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50107903 : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
คาสาคัญ : อุโบสถ/ เมืองมลายู/ สมัยรัตนโกสิ นทร์
บรรลือ ขอรวมเดช : อุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู (กลันตัน เกดะห์ ปะลิส และปี นัง) สมัย
รัตนโกสิ นทร์. อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ : ศ.ดร. ศักดิ์ชยั . สายสิ งห์. 361 หน้า.
งานวิจยั นี้มีวตั ุประสงค์เพื่อศึกษาความมาและการสื บเนื่องของอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู ในด้าน
รู ปแบบและความสัมพันธ์ทางศิลปะ งานวิจยั นี้เริ่ มจากการเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม รวมไปถึงการ
สัมภาษณ์พระสงฆ์ ชาวบ้าน ช่ างท้องถิ่นและช่างไทย โดยมี บริ บทเกี่ ยวกับการเมือง การปกครอง ศาสนาและ
ศิลปะ จากนั้นจึงนาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรู ปแบบระหว่างอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายูกบั อุโบสถ
ศิลปะไทยประเพณี ในไทย รวมถึงศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะจีน ศิลปะตะวันตก และแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ผลของการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ นสามช่วงดังนี้
ช่วงที่หนึ่ ง (พ.ศ. 2325 – 2451) อุโบสถวัดไทยในรัฐทางฝั่งตะวันออก (รัฐกลันตัน) และรัฐทางฝั่ง
ตะวันตก (เกดะห์ ปะลิสและปี นัง) ต่างแสดงว่าได้รับอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านที่มีอยูใ่ นรัฐนั้นๆ ในขณะที่ อุโบสถ
ในรัฐปี นังแสดงอิทธิพลศิลปะจีนผสมกับศิลปะตะวันตก
ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2452 – 2499) เริ่ มต้นตั้งแต่องั กฤษเข้าครอบครองแหลมมลายูทางตอนล่างทั้งหมด
ในช่วงนี้มีอุโบสถเพียงไม่กี่หลังที่รับเอาแบบการตกแต่งของตะวันตกมาใช้ ยกเว้นวัดในรัฐปะลิสที่แสดงถึงการ
รับอิทธิ พลศิ ลปะตะวันตกมากกว่ารัฐอื่น ส่ วนในรัฐปี นังอุโบสถได้รับอิทธิ พลศิ ลปะจี นมากกว่าแบบอื่น ในรัฐ
กลันตันพบว่าอุโบสถมีการพัฒนารู ปแบบมาเป็ นศิลปะไทยประเพณี อย่างรวดเร็ ว ตั้งแต่ส่วนฐาน อุโบสถ หลังคา
และมีการสร้างอุโบสถจตุรมุขที่ มีเรื อนยอดแบบปราสาทในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่ งตรงกันข้ามกับ
อุโบสถในรัฐเกดะห์ ที่ ไม่แสดงรู ปแบบของศิ ลปะจากภายนอก รู ปแบบของอุโบสถส่ วนใหญ่จึงยังคงมีศิลปะ
พื้นบ้านมลายูมากกว่ารัฐอื่นๆ
ช่วงที่สาม (พ.ศ. 2500 – 2550) การสร้างอุโบสถส่ วนใหญ่ในช่วงนี้ ในทุกรัฐที่กล่าวมามีตน้ แบบมา
จากอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี จากภาคกลางของไทย ดังนั้นจึงไม่มีการพัฒนาการเกี่ยวข้องกับอิทธิ พลของ
ศิลปะพื้นบ้านที่ มีมาก่อนในช่วงที่ หนึ่ งกับช่วงที่ สอง แต่กลับมีพฒั นาการตามแบบอุโบสถในไทย อย่างไรก็ดี
อุโบสถแบบนี้มกั พบตามพื้นที่ที่มีความเจริ ญ และมีบางวัดที่ได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้างจากรัฐบาลไทย
และรัฐบาลมาเลเซีย รวมถึงผูอ้ ุปถัมภ์ที่เป็ นชาวจีน
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50107903 : MAJOR : THAI ART HISTORY
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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 20 th 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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ท่านที่สาม คือ ผูช้ ่วยศาตราจารย์ เชษฐ์ ติงสัญชลี ซึ่ งได้ให้แนวทางการคิด มุมมองในการวิเคราะห์
ข้อมูล ให้มีหลายมิ ติ ตลอดจนแก้ไ ขข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ขอขอบพระคุ ณคณะกรรมการการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่ได้สละเวลามาสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ ปรับปรุ งที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ในส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั ขอขอบพระคุณเจ้าอาวาส และพระสงฆ์วดั ไทยในรัฐกลันตัน รัฐเกดะห์
รัฐปะลิ สและรั ฐปี นัง ที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการสื บค้น สื บสวน ทั้งในลักษณะของการ
สัมภาษณ์และเอกสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั โดยเฉพาะ พระครู พิพฒั น์หตั ถกิจ (เนื่อง ติขฺปัญฺ
โญ) เจ้าอาวาสวัดประชุมธาตุชนาราม รัฐกลันตัน เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม รัฐเกดะห์ เจ้าอาวาสวัด
พุ ท ธเชตวัน เมื อ งกัว ลาลัม เปอร์ ที่ อ นุ เ คราะห์ ที่ พ กั ขณะเดิ น ทางส ารวจวัด นอกจากนี้ ผูว้ ิ จ ัย
