายงานการสอนนักธรรมจากวดัป่าธรรมชาติ, เขา้ถึงเม่ือ 29 กนัยายน 2555 เขา้ถึงไดจ้าก  
http://apacnews.net  
  84พระเทพญาณโมล ี(เกตุ ธรรมรัชชะ), เขา้ถึงเม่ือ 29 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.siamsouth.com 
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บทที ่4 

อุโบสถในรัฐเกดะห์และรัฐปะลสิ  

1. ความน า 

   “เกดะห์” หรือ “ไทรบุรี” เป็นรัฐทางชายฝ่ังทะเลตะวนัตกท่ีอยูติ่ดกบัรัฐปะลิสทางตอน

เหนือสุดของมาเลเซีย (ภาพท่ี 151)  และติดกบัจงัหวดัสตูล สงขลา และยะลาของไทย ทิศตะวนัออก

เป็นเทือกเขาต่อมาจากเขาสันกะลาคีรี และภูเขาใหญ่นอ้ยต่อเน่ืองกนัลงไป อนัเป็นตน้ก าเนิดของ

แม่น ้ าหลายสาย เช่น แม่น ้ าเกดะห์ (Sungai Kedah) แม่น ้ าปัตตานี (Sungai Patani) แม่น ้ าบูจงั 

(Sungai Bujang) แม่น ้ าเมอร์บ๊อก (Sungai Merbok) และ แม่น ้ ามูดา (Sungai Muda) ดว้ยเหตุน้ีพื้นท่ี

ราบส่วนใหญ่จึงเป็นท่ีราบริมฝ่ังทะเล ท่ีราบบริเวณเชิงเขา แม่น ้าและล าคลอง 
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ภาพท่ี 151 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงต าแหน่งท่ีตั้งวดัในรัฐเกดะห์และรัฐปะลิส จากความสูง 

                  ประมาณ 158 กิโลเมตร  

ท่ีมา : Kedah, เขา้ถึงเม่ือ 10 มกราคม 2554, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.googl/maps/n21rJ 
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  จากสภาพภูมิศาสตร์ของรัฐเกดะห์ท่ีตั้งอยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกและมีแม่น ้ าอยูห่ลายสาย 

ท าใหก้ารติดต่อคมนาคมทางน ้าสะดวก และเป็นช่องทางให้วฒันธรรมจากภายนอกหลัง่ไหลเขา้มา

ไดง่้าย เห็นไดจ้ากโบราณสถานรุ่นเก่าในวฒันธรรมฮินดู พุทธและอิสลามท่ีมีอยูใ่นรัฐเกดะห์    

  ตามแนวแม่น ้าดงักล่าวขา้งตน้เป็นท่ีตั้งของชุมชนนอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณกวัลามูดา

ตอนใตข้องรัฐ ไดพ้บโบราณสถานและโบราณวตัถุทั้งในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูจ านวนมากท่ี

เมอร์บ๊อก (Merbok) (ภาพท่ี 152) รวมถึงมสัยิดเพงกาลนั กากพั มสัยิดเก่าในอ าเภอกวัลามูดา (ภาพ

ท่ี 153) บริเวณน้ีจึงน่าจะเป็นเมืองหลวงเก่ามาหลายสมยัก่อนท่ีจะยา้ยท่ีตั้งไปทางเหนือของรัฐ 

บริเวณคลองเกดะห์ใหม่1 เมืองอลอร์สตาร์ (Alorsetar)ในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รัฐเกดะห์จดัเป็นรัฐขนาดใหญ่ท่ีมีคนไทยอาศยัอยูม่ากท่ีสุด ราว 24,000 คน2และมี

วดัไทยมากท่ีสุด โดยเฉพาะอ าเภอเป้ินดัง (Pendang) ซ่ึงอยู่ตอนกลางของรัฐค่อนมาทางทิศ  

                                                           

  1ประชุมพงศาวดาร ภาคที ่2 (พระนคร : โรงพิมพบ์ ารุงนุกลูกิจ, 2470. พิมพใ์นงานพระราชทาน

เพลิงศพพระยาราชานุวงศ ์(เลก็ บุญนาค) เม่ือปีเถาะ พ.ศ. 2470), 79-80. 

  2ค านวณ  นวลสนอง, ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของชาวมาเลเซียเช้ือสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลสิ และ     

เประ (สงขลา : สถาบนัทกัษิณคดี มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2550), 34. 

ภาพท่ี 152 ศาสนสถานบริเวณหุบเขาบูจงั  

                 (Bujang valley) เมอร์บ็อก (Merbok) 

ภาพท่ี 153 มสัยดิเพงกาลนั กากพั  

                  (Pengalan Kakap) สร้างราว 

                  พุทธศตวรรษท่ี 23 บูรณะเสร็จเม่ือ   

                  พ.ศ. 2537 
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ตะวนัออกมีวดัมากถึง 11 วดั รองลงมาคืออ าเภอเซะ (Sik) 6 วดั, อ าเภอบาลิง (Baling) 6 วดั อ าเภอ

ปาดงัเตอรัพ (Padang Terap) 5 วดั อ าเภอกูบงัปาสู (Kubang Pasu) 3 วดั อ าเภออลอร์สตาร์ (Alor 

Star) 3 วดั อ าเภอกวัลามูดา (Kuala Muda) 3 วดั และอ าเภอกูหลิม (Kulim) 1 วดั รวม 38 วดั กบั 5 

ส านกัสงฆ ์กล่าวไดว้า่ ต าแหน่งของวดัแสดงถึงต าแหน่งของหมู่บา้นคนไทยในรัฐเกดะห์ท่ีกระจาย

อยู่บริเวณตอนกลางของรัฐรอบๆ ภูเขาเปรัค ซ่ึงต่างจากรัฐกลันตันท่ีวดัส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ใกล้

พรมแดนไทย 

 ส่วนในรัฐปะลิส ซ่ึงเป็นรัฐท่ีเล็กท่ีสุดในมาเลเซีย  มีคนไทยราว 6,000 คน3 อาศยัอยู่

บริเวณทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐไม่ไกลจากแนวพรมแดนบริเวณปาดงัเบซาร์และสะเดา 

จงัหวดัสงขลา ยกเวน้วดัมชัฌิมาประสิทธ์ิท่ีอยูใ่กลต้วัเมืองมากกวา่วดัอ่ืน  ปัจจุบนัรัฐปะลิสมีวดัรวม 

4 วดั และส านกัสงฆอี์ก 2 ส านกั  

1. ลกัษณะทัว่ไปวดัไทยในรัฐเกดะห์ และปะลสิ 

  วดัในรัฐเกดะห์เกือบทั้งหมดไดรั้บผลกระทบจากการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์

ระหวา่ง พ.ศ. 2491-2503 ท าใหมี้การอพยพชาวบา้นและพระออกจากหมู่บา้นไปอยูใ่นค่ายท่ีรัฐบาล

จดัให้4 วดัและหมู่บา้นคนไทยถูกท าลายเพื่อไม่ให้เป็นท่ีพกัอาศยัและส่งเสบียงให้กบักองโจร ส่ิง

ปลูกสร้างภายในวดัรวมถึงศาสนวตัถุต่างๆ ได้รับความเสียหายและสูญไปเป็นจ านวนมาก5 เม่ือ

                                                           

  3เร่ืองเดียวกนั. 

  4เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “บริกส์” (The Briggs Plan) แนวคิดของพลโท เซอร์ แฮโรลด์ บริกส์ 

(Sir Harold Briggs) ผูอ้  านวยการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต ์โดยน าผูจ้บัจองท่ีดินท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฏหมาย

และอยูไ่กลเขตเมือง กบักลุ่มคนท่ีรัฐบาลไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองไปอยูใ่นหมู่บา้นแห่งใหม่ ซ่ึงมีร้ัวลวดหนาม

ลอ้มรอบและมีสถานีต ารวจดูแล  เพ่ือให้ความคุม้ครองและป้องกนัไม่ให้คนในบริเวณน้ีส่งเสบียงให้แก่โจรจีน

คอมมิวนิสต ์ดูใน ค านวณ  นวลสนอง, ประวตัศิาสตร์ท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเช้ือสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิสและ     

เประ, 33. และดูเพ่ิมใน ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2517), 294-295. 

  
5มีวดัท่ีถูกอพยพไปรวม 12 หมู่บา้น  คือ หมู่บา้นปลายระไมย  หมู่บา้นท่าน่าหรา  หมู่บา้นและวัด 

ทุ่งควาย หมู่บา้นและ วัดทุ่งพรุ หมู่บา้นและวัดล าป า หมู่บา้นและวัดล าเด็น หมู่บา้นปลกัคลา้และวัดปลักคล้า  

หมู่บา้นและวดัปลกัจนัทร์หอม  หมู่บา้นและวดัปาดงัแปลง หมู่บา้นและวดักอหร้า หมู่บา้นและวดัยาหน า หมู่บา้น 

และ วดัปาดงัก๊วย ดูใน ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 292-295.  
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ส้ินสุดการปราบปรามโจรจีนคอมมูนิสตด์งักล่าวก็ยากต่อการบูรณะซ่อมแซมให้กลบัคืนเหมือนเดิม 

ชาวบา้นและพระสงฆบ์างหมู่บา้นจึงไม่ไดย้า้ยกลบัมาถ่ินฐานเดิม คงมีเพียงบางหมู่บา้นท่ียา้ยกลบั

และเร่ิมสร้างวดักบัหมู่บา้นกนัใหม่ ส่วนในรัฐปะลิส ไม่ปรากฏวา่มีเหตุการณ์ดงักล่าวเหมือนรัฐเก

ดะห์  

  โดยสรุปแล้วหมู่บา้นคนไทยในรัฐเกดะห์ดงักล่าวข้างตน้ แต่ละหมู่บา้นมีวดัประจ า

หมู่บา้น หมู่บา้นเหล่าน้ีตั้งอยูบ่ริเวณรอบๆ ภูเขาเปรัค (ภาพท่ี 151) ในเขตอ าเภอเป้ินดงั เสะ บาลิง

และปาดงัเตอรัปรวม 13 วดั วดัทั้ง 13 วดัยงัปรากฏอยูใ่นเอกสารของสุลต่านอบัดุล ฮามิด รัฐเกดะห์ 

ในปีพ.ศ. 2433 และพ.ศ. 2435 โดยมีวดัล าเด็นเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดมีพระสงฆจ์ าพรรษาอยู ่22 รูป6   

  ต่อมาไดมี้ผูส้ันนิษฐานวา่ หมู่บา้นล าเด็นเป็นหมู่บา้นของชนชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

300 ปี และเป็นวดัหน่ึงในจ านวน 13 วดั ส่วนวดัท่ีเหลือจะตั้งอยูใ่กลก้บัวดัล าเด็นไดแ้ก่ วดัปลกัคลา้ 

วดับาลิง วดัคลองชา้ง วดัสระหลวง วดัวิสุทธิประดิษฐาราม วดัโพธิเจติยารา วดัล าปา วดัเทพ

สุวรรณาราม วดัธรรมศิริวราราม วดัจนัทร์หอม วดัท่านาหรา และวดัปาดงัปูสิงห์7   

2. ผงับริเวณวดั 

  หากพิจารณาการใชง้านของอาคารภายในวดั อุโบสถคงเป็นอาคารท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็น

ประธานของวดั แต่อาจไม่ไดต้ั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่น หรือมีนยัดา้นทิศทางกบัส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

เช่น เจดีย์ หรือกุฏิเจ้าอาวาส เน่ืองจากอุโบสถท่ีสร้างก่อนพุทธศตวรรษท่ี 26 มีรูปแบบศิลปะ

พื้นบา้นผสมคลา้ยกบัอาคารทัว่ไป และอาจมีบางวดัท่ีสร้างอุโบสถแยกเป็นอิสระจากอาคารอ่ืน เช่น 

อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ รัฐปะลิส แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะรวมกลุ่มกบัส่ิงก่อสร้างในเขต

พุทธาวาสมาตั้งแต่ช่วงแรก 

   อุโบสถนิยมสร้างชิดริมใดริมหน่ึงของวดัค่อนมาทางหนา้วดั ส่วนการหนัหนา้พบวา่ มี

ทั้งท่ีหนัไปทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก แต่มีขอ้สังเกตวา่ อุโบสถหนัหนา้ทิศตะวนัตกมกัเป็น

อุโบสถเก่าท่ีตั้ งอยู่ท่ีเดิมท่ียงัไม่ได้สร้างใหม่หรือได้มีการบูรณะมาแล้ว เช่น วดัสโมสรราชา           
                                                           

  6Keiko Kuruda, The Siamese in Kedah under nation -state Making, 2002, เขา้ถึงเม่ือ 10 มกราคม 

2554, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/ working_paper/ Kuroda_Kedah.pdf. 

  7ค านวณ  นวลสนอง, ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ของชาวมาเลเซียเช้ือสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลสิ และ    

เประ, 34. 

http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/%20working_paper/%20Kuroda_Kedah.pdf
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นุประดิษฐ์ อ าเภอโกตาร์เซตาร์ (ภาพท่ี 154)  วดัวิสุทธิประดิษฐาราม อ าเภอเป้ินดงั วดัธรรมศิริ    

วราราม อ าเภอเซะ รัฐเกดะห์ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดงันั้นวดัเหล่าน้ีจึงอาจสร้างตามคติความเช่ือเดิมแบบเดียวกบัวดัในรัฐกลนัตนั ขณะท่ี

อุโบสถเก่าท่ีก าลงัสร้างใหม่แทนของเดิม ไดท้  าการปรับเปล่ียนการหนัหนา้อุโบสถจากทิศตะวนัตก

เป็นทิศตะวนัออกตามคติความเช่ือไทย เช่น อุโบสถวดัโพธิเจติยาราม อ าเภอเป้ินดงั หรือหันไป

ทางด้านอ่ืน เพื่อให้รับกบัเส้นทางคมนาคม เช่น อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ (หลงัใหม่) อ าเภอ

คงัหง่า รัฐเปอร์ลิส หนัหนา้อุโบสถไปทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็นดา้นหนา้วดั เป็นตน้ (ภาพท่ี 155)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 154 ภาพถ่ายทางอากาศ วดัสโมสรราชานุประดิษฐ ์อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 

ภาพท่ี 155 ภาพถ่ายทางอากาศ วดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส 



167 

 

  ลกัษณะดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นว่าคติความเช่ือเก่ียวกบัทิศในรัฐเกดะห์ไดล้ดหย่อนลง 

สันนิษฐานไดว้า่ เดิมอุโบสถคงนิยมหันหน้าทางทิศตะวนัตกเหมือนกบัวดัในรัฐกลนัตนั ภายหลงั

เม่ือไดรั้บอิทธิพลจากไทย8 จึงเปล่ียนการหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกตามคติความเช่ือไทย ซ่ึงต่าง

จากอุโบสถในรัฐกลนัตนัท่ีแมว้า่จะไดรั้บอิทธิพลจากไทยแต่ยงัยดึถือการหนัหนา้อุโบสถไปทางทิศ

ตะวนัตกอนัเป็นคติความเช่ือเดิม 

3. การแบ่งช่วงศึกษาวดัไทยในรัฐเกดะห์ 

 จากการศึกษา ผูว้จิยัพบวา่วดัไทยในรัฐเกดะห์สามารถแบ่งช่วงศึกษาไดเ้ช่นเดียวกบัรัฐก

ลนัตนั ดว้ยก่อนท่ีจะโอนให้กบัองักฤษ รัฐเกดะห์มีสถานภาพเป็นหัวเมืองของไทยเช่นเดียวกบัรัฐ 

กลนัตนั และเพื่อใหก้ารศึกษาอุโบสถเป็นแนวทางเดียวกนัจึงแบ่งช่วงศึกษาเหมือนกบัการแบ่งช่วง

ศึกษาในรัฐกลนัตนัโดยอาศยัเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ดงัน้ี   

  ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) เป็นช่วงท่ีรัฐเกดะห์ยงัเป็นหัวเมืองของไทย ก่อน

รัชกาลท่ี 4 ไทยตอ้งยกกองทพัมาตีเมืองไทรบุรีบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2464 เจา้พระยาไทรบุรี

ไดห้นีไปอยู่เมืองเกาะหมาก  กองทพัเจา้พระยานครจึงตั้งทพัอยู่กลางเมืองไทรบุรี แลว้กวาดตอ้น

ครอบครัวมลายเูมืองไทรบุรีส่งไปถวายทางกรุงเทพฯ หลายร้อยครัว หลงัจากนั้นเจา้พระยานคร จึง

มีใบบอกเขา้ไปกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว ขอพระราชทานให้นายแสง 

บุตรเจ้าพระยานคร ด ารงต าแหน่งพระยาอภยัธิเบศร์ มหาประเทศราชบดินทร์ อินทรไอศวรรย ์

ขณัฑเสมา มาตยานุชิต สิทธิสงคราม รามภกัดี พิริยพาห เป็นเจา้เมืองไทรบุรี9 ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ีมี

คนไทยเป็นเจา้เมืองไทรบุรี 

 เหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้สอดคล้องกบับนัทึกของหลวงอุดมสมบติั ดงัปรากฏความ

ตอนหน่ึงวา่ 
 “...ถา้จะใหพ้ระยาไทรคงบา้นเมืองอยูต่ามเดิมแลว้ ก็ตอ้งคิดจดัแจงใหม้ัน่คงท่ีดีจึงจะได ้  

            ถา้ไม่มัน่คงวิง่โร่มาอีกแลว้อายเขาทีเดียว  ตอ้งคิดหาเอาคนไปใส่ใหไ้ดส้กัพนัหน่ึงสองพนั 

                                                           

  8เป็นแนวคิดของวดัในประเทศไทย ท่ีพระสงฆท่ี์เดินทางมาจากไทยน าเขา้มา 

  9พระยาวเิชียรคีรี (ชม ณ สงขลา), พงศาวดารเมอืงสงขลา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2501. พิมพเ์ป็น

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเอ้ือ (เอ้ือน) ณ สงขลา ณ เมรุวดัมกุฏกษตัริยาราม วนัท่ี 20 กรกฎาคม 

2501), 16-17. 
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  นัน่แหละจึงจะรับรองเป็นท่ีมัน่คงไวว้างใจได ้จะคิดเอาคนท่ีปลายแดนเมืองสงขลา เมือง 

  พทัลุง และบา้นเมืองใดบา้งซ่ึงต่อแดนกบัเมืองไทรไปข้ึนกบัเมืองไทรก็ได ้ ก็ยกเอา 

  ครอบครัวไปตั้งอยูใ่นเขตเมืองไทรทีเดียว มีราชการมาก็จะไดช่้วยกนัทนัท่วงที...” 10   

 นอกจากน้ีก็ยงัเป็นเหตุการณ์ท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งท่ีตั้งของวดัท่ีอยู่ในบนัทึกของ

สุลต่าน ตนกู อบัดุล ฮามิด ซ่ึงนักวิชาการชาวญ่ีปุ่น ช่ือ เกียวโกะ กูโรดะ (Keiko Kuroda) แห่ง

มหาวิทยาลยัคาโกชิมา (Kagoshima University) พบวา่มีวดัไทยจ านวน 13 วดั ตั้งอยูบ่ริเวณรอบๆ   

ภูเขาเปรัค (Bukit Perak) เขตอ าเภอเป้ินดงั11 กลางเมืองไทรบุรีหรือเกดะห์ (ภาพท่ี 156) บริเวณจึง

น่าจะเป็นเมืองหลวงไทรบุรีเม่ือคร้ังท่ีรัชกาลท่ี 3 ไดใ้ห้ นายแสง บุตรเจา้พระยานคร หรือพระยา

อภยัธิเบศร์ มหาประเทศราชบดินทร์ อินทรไอศวรรย์ ขณัฑเสมา มาตยานุชิต สิทธิสงคราม ราม

ภกัดี พิริยพาห เป็นเจา้เมืองไทรบุรี แต่ปัจจุบนัอุโบสถของวดัดงักล่าวส่วนใหญ่ถูกท าลายไปเม่ือ

คราวปราบโจรจีนคอมมิวนิสต์ คงเหลือเพียงบางวดัท่ียงัคงมีหลกัฐานการบูรณะหรือสร้างใหม่

ในช่วงท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  10จดหมายหลวงอุมสมบัติ, พร้อมดว้ยอธิบายของ สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงรา

ชานุภาพ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505. พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองคเ์จา้เฉลิมพลทิฆมัพร โปรดให้พิมพใ์นงาน

พระราชทานเพลิงศพ พระรัตนธชัมุนี (อิสฺสรญาณเถร) ณ เมรุหนา้วดัพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส), 

263. 

 11Keiko Kuroda, The Siamese  in Kedah under nation-state making,  accessed May 16, 2013, 

available from http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/working_paper/Kuroda_Kedah.pdf 
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อยา่งไรก็ตาม จากการส ารวจผูว้ิจยัพบวา่ อ าเภอบาลิง ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีตั้งห่างออกมาจาก

อ าเภอเป้ินดงัลงมาทางใต ้(ภาพท่ี 156) ยงัมีวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง12 และอุโบสถท่ีมีรูปแบบ

                                                           

 12การตั้งถ่ินฐานของคนไทยในอ าเภอบาลิงไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั ทราบแต่เพียงวา่อาศยัอยูม่า

ประมาณ 300 ปี และอพยพหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดไดอ้พยพลงมาจากทางเหนือบริเวณโรงพยาบาลบาลิงเก่า ต่อมา

เกิดสงคราม ผูค้นก็หนีกระจดักระจาย เม่ือเหตุการณ์สงบจึงกลบัมาอยู่ในท่ีเดิม และยา้ยมาตั้งอยู่ในท่ีปัจจุบัน

เพ่ือใหใ้กลก้บัแม่น ้ าบาลิง (Sungai Baling) ดูใน ค านวณ นวลสนอง, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเช้ือ

สายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิส และ เประ,  เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก www.ists.tsu.ac.th/  และดูใน 

ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 343. 

ภาพท่ี 156  ภาพสันนิษฐานบริเวณท่ีตั้งเมืองหลวงไทรบุรีหรือเกดะห์ 

(1)   เมืองหลวงเก่าบริเวณกวัลามูดา 

(2)   เมืองหลวงเม่ือในรัชกาลท่ี 3 เม่ือคร้ังท่ีคนไทยเป็นเจา้เมืองไทรบุรี 

(3)   เมืองหลวงเม่ือคร้ังในรัชกาลท่ี 5 ลงมาถึงปัจจุบนั 

ท่ีมา : Kedah, accessed January 10, 2011, Available from http://Goo.gl/maps/n21rJ 

ภูเขาเปรัค 
 2 

วดัพระธาตุป่าลไิลย์บาลงิ 

 3 

 1 

 2 

1 

2 2 
3 
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แตกต่างจากอุโบสถในช่วงท่ี 2 และช่วงท่ี 3 อีกทั้งยงัมีบางส่วนท่ีแสดงอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นมลายู

เหลืออยู ่แมว้า่บางส่วนจะผา่นการบูรณะมาแลว้ใน พ.ศ. 248213 (ภาพท่ี 157) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต่อมาในรัชกาลท่ี 4 ทรงพระราชด าริให้มีการท าถนนหลวงตั้งแต่พรมแดนเมืองสงขลา 

ไปเมืองไทรบุรี เพื่อให้มีการเดินทางติดต่อค้าขายได้สะดวก14 ถนนสายน้ีนอกจากมีไวเ้พื่อการ

เดินทางติดต่อคา้ขายแลว้  ยงัช่วยให้ไทยสามารถก ากบัดูแลหัวเมืองมลายไูดเ้ร็วข้ึน ผลของการท า

ถนนน่าท่ีจะท าให้คนไทยอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานและมีการตั้งวดับุญญารามท่ีหมู่บา้นปาดงัเซระ 

(Padangsera) อ าเภอกูบงัปาสู รัฐเกดะห์ ในพ.ศ. 243115 และวดัในรัฐปะลิสอีก 2 วดัท่ีอาจมีอยูก่่อน

และไดรั้บการพฒันาข้ึนมาในระยะน้ี คือ วดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ และ วดัสุวรรณคีรี อ าเภอคงัหง่า ซ่ึงมี

อายปุระมาณ 100 ปี16 (ภาพท่ี 158 ก, ข) แต่อุโบสถน่าจะสร้างข้ึนในช่วงท่ี 2 

 
 

                                                           

 13ก าหนดอายไุดจ้ากการเปรียบเทียบลวดลายท่ีอุโบสถกบัท่ีหอระฆงั พบวา่เหมือนกนัและท่ีหอระฆงั

มีอกัษรจารึก พ.ศ. 2484 จึงสนันิษฐานวา่อุโบสถอาจบูรณะใน พ.ศ. 2484 พร้อมกบัการสร้างหอระฆงั 

  14พระยาวเิชียรคีรี (ชม ณ สงขลา), เร่ืองเดิม, 88-89.  

 15ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 278. 

 16การระบุอาย ุ100 ปี เป็นการสมัภาษณ์เจา้อาวาสเม่ือ พ.ศ. 2506 ดูใน ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยใน

มาเลเซีย, 273. 

ภาพท่ี 157 อุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลย ์บาลิง อ าเภอบาลิง รัฐเกดะห์ 
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 ใน พ.ศ. 2440 ไทยไดท้ าการเปล่ียนแปลงการปกครองในส่วนภูมิภาค และรัชกาลท่ี 5 

ทรงแต่งตั้งเจา้พระยาไทรบุรี ตนกู อบัดุล ฮามิด เป็นขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรี17 โดยรวม

เมืองปะลิสและสตูลท่ีเคยข้ึนกบัไทรบุรีกลบัเขา้มาอีกคร้ังหน่ึง การแต่งตั้งดงักล่าวแสดงถึงความไว้

พระราชหฤทยัท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงมีต่อเจา้พระยาไทรบุรี สันนิษฐานว่าในช่วงน้ีเองท่ีเกดะห์ได้ตั้ง  

เมืองอลอร์สตาร์เป็นเมืองหลวงใหม่ 

 ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) เป็นช่วงท่ีองักฤษไดเ้ขา้ครอบครองเมืองมลายท่ีูเคยเป็นหัว

เมืองของไทยทั้งหมด  เกดะห์ในช่วงน้ีมีตนกู อบัดุลฮามิด ซ่ึงไดรั้บพระราชทานยศเป็น เจา้พระยา

ไทรบุรี ก่อนท่ีจะมาอยู่ในปกครองของอังกฤษ สุลต่านท่านน้ีเป็นผู ้มีความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษตัริยไ์ทย และเป็นท่ีโปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั แมว้า่ไทร
                                                           

  17พ.ศ. 2440 ไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมหวัเมืองมลายฝู่ายตะวนัตก 3 เมือง คือ ไทรบุรี ปะ

ลิส และ สตูล ส่วนกลนัตนัและตรังกานูรวมอยูก่บัมณฑลภูเก็ต ดูใน พระราชพงศาวดาร ภาคที ่2, 109-110. และ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, พระราชหัตถเลขาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคที่ 2 ตอนที่ 1 

ปกครองหัวเมอืงและมลายู) (กรุงเทพฯ :  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2521),  3. (อดัส าเนา) 

ภาพท่ี 158  อุโบสถในรัฐปะลิส 

(ก)  อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ อ าเภอคงัหง่า 

(ข) อุโบสถวดัสุวรรณคีรี อ าเภอคงัหง่า  

(ก) (ข) 
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บุรีหรือเกดะห์จะอยู่ในปกครองขององัฤกษแล้ว ท่านก็ยงัเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฏิ

เกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือคร้ังเสด็จประพาสเมืองมลายอูยา่งสมพระเกียรติ 

 วดัส าคญัท่ีสร้างข้ึนในช่วงน้ีอยูใ่นเมืองอลอร์สตาร์ คือ วดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ (ภาพ

ท่ี 159)  เพื่อเป็นท่ีเก็บอฐิับางส่วนของมารดาคุณหญิงเน่ือง นนทนาคร ภรรยาคนไทยของสุลต่าน

ตนก ูอบัดุลฮามิด วดัน้ีสร้างเม่ือ พ.ศ. 2453 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากสุลต่าน และอุโบสถของวดั

น้ีน่าจะเป็นตน้แบบการสร้างอุโบสถในพุทธศตวรรษท่ี 26 หลายวดัในรัฐเกดะห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 นอกจากน้ียงัมีอุโบสถวดัวิสุทธิประดิษฐาราม อ าเภอเป้ินดงั ซ่ึงมีหลกัฐานการสร้างใน 

พ.ศ. 2478 อุโบสถหลงัน้ีอาจสืบทอดรูปแบบของอุโบสถทรงโถงรุ่นเก่าท่ีมีมาก่อนหนา้น้ี (ภาพท่ี    

160) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 159 อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ ์อ าเภอโกตาร์เซตาร์  รัฐเกดะห์ สร้าง พ.ศ. 2453 

ภาพท่ี 160 อุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์ สร้าง พ.ศ. 2478 
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  ช่วงที ่3 (พ.ศ. 2500-2550) เมืองมลาย ูไดรั้บเอกราชมีรัฐธรรมนูญของตนเอง จนมี

การเลือกตั้งทัว่ไปใน พ.ศ. 2502 ส่งผลให้มาเลเซียกบัไทยมีความสัมพนัธ์กนัในฐานะมิตรประเทศ  

ราว พ.ศ. 2507-2508 รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาลเซียไดใ้ห้งบประมาณสนับสนุนการสร้างและ

บูรณะอุโบสถของวดัไทย เช่น วดับุญญาราม อ าเภอกูบงัปาสู ต่อมาก็สร้างวดันิโครธาราม อ าภอโก

ตาร์เซตาร์ ซ่ึงเป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองอลอร์สตาร์ เมืองหลวงของรัฐเกดะห์ 

  วดันิโครธารามน้ี เป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองอลอร์สตาร์ เมืองหลวงของรัฐ สร้าง

ข้ึนมาใหม่เพื่อใช้เป็นท่ีสอบธรรมสนามหลวงแทนวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ท่ีถูกน ้ าเซาะตล่ิงจน

อาจท าให้วดัไดรั้บความเสียหาย โดยไดม้อบให้ คุณประสงค ์ทองเต็ม นายช่างของกรมศาสนาใน

ขณะนั้นเป็นผูอ้อกแบบห้องสมุดหนงัสือภาษาไทยก่อน สร้างเสร็จใน พ.ศ. 250918  ต่อมาจึงไดท้  า

การก่อสร้างอุโบสถโดยมี ฯพณฯตนก ูอบัดุล เราะห์มาน นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาวางศิลาฤกษ ์ใน 

พ.ศ. 2511 ภายหลงัเม่ืออุโบสถสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2518 ไดม้าท าพิธีเปิดอีกคร้ังหน่ึง19  

 ในการก่อสร้างดงักล่าวดงักล่าวน้ี ไดน้ าแบบอุโบสถและช่างไทยเขา้ไปท าการก่อสร้าง

เสนาสนะต่าง ๆ ในวดั อุโบสถมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณีท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยูใ่นไทยอยา่ง

แบบอุโบสถของหลวงวศิาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) (ภาพท่ี 161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 18ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันธรรม, ไทยในมาเลเซีย, 287. 

 19ประวติัวดัท่ีอุโบสถวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาเซตาร์ หรือ เมืองอลอร์สตาร์ รัฐเกดะห์ 

ภาพท่ี 161 อุโบสถวดันิโครธาราม  อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 
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4. วเิคราะห์อุโบสถในรัฐเกดะห์และปะลสิ ช่วงที ่1 (พ.ศ. 2325-2451)   

 โดยสภาพภูมิศาสตร์วดัไทยในรัฐเกดะห์ และปะลิส น่าจะไดรั้บอิทธิพลจากภาคกลาง

ของไทยผ่านมาทางสงขลามากกว่าทางอ่ืนเพราะมีพื้นท่ีติดต่อกนั และดา้นทิศตะวนัออกเป็นดา้น

ปิดเน่ืองจากเป็นเทือกเขาสูงอย่างต่อเน่ืองลงไปทางใต ้ส่วนทิศตะวนัตกเป็นทะเลซ่ึงเป็นอีกทาง

หน่ึงท่ีติดต่อกนัได ้แต่เน่ืองจากวดัในวดัเกดะห์ช่วงแรกน่าจะผ่านการบูรณะมาแล้ว ประกอบกบั

เหตุการณ์ปราบปรามโจรคอมมิวนิสตใ์นช่วง พ.ศ. 2491-2503 ท าให้หลกัฐานอุโบสถท่ีมีอยูใ่นวดั

ไดรั้บความเสียหาย   วดับางวดัถูกทิ้งร้างขาดการดูแล บางวดัก็ถูกยา้ย20 และบางวดัก็ถูกเผา จึงเป็น

การยากท่ีจะระบุรูปแบบอุโบสถในช่วงแรกได้ชัดเจน แต่จากการส ารวจและเปรียบเทียบกับ

ภาพถ่ายเก่า ผูว้ิจยัพบว่าอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง อ าเภอบาลิง เป็นอุโบสถท่ีมีฐานบวัคว  ่า

บวัหงายค่อนขา้งสูง และท าประตูทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั โดยเฉพาะดา้นหลงัท าประตูชิดริมซ้าย-

ขวา ซ่ึงเป็นลกัษณะประตูอุโบสถของไทย อย่างไรก็ตามส่วนประกอบสถาปัตยกรรมบางส่วนยงั

เก่ียวข้องกับศิลปะพื้นบ้าน เช่น หลังคาท่ีคลุมบันไดด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถ รวมถึง

โครงสร้างหลงัคา จึงจดัอุโบสถหลงัน้ีเป็นอุโบสถแบบผสมศิลปะไทยประเพณีกบัศิลปะพื้นบา้น

มลายู สันนิษฐานว่า วดัพระธาตุป่าลิไลย ์บาลิง น้ีเป็นวดัประจ าหมู่บา้นคนไทยเม่ือแรกเขา้มาตั้ง

หลกัแหล่งในบริเวณอ าเภอบาลิง ในช่วงท่ี 1 แต่ไดมี้การบูรณะต่อเติมบางส่วนในภายหลงั จึงขอ

ศึกษาอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลย ์บาลิง อ าเภอบาลิงในช่วงแรกน้ีเพียงวดัเดียว เน่ืองจากวดัท่ีเหลือ

ไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่สร้างในช่วงแรก      

  อุโบสถแบบผสมศิลปะไทยประเพณกีบัศิลปะพืน้บ้าน  

 ผูว้ิจยัไดว้ินิจฉัยมาแลว้ว่า รูปแบบศิลปะไทยประเพณี คือ ส่วนฐานแบบฐานบวั และ

การท าประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซ่ึงต่างจากอุโบสถส่วนใหญ่ท่ีนิยมท าประตู 3 ด้าน คือ 

ดา้นหน้า และด้านขา้งสองขา้ง คลุมบนัไดหน้าประตู นอกจากน้ียงัท าหลงัคากนัสาด คลุมบนัได

ทางข้ึนอุโบสถทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั หลงัคาแบบน้ีเป็นหลงัคาแบบพื้นบา้นมลายท่ีูมีช่ือเรียกวา่ 

                                                           

 20คนไทยในหมู่บา้นถูกอพยพใหไ้ปอยูใ่นหมู่บา้นใหม่ท่ีรัฐบาลจดัไวใ้ห ้ซ่ึงมีมากถึง 40 หมู่บา้นใน

จ านวนน้ีร้อยละ 80 เป็นหมู่บา้นคนจีน ดูเพ่ิมใน Keiko Kuruda, The Siamese in Kedah under nation -state 

Making, 2002, 2. 
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“ปีซงั เซซีเกท” (Pisang Sesiket Roof)  ซ่ึงเป็นหลงัคาส าหรับคลุมพื้นท่ีส่วนท่ีต่อขยายออกไป (ภาพ

ท่ี 162) ซ่ึงต่างจากรัฐกลนัตนัและรัฐปีนงัท่ีไม่ท าหลงัคาแบบน้ี ในส่วนน้ีจึงขอศึกษาหลงัคาของ

เรือนพื้นบา้นมลายเูพื่อเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ ดงัน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 162 หลงัคาแบบปีซงั เซซิเกท (Bumbung Pinsang  Sesikat)    

(ก) ภาพลายเส้นหลงัคากนัสาดแบบปีซงั เซซิเกท 

(ข) หลงัคากนัสาดคลุมบนัไดเรือนพื้นบา้นมลายบูริเวณบาลิก ปูเลา รัฐปีนงั 

(ค) หลงัคากนัสาดคลุมบนัไดศาลาการเปรียญวดัวสุิทธิประดิษฐาราม รัฐเกดะห์ 

ท่ีมาภาพท่ี 162 ก  : ขอ้มูลจากพิพิธภณัฑส์ถาปัตยกรรมมาเลย ์(Malay Architecture Museum)

รัฐมะละกา 

(ก) 

(ข) (ค) 
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 ลกัษณะรูปแบบ 

  อุโบสถในช่วงท่ี 1 น้ี เหลืออยู่เพียงหลงัเดียวคือ อุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลย ์บาลิง 

(ภาพท่ี 163) มีผงัพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ หนัหนา้ดา้นทิศตะวนัออก ท าใบสีมาพร้อมฐานรองรับ

ลอ้มรอบอุโบสถ 8 ต  าแหน่ง แต่ยงัไม่พบวา่มีการท าก าแพงแกว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเด็นส าคญัดา้นรูปแบบท่ีท าใหผู้ว้จิยัเช่ือวา่อุโบสถแบบน้ีมีอายอุยูใ่นช่วงท่ี 1 คือ  

1. อุโบสถมีทรงค่อนขา้งเต้ีย และไม่ก าหนดหอ้งอุโบสถตามแบบศิลปะไทยประเพณี  

ผนงัดา้นขา้งมีหนา้ต่าง 2 ช่อง และช่องหนา้ต่างมีขนาดเล็ก 

2. หลงัคาอุโบสถยงัคงมีโครงสร้างหลงัคาแบบพื้นบา้นใชร้ะบบข่ือกบัจนัทนั และมี 

การใชห้ลงัคากนัสาดแบบปีซงั เซซีเกท (Bumbung Pinsang  Sesikat) ซ่ึงเป็นแบบหลงัคาท่ีใชค้ลุม

บนัไดข้ึนเรือนมลาย ูหรือคลุมส่วนท่ีต่อเติมออกไป 

ทั้ง 2 ประเด็น เป็นลกัษณะท่ีน่าจะปรากฏในอุโบสถช่วงแรก และค่อยๆ หายไปในช่วง 

ท่ี 2  

1 

2 (3) 

(4)  

(2) 

1 
(1) 

ภาพท่ี 163 ผงับริเวณวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง (บางส่วน) 

(1) อุโบสถ   (2)  เจดีย ์

(3) หอไตร              (4)  หอระฆงั 
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 อย่างไรก็ตาม อุโบสถหลงัน้ียงัมีลกัษณะอุโบสถแบบไทยอยูบ่างประการ คือ หลงัคา

ตับบนเป็นหลังคาจั่ว หลังคาตับล่างเป็นหลังคากันสาด ท าประตูทั้ งด้านหน้าและด้านหลัง 

โดยเฉพาะดา้นหลงัท าชิดริมซา้ย ริมขวา ภายในอุโบสถยงัท ายกพื้นเป็นแท่นส่ีเหล่ียมเบ้ืองหนา้พระ

ประธานเพื่อให้พระสงฆ์นัง่  ลกัษณะดงักล่าวน้ีเก่ียวขอ้งโยงใยกบัลกัษณะของอุโบสถแบบศิลปะ

ไทยประเพณี จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนไทยท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณอ าเภอบาลิง อาจมาจากคนไทยท่ี

อพยพมาจากไทย ซ่ึงแตกต่างจากคนไทยในบริเวณอ่ืนท่ีตั้ งถ่ินฐานมานานจนกลมกลืนกับ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 ส่วนฐาน อุโบสถท าฐานสูงประมาณ 1 เมตร ลกัษณะฐานแบบฐานบวัหรือฐานปัทม ์

ประกอบดว้ยหน้ากระดานตอนบน บวัหงาย ทอ้งไม ้บวัคว  ่าและหน้ากระดานตอนล่าง โดยมีเส้น

ลวดก ากบัแต่ละส่วนทั้งบนและล่าง (ภาพท่ี 164 ก, ข) แต่ส่วนหนา้กระดานตอนบนและบวัหงายท า

เล็กกวา่ตอนล่าง เพื่อความมัน่คงแข็งแรงของฐานตอนล่างสุดของอุโบสถ ซ่ึงเป็นแบบท่ีนิยมท าใน

อุโบสถรัฐกลันตนั เช่น ท่ีอุโบสถวดัชลประชุมธาตุชนาราม และ อุโบสถวดัพิกุลทองวราราม 

อ าเภอตุมปัต เป็นตน้   
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 ส่วนตัวอุโบสถ นบัตั้งแต่พื้นอุโบสถข้ึนมาจนสุดผนงั อุโบสถมีขนาดส่ีห้อง มีช่อง

หน้าต่างผนงัละ 2 ช่องโดยท าหน้าต่างในห้องท่ีสองหรือห้องท่ีสาม ซ่ึงอยู่ประมาณก่ึงกลางผนงั 

ส่วนประตู ดา้นหนา้ท าประตูเดียวอยูต่รงกลาง ดา้นหลงัท าสองประตูชิดริมซา้ย ริมขวา  (ภาพท่ี 164 

ข) ตามแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณี ท่ีนิยมท าประตูอุโบสถทั้งทางดา้นหนา้และดา้นหลงั  

ภาพท่ี 164 อุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง อ าเภอบาลิง รัฐเกดะห์ 

                  (ก)  ดา้นหนา้อุโบสถ              

     (ข)  ฐานอุโบสถ 

     (ค)  ดา้นหลงัอุโบสถ 

 

(ข) (ค) 

(ก) 
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ภาพท่ี 165  หนา้ต่างอุโบสถ 

(ก)  อุโบสถวดัใน อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

(ข)  อุโบสถวดัดอนแย ้อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

  

 ประตูดา้นหน้ามีขนาดประตูใหญ่กว่าประตูดา้นหลงั มีช่องหนา้ต่างขนาบอยูส่องขา้ง 

และท าหลงัคากนัสาดแบบพื้นบา้นมลายคูลุมบนัได (ภาพท่ี 164 ก) ส่วนดา้นหลงัอุโบสถมีประตูชิด

ริมซา้ย ริมขวา แต่ขนาดประตูเล็กกวา่ดา้นหนา้ และมีหลงัคากนัสาดคลุมบนัไดแบบเดียวกนั (ภาพ

ท่ี 164 ข) 

  โครงสร้างอาคารประกอบดว้ยเสาร่วมในรับหลงัคาจัว่ ผนงัรับหลงัคากนัสาด โดยมี

เสาร่วมผนงัหรือเสาเก็จช่วยรับ เสาเก็จน้ีท าใหส้ามารถก าหนดหอ้งอุโบสถไดว้า่มีขนาดส่ีห้องแต่ท า

ช่องหนา้ต่างห้องท่ีสองกบัห้องท่ีสาม ส่วนห้องท่ีหน่ึงกบัห้องท่ีส่ีทึบ  ลกัษณะดงักล่าวน้ีท าให้เห็น

วา่การสร้างอุโบสถในช่วงน้ีไม่ไดก้  าหนดให้มีช่องหนา้ต่างประจ าห้องอุโบสถเหมือนกบัอุโบสถ

ศิลปะไทยประเพณี เป็นแต่เพียงก าหนดช่องหน้าต่าง 2 ช่องให้อยู่ก่ึงกลางผนังด้านขา้ง ซ่ึงอาจ

เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการออกแบบหน้าต่างทางดา้นขา้งของวิหารจีนเพื่อให้สมดุลกบัหลงัคาจัว่ท่ี

เอียงลาดลงมาสองขา้ง เช่น อุโบสถวดัใน รัฐปีนงั (ภาพท่ี 165 ก) และ อุโบสถวดัดอนแย ้อ าเภอ

เมือง จงัหวดัสงขลา (ภาพท่ี 165 ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(ข) (ก) 
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  การออกแบบช่องหน้าต่างดังกล่าวให้ความส าคัญกับลักษณะท่ีสมมาตร

เช่นเดียวกบัการท าหนา้ต่างขนาบอยูส่องขา้งประตูทางดา้นสกดัหนา้ ซ่ึงนิยมท าในอุโบสถรัฐเกดะห์

และปะลิส ในขณะท่ีอุโบสถในรัฐกลันตนัไม่นิยมท า นอกจากน้ียงัพบว่าในช่วงน้ียงัไม่มีงาน

ประดบัตกแต่งกรอบประตู กรอบหน้าต่าง บานหน้าต่างเป็นไม้มีบานเปิด กลอนดาล และธรณี

หนา้ต่างล่างและบน ลกัษณะของหนา้ต่างแบบน้ีเป็นการท าช่องหนา้ต่างแบบเรือนไทย (ภาพท่ี 166)  

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 ภายในอุโบสถตามแนวเสาร่วมใน ไดย้กพื้นปูนสูงข้ึนมาเล็กนอ้ยเพื่อเป็นท่ีนัง่ส าหรับ

พระสงฆ ์(ภาพท่ี 167 ข) การยกพื้นสูงตามแนวเสาร่วมในเพื่อเป็นท่ีนัง่ส าหรับพระสงฆน์ั้น น่าจะ

เป็นธรรมเนียมของไทยท่ีมีมาแต่โบราณ เพื่อใหพ้ระสงฆซ่ึ์งมีสถานภาพสูงกวา่คนทัว่ไป ไดน้ัง่ในท่ี

เหมาะสม ลกัษณะดงักล่าวน้ีพบหลายวดัในกรุงเทพฯ เช่น อุโบสถวดัสุทศัน์เทพวราราม (ภาพท่ี 

167 ค) และอุโบสถวดัเทพธิดาราม ทั้งสองวดัไดส้ร้างประติมากรรมรูปอสีติมหาสาวกนัง่นมสัการ

พระพุทธองค์บนฐานยกพื้นเบ้ืองหน้าพระประธาน และรูปพระสาวกประทบัอยูบ่นแท่นก าลงัฟัง

ธรรมจากพระพุทธเจา้21 แนวคิดการสร้างประติมากรรมดงักล่าว ท าให้เห็นถึงหนา้ท่ีใชง้านของยก

พื้นปูนตามแนวเสาร่วมในหน้าพระประธาน ซ่ึงน่าจะแพร่ลงมายงัวดัมชัฌิมาวาส อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา ในรัชกาลท่ี 4 (ภาพท่ี 167 ก) แต่ไม่ไดท้  ารูปอสีติมหาสาวก เพียงแต่ท าเป็นฐานให้

พระสงฆไ์ดน้ัง่ขณะท าพิธี นอกจากน้ีก็ยงัพบการท าแท่นส่ีเหล่ียมหนา้พระประธานอีกหลายวดั เช่น 

                                                           

  21ประติมากรรมเหล่าน้ีถูกระบุวา่มีลกัษณะเหมือนจริงและเป็นมิติใหม่ของงานช่างในรัชกาลท่ี 4      

ดูใน สนัติ  เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมมุมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 133. 

