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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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50107903 : MAJOR : THAI ART HISTORY  

KEY WORD : THE ORDITIONAL HALL (UBOSOT) / MALAYA / RATTANAKOSIN PERIOD 

 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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กติติกรรมประกาศ 
 

           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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