ขอขอบคุณ “พระมหาเชาวลิต ญาณเมธี ” และ “พระครู สังฆรักษ์ประดับ (เจ้านาย)” แห่ งวัดนิ โคร
ธารามที่ได้ช่วยนาข้าพเจ้าเดิ นทางไปวัดหลายวัดทั้งในรัฐเกดะห์และปะลิส รวมถึง “คุณกัส” วัด
พุ ท ธไทยเชตุ ว ัน เมื อ งกั ว ลาลั ม เปอร์ ที่ ช่ ว ยประสานจัด หาที่ พ ัก กั บ ทางวัด ให้ และต้ อ ง
ขอขอบพระคุณอาจารย์แดง บางตะหวา และคุณ หลวง บุญรัตน์ ช่างไทยในรัฐกลันตัน ที่ได้เพิ่มเติม
ข้อมูลงานช่างไทยในรัฐกลันตันซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการทาวิจยั นี้
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1. ความนา ..............................................................................................................
2. ลักษณะทัว่ ไปของวัดไทยในรัฐกลันตัน .............................................................
3. ผังบริ เวณวัด ........................................................................................................
4. การแบ่งช่วงศึกษาวัดไทยในรัฐกลันตัน ..............................................................
ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) ............................................................................
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)............................................................................
ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550)............................................................................
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5. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐกลันตันช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) ..................................
กลุ่มอุโบสถอิทธิพลศิลปะพื้นบ้านมลายู......................................................
6. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐกลันตัน ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) ................................
6.1 อุโบสถอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี ........................................................
6.2 อุโบสถอิทธิพลผสมศิลปะจีน ................................................................
7. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐกลันตัน ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2500 –2550) ..............................
7.1 อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ............................................................
8. สรุ ปรู ปแบบอุโบสถในรัฐกลันตัน ......................................................................
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2325-2451 ..............................................................................
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2452-2499 ..............................................................................
ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2500-2550 ..............................................................................
อุโบสถในรัฐเกดะห์และรัฐปะลิส ................................................................................
1. ความนา ............................................................................................................
2. ลักษณะทัว่ ไปของวัดไทยในรัฐเกดะห์ และปะลิส ...........................................
3. ผังบริ เวณวัด .....................................................................................................
4. การแบ่งช่วงศึกษาวัดไทยในรัฐเกดะห์ .............................................................
ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451)............................................................................
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)............................................................................
ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550)............................................................................
5. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐเกดะห์และรัฐปะลิส ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) ...........