ภาพท่ี 166 หนา้ต่างอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง อ าเภอบาลิง รัฐเกดะห์ 
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อุโบสถวดัโพธิป์ฐมวาส (ภาพท่ี 167 ง) เป็นตน้  ลกัษณะดงักล่าวน้ีนับเป็นลกัษณะส าคญัของ

อุโบสถในรัฐเกดะห์ท่ีท าสืบเน่ืองลงมาจนถึงช่วงท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

ภาพท่ี 167 แท่นส่ีเหล่ียมเบ้ืองหนา้พระประธาน 

  (ก)  ภายในอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส สงขลา                   (ข)  ภายในอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง  

   (ค)  ภายในอุโบสถวดัสุทศัน์เทพวรารามฯ กรุงเทพฯ  (ง)  ภายในอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมวาส สงขลา 

ท่ีมาภาพ (ก) : NNT ส านกัข่าวกรมประชาสัมพนัธ์, พิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ วัดมัชฌิมาวา

สวรวิหาร (พระอารามหลวง) จ.สงขลา วันที่ข่าว 9 มีนาคม 2556, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2556, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/ 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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 ดงันั้นการท าแท่นหนา้พระประธานตามแนวเสาร่วมในของอุโบสถในรัฐเกดะห์จึงอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการท าแท่นส่ีเหล่ียมหนา้พระประธานอยา่งวดัในกรุงเทพฯ แนวคิดดงักล่าวคงแพร่เขา้

ไปในเมืองสงขลา เม่ือคร้ังท่ีรัชกาลท่ี 4 เสด็จประพาสเมืองสงขลา และไดมี้การบูรณะฟ้ืนฟูวดัเก่า 

เจดียเ์ก่าหลายวดั ลกัษณะดงักล่าวน้ีท าสืบเน่ืองลงมาถึงรัชกาลท่ี 5 และ 6 สันนิษฐานว่าพระสงฆ์

ไทยในรัฐเกดะห์ในช่วงน้ีน่าท่ีจะมีการติดต่อกบัพระสงฆ์ไทยในเมืองสงขลาและรับรูปแบบการ

สร้างอุโบสถไปดว้ย  

 อน่ึง ผนงัอุโบสถทั้งส่ีดา้นของอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลย บาลิง ไดก่้อปูนปิดฐานเสา

เก็จหรือเสาร่วมผนงั (ภาพท่ี 168) ส่วนล่างของผนงัจึงหนาออกมามากกวา่ส่วนบน ท าให้คิดวา่เดิม

เสาร่วมผนงัน่าจะเป็นเสาลอยของอุโบสถหลงัเก่า ซ่ึงอธิบายเพิ่มไดว้า่อุโบสถหลงัเก่าเป็นทรงโถง 

แต่ได้ก่อผนังปูนปิดจึงกลายเป็นเสาร่วมผนังหรือเสาอิง เสาน้ีบางตน้ไม่อยู่ในต าแหน่งพอดีกับ

จนัทนัท่ีพาดจากแปไปตั้งบนผนงัเพื่อรับหลงัคากนัสาดดว้ย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  นอกจากน้ีเสาร่วมในซ่ึงเป็นเสาส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่มีแปรอดผา่นเหมือนกบัโครงสร้าง

ท่ีเป็นไมเ้รือนพื้นบา้นและท่ีเสายงัไดเ้จาะเป็นช่องส าหรับใส่จนัทนัพาดเอียงลงไปตั้งบนผนงัรับ

หลงัคากนัสาด   ข้อสังเกตดังกล่าวท าให้เห็นว่าอุโบสถหลังน้ีมีโครงสร้างท่ีไม่สมเหตุสมผล

นบัตั้งแต่การก่อผนงั การท าแปรอดผ่านเสาปูน และจนัทนัท่ีพาดลงไปยงัผนงัไม่อยู่ในต าแหน่งท่ี

สัมพนัธ์กบัเสาร่วมผนงั อุโบสถหลงัน้ีจึงน่าจะมีการก่อผนงัเพิ่มและเปล่ียนหลงัคาอุโบสถหลงัเดิม  

ภาพท่ี 168 ผนงัภายในอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง  
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  ส่วนหลังคา ประกอบดว้ยหลงัคา 2 ตบั ตบับนเป็นหลงัคาจัว่ส่วนตบัล่างเป็นหลงัคา

กนัสาด การประกอบกนัของหลงัคาจัว่กบัหลงัคากนัสาดน้ีไม่นิยมท าในเรือนพื้นบา้นมลาย ู แต่ใช้

โครงสร้างหลงัคาระบบข่ือกบัจนัทนัเหมือนกนั โครงสร้างหลงัคาแบบน้ีพบวา่ใชก้บัอุโบสถในช่วง

ท่ี 1-2 ทั้งในรัฐกลนัตนัและรัฐเกดะห์ เพียงแต่รัฐกลนัตนันั้นนิยมท าพาไลรอบอุโบสถ ส่วนอุโบสถ

ในรัฐเกดะห์ไม่นิยมท าพื้นพาไล แต่นิยมท าหลงัคาตบัล่างยืน่เลยออกมาจากผนงัอุโบสถเพื่อป้องกนั

แดดฝน จึงท าใหมี้ลกัษณะเป็นหลงัคากนัสาดรอบอุโบสถ  

 นอกจากน้ีก็ยงัท าช่องระบายอากาศอยูใ่ตห้ลงัคาจัว่ดา้นแป โดยการท าแปท่ีเสาร่วมใน

ซอ้นเป็นสองชั้น (ภาพท่ี 170) แปซ้อนบนรับจนัทนัหลงัคาจัว่ ส่วนแปซ้อนล่างจะเป็นท่ีพาดจนัทนั

หลงัคากนัสาดกบัผนงั ท าใหด้า้นขา้งอุโบสถมีช่องระบายอากาศอยูใ่ตห้ลงัคาจัว่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างหลงัคาจัว่ประกอบข่ือพาดอยู่บนเสาร่วมในตั้งดั้ งข้ึนไปรับอกไก่ โดยมี

จนัทนัพนมข้ึนไปบรรจบกบัอกไก่รับแป เดิมน่าจะมุงดว้ยวสัดุชนิดอ่ืน แต่เม่ือบูรณะไดเ้ปล่ียนเป็น

กระเบ้ืองลอนคู่  ส่วนหลงัคากนัสาดประกอบดว้ยจนัทนัท่ียื่นออกมาจากเสาร่วมใน เอียงลงมาพาด

อยูบ่นผนงัแต่บางช่วงก็พาดอยูบ่นเสาร่วมผนงั จนัทนัชุดน้ีท าหนา้ท่ีรับแปของหลงัคากนัสาด (ภาพ

ท่ี 169) 

 

 

 

ภาพท่ี 169 โครงสร้างหลงัคากนัสาด อุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง  
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 ส่วนหนา้บนัดา้นสกดัหนา้  กรุไมก้ระดานปิดตามแนวนอน ตรงกลางมีดั้งตั้งข้ึนไปรับ

อกไก่ ป้ันลมปิดแปและยงัไม่มีเคร่ืองประดบัตกแต่ง บริเวณคอสองใตห้น้าบนัมีลายปูนป้ันนูนต ่า

เป็นลายดอกยาวต่อเน่ืองขนานไปกบัคอสองดา้นสกดัเพื่อกนัฝนสาด (ภาพท่ี 170, 171) ลกัษณะ

ลวดลายเหมือนกบัลายดอกท่ีประดบัท่ีหอระฆงั ซ่ึงมีอกัษรจารึก พ.ศ. 2482 ซ่ึงน่าจะเป็นปีท่ีสร้าง

หอระฆงั (ภาพท่ี 172 ก, ข) และอาจเป็นปีเดียวกนักบัท่ีบูรณะอุโบสถก่อผนงัเปล่ียนหลงัคาและ

ท าลายปูนป้ันดงักล่าวไปปิดตรงคอสองดา้นสกดัของอุโบสถ  

  

  

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

ภาพท่ี 170 โครงสร้างหลงัคาดา้นสกดั อุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง  

ภาพท่ี 171 ลายนูนต ่าประดบัคอสอง  ดา้นสกดั อุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง  
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 ดงันั้นลวดลายใตห้นา้บนัดา้นสกดั ดงักล่าวน่าจะเกิดข้ึนพร้อมกบัการบูรณะอุโบสถใน 

พ.ศ. 2482 ซ่ึงได้กล่าวมาแล้วว่าน่าจะมีการก่อผนังและท าหลังคาใหม่ ซ่ึงในส่วนน้ีจะไม่ศึกษา

รายละเอียด เน่ืองจากเป็นงานท่ีถูกบูรณะในคร้ังหลงั  ส่วนงานประดบัตกแต่งในส่วนอ่ืนพบเพียง

การทาสีสดตามขอบผนัง ลวดบวัเพื่อให้ดูเด่น ซ่ึงเป็นวิธีการตกแต่งอย่างง่าย ๆ ตามแบบศิลปะ

พื้นบา้น  

 ก าหนดอายุ จากการศึกษารูปแบบอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง พบว่าอุโบสถมี

อิทธิพลผสมศิลปะไทยประเพณีกบัศิลปะพื้นบา้นมลาย ู ดงันั้นอุโบสถหลงัน้ีจึงควรมีอายุเก่ากว่า

อุโบสถหลังอ่ืน ท่ีแสดงอิทธิพลศิลปะพื้นบ้านและศิลปะตะวนัตก เน่ืองจากสร้างข้ึนในช่วงท่ี 

องักฤษไดป้กครองมลายทูั้งหมด หรือในช่วงท่ี 2 ดงันั้นอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง จึงน่าจะ

สร้างก่อน พ.ศ. 2452 หรือในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ทั้งน้ียงั

สันนิษฐานวา่อุโบสถหลงัน้ีอาจมีการบูรณะใน พ.ศ. 2482  พร้อมกบัการสร้างหอระฆงั (ภาพท่ี 199 

ภาพท่ี 172 หอระฆงัวดัพระธาตุป่าลิไลยบ์าลิง อ าเภอบาลิง รัฐเกดะห์ 

                  (ก) จารึกท่ีเชิงหลงัคาหอระฆงั 

                  (ข) ลายนูนต ่ารูปดอก ดวง เสาร่วมผนงัชั้นล่างหอระฆงั 

(ก) (ข) 



186 

 

ก, ข) จากการส ารวจและสัมภาษณ์พบว่าสภาพโดยรวมของอุโบสถน่าจะคงโครงสร้างเดิม คงมี

เพียงผนงัและหลงัคาท่ีอาจท าเพิ่มเติมเปล่ียนจากอุโบสถทรงโถงเป็นทรงโรง   
 

5. วเิคราะห์อุโบสถในรัฐเกดะห์และรัฐปะลสิ ช่วงที ่2 (พ.ศ. 2452-2499)     

  อุโบสถในระยะน้ีมีผงัพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตั้งอยูชิ่ดริมใดริมหน่ึงของวดัค่อนมา

ทางหน้าวดั หันหน้าตามตะวนั คือ หันด้านทิศตะวนัตกหรือด้านทิศตะวนัออก มีใบสีมาพร้อม

ฐานรองรับลอ้มอุโบสถ 8 ต าแหน่ง 

  อุโบสถในช่วงน้ีแมว้่าจะเหลืออยู่น้อยเน่ืองจากการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์

ระหวา่ง พ.ศ. 2495-250322 แต่ยงัมีอุโบสถในบางพื้นท่ีท่ีไม่ถูกท าลายเน่ืองจากหมู่บา้นไม่ตั้งอยูใ่น

พื้นท่ีเป้าหมายท่ีองักฤษส่งกองก าลงัเขา้ปราบปราม เช่น บริเวณวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ อ าเภอ

โกตาร์เซตาร์ ซ่ึงเป็นเมืองอลอร์สตาร์เมืองหลวงของรัฐเกดะห์ และวดัไทยในรัฐปะลิสก็ไม่พบว่า

ประสบเหตุดงักล่าว   

 นอกจากน้ีอุโบสถบางหลงัในรัฐปะลิสยงัได้รับอิทธิพลศิลปะตะวนัตกจากองักฤษ

ผสมกบัรูปแบบศิลปะพื้นบา้นในบริบทของ “ศิลปะอาณานิคม” ตามกระแสความนิยมในช่วงท่ี 2 ท่ี

เมืองมลายูไดต้กอยู่ในปกครองขององักฤษ รัฐบาลองักฤษจึงไดก่้อสร้างอาคารราชการ ธนาคาร 

บงักะโล รวมถึงอาคารพาณิชยท์ัว่ไปในรูปแบบศิลปะแบบอาณานิคม 

 บรรยากาศของเมืองท่ีมีอาคารรูปแบบศิลปะแบบอาณานิคมในช่วงคร่ึงหลังพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 ส่งผลให้วดัไทยไดรั้บกระแสอิทธิพลศิลปะตะวนัตกดว้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช่างท่ี

สร้างอุโบสถไม่สามารถสร้างอุโบสถตามระเบียบแบบแผนศิลปะไทยประเพณีได้ทั้ งหลัง จึง

ประยุกต์เอาบางส่วนของศิลปะตะวนัตกท่ีก าลงันิยมอยู่มาผสม เช่น การใชก้ระจกสี บานหนา้ต่าง

ไมท่ี้เป็นบานเกล็ด การท าลวดบวัประดบัเหนือกรอบประตูและหน้าต่าง อุโบสถแบบน้ีส่วนใหญ่

                                                           

  22มีหมู่บา้นใหม่ประมาณ 400 หมู่บา้น กระจายอยูท่ัว่มาเลเซีย ร้อยละ 85 ของหมู่บา้นใหม่ เป็น 

หมู่บา้นคนจีน ท าใหถู้กวจิารณ์วา่เป็นการแบ่งเผา่พนัธ์ในรัฐเกดะห์ 

        ดูใน Keiko Kuruda, The Siamese in Kedah under nation -state Making, 2002, เขา้ถึงเม่ือ 10      

มกราคม 2554 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/working_paper/ 

Kuroda_Kedah.pdf. 

 

http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/working_paper/%20Kuroda_Kedah.pdf
http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/working_paper/%20Kuroda_Kedah.pdf
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พบในรัฐปะลิส คือ อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ อ าเภอคงัหง่า และอุโบสถวดัสุวรรณคีรี อ าเภอ

คงัหง่า รัฐปะลิส สร้างในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

   สรุปแลว้ อุโบสถในช่วงท่ีสองน้ี จดัตามรูปแบบได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มอุโบสถอิทธิพล

ศิลปะพื้นบา้น และกลุ่มอุโบสถอิทธิพลศิลปะอาณานิคม  

  6.1  กลุ่มอุโบสถอทิธิพลศิลปะพืน้บ้าน  

        6.1.1  ลกัษณะรูปแบบ อุโบสถมีทั้งท่ีก่ออิฐถือปูน หรือสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั หรือก่อ

ปูนเฉพาะผนังตอนล่าง หันหน้าทั้งทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ท าสีมาล้อม 8 ต  าแหน่ง 

ลกัษณะเด่นของอุโบสถกลุ่มน้ีอยู่ท่ีทรงหลงัคาท่ีมี 3 แบบ คือ  หลงัคาจัว่มีหลงัคากนัสาดรอบ ซ่ึง

เป็นแบบหลังคาท่ีสืบเน่ืองมาจากอุโบสถในช่วงท่ี 1  หลังคาแบบน้ีเป็นแบบมาตรฐานหลังคา

อุโบสถของไทยท่ียงัไม่มีการซอ้นชั้นหลงัคาจัว่ เช่น อุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม  (ภาพท่ี 173 ก) 

มีอกัษรจารึกสร้าง พ.ศ. 2478-2481 หลงัคาแบบมะละกา (Bumbung panjang Melaka) เป็นแบบท่ี

พบมากท่ีสุด เช่น อุโบสถวดัสโมสราราชานุประดิษฐ ์(ภาพท่ี 173 ข) วดัสร้าง พ.ศ. 2453 แต่อุโบสถ

น่าจะสร้างในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 2523 และ หลงัคาแบบเปรัค (Bumbung panjang Perak) ซ่ึง

ปัจจุบนัไม่ปรากฏหลกัฐานในรัฐเกดะห์แลว้ คงเหลือเพียงภาพถ่ายอุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ิน

ดงั หลงัเก่า น่าจะสร้างข้ึนใน พ.ศ. 249724 (ภาพท่ี 174 ก, ข)  ผูว้ิจยัจึงขอศึกษาอุโบสถ 3 วดั คือ 
                                                           

 23วดัสโมสรราชานุประดิษฐ์เดิม ช่ือวดับาการ์บาตา (Bakar Bata) เม่ือแรกสร้าง ใน พ.ศ. 2453 

คุณหญิงเน่ือง  นนทนาคาร มีเจตนาท่ีจะเก็บอฐิัของมารดา มากกวา่จะสร้างเป็นวดัเพ่ือให้พระสงฆ์อยู ่เน่ืองจาก

ท่านเป็นภรรยาของสุลต่าน ตนก ูอบัดุลฮามิด ซ่ึงนบัถือศาสนาอิสลาม ดงันั้นคุณหญิงเน่ือง นนทนาคร จึงนบัถือ

ศาสนาอิสลามดว้ย และสุลต่านก็ยอมให้พ้ืนท่ีเพ่ือเป็นท่ีเก็บอฐิั ต่อมาจึงไดพ้ฒันาเป็นส านักสงฆ์ ดว้ยบริเวณ

โดยรอบมีคนไทยอาศยัอยู่ ราว 50 ครัวเรือน หรือ 300 คน และภายในเมืองอลอร์สตาร์นั้นไม่มีวดัไทยเลย 

สนันิษฐานวา่ในช่วงท่ีกองทพัญ่ีปุ่นยดึเมืองมลายคืูนมาจากองักฤษได ้และคืนใหก้บัไทยราว พ.ศ. 2486-2488   วดั

สโมสรราชานุประดิษฐ ์หรือวดับาการ์บาตาน่าจะถูกยกระดบัข้ึนเป็นวดัในระยะน้ี เพื่อใชส้อนภาษาไทย และการ

สอนการสอบธรรมสนามหลวงในมาเลเซีย พ้ืนท่ีตรงน้ีจึงถูกใช้เป็นสนามสอบตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นตน้มา 

จนกระทัง่เกิดน ้ าเซาะตล่ิงวดัไดรั้บความเสียหาย จึงไดไ้ปตั้งวดัข้ึนใหม่ คือ วดัยาลนัตะโละวนัยะห์ หรือวดันิโคร

ธาราม อยา่งไรก็ดี ปัจจบันัวดัสโมสรราชานุประดิษฐก็์ยงัเป็นวดัท่ีใชง้านไดอ้ยู ่ส่วนวดันิโครธาราม ก็เป็นสถานท่ี

สอนสอบธรรมสนามหลวงแทน ดูใน ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 284-286. 

 24ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 313. 



188 

 

อุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ และอุโบสถวดัเทพบณัฑิต (หลงั

เก่า) เป็นตวัอยา่งในการศึกษาอุโบสถอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นในช่วงน้ี  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 173 หลงัคาอุโบสถในช่วงท่ี 2 (หลงัคาจัว่ กบัหลงัคาแบบมะละกา) 

                  (ก)  อุโบสถวดัวิสุทธิประดิษฐาราม อ าเภอเป้ินดงั  สร้าง พ.ศ. 2478-2481                

    (ข)  อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ ์อ าเภอโกตาร์เซตาร์ สร้างปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

    (ค)  หลงัคาแบบมะละกา  (Bumbung Panjang Melaka) เรือนพื้นบา้นมลาย ู

(ก) 

(ค) (ข) 
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  6.1.2  ส่วนฐาน อุโบสถส่วนใหญ่ในช่วงน้ีไม่นิยมท าฐาน หรือท าฐานส่ีเหล่ียม

เต้ียๆ เป็นฐานอุโบสถ  เช่น อุโบสถวดัวิสุทธิประดิษฐาราม (ภาพท่ี 175) อุโบสถวดัศรีมหาโพธ์ิ 

อ าเภอบาลิง (ภาพท่ี 176 ก) และอุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ (ภาพท่ี 17 ข) การก่อสร้าง

ลกัษณะน้ีเก่ียวขอ้งกบัเรือนพกัอาศยัซ่ึงช่างท่ีสร้างมีความช านาญและคุน้เคยกวา่การสร้างอาคารท่ีมี

ส่วนฐานยกสูงอยา่งอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี    

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 175 ฐานอุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม 

  

                  

(ก) (ข) 

ภาพท่ี  174  หลงัคาจัว่แบบเปรัค (Bumbung Panjang Perak) 

(ก) อุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั สร้าง พ.ศ. 2497 

(ข) หลงัคาเรือนพื้นบา้นมลาย ูบริเวณบาลิก ปูเลา ในรัฐปีนงั 

ท่ีมา (ก) : ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2517), 348. 
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   นอกจากน้ียงันิยมท าประตูอุโบสถ 3 ดา้น คือ ประตูทางดา้นหนา้ และประตู

ทางดา้นขา้งสองขา้ง ซ่ึงถือไดว้่าเป็นลกัษณะร่วมท่ีส าคญัของอุโบสถในช่วงท่ี 2  การท าประตู 3 

ดา้นน้ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการท าประตูมสัยดิ จึงศึกษาการท าประตู 3 ดา้นของมสัยดิไวใ้นส่วนน้ี 

   การท าประตู 3 ด้านของมัสยดิ 

   จากการศึกษามสัยิด 2 แห่ง คือ มสัยิดเพงกาลนั กากพั (Masjid Pengalan 

Kakap) รัฐเกดะห์ (ภาพท่ี 177 ) มสัยิดหมู่บา้นคลิง รัฐมะละกา (Kampung Kling Mosque) (ภาพท่ี 

178) ผูว้จิยัพบวา่หากเป็นมสัยดิท่ีมีขนาดใหญ่จะท าประตู 3 ดา้น 

   มสัยดิทั้ง 2 แห่งมีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กบัส่ีเหล่ียมจตุรัส มีพาไลรอบ หนั

หนา้ไปทางทิศเหนือ (ภาพท่ี 177 ก, ข) ท าฐานส่ีเหล่ียมเต้ียๆ รับพื้นพาไล ท าประตู 3 ดา้น(ภาพท่ี 

177 ก, ข, ค, ง)  และมสัยิดบางหลงัมีหน้าต่างขนาบอยู่สองขา้งประตู เช่น มสัยิดเพงกาลนั กากพั  

ดา้นหนา้มีหนา้ต่างอยู ่3 ช่อง และประตูอยูร่ะหวา่งช่องหนา้ต่างช่องท่ี 1 และช่องท่ี 2 (ภาพท่ี 177 ค) 

ส่วนดา้นขา้งสองขา้งประตูอยู่ตรงกลาง ระหวา่งหนา้ต่าง 2 ช่อง เสาพาไลเป็นเสากลมมีบวัหวัเสา

แบบศิลปะตะวนัตกตั้งอยูบ่นพนกัท่ีลอ้มรอบพาไล หลงัคาทรงปิรามิดซ้อนสองชั้น ชั้นบนคลุมตวั

มสัยดิ ชั้นล่างเป็นหลงัคาคลุมพาไล   

(ก) 

                  
ภาพท่ี 176 ฐานอุโบสถ 

(ก) อุโบสถวดัศรีมหาโพธ์ิ อ าเภอบาลิง รัฐเกดะห์ 

(ข) อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ 

  

                  

(ข) 
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   ส่วนมสัยิดคลิง (ภาพท่ี 178) มีผงัพื้นคลา้ยกนั หนัหนา้ไปทางทิศเหนือท า

ทางเขา้ 3 ดา้น มีเสากลมรับหลงัคาพาไล บวัหวัเสาคลา้ยแบบไอโอนิค (ภาพท่ี 178 ง) หลงัคาเป็น

(ก) 

ภาพท่ี 177  มสัยดิเพงกาลนั กากพั (Masjid Pengalan Kakap) อ าเภอสุไหงปัตตานี รัฐเกดะห์ 

                  (ก)   มุมดา้นทิศใตก้บัทิศตะวนัออก 

      (ข)  ประตูดา้นทิศตะวนัออกกบัทิศเหนือ 

      (ค)  ประตูดา้นทิศเหนือ 

      (ง)  ประตูดา้นทิศใต ้  

(ค) 

(ข) 

(ง) 
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ทรงปิรามิดซ้อน 2 ชั้น ปลายสันหลงัคาตกแต่งแบบวิหารจีน เป็นมสัยิดท่ีมีรูปแบบผสมมลายู จีน 

และตะวนัตก (ภาพท่ี 178 ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 178  มสัยดิหมู่บา้นคลิง (Kampung Kling Mosque) รัฐมะละกา 

(ก) มสัยดิหมู่บา้นคลิง ถ่ายจากดา้นทิศใต ้

(ข) ซุม้ประตูเขา้มสัยดิ 

(ค) พาไลมสัยดิดา้นทิศเหนือ 

(ง) มุมดา้นทิศเหนือกบัทิศตะวนัออก 

(ข) 

(ค) (ง) 

(ก) 
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   การท าประตู 3 ดา้นในมสัยิด น่าจะมีวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวก

ใหก้บัผูม้าท าพิธีหรือร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะวนัศุกร์ถือวา่เป็นวนัส าคญัท่ีชาวมุสลิมทุก

คนในมาเลเซียตอ้งมาท าละหมาด ทั้งน้ีประตูตรงกลางจะเป็นทางเขา้รวม เขา้ไดท้ั้งหญิงและชาย  

ส่วนประตูทางดา้นขา้งเขา้สู่บริเวณท่ีละหมาดซ่ึงมกัแยกพื้นท่ีหญิงดา้นหน่ึง และชายอีกดา้นหน่ึง 

แต่ส าหรับอุโบสถของไทยน่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากภายในไม่ได้แยกบริเวณหญิง-ชาย แต่แยกพื้นท่ีส าหรับพระสงฆ์กับ

ฆราวาส 

   โดยสรุปการท าประตู หน้าต่าง น่าจะเก่ียวขอ้งกบัการท าประตู 3 ด้านใน

มสัยิด ซ่ึงต่างจากอุโบสถในรัฐกลนัตนัท่ีนิยมท าประตูทางด้านหน้าด้านเดียว อาจมีจ านวน 1-3 

ประตู ตามแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณี  ส่วนในรัฐปีนงัมีหลายแบบ อุโบสถท่ีท าประตูทางเขา้ 

3 ดา้น พบเพียง 2 วดั คือ อุโบสถวดัป่ินบงัอร กบัอุโบสวดัไชยมงัคลาราม (หลงัใหม่) ส่วนอุโบสถ

หลงัอ่ืน จะนิยมท าประตูทางดา้นหนา้กบัทางดา้นหลงัมากกวา่ 

  6.1.3  ส่วนตัวอุโบสถ จะมีการก่อสร้างแตกต่างกนัตามโครงสร้างหลงัคา กล่าวคือ  

  อุโบสถที่ท าหลังคาจ่ัวและมีหลังคากันสาดรอบ ได้แก่ อุโบสถวดัวิสุทธิ

ประดิษฐาราม ซ่ึงมีอกัษรจารึกระบุวา่ สร้าง พ.ศ. 2478-248125 มีลกัษณะเป็นอาคารโถง ผงัพื้นเป็น

รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ หันด้านสกดัเป็นด้านหน้า (ภาพท่ี 179 ก) ตวัอุโบสถมีพาไลล้อมรอบแท่น

ส่ีเหล่ียมตามแนวเสาร่วมใน ท าใหอุ้โบสถแบ่งเป็น 2 ชั้น (ภาพท่ี 179 ข) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 25 แผน่อกัษรจารึกประวติั ในอุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม 
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   ชั้นนอกเป็นพื้นพาไล มีเสาส่ีเหล่ียมลบมุมรับหลงัคาพาไลและก่อพนกัสูง

ราว 1 เมตรลอ้มรอบ (ภาพท่ี 179 ค) เวน้ช่องทางเขา้ 3 ดา้น คือ ดา้นหน้าและด้านขา้งสองขา้ง 

ดา้นหนา้ท ามุขยืน่ออกมาลกัษณะเป็นมุขโถง (ภาพท่ี 179 ก, ง)  

   ชั้นในเป็นส่วนท่ีท าพิธีกรรมยกพื้นเป็นแท่นส่ีเหล่ียมตามแนวเสาร่วมใน

เบ้ืองหนา้พระประธาน ส่วนน้ีท าพนกัลอ้มรอบ ลอ้ตามแบบพนกัท่ีลอ้มพาไลอุโบสถชั้นนอก ส่วน

น้ีจะก่อผนังด้านหลังพระประธานและด้านข้างหน่ึงช่วงเสาจากด้านหลังพระประธานออกมา

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 179 อุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม อ าเภอเป้ินดงั  

(ก) ดา้นหนา้    (ข) แท่นส่ีเหล่ียมตามแนวเสาร่วมใน และพาไลอุโบสถ 

(ค)  ดา้นหลงั                (ง) มุขอุโบสถ 

       

(ค) (ง) 
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ทางดา้นหนา้ (ภาพท่ี 180) ส าหรับพระประธานประดิษฐานอยูบ่นฐานชุกชีท่ีตั้งอยูบ่นแท่นส่ีเหล่ียม 

มีอกัษรจารึกวา่ “สร้างเม่ือเดือน 4 ข้ึน 7 ค  ่า วนัองัคาร 2480 พระฤทธ์ิวดักาไหล...” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ประวติัวดัท่ีระบุวา่ สร้าง พ.ศ. 2478-2481 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 อุโบสถแบบทีม่ีหลงัคาแบบมะละกา ผนงัอุโบสถจะก่อข้ึนมาจากพื้น  เฉพาะ 

ผนังด้านสกดัหน้าจะก่อเป็นผนังตดัตรงตั้งแต่ข้างล่างข้ึนมาจรดหลงัคา ภายในมีเสาร่วมในรับ

หลงัคาจัว่ และผนงัรับหลงัคากนัสาดปีกนก  การก าหนดต าแหน่งช่องประตูและช่องหนา้ต่างเน้น

ความสมมาตรสองขา้งแกนกลาง ดงันั้นจึงไม่มีการก าหนดห้องอุโบสถตามแบบอุโบสถศิลปะไทย

ประเพณี เช่น อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ (ภาพท่ี 181) แต่อุโบสถบางหลงัก็ก่อผนงัเพียง

ส่วนล่าง ส่วนท่ีเหลือจึงเป็นฝาไมก้ระดานต่อเน่ืองไปจนถึงหลังคา เช่น อุโบสถวดัศรีมหาโพธ์ิ 

อ าเภอบาลิง (ภาพท่ี 182 ก)  

 อุโบสถวดัศรีมหาโพธ์ิ อ าเภอบาลิง น่าจะสร้างราว พ.ศ. 2495 ตามอกัษร

จารึกท่ีปรากฏอยูบ่นใบสีมา (ภาพท่ี 182 ข) ซ่ึงน่าจะไล่เล่ียกบัอุโบสถวดัสโมสราราชนุประดิษฐ ์

หรือหากอุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์สร้างข้ึนก่อนก็น่าท่ีจะมีการบูรณะในราวต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 26 เน่ืองจากวสัดุประกอบอาคาร เช่น ประตูเหล็กรางเล่ือน หน้าต่างกระจกบานเกล็ด 

รวมถึงหลงัคากนัสาดดา้นหนา้อุโบสถก็มีรูปแบบของอาคารรุ่นใหม่แลว้ 

 

 

ภาพท่ี 180  แท่นยกพื้นตามแนวเสาร่วมใน  อุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม 
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ภาพท่ี 181 อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ ์อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 

ภาพท่ี 182 อุโบสถวดัศรีมหาโพธ์ิ อ าเภอบาลิง รัฐเกดะห์ 

(ก) ภาพถ่ายเก่า อุโบสถวดัศรีมหาโพธ์ิ  (ข)  อกัษรจารึกปีท่ีสร้างอุโบสถบนใบสีมา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายอุโบสถวดัศรีมหาโพธ์ิหลงัเก่า ของเจา้อาวาสวดัศรีมหาโพธ์ิ อ าเภอบาลิง รัฐเกดะห์ 

 

(ก) (ข) 
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   อุโบสถที่ท าหลังคาแบบเปรัคหรือมนิลา ผนงัอุโบสถน่าจะมีทั้งท่ีก่ออิฐถือ

ปูน และฝาไมก้ระดานซอ้นเกล็ด ซ่ึงจะก่อผนงัหรือท าฝาอุโบสถข้ึนมาจากพื้นรับหลงัคาตบัล่าง แต่

เน่ืองจากไม่มีตวัอย่างเหลืออยูจึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได ้จึงน าเสนอเฉพาะรูปภาพไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(ภาพท่ี 174 ก)   

  6.1.4  ส่วนหลังคา ผูว้ิจยัไดเ้กร่ินน ามาแลว้ในช่วงตน้วา่อุโบสถในช่วงท่ี 2 ในรัฐ 

เกดะห์ท าหลงัคา 3 แบบ คือ หลงัคาจัว่มีกนัสาดรอบ หลงัคาแบบมะละกา และ หลงัคาแบบเปรัค

หรือมนิลา  

          อุโบสถที่ท าหลังคาจ่ัวมีหลังคากันสาดรอบ แต่เดิมน่าจะเป็นแบบหลังคา

อุโบสถท่ีมีอยู่หลายหลงั แต่เน่ืองจากการปราบปรามกองโจรจีนคอมมิวนิสต์ในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 ท าให้อุโบสถท่ีมีหลงัคาแบบน้ีได้รับความเสียหาย จึงตอ้งสร้างอุโบสถหลังใหม่

ข้ึนมาแทน หรือมีการบูรณะซ่อมแซมพร้อมปรับเปล่ียนรูปแบบหลงัคา ปัจจุบนัอุโบสถในช่วงท่ี 2 

ท่ีมีหลงัคาแบบน้ีเหลืออยูเ่พียงหลงัเดียว คือ อุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม   

  อุโบสถท่ีท าหลงัคาจัว่มีหลงัคากนัสาดรอบน้ีน่าจะสืบต่อมาจากอุโบสถวดัพระ

ธาตุป่าลิไลย ์บาลิง ในช่วงท่ี 1 แต่ไดป้รับปรุงหลงัคากนัสาดท่ีคลุมบนัไดทางดา้นหนา้เป็นหลงัคา

จัว่คล้ายกบัมุขอย่างอุโบสถศิลปะไทยประเพณี และยงัพบว่าอุโบสถแบบน้ีไม่ท าเคร่ืองประดบั

หลงัคา ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่ยงัคงไม่มีช่างท่ีเขา้ใจรูปแบบเคร่ืองประดบัหลงัคาดีพอ   

  นอกจากน้ียงัพบว่ามีการประดับหน้าบนัด้วยภาพจิตรกรรม แต่อยู่ในสภาพท่ี

เลือนลางเต็มที คงมีจิตรกรรมประดบัหน้าบนัมุขท่ียงัพอมองเห็นว่าได้ชัดเจน มีรูปครุฑพ่าห์ก่ึง

ประติมากรรมก่ึงจิตรกรรม สองขา้ง ขา้งซ้ายเป็นรูปเร่ืองรามเกียรต์ิตอนหนุมานกบันางสุวรรณ

มจัฉา และขา้งขวาเป็นเร่ืองรามเกียรต์ิตอน “ทรพี” ซ่ึงเขียนเป็นรูปลิงก าลงัสู้กบัควาย (ภาพท่ี 183)  

  การประดบัหน้าบนัดงักล่าวน้ีแสดงถึงแนวคิดการประดับตกแต่งอย่างอุโบสถ

แบบไทยประเพณี โดยเฉพาะการใช้รูปครุฑพ่าห์ประดบัท่ีหน้าบนันั้น เป็นแนวคิดของวดัหลวง

หรือวดัท่ีพระมหากษตัริยท์รงสร้างหรืออุปถมัภ์ แต่การแสดงรูปครุฑพ่าห์ท่ีหน้าอุโบสถวดัวิสุทธิ

ประดิษฐาราม อาจเพื่อต้องการแสดงว่าวดัน้ีเป็นวดัไทยและเคยเป็นท่ีอยู่ของเจา้คณะรัฐเกดะห์26  

                                                           

 26ธ ารงคศ์กัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 305. 
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ส่วนรูปแบบของจิตรกรรมโดยรวมน่าจะเป็นงานช่างพื้นบา้นท่ีไดรั้บอิทธิพลจากจิตรกรรมเร่ือง

รามเกียรต์ิ ส าหรับการประดบัตกแต่งหน้าบนัมุขในส่วนน้ีน่าจะเป็นงานท่ีท าข้ึนในราวตน้พุทธ

ศตวรรษท่ี 26 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   หลังคาแบบมะละกา นับเป็นลักษณะส าคัญของอุโบสถในรัฐเกดะห์ 

เน่ืองจากยงัแสดงความสัมพนัธ์กบัศิลปะพื้นบา้นมลาย ูซ่ึงต่างจากอุโบสถในรัฐกลนัตนัช่วงท่ี 2 ท่ี

ไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีแลว้ทั้งแบบของหลงัคาและเคร่ืองประดบัหลงัคา   

   ลกัษณะของหลงัคาประกอบดว้ยหลงัคาจัว่มีหลงัปีกนกใหญ่อยูส่องขา้ง ซ่ึง

ท าหนา้ท่ีคลุมอุโบสถและเป็นหลงัคากนัสาดทางดา้นขา้งดว้ย ส่วนดา้นหนา้จะเป็นหลงัคากนัสาด

แบบศิลปะพื้นบา้นมลายู มีช่ือเรียกเฉพาะว่า “ปีซัง เซซีเกจ” (Bumbung Pinsang  Sesikat) คลุม

บนัได เช่น อุโบสถวดัศรีมหาโพธ์ิ (ภาพท่ี 176, 181) หรือหลงัคาอุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ ์

ซ่ึงเป็นหลงัคากนัสาดปูน ก็น่าจะพฒันาการตามแบบสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ (ภาพท่ี 184) ท าเป็น

หลงัคากนัสาดส่ีเหล่ียมยืน่ออกมาคลุมบนัไดโดยไม่ท าเสารับ  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 183  หนา้บนัมุขอุโบสถวดัวสุิทธิประดิษฐาราม  
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   นอกจากน้ียงัมีการประดบัหนา้บนัเป็นจิตรกรรมรูปธรรมจกัร (ภาพท่ี 185) 

พร้อมช่ือวดัเป็นภาษาองักฤษ  “Wat Samosorn racha nuk pradit” อยูเ่หนือรูปธรรมจกัร และช่ือเก่า

ของวดัและหมู่บา้นและรัฐท่ีวดัตั้งอยู ่“ Wat Siam Bakar Bata Kedah” อยูใ่ตธ้รรมจกัร อยา่งไรก็

ตามการประดบัหนา้บนัดงักล่าวน้ีอาจเป็นงานท่ีท าข้ึนภายหลงั แต่ก็นบัเป็นมิติใหม่ของอุโบสถวดั

ไทยในช่วงท่ี 2 ในรัฐเกดะห์ ทั้งยงัแสดงถึงการยอมรับวฒันธรรมดา้นภาษาของประเทศ เจา้อาณา

นิคม ซ่ึงไม่ค่อยพบในเมืองมลายใูนช่วงท่ี 2 น้ี ทั้งในรัฐกลนัตนั ปีนงั และปะลิส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพท่ี 185 จิตรกรรมรูปธรรมจกัรและช่ือวดัเป็นภาษาองักฤษ อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ 

ภาพท่ี 184 หลงัคากนัสาดปูนเหนือประตูดา้นหนา้  อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ 
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  สันนิษฐานวา่อุโบสถท่ีมีหลงัคาแบบน้ีสร้างคร้ังแรกท่ีวดัสโมสรราชานุประดิษฐ ์

อ าเภอโกตาร์เซตาร์ ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 25  การสร้างอุโบสถในเวลาต่อมาจึงสร้างตามอุโบสถ

วดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ ซ่ึงบางท่านก็ยกสถานภาพของวดัน้ีว่าเป็นเสมือนวดัหลวงของรัฐ         

เกดะห์27  เน่ืองจากวดัตั้งข้ึนโดย คุณหญิงเน่ือง นนทนาคร ภรรยาของสุลต่าน ตนก ูอบัดุลฮามิด 

  แบบหลงัคาดงักล่าวน้ียงัเป็นตน้แบบให้กบัวดัในช่วงท่ี 3 เช่น อุโบสถวดัสามคัคี

รัตนาราม (ภาพท่ี 186) อุโบสถวดัถ ้าคีรีวงษ ์อ าเภอเป้ินดงั และอุโบสถวดัเตราะปาดงัอ าเภอเสะ แต่

ก็มีขอ้สังเกตุว่า แบบอุโบสถดงักล่าวน้ีสร้างไดง่้าย ไม่มีการประดบัตกแต่ง โครงสร้างอาคารไม่

ซบัซ้อน ประหยดั และเนน้ประโยชน์ใชง้าน จึงเหมาะท่ีจะน ามาสร้างอุโบสถภายหลงัจากรัฐบาล 

ยติุการปราบปรามกองโจรจีนคอมมิวนิสต ์ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 เน่ืองจากสร้างไดร้วดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  อุโบสถที่ท าหลังคาแบบเปรัคหรือมนิลา หลงัคาแบบน้ีเป็นหน่ึงในรูปแบบหลงัคา

เรือนพื้นบา้นมลายูท่ีอาจมีตน้ก าเนิดมาจากรัฐเปรัค แต่ก็พบวา่มีการใช้หลงัคาแบบน้ีในเรือนมลายู

หลายรัฐ บ่งบอกวา่เป็นหลงัคาท่ีไดรั้บความนิยมมาก ส าหรับอุโบสถท่ีใชห้ลงัคาแบบน้ีพบวา่มีนอ้ย

กวา่หลงัคาแบบมะละกาและหลงัคาจัว่ท่ีมีหลงัคากนัสาดรอบ ปัจจุบนัไม่ปรากฏวา่มีการใชห้ลงัคา

อุโบสถแบบน้ีในรัฐเกดะห์ คงมีเพียงภาพถ่ายเก่าของอุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี   

                                                           

 27 ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 285. 

ภาพท่ี 186 อุโบสถวดัสามคัคีรัตนาราม อ าเภอกวัลามูดา รัฐเกดะห์  

    สร้างราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 
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187) และอุโบสถวดัพิกุลบุญญาราม หมู่บา้นตาเสะ อ าเภอเปิงกาลนัฮูลู รัฐเปรัค (ภาพท่ี 188, 189) 

ซ่ึงสร้างในช่วงท่ี 3 แต่ผูว้จิยัขอน ามาเป็นตวัอยา่งศึกษาเฉพาะโครงสร้างหลงัคาเน่ืองจากเป็นหลงัคา

ทรงเดียวกนักบัอุโบสถวดัเทพบณัฑิต ในรัฐเกดะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   อุโบสถวดัพิกุลบุญญาราม หมู่บา้นตาเสะ รัฐเปรัค มีหลงัคาแบบเปรัคหรือ

แบบมนิลา ประดับด้วยหลังคาจัว่เล็กอยู่เหนือหลังคาทรงป้ันหยาและมีหลังคาตบัล่างคลุมตัว

ภาพท่ี 187  หลงัคาอุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าภอเป้ินดงั สร้างประมาณ พ.ศ. 2497 

ท่ีมา : ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2517), 314. 

ภาพท่ี 188  อุโบสถวดัพิกุลบุญญาราม   

                   หมู่บา้นตาเสะ อ าเภอเปิงกาลนัฮูลู  

     รัฐเปรัค  

ภาพท่ี 189  โครงสร้างหลงัคาอุโบสถวดัพิกุล 

      บุญญาราม   
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อุโบสถอีกชั้นหน่ึง ดงันั้นจึงดูเหมือนกบัการท าหลงัคาซ้อนชั้น (ภาพท่ี 190) ท านองเดียวกบัหลงัคา

จัว่ท่ีซ้อนอยู่เหนือหลงัคากนัสาด โครงสร้างหลงัคาเป็นระบบข่ือกบัจนัทนั เฉพาะหลงัคาจัว่มีดั้ ง

ตั้งข้ึนไปรับอกไก่ จนัทนัพนมข้ึนไปพาดกบัอกไก่เพื่อรับแป  ส่วนหลงัคาตบัล่างโครงสร้างส่วน

ใหญ่จะเป็นจนัทนัพาดกับเอียงลาดลงมาตั้งอยู่บนปลายฝาหรือผนังรับแป โดยไม่มีกลอนและ

ระแนง เน่ืองจากมุงด้วยสังกะสี  (ภาพท่ี 189) โครงสร้างหลังคาแบบน้ีน่าจะเป็นแบบเดียวกับ

โครงสร้างหลงัคาอุโบสถวดัเทพบณัฑิต ซ่ึงท าหลงัคาแบบเปรัคเหมือนกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส าหรับอุโบสถวดัพิกุลบุญญาราม หมู่บ้านตาเสะ รัฐเปรัค เป็นหน่ึงใน

หมู่บา้นคนไทยท่ีตอ้งยา้ยไปอยูใ่นค่ายท่ีรัฐบาลองักฤษจดัให ้ภายหลงัเม่ือเหตุการณ์สงบ ชาวบา้นจึง

กลบัมาสร้างหมู่บา้นและวดัข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง โดยท่ีอุโบสถมีอกัษรเขียนปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2536 

นบัเป็นตวัอยา่งของการสืบเน่ืองรูปแบบอุโบสถวดัไทยในพื้นท่ีท่ีห่างไกล 

  6.2  อุโบสถอทิธิพลศิลปะอาณานิคม 

  อุโบสถแบบน้ีไดน้ าเอาบางส่วนของการประดบัตกแต่งแบบศิลปะตะวนัตกมาใช ้

เช่น การท าลวดบวัโคง้เหนือกรอบประตูและกรอบหนา้ต่าง ซ่ึงบางแห่งก็น ากระจกสีมาประดบัใน

ช่องโคง้เหนือหนา้ต่าง หรือช่องแสง เพื่อให้เกิดบรรยากาศของแสงสีคลา้ยโบสถ์ฝร่ัง  การประดบั

ตกแต่งแบบน้ีน่าจะเป็นท่ีนิยมท าในอาคารส าคญัของรัฐในช่วงท่ีองักฤษยงัปกครองเมืองมลาย ูเช่น

อาคารท่ีท าการของรัฐบาล บงักะโล หรือบา้นคหบดี เป็นตน้ 

ภาพท่ี 190  อุโบสถวดัพิกุลบุญญาราม หมู่บา้นตาเสะ อ าเภอเปิงกาลนัฮูลู รัฐเปรัค  (ดา้นหนา้) 
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  ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหมี้การน าการประดบัตกแต่งแบบศิลปะตะวนัตกมาใช ้เน่ืองจาก

การสร้างอุโบสถอาคารส าคญัของวดัยอ่มท่ีจะตอ้งใชว้สัดุท่ีดีท่ีสุด มีความมัน่คงถาวรเท่าท่ีจะท าได ้

ท่ีส าคญัคือตอ้งมีการประดบัตกแต่งใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพของอาคาร  แต่เน่ืองจากไม่มีช่างไทย 

จึงต้องใช้ช่างท้องถ่ินซ่ึงย่อมมีความเช่ียวชาญการก่อสร้างในแบบของตน จึงท าให้อุโบสถเกิด

รูปแบบผสมศิลปะตะวนัตก อุโบสถแบบน้ีมีอยู ่ 2 วดั คือ วดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ (ภาพท่ี 191) กบัวดั

สุวรรณคีรี อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส (ภาพท่ี 192)  ปัจจุบนั อุโบสถทั้งสองวดัไดถู้กร้ือเพื่อสร้างใหม่

ทั้งหมด ในส่วนน้ีจึงเป็นการศึกษาจากภาพถ่ายท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ส ารวจและถ่ายภาพไวก่้อนใน พ.ศ. 

2551-2552 ก่อนท่ีจะถูกร้ือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.2.1  ลักษณะรูปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูน หนัหนา้ทางดา้นทิศตะวนัตก อุโบสถ

จะตั้งชิดริมใดริมหน่ึงของวดั หรือ เป็นเอกเทศแยกจากส่ิงก่อสร้างอ่ืน มีการผูกพทัธสีมาและฝัง

ลูกนิมิต ท าสีมามีฐานรองรับลอ้มอุโบสถ แต่ยงัไม่ท าก าแพงแกว้ อุโบสถกลุ่มน้ีใชว้สัดุตกแต่งตาม

สมยันิยม มีรูปแบบผสมระหวา่งศิลปะไทย ศิลปะพื้นบา้นมลายแูละศิลปะตะวนัตก ดงันั้นจึงอยูใ่น

บริบทของศิลปะอาณานิคม   

   อุโบสถมีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ แต่มีรูปแบบ 2 แบบ คือ แบบท่ีมีมุข

ทางดา้นหนา้มีเสาหาน 4 ตน้  แบบท่ีไม่มีมุข ทั้ง 2 แบบมีเสาร่วมในรับหลงัคาจัว่ซ่ึงเป็นหลงัคาตบั

บน ผนงัรับหลงัคาตบัล่าง และยกพื้นภายในอุโบสถเบ้ืองหนา้พระประธานเพื่อเป็นอาสนะสงฆต์าม

แนวเสาร่วมใน ซ่ึงเป็นลกัษณะภายในอุโบสถท่ีมีมาตั้งแต่ช่วงแรก 

ภาพท่ี 191 อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ               

                  อ  าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส 

 ภาพท่ี 192 อุโบสถวดัสุวรรณคีรี               

                  อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส 
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   6.2.2  ส่วนฐาน อุโบสถตั้งอยูบ่นยกพื้นปูน ไม่ท าฐานอยา่งอุโบสถแบบไทย

ประเพณี เพียงแต่ก่อผนงัข้ึนมาจากพื้นเหมือนบา้นพกัอาศยั ท าประตูเขา้อุโบสถสามดา้น คือ ทาง

ดา้นหน้า และด้าน ขา้งสองขา้ง ซ่ึงได้กล่าวมาแล้วว่าการท าประตูเขา้อุโบสถ 3 ด้านนิยมในรัฐ       

เกดะห์ รวมถึงรัฐปะลิสดว้ย และน่าจะมีตน้แบบมาจากอุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ อ าเภอ  

โกตาร์เซตาร์ แนวคิดการท าทางเขา้อุโบสถซ่ึงเป็นอาคารในศาสนสถานอาจเก่ียวขอ้งกบัการท า

ประตูเขา้มสัยดิในมาเลเซียซ่ึงนิยมท าประตูสามประตูเหมือนกนั 

    6.2.3  ส่วนตัวอุโบสถ อุโบสถมีโครงสร้างผนงั และเสารับหลงัคา อุโบสถ

วดัสุวรรณคีรี ท าเสาไมรู้ปส่ีเหล่ียมรับหลงัคาจัว่ ผนังไม่ประดับตกแต่ง  ซ่ึงต่างจากอุโบสถวดั

มชัฌิมาประสิทธ์ิ ท่ีมีลวดบวัประดบัตามขอบผนงัตอนบน เสาเป็นเสาปูนส่ีเหล่ียมเรียบมีบวัหวั โดย

ท าลวดบวัเป็นชั้นหนา้กระดาน และชั้นบวัหงาย ต ่าลงมาเล็กนอ้ยเป็นลวดบวัท านองลูกแกว้ (ภาพท่ี 

193)  ซ่ึงน่าจะเป็นการประยกุตรู์ปแบบบวัหวัเสาแบบไทยผสมกบัศิลปะตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ดา้นหนา้ท าประตู 3 ประตู ประตูกลางเป็นประตูประธานสองขา้งเป็นประตู

ประกอบ ลกัษณะดงักล่าวน้ีถือเป็นลกัษณะใหม่ท่ีน่าจะไดแ้บบอย่างมาจากการท าประตูทางดา้น

หนา้ของอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี แมว้า่ในช่วงน้ีจะยงัมีการท าประตู 3 ดา้น และดา้นหนา้มี

ประตเูดียวโดยมีหนา้ต่างขนาบอยูส่องขา้ง ซ่ึงเป็นการเนน้ย  ้าให้เห็นถึงการรักษาความดุลยภาพทาง

ดา้นหน้าอุโบสถให้มีลกัษณะสมมาตรและกลมกลืนตามแบบศิลปะตะวนัตกและศิลปะจีน ส่วน

ผนงัทางดา้นขา้งสองขา้งก็ท าแบบเดียวกนั คือ มีประตูอยูต่รงก่ึงกลางผนงั ขนาบดว้ยช่องหนา้ต่าง

ภาพท่ี 193  เสาหาน อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ  
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ทั้งสองขา้ง  โดยเวน้ระยะห่างเท่าๆ กนัตามหลกัความสมดุลย ์(ภาพท่ี 194) แต่ถา้หากผนงัดา้นขา้ง

อุโบสถมีช่องหนา้ต่าง 3 ช่อง ก็จะท าประตูตรงหอ้งท่ีสอง หรือระหวา่งหนา้ต่างช่องท่ี 1 กบัช่องท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กรอบประตู กรอบหน้าต่าง เป็นรูปแบบการประดบัอาคารตามแบบศิลปะ

ตะวนัตก ดว้ยการใชล้วดบวัโคง้รูปเกือกมา้ส าหรับประตูกลางทางดา้นหน้า เพื่อเนน้ให้ดูเด่นเป็น

พิเศษ ส่วนบนประตูประกอบจะท าช่องโคง้รูปเกือกมา้ภายในประดบักระจกสีแบบเดียวกบัช่อง

หนา้ต่าง (ภาพท่ี 195) ส่วนประตูขา้งมีการประดบัตกแต่งแบบเดียวกนักบัประตูประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 194 อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส 

ภาพท่ี 195 ประตูประธาน (ดา้นหนา้ตรงกลาง)  อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ 
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   แนวคิดการท าประตูและหน้าต่างดังกล่าวเป็นลักษณะของศิลปะแบบ

ตะวนัตกเนน้ความสมดุลยแ์ละสัดส่วนท่ีประสานกนัอย่างกลมกลืน นอกจากน้ียงัท าบานหนา้ต่าง

แบบเวนิส (Venetian Window) คือ หน้าต่างท่ีมีส่วนบนเป็นโคง้คร่ึงวงกลม (Archway)28 (ภาพท่ี 

196 ก) และมีบานเกล็ดเฉพาะคร่ึงบน ทั้งยงัประดบักระจกสี (Stainglass)29 ตรงช่องโคง้คร่ึงวงกลม

เหนือหนา้ต่าง (ภาพท่ี 196 ข) เพื่อให้เกิดความประทบัใจเม่ือเขา้ไปภายในอุโบสถ เช่น อุโบสถวดั

มชัฌิมาประสิทธ์ิ และท่ีช่องระบายอากาศใตห้ลงัคาจัว่  ซ่ึงอยูร่ะหว่างแปคู่ท่ีเสาร่วมในอุโบสถวดั

สุวรรณคีรี อ าเภอคงัหง่า (ภาพท่ี 197) ซ่ึงเดิมเป็นช่องระบายอากาศทางดา้นขา้ง แต่ไดใ้ส่กระจกสี

ปิดรอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  28Riba Architecture.com, Paladio and Britain, accessed 6 December 2012, Available from 

http://www.architecture.com/LibraryDrawingsAndPhotographs/Palladio/PalladianBritain/ 

 29การประดบักระจกสี หรือ “Stainglass” นิยมน ามาประดบัภายโบสถ์สมยักอทิก ต่อมารูปแบบ

ดงักล่าวไดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนมาอีกคร้ังในพุทธศตวรรษท่ี 23-24 โดยเลือกสรรเอาแต่ลกัษณะเด่นของอาคารมาใช ้อนั

เป็นท่ีมาของการน ากระจกสีมาปิดตรงช่องแสง ทั้งน้ีรวมถึงการประดบัลวดลายเลก็ ๆ ตามแนวกรอบซุม้และขอบ

หลงัคา โบสถส์มยักอทิก ซ่ึงเป็นท่ีมาของการท าลายฉลุประดบัขอบหลงัคาท่ีเรียกวา่ “แบบขนมปังขิง”   
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   การประดับกระจกสี หรือ “Stainglass” เป็นลักษณะร่วมท่ีส าคัญของ

อุโบสถวดัสุวรรณคีรี และอุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ ซ่ึงไม่ค่อยพบในรัฐอ่ืน แมใ้นรัฐปีนงัก็มีนอ้ย

ภาพท่ี 196 หนา้ต่างอิทธิพลศิลปะตะวนัตก 

                  (ก)  ดา้นนอก              

     (ข)  ดา้นใน 

(ก) 

(ข) 

ภาพท่ี 197  อุโบสถวดัวดัสุวรรณคีรี อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส 
                    

(ข) 
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และไม่โดดเด่นเท่าอุโบสถในรัฐปะลิส ซ่ึงท าให้คิดวา่ การน ากระจกสีมาประดบัช่องแสงน่าจะเป็น

ความนิยมท่ีเกิดข้ึนในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ซ่ึงนิยมทัว่ไปอย่างในอาคารพาณิชย์ใน          

เมืองอลอร์สตาร์ (ภาพท่ี 198)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   6.2.4  ส่วนหลังคา หลงัคาจัว่มีหลงัคาพาไลหรือหลงัคากนัสาดรอบซ่ึงเหมาะสม

กบัรูปทรงของอาคารรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยมีหลงัคาจัว่แสดงเอกลกัษณ์ของอุโบสถแบบศิลปะไทย

ประเพณี โครงสร้างหลงัคาจัว่ประกอบด้วยข่ือพาดบนเสาร่วมในตั้งดั้ งข้ึนไปรับอกไก่ และวาง

จนัทนัพาดกบัอกไก่รับแป กลอน และระแนงส าหรับมุงกระเบ้ือง ส่วนหลงัคาพาไลก็ยงัใช้จนัทนั

เป็นโครงสร้างหลกัพาดจากแปอนัล่างของเสาร่วมในมาตั้งบนผนงัรับแป กลอนและระแนง (ภาพท่ี 

199)  โดยไม่ท าเตา้อยา่งอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 198 อาคารพาณิชยใ์นเมืองอลอร์สตาร์ใกลก้บัมสัยดิประจ าเมือง               

                  

ภาพท่ี 199 โครงสร้างหลงัคาอุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ  
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  อุโบสถกลุ่มน้ีเร่ิมมีแนวคิดการประดบัตกแต่งหลงัคาอุโบสถ แต่งานเหล่าน้ี

ยงัคงมีลักษณะเป็นงานช่างพื้นบ้านแบบเดียวกับอุโบสถในรัฐกลันตนัในช่วงท่ี 2  เช่น ช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ (ภาพท่ี 200, 201)  ซ่ึงมกัพบว่ามีไม่ครบถ้วนตามแบบแผนการประดับ ทั้งมี

รูปแบบสัดส่วนแตกต่างจากตน้แบบของไทย  อนัเน่ืองมาจากการสร้างอุโบสถยงัคงท าโดยช่าง

พื้นบา้น ซ่ึงยงัไม่เขา้ใจระเบียบแบบแผนการรวมถึงวิธีการประดบัดีพอ ตรงกนัขา้มกบังานฉลุไม้

นิยมน ามาประดบับริเวณชายคาและกรอบหนา้บนั แมว้า่จะมีเพียงเล็กนอ้ยแต่ก็มีชีวิตชีวากวา่ (ภาพ

ท่ี 202)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 200 ช่อฟ้าอุโบสถวดัสุวรรณคีรี 

                   อ  าเภอคงัหง่า  
รัฐปะลิส 

ภาพท่ี 202 ป้ันลมและหนา้บนั อุโบสถวดัสุวรรณคีรี อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส 

ภาพท่ี 201 ช่อฟ้าอุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ  

                  อ  าเภอคงัหง่า  
รัฐปะลิส 
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   นอกจากน้ียงัพบว่ามีการประดบัตกแต่งหน้าบนัด้วยงานปูนป้ัน ซ่ึงพบ

นอ้ยมากในอุโบสถในช่วงท่ี 2 งานประดบัดงักล่าวแสดงให้เห็นแนวคิดการประดบัตกแต่งอุโบสถ

แบบไทยประเพณีเช่นเดียวกบัการท าช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ (ภาพท่ี 203)  บ่งบอกว่าศิลปะแบบ

ไทยประเพณีเป็นตน้แบบในการสร้างอุโบสถวดัไทยในรัฐปะลิส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   อุโบสถกลุ่มน้ีมีลกัษณะผสมศิลปะไทย ศิลปะมลาย ูและศิลปะตะวนัตกเขา้

ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นบริบทของศิลปะแบบอาณานิคม  แสดงถึงความสามารถในการเลือกใชว้สัดุ รูปแบบ

ของศิลปะต่างๆท่ีมีอยูใ่นเมืองมลาย ูเช่น เคร่ืองประดบัหลงัคา ช่อฟ้า ส่วนใบระกา หางหงส์ แสดง

อิทธิพลศิลปะพื้นบ้าน ทรงหลังคาแสดงอิทธิพลศิลปะไทย และงานประดับตัวอุโบสถแสดง

อิทธิพลศิลปะตะวนัตก ลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นลกัษณะผสมท่ีพบอยูเ่สมอในมาเลเซีย    

   6.2.5  ก าหนดอายุ อุโบสถกลุ่มน้ีแมว้่าจะมีอิทธิพลศิลปะอาณานิคม แต่ก็มี

พฒันาการในดา้นการท าเคร่ืองประดบัหลงัคาร่วมถึงการประดบัหนา้บนัเขา้หาอุโบสถแบบศิลปะ

ไทยประเพณี ซ่ึงไม่พบลกัษณะดงักล่าวน้ีในรัฐเกดะห์ อาจเป็นเพราะรัฐปะลิศตั้งอยูใ่กลพ้รมแดน

ไทยจึงรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีไดง่้ายกว่า โดยเฉพาะการประดบัหน้าบนันั้นอาจเป็นเพียง

อุโบสถไม่ก่ีหลงัในช่วงท่ี 2 ท่ีมีการประดบั แสดงถึงการรับรูปแบบศิลปะการตกแต่งของไทย ซ่ึง

น่าจะมีมากในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี  25  ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 26  ดงันั้นอุโบสถวดัมชัฌิมา

ประสิทธ์ิและอุโบสถวดัสุวรรณคีรีอาจสร้างอยูใ่นช่วงทศวรรษสุดทา้ยของพุทธศตวรรษท่ี 25   

ภาพท่ี 203 หนา้บนัอุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส 
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7.  วเิคราะห์อุโบสถในรัฐเกดะห์ และรัฐปะลสิ ช่วงที ่3 (พ.ศ. 2500 - 2550) 

  ในช่วงน้ีไทยกบัมาเลเซียมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  ซ่ึงเห็นไดจ้ากความร่วมมือในการ

ท านุบ ารุงพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างหรือซ่อมอุโบสถในบางวดั ก็ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย โดยมีกระทรวงต่างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมให้การสนับสนุน รวมถึงการสอนการ

สอบธรรมสนามหลวง และการสอนภาษาไทยซ่ึงมีมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 25 แลว้  

 ตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 มีการตั้งวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี

สอนและสอบธรรมสนามหลวง ซ่ึงเดิมได้ใช้วดัสโมสรราชนุประดิษฐ์เป็นท่ีสอนและสอบ แต่

เน่ืองจากวดัสโมสรราชานุประดิษฐถู์กน ้าเซาะตล่ิง และเกรงวา่วดัจะไดรั้บความเสียหาย จึงไดม้าซ้ือ

ท่ีเพื่อสร้างเป็นวดัอีกแห่งหน่ึงใกล้กบัใจกลางเมือง30 ดงันั้นวดันิโครธาราม จึงเป็นวดัท่ีตั้งใหม่

ในช่วงน้ี  โดยในระยะแรกได้สร้างห้องสมุดหนังสือไทยข้ึนก่อน31 (ภาพท่ี 204) ต่อมาจึงสร้าง

อุโบสถในราว พ.ศ. 2511-251832 (ภาพท่ี 205) ซ่ึงหลงักวา่อุโบสถวดับุญญาราม อ าเภอกบูงัปาสู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 30ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2517), 285-286. 