อุโบสถแบบผสมศิลปะไทยประเพณี กบั ศิลปะพื้นบ้าน ...............................
6. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐเกดะห์และรัฐปะลิส ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) ...........
6.1 อุโบสถอิทธิพลศิลปะพี้นบ้าน................................................................
6.2 อุโบสถอิทธิพลศิลปะอาณานิคม ............................................................
7. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐเกดะห์ และรัฐปะลิส ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2500 - 2550) ........
อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ..................................................................
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113
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5

สรุ ปรู ปแบบอุโบสถในรัฐเกดะห์และปะลิส ........................................................
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2325-2451 ............................................................................
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2452-2499 ............................................................................
ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2500-2550 ............................................................................
อุโบสถในรัฐปี นัง.........................................................................................................
1. ความนา ............................................................................................................
2. ลักษณะทัว่ ไปของวัดไทยในรัฐปี นัง ................................................................
3. ผังบริ เวณวัด .....................................................................................................
4. การแบ่งช่วงศึกษาวัดไทยในรัฐปี นัง ................................................................
ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) ............................................................................
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)............................................................................
ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550)............................................................................
5. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐปี นัง ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) ....................................
อุโบสถแบบผสมศิลปะจีนกับศิลปะอังกฤษ ................................................
6. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐปี นังช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) .....................................
6.1 อุโบสถอิทธพลศิลปะจีน........................................................................
6.2 อุโบสถอิทธิ พลศิลปะอาณานิคม ...........................................................
7. วิเคราะห์อุโบสถในรัฐปี นังช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550) .....................................
7.1 อุโบสถอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี ........................................................
7.2 อุโบสถอิทธิ พลผสมไทย จีน พม่า ..........................................................
8. สรุ ปรู ปแบบอุโบสถในรัฐปี นัง ........................................................................
ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451)...........................................................................
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)...........................................................................
ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550)...........................................................................
ประมวลผลการวิเคราะห์อุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู .................................................
1. อุโบสถในช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) ...............................................................
อุโบสถอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้าน......................................................................
2. อุโบสถในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) ...............................................................
2.1 อุโบสถอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี ........................................................
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271
272
284
293
297
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317
321

บทที่
2.2 อุโบสถอิทธิพลศิลปะพื้นบ้าน................................................................
2.3 อุโบสถอิทธิพลศิลปะจีน........................................................................
2.4 อุโบสถอิทธิพลศิลปะอาณานิคม ............................................................
3. อุโบสถในช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550) ...............................................................
อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ..................................................................
7
บทสรุ ป… ....................................................................................................................
ความเป็ นมาและการสื บเนื่องของพุทธศิลป์ ไทยในหัวเมืองมลายู
ก่อนสมัยรัตนโกสิ นทร์ (ก่อน พ.ศ. 2325) ....................................................
ความเป็ นมาและการสื บเนื่องของพุทธศิลป์ ไทยในหัวเมืองมลายู
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ (พ.ศ. 2325-2550) ......................................................
รายการอ้างอิง ............................................................................................................................
ภาคผนวก ..................................................................................................................................
ภาคผนวก ก รายชื่อวัดไทยในมาเลเซีย.......................................................................
ภาคผนวก ข จารึ กภาษาไทยบางส่ วน .........................................................................
ภาคผนวก ค ข้อความในตราตั้งเจ้าคณะรัฐกลันตัน (เฉพาะภาษาไทย) .......................
ภาคผนวก ง ภายถ่ายทางอากาศแสดงที่ต้ งั วัดไทยในรัฐกลันตัน รัฐเกดะห์ รัฐปะลิส
รัฐปี นัง .........................................................................................................
ประวัติผวู้ ิจยั ..............................................................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ญ

หน้า
322
322
323
324
324
328
329
330
335
345
346
350
355
357
361

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงตาแหน่งที่ต้ งั วัดในรัฐกลันตัน
จากความสู งประมาณ 89 กิโลเมตร .....................................................................