 31เร่ืองเดียวกนั, 287. 

 32อกัษรจารึกท่ีอุโบสถวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 

ภาพท่ี 204 หอ้งสมุดวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ สร้าง พ.ศ.2509 
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 วดับุญญาราม หรือ “วดัแลแหล” ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอกูบงัปาสู ทางเหนือของอ าเภอโกตาร์  

เซตาร์และใกลก้บัพรมแดนไทยดา้นอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  วดัน้ีแมว้่าจะตั้งมานานแลว้ แต่

พฒันาการของวดัน่าจะเร่ิมข้ึนในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 เม่ือไทยไดรั้บมอบเมืองเกดะห์ ปะลิส 

ตรังกานู และกลนัตนั คืนจากรัฐบาลญ่ีปุ่น33 ในราว พ.ศ. 2486-2488 ในคร้ังนั้นรัฐบาลไทย ได้

แต่งตั้งขา้หลวงมาประจ ารัฐไทรบุรี โดยมี นายชาติ  บุญยรัตพนัธ์ุ เป็นผูช่้วยขา้หลวงประจ ารัฐไทร

บุรี และได้มาเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยรวมถึงเป็นประธานเชิญธงไทยข้ึนยอดเสาท่ีวดัแห่งน้ี 

ต่อมาจึงไดท้  าการเปล่ียนช่ือวดัจาก “วดัแลแหล” เป็นวดับุญญาราม และเร่ิมมีการสร้างเสนาสนะ

ต่าง ๆ ภายในวดัอย่างวดัในไทย ในราว พ.ศ. 2493 จนกระทัง่ไดรั้บมอบเงินจากรัฐบาลไทยและ 

รัฐบาลมาเลเซียสมทบทุนสร้างอุโบสถในราว พ.ศ. 2510 (ภาพท่ี 206)  

 

 

 

 

                                                           

 33เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในเอเชียบูรพา ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุ่นไดต้อบแทน

รัฐบาลไทย ท่ีใหก้องทพัญ่ีปุ่นเดินทางผา่นข้ึนไปยงัทางเหนือ ต่อมาเม่ือกองทพัญ่ีปุ่นไดรั้บชยัชนะบนแหลมมลาย ู

จึงไดส่้งมอบหวัเมืองเก่าของไทยท่ีอยูใ่นอาณานิคมขององักฤษและฝร่ังเศสคืนใหก้บัไทย 

 

ภาพท่ี 205 อุโบสถวดันิโครธาราม  อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 
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 ทั้งสองวดัได้รับแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณีพร้อมกับช่างก่อสร้างมาจากกรม

ศิลปากร จึงนบัเป็นอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีกลุ่มแรกในรัฐเกดะห์ อุโบสถกลุ่มน้ีสร้างข้ึนใน

ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 

 ส่วนอุโบสถอีกกลุ่มหน่ึง เป็นอุโบสถท่ีสร้างข้ึนแทนอุโบสถท่ีสร้างอยา่งชัว่คราวเม่ือ

คราวท่ีรัฐบาลมาเลเซียไดป้ระกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินใน พ.ศ. 2503  คนไทยหลายหมู่บา้นยา้ย

กลบัมาอยูท่ี่เดิม และต่างก็เร่งรัดบูรณะสร้างวดั รวมถึงส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวดัข้ึนมาใหม่ งาน

ก่อสร้างในช่วงน้ี จึงสร้างข้ึนแบบชัว่คราวเพื่อให้มีวดัส าหรับประกอบกิจตามประเพณีรวมถึงให้

พระสงฆไ์ดอ้าศยัและประกอบพิธีกรรมไดเ้หมือนเดิม 

  อุโบสถในระยะน้ีจึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นมาก บางหลงัก็มีรูปแบบเหมือนกบั

อุโบสถในช่วงท่ี 2 ของรัฐเกดะห์ ซ่ึงไดท้  าการศึกษามาแลว้ โดยเฉพาะอุโบสถวดัสโมสรราชานุ

ประดิษฐน่์าจะเป็นตน้แบบการสร้างอุโบสถในหลายวดั (ภาพท่ี 207) เช่น อุโบสถ วดัสามคัคีรัตนา

ราม (ภาพท่ี 208) อุโบสถวดัถ ้าคีรีวงษ ์(ภาพท่ี 209) และอุโบสถวดัเตราะปาดงั (ภาพท่ี 210) เป็นตน้   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 206 อุโบสถวดับุญญาราม อ าเภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์ 
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 ต่อมาเม่ือวดัและหมู่บา้นมีความมัน่คง เขม้แขง็ข้ึนแลว้ จึงไดเ้ร่ิมสร้างอุโบสถหลงัใหม่

ท่ีมีความถาวรข้ึน โดยรับเอารูปแบบอุโบสถท่ีไดรั้บความนิยมอยูใ่นไทยขณะนั้นมาก่อสร้างรวมถึง

น าช่างไทยเขา้มาก่อสร้างดว้ย เช่น อุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี 211) อุโบสถวดั

ล าป า อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี 212) และอุโบสถวดัเทพสุวรรณาราม อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี 213) เป็น

ตน้ อุโบสถในกลุ่มน้ีมกัสร้างข้ึนในราว พ.ศ. 2540-2550 หรือในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 26 แต่ทั้ง

ภาพท่ี 209 อุโบสถวดัถ ้าคีรีวงษ ์อ าเภอเป้ินดงั 

      สร้างราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 

ภาพท่ี 210  อุโบสถวดัเตราะปาดงั อ าเภอเสะ 

      สร้างราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 

ภาพท่ี 207  อุโบสถวดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ 

      สร้างราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

ภาพท่ี 208  อุโบสถวดัสามคัคีรัตนาราม อ าเภอ 

กวัลามูดา รัฐเกดะห์สร้างราวตน้    

พุทธศตวรรษท่ี 26 
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อุโบสถท่ีสร้างข้ึนในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 และอุโบสถท่ีสร้างข้ึนในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 

26 ต่างก็มีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั จดัเป็นอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) 

ภาพท่ี 213 อุโบสถวดัเทพสุวรรณาราม อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์ 

(ก) ดา้นหนา้ 

(ข) ดา้นหลงั 

                   

ภาพท่ี 211 อุโบสถวดัเทพบณัฑิต  

    อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์ 

ภาพท่ี 212 อุโบสถวดัล าป า  

    อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์ 

(ข) 
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 7.1 อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี เป็นอุโบสถท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี

จากไทยโดยตรง ทั้งในเร่ืองแบบก่อสร้างอุโบสถและช่าง วดัเหล่าน้ีมกัเป็นของวดัเจา้คณะรัฐ หรือ

วดัท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย  โดยมากจะตั้งอยู่ใน

ชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีทั้งคนไทยและคนจีนอาศยัอยู่ บางวดัอาจจดัตั้งข้ึนเพื่อภาระกิจการสอนการ

สอบธรรมสนามหลวงโดยเฉพาะคือ วดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ เมืองอลอร์สตาร์ แต่วดัใน

ลกัษณะน้ีก็มีนอ้ย 

  วดัเก่าท่ีมีอุโบสถอยู่แลว้ อุโบสถหลงัใหม่จะตั้งอยู่ท่ีเดิม แต่วดัอาจมีการปรับผงั

บริเวณให้สอดคลอ้งกบัเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส เช่น วดับุญญาราม อ าเภอกูบงั ปาสู (Kubang 

Pasu) รัฐเกดะห์ (ภาพท่ี  214) ส่วนวดัท่ีตั้งข้ึนใหม่มกัมีการวางผงับริเวณแตกต่างจากเดิม เน่ืองจาก

มีการแบ่งเป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสชดัเจนและก าหนดให้อุโบสถเป็นประธานของวดั มกั

ตั้งอยู่กลางวดั ขณะท่ีส่ิงปลูกสร้างอ่ืนตั้งอยู่รายรอบไม่ไกลจากอุโบสถ  หรือ รวมกลุ่มอยู่ในเขต

พุทธาวาสและสังฆาวาส เช่น วดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์สตาร์  รัฐเกดะห์ (ภาพท่ี 215, 216)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุโบสถ 

 ภาพท่ี 214 ภาพถ่ายทางอากาศวดับุญญาราม อ าเภอ กบูงัปาสู รัฐเกดะห์ 

ทีม่า:  Kedah, accessed January 10, 2011, Available from http://Goo.gl/ maps/ n21rJ 
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1. อุโบสถ 

2. ศาลาการเปรียญ 

3. กฏิุเจา้อาวาส 

4. กฏิุ 

5. วหิารรูปเหมือน อดีต เจา้อาวาส 

6. อาคารเก็บอฐิั 

7. หอฉนั โรงครัว 

8. พทุธสมาคมรัฐเกดะห์ 

9. ซุม้ประตูวดั 

10. ทางรถยนตเ์ขา้วดั 

11. โรงเรียน 8

2 

2 

ภาพท่ี 216 ผงัวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 

9 

10 

อุโบสถ 

11 

 

ภาพท่ี 215  ภาพถ่ายทางอากาศวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 

ท่ีมา:  Kedah, accessed January 10, 2011, Available from http://Goo.gl/ maps/ n21rJ 
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   อุโบสถก่ออิฐถือปูน หนัหนา้ไปทิศตะวนัออก และนิยมท าก าแพงแกว้ลอ้ม ผงัพื้น

อุโบสถส่วนใหญ่เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ แต่ภายหลงัก็เร่ิมมีการสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขท่ีมีขนาด

ใหญ่ ดงัผูว้ิจยัจึงขอศึกษาอุโบสถกลุ่มน้ีโดยแยกตามผงัพื้นเป็น 2 ส่วน  คือ อุโบสถท่ีมีผงัพื้นรูป 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ และอุโบสถท่ีมีผงัพื้นจตุรมุข  

  7.1.1   ผังพืน้รูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า เป็นอุโบสถ ขนาด 4-5 ห้อง34 ส่วนใหญ่ท ามุขทั้ง

ดา้นหน้าและดา้นหลงั มีระเบียบแบบแผนการประดบัตกแต่งเป็นแบบศิลปะไทยประเพณีตั้งแต่

ส่วนฐาน ส่วนตวัอุโบสถ และส่วนหลงัคา ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดมาบา้งแลว้ในบทท่ี 3  ดงันั้นใน

ส่วนน้ีจึงกล่าวเฉพาะลกัษณะส าคญัทางศิลปกรรมของอุโบสถกลุ่มน้ี   

              7.1.1.1   ลักษณะรูปแบบ  อุโบสถมีทรงค่อนขา้งสูง  ท าบนัไดข้ึนสองขา้ง

มุข นิยมประดบัตกแต่งกรอบประตู กรอบหน้าต่างเป็นซุ้มทรงปราสาทยอด หลงัคาจัว่ชนิดมีซ้อน 

2-3 ซอ้นดา้นขา้งมีหลงัคาปีกนก 3 ตบั ตบัล่างเป็นหลงัคากนัสาดท าเตา้หรือข่ือยื่นออกมารับและท า

คนัทวยรับอีกชั้นหน่ึง ลกัษณะหลงัคาแบบน้ีไม่เคยพบมาก่อนในรัฐเกดะห์ รวมถึงในรัฐอ่ืนๆ ก่อน

พุทธศตวรรษท่ี 26 จึงนบัเป็นโครงสร้างหลงัคาท่ีปรากฏข้ึนในช่วงท่ี 3 นอกจากน้ียงัมีการประดบั

หน้าบนัตามอย่างอุโบสถวดัหลวง เช่น รูปนารายณ์ทรงครุฑ รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั หรือ 

เป็นรูปพระพุทธรูปปางส าคญั งานประดบัเหล่าน้ีรวมถึงลวดลายตกแต่งมกัมีความนูนหนาออกมา

จากพื้นหน้าบนั โดยเฉพาะรูปท่ีเป็นประธานตรงกลางหน้าบนัมกัท าเป็นประติมากรรมลอยตวัอยู่

บนกระจงัฐานพระท่ียกเก็จออกมามาก 

     นอกจากน้ีก็ยงัมีการประดับตกแต่งแผงแรและคูหาหน้าบนัด้วย

สาหร่ายรวงผึ้งซ่ึงถือว่าเป็นชุดการประดบัตกแต่งท่ีมาพร้อมกบัอุโบสถแบบน้ี ไดแ้ก่ อุโบสถวดั

บุญญาราม อ าเภอกูบงัปาสู (ภาพท่ี 217) อุโบสถวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ (ภาพท่ี 218)  

แต่เน่ืองจากอุโบสถในกลุ่มน้ี สร้างต่างช่วงเวลากนั กล่าวคือ อุโบสถวดับุญญราราม อ าเภอกูบงัปาสู 

และอุโบสถวดันิโคราราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ สร้างในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 ส่วนอุโบสถวดั

                                                           

 34ค าวา่ “หอ้ง” หมายถึง ช่วงเสาท่ีผนงัดา้นขา้ง ซ่ึงมีช่องหนา้ต่างทุกช่วงเสา หากผนงัอุโบสถมีช่วง

เสา 4 ช่วง ก็นิยมเรียก “4 หอ้ง” หากมีช่วงเสา 5 ช่วง เรียก “5 ห้อง” ในแต่ละห้องจะมีช่องหนา้ต่างประจ าห้องทุก

หอ้ง จึงเป็นท่ีมาของการเรียกวา่  “อุโบสถขนาด 4 หนา้ต่าง” และ “อุโบสถขนาด 5 หนา้ต่าง” 
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เทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี 219) อุโบสถวดัเทพสุวรรณาราม อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี 213) และ

อุโบสถวดัล าป า อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี 220) สร้างในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 26 จึงท าให้มีลกัษณะ

บางอย่างแตกต่างกนั เช่น อุโบสถบางหลงัมี 4 ห้อง มีมุขทางด้านหน้าดา้นเดียว และงานประดบั

หน้าบนัท่ีนิยมประดบัพระพุทธรูปปางส าคญัแทนการประดบัรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ หรือพระ

อินทร์ทรงช้างเอราวณัอย่างอุโบสถรุ่นเก่า  อย่างไรก็ดี เราอาจพบว่าอุโบสถบางวดัยงัคงมีการ

ประดบัรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่ท่ีหน้าบนัด้านหน้า  แต่วดันั้นมกัเป็นวดัของเจา้คณะรัฐ คือ 

อุโบสถวดัเทพบณัฑิต (ภาพท่ี 219) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 217 อุโบสถวดับุญญาราม  

    อ าเภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์ 

ภาพท่ี 218 อุโบสถวดันิโครธาราม  

    อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 
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ภาพท่ี 219 อุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์ 

(ก)  อุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั 

(ข)  รูปนารายณ์ทรงครุฑ หนา้บนัดา้นทิศตะวนัออก 

(ค)  พระพุทธรูปนาคปรก หนา้บนัดา้นทิศตะวนัตก 

(ก) 

(ก) 

(ข) 
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  7.1.1.2  ส่วนฐาน มีทั้งฐานปัทม ์หรือฐานบวัคว  ่า บวัหงาย  ฐานบวัลูกแกว้

อกไก่ และฐานสิงห์ สูงจากพื้นราว 1 เมตร โดยรวมแล้วแบบฐานเหล่าน้ีก็มีส่วนส าคญัท่ีท าให้

แตกต่างกนัจนท าให้มีการเรียกช่ือฐานแตกต่างกัน เช่น ฐานบวัลูกแก้วอกไก่ ก็จะมีส่วนท่ีเป็น

ลูกแกว้อกไก่คาดทบัอยูต่รงก่ึงกลางทอ้งไม ้ ส่วนฐานสิงห์ก็จะมีเคา้โครงส่วนล่างคลา้ยกบัเทา้สิงห์ 

ซ่ึงไดใ้ห้รายละเอียดมาบา้งแลว้ในอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีในรัฐกลนัตนั ดงันั้นจึงกล่าวไว้

เพียงสังเขป 

    ฐานปัทม์ หรือ ฐานบัวคว ่าบัวหงาย ฐานแบบน้ีในช่วงน้ีไม่ค่อย

ไดรั้บความนิยมเท่ากบัฐานบวัลูกแกว้อกไก่ หรือ ฐานสิงห์ โดยมากมกัพบวา่ท าเป็นฐานมุขอุโบสถ

ในบางวดั เช่น ฐานมุขอุโบสถวดันิโครธาราม  (ภาพท่ี 221) แต่ในช่วงท่ี  1 อุโบสถวดัพระธาตุป่า

ลิไลย ์บาลิง รัฐเกดะห์ ไดท้  าฐานอุโบสถเป็นแบบฐานปัทม์ หรือฐานบวัคว  ่า บวัหงาย และท าชั้น

หน้ากระดานตอนล่างหนากว่าตอนบนเพื่อจะให้ส่วนฐานแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน ้ าหนัก

อุโบสถ แสดงใหเ้ห็นวา่ฐานปัทม ์หรือฐานบวัคว  ่า บวัหงาย อาจเป็นแบบฐานท่ีนิยมในช่วงท่ี 1 ก่อน

ฐานบวัลูกแกว้อกไก่  การท าฐานหน้ากระดานตอนล่างใหญ่กว่าตอนบนยงัพบว่านิยมท าในฐาน

อุโบสถในรัฐกลนัตนัในช่วงท่ี 2 ดว้ย  ซ่ึงน่าจะเพื่อความแขง็แรงเหมือนกนั  

 

 

 

ภาพท่ี 220  อุโบสถวดัล าป า อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์  
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   ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ มีส่วนส าคญัท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาจากฐานปัทม ์ คือ 

ลกัษณะเป็นลวดบวัส่วนท่ีนูนข้ึนมาเป็นสันแหลมคลา้ยกบัอกไก่คาดทบัอยู่ตรงทอ้งไม ้  (ภาพท่ี  

222, 223) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 221  ฐานมุขอุโบสถวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์  

                    

                   

ภาพท่ี 222  ฐานบวัลูกแกว้อกไก่ อุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั 
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  ฐานบวัลูกแกว้อกไก่ เป็นฐานของอุโบสถในรัฐกลนัตนัตั้งแต่ช่วงท่ี 

2 แต่ไม่พบว่ามีการท าฐานแบบน้ีในรัฐเกดะห์ รัฐปะลิส และรัฐปีนงัในช่วงเดียวกนั  ลกัษณะ

ดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่อิทธิพลศิลปะไทยประเพณีเขา้สู่เมืองมลายทูางรัฐกลนัตนัก่อนรัฐอ่ืน  ซ่ึง

อาจเป็นเพราะชุมชนคนไทยในรัฐกลนัตนัตั้งอยูใ่กลก้บัแนวพรมแดนไทยมาเลเซีย อีกทั้งอ าเภอตาก

ใบก่อนการโอนดินแดนให้กบัองักฤษ เป็นส่วนหน่ึงของรัฐกลนัตนัมาก่อน  ดงันั้นการรับอิทธิพล

ศิลปะไทยประเพณีในรัฐกลนัตนัภายหลงัจากการโอนดินแดนให้กบัองักฤษนั้นเป็นการรับต่อมา

จากอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส     

  ส าหรับฐานบวัลูกแก้วอกไก่นิยมท าเป็นฐานอุโบสถแบบศิลปะ

ไทยประเพณีในรัฐเกดะห์ช่วงท่ี 3 มากเท่าๆ กบัฐานสิงห์ 

   ฐานสิงห์ รูปแบบฐานท่ีมีเคา้โครงของเทา้สิงห์ท่ีก าลงัยืน จึงมีส่วน

ท่ีเรียกว่า “แขง้สิงห์” ซ่ึงอยู่ทางดา้นนอก และส่วนท่ีเรียกว่า “น่องสิงห์” ซ่ึงอยูทางดา้นใน ถดัจาก

ส่วนน้ีข้ึนไปมกัเรียกว่า “หลงัสิงห์”35 ลกัษณะคลา้ยบวัคว  ่าแต่แบนราบกวา่ ต่อจากส่วนน้ีมีทอ้งไม ้

บวัหงายและหน้ากระดานตอนบน โดยในแต่ละส่วนตั้งแต่ส่วนล่างข้ึนมาถึงส่วนบนจะมีเส้นลวด

ก ากบับนล่างโดยตลอด (ภาพท่ี 224) 

 

                                                           

 35สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 99. 

ภาพท่ี 223  ฐานบวัลูกแกว้อกไก่ วดัเทพสุวรรณาราม อ าเภอเป้ินดงั  
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   ฐานสิงห์แมว้่าจะมีการท ามาก่อนท่ีอุโบสถวดัชลาราสิงเห อ าเภอ

ตากใบ ตั้งแต่ช่วงท่ี 1  แต่ก็พบวา่ไม่ไดรั้บความนิยมน ามาท าเป็นฐานอุโบสถภายหลงัจากท่ีไดมี้การ 

โอนดินแดนให้กบัองักฤษ อาจเป็นเพราะช่างท่ีสร้างอุโบสถในรัฐกลนัตนัยงัไม่เขา้ใจรูปแบบดีพอ 

ส่วนในรัฐเกดะห์ และรัฐปะลิส ก็ไม่พบวา่มีการท าฐานอุโบสถ เน่ืองจากอุโบสถส่วนใหญ่ในช่วงท่ี 

2 ไม่นิยมท าฐาน หรือท าเป็นฐานส่ีเหล่ียมเต้ียๆ  ดงันั้นฐานสิงห์จึงเป็นรูปแบบฐานท่ีนิยมในอุโบสถ

ช่วงท่ี 3 ทั้งในรัฐเกดะห์ กลนัตนั และปะลิส 

  อน่ึงมีขอ้สังเกตวา่ ฐานอุโบสถศิลปะไทยประเพณีในรัฐเกดะห์และ

ในรัฐกลนัตนัช่วงท่ี 3 น้ี มกันิยมประดบักระเบ้ืองโมเสก (Mosaic) เขา้ใจว่าการประดบักระเบ้ือง

โมเสกคงท าใหท้  าความสะอาดฐานอุโบสถไดง่้าย เช่น อุโบสถวดัประชาจีนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐก

ลนัตนั อุโบสถวดันิโครธารามอ าเภอตุมปัต รัฐเกดะห์ เป็นตน้  

  7.1.1.3  ส่วนตัวอุโบสถ อุโบสถในช่วงท่ี 3 น้ีส่วนใหญ่มีทรงค่อนขา้งสูง  

ตวัอุโบสถประกอบด้วยผนงัก่อลอ้มทั้งส่ีดา้นรับหลงัคาโดยมีเสาอิงหรือเสาเก็จช่วยรับ มีคนัทวย

ติดตามเสา ส าหรับมุขหนา้มุขหลงัจะมีเสาหานรับหลงัคามุข มีบวัหัวเสาแบบบวัจงกล รูปแบบหัว

เสาท่ีนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์  

   อุโบสถนิยมท าประตูดา้นหน้า 1-3 ประตู ดา้นหลงันิยมท า 2 ประตู

ชิดริม จ านวนประตูน่าจะข้ึนอยู่กบัแบบอุโบสถท่ีน ามาก่อสร้าง หรือขนาดของอุโบสถท่ีทางวดั

ภาพท่ี 224  ฐานสิงห์ อุโบสถวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์  
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หรือช่างสามารถปรับลดลงได ้นอกจากน้ีตวัอุโบสถยงัเนน้การประดบักรอบประตู กรอบหนา้ต่าง

เป็นซุม้ทรงปราสาทยอด  

   ในส่วนน้ีจะขอศึกษาส่วนประกอบส าคญั 3 ส่วนท่ีประกอบอยูก่บั

ตวัอุโบสถ คือ เสาบวั คนัทวย และซุม้ทรงปราสาทยอด 

   เสาบัว  มีทั้งท่ีเป็นเสาลอยท่ีท าเป็นเสาหานรับหลงัคามุข และเสา

เก็จซ่ึงเป็นเสาร่วมผนัง  ลกัษณะเป็นเสาส่ีเหล่ียมย่อมุมไมสิ้บสอง เช่น อุโบสถวดันิโครธาราม 

อ าเภอโกตาร์เซตาร์ (ภาพท่ี 225) และเสายอ่มุมแปด เช่น เสาบวัอุโบสถวดับุญญาราม อ าเภอกูบงัปา

สู (ภาพท่ี 226 ก) เสาบวัอุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี 226 ข) โดยเฉพาะบวัหวัเสา

อุโบสถวดับุญญารามและบวัหวัเสาอุโบสถวดันิโครธาราม นั้นมีทรงค่อนขา้งป้อม ซ่ึงน่าจะไดรั้บ

รูปแบบมาจากบวัหัวเสาอุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นผลงานของ     พระ

พรหมพิจิตร (ภาพท่ี 227) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 225  บวัหวัเสา อุโบสถวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์  
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    เสาบวัในช่วงน้ีมกัมีรูปแบบเหมือนกนั คือ มีบวัหัวเสาแบบบวั

จงกล ลกัษณะคลา้ยกลีบบวัตรงยาวส่วนปลายบานและโคง้ข้ึนดา้นบน  ท่ีโคนกลีบมีกลีบเล้ียงเรียง

ติดต่อกนั ส่วน  ใตบ้วัจะประกอบดว้ยเส้นลวด ทอ้งไม ้ลูกแกว้อกไก่ และทอ้งไม ้โดยมีเส้นลวด

ก ากบัทั้งบนและล่างก่อนจะถึงส่วนท่ีคลา้ยบวัคว  ่าซ่ึงมกัเรียกวา่ “บวัหลงัสิงห์  บวัหวัเสาแบบน้ีเป็น

ภาพท่ี 226  เสาบวั อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี รัฐเกดะห์ 

(ก)  อุโบสถวดับุญญาราม อ าเภอกบูงัปาสู 

(ข)  อุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั 

                    

                   

ภาพท่ี 227  บวัหวัเสา อุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพฯ  

                    

                   

(ก) (ข) 
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แบบบวัหวัเสาของพระพรหมพิจิตร และนิยมปิดทองประดบักระจกสีบวัหัวเสาอยา่งงานประณีต

ศิลป์  

   คันทวย  ส่วนท่ีท าหน้าท่ีรับเตา้หรือข่ือของหลงัคาตบัล่าง ขนาด

และรูปแบบมกัคลา้ยกนั คือ ลกัษณะเหมือนตวัเหงาตั้งหวัข้ึนมารับส่วนบน (ภาพท่ี 228)  ภายในคนั

ทวยประกอบดว้ยลวดลายตกแต่งประเภทลายกาบและตวัเหงาท่ีเกิดจากการแบ่งตวัของลายกนก

สามตวั ส่วนท่ีส าคญัของกนก คือ สัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัหลงัคา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของอุโบสถดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คันทวย  ใน อุโบสถบางหลัง มี ก า รประ ดิษฐ์ เ ป็น รูปหง ส์ 

ประกอบดว้ยส่วนหวั คอ และอกอยูใ่นโครงร่างของลายกนก เช่น อุโบสถวดันิโครธาราม ( ภาพท่ี 

229)  แนวคิดการออกแบบดงักล่าวน้ีน่าจะไดรั้บมาจากคนัทวยอุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุบางเขน 

(ภาพท่ี 230) ซ่ึงออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร  

    

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 228  คนัทวยอุโบสถวดับุญญาราม อ าเภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์  
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   แบบอุโบสถของพระพรหมพิจิตรน้ี ถือว่าเป็นแบบท่ีแพร่หลาย

ออกไปในส่วนภูมิภาคตามระเบียบ “รัฐนิยม” ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 

26  ดังนั้นจึงเป็นตน้แบบให้กบัช่างรุ่นหลังได้ประดิษฐ์ พลิกแพลง หรือใช้เป็นแบบการสร้าง

อุโบสถศิลปะไทยประเพณีรุ่นถดัมา 

   ซุ้มทรงปราสาท  ในท่ีน้ีจะศึกษาในภาพรวม เน่ืองจากอุโบสถใน

รัฐเกดะห์ในช่วงท่ี 3 นิยมท าซุ้มทรงปราสาทยอดทั้งซุ้มประตู และซุ้มหน้าต่าง  แนวคิดการ

ออกแบบซุ้มซุ้มทรงปราสาทยอดลว้นเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ของเรือนฐานดัรสูงซ้อนอยูก่บัเรือนจริง36 

ซ่ึงท าสืบเน่ืองกนัมาอยา่งนอ้ยกวา่สมยัอยธุยา บางคร้ังก็เรียกวา่ “เรือนแกว้หนา้ต่าง”37  ซ่ึงในส่วนน้ี

จะขอศึกษาเฉพาะซุม้ทรงปราสาทยอด (ภาพท่ี  231-232)  

 

 

 

 

                                                           

  36สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่าง ค าช่างโบราณ, 87. 

  37พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม ภาคต้น, 72. 

ภาพท่ี 229  คนัทวยอุโบสถ 

                  วดันิโครธาราม รัฐเกดะห์                    

                   

ภาพท่ี 230  คนัทวยอุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุ 

                  บางเขน กรุงเทพฯ                     
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  ซุ้มทรงปราสาทยอด ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วนคือ ฐานซุ้ม 

เสาซุม้ และซุม้ 

    ฐานซุ้ม นิยมท าทั้งแบบฐานปัทม์ หรือฐานสิงห์ รับเสาซุ้ม ซ่ึงได้

กล่าวรายละเอียดมาแลว้ในส่วนฐาน ดงันั้นจึงไม่กล่าวซ ้ า  

  เสาซุ้ม เป็นส่วนท่ีตั้งอยูบ่นฐานซุ้มสองขา้งกรอบประตู หรือกรอบ

หนา้ต่าง โดยมากนิยมท าเป็นเสาส่ีเหล่ียมยอ่มุมแปดหรือยอ่มุมไมสิ้บสอง รูปแบบเหมือนกบัเสาบวั  

หากเป็นซุ้มประตูจะท าฐานเสาแบบฐานสิงห์ เหนือฐานสิงห์ประดบักาบพรหมศร 38 ตน้เสาอาจมี

ลวดลายประดบัตลอด เช่น เสาซุม้ประตูอุโบสถวดันิโครธาราม (ภาพท่ี 233)  กลางเสามีการประดบั

                                                           

  38กาบพรหมศรน้ีมีลกัษณะเหมือนลายกระจงัท่ียืดสูงส่วนปลายสบดัท านองหางไหล หรือบางทีก็

เป็นกาบลายกระจงัส่วนปลายจะไม่สบดัเป็นหางไหล หนา้ท่ีของกาบน้ีมีไวเ้พ่ือเป็นเกราะก าบงัตน้เสา ดูเพ่ิมใน 

พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม ภาคต้น, 14. 

ภาพท่ี 231 ซุม้ประตูอุโบสถวดับุญญาราม        

                  อ าภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์ 

ภาพท่ี  232 ซุม้ประตูอุโบสถวดันิโครธาราม        

                   อ าภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ 
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ลายตาบ39 ลกัษณะลายประจ ายามปิดตรงกลางสันเสา อนัเป็นส่วนประกอบของเสาซุ้มแบบศิลปะ

ไทยประเพณี ส่วนซุ้มหนา้ต่างจะท าฐานปัทม ์หรือฐานบวัลูกแกว้อกไก่รับเสาซุ้ม ท่ีตั้งอยูส่องขา้ง

กรอบหนา้ต่าง เช่น ซุม้หนา้ต่างอุโบสถวดัเทพสุวรรณาราม อ าเภอเป้ินดงั (ภาพท่ี 234 ) หรือท าเป็น

ฐานฐานสิงห์รับซุม้ เช่น ฐานซุม้หนา้ต่างอุโบสถวดับุญญาราม เป็นตน้ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ซุ้ม ประกอบดว้ยชั้นเชิงกลอนจ านวนไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะ

เป็น 4-5 ชั้น รับองคร์ะฆงัส่ีเหล่ียม  และ บลัลงัก์ยอ่มุมไมสิ้บสอง ส่วนท่ีเหนือจากบลัลงัก์ข้ึนไปมี

รูปแบบและจ านวนไม่แน่นอน กล่าวคือ มีทั้งส่วนท่ีเป็นบวักลุ่มซ้อน 3 ชั้น ปลียอดและลูกแกว้ คือ 

ซุ้มประตุอุโบสถวดับุญญาราม  หรือ เป็นบวักลุ่ม 5 ชั้นส าหรับซุ้มหน้าต่าง และ 7 ชั้นส าหรับซุ้ม

ประตู ปลียอดและลูกแกว้ เช่น อุโบสถวดันิโครธาราม หรือบางแห่งเหนือองค์ระฆงัมีการสลบักนั

ระหวา่งบวักลุ่มกบัลูกแกว้ ซ่ึงไม่อาจสรุปรูปแบบไดช้ดัเจน อนัเน่ืองมาจากช่างท่ีท ามีความเขา้ใจ

                                                           

 39เคร่ืองประดบัคอหรืออก เป็นแผน่ๆ ถา้เป็นตาบส าหรับมา้ ประดบัท่ีหนา้ผาก ตาบทบั คือ ทบัทรวง 

ดูใน ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญ

ทศัน์, 2526), 341. 

ภาพท่ี 234  ฐานซุม้หนา้ต่าง 

อุโบสถวดัเทพสุวรรณาราม      

อ าเภอเป้ินดงั  

ภาพท่ี 233  ฐานซุม้ประตูอุโบสถ 

     วดันิโครธาราม  อ าเภอโกตาเซตาร์   
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เร่ืองส่วนยอดซุ้มแตกต่างกนั  ซุ้มดงักล่าวท ายอ่มุมไมสิ้บสองข้ึนมาจนถึงเชิงกลอนชั้นบนสุด หรือ 

ถึงองคร์ะฆงั หรือ ถึงชั้นเหม ซ่ึงไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจนเช่นกนั 

    โดยรวมแล้วการท าซุ้มทรงปราสาทยอดประดับกรอบประตู 

กรอบหนา้ต่าง มกัถือเอารูปทรงโดยรวมเป็นหลกั โดยมีส่วนประกอบส าคญัท่ีมกัพบเสมอ คือ ชั้น

เชิงกลอน องคร์ะฆงั และตั้งแต่บลัลงัก์ข้ึนไปมกัมีรูปแบบและจ านวนไม่ชดัเจน ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะ

ฝีมือช่างท่ีสร้างแตกต่างกนั และรัฐเกดะห์ก็อยูห่่างไกลจากกรุงเทพฯ แหล่งรวมงานช่างหลวงของ

ไทย 

  7.1.1.4  ส่วนหลังคา อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี นิยมท าหลงัคาชนิดมี

ซอ้น 3 ซอ้น 3 ตบั โดยหลงัคาซอ้นแรกเป็นหลงัคามุข และหลงัคาตบัล่างเป็นหลงัคากนัสาด  

  โครงสร้างหลงัคาส่วนใหญ่เป็นไมป้ระกอบด้วยข่ือท่ีพาดอยู่บน

ผนงัรับข่ือประธาน ตั้งเสาตุก๊ตารับข่ือเอก ข่ือโทตั้งดั้งข้ึนไปรับอกไก่  หลงัคามุขมีเสาหานส่ีตน้รับ  

  เคร่ืองประดับหลงัคา เป็นเคร่ืองล ายองประกอบดว้ยช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ นาคสะดุง้หนา้บนัประดบัลวดลายปูนป้ันนูนต ่าเป็นลายกา้นขด กลางหนา้บนันิยมประดบั

ประติมากรรมรูปนารายณ์ทรงครุฑ หรือ พระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั ประติมากรรมเหล่าน้ีมกัท านูน

ข้ึนมาจากพื้นมากจนเกือบเป็นรูปลอยตวั ลงรักปิดทองประดบักระจกอยา่งงานประณีตศิลป์ไทย  

  หน้าบัน นิยมประดบัด้วยงาประติมากรรมแยกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ีประดบัเป็นรูปเทพชั้นสูงสัญลกัษณ์ของวดัหลวง เช่น รูปนารายณ์ทรงครุฑ  เช่น หนา้บนัดา้น

ทิศตะวนัออก และ รูปพระพรหมทรงหงส์ ท่ีหนา้บนัดา้นทิศตะวนัตกอุโบสถวดันิโครธาราม ( ภาพ

ท่ี 235, 236)  หรือรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั หนา้บนัดา้นทิศตะวนัออกอุโบสถวดับุญญาราม 

อ าเภอกูบงัปาสู (ภาพท่ี 237) กบัอีกกลุ่มท่ีนิยมประดบัเป็นพระพุทธรูปางส าคญั เช่นพระพุทธรูป

นาคปรก เช่น หนา้บนัดา้นทิศตะวนัตก อุโบสถวดัเทพสุวรรณาราม อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์ (ภาพท่ี 

238)  
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  แบบอย่างการประดบัหน้าบนัอุโบสถวดันิโครธารามน่าจะไดรั้บ

รูปแบบมาจากการประดับหน้าบันอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 239)  ทั้ งน้ีรวมถึง

ลกัษณะประติมากรรมท่ีประดบัตรงหน้าบนัเป็นประติมากรรมท่ีท านูนออกมามากน้ี น่าจะเป็น

รูปแบบการประดบัท่ีแพร่หลายอยูใ่นไทยเวลานั้น ซ่ึงมีตวัอยา่งอยูท่ี่หนา้อุโบสถวดัราชบุรณะ 

ในกรุงเทพฯ เช่นเดียวกนั  

ภาพท่ี 235 หนา้บนัรูปนารายณ์ทรงครุฑ 

                  ดา้นทิศตะวนัออก 

                  อุโบสถวดันิโครธาราม 

ภาพท่ี  237  หนา้บนัดา้นทิศตะวนัออก  

                    อุโบสถวดับุญญาราม  

ภาพท่ี 238 หนา้บนัดา้นทิศตะวนัออก  

                  อุโบสถวดัเทพสุวรรณาราม 

อ าเภอเป้ินดงั 

ภาพท่ี 236 หนา้บนัรูปพระพรหมทรงหงส์ 

                  ดา้นทิศตะวนัตก อุโบสถวดั 

                  นิโครธาราม 
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  อุโบสถวัดราชบุรณะ กรุง เทพฯ ออกแบบโดยหลวงวิศาล

ศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) สร้างข้ึนใน พ.ศ. 250340 แทนอุโบสถหลงัเดิมท่ีไดรั้บความเสียเม่ือ

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และมีคุณสง่า มะยุระ เป็นผูอ้อกแบบประติมากรรมและป้ันลวดลายประดบั

หนา้บนั (ภาพท่ี  240) ประติมากรรมเหล่าน้ีมีความนูนจากพื้นหลงัจนเป็นรูปลอยตวั นบัเป็นวดัแรก

ท่ีป้ันลวดลายแบบน้ี41 และน่าจะให้อิทธิพลกับการประดับหน้าบันอุโบสถวดันิโครธาราม 

โดยเฉพาะรูปนารายณ์ทรงครุฑและลายกา้นขดท่ีประกอบอยูโ่ดยรอบนั้นมีรูปแบบคลา้ยกนั รวมถึง

งานประดบัตกแต่งในส่วนอ่ืนบริเวณหน้าบนัดว้ย เช่น สาหร่ายรวงผึ้ง เคร่ืองประดบัท่ีอยู่ใตคู้หา

หน้าบนั ซ่ึงเป็นลกัษณะงานช่างของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) ซ่ึงให้อิทธิพลกับ

อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีช่วงท่ี 3 ในรัฐเกดะห์ และรัฐอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

                                                           

 40สุนิสา  มัน่คง, บรรณาธิการ, พระพุทธปรางค์ วดัราชบุรณะราชวรวหิาร (วดัเลยีบ) (กรุงเทพฯ : 

บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2552), 28. 

 41เร่ืองเดียวกนั, 68. 

ภาพท่ี  239  หนา้บนัดา้นทิศใต ้อุโบสวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ 



234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ส่วนหน้าบนัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ก็เทียบไดก้บัหน้าบนั

อุโบสถวดัอมรินทราราม กรุงเทพฯ สร้างเสร็จเม่ือ พ.ศ. 251242 ซ่ึงเป็นผลงานการออกแบบของ

หลวงวศิาลศิลปกรรมเช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 241-242)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 42วดัอมรินทรารามวรวหิาร, เขา้ถึงเม่ือ 13 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://watamarin. blogspot. 

com/ 

ภาพท่ี 240 หนา้บนัดา้นทิศตะวนัตก อุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี  241  หนา้บนัดา้นทิศตะวนัออก อุโบสถ 

                   วดัอมรินทราราม กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 242  ภาพขยายหนา้บนัพระอินทร์ 

     ทรงชา้งเอราวณั อุโบสถวดั 

     อมรินทราราม กรุงเทพฯ 

http://watamarin/
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    กล่าวไดว้า่อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีกลุ่มน้ีไดรั้บอิทธิพล

จากกรุงเทพฯ ซ่ึงคงสืบเน่ืองมาจากการน าช่างและแบบอุโบสถจากกรมศิลปากรเขา้ไปก่อสร้าง เช่น 

อุโบสถวดับุญญาราม43  ห้องสุมดวดันิโครธาราม ออกแบบโดยคุณประสงค ์ทองเต็ม นายช่างของ

กรมการศาสนา44 ต่อมาจึงไดมี้การสร้างอุโบสถมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณีระหว่าง พ.ศ. 2511-

2518 ซ่ึงน่าจะไดรั้บแบบมาจากกรมศาสนาหรือจากกรมศิลปากร รวมถึงน าช่างไทยเขา้มาก่อสร้าง

เช่นเดียวกนั 

  7.1.2  ผงัพืน้แบบจตุรมุข 

     อุโบสถแบบน้ีในรัฐเกดะห์มีอยู่เพียงหลังเดียว คือ อุโบสถวดัจิตราราม  

อ าเภอกูบงัปาสู รัฐเกดะห์  ซ่ึงมีจุดเด่นอยูท่ี่เป็นอุโบสถสองชั้นมีขนาดสูงใหญ่ เป็นจุดเด่นของวดั

และบริเวณโดยรอบ (ภาพท่ี 243) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  แนวคิดการสร้างอุโบสถแบบน้ีน่าจะเร่ิมจากการสร้างอุโบสถสองชั้น ของ

หลวงวิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) เช่น อุโบสถวดัสุนทรธรรมทาน กรุงเทพฯ  ภายหลัง

แนวคิดน้ีถูกน าไปขยายผลต่อสร้างเป็นอุโบสถท่ีมีผงัพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้แต่มี 2 ชั้น เช่น 

                                                           

 43ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย, 278. 

 44 เร่ืองเดียวกนั, 287. 

ภาพท่ี 243 อุโบสถวดัจิตราราม อ าเภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์  
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อุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์  แสดงให้เห็นวา่การสร้างอุโบสถ 2  ชั้น ท าให้วดัมี

เน้ือท่ีใชง้านมากข้ึนในอาคารหลงัเดียวกนั และประหยดัเน้ือท่ีดว้ย จึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  

     7.1.2.1  ลักษณะรูปแบบ  อุโบสถก่ออิฐถือปูนหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก 

ผงัพื้นแบบจตุรมุขทรงปราสาทยอด ตั้งอยู่บนชั้นสอง โดยมีลานรอบอุโบสถ ท าพนกัลอ้มรอบ มี

บนัไดทางข้ึนมุขทั้งส่ีดา้น ราวบนัไดนาค ชั้นล่างเป็นอาคารเอนกประสงค ์มีลานรอบและก่อก าแพง

แกว้ลอ้มอีกชั้นหน่ึง โดยมีซุม้สีมาอยูภ่ายใน  

    อุโบสถท ามุขหน้ายาวกว่าดา้นอ่ืน เพื่อให้พื้นท่ีภายในอุโบสถเป็น

รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  (ภาพท่ี 243) รูปแบบอุโบสถคงไดแ้นวคิดมาจากอุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิต

วนาราม ออกแบบโดยสมเด็จฯ กรมพระยานริศนานุวดัติวงศ์ ต้นแบบอุโบสถจตุรมุขแบบไทย

ประเพณีท่ีให้อิทธิพลต่อการสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขในปัจจุบนั เช่น อุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุ 

เขตบางเขน45  

    7.1.2.2  ส่วนฐาน ในส่วนน้ีจะศึกษาเฉพาะฐานอุโบสถซ่ึงตั้งอยูบ่น

ระเบียงชั้นสองรอบอุโบสถ ลกัษณะเป็นฐานบวัลูกแก้วอกไก่ ค่อนขา้งเต้ีย เน่ืองจากตวัอุโบสถ

ตั้งอยู่บนชั้นสอง จึงไม่จ  าเป็นตอ้งท าฐานให้สูงเหมือนอุโบสถท่ีตั้งอยูบ่นพื้นราบ รายละเอียดของ

ฐานเหมือนกบัฐานบวัลูกแกว้อกไก่ (ภาพท่ี 244) ซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                           

  45สนัติ  เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์, 262. 