2 ภาพมุมกว้างวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ถ่ายจากด้านทิศเหนือ ................
3 กุฏิเจ้าอาวาส วัดแจ้งพุทธาวาส อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ................................................
4 ห้องโถงใหญ่ภายในกุฏิเจ้าอาวาส วัดแจ้งพุทธาวาส .......................................................
5 ภาพถ่ายทางอากาศ ผังบริ เวณวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ...........................
6 อุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต (หลังเดิม) ................................................
(ก) อุโบสถด้านหน้า มุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
(ข) อุโบสถด้านหลัง มุมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
7 ขอบปูนที่ก่อล้อมภายในใส่ ดิน เพื่อตั้งฐานเสาอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตันส่ วนลูกนิมิตฝังไว้ชิดขอบปูน........................................
8 บันได ทางขึ้นด้านหน้าอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม ..................................................
(ก) ภาพลายเส้นแสดงตีนเสาและระเบียง
(ข) บันไดทางขึ้นไปยังระเบียงหน้าประตู
9 สุ เหร่ าบ้านอาโห ตาบลมะนังหยง อาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปัตตานี ....................................
10 โครงสร้างเรื อนพื้นบ้านมลายู .........................................................................................
11 ฝาปะกน .........................................................................................................................
(ก) ฝาปะกน อุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม ซึ่งมีการสลับลูกฟัก
และลูกปะกนต่างๆ จากเรื อนไทย
(ข) ฝาปะกนแบบเรื อนไทยภาคกลาง
12 ภายในอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม ............................................................................
(ก) เสาร่ วมในรับขื่อและแปหัวเสา
(ข) เสาร่ วมผนังรับจันทันหลังคากันสาด
(ค) ประตูแบบกลอนดาล
(ง) ลายฉลุไม้เลียนแบบลูกมะหวดตรงช่องหน้าต่าง
13 ช่องแสงและหน้าต่างยาว แบบเรื อนพื้นบ้านมลายู ...........................................................
(ก) ช่องแสง
(ข) หน้าต่างยาว
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28
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31
31
32
35

36
37

38
39
40

41

42

ภาพที่
14 พระพุทธรู ปในอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม ...............................................................
15 โครงสร้างหลังคาอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม ...........................................................
16 บางส่ วนของหน้าบัน ปั้นลม และระแนงสาหรับเกี่ยวกระเบี้องขอ .................................
17 อุโบสถวัดพัฒนาราม (ก่อนการบูรณะ) อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี .......................
18 อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน สร้างพ.ศ. 2461..................
19 อุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน สร้างพ.ศ. 2466 ....................................
20 อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน สร้างพ.ศ. 2467 ...........................
21 อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน สร้างพ.ศ. 2471 ............................
22 อุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน บูรณะ พ.ศ. 2474.................................
23 อุโบสถวัดแจ้งพุทธาวาส อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน สร้างพ.ศ. 2497 ................................
24 อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สร้างพ.ศ. 2416 ......................
25 พาไลทางด้านข้าง อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห .....................................................................
26 ด้านหน้าทาบันไดขึ้นตรงมุข มีประตูซุม้ ทรงปราสาทยอด 3 ประตู
อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห .......................................................................................
27 อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห ..................................................................................................
(ก) ผนังด้านข้างทาช่องหน้าต่าง 4 ช่อง
(ข) กรอบหน้าต่างประดับซุม้ ทรงปราสาทยอด
28 เสาซุม้ อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห .......................................................................................
(ก) ภาพขยายฐานซุม้ ประตูประธาน
(ข) กรอบซุม้ ประตูประธาน
29 ซุม้ ประตูประธาตอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห ......................................................................
(ก) หน้ากระดานเชิงกลอนซุม้ ประตู
(ข) ยอดซุม้ ประตูประธาน
30 หน้าบันอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห .....................................................................................