ภาพท่ี 244  ฐานอุโบสถวดัจิตราราม อ าเภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์  
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     7.1.2.3 ส่วนตัวอุโบสถ  มีลักษณะเหมือนกับอุโบสถแบบศิลปะไทย

ประเพณีท่ีมีผงัพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  กล่าวคือ เสาหานเป็นแบบเสาบวัมีบวัหวัเสาแบบบวัจงกล  

(ภาพท่ี 245) คนัทวยก็มีรูปแบบเดียวกนัซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ ส าหรับซุ้มประตู ซุ้มหนา้ต่างเป็นซุ้ม

ทรงบนัแถลง ซ่ึงแตกต่างจากอุโบสถทรงส่ีเหล่ียผืนผา้ท่ีนิยมท าซุ้มทรงปราสาทยอด ดงันั้นในส่วน

น้ี จะศึกษาเฉพาะซุม้ทรงบนัแถลง  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

      ซุ้มทรงบันแถลง  ประดับกรอบประตูและกรอบหน้าต่าง 

ประกอบดว้ยฐานซุม้ เสาซุม้ และ ซุม้ 

    ฐานซุ้มเป็นแบบฐานสิงห์มีลวดลายประดบัปิดทองประดบักระจก

สี รับเสาซุ้มซ่ึงตั้งอยูส่องขา้งกรอบหนา้ต่าง เสาซุ้มน้ีมีรูปแบบเสาบวั บวัหวัเสาแบบบวัจงกล และ

ประดบัดว้ยลวดลายทั้งตน้เสาและบวัหวัเสา  

     ส่วนซุ้ม ลกัษณะเป็นซุ้มทรงสามเหล่ียมซ้อนสองชั้นตั้งอยู่บนชั้น

เชิงกลอนเหนือกรอบหน้าต่าง  แต่ละชั้นมีเคร่ืองล ายอง ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์   

เศียรนาค ชุดเคร่ืองประดบัท านองเดียวกนักบัเคร่ืองประดบัหลงัคาอุโบสถ หนา้บนัประดบัรูปเทพ

พนม สองขา้งเป็นลายกนกกา้นขด (ภาพท่ี 246 ก, ข)    แบบอยา่งการประดบัหนา้บนัแบบน้ีน่าจะ

ไดรั้บแรงดลใจมาจากการออกแบบหน้าบนัของหลวงวิศาลศิลปกรรม ท่ีท าเป็นรูปคนธรรพใ์นซุ้ม

ภาพท่ี 245  เสาบวัอุโบสถวดัจิตราราม อ าเภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์  
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เรือนแกว้ เช่น ซุ้มประตู ซุ้มหนา้ต่างอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ  (ภาพท่ี 247)  งานเหล่าน้ีปิด

ทองประดบักระจกสีอยา่งงานประณีตศิลป์ไทย บ่งบอกความครบถว้นตามแบบแผนสถาปัตยกรรม

ไทยประเพณีอยา่งอุโบสถในไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 246  ซุม้บนัแถลง อุโบสถวดัจิตราราม อ าเภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์  

(ก)  ส่วนซุม้ประตู ดา้นทิศตะวนัตก 

(ข)  ภาพขยายส่วนซุม้ประตู 

ภาพท่ี 247  ซุม้หนา้ต่างอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ 

(ก) (ข) 
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      7.1.2.4  ส่วนหลังคา ส าหรับยอดปราสาท ซ่ึงเป็นเคร่ืองบนอยูเ่หนือหลงัคา 

ลกัษณะเป็นทรงกรวยซ้อนเป็นชั้น แต่ละชั้นประดบัซุ้มบนัแถลง รับทรงระฆงั บลัลงัก์ และส่วน

ยอดประกอบดว้ยชั้นซ้อนของบวักลุ่ม ปลีสลบักบัลูกแกว้ (ภาพท่ี 248) พบว่าเป็นความนิยมร่วม

สมยักบัอุโบสถจตุรมุขทรงปราสาทยอดท่ีสร้างใหม่ในประเทศไทยเช่นกนั  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    อุโบสถแบบไทยประเพณีไดส้ะทอ้นภาพลกัษณ์ของพุทธศาสนาไทย

ในมาเลเซียวา่เหมือนกบัในไทย  พร้อมกบัการสลายรูปแบบศิลปะพื้นบา้นท่ีเป็นวฒันธรรมร่วมมาก

ว่าศตวรรษ  วดัจึงทุ่มงบประมาณก่อสร้างเต็มท่ีเพื่อจะน าทั้งแบบก่อสร้างอุโบสถ ช่าง รวมถึง

ช้ินส่วนงานประณีตศิลป์อยา่งบานประตู-หนา้ต่างไมแ้กะสลกัจากประเทศไทยเขา้ไปในมาเลเซีย   

    อยา่งไรก็ตาม การสร้างอุโบสถทรงจตุรมุขยอดปราสาทในเมืองมลาย ู

ไดมี้มาแลว้ท่ีอุโบสถวดัอุตตมาราม และวดัแจง้พุทธาวาส รัฐกลนัตนั ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

การท าอาคารมียอด เป็นแบบแผนอาคารส าหรับพระมหากษตัริย์ เช่น ปราสาท และพระราชวงั

โดยเฉพาะ  แต่ปัจจุบนัแบบแผนเหล่าน้ีไดผ้อ่นปรนลง จึงมีการท าตามโดยไม่ไดค้  านึงถึงเง่ือนไข

เดิมท่ีมีมาแต่โบราณ  

 

ภาพท่ี 248 ส่วนยอดทรงปราสาท อุโบสถวดัจิตราราม อ าเภอกบูงัปาสู 
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สรุปรูปแบบอุโบสถในรัฐเกดะห์และปะลสิ 

  ช่วงที ่ 1  พ.ศ. 2325-2451  

  อุโบสถในระยะน้ีมีรูปแบบผสมกลมกลืนกบัศิลปะพื้นบ้าน งานก่อสร้างท่ีเรียบง่าย       

บ่งบอกวิถีชีวิตในทอ้งถ่ินท่ีอยูไ่กลจากเขตเมือง แต่ก็เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนไทย รวมถึงคนจีน

ในละแวกนั้น  

  อุโบสถก่ออิฐถือปูน มีสีมาพร้อมฐานรองรับ ท าฐานสูงคล้ายฐานบวัคว  ่าบัวหงาย       

ท าประตูทางเขา้ทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงั หลงัคาจัว่ซ้อนชั้นดว้ยหลงัคาพาไลรอบ โครงสร้างเป็น

ระบบข่ือกบัจนัทนัและไม่ท าเตา้หรือข่ือยื่นออกมารับชายคา อุโบสถกลุ่มน้ีแสดงความเป็นอาคาร

ส าคญัดว้ยการท าฐาน การท าประตูทั้งดา้นหน้าและดา้นหลงั โดยเฉพาะประตูหลงัท่ีท าชิดริมซ้าย 

ริมขวาตามอย่างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ตลอดจนการท าหลงัคาจัว่มีหลงัคากนัสาดรอบ 

นบัเป็นลกัษณะภายนอกของอุโบสถช่วงแรกในรัฐเกดะห์ 

  ภายในมีเสาร่วมในส่ีเหล่ียมรับหลงัคาจัว่และยกพื้นปูนสูงจากพื้นเล็กนอ้ยเพื่อเป็นท่ีนัง่

ของสงฆร์วมถึงท่ีประดิษฐานพระประธาน บ่งบอกพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับท าสังฆกรรมพร้อมแสดง

ฐานันดรของสงฆ์ ทางเดินภายในรอบยกพื้นปูนอาจท าไวส้ าหรับฆราวาสท่ีเขา้มาร่วมพิธีกรรม 

ลกัษณะดงักล่าวน้ีนบัเป็นลกัษณะส าคญัอย่างหน่ึงของอุโบสถในรัฐเกดะห์ ท่ีท าสืบเน่ืองต่อกนัลง

มาจนถึงช่วงท่ี 3 แมว้า่รูปแบบภายนอกอุโบสถจะเปล่ียนไปแต่ภายในก็ยงัคงมีธรรมเนียมการยกพื้น

เป็นท่ีนัง่ของพระสงฆ ์

  การยกพื้นเป็นท่ีท่ีนัง่ของสงฆแ์ละพื้นท่ีประกอบสังฆกรรมแยกจากพื้นโดยรอบบ่งบอก

ความส าคัญของการท าสังฆกรรมรวมถึงฐานันดรของสงฆ์ ซ่ึงแตกต่างจากมัสยิดท่ีไม่แสดง

ฐานนัดรระหวา่งโตะ๊อิหม่ามผูน้ าศาสนากบัผูม้าท าละหมาดเพียงแต่แบ่งแยกพื้นท่ีตามเพศ  

  อยา่งไรก็ดี การบูรณะอุโบสถก็อาจท าให้รายละเอียดบางอยา่งคลาดเคล่ือนไปบา้ง เช่น 

การก่อผนังอุโบสถวดัพระธาตุป่าลิไลย ์(บาลิง) อ าเภอบาลิง ก็อาจเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาใน

ภายหลงั ซ่ึงแต่เดิมอุโบสถน่าจะเป็นอาคารทรงโถงเปิดโล่งสามดา้นหรือทั้งส่ีดา้น อุโบสถแบบน้ี

น่าจะมีการสืบทอดลงมาในช่วงท่ีสอง คือ อุโบสถวดัวิสุทธิประดิษฐาราม อ าเภอเป้ินดงั แต่ก็อาจมี

การบูรณะเช่นเดียวกนั 
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  ช่วงที ่ 2  พ.ศ. 2452-2499  

  รูปแบบอุโบสถในช่วงน้ียงัคงแสดงอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นเป็นส่วนใหญ่ ก่อผนงัข้ึนมา

จากพื้นโดยไม่มีฐาน ท าช่องหนา้ต่างและประตูเหมือนกบับา้นพกัอาศยั งานประดบัตกแต่งมีเพียง

การประดบัลายฉลุไมห้รือสังกะสีตรงชายคาตามแบบเรือนพื้นบา้นมลาย ูบ่งบอกถึงการขอ้จ ากดัใน

การก่อสร้างตั้งแต่ช่าง งบประมาณ อุโบสถแบบน้ีน่าจะสร้างอย่างรีบด่วนภายหลงัจากท่ีรัฐบาล

องักฤษเขา้กวาดลา้งกองโจรจีนคอมมิวนิสตท่ี์อาศยัอยูใ่นชนบทซ่ึงมกัเป็นหมู่บา้นของคนไทยและ

คนจีน  

  ในจ านวนน้ีมีอุโบสถจ านวนหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว หน่ึงใน

นั้นคือ วดัสโมสรราชานุประดิษฐ์ซ่ึงเป็นวดัท่ีตั้งอยู่ในเขตเมือง และบางวดัท่ีอยู่ตรงเชิงเขาเปรัค 

ตอนกลางของรัฐเกดะห์ อุโบสถดงักล่าวยงัมีอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นอยูม่าก เป็นอุโบสถทรงโรงนิยม

ท าหลงัคาจัว่มีหลงัคากนัสาดรอบ หรือหลงัคาจัว่มีหลงัคาปีกนกใหญ่อยู่สองขา้ง ทั้งสองแบบมี

ลกัษณะเก่ียวเน่ืองกบัแบบหลงัคาเรือนพื้นบา้นมลายทูางฝ่ังตะวนัตก โดยเฉพาะอุโบสถท่ีมีหลงัคา

จัว่มีหลงัคาปีกนกใหญ่อยู่สองขา้งน่าจะได้รับรูปแบบมาจากหลงัคาเรือนพื้นบา้นแบบมะละกา  

ส่วนในรัฐปะลิสอุโบสถแสดงรูปแบบศิลปะอาณานิคมท่ีผสมกนัระหวา่งศิลปะพื้นบา้น ศิลปะไทย

ประเพณีและศิลปะตะวนัตก แต่ยงันิยมรูปแบบหลงัคาจัว่และหลงัคากนัสาดรอบไว ้

  อุโบสถก่ออิฐถือปูนส่วนใหญ่ ยงัสืบเน่ืองลกัษณะการท ายกพื้นปูนตามแนวเสาร่วมใน

เบ้ืองหน้าพระประธานมาจากช่วงแรก แต่การท าประตูเขา้อุโบสถสามดา้น คือ ดา้นหนา้และดา้น 

ข้างสองข้าง  ถือเป็นลักษณะใหม่ท่ีปรากฏในช่วงท่ีสองน้ี บางทีการท าประตูอุโบสถ 3 ด้าน        

อาจเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บมาจากมสัยิดหรือสุเหร่าขนาดใหญ่ท่ีท าทางเขา้ 3 ดา้นเพื่อรองรับชาวมุสลิม

ท่ีมาท าละหมาดในวนัศุกร์ จากการส ารวจพบว่า ด้านหน้าเป็นทางเขา้รวมทั้งหญิงและชาย ส่วน

ดา้นขา้งเป็นทางเขา้ท่ีแยกชายหญิงโดยดา้นหน่ึงเป็นทางเขา้ของชาย อีกดา้นจะเป็นทางเขา้ของหญิง

สอดรับกบัพื้นท่ีภายในท่ีแยกพื้นท่ีระหว่างหญิงกบัชายชัดเจนแต่ไม่แยกฐานะหรือต าแหน่ง แต่

ส าหรับอุโบสถวดัไทยในช่วงท่ีสองท่ีท า 3 ประตู น่าจะเก่ียวขอ้งกบัการอ านวย ความสะดวกให้กบั

พุทธศาสนิกชนและพระสงฆม์ากกวา่ 

  ส าหรับหลงัคานิยมท าหลงัคาแบบเรือนพื้นบา้นมลาย ูโครงสร้างหลงัคาเป็นแบบข่ือกบั

จนัทนัเหมือนกบัโครงสร้างหลงัคาในช่วงท่ี 1 จนัทนัท าหนา้ท่ีรับแป กลอน และระแนง ไม่ท าเตา้
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หรือข่ือยื่นออกมารับชายคา หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองหรือสังกะสี งานประดบัตกแต่งมีเพียงลายฉลุ

ไมห้รือสังกะสีท่ีเชิงชายหลงัคาอยา่งศิลปะพื้นบา้น ซ่ึงนิยมท าเป็นลายรูปเรขาคณิตหลากหลายแบบ 

  อย่างไรก็ดี อุโบสถอิทธิพลศิลปะอาณานิคมท่ีหมู่บ้านยาวี อ  าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส      

ใกลก้บัเมืองอาเรา (Arau) แมว้่าจะแสดงอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นผสมกบัศิลปะตะวนัตก แต่ก็แสดง

อิทธิพลการประดบัตกแต่งตามระเบียบแบบแผนศิลปะไทยประเพณี ดว้ยมีการประดบัในต าแหน่ง

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ผสมกบัการประดบัตกแต่งตามแบบศิลปะพื้นบา้น และการประดบักระจก

สีตรงช่องแสงอย่างศิลปะตะวนัตก เช่น อุโบสถวดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ (หลงัเก่า) และ อุโบสถวดั

สุวรรณคีรี (หลงัเก่า)    

  ภาพรวมของอุโบสถในรัฐเกดะห์ช่วงท่ีสอง ยงัคงแสดงให้เห็นขอ้จ ากดัเร่ืองช่างท าให้

ตอ้งใชช่้างพื้นบา้น กบัต าแหน่งท่ีตั้งของวดัท่ีอยูใ่นชนบทการคมนาคมกบัวดัในเมืองหรือวดัในไทย

ค่อนขา้งล าบาก นอกจากน้ีวดัในรัฐเกดะห์ส่วนใหญ่ยงัไดรั้บผลกระทบรุนแรงจากการท่ีรัฐบาลได้

ส่งกองก าลงัรักษาความปลอดภยัเข้ากวาดล้างกองโจรจีนคอมมิวนิสต์ระหว่าง พ.ศ. 2491-2503 

ภายหลงัเม่ือเหตุการณ์สงบลงจึงไดท้  าการบูรณะและสร้างวดักนัใหม่อีกคร้ังหน่ึง จึงท าให้อิทธิพล

ศิลปะพื้นบา้นปรากฏอยูน่านกวา่รัฐอ่ืน 

   ช่วงที ่ 3  พ.ศ. 2500-2550 

  ส าหรับวดัไทยในรัฐเกดะห์และปะลิสแลว้ อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีท่ีสร้างตาม

ระเบียบแบบแผนมักเป็นวดัท่ีตั้ งอยู่ในเขตเมือง วดัเหล่าน้ีเป็นวดัท่ีตั้ งข้ึนใหม่และได้รับการ

สนบัสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย 

  บรรยากาศดงักล่าวปรากฏอย่างต่อเน่ืองในสองทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษท่ี 26      

แสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศ รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยและคนมลายูท่ีอยู่ร่วมกนั 

โดยเฉพาะคนจีนซ่ึงเป็นคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์

เช่นเดียวกบัคนไทย ไดม้าท าบุญและอุปถมัภ์วดัไทยอย่างต่อเน่ือง เม่ือรวมเขา้กบังบประมาณท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ วดัเหล่าน้ีจึงสามารถจา้งช่างไทยท่ีมีความช านาญมา

ก่อสร้างอุโบสถตามแบบอุโบสถท่ีไดน้ ามาเขา้มาจากไทย ตรงกนัขา้มกบัวดัในชนบท ท่ีผ่านจาก

วกิฤตการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสตม์า ก็เร่ิมฟ้ืนคืนข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง ทั้งวดัประจ าหมู่บา้นเก่า

ท่ีไดรั้บความเสียหายและวดัในหมู่บา้นใหม่ในพื้นท่ีท่ีรัฐบาลจดัให้  แต่การสร้างวดัเหล่าน้ียงัอยูใ่น
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สภาพท่ีตรงกนัขา้มกบัวดัในเขตเมือง เน่ืองจากขาดงบประมาณและช่าง  รูปแบบอุโบสถจึงยงัคง

แสดงอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นอยู่มาก  อาจมีเพียงช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์และสีมาท่ีแสดงความเป็น

อุโบสถของวดัไทย  

  อุโบสถในช่วงน้ีมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี ตามกระแสนิยมจากไทย  อุโบสถมีขนาด 

5 ห้อง มีมุขทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั  มีเสาหานรับหลงัคามุข ท าประตูดา้นหนา้ 1-2 ประตู ประตู

ด้านหลัง 2 ประตู ชิดริมซ้าย ริมขวา งานประดับตกแต่งโดยรวมเป็นแบบศิลปะไทยประเพณี 

หลงัคาเป็นหลงัคาชนิด 3 ซอ้น  3 ตบั ประดบัเคร่ืองล ายองทุกซ้อน งานประดบัหนา้บนั แผงแรและ

คูหาแสดงอิทธิพลการประดบัตกแต่งจากอุโบสถของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา)  เช่น 

อุโบสถวดัราชบุรณะราชวรวิหาร กรุงเทพฯ อุโบสถวดัอมัรินทราวาส ผสมผสานกบับางส่วนของ

การประดบัในแบบของพระพรหมพิจิตร เช่น คนัทวยรูปหงส์ท่ีอุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุบางเขน 

เป็นตน้ ทั้งน้ียงัปรากฏหลกัฐานว่าไดมี้การน าแบบอุโบสถและช่างจากไทยเขา้ไปก่อสร้าง ไดแ้ก่ 

อุโบสถวดับุญญาราม อ าเภอกบูงัปาสู และอุโบสถวดันิโคราราม อ าเภอโกตาเซตาร์ รัฐเกดะห์   

 อย่างไรก็ตาม อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีอีกกลุ่มท่ีสร้างข้ึนในช่วง พ.ศ. 2530-

2550 แสดงรูปแบบอุโบสถท่ีคลา้ยกบัอุโบสถในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 26  แต่มีขนาดเล็กกวา่ คือ 

มีขนาด 4 ห้อง และบางหลงัมีมุขหนา้ดา้นเดียว  งานประดบัตกแต่งโดยรวมคลา้ยกบั เวน้ตรงหน้า

บนัท่ีเพิ่มเติมาประติมากรรมพระพุทธรูปปางต่าง ๆ แทนการประดบัรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั 

หรือ พระนารายณ์ทรงครุฑ เช่น อุโบสถวดัเทพบณัฑิต อ าเภอเป้ินดงั อุโบสถวดัเทพสุวรรณาราม 

อ าเภอเป้ินดงั และ อุโบสถวดัล าป า อ าเภอเป้ินดงั เป็นตน้  

  ส าหรับอุโบสถแบบจตุรมุขมีเรือนยอดทรงปราสาทยอดท่ีท าในช่วงน้ีได้แก่ อุโบสถ

แบบจตุรมุขวดัจิตราราม อ าเภอกูบงัปาสู ซ่ึงสร้างอยู่บนชั้นสอง ส่วนชั้นล่างมีลกัษณะเป็นอาคาร

เอนกประสงค ์แนวคิดการก่อสร้างท านองน้ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดในการสร้างอาคารแบบศิลปะไทย

รุ่นใหม่  แม้ว่า รูปแบบโดยรวมจะเป็นแบบศิลปะไทยประเพณี แต่ก็ เพิ่มพื้นท่ีการใช้งาน

นอกเหนือจากการท าสังฆกรรมอยา่งอุโบสถในอดีต  

 ในดา้นรูปแบบน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากแบบอุโบสถจตุรมุขของไทย เช่น อุโบสถวดั

เบญจมบพิตรดุสิตวนารามซ่ึงเป็นงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จฯ เจา้ ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์

อุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุบางเขน ผลงานการออกแบบของพระพรหมพิจิตร รวมถึงอุโบสถวดัราช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



244 

 

บุรณะราชวรวิหาร ซ่ึงเป็นงานของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) เพียงแต่ไม่ท าเรือนยอด  

การท าเรือนยอดในอุโบสถแบบจตุรมุขจึงน่าจะเป็นรูปแบบของอุโบสถแบบจตุรมุขรุ่นใหม่ท่ีช่าง

ไดเ้พิ่มเติมส่วนยอดเขา้ไป โดยไม่ค  านึงแบบแผนประเพณีโบราณ วา่เรือนยอดนั้นส าหรับปราสาท

พระท่ีนัง่ของพระมหาษตัริย ์  ส่วนการสร้างอุโบสถ 2 ชั้น ก็อาจไดรั้บแนวคิดมาจากอุโบสถท่ีหลวง

วิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) ออกแบบ เช่น อุโบสถวดัสุนทรธรรมทาน กรุงเทพ ฯ ซ่ึงสร้าง

เสร็จในราว พ.ศ. 2519 อุโบสถหลังน้ีมีสองชั้น ชั้นบนเป็นอุโบสถ ชั้นล่างมีพื้นท่ีหรือห้อง

เอนกประสงค์  อุโบสถแบบน้ีนบัเป็นแนวคิดใหม่ท่ีตอ้งการให้มีพื้นท่ีการใช้งานมากกว่าการท า

สังฆกรรมเพียงอยา่งเดียว อีกทั้งยงัท าใหข้นาดของอุโบสถใหญ่และโดดเด่นจนเป็นประธานของวดั  
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บทที ่5 

อุโบสถในรัฐปีนัง  

1. ความน า 

  ปีนงั ( Penang) หรือเกาะหมาก1 เดิมเป็นส่วนหน่ึงของไทรบุรีหรือรัฐเกดะห์ (Kedah) 

ประเทศมาเลเซีย ปีนงัเป็นเกาะขนาดเล็กอยูท่างฝ่ังตะวนัตก ค่อนไปทางใตข้องเกดะห์ หรือไทรบุรี    

(ภาพท่ี 249) ต่อมาใน พ.ศ. 23292 ฟรานซิส ไลท์ (Francis Light) ไดช้กัจูงให้บริษทั อิสต์ อินเดีย 

คอมพานี (East India Company) เช่าเกาะปีนงัในนามขององักฤษ เพื่อเป็นสถานีการคา้ในตะวนัออก

ไกล และตั้งช่ือใหม่วา่ “ปร๊ินซ ออฟ เวลส์” (Prince of Wales) เพื่อเป็นเกียรติแก่กษตัริยจ์อร์จท่ี 3 ซ่ึง

ประสูติในช่วงนั้น  หลังจากนั้นองักฤษยงัได้เช่าดินแดนฝ่ังตรงข้ามเกาะปีนัง คือ สมารังไปร3 

(Seberang  Perai) ใน พ.ศ. 2343 แลว้รวมดินแดนทั้งสอง เรียกว่า “มณฑลเวลส์เลสลีย”์ (Province 

Wellesley) นบัตั้งแต่นั้นมาปีนงัไม่เคยกลบัมาเป็นของเกดะห์อีก 

 

 

 

 

                                                           

 1ค าวา่ “Penang” ในภาษามลายแูปลวา่ “หมาก” ชาวมลายจึูงเรียกวา่ “Pulau Penang” แปลวา่เกาะ
ปีนงั 
  2พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงวินิจฉัยว่า การท าสัญญาในคร้ังนั้นต่างฝ่ายต่างร่าง

สัญญาไม่ตรงกนั จึงเสมือนไม่ไดท้ าสัญญา ภายหลงัใน พ.ศ. 2334 พระยาไทรบุรีเกิดความเสียดายจึงรบกับ

องักฤษแต่กลบัเป็นฝ่ายแพ ้ องักฤษจึงให้พระยาไทรท าสัญญายกเกาะหมากให้กับองักฤษ โดยพระยาไทรบุรี

ยอมรับเงินสนับสนุนปีละ 6,000 เหรียญ ดูใน พระยาสมบติับริหาร (เอ้ือ ศุภมิตร), ผูเ้รียบเรียง, จดหมายเหตุ

รัชกาลที่ 6  เสด็จพระราชด าเนินประพาสประเทศมลายู พ.ศ. 2467 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2548), 145-146.  

  3สมารังไปร (Seberang  Perai)  เป็น ภาษามาเลย ์เรียกสั้นๆวา่ เมืองไปร เป็นสถานีรถไฟตน้ทางของ
รัฐปีนัง ซ่ึงสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพกล่าวถึงบ่อยคร้ังในสาส์นสมเด็จ เม่ือตอ้งไปรับพระญาติท่ี
เดินทางโดยรถไฟมาจากกรุงเทพฯ  หรือ หาดใหญ่ 
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  ปัจจุบนัปีนงัประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเกาะและส่วนท่ีอยู่บนเผ่น

ดินใหญ่ 

 ส่วนท่ีเป็นเกาะ นิยมเรียกกนัทัว่ไปว่า  ปูโลปีนงั (Pulau Penang) หรือ “จอร์จทาวน์” 

(Georgetown) ซ่ึงเป็นบริเวณแรกท่ีอังกฤษมาตั้ งถ่ินฐาน ลักษณะเป็นท่ีราบริมฝ่ังทะเล ตั้ งอยู่

ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ ปัจจุบนัถือเป็นยา่นธุรกิจส าคญัของปีนงั ส่วนอีกอ าเภอหน่ึง 

คือ อ าเภอบาลิค ปูโล (Balik Pulau) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีคนมลายอูาศยัอยูม่าก และมีภูเขาต่อเน่ืองกนั

จากทางเหนือลงมาทางใต ้ท าใหทิ้ศตะวนัตกของเกาะปีนงัมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีท่ีราบริม

ฝ่ังทะเลเล็กนอ้ย  

  ส่วนท่ีสองเป็นแผน่ดินใหญ่เรียกวา่ บตัเตอร์เวิร์ธ4 (Butterworth) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของต าบล

ไปร์ (Perai) ชุมทางรถไฟท่ีสามารถเดินทางไปยงัรัฐต่างๆ ในมาเลเซีย รวมถึงกรุงเทพฯ ได ้               

                                                           

  4Penang, accessed 9, 2010, available from http://en.wikipedia.org/wiki/Penang#Towns,. 

Butterworth Balik Pulau 
ภาพท่ี 249 ภาพถ่ายทางอากาศรัฐปีนงั แสดงภูมิประเทศ                          

ท่ีมา : ภาพถ่ายทางอากาศ, เขา้ถึงเม่ือ 10 เมษายน 2553, เขา้ถึงไดจ้าก www.google.co.th/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Penang#Towns
http://www.google.co.th/
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นอกจากน้ียงัมีอ าเภออ่ืนๆ ท่ีอยูถ่ดัออกมาอีก คือ อ าเภอบูกิตมาตายมั  (Bukit Martajam) อยูไ่ม่ไกล

จากบตัเตอร์เวร์ิธ และอ าเภอนิบุง เตบลั (Nibung Tebal) อยูค่่อนลงมาทางใตติ้ดกบัรัฐเปรัค 

  สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เม่ือคร้ังท่ีเสด็จไปประทบัอยู่ท่ีปีนงัไดมี้พระราช 

หตัถเลขา เก่ียวกบัจ านวนคนไทยในปีนงัไวใ้นสาส์นสมเด็จ เล่ม 4 วา่  
 

                   “ไทยเขาวา่มีจ านวนถึง 500-600 คน ขอ้น้ีน่าจะเป็นความจริงดว้ยมีวดัถึง 5-6 วดั แต่วา่มา         

            ใชเ้คร่ืองแต่งตวัเป็นชาติอ่ืน พบเห็นจึงไม่ใคร่รู้จกัไดว้า่เป็นไทย...”5  

  จากขอ้สังเกตดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่มีคนไทยและวดัไทยอยูแ่ลว้ในปีนงัอยา่งนอ้ยก่อน 

พ.ศ. 24766 จ านวนคน 500-600 คน คงไดม้าจากการประเมินจ านวนวดั วดัๆ หน่ึงน่าจะอยู่ใน

บริเวณท่ีมีคนไทยราว 100 คน หรือ 20 ครัวเรือน  

 คนจีนซ่ึงเป็นคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอุปถมัภว์ดัไทยอยา่งสม ่าเสมอ ไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นปีนงั

ตั้งแต่ช่วงแรกท่ีองักฤษมาตั้งสถานีการคา้และเพิ่มจ านวนมากข้ึน เม่ือองักฤษประกาศให้ปีนงัเป็น

เขตเสรีทางการคา้ เช่น เม่ือ พ.ศ. 2500 มีประชากรบนเกาะปีนงัประมาณ 578,120 คน7 ในจ านวนน้ี

น่ า จ ะ  มี คน จีนม ากกว่ า คนช า ติ อ่ื น  แ ต่ ตั้ ง แ ต่  พ . ศ .  2552 ล งม า  แล ะ  ใน  พ . ศ . 2553 

                             นบัเป็นคร้ังแรกในรอบสองศตวรรษ นบัตั้งแต่องักฤษไดม้าขอเช่า 

 

 

                                                           

  5สมเด็จฯ เจา้ฟ้า กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, สาส์นสมเดจ็ เล่ม 4, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 

องคก์ารคา้คุรุสภา, 2546), 170-171. 

  6พ.ศ. 2476 ปีท่ี สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพเสด็จมาประทบัท่ีปีนงั เน่ืองจากไดบ้า้นเช่า เป็น

บา้นของพระยาไทรบุรีสร้างเป็นท่ีอยูแ่ต่เดิม แลว้ตกไปเป็นของจีน ช่ือวา่ “ซินนะมนั ฮอลล ์เป็นเรือนสองหลงัต่อ

กนักวา้งขวางและมีเคร่ืองตกแต่งพร้อม ปรากฏในจดหมายทูล สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ ฉบบั

วนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2476 ดูใน สมเด็จฯ เจา้ฟ้า กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่ม 4, 99-100.     

  7กรมการปกครอง, หนังสือชุดประเทศชายแดนไทย เล่มที ่1 สหพนัธรัฐมาเลเซีย (กรุงเทพ ฯ : กอง

วชิาการ กรมการปกครอง, 2515), 19. 
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เกาะปีนงั8 

2. ลกัษณะทัว่ไปของวดัไทยในรัฐปีนัง 

  วดัไทยในปีนงัมีอยู ่8 วดั ตั้งอยูใ่นเขตจอร์จทาวน์ 5 วดั คือ วดัป่ินบงัอร วดัไชยมงัคลา

ราม วดัสวา่งอารมณ์ วดับุปผาราม และวดัใน ส่วนวดัท่ีตั้งอยูบ่นแผน่ดินใหญ่ฝ่ังตรงขา้มเกาะปีนงัมี 

3 วดั คือ วดัราชโพธิหงส์ วดัจนัทราราม อ าเภอบูกิตมาตายมั วดัโพธิเจริญธรรม อ าภอบตัเตอร์เวทิธ์  

 ในภาพรวมวดัทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัคนไทยและคนจีน เน่ืองจากคนไทยบนเกาะปีนงัมี

จ านวนน้อยและอาศยัอยูห่่างกนั  เม่ือมีงานบุญ งานประเพณีจึงมารวมกนัท่ีวดั  คนจีนเป็นคนกลุ่ม

ใหญ่มีจ านวนมากท่ีสุดนิยมน าอฐิัของญาติผูล่้วงลบัเขา้มาเก็บไวใ้นวดัไทย รวมถึงเขา้มาท าบุญท่ีวดั

ไทยอยูเ่สมอ  ถือไดว้า่เป็นผูอุ้ปถมัภท่ี์ส าคญัท่ีมีส่วนในการซ่อมสร้างวดัในปีนงั   

 วดัเก่าส่วนหน่ึงแมว้า่จะเคยเป็นวดัประจ าหมู่บา้นคนไทย เช่น วดัป่ินบงัอร อ าเภอจอร์จ

ทาวน์ วดัไชยมงัคลาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ แต่ก็ไม่พบว่ามีคนไทยอาศยัอยู่ในละแวกใกล้เคียง 

เน่ืองจากอพยพโยกยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน หรือกลืนกลายเป็นคนจีน บางวดัก็เป็นวดัประจ าหมู่บา้นคนจีน

มาตั้งแต่ตน้ เช่น วดัจนัทราราม อ าเภอบูกิตมาตายมั บางวดัเดิมเป็นวดัไทยแต่ภายหลงัก็เปล่ียนเป็น

วดัจีน เช่น วดัสวา่งอารมณ์ เปล่ียนเป็นวดัอั้ง ฮก ซี (Ang Hoc See Temple) อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั

มีเพียงวดัราชโพธ์ิหงส์ อ าเภอบูกิตมาตายมั เพียงวดัเดียวท่ียงัเป็นวดัประจ าหมู่บา้นคนไทย และยงัมี

คนไทยอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบวดั 

3.              

 ผงับริเวณวดัในรัฐปีนงัไม่มีลกัษณะเฉพาะเหมือนกบัวดัในรัฐกลนัตนั หากพิจารณาจาก

ขนาดและรูปแบบของอาคาร อุโบสถจะเป็นประธานของวดั โดยมกัสร้างค่อนไปทางหนา้วดัและมี

                                                           

  8ใน พ.ศ. 2553 ปีนังมีประชากรราว 1,520,143           ลาย ู ร้อยละ 43               41  

                 10  อ่ืนๆ ร้อยละ 5.5                  คนไทย         คนชาติอ่ืนดว้ย นอกจากน้ียงัมีชาว 

ต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในปีนงัอีกจ านวนหน่ึง คิดเป็น ร้อยละ 0.5 อน่ึง จากสถิติของกรมการคา้ต่างประเทศ พบว่า

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  ลงมา มีคนมลายมูากกว่าคนจีน โดยใน พ.ศ. 2553 มีคนมลายใูนรัฐปีนงั 653,000 คน และ    

คนจีน 623,000 คน   ดูใน กระทรวงพาณิชย ์ กรมการคา้ต่างประเทศ, วเิคราะห์เศรษฐกจิ การค้า การลงทุนของรัฐ

ปีนัง (Pulau Penang) ประเทศมาเลเซีย, เขา้ถึงเม่ือ 28 กนัยายน 2554, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dft.go.th 
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เจดียอ์ยูด่า้นหลงั ยกเวน้วดัป่ินบงัอรท่ีมีเจดียอ์ยูด่า้นหนา้ระหวา่งศาลาการเปรียญกบัอุโบสถ (ภาพท่ี 

250)  ภายในวดัประกอบดว้ยอุโบสถและเสนาสนะเหมือนกบัวดัไทยทัว่ไป (ภาพท่ี 250-252) 
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 อุโบสถนิยมหนัหนา้ตามหลกัของ “ฮวงจุย้” (Feng-Shui) หมายถึง ลมกบัน ้ า ซ่ึงอา้งถึง

สถานท่ีและรูปร่างของภูเขา หุบเขาและทางเดินของสายน ้ าซ่ึงเป็นผลจากการปฏิสัมพนัธ์กบัลม น ้ า 

และพลงังานท่ีมาพร้อมกบัส่ิงเหล่าน้ี  ความเช่ือของฮวงจุย้เก่ียวขอ้งกบัพลงังานท่ีเป็นมงคล ซ่ึง

เรียกวา่ ชี (Qi) หรือลมหายใจมงักรและหลีกเล่ียงพลงังานท่ีไม่ดี หรือลมหายใจแห่งการฆ่าฟัน หรือ

ลูกศรพิษ เหล่าน้ีจะหมายถึงส่ิงท่ีมีความแหลมคม หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะยื่นออกไป อยา่งเช่นถนนตรง 

ๆ หลงัคาท่ีมีมุมท่ีชนัหรือมุมของอาคารต่างๆ9 ดว้ยเหตุน้ีอุโบสถบนเกาะปีนงัซ่ึงมีทั้งหมด 5 วดั จึง

มีลกัษณะเก่ียวขอ้งกบั “ฮวงจุย้” โดยเฉพาะต าแหน่งท่ีตั้งของอุโบสถ การหนัหนา้ของอุโบสถ และ

รูปทรงของอุโบสถ เช่น อุโบสถวดัป่ินบงัอร อุโบสถวดัไชยมงัคลาราม อุโบสถวดัสว่างอารมณ 

อุโบสถวดัป่ินบงัอร และอุโบสถวดัใน ส่วนอีก 3                                              คตินิยม 

“ฮวงจุย้” นอ้ยกวา่ ดว้ยอุโบสถหนัหนา้ทางทิศตะวนัออกตามแบบอุโบสถในไทย 

 ต าแหน่งท่ีตั้งของอุโบสถท่ีดีจะมีรูปร่างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส หรือส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึง

ลกัษณะดงักล่าวน้ีจะสอดคลอ้งกบัแนวก าแพงแกว้ท่ีลอ้มรอบอุโบสถ หรือ ฐานรูปส่ีเหล่ียมท่ีรับ

                                                           
9 Chen Voon Fee, editor,  The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore : Archipelago 

Press, 1998), 49. 
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พาไลรอบอุโบสถ อนัเป็นลกัษณะปกติของอุโบสถของไทย เช่น อุโบสถวดัป่ินปังอร อุโบสถวดั

ไชยมงัคลาราม อุโบสถวดัสวา่งอารมณ์ อุโบสถวดับุปผาราม และอุโบสถวดัใน 

 การหันหน้าของอุโบสถทั้งหมดบนเกาะปีนงัจะหันไปทางดา้นท่ีมีน ้ า และหันหลงัไป

ทางภูเขาตามหลกัของฮวงจุย้ ซ่ึงอา้งอิงถึง “หยนิ หยาง” (yin -yang)  “หยิน” คือ น ้ า และ“หยาง” คือ 

ภูเขา หลกัความสมดุลท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากคมัภีร์ “อ้ีจิง” (I Ching)10 โดยไม่ค  านึงวา่ทิศนั้นจะเป็นทิศ

ตะวนัออก หรือทิศตะวนัตกตามคติความเช่ืออยา่งไทย ลกัษณะดงักล่าวน้ีมีอยูทุ่กวดับนเกาะปีนงั 

 รูปทรงของอุโบสถส่วนใหญ่เป็นทรงส่ีเหล่ียมมีทั้งท่ีหนัดา้นสกดัเป็นดา้นหนา้และหัน

ดา้นแปเป็นดา้นหนา้   

 กรณีท่ีหนัดา้นสกดัเป็นดา้นหนา้และท าหลงัคาก่ึงป้ันหยา ซ่ึงเป็นแบบหลงัคาของจีนท่ีมี

จัว่เล็กอยู่บนหลังคา ดังนั้ นจึงต้องสร้างศาลาบูชาไวท้างด้านหน้าอุโบสถ โดยหันด้านแปเป็น

ดา้นหนา้และท าหลงัคาแบบป้ันหยา เพื่อแกล้กัษณะท่ีเป็นจัว่ของอุโบสถ  ตวัอย่างอุโบสถแบบน้ีมี

อยูห่ลงัเดียวคือ อุโบสถวดัป่ินบงัอร (ภาพท่ี 253 ก, ข)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                           

 10 Ibid., 48. 
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(ก) ดา้นหนา้ 

(ข) ดา้นขา้ง 

(ก) (ข) 
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 กรณีท่ีหันดา้นแปเป็นดา้นหน้า หลงัคามกัเป็นหลงัคาจัว่แบบจีน ดงันั้นดา้นสกดัจึงอยู่

ทางด้านขา้ง ซ่ึงไม่ขดักบัหลกัฮวงจุย้ ทั้งน้ียงัท าพาไลรอบอุโบสถเพื่อให้เกิดเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียม

ล้อมรอบอีกชั้นหน่ึงเป็นการผสมรูปส่ีเหล่ียมซ่ึงถือว่าเป็นมงคลและท าให้เหมือนกับพาไลใน

อุโบสถแบบไทย อุโบสถแบบน้ีมีอยู ่2 หลงั คือ อุโบสถวดัสวา่งอารมณ์ (ภาพท่ี 254) และอุโบสถ

วดัใน (ภาพท่ี 255) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากน้ีภายในวดัยงัมีบริเวณท่ีเป็นสุสาน เจดียห์รืออาคารส าหรับเก็บอฐิัและป้าย

วิญญาณของผูต้ายเกือบทุกวดั ส าหรับสถานท่ีน้ีเป็นท่ี ๆ มีความส าคญัไม่นอ้ยของวดั เน่ืองจากท า

ใหว้ดัมีรายไดม้าท านุบ ารุงวดัและพุทธศาสนาดว้ย 

4. การแบ่งช่วงศึกษาวดัไทยในรัฐปีนัง   

 จากการศึกษา ผูว้ิจยัพบวา่วดัไทยในเกาะปีนงัถูกองักฤษเช่ามาตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 และไม่

เคยกลบัมาข้ึนกบัเกดะห์อีก ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ซ่ึงมีผลกระทบต่อเกาะปีนงั

จึงมีน้อยกว่ารัฐอ่ืน  แต่เพื่อให้การศึกษาอุโบสถเป็นแนวทางเดียวกนัจึงแบ่งช่วงศึกษาเหมือนกบั

การแบ่งช่วงศึกษาในรัฐกลนัตนั โดยอาศยัเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ดงัน้ี 

 ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) เป็นช่วงท่ีองักฤษได้ขอเช่าเกาะปีนังจากเจา้เมืองไทรบุรี 

หรือเกดะห์ ภายหลงัจากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพียง 4    หลงัจากนั้นองักฤษไดย้ึดมะละกา

ภาพท่ี 254 อุโบสถวดัสวา่งอารมณ์ อ าเภอ 

    จอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

ภาพท่ี 255 อุโบสถวดัใน อ าเภอจอร์จทาวน์  

    รัฐปีนงั 
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ต่อจากฮอลนัดาไดใ้นพ.ศ. 2338  และ ยดึสิงคโปร์ไดใ้น พ.ศ. 2367  การยึดปีนัง  มะละกา  และ 

สิงคโปร์ ท าใหอ้งักฤษมีอ านาจเหนือน่านน ้าทางฝ่ังตะวนัตกของแหลมมลาย ูรวมถึงช่องแคบมะละ

กา ซ่ึงเป็นเส้นทางการเดินเรือส าคญัระหวา่งเอเชียกบัยโุรป  

 ต่อมาองักฤษจึงประกาศให้ปีนงั และสิงคโปร์เป็นเมืองท่าเสรี (Free Port) เพื่อให้เป็น

ศูนยก์ลางการคา้ในภูมิภาคน้ี ส่งผลให้คนจีนอพยพเขา้มาอยูม่าก เพราะคนจีนมีความสามารถดา้น

การคา้ ท าให้เศรษฐกิจในปีนงัเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัใน พ.ศ. 240211 ไดมี้การขุดคลอง     

สุเอซ (Suez Canal) ท่ีเมืองสุเอซ ประเทศอียิปต ์เส้นทางลดัระหวา่งเอเชียกบัยุโรปผา่นทะเลแดงไป

ยงัทะเลเมดิเตอเรเนียน ท าให้ไม่ตอ้งออ้มแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) การขนส่งสินคา้จาก

เอเชียไปยโุรปจึงสะดวกรวดเร็วข้ึน  

 บทบาทขององักฤษในช่วงน้ี จึงเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางการคา้ของตนดว้ยการ

ควบคุมเมืองท่าส าคัญ 3 เมือง คือ ปีนัง มะละกา และ สิงคโปร์ 12 ซ่ึงก่อนหน้าน้ีอังกฤษก็ได้

ครอบครองเมืองท่าของอินเดีย ศรีลงักา ฮ่องกง และพม่าไปแลว้ 

 ในช่วงน้ีวดัไทยในรัฐปีนงัน่าจะสร้างข้ึนเม่ือคนไทยยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานบนเกาะปีนงั

ในสมยัรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีองักฤษได้เช่าเกาะปีนังแล้ว  ดัง

ปรากฏหลกัฐานว่ามีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อสร้างวดัไทยจากพระราชินีวิคตอเรีย 

(Queen Victoria) แห่งองักฤษ ผา่นทางบริษทับริติช อิสต ์อินเดีย (The British East India Company) 

2 วดั คือ วดัป่ินบังอร ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2377 และวัดไชยมังคลาราม ขอ

พระราชทานวสุิงคามสีมา พ.ศ. 238813 วดัทั้งสองน้ีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดทู้ลตอบ

จดหมายถึงสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวติัวงศ์ ฉบบัลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2478  ความว่า 

“เม่ือหม่อมฉนัมาปีนงัคร้ังแรกกวา่ 50 ปีมาแลว้   มีแต่วดัปูโลติกุส (วดัไชยมงัคลาราม) กบัวดับาตู

                                                           

  11วกิิพีเดีย  สารานุกรมเสรี, คลองสุเอซ, เขา้ถึงเม่ือ 11 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก

http://th.wikipedia.org 

  12กรมการปกครอง กองวชิาการ, หนังสือชุดประเทศชายแดนไทยเล่มที ่1 สหพนัธรัฐมาเลเซีย , 13. 

 13สมัภาษณ์พระครูปัญญาศาสนานุรักษ,์ เจา้อาวาสวดัป่ินบงัอร อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั, 18 

ตุลาคม 2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลนัจงั (วดัป่ินบงัอร)  2 วดัเท่านั้น”14  ดงันั้นวดัทั้งสองคงมีอยูแ่ลว้ในราวตน้พุทธศตรรษท่ี 25  และ

เป็นไปไดท่ี้จะสร้างอุโบสถแลว้  เน่ืองจากอุโบสถของวดัทั้งสองน้ีมีอิทธิพลศิลปะไทยผสมศิลปะ

ตะวนัตก และมีหลงัคาเป็นแบบศิลปะจีนอนัเป็นลกัษณะร่วมท่ีส าคญั จึงจดัอยูใ่นบริบทศิลปะอาณา

นิคม (Colonial Art) 

 ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)  เร่ิมจากช่วงท่ีองักฤษเขา้ครอบครองแหลมมลายตูอนล่าง

ทั้งหมดรวมถึงหวัเมืองทั้งส่ีท่ีเคยข้ึนกบัไทย (กลนัตนั ตรังกานู เกดะห์และปะลิส) จนถึงองักฤษให้

เอกราชแก่มาเลเซีย  ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีองักฤษไดเ้ขา้พฒันารัฐปีนงัรวมถึงรัฐอ่ืนๆ อยา่งเต็มท่ี หลงัจาก

ท่ีเปิดโอกาสให้คนหลากหลายเช้ือชาติเขา้มาตั้งถ่ินฐาน มีการสร้างทางรถไฟเช่ือมต่อระหวา่งเมือง

ต่าง ๆ แถบชายฝ่ังทะเลตะวนัตกมากข้ึน ท าใหก้ารคมนาคมระหวา่งเกาะปีนงักบัเมืองอ่ืน ๆ สะดวก

ข้ึน จนกระทัง่เมืองมลายไูดรั้บเอกราชใน พ.ศ. 2500   

 ในช่วงน้ีน่าจะมีการตั้ งวดัเพิ่มข้ึนบนเกาะปีนังอีก 3            สว่างอารมณ์                 

วดับุปผารามและ วดัใน โดยเฉพาะวดับุปผารามนั้น มีอกัษรจารึกท่ีพระประธานระบุวา่สร้าง พ.ศ.     

245715 ดงันั้นอุโบสถวดับุปผารามจึงน่าจะสร้างข้ึนในระยะน้ีเช่นกนั และยงัคงมีลกัษณะผสมไทย 

จีน ตะวนัตกในบริบทของศิลปะอาณานิคม  ส่วนวดัสว่างอารมณ์และวดัในนั้นอุโบสถมีรูปแบบ

ศิลปะจีน ซ่ึงเป็นลกัษณะร่วมท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้ช่ือวา่น่าจะสร้างอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั  

 นอกจากน้ีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงมีลายพระหัตถ์เก่ียวกับว ัด              

บุปผารามกบัวดัสวา่งอารมณ์วา่ 
 “... วดับุปผารามตั้งอยูติ่ดกบัวดัสวา่งอารมณ์  โบสถร์ามท าเรียบร้อยกวา่วดัอ่ืน  พระประธานเป็น

แบบหล่อจ าลองพระชินราชมีถึง 2 องค ์ มีพระอยู ่2 องค์ๆ  สมภารนบัวา่เป็นคนส าคญัในปีนงัน้ี  ช่ือขรัวตา

สีแกว้  นยัวา่อยูก่วา่ 80 ปีแลว้ พอหม่อมฉนัไปถึงก็ลงมาหา  แสดงกิริยาอยา่งคนคุน้เคย  บอกวา่เม่ือยงั 

                                                           

 14เร่ืองเดียวกนั, 211-212 

 15ดูในภาคผนวก 3 
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หนุ่มเคยอยูว่ดัมกฏุฯ  เม่ือสมเดจ็พระมหาสมณะยงัประทบัอยูว่ดันั้น  บางทีก็ไปอยูว่ดัราชบูรณะกบัสมเด็จ

พระพทุธโฆษาจารย ์ (แสง)  วา่สมเด็จพระมหาสมณะไม่ทรงรังเกียจจะอยูท่ี่ไหนก็ไดต้ามชอบใจ มาอยู่

ปีนงักวา่ 20 ปี  เดิมอยูว่ดัสวา่งอารมณไม่ถูกกบัพระในวดันั้นจึงขอท่ีแยกมาสร้างวดับุบผารามข้ึนใหม่”16 

 ลายพระหัตถ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าวดัสว่างอารมณ์นั้นมีมาก่อนวดับุปผาราม  จึง

เป็นไปไดว้า่วดัสว่างอารมณ์อาจสร้างอยูใ่นช่วงท่ี 1 หรือช่วงท่ี 2 ก็ได ้แต่เม่ือพิจารณาประกอบกบั

อุโบสถ “วดัใน” หรือวดัท่ีสมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เรียกในสาส์นสมเด็จ วา่ “วดัป่ิน

บงัอรใน”17 ก็พบว่าอุโบสถเป็นแบบจีน หนัดา้นแปเป็นดา้นหนา้ การประดบัตกแต่งทั้งตวัอุโบสถ

และหลงัคาเป็นแบบจีนเหมือนกนั18 ดงันั้นทั้งวดัสว่างอารมณ์ และวดัใน จึงน่าจะสร้างโดยช่างจีน

ในช่วงท่ี 2 น้ี  ซ่ึงอาจถือไดว้า่เป็นยคุทองของคนจีนในรัฐปีนงั  

 ช่วงที ่3 (พ.ศ. 2500-2550)  เมืองมลายไูดรั้บเอกราชมีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ และ

เกาะปีนงัเป็นรัฐหน่ึงอยูใ่นปกครองของมาเลเซีย และอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีไดแ้พร่เขา้มายงัรัฐ

ปีนงัมากกวา่ช่วงท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการคมนาคมหลายช่องทางทั้งทางเรือ ทางรถยนต ์รถไฟ และ

เคร่ืองบิน พระสงฆไ์ทยในมาเลเซียกบัพระสงฆใ์นไทยมีโอกาสติดต่อกนัมากข้ึน  

 ในระยะน้ีไม่มีการสร้างวดัใหม่ในเกาะปีนงั มีเพียงการสร้างอุโบสถหลงัใหม่แทนหลงั 

เก่า คือ อุโบสถวดัไชยมงัคลารามมีรูปแบบผสมไทย จีน พม่า ผงัพื้นเป็นรูปหกเหล่ียมแบบ “เก๋งจีน” 

มีเคร่ืองประดบัตกแต่งแบบไทยประเพณีและหลงัคาซ้อนชั้นคลา้ยวิหารพม่า ส่วนวดัราชโพธ์ิหงษ์

กบัวดัจนัทราราม บริเวณอ าเภอบูกิตมาตายมับนแผน่ดินใหญ่น่าจะเป็นวดัในช่วงท่ี 2    ไดท้  าการ

     หรือสร้างอุโบสถใหม่         เป็นอุโบสถท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี  

                                                           

 16สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ , สาส์น

สมเดจ็ เล่ม 5, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2513), 212-213. 

 17เร่ืองเดียวกนั 
 18นอกจากน้ีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพยงัมีลายพระหัตถ์ในจดหมายฉบับลงวนัท่ี 29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2478  ต่อไปอีกวา่วดัสวา่งอารมณ์เศรษฐีจีนคนหน่ึงเป็นคนสร้างให้ ใน พ.ศ. 2478    พระอยูรู่ป

เดียวช่ือ “ท่านแดง” มาจากเมืองนครศรีธรรมราช   ดูในสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ และ สมเด็จฯ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเดจ็ เล่ม 5, 212. 
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5. วเิคราะห์อุโบสถในรัฐปีนังช่วงที ่1 (พ.ศ. 2325-2451)    

  สภาพของเกาะปีนงัในช่วงน้ี เป็นเมืองท่ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่19 โดยเฉพาะ

คนจีนน่าจะเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากกวา่คนชาติอ่ืน ส่วนคนไทยกบัพม่าน่าจะมีจ านวนไล่เล่ียกนั 

สังเกตไดจ้ากศาสนสถานของชาติเหล่าน้ี เช่น วดัพุทธทั้งแบบมหายาน และแบบหินยาน มสัยิดหรือ

สุเหร่า เทวสถาน และโบสถ์คริสต ์ ศาสนสถานเหล่าน้ีต่างก็สร้างตามรูปแบบและคตินิยมของชาติ

นั้นๆ บรรยากาศเช่นน้ีท าให้ปีนงัมีศิลปวฒันธรรมหลากหลายชาติ ส่งผลให้สถาปัตยกรรมในรัฐ

ปีนงัมีรูปแบบผสม 

  สถาปัตยกรรมรูปแบบผสมในรัฐปีนงั มีรูปแบบของศิลปะตะวนัตกผสมกบัศิลปะใน

ทอ้งถ่ินซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะ เรียกอีกอยา่งไดว้า่ “ศิลปะแบบอาณานิคม” (Colonial Style)  

  รูปแบบศิลปะอาณานิคมเกิดข้ึนในช่วงท่ีพระนางวิคตอเรียแห่งองักฤษครองราชย ์(พ.ศ. 

2380-2444) ดว้ยเหตุน้ีบางคร้ังจึงเรียกวา่ “ศิลปะวิคตอเรีย” (Victoria Art) ลกัษณะส าคญัประการ

หน่ึง คือ การประดบัลายฉลุไมค้ลา้ยลายลูกไมต้รงเชิงชาย หรือ ขอบหน้าจัว่ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีได้

รับมาจากศิลปะการตกแต่งแบบเรือนขนมปังขิง (Ginger Bread)  นอกจากน้ี ในช่วงเวลาดงักล่าวยงั

เป็นช่วงท่ีศิลปินในยโุรป เกิดแนวความคิดท่ีจะน ารูปแบบเด่นๆ ของศิลปะโบราณมาผสมผสานกนั

ใหม่ (Eclectic Style) โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมและการตกแต่งในระยะน้ีจึงมีหลากหลายรูปแบบ 

ทั้งแบบใหม่อยา่งศิลปะอาร์ต นูโว (Art Nouveau) ศิลปะอาร์ต เดคโค (Art Deco) และ ศิลปะใน

อดีตท่ีร้ือฟ้ืนข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง เช่น ศิลปะนีโอคลาสิค (Neo-Classicism Arts) สถาปัตยกรรมฟ้ืนฟู

เรอนาซองค์ (Renaissance Revival Architecture) สถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกอทิก (Gothic Revival 

Architecture) เป็นตน้    

 อุโบสถ อาคารส าคญัของวดัไทยในรัฐปีนังในช่วงท่ี 1 จึงไดรั้บกระแสอิทธิพลศิลปะ

ดงักล่าว โดยการน าระเบียบ แบบแผนการประดบัตกแต่งของสถาปัตยกรรมตะวนัตกผสมกบั 

                                                           

  19สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เม่ือคร้ังท่ีปรับอยูใ่นปีนงัทรงมีขอ้สงัเกตวา่ ปีนงัเป็นเมืองท่ีมี

คนมากมากยหลายชาติ ฝร่ังแมว้า่เป็นนายแต่ก็อยูเ่พียงชัว่คราวแลว้กลบับา้นเมือง คนจีนมีมากกวา่คนชาติอ่ืน และ

ตั้งรกรากอยูใ่นปีนงั แต่ก็ยงัถือตวัวา่เป็นจีน คนอินเดียก็อยูเ่พ่ือประกอบอาชีพ คนมลายมีูนอ้ยกวา่คนจีนและอยู่

กระจดักระจาย ส่วนคนไทยมีจ านวน 500-600    ดูใน สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์และ สมเด็จฯ  

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเดจ็ เล่ม 4 (กรุงเทพฯ :  องคก์ารคา้คุรุสภา, 2546), 170-171. 
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สถาปัตยกรรมจีน และมีบางส่วนท่ีเป็นแบบอุโบสถของไทย ท่ีเห็นไดช้ดัคือการประดบัลวดบวัตาม

ขอบผนงั ขอบประตู-หนา้ต่าง โดยใช้ลวดบวัโคง้เกือกมา้ (Arch) แทนการท าซุ้มทรงปราสาทยอด

หรือซุม้ทรงบนัแถลงอยา่งไทย  นิยมใชท้ั้งเสากลม และเสาเหล่ียม  ขนาดตน้เสาใหญ่ แสดงถึงความ

มัน่คง แข็งแรงตามแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีสร้างดว้ยหินมาแต่โบราณ พื้นอุโบสถมกัปูดว้ย

กระเบ้ืองเคลือบมีลวดลายเรขาคณิตอยา่งศิลปะแบบวคิตอเรีย งานประดบัตกแต่งเหล่าน้ีเป็นไปตาม

ระเบียบแบบแผนการประดบัของศิลปะตะวนัตก 

 ส าหรับศิลปะจีนในปีนัง สามารถพิจารณาได้จากหลงัคาและระเบียบแบบแผนการ

ประดบัตกแต่ง ซ่ึง ลอเร็นซ์ โลห์ กวง ย ู(Laurence Loh Kwong Yu)  และ โลห์-ลิม ลิน ลี (Loh-Lim 

Lin lee) อธิบายไวใ้น “The Encyclopedia of Malaysia Architecture”20 วา่คนจีนแต่ละกลุ่มในปีนงั 

ต่างก็นิยมรูปแบบหลงัคาและการตกแต่งของตวัเอง เช่น วิหารแบบจีนฮกเก้ียน (Hokkien) จะท าสัน

หลงัคา หรือ สันตะเฆ่อ่อนโคง้คลา้ยกบัแบบจีนแคะ และหลงัคาจะเอียงลาดกวา่หลงัคาอาคารแบบ

กวางตุง้ (Cantonese) และแตจ๋ิ้ว (Teochew) ซ่ึงนิยมท าสันหลงัคาตรง หลงัคาเอียงลาดเพียงเล็กนอ้ย

จนดูแบน  ทั้งหลงัคาแบบจีนฮกเก้ียน แคะ กวางตุง้ และแตจ๋ิ้ว นิยมท าสันหลงัคาสูงกวา่พื้นหลงัคา 

และนิยมประดบัรูปมงักรอยูส่องขา้งไข่มุกสวรรคท่ี์กลางสันหลงัคา (ภาพท่ี 256)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 20 Chen Voon Fee, editor,  The Encyclopedia of Malaysia Architecture, 51. 
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ภาพท่ี 256 แบบวหิาร 4 แบบของจีน ฮกเก้ียน แคะ แตจ๋ิ้ว และ กวางตุง้ 

(ก) แบบจีนฮกเก้ียน วหิารเชงลองเคง (Cheng Leong Keng Temple) รัฐปีนงั 

(ข) แบบจีนแคะ  วหิารตวัแปะกง (Tua Pek Kong Temple) รัฐปีนงั 

(ค) แบบจีนแตจ๋ิ้ว วิหารแตจ๋ิ้ว (Teochew Temple) รัฐปีนงั 

(ง) แบบจีนกวางตุง้ วหิารกวนอิม (Kuan Yin Temple) รัฐเปรัค 

ท่ีมา : Chen Voon Fee, editor,  The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore : 

Archipelago Press, 1998), 51. 
 

 นอกจากน้ี ยงัมีการสร้างศาลาโถง หรือ “ศาลาบูชา”ไวท้างด้านหน้าอุโบสถ ได้แก่ 

อุโบสถวดัป่ินบงัอร อุโบสถวดัสว่างอารมณ์ และอุโบสถวดัใน ซ่ึงลว้นอยู่ในเขตจอร์ททาวน์ บน

เกาะปีนงั ภายในศาลาบูชามีโครงสร้างเปิดโล่งมกัวางกระถางธูป เพราะช่วยให้ลมถ่ายเทควนัธูปได้

(ก) 
 (ข) 

 
 (ข) 

 

(ค)    (ง) 
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ดี (ภาพท่ี 257-259) ทั้งยงัช่วยให้ธาตุต่าง ๆ คุม้ครองคนระหวา่งท่ีมีการสวดมนต์21 ซ่ึงนอกเหนือจะ

มีการท าในอุโบสถของวดัไทยแลว้ ยงัพบในวดัจีนดว้ย การท าศาลาโถงหรือศาลาบูชาจึงน่าจะเป็น

คตินิยมของวดัจีนในรัฐปีนงั (ภาพท่ี 260) และวดัไทยในปีนงัจึงรับคตินิยมน้ีมาใช ้ดว้ยผูอุ้ปถมัภว์ดั

ส่วนใหญ่เป็นคนจีน หรือคนไทยเช้ือสายจีน  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 21 Chen Voon Fee, editor,  The Encyclopedia of Malaysia Architecture, 51. 

 

ภาพท่ี 257 ศาลาบูชา ดา้นหนา้อุโบสถวดัป่ินบงัอร 

ภาพท่ี 258 ลานทางเขา้อุโบสถวดัสวา่งอารมณ์ ภาพท่ี 259 ศาลาบูชา “วดัใน” 
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 ถดัออกมาทางดา้นหน้าศาลาโถง มกัเป็นลานท่ีเปิดกวา้งเพื่อรับธาตุในธรรมชาติและ

ความเงียบสงบ22 ซ่ึงหากไม่ปรากฏวา่มีการสร้างศาลาบูชาดงักล่าวแลว้ ก็มกัจะใชบ้ริเวณลานตรงน้ี

วางกระถางธูปแทน เช่น อุโบสถวดัไชยมงัคลาราม (ภาพท่ี 261) เป็นตน้ 

 

                                                           

 22Ibid., 51. 

 

ภาพท่ี 260 ศาลาบูชาวดัจีนในรัฐปีนงั 

(ก) วหิารThni Kong Tnua วดั Kek Lok Si      (ข) วหิารถ ้าคา้งคาว (Bats Cave Temple) 

(ค) วหิารกวนอิม (Kuan Yin Temple)                                       

(ก) 

(ข) (ค) 
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 ภายในอุโบสถถือได้ว่าเป็นส่วนท่ีแสดงความเป็นอุโบสถแบบไทยหรือแบบพุทธ

หินยาน เน่ืองจากไดป้รับเปล่ียนจากห้องท่ีประดิษฐานเทพเจา้องคส์ าคญัตามคติความเช่ือจีนมาเป็น

พื้นท่ีส าหรับท าสังฆกรรมซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นพระประธานแทน 

   ปัจจุบนัอุโบสถแบบน้ีเหลืออยูเ่พียงหลงัเดียว คือ อุโบสถวดัป่ินบงัอรซ่ึงมีรูปแบบจีน

ผสมองักฤษ แมว้า่จะมีภาพถ่ายของอุโบสถอีกหลงั คือ วดัไชยมงัคลารามท่ีน่าจะมีอายุไล่เล่ียกนั แต่

ทางวดัไดร้ื้อและสร้างอุโบสถหลงัใหม่แลว้ จึงขอศึกษาเฉพาะอุโบสถวดัป่ินบงัอรเพียงวดัเดียว  

 อุโบสถแบบผสมศิลปะจีนกบัศิลปะองักฤษ 

 อุโบสถแมว้า่จะมีลกัษณะผสม แต่ยงัตอ้งมีคุณลกัษณะของอาคารท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรม

ตามพุทธบญัญติั คือ การท าสีมา ภายในห้องอุโบสถเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าหรับเป็น

ประธานในการท าพิธีกรรม  นอกจากน้ีก็ยงัมีลกัษณะอ่ืนๆ อีก ท่ีแมไ้ม่ไดร้ะบุเป็นพุทธบญัญติั  แต่

เป็นคตินิยมส าหรับอุโบสถวดัไทย เช่น การแสดงฐานนัดรของอาคารดว้ยการประดบัตกแต่งเคร่ือง

บนหลงัคา รวมถึงการประดบัตกแต่งกรอบประตู กรอบหนา้ต่าง 

  อย่างไรก็ดี เคร่ืองประดับตกแต่งหากมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณีแล้ว จะเป็นเร่ือง

ยุง่ยากส าหรับช่างท่ีไม่เขา้ใจรูปแบบ และแบบแผนการประดบัลวดลายดีพอ ประกอบกบัช่างท่ีท า

เป็นช่างจีน ช่างจึงท าตามคติความเช่ือและประดบัตกแต่งตามท่ีตนเองถนดั คือ แบบศิลปะจีนและ

แบบองักฤษ 

ภาพท่ี  261  ดา้นหนา้อุโบสถวดัไชยมงัคลาราม 



262 

 

  ลกัษณะรูปแบบ อุโบสถอาคารส าคญัของวดั มีผงัผื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ หนัดา้นสกดัเป็น

ดา้นหนา้ (ภาพท่ี 262) โดยหนัไปทางดา้นท่ีมีทะเล และ หนัหลงัให้ภูเขา วดัท่ีสร้างข้ึนในคราวแรก

บางวดัยงัไม่มีการผกูพทัธสีมาฝังลูกนิมิต ภายหลงัจึงมีการฝังลูกนิมิตและท าใบสีมา เช่น วดัไชยมงั

คลาราม ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาใน พ.ศ. 2388              . . 2443                

           . . 245323 ส่วนวดัป่ินบงัอร ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2337 ก่อนวดั

ไชยมงัคลาราม แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าอุโบสถสร้างเม่ือไหร่ แต่จากการส ารวจและสัมภาษณ์24 

พบวา่สร้างก่อนอุโบสถวดัไชยมงัคลาราม ดว้ยอุโบสถยงัมีรูปแบบผสมศิลปะจีนกบัศิลปะองักฤษ 

ศิลปะแบบน้ีบางคร้ังเรียกวา่ “ศิลปะแบบวคิตอเรีย” ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดมาแลว้ในตอนตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 23จารึกประวติัวดัในอุโบสถวดัไชยมงัคลาราม 

 24สมัภาษณ์พระครูปัญญาศาสนานุรักษ,์ เจา้อาวาสวดัป่ินบงัอร เจา้คณะรัฐปีนงัและรองประธาน

องคก์ารคณะสงฆส์ยามมาเลเซีย (Deputy President of The Malaysian Siamese Buddhist Monks Organization), 

18 ตุลาคม 2555 

 

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 262  อุโบสถวดัป่ินบงัอร 

(ก) อุโบสถดา้นทิศตะวนัตก 

(ข) ผงัพื้นอุโบสถ (1) ศาลาบูชา  (2) มุขหนา้  (3) หอ้งอุโบสถ 

(1) (3) (2) 
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 ส่วนฐาน อุโบสถตั้งอยูบ่นยกพื้นปูนเต้ียๆ ดา้นหนา้มีศาลาบูชาติดกบัเฉลียงของอุโบสถ  

เพื่อเป็นท่ีวางกระถางธูปตามคตินิยมจีน (ภาพท่ี 263) 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 การสร้างอุโบสถมีฐานเต้ียและเป็นปูน น่าจะเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมตะวนัตก 

เน่ืองจากฐานของวดัจีนส่วนใหญ่จะเป็นหิน โครงสร้างทางด้านหน้าเปิดโล่ง ประกอบดว้ยศาลา

บูชา มุข และอุโบสถ แมว้า่การท ามุขหนา้ จะเป็นผงัพื้นแบบหน่ึงของอุโบสถไทย แต่พื้นท่ีส่วนน้ีก็

เสมือนโถงสวดมนต์ก่อนเขา้ไปยงัภายในวิหารจีน และยงัเป็นท่ีตั้งแท่นบูชา กระถางธูปดว้ย เช่น 

วหิารเชง ฮุน เตง็ (Cheng Hoon Teng Temple) ท่ีมะละกา (ภาพท่ี 264) แสดงใหเ้ห็นวา่การออกแบบ

ผงัพื้นยงัคงมีลกัษณะผสมผสานไทย-จีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  263  ศาลาบูชาติดกบัมุขหนา้อุโบสถวดัป่ินบงัอร 

ภาพท่ี 264 โถงสวดมนตด์า้นหนา้วหิารเชง ฮุน เตง็ รัฐมะละกา 
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  ส่วนตัวอุโบสถ โครงสร้างอาคารประกอบดว้ยผนงั เสาร่วมผนงัและเสาหานรับหลงัคา

มุข ลกัษณะเป็นเสาส่ีเหล่ียมยอ่มุมแปด ปลายเสายกชั้นเป็นบวัหวัเสาแบบตะวนัตก ตน้เสามีลูกฟัก 

ส่วนศาลาบูชามีโครงสร้างเปิดแบบศาลาโถง มีเสาแบบเดียวกบัเสาหานรับหลงัคา (ภาพท่ี 265) 

 

 

 

 

 

 

 

  อุโบสถมีขนาด 3 หอ้ง ท าประตูทางเขา้ 3 ดา้น ดา้นหนา้ และประตูทางดา้นขา้งสองขา้ง 

การท าประตู 3 ด้านน่าจะเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผูท่ี้จะเข้าไปภายในอุโบสถ ด้านหน้า

อุโบสถออกแบบให้มีลกัษณะสมมาตร โดยท าประตูอยูต่รงกลางและมีหน้าต่างขนาบอยูส่องขา้ง  

การออกแบบในลกัษณะน้ี มีผูก้ล่าววา่เป็นลกัษณะดา้นหนา้อาคารท่ีมีอยูบ่ริเวณตอนใตข้องจีน แม้

ในศาสนสถาน พระราชวงั ก็ยงัมีลกัษณะดงักล่าว นบัเป็นลกัษณะของดา้นหนา้อาคารของจีน25 ท่ี

ปรากฏอยูใ่นเมืองมลายูดว้ย เช่น บา้นพกัอาศยัก่ึงร้านคา้หรืออาคารพาณิชย ์ท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปใน

มะละกา (ภาพท่ี 266-267) ปีนงั และ ภูเก็ต เป็นตน้   

 
 

                                                           

 25Xiao  Mo, Chinese Architecture, Traslated by Liang Faming (Beijing : Culture and Art 

Publishing House, 1999), 11-36. อา้งถึงใน ปัญญา  เทพสิงห์ และ วฒิุ  วฒันสิน, “ลวดลายตกแต่งหนา้อาคารชิ

โน-ปอร์ตุกีสในจงัหวดัภูเก็ต”, รายงานวิจัยไดรั้บทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (สงขลา : 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่, 2545),  27. 

ภาพท่ี 265  ตวัอุโบสถ มุขหนา้ และศาลาบูชา อุโบสถวดัป่ินบงัอร  
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 กรอบประตูกรอบหน้าต่างตกแต่งด้วยลวดบวัส่ีเหล่ียมเป็นชุดเดียวกัน เหนือกรอบ

ประตูและกรอบหนา้ต่างมีลวดบวัโคง้รูปเกือกมา้ (Arch) ตามแบบศิลปะตะวนัตก(ภาพท่ี 268 ก) 

เฉพาะพื้นท่ีใตว้งโคง้รูปเกือกมา้ท่ีอยูเ่หนือประตูดา้นหน้าอุโบสถ ประดบัลายปูนป้ันนูนต ่าเป็นรูป

สัญลกัษณ์มงคลตามคติจีน เช่น  ตน้ทบัทิม ตน้โบตัน๋ เคร่ืองบูชา รูปสัตวแ์ละรูปทิวทศัน์ (ภาพท่ี 

268 ข, ค) ลวดลายเหล่าน้ีตกแต่งดว้ยการทาสี  การประดบัแบบน้ีคงไดเ้คา้โครงมาจากต าแหน่งการ

ประดบัหนา้บนัซุ้มประตูอุโบสถของไทย แต่ช่างปรุงแต่งใหม่โดยใชส้ัญลกัษณ์มงคลตามคติความ

เช่ือจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 266 บา้นพกัอาศยัแบบศิลปะ 

                  อาณานิคม ในรัฐมะละกา 

ภาพท่ี 267 ศาลเจา้ “ฮกเก้ียน ฮวย กวน”  

    (Hokkien Huay Kuan) ศิลปะแบบ 

    ฮกเก้ียน  

                  ในรัฐมะละกา 
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 ส าหรับบานประตู บานหน้าต่างป็นแบบ 2 บานเปิดปิด ท าดว้ยไม ้นิยมท าเป็นช่องลูก

ฟักประดบัลวดลายเรขาคณิตท่ีเป็นสิริมงคล เช่น ลายสวดิักะ ช่องลูกฟักดงักล่าวสลบัช่องเล็กกบั

(ก) 

ภาพท่ี 268 ดา้นหนา้อุโบสถวดัป่ินบงัอร  

(ก) ลวดบวัโคง้เหนือประตูและหนา้ต่าง 

(ข) ประตูอุโบสถทางดา้นหนา้ 

(ค) ภาพขยายลวดลายประดบัใตล้วดบวัโคง้เหนือประตู 

(ข) (ค) 
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ช่องใหญ่ในแต่ละบาน  ตอนบนประกอบด้วยช่องลูกฟักเล็กอยู่เหนือช่องเปิดติดลูกกรงเหล็ก  

ตอนล่างเป็นช่องลูกฟักเล็กอยูเ่หนือช่องลูกฟักใหญ่ทั้งสองบานท าเหมือนกนั (ภาพท่ี 268 ข)      

 แนวคิดการออกแบบบานประตูบานหน้าต่าง แสดงอิทธิพลผสมศิลปะตะวนัตกกับ

ศิลปะจีน การท าลวดบวัโคง้อยูเ่หนือกรอบประตูและกรอบหนา้ต่าง ประดบัลวดบวัท่ีขอบผนงัขอบ

หน้าต่างเป็นแบบแผนการประดบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก แบบอย่างการผสมผสานในบริบทของ

ศิลปะอาณานิคม และสอดแทรกสัญลกัษณ์มงคลและลวดลายตามคติความเช่ือจีน นับได้ว่าเป็น

ลกัษณะเด่นอยา่งหน่ึงของอุโบสถแบบน้ี 

  ส่วนหลงัคา หลงัคาอุโบสถเป็นส่วนท่ีประยุกตเ์อาหลงัคาแบบจีนมาใช ้ลกัษณะหลงัคา

แบบก่ึงป้ันหยา คือ มีหลงัคาจัว่เล็กซอ้นอยูเ่หนือหลงัคาป้ันหยา โครงสร้างหลงัคาโดยรวมประกอบ

กนัเป็นรูปสามเหล่ียมโดยใชข่ื้อ จนัทนับนแป พนมไปพาดกบัอกไก่รับแป กลอน โดยไม่มีดั้งหรือ

เสาตุก๊ตา (ภาพท่ี 269 ก, ข) ส่วนหลงัคาจัว่เล็กดา้นบนน่าจะเป็นการก่อปูนเป็นทรงจัว่ ยกสันหลงัคา

หรือสันตะเฆ่สูงกวา่พื้นหลงัคา มุงกระเบ้ืองกาบกลว้ยตามแบบจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพท่ี 269 ศาลาบูชา อุโบสถวดัป่ินบงัอร  

(ก)   โครงสร้างหลงัคาศาลาบูชา 

(ข)   ภาพขยายโครงสร้างหลงัคาศาลาบูชา 

(ก) (ข) 
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 การท าหลงัคาทรงก่ึงป้ันหยา มีจัว่เล็กอยูด่า้นบน (Half-hipped roof) มีสถานภาพอาคาร

รองจากหลงัคาป้ันหยา (Hipped roof) ท่ีปลายสันหลงัคาหงายข้ึน26 (ภาพท่ี 270) หลงัคาแบบน้ีถือวา่

เป็นแบบหลงัคาส าหรับบา้นขนุนาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ส่วนหลงัคาแบบก่ึงป้ันหยานิยมใชก้บัอาคารส าคญั เช่น วิหาร อาคารราชการของจีนมี

ช่ือเรียกเฉพาะวา่ “เหียะซวัเตง้” 27 ทรงหลงัคาแบบน้ีเป็นรูปแบบหน่ึงของหลงัคาแบบจีนในปีนงั แต่

ท าส่วนปลายสันหลงัคาเป็นแบบหางนกนางแอ่นตามศิลปะฮกเก้ียน-แตจ๋ิ้ว28 ศิลปะของจีนตอนใต ้

(ภาพท่ี 271)   

 

                                                           

 26Patrick Nuttgens with Richard  Weston, The Complete Handbook of Architecture (London : 

Mitchell Beazley, 1992), 54. 

 27เศรษฐพงษ ์ จงสงวน, “สถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจีน”, เอกสารประกอบการบรรยายใน การ

สัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง “สถาปัตยกรรมในกรุงเทพมหานครกับอิทธิพลต่างชาติ” จัดโดยส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วนัท่ี 10 

           2549, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยงัสิต, 2549), 5.    

 28เน่ืองจากคนจีนฮกเก้ียน กับ คนจีนแตจ๋ิ้ว เป็นกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ทางตอนใตข้องจีนดังนั้นจึงมี

รูปแบบสถาปัตยกรรมคลา้ยคลึงกนั แต่อาจมีจุดแตกต่างกนับา้งเพียงเล็กนอ้ย  นกัวิชาการบางท่านจึงเรียกรวมวา่ 

สกลุช่าง “ฮกเก้ียน-แตจ๋ิ้ว” ดูเพ่ิมใน เศรษฐพงษ ์ จงสงวน, เร่ืองเดียวกนั, 1. 

ภาพท่ี 270 แบบหลงัคาทรงป้ันหยา (Hipped roof) และ คร่ึง-ป้ันหยา ( Half -hipped roof) 

ท่ีมา : Patrick  Nuttgens with Richard  Weston, The Complete Handbook of Architecture 

(London : Mitchell Beazley, 1992), 54. 
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 ส าหรับปลายสันหลงัคาตบัล่าง หรือ หลงัคาป้ันหยา ป้ันปูนเป็นลายมว้นขดมีช่ือเรียก

เฉพาะวา่ “ฉอบ๊วย” (ภาพท่ี 272-273) ใตฉ้อบ๊วยป้ันปูนเป็นรูปคน และ อาคารแบบจีน ซ่ึงอาจเป็น

ภาพเล่าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามคติความเช่ือจีน (ภาพท่ี 274-275) สันนิษฐานวา่น่าจะเป็นภาพเล่าเร่ือง

ในนิทานพื้นบา้น เช่น “ซ้องกัง๋” หรือ สามก๊ก หรือ วีรบุรุษในต านาน “ขุนศึกตระกูลหยาง” เป็น

ตน้29 หรืออาจเป็นภาพเล่าเร่ืองการอพยพของคนจีน30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  29สมัภาษณ์ ปิยะแสง จนัทรวงศไ์พศาล, อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศิลป์ มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ,  3 
สิงหาคม 2555. 

      30Chen Voon Fee, The Encyclopedia of  Malaysia Architecture, 50. 

ภาพท่ี 271 มุขหนา้อุโบสถวดัป่ินบงัอร  

ภาพท่ี 273 ลายเส้นเคร่ืองประดบัปลาย  

                  สันหลงัคา “ฉอ บว๊ย”  

ภาพท่ี 272 เคร่ืองประดบัปลายสันหลงัคา  

             ท่ีเรียกวา่ “ฉอบว๊ย” อุโบสถวดั    

                 ป่ินบงัอร 



270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปแบบส่วนใหญ่ของอุโบสถแบบน้ี ย ังไม่มีลักษณะของศิลปะแบบไทย

ประเพณี แม้แต่การประดับตกแต่งหลังคา ก็น าลักษณะการประดับตกแต่งแบบจีนมาใช้ อาจ

เน่ืองมาจากผูอุ้ปถมัภส่์วนใหญ่เป็นคนจีน ยอ่มท่ีจะตอ้งให้ช่างจีนซ่ึงมีอยูม่ากในปีนงัมาก่อสร้าง จึง

ไม่มีความรู้ความช านาญในการก่อสร้างแบบไทย โดยเฉพาะช่างจีนฮกเก้ียน ซ่ึงคุ้นเคยกับการ

ก่อสร้างในแบบของตน รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกตามสมยันิยมในปีนังขณะนั้น  

รูปแบบอุโบสถจึงมีลกัษณะผสมกนัระหวา่งศิลปะจีนกบัศิลปะตะวนัตกตามบริบทของศิลปะแบบ

อาณานิคม   

 การก าหนดอายุ หลกัฐานส าคญัของวดับนเกาะปีนงั น่าจะเร่ิมเม่ือมีการขอกรรมสิทธิ

ท่ีดินวดัป่ินบงัอร เม่ือ พ.ศ. 2337 และวดับริเวณหมู่บา้นปูโลติกุ๊ส คือ วดัไชยมงัคลารามใน พ.ศ. 

238831 ซ่ึงปรากฏในสมุดรังวดัท่ีดินส ารวจเมืองปีนงั อย่างเป็นทางการในพระนามาภิไธยของสม

                                                           

 31ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เจา้อาวาสวดัป่ินบงัอรนอก ท่ีไดอ้า้งถึงเอกสารเก่าท่ีท่านไดร้วบรวม

ไวแ้ละยนืยนัวา่วดัป่ินบงัอรนอก ไดรั้บพระราชทานท่ีดินจากบริษทั อิสท์ อินเดีย คอมพานี ใน พ.ศ. 2337 และตั้ง

เป็นวดัก่อนวดัไชยมงัคลาราม     

   สัมภาษณ์ พระครูปัญญาศาสนานุรักษ์, เจา้อาวาสวดัป่ินบงัอร เจา้คณะรัฐปีนังและรองประธาน

องคก์ารคณะสงฆ์สยามมาเลเซีย (Deputy President of The Malaysian Siamese Buddhist Monks Organization), 

15 ตุลาคม 2555. 

ภาพท่ี  274 อาคารแบบจีนประดบัปลาย 

                   สันหลงัคาป้ันหยา  

                   ศิลปะแบบฮกเก้ียน 

ภาพท่ี 275 การประดบัสันหลงัคา ดว้ยกระเบ้ือง 

     เคลือบสีช้ินเล็กๆ เรียกวา่ “เฉียน   

     เหนียน” (Chien nien) 
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เด็พระนางเจา้วิคตอเรีย เพื่อสร้างศาสนสถาน  ซ่ึงเท่ากบัไดรั้บพระราชทานเขตวิสุงคามสีมาเพื่อ

สร้างวดัเช่นเดียวกนักบัวดัในไทย   

  เม่ือพิจารณารูปแบบ ร่วมกับหลกัฐานด้านประวติัศาสตร์แล้ว อุโบสถกลุ่มน้ี

น่าจะเป็นอุโบสถรุ่นแรก มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 –ตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 อนัเป็นช่วงท่ี

องักฤษไดเ้ปิดปีนงัเป็นเขตเสรีทางการคา้และเปิดโอกาสให้มีคนหลายชาติเขา้มาประกอบอาชีพ  

ส่วนคนไทยน่าจะเขา้มาคา้ขายเหมือนกบัคนชาติอ่ืน และอาศยัอยู่อย่างกลมกลืนกบัคนจีนและคน

พม่าดว้ยมีวถีิชีวติคลา้ยกนั  
 

6. วเิคราะห์อุโบสถในรัฐปีนังช่วงที ่2 (พ.ศ. 2452-2499) 

 การโอนเมืองมลายทูั้งส่ีเมืองใหก้บัองักฤษ ใน พ.ศ. 2452 ไม่ไดมี้ผล กระทบใดๆ ต่อรัฐ

ปีนงั  เน่ืองจากรัฐปีนงัมีการปกครองอยา่งอาณานิคม (Straits Settlements) ซ่ึงเป็นเอกเทศแตกต่าง

จากรัฐอ่ืนมาตั้งแต่ช่วงท่ีองักฤษเช่าเกาะแลว้ พุทธศิลป์ไทยในช่วงน้ีจึงสืบต่อมาจากช่วงท่ี 1 แต่คณะ

สงฆไ์ทยในรัฐปีนงัน่าท่ีจะมีการติดต่อกบัคณะสงฆ์ในไทยมากข้ึน เน่ืองจากมีการสร้างทางรถไฟ

จากเพชรบุรีลงไปทางใตเ้ช่ือมต่อกบัเส้นทางรถไฟของมลายู โครงการน้ีเร่ิมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2452–

2464 และเปิดใชท้างรถไฟท่ีต่อเช่ือมระหวา่งกรุงเทพกบัเมืองไปร์ (Perai) รัฐปีนงั ฝ่ังตรงขา้มเกาะ

ปีนงั ใน พ.ศ. 246132  

 ในระยะน้ีคนจีนท่ีเขา้มาตั้งหลกัแหล่งในปีนงัเพิ่มจ านวนมากกว่าคนชาติอ่ืน เน่ืองจาก

องักฤษตอ้งการแรงงานเพื่อมาท าเหมืองแร่และยางพาราเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัมีกลุ่มคนจีนเช้ือสาย

ไทยท่ีมาอยูต่ ั้งแต่ช่วงแรก 

  อุโบสถในช่วงน้ีมีทั้งท่ีแสดงอิทธิพลศิลปะจีนมาก บางหลงัก็ยงัคงมีรูปแบบผสมตาม

แบบศิลปะอาณานิคมมีอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีผสม จดัไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ อุโบสถอิทธิพลศิลปะ

จีน ได้แก่ อุโบสถวดัสว่างอารมณ์และอุโบสถวดัใน อ าเภอจอร์จทาวน์ กบัอุโบสถอิทธิพลศิลป

อาณานิคม ไดแ้ก่ อุโบสถวดับุปผาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ 

                                                           

 32ชวลิต  องัวิทยาธร, ทางรถไฟสายใต้, เขา้ถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://nanagara 

.com/article-10.html 
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 6.1  อุโบสถอทิธิพลศิลปะจีน อุโบสถในกลุ่มน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัวหิารจีนนบัตั้งแต่ผงั

พื้น โครงสร้างและรูปแบบอาคาร รวมถึงระเบียบแบบแผนการประดับตกแต่ง บ่งบอก

ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหวา่งคนไทยและคนจีน ในท่ีน้ีจะขอศึกษาเฉพาะอุโบสถวดัในเพียงวดั

เดียว (ภาพท่ี 276) เน่ืองจากวดัสว่างอารมณ์ (ภาพท่ี 277) ได้ปรับเปล่ียนเป็นวดัจีนภายหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการสร้างอาคารเพิ่มเติม เช่ือมต่อกนัในแบบผงัวดัจีน  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 276 อุโบสถวดัใน อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

     (ก)  อุโบสถและศาลาบูชา  (ดา้นหนา้)  (ข)  ภายในศาลาบูชา 

     (ค)  เจดียแ์ละอุโบสถ (ดา้นหลงั) (ง)  เจดีย ์

(ค) (ง) 

(ก) (ข) 
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 ลักษณะรูปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูน มีสีมาล้อม 8 ต  าแหน่ง การหันหน้าของอุโบสถ

หนัตามหลกั “ฮวงจุย้” มีจุดเด่นอยู่ท่ีหลงัคาและเคร่ืองประดบัหลงัคาเป็นแบบจีนลว้น หลงัคาและ

โครงสร้างหลงัคาทาสีแดง ซ่ึงเป็นสีท่ีนิยมใชใ้นการตกแต่งวดั เป็นสัญลกัษณ์ของพระอาทิตยแ์ละ

บุรุษเพศ และแสดงออกถึงความร่ืนรมย ์ความรุ่งเรืองและงานเฉลิมฉลอง33  

 อุโบสถมีส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างเช่ือมติดกนั 3 ส่วนอยูใ่นแนวเดียวกนั คือ ศาลาบูชา อุโบสถ 

และ เจดีย ์(ภาพท่ี 278) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Chen Voon Fee, The Encyclopedia of  Malaysia Architecture, 50 

ภาพท่ี 277 ภาพถ่ายทางอากาศวดัสวา่งอารมณ์ อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายทางอากาศ, เขา้ถึงเม่ือ 10 เมษายน 2553, เขา้ถึงไดจ้าก www.google.co.th/  
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 ศาลาบูชาอยู่ทางดา้นหน้า ลกัษณะศาลาบูชาเป็นอาคารโถงเปิดโล่งทุกด้าน การสร้าง

ศาลาบูชาสอดคลอ้งกบัคตินิยมจีนและคลา้ยกบัมุขหนา้ของอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี 

 อุโบสถหันดา้นแปเป็นดา้นหน้า มีพาไลรอบท าพนกัก่อลอ้มพื้นพาไล และมีบนัไดชิด

ริมซา้ย ริมขวาข้ึนมายงัพาไลทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั มีพนกับนัไดเต้ีย ๆ  

 เจดีย ์อยูติ่ดกบัพาไลดา้นหลงัอุโบสถ (ภาพท่ี 279 ก)  ลกัษณะเป็นเจดียท์รงระฆงั ตั้งอยู่

บนลานประทกัษิณ มีพนกัเต้ีย ๆ ลอ้มและท่ีมุมทั้งส่ีของลานประทกัษิณมีเจดียจ์  าลองตั้งอยูบ่นพนกั 

ท าทางข้ึนทางด้านข้างลานประทกัษิณสองข้าง  รูปแบบเจดียป์ระกอบด้วยฐานประทกัษิณรูป

ส่ีเหล่ียม เจดียใ์นผงักลม ซ่ึงมีเคา้โครงคลา้ยฐานเจดียซ์้อน 2 ชั้น คัน่ดว้ยส่วนท่ีเป็นทอ้งไมแ้ละบวั

คว  ่าอยู่ตรงกลาง บวักลุ่มรับองคร์ะฆงั (ภาพท่ี 279 ข) บลัลงัก์ และส่วนยอดท าเป็นลูกแกว้ซ้อน 7 

ชั้น             แผน่กลม เสาเหล็ก แ           

 

 

ภาพท่ี 278  ผงัพื้นอุโบสถวดัใน อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

     (1)  ศาลาบูชา 

     (2)  อุโบสถ 

     (3)  เจดีย ์

(1)   (2)   (3)   
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ภาพท่ี  279 เปรียบเทียบบวักลุ่มเจดียว์ดัใน อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

     กบัพระศรีรัตนเจดีย ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ  

      (ก)  เจดียว์ดัใน   (ข)  บวักลุ่มรับองคร์ะฆงัเจดียว์ดัใน 

      (ค)  พระศรีรัตนเจดีย ์   (ง)  บวักลุ่มรับองคร์ะฆงัพระศรีรัตนเจดีย ์

(ค) (ง) 

(ก) (ข) 
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ภาพท่ี 281 เจดียว์ดัไชยมงัคลาราม  รัฐ 

                  ปีนงั            

ภาพท่ี 280  เจดียว์ดัราชสิทธาราม   

                   กรุงเทพฯ          

 การสร้างเจดียไ์วด้า้นหลงัอุโบสถอาจเก่ียวขอ้งกบัแบบอยา่งวดัในไทย ดว้ยในรัชกาลท่ี 

4                                      ผงั     กนั                   เช่น เจดียว์ดัราชสิทธา

ราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 280) ลกัษณะดงักล่าวน้ีปรากฏคร้ังแรกในปีนงัท่ีอุโบสถวดัไชยมงัคลาราม34 

รัฐปีนัง ซ่ึงมีเจดีย์ทรงระฆงัตั้ งอยู่บนฐานเจดีย์แบบพม่าอยู่ด้านหลังอุโบสถ (ภาพท่ี 281) ส่วน

รูปแบบเจดียว์ดัใน น่าจะไดรั้บรูปแบบบางส่วนมาจากเจดียท์รงเคร่ืองสมยัรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ

ทรงขององค์ระฆงั และบวักลุ่มรับองค์ระฆงัน่าจะได้รับรูปแบบมาจากพระศรีรัตนเจดียบ์นฐาน

ไพที ในบริเวณวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพ ฯ (ภาพท่ี 279 ค, ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 ส่วนฐาน ลกัษณะเป็นฐานส่ีเหล่ียม ยกพื้นสูงกว่าพื้นดินราว .80 เมตร เพื่อป้องกนั

ความช้ืน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฐานของศาลาบูชาและฐานของอุโบสถ 

 ฐานศาลาบูชา เป็นฐานหิน หรือ กรุผิวด้วยหินตามแบบฐานวิหารจีน ด้านหน้าเป็น

บนัไดข้ึนตรงมายงัแท่นบูชาและไม่ท าพนกับนัได สองขา้งบนัไดประดบัประติมากรรมรูปสิงห์จีน

สัตวม์งคลท่ีท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองไม่ใหส่ิ้งไม่ดีมากล ้ากราย35(ภาพท่ี 282) 

 

 

                                                           

 34ทั้งอุโบสถและเจดียว์ดัไชยมงัคลารามมีหลกัฐานวา่สร้าง ใน พ.ศ. 2443 
35 ปิยะแสง  จนัทรวงศไ์พศาล, 108 สัญลกัษณ์จนี (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2552), 185. 



277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ฐานอุโบสถเป็นฐานก่ออิฐถือปูนมีพาไลรอบท าบนัไดข้ึนมายงัพาไลทั้งดา้นหน้าและ

ดา้นหลงั ลกัษณะบนัไดชิดริมซ้าย-ขวา มีพนกัเต้ียๆ (ภาพท่ี 283) การท าพาไลและท าบนัไดข้ึนทั้ง

ดา้นหนา้และดา้นหลงัน่าจะไดแ้บบอยา่งมาจากอุโบสถของไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 ส่วนตัวอุโบสถ โครงสร้างผนงัและเสารับหลงัคา ท าประตูดา้นหนา้ 3       ประตูกลาง

เป็นประธาน สองขา้งเป็นประตูประกอบ (ภาพท่ี 284 ก) ดา้นหลงัมีสอง                -    (ภาพ

ท่ี 283)  การท าประตูแบบน้ีน่าจะไดรั้บรูปแบบมาจากอุโบสถศิลปะไทยประเพณี ซ่ึงให้ความส าคญั

กบัประตูตรงกลางหรือประตูประธานโดยท าให้ใหญ่หรือสูงกว่าประตูประกอบอยูส่องขา้ง  ผนงั

ดา้นขา้งมีช่องหนา้ต่างดา้นละ 2      การประดบัตกแต่งหนา้ต่าง แสดงอิทธิพลศิลปะตะวนัตกเป็น

 

ภาพท่ี 282 ส่วนฐานศาลาบูชา อุโบสถวดัใน   

 

ภาพท่ี 283 บนัไดทางข้ึนพาไลอุโบสถดา้นหลงั อุโบสถวดัใน   
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ซุ้มโคง้เกือกมา้ (Arch) (ภาพท่ี 284 ข)                           อยา่งอุโบสถศิลปะแบบไทย

ประเพณี ลกัษณะดงักล่าวน้ีต่างจากอุโบสถวดัป่ินบงัอรในช่วงท่ี 1 ถึงแมว้า่จะมีบางส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัอุโบสถแบบไทยประเพณี แต่รูปแบบโดยรวมก็ยงัเป็นแบบจีนผสมองักฤษ ดงันั้นจึงท าประตู

ตามแบบบา้นคนจีน โดยมีหน้าต่างขนาบอยู่สองขา้งประตู รวมถึง              ซ่ึงต่างจาก

อุโบสถวดัใน ท่ีเร่ิมได้รับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีแล้ว แมว้่าจะยงัไม่มากเท่ากบัอุโบสถวดับุ

ปผาราม ดงัจะท าการศึกษาในส่วนถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในส่วนของการประดบัประตู ยงัคงท าตามคตินิยมจีนโดยเฉพาะการตกแต่งดว้ยสีแดง

ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของพระอาทิตยแ์ละบุรุษเพศ (หยาง) และยงัแสดงออกถึงความร่ืนรมย ์ความ

รุ่งเรืองและงานเฉลิมฉลองซ่ึงได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น การออกแบบด้านหน้าอุโบสถและ

ดา้นหลงั ยึดหลกัความสมดุลสองขา้งแกนกลางซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสถาปัตยกรรมแบบประเพณี

ของจีน แต่ท าดา้นหนา้ 3 ประตู ดา้นหลงัท า 2 ประตูชิดริม ส่วนประตูทางดา้นหนา้ มีป้ายช่ือวดัอยู่

ภาพท่ี 284 อุโบสถวดัใน อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั  

(ก) ประต ู3 ประตู ดา้นหนา้อุโบสถ  

(ข) ช่องหนา้ต่างท่ีผนงัดา้นขา้ง 

(ก) (ข) 
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เหนือประตูตามคตินิยมจีน (ภาพท่ี 285) ช่ือ “วดัรัตนตรัย” 三宝寺 Sān bǎo sì (ซานเป่าซือ)36   

ส่วนประตูอีกสองข้างก็มีป้ายอยู่เหนือประตูเช่นกัน ประตูด้านขวาของประตูประธาน แปลว่า 

“ดอกบวั” 莲花 Lián huā (เหลียนฮวา) หมายถึง ดอกบวั (ภาพท่ี 286) และประตูขา้งซ้ายของ

ประตูประธานแปลวา่ “ใบลาน”贝叶 Bèi yè  (เป้ย ์เย)่(?) น่าจะหมายถึง พระคมัภีร์บนใบลาน37 

(ภาพท่ี 287) โดยรวมแลว้อาจตอ้งการส่ือความหมายถึง “พระรัตนตรัย” ในพุทธศาสนามหายาน ซ่ึง

มีพระศากยมุนีอยู่ตรงกลาง ด้านขวาเป็นพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรและดา้นซ้ายเป็นพระคมัภีร์

ปรัชญาปารมิตา ตามคติความเช่ือพุทธศาสนามหายานท่ีคนจีนนบัถือ บ่งบอกถึงการผสมผสานคติ

ความเช่ือพุทธหินยานกบัพุทธมหายาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 36สมัภาษณ์ เชษฐ ์ ติงสญัชลี, อาจารยป์ระจ าภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 24 เมษายน 2556. 
37สัมภาษณ์ สุกญัญา  วงศ์คงเดิม, อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุขจกัรวรรด์ิ, 15 ธนัวาคม 2553. 

 

ภาพท่ี 285 ประตูประธานและป้ายช่ือวดัอุโบสถวดัใน  
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 เสา แยกไดเ้ป็น 2             กลม                            หินส่ีเหล่ียมของ

         

 เสากลมท่ีระเบียงดา้นหน้าอุโบสถเปรียบไดก้บัเสาของห้องประธานหรือห้องอุโบสถ 

ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัมากกว่าจึงใชเ้สากลม  ส่วนศาลาบูชาซ่ึงมีลกัษณะเป็นศาลาโถงเช่ือมต่อกบั

ระเบียงทางด้านหน้าอุโบสถถือว่ามีความส าคญัน้อยกว่า จึงใช้เสาหินส่ีเหล่ียมรับหลงัคา (ภาพท่ี 

288 ก) ฐานเสามีส่วนล่างเวา้เขา้และโคง้ออกเป็นทรงส่ีเหล่ียมรับเสา (ภาพท่ี 288 ข) ท่ีส่วนน้ีสลกั

เป็นสัญลักษณ์มงคลตามคติความเช่ือจีน ต้นเสาสลักอักษรจีนเป็นค าสรรเสริญพระรัตนตรัย 

นอกจากน้ียงัมีเสาพาไลซ่ึงเป็นเสาส่ีเหล่ียมท าดว้ยไมต้ั้งอยูบ่นพนกัท่ีลอ้มรอบพาไล (ภาพท่ี 289) 

ซ่ึงเป็นส่วนรองจากอุโบสถและศาลาบูชา 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 286 ประตูขา้งซา้ยของประตู 

    ประธาน 

    อุโบสถวดัใน  

ภาพท่ี 287 ประตูขา้งขวาของประตู 

    ประธาน 

    อุโบสถวดัใน  
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 โดยสรุปแลว้การใช้เสากลมและเสาส่ีเหล่ียมบ่งบอกถึงความส าคญัของอาคารตามคติ

นิยมจีนของวดัในภาคใตข้องจีน เสากลมจะใชก้บัอาคารประธานหรือห้องท่ีมีความส าคญัมาก เช่น 

ห้องท่ีประดิษฐานเทพเจ้าจีนซ่ึงมีลักษณะเป็นห้องปิด  ส่วนเสาส่ีเหล่ียมจะใช้กับห้องท่ีมี

ความส าคญัรองลงมา เช่น เสาในศาลาบูชา หรือ ห้องโถงสวดมนตซ่ึ์งถือว่าเป็นทางเช่ือมระหว่าง

โลกวตัถุกบัโลกวญิญาณ ซ่ึงมกัจะมีโครงสร้างเปิดโล่งเพื่อรับธาตุทั้งหา้ในธรรมชาติ 

ภาพท่ี 288  ดา้นหนา้อุโบสถวดัใน 

(ก) เสาศาลาบูชา และ เสากลมดา้นหนา้อุโบสถ 

(ข) ภาพขยายฐานเสาส่ีเหล่ียมศาลาบูชา   

(ก) (ข) 

ภาพท่ี  289 พื้นพาไล พนกัและเสารับหลงัคาพาไล อุโบสถวดัใน 
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 ส่วนหลงัคา แยกไดเ้ป็นสองส่วน คือ หลงัคาอุโบสถกบัหลงัคาศาลาบูชา 

 หลงัคาอุโบสถเป็นหลงัคาจัว่มีความเอียงลาดมาก สันหลงัคาอ่อนโคง้ปลายทั้งสองขา้ง

เป็นแบบหางนกนางแอ่น กลางสันหลงัคามีไข่มุกสวรรค์ สองขา้งเป็นรูปมงักรสัตวม์งคลตามคติ

ความเช่ือจีน โครงสร้างหลงัคาแบบยกข่ือจ านวนข่ือท่ีซ้อนลดหลัน่กนัอาจมี 2-3 ชั้น ระหวา่งข่ือแต่

ละชั้นมีดั้งรับอยูส่องขา้ง  แต่ส่วนใหญ่นิยมซ้อนข่ือสามชั้น ดั้งห้า มีช่ือเรียกในภาษาจีนว่า “ ซาโจ่

โหงวบกักวย” 38 โครงสร้างดงักล่าวจะตั้งรับแปซ่ึงมกัท าดว้ยไมก้ลมทาสีแดง (ภาพท่ี 290) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ภายในอุโบสถบางหลงัยงัใชโ้ครงสร้างแบบ “Truss” ช่วยรับน ้ าหนกัหลงัคาโดยใช ้ไม้

มาประกอบกนัเป็นโครงสร้างรูปเรขาคณิตภายในกรอบสามเหล่ียมคล้ายโครงสร้างหลงัคาหรือ

สะพาน ท าใหส้ามารถรับน ้าหนกัไดดี้ และภายในหอ้งก็มีท่ีวา่งมากข้ึน เน่ืองจากมีเสานอ้ยหรือไม่มี

เสาเลย39 ตวัอยา่งโครงสร้างท านองน้ี คือโครงสร้างอุโบสถวดัใน (ภาพท่ี 291) 

 

                                                           

 38เศรษฐพงษ ์ จงสงวน, “สถาปัตยกรรมในกรุงเทพมหานครกบัอทิธิพลต่างชาต”ิ , 5.    
 39หลอวเ์จ๋อเหวนิ หยวีจ์งหมิง, “ส่ิงก่อสร้างโบราณของจีน”, จีนนิตยสารภาพ, ปีท่ี 1, 7(พฤษภาคม 
2531), 56-57. 