(ก) หลังคาจัว่ ชนิ ดสามซ้อน ซ้อนที่ 1 เป็ นหลังคามุข
(ข) หลังคาสามตับ ตับล่างคลุมพาไล
(ค) หน้าบันตอนล่างเป็ นรู ปเทพบุตร เทพสตรี และอักษรบอกปี ที่สร้างอุโบสถ
(ง) หน้าบันตอนบนประดับปูนปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
สองข้างเป็ นลายกนกก้านขด
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31 ฐานอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ....................................
32 ฐานอุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ..............................................
33 ฐานอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน .............................................
34 ฐานอุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน .......................................................
35 ภาพขยายฐานบัวลูกแก้วอกไก่ อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห .................................................
36 ซุม้ ทรงปราสาทยอด อุโบสถวัดบรมพุทธาราม อาเภอเมือง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ..
37 ซุม้ หน้าต่าง อุโบสถวัดพิกุลทอง .....................................................................................
(ก) ซุ ม้ หน้าต่างทรงปราสาทยอด
(ข) ภาพลายเส้นซุม้ ทรงปราสาทยอด
(ค) บัวหัวเสาซุม้
(ง) ฐานเสาซุม้
38 ซุม้ ประตูทรงปราสาท อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม ........................................................
(ก) ซุ ม้ ประตูทรงปราสาทยอด มีบนั แถลงอยูท่ ี่เชิงกลอน
(ข) ภาพขยายหางหงส์ทรงกนก
39 อุโบสถวัดโคกมะเฟื อง อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส .................................................
(ก) อุโบสถ
(ข) ซุ ม้ หน้าต่างทรงปราสาทยอด
(ค) ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด
(ง) ภาพขยายหางหงส์ทรงกนกซุม้ บันแถลง
40 ซุม้ ประตูทรงบันแถลง อุโบสถวัดโพธิวหิ าร อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ...........................
41 ซุม้ ประตูทรงบันแถลง ....................................................................................................
42 ซุม้ ประตูทรงบันแถลงมุขหน้า อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตาวนาราม กรุ งเทพฯ ..........
(ก) ซุม้ ประตู
(ข) ภายขยายซุม้
(ค) ภาพขยายของยอดซุม้
(ง) ภาพขยายหางหงส์ซุม้
43 ซุ ม้ หน้าต่างทรงบันแถลงมุขหน้า อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ .......
(ก) ซุ ม้ หน้าต่าง
(ข) ภาพขยายส่ วนบนช่องหน้าต่าง
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44 อุโบสถวัดราชาธิวาส กรุ งเทพฯ ......................................................................................
(ก) ด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ภาพขยายส่ วนหน้าบันด้านสกัดหน้าของอุโบสถ
45 ซุม้ ประตูอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม ..............................................................................
(ก) ซุม้ ประตูประธาน
(ข) ภาพขยายซุม้ ประตูประธาน
(ค) ซุม้ ประตูประกอบ
(ง) ภาพขยายซุม้ ประตูประกอบ
46 การประดับรู ปธรรมจักร อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม .....................................
(ก) การประดับรู ปธรรมจักรที่หน้าบันอุโบสถด้านทิศใต้
(ข) ลายเส้นรู ปใบสี มา 4 ใบล้อมรอบรู ปธรรมจักร พื้นกระเบื้อง
ภายในระเบียงคต
47 ซุม้ ประตูทรงบันแถลงอุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ..........................
(ก) ซุม้ ทรงบันแถลง
(ข) ภาพลายเส้นส่ วนซุม้ หางหงส์ทรงกนกและหน้าบันซุ ้ม
48 หางหงส์ ปลายปั้นลม และหางหงส์เศียรนาค .................................................................
(ก) อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม
(ข) อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม
49 ภาพเปรี ยบเทียบหางหงส์ เศียรนาค ................................................................................
(ก) อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(ข) อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน
50 อุโบสถวัดปิ บผลิวนั อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ......................................................