ภาพท่ี 290 โครงสร้างเสา ข่ือ และ ดั้งท่ีรับหลงัคา อาคารแบบจีน                                        

ท่ีมา : Chen Voon Fee, The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore :   

Archipelago  Press, 1998), 51. 
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 หลงัคาศาลาบูชาอยูต่  ่ากวา่และเล็กกวา่หลงัคาอุโบสถ เน่ืองจากสถานภาพอาคารส าคญั

นอ้ยกวา่ ลกัษณะเป็นหลงัคาจัว่   สันหลงัหรือสันตะเฆ่อ่อนโคง้  ประดบัไข่มุกสวรรค์มีมงักรอยู่

สองขา้งซ้าย-ขวา ปลายสันหลงัคาเป็นแฉกหางนกนางแอ่น ดา้นบนประดบัลายมว้นขดท่ีเรียกว่า 

“ฉอบ๊วย” ตามรูปแบบศิลปะจีนฮกเก้ียน  โครงสร้างหลงัคาประกอบดว้ยเสารับข่ือท่ีซ้อนลดหลัน่

กนั 2 ชั้น สลบักบัดั้งท่ีตั้งรับแป มุมระหวา่งเสากบัข่ือนิยมท าลายมุมหรือหูชา้งฉลุไมล้วดลายพรรณ

พฤกษาเขียนสีตกแต่ง นบัเป็นส่วนประดบัท่ีแสดงถึงทกัษะฝีมือของช่างจีน (ภาพท่ี 292) ในขณะท่ี

ช่างไทยใชซุ้ม้ประตู ซุม้หนา้ต่าง และพื้นหนา้บนัเป็นส่วนท่ีแสดงทกัษะฝีมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  291 โครงสร้าง “Truss” โครงสร้างรูปสามเหล่ียมช่วยรับน ้าหนกัหลงัคาในอุโบสถวดัใน 

      อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

ภาพท่ี  292 โครงสร้างหลงัคาศาลาบูชา อุโบสถวดัใน 
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 การก าหนดอายุ สันนิษฐานว่า อุโบสถแบบน้ีน่าจะสร้างในช่วงท่ีองักฤษได้ปกครอง

เมืองมลายทูั้งหมดจนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หรือ ระหวา่ง พ.ศ. 2452-2482 โดยเฉพาะอุโบสถวดั

ในน่าจะสร้างคราวหลงัสุด เน่ืองจากมีการใช้กระจกปิดตรงบานหน้าต่างและช่องแสง  รูปแบบ

อุโบสถของวดัไทยในช่วงน้ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีนมาก คงเน่ืองมาจากในปีนงัไม่มีช่างไทย จึง

ตอ้งอาศยัช่างจีนมาสร้างอุโบสถ ประกอบกบัผูอุ้ปถมัภ์ส่วนใหญ่เป็นคนจีน วดัจึงท าตามคติความ

เช่ือ รูปแบบและรสนิยมของผูอุ้ปถมัภ ์อุโบสถในช่วงน้ีจึงไดรั้บรูปแบบศิลปะจีนมาก  

 ส าหรับช่างจีนในปีนังน่าจะมีจ านวนมากพอสมควรทั้งช่างก่อสร้างและช่างประณีต

ศิลป์ท่ีไดรั้บการชกัชวนให้เขา้มาประกอบอาชีพก่อสร้าง เน่ืองจากในปีนงัมีคนจีนมากและมีวดัจีน

อยู่หลายวดั เช่น วิหารกวนอิมเต็ง ท่ีถนนจูเลีย (Julia Street) ซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน

ฮกเก้ียน มีอายุ 100 กวา่ปี (ภาพท่ี 293) วดัเกะก์ โละก์ ชี วดัจีนแบบมหายานบนเขาอาเยร์ ฮิตมั 

รวมถึงการสร้างอาคารแบบจีนอ่ืน ๆ  ทั้งแบบกวางตุง้ แตจ๋ิ้ว และ แคะ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 6.2        อทิธิพลศิลปะอาณานิคม  

  อุโบสถกลุ่มน้ีมีลักษณะผสมของศิลปะตะวนัตก ศิลปะจีน และ ศิลปะไทยโดยน า

ลกัษณะเด่นของแต่ละแบบมาอยู่รวมกัน เช่น ผงัพื้นส่ีเหล่ียมผืนผา้ หันด้านสกัดเป็นด้านหน้า         

มีหลงัคาจัว่ และหลงัคาพาไลรอบ น่าจะเก่ียวขอ้งกบัอุโบสถแบบไทย งานประดบัตกแต่งโดยรวม

ตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงส่วนหลงัคา แสดงอิทธิพลศิลปะตะวนัตก และ ศิลปะจีนผสมกนั ส่วนเคร่ือง 

ประดบัตกแต่งหลงัคา มีลกัษณะผสมไทย-จีน ซ่ึงน่าจะปรับแปลงเคร่ืองประดบัหลงัคาแบบจีนมา

ภาพท่ี 293 วหิารกวนอิมเตง็ อ าเภอจอร์จทาวน์  รัฐปีนงั 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸¡à¸«à¸²à¸¢à¸²à¸�
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ใชแ้ทนช่อฟ้า และ หางหงส์ อุโบสถแบบน้ี ไดแ้ก่ อุโบสถวดับุปผาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

(ภาพท่ี 294) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 ลักษณะรูปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูนขนาด 3 ห้อง มีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ หันดา้น

สกดัเป็นดา้นหนา้แบบอุโบสถไทย และยงัคงหนัหนา้ไปทางท่ีมีน ้า (ทะเล) และหนัหลงัให้ภูเขาตาม

หลกัฮวงจุย้ของจีน (ภาพท่ี 294 ก) โครงสร้างอาคารมีเสาและผนงัรับหลงัคา หลงัคาจัว่มีหลงัคา

พาไลรอบ โดยมีเสากลมขนาดใหญ่แบบศิลปะตะวนัตกรับหลงัคาพาไล ท่ีส าคญัพบว่า มีการท า

เคร่ืองประดบัหลงัคาแบบอุโบสถไทย แต่มีรูปแบบผสมอยู่ กล่าวคือ มีช่อฟ้าเป็นดอกบวัตูม และ

หางหงส์เป็นลายมว้นขดแบบจีน แต่ใบระกาแบบไทย (ภาพท่ี 295 ก, ข, ค) 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  294 อุโบสถวดับุปผาราม  อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

(ก)  บรรยากาศภายในวดั 

(ข) อุโบสถวดับุปผาราม ดา้นหนา้ 

(ก) (ข) 
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  จุดเด่นของอุโบสถอยูท่ี่หลงัคาจัว่ขนาดใหญ่ยกสูงเลยหลงัคาพาไล พื้นหนา้บนักรุดว้ย

ไมก้ระดาน  กลางหนา้บนัมีสัญลกัษณ์รูปหยิน-หยาง หลกัปรัชญาจีนโบราณ แทนการประดบัดว้ย

ลวดปูนป้ันตามแบบศิลปะไทยประเพณีหรือรูปธรรมจกัร และท าหลงัคากนัสาดใตห้นา้บนั ป้องกนั

ภาพท่ี 295 เคร่ืองประดบัหลงัคา อุโบสถวดับุปผาราม  

(ก) หนา้บนั 

(ข) การประดบัสันหลงัคาช่อฟ้า 

(ค) ปลายสันหลงัคาหรือหางหงส์ 

 

(ก) 

(ข) (ค) 
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แดดฝนทางดา้นสกดัหน้าและดา้นสกดัหลงั หลงัคากนัสาดน้ี ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอุโบสถรัฐ

ปีนัง เน่ืองจากอุโบสถส่วนใหญ่ก่อนหน้าน้ีท าหลงัคาแบบจีน ซ่ึงหันด้านแปเป็นด้านหน้าโดยมี

หลงัคาจัว่เอียงลาดลงมาคลุมเฉลียงดา้นหนา้อยูแ่ลว้ 

  ส่วนฐาน ฐานยกสูงตามแบบอุโบสถของไทย เนน้ขอบฐานดว้ยลวดบวัตามแบบศิลปะ

ตะวนัตก ท าบนัไดข้ึนตรง พนกับนัไดอ่อนโคง้จากบนลงมาดา้นล่างราวกบัเชิญชวนให้คนเขา้ไป

ไปยงัอุโบสถ ลกัษณะบนัไดแบบน้ีเป็นแบบศิลปะมลาย ูแต่มีลวดบวัแบบศิลปะตะวนัตกผสม (ภาพ

ท่ี 296 ก, ข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 ส่วนตัวอุโบสถ อุโบสถมีพาไลรอบ เสารับพาไลเป็นเสากลมขนาดใหญ่ มีฐานเสา

ส่ีเหล่ียม บวัหวัเสาป็นลวดบวัซอ้นชั้น ผนงัดา้นขา้งท าหนา้ต่าง 3                  ะตูอยูต่รงกลาง 

และ หน้าต่างอยู่สองข้าง ลักษณะหน้าต่างและประตูเน้นกรอบรูปส่ีเหล่ียม มีลูกกรงเหล็กกั้น      

บานประตูและบานหนา้ต่างเป็นแบบลูกฟักกระดานนูน สองบานเปิด-ปิด รูปแบบเรียบง่ายตามแบบ

บา้นพกัอาศยั หรือ ดา้นหนา้ของอาคารพาณิชย ์(ภาพท่ี 297) 

 

 

ภาพท่ี 296 บนัได 

(ก) บนัไดอุโบสถวดับุปผาราม 

(ข) บนัไดเรือนพื้นบา้นมลาย ู

 

(ก) (ข) 
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  รูปลักษณ์ทางด้านหน้าอุโบสถท่ีวางประตูอยู่ตรงกลาง สองข้างประตูเป็นหน้าต่าง 

แสดงถึงความสมมาตร ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีปรากฏอยู่ในผงับริเวณ ผงัพื้นวิหารจีน รวมถึงดา้นหน้า

ของวิหาร บา้นเรือนของคนจีน (ภาพท่ี 298) ต่างจากบา้นพกัอาศยัของคนมลายูท่ีนิยมท าประตูชิด

ริมซา้ยหรือขวา พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจะเป็นช่องหนา้ต่างหน่ึงช่องหรือสองช่อง (ภาพท่ี 299) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 298 ทาวน์เฮา้ส์ หรือ อาคารพาณิชย ์

                  บริเวณเมืองเก่ารัฐมะละกา  

                  มาเลเซีย 

ภาพท่ี 299 บา้นพกัอาศยัของคนมลายพูบเห็น 

                  ทัว่ไปในมาเลเซีย 

ภาพท่ี 297 ดา้นหนา้อุโบสถวดับุปผาราม 
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  ส่วนหลังคา เป็นส่วนท่ีมีระเบียบ การประดบัตามแบบศิลปะไทยประเพณี แต่รูปแบบ

และลวดลายตกแต่งเป็นแบบผสมไทย-จีน เช่น ช่อฟ้าท าเป็นรูปบวัตูมมีกลีบบวัซ้อนชั้น ใบระกา

ผอมเรียวปลายโคง้เขา้หายอดจัว่ หางหงส์คลา้ย “ฉอบ๊วย” (ภาพท่ี 300) ศิลปะการประดบัตกแต่ง

หลงัคาวหิารแบบจีนฮกเก้ียน (ภาพท่ี 301)    

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 พื้นหน้าบนักรุดว้ยไมก้ระดานตกแต่งอย่างง่ายๆ ดว้ยภาพจิตรกรรมเชิงสัญลกัษณ์ รูป 

หยิน-หยาง (ภาพท่ี 302) ซ่ึงน่าจะเป็นการท าเพื่อแกไ้ขลกัษณะท่ีไม่เป็นมงคล เน่ืองจากอุโบสถมี

หลงัคาจัว่ซ่ึงมีมุมแหลมและหนัดา้นจัว่เป็นดา้นหนา้ตามแบบอุโบสถของไทย  แต่ไม่สอดคลอ้งกบั

หลกัฮวงจุย้ของจีน ดงันั้นจึงใชส้ัญลกัษณ์รูปหยนิ-หยาง (ภาพท่ี 303) ประดบัท่ีหนา้บนั ส่วนบริเวณ

กรอบหนา้บนัและเชิงชายหลงัคาก็ประดบัลายฉลุไมอ้นัเป็นศิลปะการตกแต่งแบบขนมปังขิงสมยั

วคิตอเรีย ท่ีนิยมประดบัอาคารบา้นเรือนของคนมลาย ู  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 301 ลายมว้นขดปลายหลงัคาโรงง้ิว    

                 วหิารเชงฮุนเตง ศิลปะแบบฮกเก้ียน 

ภาพท่ี 300 ลายมว้นขดปลายหลงัคาอุโบสถวดั 

     บุปผาราม 

ภาพท่ี 302 สัญลกัษณ์ “หยนิ หยาง” ท่ีหนา้บนัอุโบสถวดั 

    บุปผาราม 

ภาพท่ี 303 สัญลกัษณ์ “หยนิ หยาง”  
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  ลวดลายฉลุท านองน้ีเขา้กบัรสนิยมของคนมุสลิม ทั้งยงัออกแบบให้มีลีลาแตกต่างกนั

ออกไปหลายแบบ และเป็นลกัษณะส าคญัของสถาปัตยกรรมในมาเลเซียแบบหน่ึง (ภาพท่ี 304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 ก าหนดอายุ อุโบสถแบบน้ีมีรูปแบบผสมศิลปะไทย ศิลปะจีน และศิลปะตะวนัตก อนั

เป็นบริบทของศิลปะแบบอาณานิคมท่ีมีอยูม่ากในรัฐปีนงั และมีการท าสืบเน่ืองมาตั้งแต่ช่วงท่ี 1 แต่

เหตุท่ีอุโบสถแบบน้ีมีอายอุยูใ่นช่วงท่ี 2 เน่ืองจากอุโบสถไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีแลว้ เช่น 

การท าหลงัคาจัว่ การประดบัหลงัคาในต าแหน่งช่อฟ้า ใบระกา และ หางหงส์ การตกแต่งหน้าบนั 

การท าพาไลรอบ  อีกทั้งพระประธานในอุโบสถมีหลกัฐานวา่สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2457 ซ่ึงน่าจะไล่เล่ีย

กบัการสร้างอุโบสถ  

 ผูว้จิยัจึงขอกล่าวถึงพระประธานในอุโบสถวดับุปผาราม (ภาพท่ี 305-306) ไวพ้อสังเขป 

เน่ืองจากเป็นพระพุทธรูปท่ีส าคญัของวดัไทยในรัฐปีนงั ดว้ยเป็นพระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชยัลง

รักปิดทององคแ์รกท่ีป้ันโดยช่างท่ีมาจากกรุงเทพฯ ซ่ึงสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ วนิิจฉยั 

วา่เป็นพระพุทธชินราชจ าลองและมีอยูส่ององค์40  

                                                           

 40 สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, สาส์นสมเดจ็ เล่ม 5, 212.  

     สันนิษฐานวา่เดิมน่าจะอยูภ่ายในอุโบสถทั้งสององค ์ องคห์น่ึงเป็นปูนป้ัน อีกองคเ์ป็นส าริด ต่อ

มากเม่ือสร้างวหิารยอดเจดียเ์ม่ือ พ.ศ. 2500 จึงน าพระพทุธชินราชจ าลองท่ีหล่อเป็นส าริดและมีขนาดเล็กกวา่  ไป

ประดิษฐานเป็นพระประธานในวหิาร ส่วนองคท่ี์เป็นปูนป้ันยงัคงอยูเ่ป็นพระประธานในอุโบสถเหมือนเดิม 

ภาพท่ี 304 ลายประดบัเชิงชาย                                                                                                              

ท่ีมา : ภาพลายเส้นในพิพิธภณัฑศ์าสนาอิสลาม บริเวณป้อมฟอร์มูซ่า รัฐมะละกา มาเลเซีย 
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 เม่ือไดต้รวจดูพุทธลกัษณะแล้ว ก็พบว่าน่าจะเป็นพระพุทธชินราชจ าลองหน่ึงในสอง

องคท่ี์สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพวินิจฉยั ดว้ยมีพระรัศมีเปลว อุณาโลม และ น้ิวพระหตัถ์

ทั้งส่ียาวเท่ากนั แต่รูปแบบไม่เหมือนกบัพระพุทธชินราชจ าลองอยา่งในปัจจุบนั ท่ีจ  าลองเหมือนกบั

รูปคดัลอก (Copy) แต่พระประธานองค์น้ียงัมีลกัษณะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของช่างป้ันอยู่มากพอใช ้

(ภาพท่ี 306) อีกทั้งยงัมีการทิ้งร้ิวรอยของการป้ันไว ้ต่างจากพระพุทธรูปส าริดท่ีนิยมขดัแต่งผิวให้

เรียบ 

 หลกัฐานส าคญัท่ียนืยนัวา่เป็นพระพุทธรูปจ าลอง คือ ท่ีฐานมีจารึก ความวา่ 
                  “ นายกรองวยัยาวจกร  ไดป้ระชุมสปัรุษหล่อท่ีวดัโปรดเกษ  เมืองนครเข่ือนขนั 

                ม,ก,ท, มีพระปลดั  นอ้ยวดัโปรดเกษปากลดั  กบัพระอาจารยแ์กว้เมืองสงขลาวดัอ่างทอง     

              ไดส้ร้างพระพทุธชินราชไวใ้นพระสาศนา เม่ือพระพทุธศกัราชล่วงแลว้ได ้๒๔๕๗  ปีขาน 

               ฉศกจุลศกราช ๑๒๗๖   เปนฝีมือนายแดงชาดิไทกรุงเทพ” 
 

 ส่วนพระพุทธชินราชจ าลองอีกองคห์น่ึงน่าจะเป็นพระประธานในวิหารยอดเจดีย ์เน่ือง 

จากมีซุ้มเรือนแก้ว แต่มีรูปแบบเป็นพระพุทธรูปสมยัรัตนโกสินทร์ หล่อด้วยส าริด (ภาพท่ี 307) 

พระพกัตร์คลา้ยพระพุทธรูปสมยัอยธุยา และจีวรมีลายดอก สังฆาฏิยาวถึงพระนาภีปลายตดัตรง ซ่ึง

ภาพท่ี 305 พระประธานในอุโบสถ 

                  วดับุปผาราม  

ภาพท่ี  306 ภาพขยายพระพกัตร์พระประธาน 

                  ในอุโบสถวดับุปผาราม  
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เป็นแบบท่ีนิยมท าในสมยัรัตนโกสินทร์  ชวนใหคิ้ดวา่พระพุทธรูปองคน้ี์อาจท าข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 

5โดยท่ีช่างยงัไม่ไดมี้การจ าลองแบบเหมือนตน้แบบทั้งหมด เช่นเดียวกบัพระประธานในอุโบสถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวคิดการน าช่างไทยมาป้ันพระประธานท่ีอุโบสถวดับุปผารามยงัเป็นแบบอยา่งให้กบั

วดัไชยมงัคลารามในเวลาต่อมา โดยน าช่างไทยจากกรุงเทพฯ มาบูรณะพระประธานในอุโบสถ  

 โดยสรุปอุโบสถในรัฐปีนงัในช่วงท่ีสอง ยงัคงมีอิทธิพลศิลปะจีน และศิลปะแบบอาณา

นิคม แม้ว่าจะมีพระสงฆ์จากไทย เดินทางเข้ามาอาศยัอยู่ในรัฐปีนังแล้วก็ตาม แต่งานก่อสร้าง

อุโบสถและเสนาสนะต่างๆ ภายในวดัยงัคงมีรูปแบบตามสมยันิยมส่วนใหญ่  

  ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เป็นแบบน้ีปัจจยัหน่ึง คือ การขาดช่างไทยจึงตอ้งใชช่้างจีนก่อสร้าง 

อีกปัจจยัหน่ึง คือ คนจีนส่วนใหญ่มีความเช่ือและศรัทธาพระพุทธศาสนา นิยมมาท าบุญสะเดาะ

ภาพท่ี  307 พระพุทธชินราชจ าลองในวหิารยอดเจดีย ์วดับุปผาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ 

(ก) พระพุทธชินราชจ าลอง 

(ข) ภาพขยายเฉพาะพระพกัตร์ 

(ก) (ข) 
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เคราะห์ เพื่อความเป็นสิริมงคลท่ีวดัไทย การสร้างวดัไทยในรัฐปีนงัส่วนใหญ่จึงไดรั้บการอุปถมัภ์

จากคนจีน 

7. วเิคราะห์อุโบสถในรัฐปีนังช่วงที ่3 (พ.ศ. 2500-2550) 

 คนจีนซ่ึงอพยพเขา้มาอยู่ในปีนังกว่า 80    ท าให้มีชุมชนคนจีนกระจายอยู่ทัว่จอร์จ

ทาวน์ รวมถึงคนจีนท่ีแต่งงานกบัคนไทยสองถึงสามชัว่คนก็กลมกลืนจนแยกไม่ออก คนจีนหลาย

คนได้เ ป็นผู ้น าทางธรุกิจของรัฐปีนัง  ประกอบกับคนจีนมีความสัมพันธ์ทางสังคมและ

ศิลปวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง  จึงท าให้วฒันธรรมจีนฝังลึกในรัฐปีนงั ส่วนคนอินเดีย แมว้า่จะเป็นคน

อีกกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาตั้งหลกัแหล่งในปีนังคลา้ยกบัคนจีน ในจ านวนน้ีก็มีหลากหลายอาชีพตั้งแต่

แพทย ์นักกฏหมาย พ่อคา้ เป็นตน้ แต่มีจ านวนน้อยกว่าคนจีนจึงไม่มีบทบาทเด่นชัด ส าหรับคน

มลายท่ีูอาศยัอยูใ่นเมืองแทรกปนอยูก่บัคนจีนและคนอินเดีย  แต่ส่วนใหญ่อาศยัอยูท่างตอนใตข้อง

เกาะปีนัง บริเวณอ าเภอบาลิก ปูเลา และ ชายฝ่ังเกาะปีนังด้านทิศตะวนัตก คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพประมง 

  ดา้นความสัมพนัธ์ของคณะสงฆ์ในไทยกบัคณะสงฆใ์นรัฐปีนงั ไดรั้บการฟ้ืนฟูอีกคร้ัง

หน่ึงภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เห็นไดจ้ากการบูรณะพระประธานในอุโบสถวดัไชยมงัคลา

ราม ใน พ.ศ. 2491 ไดจ้า้งช่างป้ันช่ือ นายลาว สิรินทร มาจากกรุงเทพฯ41 (ภาพท่ี 308 ก)  และการ

สร้าง “พระพุทธชยัมงคล”42 พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ในโอกาสท่ีพระพุทธศาสนาครบ 

2500 ปี ท่ีวดัไชยมงัคลาราม (ภาพท่ี 308 ข)  ก็วา่จา้งช่างป้ันช่ือช่างเอ้ียมชาวนครศรีธรรมราช แต่มา

อยู่ท่ีจงัหวดัสงขลามาป้ัน และท่ีวดับุปผารามสร้างวิหารยอดเจดียท่ี์วดับุปผารามใน พ.ศ. 250043  

(ภาพท่ี 309) ซ่ึงเป็นเจดียใ์หญ่ท่ีตั้งอยู่เหนือวิหารน่าจะเป็นการสร้างในโอกาสท่ีพุทธศาสนาครบ 

2500 เช่นเดียวกนั   

 
                                                           

41อนุสสร, พิมพเ์ป็นท่ีระลึกในงานสมโภชพระพทุธปฏิมากรองคใ์หม่ ประดิษฐาน ณะ วดัไชยมงั

คลาราม (วดัไทย ปูเลาติกุ๊ส) เมืองปีนงั พทุธศกัราช 2491  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์สิยะ, 2491), 18. (อดัส าเนา) 

     42เป็นพระนามท่ี พระบาทสมเดจ็ฯ พระเจา้อยูห่วัภุมิพลอดุลยเดช ถวายพระนามใหเ้ม่ือคราวเสดจ็

ประพาสเมืองปีนงั ใน พ.ศ. 2505, จารึกท่ีวหิารพระพทุธชยัมงคล วดัไชยมงัคลาราม รัฐปีนงั 

 43จารึกดวงศิลาฤกษพ์ระเจดีย ์ในวหิารวดับุปผาราม รัฐปีนงั (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
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 การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ รวมถึงส่ิงปลูกสร้างอ่ืนท่ีวดัตั้ งใจสร้างให้แปลก

เพื่อให้เป็นจุดเด่น (Land mark)        เป็นลกัษณะเด่นของพุทธศิลป์ในช่วงน้ี และกลายเป็นคติ

ภาพท่ี 308  พระพุทธรูปส าคญัของวดัไชยมงัคลาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

(ก)  พระประธานในอุโบสถ 

(ข) “พระพุทธชยัมงคล” พระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่  

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 309 วหิารยอดเจดียว์ดับุปผาราม อ าเภอจอรจท์าวน์ รัฐปีนงั 
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นิยมใหม่ส าหรับวดัไทย ไม่เพียงแต่วดัในรัฐปีนัง แต่ยงัปรากฏตามวดัไทยในรัฐอ่ืนๆ ด้วย 

โดยเฉพาะในอ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั ซ่ึงมีอยูเ่กือบทุกวดั 

  วดัในรัฐปีนงัในช่วงน้ีส่วนใหญ่เป็นวดัท่ีตั้งอยู่ฝ่ังตรงขา้มเกาะปีนัง บริเวณอ าเภอบตั

เตอร์เวร์ิธ และอ าเภอบูกิตมาเตอยมั วดัเหล่าน้ีบางวดัเป็นวดัเก่า เช่น วดัราชโพธิหงษ ์อ าเภอบูกิตมา

เตอยมั (ภาพท่ี 308 ก) และบางวดัตั้งข้ึนในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ลงมา คือ วดัจนัทราราม44 

อ  าเภอบูกิต มาเตอยมั (ภาพท่ี  308 ข)  ส่วนวดัไชยมงัคลาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ บนเกาะปีนงั  (ภาพ

ท่ี 310) เป็นวดัเก่ามีมาตั้งแต่ช่วงแรก แต่ไดท้  าการสร้างอุโบสถหลงัใหม่แทนหลงัเดิมท่ีช ารุดเม่ือไม่

นานมาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  44ไดรั้บการบอกเล่าจากเจา้อาวาสวดัจนัทรารามวา่คนจีนเป็นผูอุ้ปถมัภพ์ระสงฆแ์ละวดั มาโดยตลอด 
จึงกล่าวไดว้า่เป็นวดัไทยประจ าหมู่บา้นคนจีนท่ีอ าเภอบูกิตมาเตอยมั รัฐปีนงั 

ภาพท่ี 310 วดัในอ าเภอบูกิตมาเตอยมั รัฐปีนงั 

(ก) วดัราชโพธ์ิหงษ ์

(ข) วดัจนัทราราม 

(ก) (ข) 
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 ส าหรับวดัท่ีตั้งใหม่มีอยู่วดัเดียวตั้งอยู่ในเขตบตัเตอร์เวิร์ธ ฝ่ังตรงขา้มเกาะปีนงั คือ วดั

โพธ์ิเจริญธรรม (ภาพท่ี 312) ซ่ึงมีเพียงวหิารประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนอุโบสถยงัไม่มีเพียงแบบ

ก่อสร้างอุโบสถ (ภาพท่ี 313) ดงันั้นจึงไม่ขอศึกษาในส่วนน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อุโบสถช่วงน้ีได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบและคติความเช่ือจากไทยมากว่าในอดีต 

เน่ืองจากมีการติดต่อระหวา่งคณะสงฆใ์นรัฐปีนงักบัคณะสงฆไ์ทยมากข้ึน บางวดัก็มีพระสงฆไ์ทย

มาอยู่ เช่น วดัไชยมงัคลาราม บางวดัก็มีพระสงฆ์จากรัฐกลันตนัมาอยู่ เช่น วดับุปผาราม หรือ

ภาพท่ี  311 วดัไชยมงัคลาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

ภาพท่ี  312 วหิาร วดัโพธ์ิเจริญธรรม อ าเภอบตั 

     เตอร์เวร์ิธ รัฐปีนงั 

ภาพท่ี 313 แบบอุโบสถ วดัโพธ์ิเจริญธรรม  

    อ าเภอบตัเตอร์เวร์ิธ รัฐปีนงั 
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พระสงฆจ์ากรัฐเกดะห์ เช่น วดัป่ินบงัอร ประกอบกบัมีเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางท าให้มีความ

สะดวกในการเดินทาง    

 การท่ีมีพระสงฆ์จากหลายท่ีมาอยู่ท่ีวดัในรัฐปีนัง ก็เพราะในรัฐปีนังมีคนไทยน้อย 

เพราะกลืนกลายเป็นคนจีนไปหมดแล้ว ท่ีเหลืออยู่ก็ไม่สามารถบวชเป็นพระสงฆ์ได้ตลอดชีวิต

เหมือนคนไทยในอดีต ดงันั้นพระสงฆไ์ทยจากท่ีต่าง ๆ จึงตอ้งเขา้มาช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาใน

รัฐปีนงั เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีพระสงฆไ์ทยสืบทอด 

7.1                               

         7.1.1  ลักษณะรูปแบบ  อุโบสถมีผงัพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  หนัดา้นสกดัเป็น

ดา้นหนา้โดยหนัไปทางทิศตะวนัออกตามอยา่งอุโบสถของไทย มีทั้งแบบท่ีมีมุขหนา้ และแบบท่ีมี

พาไลรอบ มีการผูกพทัธสีมาฝังลูกนิมิตแปดต าแหน่ง บางแห่งท าก าแพงแก้วล้อม  อุโบสถมี

ลกัษณะบางอย่างแตกต่างกนัตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงส่วนหลงัคา   อนัเน่ืองมาจากช่างมีระดบัฝีมือ

แตกต่างกนั ซ่ึงน่าจะมีทั้งท่ีเป็นช่างจากไทยและช่างพื้นบา้นซ่ึงฝึกฝนดว้ยตนเองจนสามารถสร้าง

อุโบสถศิลปะไทยประเพณีได ้ 

   ลกัษณะร่วมท่ีปรากฏชัดเจน คือ การท าเคร่ืองล ายองได้แก่ ช่อฟ้า ใบระกา หาง

หงส์ นาคสะดุง้ ส่วนประกอบเหล่าน้ีมีระเบียบแบบแผนการประดบัท่ีถูกตอ้ง ป้ันลมพาดอยูบ่นแป

และมีการท าเตา้รับหลงัคากนัสาดหรือหลงัคาพาไล ซ่ึงเป็นแบบแผนโครงสร้างอุโบสถแบบศิลปะ

ไทยประเพณีท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนพุทธศตวรรษท่ี 26 ซ่ึงต่างจากอุโบสถช่วงท่ี 2 ในรัฐกลนัตนั ท่ี

มีการท าช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แล้ว แสดงถึงการรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีก่อนรัฐปีนัง 

อุโบสถบางหลงัมีการท าซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง ประดบัตกแต่งหน้าบนั และท าคนัทวยรับหลงัคา 

ส่วนประกอบเหล่าน้ีลว้นส่ือรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากสถาปัตยกรรม

ของชาติอ่ืน มีอยู่ 2                                                (ภาพท่ี 314)           

               อ  าเภอบูกิตมาเตอยมั รัฐปีนงั (ภาพท่ี 315) 
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  อุโบสถทั้ งสองวดัมีผงัพื้นแตกต่างกัน อุโบสถวดัจันทรารามมีผงัพื้นเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ หนัดา้นสกดัเป็นดา้นหนา้ มีพาไลรอบ หลงัคาจัว่ซ้อนชั้นดว้ยหลงัคาพาไล ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของอุโบสถรุ่นเก่าอย่างอุโบสถในช่วงท่ี 2                                        

                             ส่ีเหล่ียมผืนผา้ หันดา้นสกดัเป็นด้านหน้า มีมุขทั้งทางดา้นหน้าและ

ทางดา้นหลงั หลงัคาจัว่ซ้อนลดหลัน่กนัสองชั้น สองตบั  รูปแบบอุโบสถท่ีแตกต่างกนัน้ีคงเพราะ

ไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีท่ีต่างระยะเวลากนั  โดยอุโบสถวดัจนัทราราม อาจสร้างโดยช่างท่ี

ช านาญการสร้างอุโบสถรุ่นเก่า ซ่ึงอาจเป็นช่างท่ีมาจากรัฐกลนัตนั หรือจากจงัหวดัอ่ืนในภาคใตข้อง

ไทย  ส่วนอุโบสถวดัราชโพธ์ิหงษน์ั้น ช่างท่ีสร้างน่าจะเป็นช่างพื้นบา้น หรือช่างไทยท่ีไม่คุน้เคยกบั

การสร้างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ซ่ึงสะทอ้นอยู่ในเร่ืองของการใช้สี การท าคนัทวยรับ

หลงัคากนัสาดท่ีเป็นหลงัคาคอนกรีตตบัล่าง รวมถึงการท าแผงแรและคูหา บ่งบอกถึงความไม่

เช่ียวชาญช านาญของช่าง (ภาพท่ี 316 ก, ข) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอศึกษาเฉพาะอุโบสถวดัจนัทราราม

เพียงวดัเดียว เน่ืองจากช่างท่ีสร้างมีความมัน่ใจในการก่อสร้างมากกวา่ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 315 อุโบสถวดัราชโพธ์ิหงษ ์อ าเภอ 

                  บูกิตมาเตอยมั รัฐปีนงั 

ภาพท่ี 314 อุโบสถวดัจนัทราราม อ าเภอ 

                  บูกิตมาเตอยมั รัฐปีนงั 
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  7.1.2 ส่วนฐาน  อุโบสถวดัจนัทราราม อุโบสถก่ออิฐถือปูนหันหน้าทางทิศ

ตะวนัออกตามแบบอุโบสถในไทย  ผงัพื้นมีพาไลรอบ ฐานอุโบสถสูงราว 1 เมตร ลกัษณะเป็นฐาน

ปัทม ์หรือ ฐานบวัคว  ่า-บวัหงาย ประกอบดว้ยหนา้กระดาน เส้นลวด บวัหงาย เส้นลวด ทอ้งไม ้เส้น

ลวด บวัคว  ่า เส้นลวด หนา้กระดานตอนล่าง ประดบัตกแต่งฐานดว้ยภาพเขียนสีลายดอกบวับริเวณ

ทอ้งไม ้ (ภาพท่ี 317 ก, ข)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 316 อุโบสถวดัราชโพธ์ิหงษ ์ อ าเภอบูกิต มาเตอยมั รัฐปีนงั 

(ก) หนา้บนัอุโบสถดา้นทิศตะวนัตก (ดา้นหลงั) 

(ข) อุโบสถดา้นทิศเหนือ 

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 317 อุโบสถวดัจนัทราราม  อ าเภอบูกิต มาเตอยมั รัฐปีนงั 

     (ก)  บริเวณพาไลท่ีต่อเติมเพิ่ม ดา้นหนา้อุโบสถดา้น (ทิศตะวนัออก) 

                   (ข)  จิตรกรรมรูปดอกบวัท่ีฐานอุโบสถ 

(ก) (ข) 
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  7.1.3  ส่วนตัวอุโบสถ  อุโบสถท าบนัไดข้ึนตรง ลกัษณะบนัไดชิดริมซ้าย-ขวา ทั้ง

ดา้นหนา้ดา้นหลงั มีพนกัโปร่งลอ้มรอบพาไล ส่วนตวัอุโบสถมีผนงัและเสารับน ้ าหนกัหลงัคา เสา

พาไลอยู่ระหว่างพนกั (ภาพท่ี 318) ลกัษณะเสาส่ีเหล่ียมเรียบไม่มีบวัหัวเสา เฉพาะส่วนบนและ

ส่วนล่าง กลางเสาเป็นส่ีเหล่ียมลบมุม น่าจะเป็นแบบเสารุ่นใหม่ส าหรับอาคารทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  อุโบสถมีประตูสองประตูชิดริมซ้าย-ขวา ประตูอุโบสถเป็นบานเปิดและมีประตู

เหล็กรางเล่ือนแบบโปร่งปิดชั้นนอก ซ่ึงเป็นบานประตูแบบอาคารบา้นเรือนทัว่ไป (ภาพท่ี 319) 

ผนงัดา้นขา้งท าช่องหนา้ต่าง 3 ช่อง ไม่มีการประดบักรอบหนา้ต่าง รวมถึงกรอบประตูอยา่งอุโบสถ

แบบศิลปะไทยประเพณี งานประดบัตกแต่งท่ีดูธรรมดา ชวนให้คิดวา่ช่างท่ีท าเป็นช่างพื้นบา้น หรือ

วดัมีงบประมาณในการก่อสร้างจ ากดั จึงสร้างอยา่งเรียบง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 318  บริเวณพาไล อุโบสถวดัจนัทราราม 

ภาพท่ี 319  ภายในอุโบสถวดัจนัทราราม 
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  7.1.4  ส่วนหลังคา  หลงัคาอุโบสถกรุฝ้าเพดานตลอดทั้งเพดานดา้นนอกและ

เพดานอุโบสถ หลงัคาจัว่มีหลงัคาพาไลรอบ แบบหลงัคารุ่นเก่าท านองเดียวกบัอุโบสถในช่วงท่ี 2 

ของรัฐกลนัตนั แต่เน่ืองจากพื้นพาไลแคบ หลงัคาพาไลจึงไม่กวา้ง  ท าให้ไม่สามารถกนัแดดกนัฝน

ไดดี้เท่าท่ีควร  ภายหลงัจึงมีการต่อเติมพาไลออกมาจนคลุมสีมาแปดต าแหน่ง และก่อก าแพงสูง

ลอ้มไวอี้กชั้นหน่ึง ซ่ึงน่าจะท าเม่ือคราวบูรณะใน พ.ศ. 2510 

  เคร่ืองประดบัหลงัคาอุโบสถวดัจนัทราราม ซ่ึงประกอบดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หาง

หงส์ นาคสะดุง้ น่าจะเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของอุโบสถหลงัน้ีท่ีแสดงความเป็นวดัไทยเท่า ๆ กบั

การท าผงัพื้นอุโบสถมีพาไลรอบ ส่วนหนา้บนัยงัไม่มีการประดบัตกแต่ง (ภาพท่ี 320) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  7.1.5  ก าหนดอายุ  อุโบสถหลงัน้ีมีผูก้ล่าววา่เดิมมีรูปแบบศิลปะไทยปนจีน ซ่ึง

สันนิษฐานวา่คงมีหลายส่วนคลา้ยกบัอุโบสถบนเกาะปีนงั  แต่ภายหลงัไดมี้การบูรณะในราว พ.ศ. 

2510                            บู                                ซุม้สีมา และอุโบสถหลงัใหม่ท่ี

มีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี นบัตั้งแต่ผงัพื้นท่ีมีพาไลรอบ ส่วนฐาน การท าประตูทั้งดา้นหนา้และ

ดา้นหลงั การท าช่องหนา้ต่าง 3 ช่อง รวมถึงหลงัคาและเคร่ืองประดบัหลงัคา  โดยรวมแลว้อุโบสถท่ี

มีพาไลรอบ มีหลงัคาจัว่ซ้อนชั้นด้วยหลงัคาพาไลเป็นแบบท่ีไดรั้บความนิยมมาก่อนหน้าน้ี เช่น 

อุโบสถช่วงท่ี 2 ในรัฐกลนัตนั และแตกต่างจากอุโบสถในช่วงท่ี 2 ของรัฐปีนงั ท่ีแสดงอิทธิพลผสม

หรือแบบLb]xtอาณานิคม ด้านหน้าท าประตูอยู่ตรงกลางขนาบดว้ยหน้าต่างสองขา้ง กบัอุโบสถ

ภาพท่ี 320  หนา้บนัอุโบสถวดัจนัทราราม 
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อิทธิพลศิลปะจีนท่ีเขม้ขน้ทั้งหลงัคาและงานประดบัตกแต่ง  จึงเห็นไดช้ดัวา่การสร้างอุโบสถในรัฐ

ปีนงัช่วงท่ี 3 น้ี มีแนวคิดการออกแบบอุโบสถให้มีลกัษณะของศิลปะไทยประเพณีตามแบบวดัใน

ไทย ทั้งน้ียงัหนัหน้าอุโบสถไปทางทิศตะวนัออกตามคติความเช่ือไทยดว้ย แสดงถึงการผ่อนปรน

คตินิยมจีนส าหรับวดัท่ีตั้งอยูน่อกเกาะปีนงั 

 7.2           ธิพลผสมไทย จีน พม่า 

 อุโบสถแบบน้ีในช่วงท่ี 3                                    หลงัใหม่ ดว้ยอุโบสถหลงั

เก่าไดใ้ช้มานานจนช ารุด จึงท าการสร้างใหม่ใน พ.ศ. 253245  อุโบสถหลงัใหม่แมว้่าจะมีลกัษณะ

ของศิลปะไทยประเพณีอยูม่าก แต่ก็มีผงัพื้นหกเหล่ียม (ภาพท่ี 321-322) ซ่ึงน่าจะแรงดลใจมาจาก 

“เก๋งจีน”46อย่างวิหารวดัเกะก์ โละก์ ซี บนเขาอาเยร์ ฮิตมั อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั (ภาพท่ี 323)  

และการท าหลงัคาซอ้นเป็นชั้นลดหลัน่ข้ึนไปก็อาจเก่ียวขอ้งกบัศิลปะพม่าในวดัธรรมิการาม (ภาพท่ี 

324) ซ่ึงตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มวดัไชยมงัคลาราม47 ดงันั้นจึงเรียกวา่ อุโบสถแบบน้ีวา่อุโบสถอิทธิพลผสม

ไทย จีน พม่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  45จารึกบนแผน่โลหะท่ีอุโบสถ ระบุปีท่ีบูรณะ ค.ศ.1989  (พ.ศ. 2532) จากเงินท าบุญงานกฐิน ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นคนจีน 
  46“เก๋งจีน” เป็นสญัลกัษณ์แห่งความสุข ลกัษณะเป็นศาลาโถง ส่วนใหญ่นิยมสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว 

แต่บางคร้ังก็ท าหลงัคาซอ้นสองชั้น มกัสร้างไวเ้พ่ือพกัผอ่นและช่ืนชนกบับรรยากาศรอบๆ ดูใน ปิยะแสง          

จนัทรวงศไ์พศาล, 108                 (                         , 2553), 147-148. 

 47สัมภาษณ์ เชษฐ์  ติงสัญชลี, อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหา 
วทิยาลยัศิลปากร, 24 เมษายน 2556. 
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 ภาพท่ี 323 วดัเกะก ์โละก ์ซี บนเขาอาเยร์ ฮิตมั 

                  อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

ภาพท่ี 322 อุโบสถวดัไชยมงัคลาราม หลงัใหม่ อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

ภาพท่ี 324 อุโบสถวดัธรรมิการาม วดัพม่าฝ่ัง 

    ตรงขา้มวดัไชยมงัคลาราม รัฐปีนงั 

ภาพท่ี  321   ภาพถ่ายทางอากาศ อุโบสถวดัไชยมงัคลาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายทางอากาศ, เขา้ถึงเม่ือ 10 เมษายน 2553, เขา้ถึงไดจ้าก www.google.co.th/ 

http://www.google.co.th/
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  7.2.1  ลักษณะรูปแบบ  อุโบสถตั้งอยู่บนพื้นระเบียงรูปหกเหล่ียมซ้อนสองชั้น มี

พนักล้อม และยกสูงเหนือลานอุโบสถซ่ึงมีสีมาล้อมรอบ  ท่ีท าระเบียงเป็นหกเหล่ียมเพื่อให้

กลมกลืนกบัผงัพื้นอุโบสถ และท าก าแพงแกว้ซ้อนสองชั้น ท าบนัไดทางข้ึนสามทาง ตรงกบัประตู 

3 ประตูของอุโบสถ (ภาพท่ี 325) ส่วนก าแพงรอบนอกเป็นรูปส่ีเหล่ียม (ภาพท่ี 321) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ก าแพงรอบนอกเป็นรูปส่ีเหล่ียม รอบในเป็นรูปหกเหล่ียม การท ารูปหกเหล่ียม

ซ้อนอยู่ในรูปส่ีเหล่ียมเป็นการก าหนดพื้นท่ีบริเวณท่ีดีในมุมมองเร่ืองฮวงจุ้ย ซ่ึงรังเกียจรูป

สามเหล่ียมและรูปตัวที 48   ผนังก าแพงแก้วประดับประติมากรรมปูนป้ันท านองเทพชุมนุม 

ประกอบดว้ยรูปยกัษแ์ละเทพพนมเป็นระยะ ตามล าดบัชั้นของเทพยกัษอ์ยูช่ั้นล่างและเทพพนมอยู่

ชั้นบน (ภาพท่ี 325) งานประดบัเหล่าน้ีน่าจะไดแ้นวคิดมาจากการประดบัรูปยกัษอ์ยูส่องขา้งประตู 

รวมกบัรูปแบบเทพพนมท่ีนิยมท าประดบัหนา้บนัอุโบสถแบบศิลปะแบบไทยประเพณี ในตน้พุทธ

ศตวรรษท่ี 26 

   7.2.2  ส่วนฐาน อุโบสถไม่ท าฐานเน่ืองจากตั้งอยูบ่นพื้นระเบียงท่ีซ้อนสองชั้นแลว้

จึงไม่จ  าเป็นตอ้งยกตวัอุโบสถใหสู้ง เพียงแต่ก่อผนงัข้ึนมาจากพื้น  

    7.2.3  ส่วนตัวอุโบสถ โครงสร้างผนงัรับหลงัคา มีเสาเก็จประจ าเหล่ียมผนงัทุก

ดา้น ท าประตู 3 ประตู สลบักบัช่องหนา้ต่าง เวน้ผนงัดา้นหลงัท่ีท าทึบ เพราะเป็นส่วนท่ีประดิษฐาน

พระประธาน ผนังด้านในตกแต่งด้วยกระเบ้ืองเคลือบรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยนูนต ่าท่ีสั่งท า

                                                           

 48Chen Voon Fee, The Encyclopedia of  Malaysia Architecture, 49. 