(ก) อุโบสถ
(ข) ซุม้ ประตูทรงบันแถลง
51 ภาพขยายหางหงส์ทรงกนกอุโบสถวัดปิ บผลิวนั อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ..........
(ก) หางหงส์ทรงกนก
(ข) ภาพลายเส้นหางหงส์ทรงกนก
52 ภาพขยายหน้าบันอุโบสถ และหน้าบันซุม้ บันแถลง .......................................................
(ก) หน้าบันอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห
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(ข) หน้าบันซุ ม้ หน้าต่างอุโบสถวัดมัชฌิมาราม
(ค) หน้าบันซุม้ ประตูอุโบสถวัดปิ บผลิวนั
(ง) หน้าบันซุม้ ประตูอุโบสถวัดสุ คนธาราม
ซุม้ ประตูกลาง วิหารวัดสุ ทศั น์เทพวราราม กรุ งเทพฯ .....................................................
เสาพาไล อุโบสถ ............................................................................................................
(ก) บัวหัวเสา อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม
(ข) ฐานเสาพาไลตั้งอยูบ่ นเสาสี่ เหลี่ยมของพนักระเบียง
(ค) บัวหัวเสาอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม
(ง) บัวหัวเสาอุโบสถวัดสุ คนธาราม
บัวหัวเสาอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ......................................
(ก) บัวหัวเสาของเสาหาน
(ข) บัวหัวเสาของเสาสองข้างบันไดด้านหน้า
บัวหัวเสาระเบียง อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน .........................
(ก) บัวหัวเสาอุโบสถ
(ข) บัวหัวเสาแบบคอริ นเทียน ศิลปะตะวันตก
ช่องโค้งรู ปเกือกม้า (Arch) รับหลังคาพาไล อุโบสถวัดมัชฌิมาราม
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2543) .....................................................
อุโบสถวัดแจ้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ......................................................................
อุโบสถวัดศาลาหัวยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ..........................................................
อุโบสถวัดโพธิ์ ปฐมวาส อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา สร้าง พ.ศ. 2467 .............................
หลังคา อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ...............................
หลังคา อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน.........................................
อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ...........................................
(ก) โครงสร้างหลังคาตับที่สอง
(ข) โครงสร้างหลังคาตับที่สาม หรื อหลังคาพาไล
หลังคาปี กนก วิหารวัดราชบพิธสถิตย์มหาสี มาราม กรุ งเทพฯ........................................
หลังคาพาไล อุโบสถวัดพิชยั ญาติการาม กรุ งเทพฯ ........................................................
อุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน .............................................................
อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม สร้าง พ.ศ. 2471 ..................................................................
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ภาพที่
68 โครงสร้างหลังคาอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน .........................
(ก) หลังคาตับที่สอง หลังคาปี กนก
(ข) หลังคาตับที่สาม หลังคาพาไล
69 อุโบสถที่ทาหลังคาชนิด 2 ซ้อน 2-3 ตับ ในรัฐกลันตัน ..................................................
(ก) อุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน บูรณะ พ.ศ. 2474
(ข) อุโบสถวัดใหม่สุวรรณคีรี อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
70 โครงสร้างหลังคาพาไล อุโบสถวัดมัชฌิมาราม ..............................................................
71 ลายอง เครื่ องลายอง อุโบสถแบบไทยประเพณี .............................................................
72 หน้าบันอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน .............................
(ก) หน้าบัน
(ข) ช่อฟ้ าแบบหางเรื อ
(ค) หางหงส์ ลายใบไม้
(ง) เศียรนาค หางหงส์หลังคาที่สองและตับที่สาม
73 สุ สานหลวงลักกา รัฐเกดะห์ (Royal Mausoleum Lagga, Kedah) ...................................
(ก) อาคารจาลองเหนื อหลุมฝังศพทาด้วยเหล็กหล่อ
(ข) ภาพขยายการประดับที่ปลายปั้นลม
74 หน้าบันอุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ........................................