ภาพท่ี 325 ประติมากรรมนูนต ่ารูปเทพพนม และ ยกัษท่ี์ผนงัก าแพงแกว้ 

ดไชยมงัคลาราม   
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พิเศษเตม็ทั้งผนงั ซุ้มประตูหนา้ต่างทรงบนัแถลงเป็นชุดเดียวกนั หนา้บนัซุ้มประดบัประติมากรรม

นูนต ่าเป็นรูปพระพุทธรูปปางต่างๆ เสากลมรับหลงัคาพาไลติดผนงัสองขา้งประตู ประดบัลวดลาย

พุม่ขา้วบิณฑนู์นต ่าระบายสีตกแต่งตลอดตน้เสา บวัหวัเสาแบบบวัแวง และคนัทวยรับหลงัคาพาไล 

(ภาพท่ี 326) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.2.4  ส่วนหลังคา  เน่ืองจากเป็นอาคารหกดา้นหรือหกเหล่ียม จึงท าหลงัคาจัว่

ลดหลัน่ข้ึนไปสองชั้นทั้งหกด้าน หลงัคาแต่ละด้านประดบัเคร่ืองล ายองแบบศิลปะไทยประเพณี 

เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ลดขนาดตามชั้นข้ึนไป  

  พื้นหนา้บนัประดบัพระพุทธรูปปางต่างๆ ในซุ้มเรือนแกว้มีลายกา้นขดประกอบ 

พื้นหลงัประดบักระจกสี ตามแบบงานตกแต่งศิลปะไทยประเพณี (ภาพท่ี 327) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 326 อุโบสถวดัไชยมงัคลาราม ( ดา้นขา้ง)  
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  ส่วนบนสุดเป็นยอดเจดียท์รงระฆงั บลัลงัก์กลมไม่มีบวักลุ่มหรือปลอ้งไฉน ท า

เป็นปลีเรียบเกล้ียง ลูกแก้ว ปลียอดและลูกแก้ว ซ่ึงเป็นรูปแบบยอดเจดีย์ทรงเคร่ืองในสมัย

รัตนโกสินทร์ ท่ีนิยมท าลูกแก้วสลบักบัปลี จนท าให้ตอ้งเรียก “ปลี” ท่ีอยู่ปลายสุดว่า “ปลียอด” 

(ภาพท่ี 328)  การท าส่วนยอดแบบน้ียอ่มแสดงถึงความเป็นไทยเช่นเดียวกบัการท าเคร่ืองล ายอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 327 ซุม้หนา้บนั หลงัคาอุโบสถวดัไชยมงัคลาราม   

ภาพท่ี 328 ยอดเจดียท์รงระฆงั อุโบสถวดัไชยมงัคลาราม   
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8. สรุปรูปแบบอุโบสถในรัฐปีนัง 

  จากการวิเคราะห์รูปแบบอุโบสถในรัฐปีนงัตั้งแต่ พ.ศ. 2325-ปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) โดย

จดัเป็น 3 ช่วงเวลา ล าดบัตามเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบพุทธศิลป์ไทย

ในรัฐปีนงั พบวา่  

  ช่วงที ่1  (พ.ศ. 2325-2451)  

  ในช่วงน้ีวดัไทยส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะปีนังบริเวณหมู่บ้านบาตูลันจนัและหมู่บา้น       

ปูโลติกุ๊สทั้งสองแห่งมีวดัประจ าหมู่บ้านซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นไทยว่า วดัป่ินบงัอรและวดั  

ไชยมงัคลาราม 

  สืบเน่ืองจากองักฤษไดค้รอบครองปีนงัมาตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 เพื่อใชเ้ป็นสถานีการคา้ใน

ภูมิภาคน้ี ตลอดจนการล าเลียงทรัพยากรท่ีตอ้งการส่งกลบัยุโรปผ่านช่องแคบมะละกา อินเดีย เขา้

ไปยงัคลองสุเอซเส้นทางลดัจากเอเชียไปยุโรปผ่านอียิปต์สู่ทะเลเมดิเตอเรเนียน ด้วยเหตุน้ีแหลม

มลายจึูงมีความส าคญัต่อองักฤษไม่นอ้ยกวา่อินเดียและศรีลงักา เน่ืองจากอยูก่ึ่งกลางระหวา่งจีนกบั

ยโุรป 

  การท่ีองักฤษใช้ปีนังเป็นเมืองท่า ท าให้ต้องเร่งรัดพฒันาเมืองให้มีความเจริญอย่าง

รวดเร็ว โดยการเปิดโอกาสให้คนหลากหลายชาติไดเ้ขา้มาตั้งหลกัแหล่ง ประกอบอาชีพต่างๆ ใน

ปีนัง โดยเฉพาะคนจีนท่ีมาจากภาคใตข้องจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีจ านวนมากท่ีสุด เพราะประสบ

ปัญหาภยัธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

  องักฤษยงัไดน้ าช่างและสถาปนิกของตนเขา้มาดว้ยเพื่อวางผงัเมือง สร้างป้อมปราการ 

ท่าเรือ ตลอดจนสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นท่ีท าการขององักฤษเอง ช่างและสถาปนิกเหล่าน้ีก็

ได้เร่ิมวางรากฐานการก่อสร้างให้กับคนพื้นเมืองและคนจีนท่ีเข้ามาเป็นแรงงาน จนเกิดการ

ผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะจีนกบัศิลปะตะวนัตกเกิดเป็นรูปแบบศิลปะอาณานิคม 

  อุโบสถสองหลงัท่ีสร้างในช่วงน้ี คือ อุโบสถวดัป่ินบงัอร และอุโบสถวดัไชยมงัคลาราม 

(หลงัเก่า) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนผสมกบัองักฤษ ในบริบทของศิลปะอาณานิคม อุโบสถแสดง

คติความเช่ือจีนผสม เน่ืองจากผูอุ้ปถมัภ์และช่างท่ีสร้างเป็นคนจีนท่ีมีศรัทธาในพุทธศาสนาและ

พระสงฆ์ไทย อุโบสถมีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ หันดา้นสกดัเป็นดา้นหน้า โครงสร้างอาคารเป็น
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ระบบเสาและผนงัรับหลงัคา ซ่ึงประกอบดว้ยข่ือ แป จนัทนั กลอน มุงกระเบ้ือง อนัเป็นมาตรฐาน

ของโครงสร้างอาคารทัว่ไป 

  ในส่วนของการประดบัตกแต่งตวัท าอย่างเรียบง่าย โดยประดบัลวดบวัตามขอบผนัง 

กรอบประตู กรอบหนา้ต่าง และท าลวดบวัโคง้เกือกมา้เป็นกรอบซุม้ตกแต่งแทนการท าซุ้มแบบไทย 

ตวัลวดบวัมีสีขาวตดักบัผนงัอุโบสถท่ีทาสีเหลืองกบัสีขาว ท านองเดียวกบัอาคารแบบอาณานิคมท่ีมี

อยูท่ ัว่ไป หรืออาจเก่ียวขอ้งกบัคนจีนแตจ๋ิ้วท่ีนิยมทาดว้ยสีขาวหรือสีเหลือง49 

  ส าหรับหลงัคาก่ึงป้ันหยามีจัว่เล็กอยูด่า้นบน เป็นแบบหลงัคาท่ีแสดงฐานานุศกัด์ตามคติ

นิยมจีน ส่วนโครงสร้างไมนิ้ยมทาสีแดง สันหลงัคาอ่อนโคง้เล็กนอ้ย ประดบัรูปมงักรชิงไข่มุกไฟท่ี

กลางสันหลงัคา ปลายสันหลงัคาป้ันปูนเป็นรูปหางนกนางแอ่น ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัของศิลปะจีน

ฮกเก้ียน 

  จากท่ีสรุปมาเห็นไดช้ดัว่า การท่ีมีคนหลากหลายชาติเขา้มาอยู่ในรัฐปีนงั ท าให้ปีนงัมี

ศิลปวฒันธรรมของรูปแบบของคนชาติต่างๆ มากพอท่ีจะท าให้เกิดการผสมผสานกนัไม่เพียงแต่

ภาษา ประเพณี การแต่งกาย อาหาร แต่ยงัรวมถึงงานพุทธศิลป์ไทยท่ีผสมกลมกลืนกบัศิลปะจีนและ

ศิลปะตะวนัตกอยา่งน่าประหลาดใจ 

  ช่วงที ่2  (พ.ศ. 2452-2499)   

  นบัตั้งแต่ไทยไดท้  าสัญญายกหวัเมืองมลายู                                         

                . . 2452  เท่ากบัว่าองักฤษไดมี้สิทธิขาดในเมืองมลายูทั้งหมด  ภายใตก้าร

ปกครองขององักฤษท่ีมีประสบการณ์ในการปกครองคนหลากหลายเช้ือชาติ  เพื่อให้คนท่ีอาศยัอยูมี่

ความสุข องักฤษจึงอนุญาตใหค้นเหล่าน้ีประกอบพิธีกรรมตามแต่ศาสนาและความเช่ือท่ีตนนบัถือ 

  คนจีนท่ีมีศรัทธาในพุทธศาสนา ยงัคงเป็นผูอุ้ปถมัภท่ี์ส าคญัทั้งในการสร้างและซ่อมวดั 

ส่วนหน่ึงของคนกลุ่มน้ี คือ ลูกคร่ึงไทยจีนท่ีสืบทอดวฒันธรรมจีนตามบรรพบุรุษ วดัจ านวนหน่ึง

ไดส้ร้างข้ึนติดกบัวดัเก่าโดยไม่อาจหาเหตุผลท่ีแน่ชดัได ้บางท่านก็ให้ความเห็นวา่เป็นความขดัแยง้

ของพระสงฆ์ในวดั แต่บางท่านก็เห็นวา่ไม่ใช่ เพราะวดัเหล่าน้ีต่างมีโฉนดท่ีดินแยกกนัชดัเจน เช่น 

วดัในท่ีสร้างติดกบัวดัป่ินบงัอรและวดับุปผารามซ่ึงสร้างติดกบัวดัสวา่งอารมณ์ 

                                                           

 49 Chen Voon Fee, The Encyclopedia of  Malaysia Architecture, 51. 
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  อุโบสถในช่วงน้ีเป็นหลกัฐานท่ีสะทอ้นถึงพลงัศรัทธาของคนจีน เน่ืองจากทั้งคติความ

เช่ือและรูปแบบเป็นศิลปะจีนเกือบทุกวดั นบัตั้งแต่การหนัหนา้ รูปแบบและโครงสร้างอาคารส่วน

ใหญ่เป็นแบบจีน  

  อุโบสถก่ออิฐถือปูน มีผงัพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้หันด้านแปเป็นด้านหน้าตามแบบ

แผนการสร้างวหิารจีน แต่ไม่ไดท้  าหอ้งหลายห้องลอ้มรอบอยา่งวิหารจีน เน่ืองจากพระสงฆไ์ทยใช้

อุโบสถเป็นท่ีท าสังฆกรรมเพียงอยา่งเดียว ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน ซ่ึงในระยะน้ียงั

นิยมพุทธรูปแบบพม่า เพราะหาไดง่้ายและอาจมีพระสาวกประกอบสองขา้งซ่ึงส่วนใหญ่น าเขา้มา

ภายหลงั   

  ลกัษณะดงักล่าวน้ีแตกต่างจากวิหารจีน ซ่ึงนอกจากจะมีห้องโถงประธานส าหรับไวรู้ป

เคารพแลว้ ยงัมีหอ้งโถงส าหรับนัง่สมาธิและหอ้งสมุดรวมอยูด่ว้ย ภายในหอ้งโถงประธานจะมีแท่น

ท่ีประดิษฐานพระประธาน และพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร (เจา้แม่กวนอิม)50 และอาจมีพระสาวก

แบบจีนประกอบอยูส่องขา้ง ส่วนเทพองคอ่ื์นๆ ก็จะเรียงรายอยูโ่ดยรอบ  

  ในส่วนงานประดบัตกแต่งดา้นหนา้อุโบสถยึดหลกัความสมดุลสองขา้งแกนกลาง ตาม

ลักษณะของสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ โดยท าประตูประธานอยู่ตรงกลางสองข้างเป็นประตู

ประกอบ เหนือประตูจะท าอกัษรจีนบอกช่ือวดั และสลกัวรรณกรรมจีนยกยอ่งพระรัตนตรัยไวท่ี้เสา 

ท่ีขอบผนงัดา้นบนนิยมเขียนจิตรกรรมตกแต่งเป็นสัญลกัษณ์มงคลของจีน และเขียนรูปคา้งคาวไวท่ี้

ปลายเสาตามคตินิยมจีน  

  ส าหรับหลังคาท าสันหลังคาอ่อนโค้งกว่าอุโบสถในช่วงแรก ปลายเป็นรูปหางนก

นางแอ่น และหลงัคามีความลาดเอียงมากซ่ึงตรงกบัลกัษณะของหลงัคาแบบศิลปะจีนฮกเก้ียน งาน

ประดบัตกแต่งหลงัคามกัเป็นสัญลกัษณ์มงคล เช่น มงักรชิงไข่มุกไฟ ภาพเล่าเร่ืองวีรบุรุษในต านาน 

หรือ นิทานพื้นบา้น 

  นอกจากน้ีก็ยงัมีการท าศาลาบูชาต่อเช่ือมทางดา้นหนา้อุโบสถ ซ่ึงนบัเป็นองคป์ระกอบ

หน่ึงของอุโบสถวดัไทยในรัฐปีนงัก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะจีน เพราะคนจีนนิยมสร้างศาลาบูชา

                                                           

  50Patrick Nuttgens with Richard Weston, The Complete Handbook of Architecture (London : 

Mitchell Beazley, 1992), 54. 
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ส าหรับวางกระถางธูปและแท่นบูชาตามคตินิยมจีน หากไม่สร้างเป็นศาลาโถงก็จะวางกระถางธูป

ไวก้ลางแจง้ท่ีลานดา้นหนา้อุโบสถ  

  กล่าวไดว้า่ในช่วงท่ีสองน้ี คนจีนบนเกาะปีนงัมีส่วนร่วมในการอุปถมัภว์ดัไทยมากข้ึน 

แมว้า่ในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 วดัไทยบางวดัจะไดรั้บผลกระทบจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

แต่ภายหลงัวดัเหล่าน้ีก็ไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่อยา่งรวดเร็วจากคนจีน  

 ช่วงที ่3  (พ.ศ. 2500-2550)   

  การท่ีมาเลเซียได้รับเอกราชจากองักฤษ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรัฐปีนังมากนัก แม้

ภายหลงัจะมีการจดัการปกครองใหม่ การปกครองท่ีปีนงัก็ยงัถ่ายโอนของเดิมมา คือ มีขา้หลวงเป็น

ประมุขเช่นเดียวกบัรัฐมะละกา ซ่ึงต่างจากรัฐอ่ืนท่ีมีสุลต่านเป็นประมุข  

  พุทธศาสนาในรัฐปีนงั ซ่ึงมีความเขม้แข็งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ีแลว้ ยงัคงสืบเน่ืองมาโดย

ตลอดตวัอยา่งเช่น เม่ือพุทธศาสนาครบ 2500    ก็ไดมี้การสร้างพระพุทธรูปางไสยาสน์ขนาดใหญ่

ข้ึนท่ี                                          เงิน      ส่วนใหญ่จากคนจีน อีกทั้งมีพิธีฉลอง

เป็นการใหญ่โต พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เม่ือคราวเสด็จประพาสสหพนัธรัฐ

มาเลเซีย ไดถ้วายพระนามพระพุทธไสยาสน์องค์น้ีว่า “พระพุทธชัยมงคล” ในวนัท่ี 25 มิถุนายน 

พ.ศ. 2505 สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปปางไสยาสน์ท่ีวดัไชยมงัคลาราม คงเป็นตน้แบบการสร้าง

พระพุทธรูปองคใ์หญ่ในมาเลเซีย โดยเฉพาะในรัฐกลนัตนัมีอยูห่ลายวดั นอกจากน้ีก็ยงัมีการบูรณะ

อุโบสถวดัใน ใน พ.ศ. 2528   งานบูรณะดงักล่าว                                   มีพระสงฆ ์

     ร่วมกนัท าบุญ              ทั้งน้ีรวมถึงการบูรณะ การสร้างเสนาสนะต่างๆ  ภายในวดั

เกือบทุกวดัในรัฐปีนงั ก็มีทั้งคนไทย คนจีน คนพม่ามีส่วนร่วมดว้ยเช่นกนั 

  อุโบสในรัฐปีนงัช่วงน้ี ส่วนใหญ่เป็นการบูรณะมากกวา่การสร้างใหม่ โดยเฉพาะวดัท่ี

ตั้งอยูบ่นเกาะปีนงั เช่น อุโบสถวดัราชโพธ์ิหงษ ์อ าเภอบูกิตมาเตอยมั กบัอุโบสถวดัไชยมงัคลาราม 

(หลงัใหม่) อ าเภอจอร์จทาวน์ กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่งานบูรณะ หรือสร้างใหม่ของวดันอกเกาะปีนงั 

ส่วนใหญ่ไม่ไดม้าตรฐานตามระเบียบแบบแผนการสร้างและการประดบัตกแต่งตามแบบศิลปะไทย

ประเพณี ส่วนพระพุทธรูปนั้นพบว่าวดันอกเกาะปีนงัไดน้ าเขา้พระพุทธรูปส าริดจากไทยมาเป็น

พระประธาน จึงเป็นงานท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัในไทย 
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  การวิเคราะห์อุโบสถในช่วงน้ี จึงใช้อุโบสถวดัไชยมังคลาราม (หลังใหม่) มาเป็น

ตวัอย่าง เน่ืองจากมีรูปแบบศิลปะจีนผสมเข้ากับรูปแบบศิลปะไทยประเพณี แสดงถึงพื้นฐาน

วฒันธรรมทั้งของคนจีนและคนไทยอยา่งมีเอกภาพ 

  อุโบสถมีผงัหกเหล่ียมแบบ “เก๋งจีน” ส่วนบนท าซ้อนชั้นลดหลัน่กนัคลา้ยเจดียข์องจีน

จีน แต่ก็มีรูปแบบพอ้งกบัอุโบสถทรงปราสาทยอดของไทย เพียงแต่ไม่ไดมี้ผงัพื้นเป็นแบบจตุรมุข 

งานประดับตกแต่งโดยรวมเป็นศิลปะแบบไทยประเพณี รวมถึงคติความเช่ือเร่ืองเทพชุมนุมท่ี

ปรากฏอยูร่อบผนงัก าแพงแกว้ แมพ้ื้นท่ีภายในอุโบสถจะเหลือนอ้ย แต่สีมาก็ไม่ถูกหลงัคาคลุมจน

เป็น “สีมาสังกระ” อยา่งอุโบสถหลายวดัท่ีท าหลงัคาพาไลต่อออกมาจากตวัอุโบสถเม่ือคร้ังท่ีบูรณะ 

  พระประธานในอุโบสถซ่ึงป้ันโดยช่างไทยจากกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2491         

                                                                                   และช่าง

อ่ืนๆ ดว้ย เช่น เม่ือคราวท่ีสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ ก็มีช่างเอ้ียมจากจงัหวดัสงขลา

เป็นผูป้ั้น  

  อุโบสถวัดไชยมังคลาราม (หลังใหม่)  นับเป็นอุโบสถของวัดไทยในช่วงท่ี  3 

               ไทย     พม่า  รัฐ      นบัเป็นการอยูร่่วมของคนสามวฒันธรรมท่ีมีมากว่าสอง

ศตวรรษ  
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บทที ่6 

ประมวลผลการวิเคราะห์พุทธศิลป์ไทยในหัวเมืองมลายู  

  จากการวิเคราะห์อุโบสถวดัไทยในรัฐกลันตัน รัฐเกดะห์ ปะลิส และรัฐปีนัง พบว่า

เก่ียวขอ้งพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ในไทยมาโดยตลอด   แต่เน่ืองจากเมืองมลายเูหล่าน้ีอยูไ่กลจากราช

ธานี จึงขาดช่างท่ีมีความเขา้ใจในรูปแบบอุโบสถไทย  ช่างท่ีสร้างอุโบสถจึงเป็นพระสงฆ์และช่าง

พื้นบา้นในทอ้งถ่ินหรือในพื้นท่ีใกลเ้คียง1   

 รูปแบบอุโบสถในเมืองมลาย ูยงัมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นคติความเช่ือและรูปแบบ ซ่ึง

เป็นผลมาจากภูมิประเทศ วฒันธรรม รวมถึงกลุ่มคนชาติต่างๆ ท่ีมีอยู่มากน้อยกันไปในแต่ละรัฐ 

กล่าวคือ  

 อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั ซ่ึงมีคนไทยอาศยัอยูม่ากท่ีสุด ตั้งอยูชิ่ดกบัอ าเภอตากใบ จงัหวดั

นราธิวาส ซ่ึงมีพุทธศาสนาเจริญอยูก่่อน อุโบสถในรัฐกลนัตนัจึงมีลกัษณะร่วมกบัอุโบสถในอ าเภอตาก

ใบ จดัไดเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั  

 อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั มีสภาพเป็นเกาะ มีคนจีนอาศยัอยูม่ากมาตั้งแต่องักฤษเร่ิมพฒันา

ใหเ้ป็นเมืองท่าเสรี (Free Port)  อุโบสถจึงมีรูปแบบผสมศิลปะจีนกบัศิลปะตะวนัตก หรือเป็นแบบ 

                                                           
1  เน่ืองจากช่างไทยส่วนใหญ่ไดรั้บการฝึกฝนและท างานใหก้บัพระมหากษตัริยอ์ยูใ่นกรุงเทพฯ  ดงั

ปรากฏตวัอยา่งอยูใ่นประวติัวดัวงัวา่ เม่ือคราวสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ีกรุงเทพฯ ในรัชกาลท่ี 2 ต่อจากรัชกาล

ท่ี 1 นั้น ไดโ้ปรดใหเ้รียกพระยาหวัเมืองบางท่าน ซ่ึงมีพระยาพทัลุง (ทองขาว) ไดรั้บการเรียกให้เป็นนายกองช่วยดูแล

คณะช่างด้วย  เม่ือจะถวายบังคมลากลบัไดก้ราบบังคมทูลขอพระราชทานคณะช่างท่ีเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระ

อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม มาเขียนจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัวงั 

  กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

การศาสนา, 2527), 826-827. 

 

312 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



313 

 

ศิลปะอาณานิคม และภายหลงัก็คลอ้ยตามศิลปะจีนซ่ึงเป็นศิลปะของกลุ่มคนส่วนใหญ่   ขณะท่ีคนไทย

ในรัฐเกดะห์ ส่วนใหญ่อาศยัอยูต่อนกลางของรัฐ ในชนบทห่างไกลจากเขตเมือง และเป็นพื้นท่ีท่ีรัฐบาล

องักฤษส่งทหารเขา้ปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต ์อุโบสถจึงมีอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นนานกวา่รัฐอ่ืน 

 การศึกษาอุโบสถของวดัไทยในรัฐดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดของศิลปะไทย

ประเพณีเป็นเกณฑ์ ท าการวิเคราะห์อุโบสถอาคารส าคญัของวดัเป็นหลัก  ส่วนพระประธานและ

จิตรกรรมอาจกล่าวถึงเป็นบางแห่ง เฉพาะท่ีมีความสัมพนัธ์กับการวิเคราะห์ และก าหนดกรอบ

การศึกษาไวเ้ฉพาะสมยัรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2550)  โดยแบ่งเป็นสามช่วงเวลาบนพื้นฐาน

เหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ท่ีส่งผลกระทบต่องานพุทธศิลป์ คือ ช่วงท่ีหน่ึง พ.ศ.2325-2451 ช่วงท่ี

สอง พ.ศ.2452-2499                .ศ. 2500-25502  ผลการวเิคราะห์พบวา่  

1. อุโบสถในช่วงที ่1 (พ.ศ. 2325-2451) 

 เกือบหน่ึงศตวรรษของช่วงท่ีหน่ึง ไทยไดส่้งกองก าลงัทหารเขา้ปราบกบฏในเมืองมลายู

อย่างต่อเน่ือง เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานภาพของคนไทยท่ีตั้ งถ่ินฐานอยู่เดิมใน

ขณะเดียวกนัก็มีการตั้งถ่ินฐานใหม่เพิ่มเติมโดยการเทครัวคนไทยเขา้ไปในมลายูตามพื้นท่ีท่ีเป็นจุด

ยทุธศาสตร์  

 บรรยากาศท่ีสับสนวุ่นวายเช่นน้ีไม่ส่งผลดีต่อการท านุบ ารุงพุทธศาสนา หลกัฐานพุทธ

ศิลป์จึงมีอยู่น้อย การก่อสร้างงานอุโบสถในช่วงน้ีขาดทั้งช่างและแบบอย่าง   รูปแบบอุโบสถจึง

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัศิลปพื้นบา้นทั้งในด้านคติความเช่ือและรูปแบบศิลปะ  อย่างไรก็ตามการสร้าง

อุโบสถก็ยงัยึดถือหลกัพุทธบญัญติั และมีการฝังลูกนิมิต ซ่ึงมีพฒันาการมาเป็นล าดบั นบัเป็นหลกัฐาน

ส าคญัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ดา้นพุทธศาสนาในหวัเมืองมลายกูบัไทย  

                                                           
2 การแบ่งช่วงเวลาดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ค านวณ นวลสนอง จากสถาบนัทกัษิณคดี

ศึกษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ เร่ือง “ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินของชาวมาเลเซียเช้ือสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิส และเประ” ซ่ึง

ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจาก ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 

2549, เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก www.ists.tsu.ac.th/   
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 ในช่วงน้ีอุโบสถได้รับอิทธิพลศิลปะพื้นบ้าน จดัตามรูปแบบได้แบบเดียว คือ อุโบสถ

อิทธิพลศิลปะพื้นบา้น  

อุโบสถอทิธิพลศิลปะพืน้บ้าน 

อิทธิพลศิลปะพื้นบา้นท่ีปรากฏอยู่ในอุโบสถไม่เพียงแต่สะทอ้นบรรยากาศสังคมคนไทย

ในเมืองมลายใูนช่วงน้ีแต่ยงับ่งบอกถึงความใกลชิ้ดของคนไทยกบัคนในทอ้งถ่ินซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละ

รัฐ  

 วดัไทยในรัฐกลันตันมีผงับริเวณวดัท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากวดัไทยในรัฐอ่ืน 

กล่าวคือ ภายในวดัมีอุโบสถและกุฏิเจา้อาวาสขนาดใหญ่เป็นอาคารส าคญัของวดั โดยอุโบสถจะตั้งอยู่

ดา้นหนา้กุฏิเจา้อาวาสเยื้องไม่ใหต้รงกนั ซ่ึงอาจเป็นการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งตามคติความเช่ือโบราณ  การ

วางผงับริเวณวดัดงักล่าวเป็นแบบเดียวกบัวดัในเขตจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดันราธิวาส 

 จากการวิเคราะห์พบวา่ อุโบสถในช่วงน้ี มกัมีเหลืออยู่เพียงหลงัเดียว แต่มีบางส่วนแสดง

ถึงคติความเช่ือทอ้งถ่ินและเช่ือมโยงถึงงานช่างพื้นบา้นมลาย ูซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละรัฐ   

 อุโบสถอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นในรัฐกลนัตนัปัจจุบนัเหลืออยูเ่พียงหลงัเดียว สร้างดว้ยไมท้ั้ง

หลงั ทรงเรือนหันหนา้ไปทางดา้นทิศตะวนัตก นิยมท าช่องแสงและประดบัลายฉลุไมแ้บบเรือนมลายู 

รวมถึงช่องหน้าต่างก็ใช้วิธีการท านองเดียวกัน ด้านหน้ามีระเบียงและท าบนัไดข้ึนสองข้าง ประตู

อุโบสถมีประตเูดียวทางดา้นหนา้ หลงัคาสองตบัไม่มีเคร่ืองประดบัตกแต่ง ตบับนเป็นหลงัคาจัว่ตบัล่าง

เป็นหลงัคากนัสาดท่ีท ารอบใตห้ลงัคาจัว่เพื่อป้องกนัฝนและแดด โครงสร้างหลงัคาไม่นิยมใชเ้ตา้หรือ

ข่ือรับหลงัคาตบัล่างอย่างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี แต่จะใช้จนัทนัรับหลงัคาตบัล่างโดยปลาย

ดา้นหน่ึงพาดอยูก่บัแปตวัล่างของเสาร่วมใน ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงพาดอยูบ่นปลายผนงั  

 อุโบสถในรัฐกลนัตนัในช่วงน้ีแมไ้ม่ท าใบสีมาให้รู้วา่เป็นอุโบสถ แต่การก่อขอบปูนลอ้ม

ฐานเสาอุโบสถก็อาจแสดงสถานภาพว่าเป็นอาคารส าคญั หรือเพื่อป้องกนัความช้ืนอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงไม่

เหมือนกบัอุโบสถอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นในรัฐเกดะห์  ท่ีอุโบสถมีฐานรองรับ ท าประตูทั้งดา้นหนา้และ

ดา้นหลงั โดยเฉพาะดา้นหลงัท าเป็น 2 ประตูชิดริม ซ่ึงน่าจะเป็นแนวคิดการท าประตูมาจากอุโบสถใน

ไทย    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



315 

 

 นอกจากน้ีวดัในรัฐเกดะห์และปะลิส ยงัแสดงถึงแนวคิดการวางผงับริเวณวดัแบบไทย มกั

มีการรวมกลุ่มของอาคารในเขตพุทธาวาส โดยสร้างแยกห่างออกมาจากอาคารอ่ืน  แมว้า่ในช่วงน้ีการ

รวมกลุ่มดงักล่าวจะไม่ชดัเจนแต่ก็แสดงแนวโนม้ของการวางผงับริเวณวดัแบบในไทย ซ่ึงแตกต่างจาก

รัฐกลนัตนัท่ีก าหนดใหอุ้โบสถและกุฏิเจา้อาวาสมีต าแหน่งท่ีตั้งท่ีสัมพนัธ์กนั 

 อุโบสถในรัฐเกดะห์ช่วงน้ีพบเพียงหลงัเดียว ก่ออิฐถือปูนหันหน้าตามตะวนั ซ่ึงในท่ีน้ี

หมายถึงการหันไปทางดา้นทิศตะวนัออกหรือทิศตะวนัตก มักสร้างชิดริมใดริมหน่ึงของวดั รูปแบบ

และโครงสร้างอุโบสถในช่วงน้ีไม่อาจระบุไดอ้ยา่งมัน่ใจ เน่ืองจากอุโบสถจ านวนมากไดเ้สียหายไปใน

คราวท่ีรัฐบาลเขา้ปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต ์และอุโบสถท่ีเหลืออยูก่็ผา่นการบูรณะมาแลว้ทั้งส้ิน 

หรือสร้างใหม่เป็นรูปแบบอ่ืน อย่างไรก็ดี ลกัษณะส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงถึงความเป็นศิลปะพื้นบา้น

คือทรงหลงัคาและการใชห้ลงัคากนัสาด ในขณะท่ีการจดัสรรพื้นท่ีภายในอุโบสถแสดงความเก่ียวขอ้ง

กบัอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ดงัจะกล่าวต่อไป 

 หลงัคามี 2 ตบั ตบับนเป็นหลงัคาจัว่ส่วนตบัล่างเป็นหลงัคากนัสาดรอบ คลา้ยกบัหลงัคา

อุโบสถช่วงเดียวกนัในรัฐกลนัตนั  แต่ทรงหลงัคาอุโบสถในรัฐเกดะห์ค่อนขา้งเต้ีย ทั้งยงัท าหลงัคากนั

สาดคลุมบนัไดอุโบสถทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั รูปแบบหลงัคาดงักล่าวน้ีมีช่ือเรียกวา่ “Pisang Sesikat 

Roof” ซ่ึงเป็นหลงัคาแบบพื้นบา้นมลาย ู

 ส่วนภายในอุโบสถนั้น ไดมี้การยกพื้นดา้นหนา้พระประธานตามแนวเสาร่วมใน เพื่อเป็นท่ี

ประดิษฐานพระประธานและท่ีส าหรับพระสงฆน์ัง่อย่างวดัในกรุงเทพฯ  ลกัษณะดงักล่าวน้ีไม่พบใน

รัฐกลนัตนัและรัฐปีนงั  แต่พบในอุโบสถในรัฐเกดะห์ตั้งแต่ช่วงแรก จึงเป็นไปไดว้า่การยกพื้นเป็นท่ีนัง่

ของพระสงฆ์ตามแนวเสาร่วมในน้ีน่าจะเป็นแนวคิดท่ีไดม้าจากวดัในกรุงเทพ ฯ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ี

จะให้พระสงฆ์ซ่ึงมีสถานภาพสูงกว่าคนทัว่ไปไดน้ัง่ในท่ีเหมาะสม กล่าวไดว้่าภายในอุโบสถของรัฐ   

เกดะห์ในช่วงน้ีมีความสัมพนัธ์กบัอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีจากภาคกลางของไทยซ่ึงอาจผา่นเขา้

มาทางเมืองสงขลา เน่ืองจากในรัชกาลท่ี 4 เมืองสงขลามีความส าคญัมาก เพราะตั้งอยู่ปากทางลงไป

เมืองมลายทูั้งทางบกและทางน ้ า ทั้งเมืองมลายูทางฝ่ังตะวนัตกและทางฝ่ังตะวนัออก ดงันั้นจึงเหมาะท่ี

จะก ากบัดูแลหวัเมืองมลายอีูกเมืองหน่ึงรองจากนครศรีธรรมราช  
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 ในรัฐปีนงั การวางผงับริเวณวดัไม่มีลกัษณะเฉพาะเหมือนกบัในรัฐกลนัตนัหรือรัฐเกดะห์ 

แต่ลกัษณะการหันหน้าของอุโบสถใช้หลกัฮวงจุย้ ซ่ึงเน้นความสมดุลระหว่างส่ิงท่ีตรงขา้มกนั (หยิน 

หยาง) ดว้ยเหตุน้ีอุโบสถในรัฐปีนงัจึงหนัไปทางดา้นท่ีมีน ้าและหนัหลงัไปทางท่ีมีภูเขา  

 อุโบสถก่ออิฐถือปูน ดา้นหนา้มีศาลาบูชาตามคติจีน  แต่รูปแบบและโครงสร้างอาคารส่วน

อ่ืนเป็นแบบผสมศิลปะไทย จีนและตะวนัตก  อนัเป็นบริบทของศิลปะอาณานิคม ส่งผลให้อุโบสถใน

รัฐปีนังในช่วงน้ีมีรูปแบบแตกต่างจากในรัฐเกดะห์และกลนัตนัซ่ึงยงัคงแสดงอิทธิพลศิลปะพื้นบา้น 

หรือ กล่าวอีกนยัหน่ึงว่า “ศิลปะพื้นบา้นในรัฐปีนงัก็คือศิลปของคนจีน” เน่ืองจากคนมลายูมีจ  านวน

นอ้ยกว่าคนจีน และตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณบาลิก ปูเลา ชายฝ่ังทะเลดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะ ฝ่ัง

ตรงขา้มกบัจอร์ททาวน์ 

 สภาพดงักล่าวน้ีบ่งบอกว่ารัฐเกดะห์หรือไทรบุรีในอดีต ไม่ได้มองเห็นความส าคญัของ

เกาะปีนงั ท าให้องักฤษเห็นช่องว่าจึงไดม้าขอเช่า ภายหลงัไดพ้ฒันาเป็นเมืองท่าเสรี   ดว้ยเหตุน้ีศิลปะ

พื้นบา้นมลายูบนเกาะปีนงัจึงไม่เคยมีบทบาทใด ๆ ต่ออุโบสถวดัไทยเหมือนกบัรัฐอ่ืน  แต่อุโบสถวดั

ไทยในรัฐปีนงั กลบับ่งบอกความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหว่างคนไทยและคนจีน ซ่ึงมีวิถีชีวิตและนบัถือ

ศาสนาพุทธคลา้ยคลึงกนั แมจ้ะเป็นคนละนิกาย  คนไทยและคนจีนจึงอยู่ร่วมกนัในสังคมปีนงัไดเ้ป็น

อยา่งดี  

 ภาพรวมของอุโบสถวดัไทยในช่วงแรกน้ี มีลกัษณะรูปแบบแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี 

และสะทอ้นถึงการอยูร่่วมกนัของคนหลายวฒันธรรม แมว้า่ในช่วงน้ีเมืองมลายเูหล่าน้ียงัคงเป็นหวัเมือง

ของไทย  แต่ก็ไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแสดงถึงการมีอ านาจของคนไทยในเมืองมลายู แต่กลบัมองเห็น

ความกลมกลืนของคนไทยกบัคนทอ้งถ่ินมากกวา่  
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2.  อุโบสถในช่วงที ่2 (พ.ศ. 2452-2499) 

 การปรับเปล่ียนพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 1213 ใน พ.ศ. 2445 ท า

ให้คณะสงฆ์ในมาเลเซียใกลชิ้ดกบัคณะสงฆ์ไทยมากข้ึน  แมว้่าจะมีการโอนหัวเมืองมลายทูั้งส่ีให้กบั

องักฤษ แต่คณะสงฆม์าเลเซียยงัคงอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆฉ์บบัเดียวกนั  

 ดว้ยเหตุน้ีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคณะสงฆ์ไทย จึงเกิดข้ึนกบัคณะ

สงฆไ์ทยในมาเลเซียเช่นเดียวกนั   เช่น  การแต่งตั้งเจา้คณะเมือง (เทียบไดก้บัเจา้คณะจงัหวดั)  เจา้คณะ

แขวง (เทียบไดก้บัเจา้คณะอ าเภอ) และเจา้อาวาส รวมถึงการขอสมณศกัด์ิ การรับพดัยศ การสอบธรรม

สนามหลวง  ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบระเบียบของมหาเถรสมาคม 

 แต่จากการสัมภาษณ์พบว่าในทางปฏิบติัมีขอ้แตกต่างกนั ด้วยการแต่งตั้งเจา้คณะรัฐ ใน

เมืองมลายูซ่ึงเทียบเท่ากบัเจา้คณะเมืองหรือเจา้คณะจงัหวดันั้น  จะแต่งตั้งโดยสุลต่านเจา้เมืองมลาย ู

หลังจากนั้นจึงแจ้งให้มหาเถรสมาคมทราบ ต่อมาเม่ือมาเลเซียได้รับเอกราช และมีรัฐบาลบริหาร

ประเทศแลว้ การแต่งตั้งเจา้คณะรัฐยงัไดรั้บการแต่งตั้งจากทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย4 ธรรม

เนียมปฏิบติัเช่นน้ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่เม่ือไหร่ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชัด  แต่ยงัคงสืบเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบนัในบางรัฐ ดงัปรากฏหลกัฐานเป็นตราตั้งแต่งตั้งเจา้คณะรัฐกลนัตนัอยู่ท่ีวดัพิกุลทองวราราม 

อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั  นบัไดว้า่เป็นวธีิการหน่ึงท่ีท าใหช่้องวา่งระหวา่งศาสนาพุทธกบัศาสนาอิสลาม

ลดนอ้ยลง 

 

 

                                                           

 3ก่อน พ.ศ. 2452 เล็กน้อยได้มีการปรับปรุงการบริหารปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการปกครองพระ

ราชอาณาจกัรแบบมณฑล  ท าใหมี้การปรับปรุงพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ใหม่เป็นฉบบั ร.ศ. 121 

(พ.ศ. 2445)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบการปกครองดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่พระราชาคณะทั้งส่ีต าแหน่งและ เจา้คณะรองเป็น

มหาเถรสมาคม  เจา้คณะมณฑล เจา้คณะแขวง และเจา้อาวาส ตามล าดบั   

 4ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันธรรม, ไทยในมาเลเซีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2517), 221. 
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 อิทธิพลศิลปะไทยประเพณีได้แพร่ลงมาในภาคใต้ตอนล่างของไทยอย่างน้อยก็ตั้ งแต่

รัชกาลท่ี 1  ในคราวท่ีพระยาพทัลุง (ทองขาว) ไดเ้สร็จส้ินจากหนา้ท่ีนายกองดูแลคณะช่างท่ีสร้างวดั

พระศรีรัตนศาสดาราม ราว พ.ศ. 2331 จึงกราบบงัคมทูลขอคณะช่างท่ีเขียนจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดั

พระศรีรัตนศาสดาราม มาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัวงั อ าภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 5 

ต่อมาในรัชกาลท่ี 4 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสงขลา โปรดให้

บูรณะเจดียบ์นเขาตงักวน  วดัมชัฌิมาวาส และอีกหลายวดั  ท าให้เกิดกระแสนิยมการสร้างอุโบสถใน

รูปแบบศิลปะไทยประเพณี  ซ่ึงคงแพร่ลงไปถึงอ าเภอตากใบ จังหวดันราธิวาส จึงมีการสร้าง

           ธ ราสิงเห ใน พ.ศ. 2416  อุโบสถหลงัน้ีน่าจะเป็นอุโบสถหลงัแรกในอ าเภอตากใบ ท่ีมี

                                                           

 5กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพทุธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัว่ราชอาณาจกัร เล่ม 3 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2527), 826. 

ภาพท่ี 329  ตราตั้งเจา้คณะรัฐกลนัตนั รูปปัจจุบนั  

ท่ีมา : กุฏิเจา้อาวาสวดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั (รายละเอียดดูใน ภาคผนวก ข) 
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รูปแบบศิลปะไทยประเพณี และเป็นต้นแบบให้กับการสร้างอุโบสถในอ าเภอตากใบ เช่น วดัโคก

มะเฟือง วดัเกาะสวาด วดัทรายขาว6 เป็นตน้  

 นบัไดว้า่พระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) ผูส้ร้างวดัและเป็นเจา้อาวาสองค์แรกวดัชลธาราสิง

เห เป็นผูท่ี้มีบารมี มีความกลา้พอท่ีจะเดินทางไปขอท่ีดินเพื่อสร้างวดัจาก “พระยาเดชานุชิต มหิสสรายา

นุกูลภกัดีศรีสุรต่านมะหะหมดัรัตนธาดามหาปชานิการ”7  พระยากลนัตนัในขณะนั้น ทั้งยงัแสดงให้

เห็นบทบาทและความสัมพนัธ์ของพระยากลนัตนัท่ีมีต่อวดัไทย พระสงฆไ์ทย รวมถึงคนไทยในรัฐกลนั

ตนัก่อนการโอนดินแดนใหก้บัองักฤษ 

 พ.ศ. 2458  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่ัว เสด็จพระราชด าเนินทางชลมาคถึง

อ าเภอตากใบ พระครูโอภาสพุทธคุณ (ก่ิว) เดิมอยูว่ดัพนัโน กลนัตนั และ พระปลดัจนัทร์ เจา้อาวาสวดั

ชลธาราสิงเห พร้อมกบัพระสงฆ ์50 รูป ไดเ้ฝ้ารับเสด็จฯ  พระสงฆท์ั้ง 50 รูปน้ีรวมพระสงฆท่ี์มาจาก

รัฐกลนัตนัดว้ย8  และ พระครูโอภาสพุทธคุณ (ก่ิว) น่าจะเป็นพระสงฆรู์ปเดียวกนักบัเจา้อาวาสวดัชล

ประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นเจา้คณะรัฐกลนัตนั 

 เห็นได้ชดัว่าอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีได้แพร่ลงไปทางใตถึ้งเมืองสงขลา ประตูสู่เมือง

มลาย ูและลงไปถึงรัฐกลนัตนัผา่นอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส  ส่วนคนไทยในรัฐเกดะห์น่าจะตั้งถ่ิน

ฐานอยูก่ลางรัฐ ดว้ยเม่ือคราวท่ีไทยยกทพัไปปราบกบฏมลายใูนรัชกาลท่ี 3 โปรดให้เจา้พระยานครเป็น

แม่ทพัเกณฑไ์พร่เมืองนคร เมืองไชยา เมืองสงขลา เมืองพทัลุง ใหย้กทพัไปตีเมืองไทรบุรี ใน พ.ศ. 2464 

เจา้พระยาไทรบุรีไม่ต่อสู้หนีไปอยูเ่มืองเกาะหมาก  กองทพัเจา้พระยานครจึงตั้งทพัอยูก่ลางเมืองไทรบุรี 

                                                           
6วดัเหล่าน้ีน่าจะไดรั้บการสนบัสนุนการสร้างจาก พระครูโอภาสพทุธคุณ (พดุ  อินทโชโต) 

  ดูใน วรรณวิภา  ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ 002 เล่มที่ 3 วัดชลธาราสิงเห 

(กรุงเทพฯ :                             , 2535), 67. 
7อกัษรจารึกท่ีฐานอนุสาวรียเ์จา้อาวาส (พดุ) วดัชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ รัฐกลนัตนั 
8กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุระยะทางการเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต ้

วนัท่ี 4                                .ศ. 24 8. อา้งถึงใน วรรณวภิา  ณ สงขลา, จติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุด

ที ่002 เล่มที ่3 วดัชลธาราสิงเห, 10. 
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แล้วกวาดต้อนครอบครัวมลายูเมืองไทรบุรีส่งไปถวายทางกรุงเทพฯ หลายร้อยครัว หลังจากนั้น

เจ้าพระยานคร จึงมีใบบอกเข้าไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอรับ

พระราชทานใหน้ายแสง บุตรเจา้พระยานคร ด ารงต าแหน่งพระยาอภยัธิเบศร์ มหาประเทศราชบดินทร์ 

อินทรไอศวรรย์ ขณัฑเสมา มาตยานุชิต สิทธิสงคราม รามภกัดี พิริยพาห เป็นเจ้าเมืองไทรบุรี 9 ซ่ึง

นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีคนไทยเป็นเจา้เมืองไทรบุรี สันนิษฐานวา่น่าจะตั้งเมืองอยู่บริเวณหมู่บา้นล าเด็น มี

วดัล าเด็นซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดในจ านวน 13    ท่ีกระจุกตวัอยูร่อบ ๆ ภูเขาเปรัค10 

 ส าหรับในรัฐปะลิสมีคนไทยอาศยัอยู่เพียงเล็กน้อย มีวดัอยู่ 3 วดั วดัเหล่าน้ีตั้งอยู่ไม่ไกล

จากแนวชายแดนดา้นปาดงัเบซาร์ และอุโบสถในรัฐปะลิส แสดงการรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี 

น้อยมาก ส่วนในรัฐปีนังมีคนจีนตั้งถ่ินฐานอยู่มาก  กลุ่มคนจีนซ่ึงศรัทธาในพระสงฆ์ไทยจึงให้การ

สนบัสนุนวดัไทยทั้งงบประมาณและช่าง  อุโบสถในรัฐปีนงัจึงแสดงอิทธิพลศิลปะจีนหรือเป็นแบบ

ศิลปะจีนอยา่งเตม็ท่ี   

 เห็นไดช้ดัวา่การตั้งถ่ินฐานของคนไทยในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละรัฐ  ก็เป็นปัจจยัหน่ึง

ท่ีท าให้การรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีของวดัไทยในแต่ละรัฐไม่เท่าเทียมกนั กล่าว คือ ในรัฐกลนั

ตนั หมู่บ้านคนไทยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอ าเภอตุมปัต ซ่ึงอยู่ใกล้กบัพรมแดนไทยมาเลเซียและติดกับ

อ าเภอตากใบศูนยก์ลางพุทธศาสนาในรัฐกลนัตนัจึงรัฐอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีผา่นมาทางอ าเภอตาก

ใบ     

                                                           

  9พระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2501.  พิมพเ์ป็น

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเอ้ือ (เอ้ือน) ณ สงขลา ณ เมรุวดัมกุฏกษตัริยาราม วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2501), 

16-17. 

 10Keiko  Kuruda นกัวชิาการชาวญ่ีปุ่น ไดท้ าการตรวจสอบเอกสารของสุลต่านอบัดุล ฮามิด ท่ีบนัทึกไว้

ใน พ.ศ. 2433 บนัทึกไวว้า่มีวดัไทยจ านวน 13 วดั อยูร่อบ ๆ ภูเขาเประ และวดัล าเดน็เป็นวดัใหญ่ท่ีสุด มีพระสงฆจ์ า

พรรษาอยูท่ั้งส้ิน 22 รูป ดูใน  Keiko  Kuruda, The Simese in Kedah under nation-state Making 2002, accessed 10 

January 2012, Avilable from http://www.uni-uenster.de/Ethnologie/South_Thai/working_Paper/Kuroda_Kedah.pdf 
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 ในรัฐเกดะห์คนไทยส่วนใหญ่ตั้งถ่ินฐานอยู่ตอนกลางของรัฐ บริเวณภูเขาเปรัค ซ่ึงเป็น

ชนบทท่ีอยูไ่กลเขตเมือง และเป็นพื้นท่ีท่ีถูกรัฐบาลองักฤษเขา้กวาดลา้งกองโจรจีนคอมมิวนิสต ์ ท าให้

ขอ้มูลหลกัฐานพุทธศิลป์ได้รับความเสียหาย  แต่อุโบสถส่วนหน่ึงท่ีเหลืออยู่ในช่วงน้ี ก็ยงัคงแสดง

อิทธิพลศิลปะพื้นบ้าน  ส่วนวดัในรัฐปะลิสซ่ึงตั้ งอยู่ใกล้กับพรมแดนไทยด้านอ าเภอปาดังเบซาร์ 

จงัหวดัสงขลา แม้ว่าอุโบสถจะแสดงอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีอยู่บา้ง แต่ก็มีลกัษณะผสมศิลปะ

ตะวนัตกในรูปแบบศิลปอาณานิคม ส่วนอุโบสถในรัฐปีนงัแสดงอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีน้อยมาก  

คงมีบางวดัท่ีสร้างอุโบสถให้มีลกัษณะของอุโบสถแบบไทยแต่ท าได้ในระดบัหน่ึง คือ อุโบสถวดั         

บุปผาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ รัฐปีนงั  

 2.1  อุโบสถอทิธิพลศิลปะไทยประเพณี 

        อิทธิพลศิลปะไทยประเพณีในเมืองมลายจูะเร่ิมปรากฏชดัเจนในช่วงสอง โดยเฉพาะ

ในรัฐท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัพรมแดนไทย เช่น รัฐกลนัตนัและรัฐปะลิส ลกัษณะส าคญัของอุโบสถในกลุ่มน้ี 

คือ การประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รวมถึงการท าซุ้มประตู หนา้ต่างเป็นทรงปราสาทยอดหรือทรง

บนัแถลง ซ่ึงปรากฏในอุโบสถวดัไทยในรัฐกลนัตนัตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ลงมา  แบบอุโบสถดงักล่าวน้ี

น่าจะไดรั้บมาจากอุโบสถวดัชลธาราสิเห  ซ่ึงเป็นอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีหลงัแรกในรัฐกลนั

ตนัท่ีสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2416   

  ลกัษณะส าคญัของอุโบสถวดัชลธาราสิงเหท่ีส่งผลต่ออุโบสถในรัฐกลนัตนั คือ การ

ท าฐานอุโบสถเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ การท าพาไลรอบอุโบสถ การประดับกรอบประตู กรอบ

หน้าต่างเป็นซุ้มทรงปราสาทยอด  และการท าเคร่ืองประดบัหลงัคา เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซ่ึง

นบัเป็นลกัษณะใหม่ท่ีช่างพื้นบา้นในกลนัตนัเพิ่งจะเร่ิมท าในช่วงน้ี   

  แบบอย่างดงักล่าวน้ีอาจเกิดจากการท่ีพระสงฆ์จากอ าเภอตากใบซ่ึงอยู่ในปกครอง

ของไทยเขา้มาพกัอาศยัหรือเป็นเจา้อาวาสวดัในรัฐกลนัตนั จึงริเร่ิมก่อสร้างอุโบสถตามท่ีท่านคุน้เคย 

ส่งผลใหรู้ปแบบอุโบสถบางส่วนในอ าเภอตุมปัตมีลกัษณะร่วมกบัรูปแบบอุโบสถในอ าเภอตากใบ แต่ก็

มีบางส่วนท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากได้รับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีต่างช่วงเวลากนั เช่น อุโบสถใน

อ าเภอตากใบนิยมท าเสาส่ีเหล่ียมรับหลงัคาพาไล ซ่ึงเป็นแบบเสาท่ีท าในอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส สงขลา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



322 

 

และท าในอุโบสถวดัชลธาราสิงเห แต่ในกลนัตนันิยมท าเสากลมรับหลงัคาพาไล  ซ่ึงเป็นรูปแบบเสาท่ี

น่าจะไดรั้บความนิยมในรัชกาลท่ี 5                       

  อุโบสถอิทธิลพศิลปะไทยประเพณีในช่วงน้ี  แมว้่าจะอยู่ในระเบียบแบบแผนศิลปะ

ไทยประเพณี แต่รูปแบบของเคร่ืองประดบัยงัเก่ียวขอ้งกบัศิลปะพื้นบา้นมลายู  เช่น ช่อฟ้า หางหงส์ มี

รูปแบบอย่างเคร่ืองประดบัหลงัคาตามแบบอาคารท่ีพกัอาศยั ศาสนสถาน และ พระราชวงัของมลาย ู 

ภายหลงัจึงมีการพฒันาให้มีรูปแบบใกลเ้คียงกบัรูปแบบช่อฟ้า หางหงส์ ตามแบบศิลปะไทยประเพณี 

รวมถึงการประดบัตกแต่งในส่วนอ่ืนของอุโบสถ เช่น ซุ้มประตู ซุ้มหนา้ต่างทรงปราสาทยอดหรือทรง

บนัแถลงก็มีพฒันาการไปในท านองเดียวกนั 

 2.2  อุโบสถอทิธิพลศิลปะพืน้บ้าน 

        อุโบสถอิทธิพลศิลปะพื้นบ้านในช่วงท่ี 2 ส่วนใหญ่พบในรัฐเกดะห์  อุโบสถวดั

สโมสรราชานุประดิษฐ์ อ าเภอโกตารเซตาร์ สร้าง พ.ศ. 2453 น่าจะเป็นตน้แบบของอุโบสถอิทธิพล

ศิลปะพื้นบา้นท่ีสร้างข้ึนในช่วงท่ีสองน้ีในรัฐเกดะห์ โดยเฉพาะทรงหลงัคาท่ีไดรั้บอิทธิพลจากเรือน

พื้นบา้นมะละกา (Bumbung panjang Melaka) มีหลงัคาจัว่ซ้อนชั้นดว้ยหลงัคาปีกนกขนาดใหญ่ หลงัคา

แบบน้ีเป็นแบบท่ีพบในวดัหลายวดัในรัฐเกดะห์ท่ีสร้างข้ึนในช่วงน้ี  รวมถึงการท าประตูทางเขา้สาม

ดา้น คือ ดา้นหนา้และดา้นขา้งสองขา้ง ซ่ึงน่าจะไดรั้บแนวคิดมาจากประตูในมสัยดิ 

  การท าประตูสามดา้น น่าจะเป็นลกัษณะส าคญัอย่างหน่ึงของอุโบสถแบบน้ีรองจาก

หลงัคา  โดยมีเจตนาท่ีจะท าประตูอุโบสถทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้า และดา้นขา้งสองขา้ง เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้กบัผูม้าท าพิธีในอุโบสถ ซ่ึงน่าจะได้แบบอย่างมากจากประตูมสัยิดท่ีนิยมท า 3 ด้าน เพื่อ

อ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้มาท าละหมาด  โดยเฉพาะทุกวนัศุกร์จะมีมุสลิมจ านวนมากมายงัมสัยิดหรือ

สุเหร่าเพื่อท าพิธีทางศาสนา การท าประตูอุโบสถ 3 ดา้นดงักล่าวน้ีพบเฉพาะอุโบสถในรัฐเกดะห์และรัฐ

ปะลิส 

 2.3  อุโบสถอทิธิพลศิลปะจีน 

        คนจีนท่ีอพยพเขา้มาก่อนหน้าน้ี และในช่วงเวลาน้ี เพิ่มจ านวนมากข้ึนอย่างรวดเร็ว

นอกเหนือจากตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นปีนงัแลว้ยงัพบวา่กระจายอยูท่ ัว่ทุกรัฐ อุโบสถในรัฐปีนงัช่วงน้ีไม่ได้
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แสดงลกัษณะศิลปะตะวนัตกหรือแบบอาณานิคมอย่างท่ีมีมาก่อนหน้าน้ี  แต่แสดงอิทธิพลศิลปะจีน

อยา่งเตม็ท่ี คงมีเพียงรูปเคารพท่ีประดิษฐานอยูภ่ายในอุโบสถเท่านั้นท่ียงัคงแสดงความเป็นพุทธหินยาน  

เน่ืองจากประดิษฐานเพียงพระประธาน ไม่ไดมี้รูปเทพเจา้หลายองคต์ามอยา่งศาสนาพุทธแบบมหายาน 

  อุโบสถอิทธิพลศิลปะจีนพบมากในรัฐปีนัง และบางพื้นท่ีในรัฐกลันตัน บริเวณ

ดงักล่าวน้ีมกัเป็นถ่ินท่ีอยู่ของคนจีนจ านวนมาก ลกัษณะส าคญัของอุโบสถแบบน้ีคือ หันดา้นแปเป็น

ดา้นหนา้ และมีการปรับปรุงให้พื้นท่ีภายในอุโบสถมีความลึกมากกวา่ความกวา้งตามแบบอุโบสถของ

ไทย ท าสันหลงัคาอ่อนโคง้ ปลายสันหลงัคาเป็นแฉกหางนกนางแอ่น ประดบัตกแต่งดว้ยรูปสัตวม์งคล

และดอกไมม้งคล งานเหล่าน้ีน่าจะท าโดยช่างจีนในรูปแบบของศิลปะฮกเก้ียน  

  2.4  อุโบสถอทิธิพลศิลปอาณานิคม 

   อุโบสถอิทธิพลศิลปอาณานิคมในช่วงน้ีพบในรัฐปีนังกบัรัฐปะลิส มากกว่าใน

รัฐกลนัตนัและรัฐเกดะห์ อุโบสถแบบน้ีแมว้า่จะมีรูปแบบศิลปะตะวนัตกผสม แต่ก็มีการประดบัตกแต่ง

ในแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณีร่วม โดยเฉพาะการท าช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รวมถึงการประดบั

หนา้บนั งานประดบัเหล่าน้ีแมว้า่จะมีรูปแบบไม่เหมือนกบัช่อฟ้า หางหงส์ของไทย แต่ก็อยูใ่นต าแหน่ง

ท่ีถูกตอ้ง บ่งบอกถึงความเขา้ใจของช่างในช่วงเร่ิมแรกก่อนท่ีจะไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีใน

พุทธศตวรรษท่ี 26 อุโบสถแบบน้ีได้แก่ อุโบสถวดับุปผาราม อ าเภอจอร์จทาวน์ อุโบสถวดัมชัฌิมา

ประสิทธ์ิ อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส และอุโบสถวดัสุวรรณคีรี อ าเภอคงัหง่า รัฐปะลิส 

   ภาพรวมของพุทธศิลป์ไทยในช่วงท่ีสองน้ี ยงัคงแสดงลกัษณะรูปแบบแตกต่างกนั

ไปของอุโบสถในแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะอุโบสถในรัฐกลนัตนัไดแ้สดงถึงการรับอิทธิพลรูปแบบศิลปะ

ไทยประเพณีมากกว่าในรัฐอ่ืน   ทั้งยงัมีวดัใหม่ท่ีตั้งข้ึนมาเพิ่มอีกหลายวดั  ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นถึงการ

ขยายของกลุ่มคนไทยในรัฐกลนัตนั บ่งบอกถึงวิถีชีวิตท่ามกลางวฒันธรรมร่วมไทย มลายู จีน ภายใต้

การปกครองขององักฤษ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัอุโบสถในรัฐเกดะห์ ท่ียงัคงมีรูปแบบศิลปะพื้นบา้นมลาย ู

และดูเหมือนจะรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกนอ้ยกวา่รัฐอ่ืน ๆ ส าหรับอุโบสถในรัฐปีนงันั้นไดส้ะทอ้น

ความเป็นจีนผา่นอุโบสถในวดัไทย บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของคนจีนท่ีอาศยัอยูใ่นรัฐปีนงั  คนจีน

กลุ่มน้ีส่วนหน่ึงไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานในแถบสตูล ตรัง กระบ่ี พงังาและภูเก็ต ซ่ึงมีภูมิประเทศและอากาศ
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คล้ายกบัชายฝ่ังตะวนัตกของแหลมมลายู โดยเฉพาะเกาะภูเก็ตนั้นมีลกัษณะคล้ายกบัเกาะปีนังแต่มี

ขนาดใหญ่กวา่และมีพื้นท่ีท ากินมากกวา่  คนจีนบนเกาะภูเก็ตจึงน่าจะเป็นคนจีนกลุ่มเดียวกนักบัคนจีน

ในปีนงั ทั้งยงัมีวถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรมรวมถึงอาหารการกินคลา้ยกบัคนจีนบนเกาะปีนงั 

3.  อุโบสถในช่วงที ่3 (พ.ศ. 2500-2550) 

 เป็นช่วงท่ีมาเลเซียได้รับเอกราชจากองักฤษ มีรัฐธรรมนูญและรัฐบาลปกครองประเทศ  

ไทยกบัมาเลเซียมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการร่วมกนัจดักิจกรรมต่าง  ๆ รวมถึงการ

จดัตั้งสมาคมไทย-มาเลเซีย ในรัฐปีนัง สมาคมคนไทยแห่งรัฐไทรบุรีและปะลิส  ซ่ึงอยู่ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ของสุลต่านแห่งรัฐไทรบุรี11  และองค์การคณะสงฆ์สยาม-มาเลเซีย ตลอดจนการท านุบ ารุง

พุทธศาสนาจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย  

 ในช่วงน้ีไดมี้การน าแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณีจากกรมศิลปากรและช่างไทยเขา้มา

ก่อสร้าง อุโบสถจึงมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณีอย่างวดัในกรุงเทพฯ ซ่ึงไม่เพียงแต่แสดงเอกลกัษณ์

ของชนชาติไทย แต่ยงัเป็นบทสรุปวา่พุทธศาสนาในมาเลเซียไม่แตกต่างจากพุทธศาสนาในไทย  

 อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณ ี

       ในรัฐกลนัตนั อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีอยู่ 2 วดั ซ่ึงสร้างต่างช่วงเวลากนั อุโบสถ

วดัจีนประดิษฐาราม อ าเภอปาเซร์มสั สร้างในตอนตน้พุทธศตวรรษท่ี 26  ส่วนวดัประชาจีนาราม 

อ าเภอตุมปัต สร้างในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 26  อุโบสถทั้งสองวดัแสดงถึงการรับรูปแบบอุโบสถ

แบบศิลปะไทยประเพณีต่างช่วงเวลากนั  แมว้า่อุโบสถทั้งสองวดัจะมีองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมแบบ

ไทยประเพณีเหมือนกนั แต่มีขอ้สังเกตุเพิ่มเติมว่าอุโบสถท่ีสร้างในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 มีขนาด

ไม่สูงมาก และท าซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มทรงบนัแถลง  ซ่ึงแตกต่างจากอุโบสถท่ีสร้างในช่วงกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 26 ท่ีอุโบสถค่อนขา้งสูง มีขนาดใหญ่และนิยมท าซุ้มประตู รวมถึงซุ้มหน้าต่างเป็นทรง

ปราสาทยอด  ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวน้ีบ่งบอกวา่อุโบสถในรัฐกลนัตนัมีพฒันาการดา้นรูปแบบ

เหมือนอุโบสถในไทย และไม่มีพฒันาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุโบสถในรัฐกลนัตนัในอดีต  

                                                           
11 ธ ารงศกัด์ิ  อายวุฒันะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2517), 279. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



325 

 

  ในรัฐเกดะห์ การรับรูปแบบอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง ช่วงแรกมี

ข้ึนในราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 26 ส่วนในช่วงท่ีสอง ส่วนใหญ่สร้างข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 26   

 อุโบสถท่ีรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีในช่วงแรกหรือในราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 26ไดแ้ก่ 

                                                     ธ ราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ อุโบสถทั้งสอง

วดัน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีในช่วงเวลาเดียวกนั เห็นได้จากอุโบสถมีทรงค่อนขา้งสูง

เหมือนกนั และประดบักรอบประตู กรอบหน้าต่างด้วยซุ้มทรงปราสาทยอด โดยเฉพาะหน้าบนันิยม

ประดบัรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ พระพรหมทรงหงส์ หรือพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั  ซ่ึงเป็นแบบการ

ประดบัหน้าบนัดงัท่ีสืบมาแต่โบราณ แต่งานประติมากรรมรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ และพระพรหม

ทรงหงส์ ลอยเด่นออกมาจากพื้นหน้าบนัมาก จนเป็นจุดเด่นของหน้าบนั  ซ่ึงน่าจะเก่ียวขอ้งกบัแบบ

หนา้บนัอุโบสถท่ีหลวงวศิาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) เป็นผูอ้อกแบบ เช่น อุโบสถวดัราชบุรณะราช

วรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีนายสง่า มยุระ เป็นผูท้  าประติมากรรมท่ีหน้าบนั หรือแบบอย่างการประดบั

หน้าบนัเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัท่ีหน้าบนัดา้นทิศตะวนัออกของอุโบสถวดัอมรินทราราม 

กรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นผลงานของหลวงวศิาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) เหมือนกนั 

 อุโบสถท่ีรับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณีในช่วงท่ี 2 มีหลายวดัแต่ในท่ีน้ีจะยกตวัอย่าง

เฉพาะ                   และ                       อ าเภอเป้ินดงั รัฐเกดะห์ 

 อุโบสถในช่วงน้ีมีขนาดเล็กกว่าช่วงแรก เป็นอุโบสถขนาด 4 ห้อง ส่วนใหญ่ท ามุขทั้ง

ดา้นหน้าและดา้นหลงั ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่างเป็นทรงปราสาทยอด และมีเคร่ืองประดบัตกแต่งหลงัคา

แบบเดียวกับอุโบสถในช่วงแรก  ลักษณะเด่นของอุโบสถกลุ่มน้ี คือ นิยมประดับหน้าบนัเป็นรูป

พระพุทธรูปปางส าคญั เช่น พระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปปางมารวิชยั เป็นตน้ รูปเหล่าน้ีท าเป็น

ประติมากรรมลอยตวัตั้งอยูบ่นกระจงัฐานพระท่ียกเก็จออกมารับ ซ่ึงน่าจะไดรั้บรูปแบบมาจากอุโบสถ

ช่วงแรกในเร่ืองของการประดบัท่ีนูนเด่นออกมาจากพื้นหลงั แต่ไม่นิยมท ารูปนารายณ์ทรงครุฑ หรือ

พระพรหมทรงหงส์ หรือพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั ประติมากรรมหนา้บนัเหล่าน้ีถือวา่เป็นภาพรุ่นเก่า

ท่ีก าลงัเร่ิมหมดความนิยม อาจเพราเป็นรูปเหล่าน้ีสร้างความสับสนให้กบัคนรุ่นใหม่ในมาเลซียและส่ือ

ถึงเทพเจา้ในศาสนาฮินดู จึงพยายายามใชรู้ปท่ีเขา้ใจง่ายบ่งบอกวา่เป็นวดัในพุทธศาสนา เช่น รูปธรรม
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จกัรและพระพุทธรูป เป็นตน้ การประดบัหน้าบนัแบบน้ีน่าจะเป็นแบบการประดบัหน้าบนัอุโบสถท่ี

สร้างในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 26 ซ่ึงปรากฏท่ีอุโบสถวดัประชาจีนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนัดว้ย  

 นอกจากน้ี ก็เร่ิมมีการสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขท่ีมี 2               มีฐานสูงและ        ชั้น

บน ส่วนชั้นล่างเป็นอาคารเอนกประสงค ์อุโบสถแบบน้ีมีเพียงหลงัเดียว คือ อุโบสถวดัจิตราราม อ าเภอ

กบูงัปาสู ซ่ึงน่าจะไดรั้บอิทธิพลอุโบสถแบบจตุรมุขท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ เช่น แนวคิดการออกแบบอุโบสถ

จตุรมุขน่าจะเร่ิมจากอุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซ่ึงเป็นงานฝีพระหตัถ์ของสมเด็จฯ กรมพระ

ยานริศรานุวดัติวงศ์ ต่อมาพระพรหมพิจิตรก็ได้ออกแบบอุโบสถวดัพระศรีมหาธาตุบางเขน ก็ไดรั้บ

อิทธิพลจากอุโบสถวดัเบจมบพิตรดุสิตวนาราม   

 ในพุทธศตวรรษท่ี 26 หลวงวิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) ไดอ้อกแบบอุโบสถแบบ

จตุรมุขข้ึนอีกหลายหลงั เช่น อุโบสถวดัราชบุรณะ อุโบสถวดัอมรินทราราม และอุโบสถวดัจนัทร 

สโมสร กรุงเทพฯ อุโบสถในแบบของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) ออกแบบ จะมีทรง

ค่อนขา้งสูงกวา่แบบของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศแ์ละของพระพรหมพิจิตร ดงันั้นจึงมีฐาน

ค่อนขา้งสูง นอกจากน้ียงัมีแนวคิดท่ีจะท าบริเวณใตฐ้านให้มีพื้นท่ีใช้สอยอย่างเช่น อุโบสถวดัสุนทร

ธรรมทาน กรุงเทพฯ ซ่ึงไดอ้อกแบบเป็น 2                                                       

                           ศ               ซ่ึงให้อิทธิพลต่อการสร้างอุโบสถในเมืองมลายู

ดว้ย  

 ส่วนในรัฐปีนงั อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีมกัปรากฏอยูใ่นวดัท่ีตั้งอยูน่อกเกาะปีนงั มี 

2               โพธิหงษ ์กบัวดัจนัทราราม อ าเภอบูกิตมาเตอยมั  แต่ทั้งรูปแบบและงานประดบัตกแต่ง

อุโบสถยงัมีนอ้ยและมีลกัษณะของงานช่างพื้นบา้นผสม ซ่ึงต่างจากอุโบสถท่ีกล่าวถึงในรัฐกลนัตนั และ

รัฐเกดะห์ ซ่ึงเหมือนอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณีมากกวา่  

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ในภาพรวมอุโบสถในช่วงท่ี 3 นิยมสร้างอุโบสถแบบศิลปะไทย

ประเพณีในทุกรัฐ  อุโบสถเหล่าน้ีมีตน้แบบมาจากอุโบสถของไทย ทั้งท่ีเป็นแบบอุโบสถของพระ

พรหมพิจิตร หรือแบบอุโบสถของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) หรือแบบของสถาปนิกท่าน

อ่ืน ๆ  ซ่ึงถือวา่เป็นการรับอิทธิพลร่วมเช่นเดียวกบัอุโบสถในไทยและเหมือนกบัอุโบสถในรัฐกลนัตนั
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และปีนงั  ท าให้อุโบสถในเมืองมลายใูนช่วงท่ี 3                                ซ่ึงอธิบายเพิ่ม

ไดว้่า อุโบสถวดัไทยในเมืองมลายูยงัยึดถือรูปแบบอุโบสถวดัไทยเช่นเดียวกนักบัการยอมรับว่าพุทธ

ศาสนาในไทยยงัเป็นตน้แบบใหย้ดึถือได ้ 

 อย่างไรก็ตาม การสร้างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณียงัข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง

นบัตั้งแต่งบประมาณ รูปแบบ ช่างท่ีท า และผูอุ้ปถมัภ ์ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละรัฐ ดงันั้นบาง

ช่วงเวลาในอดีตท่ีผา่นมา การสร้างอุโบสถจึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะพื้นบา้นมลาย ูหรืออิทธิพลศิลปะจีน 

หรืออิทธิพลจากศิลปะตะวนัตก 
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 บทที ่7  
บทสรุป 

  การศึกษาอุโบสถวดัไทยในเมืองมลายน้ีู มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นมาและการ
สืบเน่ืองของอุโบสถไทยในเมืองมลาย ูในบริบทของรูปแบบศิลปะ และความสัมพนัธ์ทางศิลปะ 

 การวิจยัเร่ืองอุโบสถวดัไทยในหัวเมืองมลายู มีสมมุติฐานการวิจยัว่า ในช่วงแรก

อุโบสถวัดไทยในเมืองมลายูมีคติความเช่ือสืบเน่ืองมาจาก อุโบสถรุ่นเก่าท่ีมีมาก่อนสมัย

รัตนโกสินทร์ ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบและวสัดุไปตามกระแสนิยม โดยมีความสัมพนัธ์

กบัรูปแบบทอ้งถ่ินมาก่อนท่ีจะไดรั้บอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี ทั้งยงัไดผ้สมผสานคติความเช่ือ

พื้นบา้นและจีนในงานพุทธศิลป์ในบางพื้นท่ี และมีบทบาทเป็นสัญลกัษณ์ของการด ารงความเป็น

ชนชาติไทยรวมถึงเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของคนไทยดว้ย 

ในการศึกษาผูว้ิจยัไดใ้ช้ขอ้มูลหลกัฐานสองแหล่ง คือ ขอ้มูลหลกัฐานท่ีเป็นภาค

เอกสารกบัขอ้มูลหลกัฐานท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลหลกัฐานทั้งสองแหล่งดว้ยการสอบถามและสัมภาษณ์พระสงฆ ์ชาวบา้น และช่างพื้นบา้น

รวมถึงคนทอ้งถ่ิน จนมัน่ใจในความถูกตอ้งจึงมาท าการวเิคราะห์   

ในการวิเคราะห์ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการศึกษาโดยใช้เหตุการณ์การ

เปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์เป็นเกณฑ ์แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 2325-2451 เร่ิมตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงการโอน

ดินแดนให้กบัองักฤษตามสนธิสัญญาแองโกล-สยาม หรือสนธิสัญญากรุงเทพฯ (Bangkok Treaty 

หรือ  Anglo-Siamese Treaty 1909)  

ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2452-2499  เป็นช่วงท่ีองักฤษเขา้ครอบครองแหลมมลายูตอนล่าง

ทั้งหมดรวมถึงหวัเมืองทั้งส่ีท่ีเคยข้ึนกบัไทย จนองักฤษใหเ้อกราชแก่มาเลเซีย    

ช่วงท่ี 3  พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2550 (ปัจจุบนั) นับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราช มี

รัฐธรรมนูญปกครองประเทศ จนถึง พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมท าวจิยัเร่ืองน้ี   

ส่วนท่ีเป็นรูปแบบศิลปะ (Style) เป็นการวิเคราะห์จากอุโบสถซ่ึงเป็นอาคารหลกั

ของวดั โดยใช้รูปแบบศิลปะไทยประเพณีในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึง
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รูปแบบศิลปะพื้นบา้นมลาย ูศิลปะจีน และศิลปะตะวนัตกเป็นส่วนประกอบ เพื่อวินิจฉยัถึงท่ีมาของ

การเปล่ียนแปลง  หลงัจากนั้นจึงจดักลุ่มอุโบสถตามลกัษณะร่วม เพื่อสนบัสนุนการวินิจฉัยแปล

ความผลการวเิคราะห์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ความเป็นมาและการสืบเน่ืองของอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายูก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ (ก่อน พ.ศ. 

2325) 

วดัไทยในเมืองมลายู มีข้ึนภายหลงัจากท่ีคนไทยในบางพื้นท่ีได้ตั้งถ่ินฐานแล้ว

ระยะหน่ึง  ซ่ึงยงัไม่สามารถระบุระยะเวลาได ้ ดว้ยหลกัฐานดา้นพุทธศิลป์ส่วนใหญ่ท่ีพบมีอายุอยู่

ในสมยัรัตนโกสินทร์ ทั้งยงัไม่พบโบราณสถานท่ีร่วมสมยักบัศิลปะสุโขทยัหรือศิลปะอยุธยา คงมี

เพียงพระพุทธรูปขนาดเล็กจ านวนหน่ึงท่ีมีอายกุ่อนสมยัรัตนโกสินทร์  

อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปไดว้่ามีคนไทยตั้งถ่ินฐานอยู่แลว้ในเมืองมลายูก่อน

สมยัรัตนโกสินทร์ และมีวดัไทยอยู่จ  านวนหน่ึง อนัเป็นธรรมเนียมของคนทุกชาติท่ีมีศาสนาย่อม

ตอ้งมีศาสนสถานตามท่ีตนนบัถืออยู่ประจ าหมู่บา้น วดัไทยในเมืองมลายูก็มีลกัษณะดงักล่าว คือ 

เป็นวดัประจ าหมู่บา้นมากกวา่วดัท่ีสถาปนนาโดยพระมหากษตัริยห์รือขนุนางในราชส านกั  

สันนิษฐานว่างานก่อสร้างส่วนใหญ่ในช่วงน้ี ใช้วสัดุและวิธีการตามแบบศิลปะ

พื้นบา้นบนพื้นฐานความเช่ียวชาญช านาญของช่างในทอ้งถ่ิน  ลกัษณะดงักล่าวน้ียอ่มท าให้อาคาร

ส าคญัในศาสนสถานมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแตกต่างจากอุโบสถในปัจจุบนั ตวัอย่างเช่น 

อุโบสถซ่ึงเป็นพื้นท่ีส าหรับท าสังฆกรรมคงสร้างดว้ยไมซ่ึ้งไม่มีความถาวร บางทีก็เป็นเพียงการใช้

วตัถุหน่ึงในแปดชนิด1ท่ีพุทธบญัญติัระบุไวเ้ป็นนิมิตส าหรับท าสังฆกรรม  สันนิษฐานว่าคงเอาน ้ า

ธรรมชาติเป็นสีมา หรือ ท่ีเรียกว่า “อุทกกเขปสีมา” ดงัปรากฏเร่ืองเล่าสืบมาหลายวดั เช่น วดัชล

ธาราสิงเห อ าเภอตากใบ เม่ือคร้ังท่ียงัเป็นของรัฐกลนัตนั ก็ไดท้  าพิธีอุปสมบทและสังฆกรรมต่าง ๆ 

ท่ีโบสถน์ ้า หรือ นทีสีมา ท่ีแม่น ้าตากใบซ่ึงอยูห่นา้วดั2 วดัพิกุลทองวราราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตนั  

                                                 
1 คือ ภูเขา ศิลา ป่าไม ้ตน้ไม ้จอมปลวก หนทาง แม่น ้ า และน ้ า    
2วรรณวภิา  ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย : ชุดที่ 002 เล่มที่ 3 วัดชลธาราสิงเห 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งกรุ๊พ จ ากดั, 2535), 15.  
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ไดท้  าสังฆกรรมบนแพท่ีสร้างไวใ้นล าคลองหลงัวดั3 และ วดัปทุมวิหาร อ าเภอบาเจาะ รัฐกลนัตนั  

ก็มีการท าสังฆกรรมบนแพกลางน ้ าในคลองมาลยัก่อนยา้ยวดัมาตั้งอยูใ่นท่ีปัจจุบนั4 นอกจากน้ีก็ยงั

พบว่าวดับางวดัมีการท าใบสีมาจากไมแ้ทนหินซ่ึงเป็นพฒันาการหน่ึงของใบสีมาก่อนท่ีจะท าใบ

สีมาดว้ยปูน 

ความเป็นมาและการสืบเน่ืองของอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-

2550) 

วดัส่วนหน่ึงเป็นวดัเก่าท่ียงัคงใช้งานอยา่งต่อเน่ือง   และอีกส่วนหน่ึงคงสร้างข้ึน

ใหม่พร้อมกบัการตั้งถ่ินฐานของคนไทย5 ท่ีเขา้มาใหม่ทั้งเขา้มาเพื่อหาท่ีท ากิน คา้ขาย หรือด้วย

วตัถุประสงคอ่ื์นอนัเป็นผลมาจากนโยบายทางการเมือง การปกครอง เช่น การเทครัวคนไทยจ านวน

มากเขา้ไปในเมืองมลาย ูในสมยัรัชกาลท่ี 36 ทาสท่ีหลบหนีเขา้มาตั้งถ่ินฐาน หรือ คนไทยท่ีเขา้มาตั้ง

ถ่ินฐานเพื่อประกอบอาชีพ  การตั้งถ่ินฐานของคนไทยในเมืองมลายจึูงดูเหมือนกระจุกอยูใ่นบริเวณ

ใดบริเวณหน่ึง และกระจายห่างออกไปในบางพื้นท่ี ท าให้การก่อสร้างอุโบสถวดัไทยในแต่ละรัฐมี

ความแตกต่างกนั บ่งบอกความสัมพนัธ์ของคนไทยกบัคนในพื้นท่ีท่ีมีอยูใ่นแต่ละรัฐ 

ภายหลงัจากการโอนหัวเมืองมลายูให้กบัองักฤษ ใน พ.ศ. 2452  คนไทยกบัคน

มลายตู่างอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ ดงันั้นจึงมีสถานะใกลเ้คียงกนั องักฤษไดว้างรากฐาน

                                                 
3วรีะ  สุวรรณ และ แฮลาย ปรามวล, บันทกึมรดกวดัไทยในรัฐกลนัตนั (สงขลา : เทมการพิมพ์

, 2553), 45. 
4 เร่ืองเดียวกนั, 99. 
5สนันิษฐานวา่คนไทยหล่าน้ีอยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้นในชนบท ซ่ึงเป็นต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ 

เช่น ทางเหนือของรัฐกลนัตนั ตามแนวแม่น ้ าตากใบ และ ทางใตข้องรัฐเกดะห์ บริเวณอ าเภอเสะ อ าเภอบาลิง และ 

อ าเภอกวัลามูดา ซ่ึงใกลก้บัเทือกเขาท่ียาวต่อเน่ืองมาจากทางตอนใตข้องไทยเขา้ไปในมาเลเซีย ดา้นอ าเภอเบตง 

จงัหวดัยะลา ไม่ไกลจากรัฐปีนัง และอีกหมู่บา้นคนไทยอีกจ านวนหน่ึงอยู่รอบนอกห่างออกมาจากเมืองอลอร์

สตาร์ ศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองของไทรบุรี หรือ รัฐเกดะห์  ดว้ยเหตุน้ีเราจึงไม่ใคร่พบหมู่บา้นคนไทยตั้งอยู่

ในเมืองหลวงของรัฐอนัเป็นศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองและปกครองของมลายู 

  6หลวงอุดมสมบติั (จนั), จดหมายหลวงอุดมสมบัต,ิ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505.  พระเจา้

บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เฉลิมพลทิฆมัพร โปรดใหพ้ิมพใ์นงานประราชทานเพลิงศพ พระรัตนธชัมุนี (อิสฺสรญาณ

เถร) ณ เมรุหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส 2505), 263. 
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การปกครองประเทศท่ีมีคนหลายเช้ือชาติไวส้ามแบบตามปริมาณและลกัษณะของคนท่ีอาศยัอยู ่

รวมถึงผลประโยชน์ขององักฤษท่ีมีอยูใ่นเมืองนั้น ๆ คือ แบบแรกเป็นการปกครองอยา่งอาณานิคม 

(Straits Settlements)   แบบท่ีสองเป็นแบบสหพนัธรัฐมลาย ู(Federate Malay States) และแบบท่ี

สามเป็นแบบท่ีไม่รวมเป็นสหพนัธ์ (Unfederated Malay States)7 อย่างไรก็ตามขอ้ดีขององักฤษ

ประการหน่ึง ก็คือการยอมรับศิลปวฒันธรรมของคนชาติต่าง ๆ อยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงเห็นไดจ้ากการ

สร้างศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ ท่ีมีอยูท่ ัว่มลาย ูดว้ยเหตุน้ี อุโบสถไทยในเมืองมลายใูนช่วงน้ี จึง

เจริญงอกงามอยู่บนพื้นฐานคติความเช่ือและรูปแบบท่ีมีอยู่เดิม ภายใตอ้  านาจของพระพุทธศาสน

จกัรแบบเดียวกบัไทย  

  อุโบสถในช่วงน้ีสะทอ้นถึงการรับรูปแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณี แมว้่าจะ

ขาดช่างท่ีเขา้ใจรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี แต่ก็ประยุกตรู์ปแบบศิลปะพื้นบา้น ศิลปะจีน

มาผสม อุโบสถในช่วงน้ีจึงเป็นหลกัฐานท่ีสะทอ้นถึงความพยายามของคนไทยในเมืองมลายท่ีูจะ

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัคนไทยในไทยเท่าท่ีท าได้8  

ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นไดคื้นหัวเมืองมลายูให้กบัไทย ท าให้       

                                    งหน่ึงระหวา่ง พ.ศ. 2486-2488 ส่งผลให้นโยบาย “รัฐนิยม” 

ของ จอมพล ป พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาน้ีแพร่เขา้ไปถึงเมืองมลาย ู แต่พบว่า

อุโบสถวดัต่างจงัหวดัหรืออุโบสถแบบ ก แบบ ข แบบ ค ท่ีพระพรหมพิจิตรออกแบบไวใ้น พ.ศ. 

2483 ตามระเบียบ “รัฐนิยม” ยงัไม่ปรากฏในช่วงน้ีไปจนถึงพ.ศ. 2500     

แบบอุโบสถดงักล่าวไดป้รากฏข้ึนคร้ังแรกในรัฐกลนัตนั ในช่วงท่ีมีพระสงฆแ์ละ

ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่จ านวนหน่ึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมวดัไทยในมาเลเซียใน พ.ศ. 2506 เช่ือว่าใน

จ านวนน้ีคงมีพระสงฆแ์ละขา้ราชการระดบัสูงท่ีสามารถเสนอขอ้มูลให้รัฐบาลผา่นกรมการศาสนา

และกระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้เงินงบประมาณสนับนุนการสร้างวดัและเสนาสนะท่ีจ าเป็น

ส าหรับวดั เช่น ห้องสมุดและอุโบสถวดันิโครธาราม อ าเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ อุโบสถวดั

                                                 

 7กรมการปกครอง, กองวชิาการ, หนังสือชุดประเทศชายแดนไทย เล่มที ่1 สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

(กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2515), 14. 

 8สมัภาษณ์ เชษฐ ์ ติงสญัชลี, อาจารยป์ระจ าภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  

มหาวทิยาลยัศิลปากร, วนัท่ี 24 เมษายน 2556. 
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บุญญาราม อ าเภอกบูงัปาสู รัฐเกดะห์  พร้อมน าแบบอุโบสถและช่างไทยเขา้ไปก่อสร้าง นอกจากน้ี

วดัไทยยงัไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลมาเลเซียและพุทธศาสนิกชนในมาเลเซียดว้ย  

บรรยากาศดงักล่าวสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างไทยกบัมาเลเซีย ส่งผล

ให้วดัไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน แมว้่าในเวลาต่อมาคนไทยจะอยู่ภายใตก้ารปกครองของมาเลเซีย 

อยา่งไรก็ตามการตั้งถ่ินฐานของคนไทยท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งในต าแหน่งท่ีตั้งและเวลา ยอ่มท าให้

การสนบัสนุนครอบคลุมไปไม่ถึง อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ซ่ึงเป็นเสมือนตน้แบบวดัไทย

ในมิติใหม่จึงปรากฏอยูเ่พียงบางวดัและบางรัฐ  

ระหว่าง พ.ศ. 2500-2513  รัฐบาลมาเลเซียภายใตก้ารน าของตนกู อบัดุล เราะห์

มาน ก็ไดว้างรากฐานในการปกครองประเทศท่ีมีพื้นฐานทางวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งระมดัระวงั 

โดยให้ความส าคญักบัประชากรส่วนใหญ่ท่ีเป็นมุสลิม และประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา

ประจ าชาติ ถึงกระนั้นรัฐบาลก็ให้การสนบัสนุนวดัไทยโดยการให้งบประมาณสมทบการสร้างวดั

เคียงคู่มากบัรัฐบาลไทย รวมถึงอนุญาตให้มีการตั้งสมาคมไทยเกดะห์-ปะลิสและสมาคม องค์กร 

อ่ืน ๆ แต่ก็ไม่ไดล้ะเลยท่ีจะใหค้วามส าคญักบัคนมลายใูนเร่ืองสิทธิต่าง ๆ ในฐานะภูมิบุตรซ่ึงท าให้

เกิดขอ้เรียกร้องมากมายจากชนกลุ่มน้อยในขณะนั้น  อย่างไรก็ตามสถานะของคนไทยก็ยงัไดรั้บ

การยอมรับวา่เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมของรัฐและมีสิทธิเหนือกวา่คนจีนและคนอินเดียซ่ึงถือวา่เป็นผู ้

อพยพเขา้มาภายหลงั9   

ใน พ.ศ. 2517 กองโจรจีนคอมมิวนิสตท่ี์ถูกมาเลเซียปราบปรามอยา่งหนกั ไดถ้อย

ร่นเขา้มาอยู่ตามแนวชายแดนไทย-         และยงัปฏิบติัการอยู่ในเขตจงัหวดันราธิวาส ยะลา 

สงขลาและสตูล ประกอบกบัเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยท่ีต่อเน่ืองมาจากเหตุการณ์วนัท่ี 14 

ตุลาคม พ.ศ.2516  ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซีย                            เพราะเกรงวา่จะมี

การแทรกแซงทางการเมือง วดัไทยในมาเลเซียจึงขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยอย่างเป็น

ทางการ และตอ้งท านุบ ารุงพุทธศาสนาเอง   

                                                 

 9ไพลดา ชยัศร, “วดัไทยในกลนัตนั: การปรับเปลีย่นมติทิางสังคมและเศรษฐกจิของชุมชนชาวพุทธ

ในรัฐมุสลมิ, สรุปและเรียบเรียงจากการบรรยายในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum), เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤษภาคม 

2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://pr.trf.or.th 
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ระหวา่ง พ.ศ. 2524-2546 รัฐบาลมาเลเซียภายใตก้ารน าของ ดร.มหาเธร์ มูฮมัหมดั 

(Dr. Mahathir Mohamad,) ก็ไดน้ าหลกัศาสนาอิสลามมาปรับใชก้บัระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ซ่ึงท าให้ศาสนาอิสลามมีความเขม้ขน้ข้ึนกวา่แนวคิดของ  ตนกู อลัดุล เลาะห์มาน จนอาจ

กล่าวไดว้า่ ศาสนาอิสลามเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั10 

หลงัจากแนวคิดดงักล่าว ก็มีขอ้สังเกตวา่ สิทธิและศิลปวฒันธรรมของคนท่ีไม่ใช่

คนมลายเูร่ิมถูกจ าแนกอยา่งชดัเจน ซ่ึงมีผลต่อวดัไทยและคนไทยท่ีมีสถานภาพเช่นเดียวกบัคนชาติ

อ่ืน อีกทั้งยงัมีข้อสังเกตว่าการสร้างอุโบสถก็ดี หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนภายในวดัในช่วงกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 26 มกัมีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็นจนเป็นจุดเด่นของวดั และโดยเฉพาะอุโบสถมกัมี

รูปแบบศิลปะไทยประเพณีเหมือนในไทย เช่ือว่างานก่อสร้างดังกล่าวน้ี มีเจตนาท่ีจะให้เป็น

สัญลกัษณ์บ่งช้ีบริเวณท่ีเป็นท่ีอยูข่องคนไทย รวมถึงดึงดูดคนให้เขา้วดั อนัเป็นแนวทางหน่ึงในการ

ท่ีจะท าให้วดัมีรายไดม้าท านุบ ารุงพุทธศาสนา นอกเหนือจากสร้างอุโบสถแลว้ก็ยงัมีการสร้างรูป

เคารพขนาดใหญ่กลางแจง้ โดยเฉพาะในอ าเภอตุมปัตนั้น มีอยูเ่กือบทุกวดั  ซ่ึงน่าจะมีเจตนาท านอง

เดียวกนั 

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ช่วงท่ีหน่ึงถึงช่วงท่ีสาม กลุ่มคนท่ีเป็นผูอุ้ปถมัภ์วดัท่ีส าคญั 

คือ คนจีน ส่งผลให้คติความเช่ือและรูปแบบอุโบสถไทยมีอิทธิพลจีน โดยเฉพาะวดัไทยในรัฐปีนงั 

ซ่ึงปรากฏลกัษณะดงักล่าวมาตั้งแต่ช่วงแรก ส่วนรัฐอ่ืน ๆ ก็มีอยู่บา้ง แต่ในช่วงหลงัมกัสร้างรูป

เคารพตามคติความเช่ือของคนจีนมาก ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มี

ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ไม่มีก าลงัเงินมากพอจะสนบัสนุน และบ ารุงพุทธศาสนาไดต้ามล าพงั 

ขณะท่ีคนจีนมีฐานะดีกวา่ และมีความศรัทธาและความเช่ือเร่ืองการเสริมสิริมงคลให้กบัชีวิตและ

ความเจริญกา้วหน้าในอาชีพการงาน คนจีนจึงเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการเงินท่ีส าคญัส าหรับวดัไทย 

ท าให้มีการอนุโลมให้สร้างตามประติมากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและความศรัทธาของคนจีน
                                                 

10 Patricia Martinez, “Mahatir, Islam, dan Dilema Melayu Baru”, Pentadbiran Mahathir 
Prestasi dan Krisis dalam Pemerintahan, P.235 และ Kassim Thukiman, Malaysia: Perspektif, Sejarah dan 
Politik, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2005. อา้งถึงใน อญัชลี  ถัว่เถ่ือน, “เปิดโฉมหนา้มุสลิมมาเลเซีย 
           อิสลามในยคุโลกาภิวฒัน์” ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติ, มหาวทิยาลยัมหิดล, วนัท่ี 18 พฤษภ     2555, 
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โดยเฉพาะการสร้างรูปพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร (เจา้แม่กวนอิม) ตามคติความเช่ือของคนจีน

รวมถึงพระพรหม และรูปเคารพอ่ืนท่ีไดรั้บความนิยมบูชา นบัเป็นการผสมผสานคติความเช่ือท่ี

เกิดข้ึนภายในวดัไทยในปัจจุบนั  
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รายช่ือวดัในมาเลเซีย จ าแนกตามรัฐและอ าเภอ 

รัฐ อ าเภอ รายช่ือวดั วดัทีเ่ข้าส ารวจ 
เกดะห์ 
(Kedah) 

กบูงัปาสู 
(Kubang Pasu) 

วดัจิตราราม  
วดับุญญาราม  
วดัสิรินิคม  
ส านกัสงฆส์มคัคีธรรม ไม่ส ารวจ 
ส านกัสงฆล์งักาววีนาราม ไม่ส ารวจ 

โกตาเซตาร์ 
(Kota Setar) 

วดันิโครธาราม  
วดัสโมสรราชานุประดิษฐ์  
วดัเจติยาราม  
ส านกัสงฆเ์ทพนิมิตร ไม่ส ารวจ 
ส านกัสงฆเ์ทวกุณชร ไม่ส ารวจ 

เป้ินดงั 
(Pendang) 

วดัโพธิเจติยาราม  
วดัวนรัตนาราม  
วดัวสุิทธิประดิษฐาราม  
วดัเทพสุวรรณาราม  
วดัเทพบณัฑิต  
วดัถ ้าคีรีวงษ ์  
วดัสุนทรประชาราม  
วดัรัชตคีรี  
วดัจินดาราม  
วดัเวฬุวนั  
ส านกัสงฆดิ์นแดง ไม่ส ารวจ 

 เซะ(Sik) วดักาไหล  
วดัไทยเจริญ  
วดัจงเจริญสุกใส  
วดัเตราะปาดงั  
วดัธรรมศิริวราราม  
วดัจนัทร์หอม  
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รัฐ อ าเภอ รายช่ือวดั วดัทีเ่ข้าส ารวจ 
 บาลิง (Baling) วบิูลวราราม  

วดัพระธาตุ (ป่าลิไลย) บาลิง  
วดัพระศรีมหาโพธ์ิ  
วดัสระหลวง ไม่เขา้ส ารวจ 
วดัสังฆาราม   
วดัก าปงตสั ไม่เขา้ส ารวจ 

กวัลามูดา 
(Kuala Muda) 

วดัด ารงรัตนาราม  
วดัสามคัคีรัตนาราม  
วดัพุทไธยาปติฏฐาราม  

ปาดงัเตอร์รัพ 
(Padang Terrap) 

วดัล าเด็น  
วดัไทยประดิษฐาราม  
วดัพุทธาราชานุสรณ์  
วดัพิกุลธาราราม  
วดัเทพชุมนุม  

กหูลิม (Kulim) วดัพระธาตุบุญญสุนทราราม  
ปะลิส 
(Perlis) 

คงัหง่า (Kanggar) วดัมชัฌิมาประสิทธ์ิ  
วดักบูงัตีกา  
วดัสุวรรณคีรี  
วดัพรหมวิจิต  

  ส านกัสงฆสิ์ริพฒันานิคม  
ส านกัสงฆทุ์่งตง  

ปีนงั 
(Penang) 

จอร์ททาวน์ 
(George Town) 

วดัชยัมงคลาราม  
วดัป่ินบงัอรนอก  
วดัใน  
วดับุปผาราม  

บตัเตอร์เวธิ 
(Butterwert) 

วดัโพธิเจริญธรรม  

รัฐ อ าเภอ รายช่ือวดั  
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 บูกิตมาเตอยมั 
(Bukit Materjam) 

วดัจนัทราราม  
วดัราชโพธ์ิหงษ ์  

กลนัตนั 
(Kelantan) 

ปาเซร์มสั 
(Pasir Mas) 

วดัอุตมาราม  
วดัโฆสการาม  
วดัจีนประดิษฐาราม  

ตุมปัต (Tumpat) วดัประชาจินาราม  
วดัโพธิวหิาร  
วดัโคกสยาวนาราม  
วดัสุนธาราม  
วดัประชุมธาตุชนาราม  
วดัมชัฌิมาราม  
วดัพิกุลใหญ่  
วดับางตะหวา  
วดัชลประชุมธาตุชนาราม  
วดัใหม่สุวรรณคีรี  
วดัแจง้พุทธาวาส  
วดัพิกลุทองวราราม  

  วดัอริยคีรี  
บาเจาะ 
(Bachok) 

วดัปุทมวหิาร  
วดัพุทธทกัษิณม่ิงมงคล  

 

หมายเหตุ  วดัไทยและส านกัสงฆใ์นรัฐกลนัตนั เกดะห์ ปะลิส และปีนงัรวม 73 วดั ไดท้  าการส ารวจ 

62 วดั ท่ีเขา้ส ารวจคิดเป็นร้อยละ 84.93 และไม่ไดเ้ขา้ส ารวจรวม 11 วดั คิดเป็นร้อยละ 15.07 

ท่ีมา : พระมหาเชาวลิต ญาณเมธี, รายนามวดัไทยในประเทศมาเลเซีย ประจ าปี พ.ศ. 2551-2552, 3 

หนา้ (เอกสารอดัส าเนา) 
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ภาคผนวก ข 

จารึกภาษาไทยบางส่วน 
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จารึกอุ้ยเลง็โบ่ย ทีเ่สาธงวดัชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตัน 

ดา้นท่ี 1 

(บน)   

ส 

(ล่าง) 

ขอประกาศใหญ้าติทั้งหลายทราบวา่เสาร์ธงน้ี 

เปนของขา้พเจา้ไดส้ร่างเม่ือ พ.ศ. 

ดา้นท่ี 2 

(บน) 

ธ 

พระเสาร์เปนผูจ้ดัการ 

อุย้เล็งโบย 

ตลาดใหญ่ 

เปนเจา้ 

ของ 

(ล่าง) 

๒๔๘๒ เอกศกเหมนัตฤดู ขา้พเจา้ขออุทิศ 

ฐานใหเ้กิดในภายหนา้ใหมี้ปัญญาวย่ 

ดา้นท่ี 3 

(บน) 

ส 

(ล่าง) 

ไวใจซ่ือตรงลงตามพระเมตไตรยและเกิดมาใน 

ภพใดๆขอใหข้า้พเจา้เกิดเป็นมนุษยรูปโฉม 

ดา้นท่ี 4 

(บน) 
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  ธ 

 (ล่าง) 

 ผวิพรรณ์ผด  ผองอนัประเสริฐใหเ้กิดเปนนกัปราช 

 ประกอบดว้ยปัญญาปรชาชาญในอนาคตเถิด 

จารึกทีเ่จดีย์ วดัชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตัน 

ท่านพระครูกิว 

โอภาสพุทธคุณ 

เป็นผูส้ร้างเม่ือ 

พ.ศ. 2473 

จารึกทีอุ่โบสถ วดัชลประชุมธาตุชนาราม อ าเภอตุมปัต รัฐกลนัตัน 

  ท่านพระครูก๋ิว 

 โอภาสพุทธคุณ 

 เป็นผูส้ร้างเม่ือ พ.ศ 2461 

จารึกพระช้อย ทีเ่สาธง วดัวสุิทธิประดิษฐาราม (วดัปลายระไมย) อ าเภอเป้ินดัง รัฐเคดาห์ 

ดา้นท่ี 1 

รวมคณะผูเ้ป็นหวัหนา้จดัสร้าง 

ศาลาเสาธงหลงัน้ี  คือ ๑ นายรินทร์ 

๒ นายหนุย้  ๓ นายนุ่น ๔ นายชุม ๕ นายไชย 

๖ นายอินทร์ ๗ นายเลือน ๘ นายจนัทร์ 

๙ นายเลิศ ๑๐ นายเรือง    ๑๒ นายหวา้น 

ขอกุศลอนัน้ีจงถึงแก่บิดามารดา  ซ่ึงมรณภาพ 

ไปแลว้  ขอไหไ้ดรั้บความสุขในสรวงสวรรค ์ เทอญ 

ดา้นท่ี 2 

ศาลาเสาธงหลงัน้ี ไดส้ร้างเม่ือ 

วนัท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกบั 
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วนัเสาร์ แรม ๖ ค ่า เดือน ๒ ปีชวด 

  ดา้นท่ี 3 

ขา้พเจา้พระชอ้ย อติภโล  เจา้อาวาสวดัประดิษฐ 

ไดช้กัชวนญาติโยมสร้าง  เสาธงน้ีข้ึน  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

การท าบุญอุ่นใจในสรวงศิระ  แสนประเสริฐเลิศล ้าตาม 

ค าภีร์  กายเราน้ีไม่นานการมรณา  บุญน้ีแลแน่นกัประจกัจิตต ์

ช่วยชีวติของคนพน้ทุกขา  การท าบุญอุดหนุนอาตมา 

พน้ทุกขาเง่ือมชะโงกโลกอุดร  การท าบาปหยาบชา้ทาง 

อบาย  เราหญิงชายจงจ าค าพระสอน  จงบ าเพญ็เบญ็จ 

ศีลชินาร  ถึงมว้ยมรสู่แคว้นแดนสุข  เอย 

ประพนัธ์ โดย นายถาวรราชไพฑูรย ์

ดา้นท่ี 4 

วริิเยน  ทุกฺขมเนติ 

บุคคล , ล่วงพน้ทุกขเ์พราะอุตส่าห์  ประกอบ 

การกิจนานา  เสาะหาทรัพยสิ์นเงินทอง 

ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน  เวน้การท่ีชัว่มวั 

หมอง  เล้ียงชีพชอบท าตามท านอง  ยอ่มลอยล่อง 

ล่วงทุกข ์ เอย. 

จารึกทีฐ่านพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวดับุปผาราม จอร์จทาวน์ รัฐปีนัง 

นายกรองวยัยาวจกร  ไดป้ระชุมสัปรุษหล่อท่ีวดัโปรดเกษ  เมืองนครเข่ือนขนั   

  ม,ก,ท, มีพระปลดั  นอ้ยวดัโปรดเกษปากลดั  กบัพระอาจารยแ์กว้เมืองสงขลา 

  วดัอ่างทอง ไดส้ร้างพระพุทธชินราชไวใ้นพระสาศนา เม่ือพระพุทธศกัราชล่วงแลว้ได ้ 

  ๒๔๕๗  ปีขานฉศกจุลศกราช ๑๒๗๖   เปนฝีมือนายแดงชาดิไทกรุงเทพ 

ดวงศิลาฤกษ์พระเจดีย์วดับุปผาราม จอร์จทาวน์ รัฐปีนัง 

วดับุปผาราม, ซากัก๊ฉนั, ๘ ถนนเปรัคโร๊ด ปีนงั 

 ก าหนดการตามจนัทรคตินิยมณวนั๒ ๑๒ 
๑๘ค ่า ปีระกานพศก 
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ปรกตินาสวาร จ.ศ.๑๓๑๙ ตรงกบัสุริยคตินิยมปรกติสระทินท่ี 

๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ร.ศ.๑๗๖ ศุภมงคลปฐมฤกษเ์วลา ๑๐.๓๙น. 

ขอเชิญท่านประทานประกอบพิธีวางศิลาฤกษต์ามประเพณีนิยม 

สุดฤกษเ์วลา ๑๑,๓๓,๒๐ น. ลคัณาสถิตราษีกนัยน์รก่ิงปถวธีาตุ 

เกาะปัญจมะฉฏัฐมะนวางคท่ี์ ๖-๔ เกาะทุติยะตรียางคท่ี์ ๙ เสวยหตัถะ 

เทวะนกัษตัร์ท่ี๑๓ (ดาวฝ่ามือ) ประกอบไปดว้ยภูมิปาโลแห่งฤกษ ์

จนัทรเสวยคนุราระเทวะนกัษตัร์ท่ี๑๗ (ดาวหงอนนาค)ประกอบไป 

ดว้ยราชาฤกษ ์ เวลาท่านประทานจะท าการขอใหแ้ปรพกัตร์สู่ทิศ 

หรดี (ตวนัตกเฉียงใต)้ อนัเป็นมงคลของทิศนั้นก่อนจึงท าการ 

วางศิลาฤกษ ์ ในวนัน้ีเป็นมหาสิทธิโชคแห่งวนั  ใหเ้ร่ง 

ประกอบการมงคลทั้งปวงดีนกั  ไม่มีอุบาทวท์ั้งปวง 
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ภาคผนวก ค 

ข้อความในตราตั้งเจ้าคณะรัฐกลนัตัน (เฉพาะภาษาไทย) 
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ข้อความในตราตั้งเจ้าคณะรัฐกลนัตัน (ส่วนทีเ่ป็นภาษาไทย) 

แต่งตั้งหัวหน้าพระสงฆ์ (เจ้าคุณ) รัฐกลนัตัน 

สุลต่านอิสมาย เพตรา อีบณีย ์อลั-มารทฮู์ม สุลต่าน ยาย่ะ เพตรา ดี.เค. ดี.เอ็ม.เอ็ม, ดี.เค. (เนกรี เซมบิ

ลนั) ดี.เค. (นเกรี สลงังอร์) ดี.เค. (เนกรี ยะโฮร์) ดี.เค. (เนกรี เคดาห์) ดี.เค. (เนกรี เปรัก) ดี.เค. (เนกรี

ตรังกานู) ดี.เค. (เนกรี ปะลิส) ดี.เค.เอ็ม.บี (บรูไน) ดี.พี.เ (เนกรี สาราวกั) เอ็ส.พี.เอ็ม. เค., เอ็ส เจ.เอม็.

เค., เอส็.พี.เอส็.เค. สุลต่านและเจา้ผูค้รองรัฐกลนัตนัและบรรดาอาณาเขตท่ีข้ึนต่อรัฐน้ี  

นมสัการ พระครูสุวรรณาวฒิุธร 

ประกาศให้ทราบด้วยทัว่กัน 

   1. โดยท่ีเป็นธรรมเนียมประเพณีว่า หัวหนา้คณะสงฆ์ไทยฝ่ายพุทธศาสนา (เจา้คุณ-ผูน้ า

วดัต่างๆ) ในรัฐกลนัตนั จะไดรั้บแต่งตั้งโดยผูค้รองนครรัฐภายใตล้ายพระนามและพระราชลนัจกร 

  2. และโดยท่ีพระครูสีลคุณาภรณ์ ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งโดยเรา สุลต่านอิสมย เพตรา เม่ือวนัท่ี 

10        ค.ศ. 1995 ตรงกบัวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 ไดถึ้งมรณภาพเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม ค.ศ. 

2001 ตรงกบัวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2544 ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหต้  าแหน่งหวัหนา้คณะสงฆ ์(เจา้คุณ) วา่งลง 

  3. ฉะนั้น บดัน้ี เรา ในการใชสิ้ทธิและอ านาจในฐานะสุลต่านและเจา้ผูค้รองรัฐกลนัตนั จึง

ขอแต่งตั้งโดยสัญญาบตัรฉบบัน้ีให้พระครูสุวรรณวุฒิธรเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ (เจา้คุณ)      ส าหรับ

รัฐกลนัตนั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1  กร     .ศ. 2003 ตรงกบัวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2003  ร ก         1 

มกราคม พ.ศ. 2546  

 4. และดว้ยการแต่งตั้งน้ี  พระครูสุวรรณาวุฒิธร ท่ีกล่าวชอบน้ี ไดรั้บมอบอ านาจและเอก

สิทธิใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิและความผกูพนัทั้งปวงท่ีหวัหนา้คณะสงฆพ์ึงมีและโดยหนงัสือ

ฉบบัน้ี เราขอประกาศแก่บรรดาผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนไดรั้บทราบความขอ้น้ี 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-สกุล   นายบรรลือ ขอรวมเดช 

ท่ีอยู ่   126 ซอยศรีพิชยั ถนนคนัคลองประปาฝ่ังซา้ย เขตบางซ่ือ 

     แขวงบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

ท่ีท างาน    วทิยาลยัเพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    กรุงเทพมหานคร 

ประวติัการศึกษา 

          พ.ศ. 2521   ศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา 

     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 พ.ศ. 2529   ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

     มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

ประวติัการท างาน 

 พ.ศ. 2527-2528  อาจารย ์1 โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม เขตหนองแขม 

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2528-2548  อาจารย ์3-7 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเพาะช่าง 

 พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั  อาจารย ์7 วทิยาลยัเพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

     รัตนโกสินทร์ 
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