(ก) หางหงส์ ใบระกา ปั้ นลม ช่อฟ้ า
(ข) หางหงส์เศียรนาคหลังคาตับที่สอง
75 ภาพขยายหลังคาอุโบสถวัดสุ คนธาราม ..........................................................................
(ก) หน้าบันอุโบสถวัดสุ คนธาราม
(ข) ภาพลายเส้นขยาย ช่อฟ้ านกเจ่า
76 จิตรกรรมรู ปครุ ฑพ่าห์ยดุ นาค หน้าบันอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน .......................................................................................
77 ครุ ฑยุดนาค ....................................................................................................................
(ก) ครุ ฑยุดนาค ที่ฐานอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
(ข) นารายณ์ทรงครุ ฑ หน้าบันอุโบสถวัดราชสิ ทธาราม กรุ งเทพฯ
78 นารายณ์ทรงครุ ฑ หน้าบันอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ ...................
(ก) หน้าบันอุโบสถด้านหน้า หรื อทิศตะวันออก
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(ข) ภาพขยายรู ปนารายณ์ทรงครุ ฑที่หน้าบัน
ครุ ฑพ่าห์ ธงมหาราชใหญ่ในรัชกาลที่ 6 .........................................................................
ครุ ฑพ่าห์ในที่ต่างๆ .........................................................................................................
(ก) ยอดจัว่ รู ปครุ ฑที่กุฏิพระครู สิทธิสารวิหารวัตร วัดชลธาราสิ งเห
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สร้าง พ.ศ. 2461
(ข) นารายณ์ทรงครุ ฑ หน้าบันอุโบสถวัดโคกมะเฟื อง อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
(ค) หน้าบันอุโบสถวัดปิ บผลิวนั อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(ง) ภาพขยายรู ปครุ ฑพ่าห์ ในช่องสี่ เหลี่ยมตอนล่างหน้าบันอุโบสถวัดปิ บผลิวนั
ยอดจัว่ กุฏิเจ้าอาวาส วัดแจ้งพุทธาวาส อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน พ.ศ. 2555
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ........................................................................................
หน้าบันศาลาในวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน พ.ศ. 2555
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ........................................................................................
อุโบสถวัดอุตตมารามด้านหน้า (ด้านทิศตะวันตก) อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน ............
อุโบสถวัดแจ้งพุทธาวาส อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ........................................................
ประตูอุโบสถวัดอุตตมาราม ด้านทิศตะวันตก ................................................................
แนวปูนสี ฟ้าพื้นลานรอบอุโบสถ วัดอุตตมารามราม ......................................................
จิตรกรรมที่เพดานอุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน ...........................
(ก) รู ปดวงดารา เทวดา เทพธิดา ก้อนเมฆ ที่เพดาน และลายพุม่ ข้าวบิณฑ์
ที่ผนังและเสา
(ข) รู ปจุฬามณี เจดีย ์ และพระพุทธเจ้า กาลังเทศนาธรรมแด่พระมารดาพระอินทร์
และเหล่าเทวดาทั้งหลาย กลางเพดานอุโบสถวัดอุตตมาราม
ส่ วนฐานอุโบสถวัดอุตตมาราม .......................................................................................
บันไดขึ้นมุขอุโบสถวัดอุตตมาราม .................................................................................
ซุม้ ประตูดา้ นทิศตะวันตก อุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน...............
(ก) ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด
(ข) ภาพขยายซุม้ ปราสาทยอด
ซุม้ ประตูดา้ นทิศใต้ อุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน .........................
(ก) ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด
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(ข) ภาพขยายซุม้ ปราสาทยอด
ซุ ม้ หน้าต่าง อุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน .....................................
พระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท (เฉพาะส่ วนเรื อนยอด) ในพระบรมมหาราชวัง
กรุ งเทพฯ ..............................................................................................................
อุโบสถวัดอุตตมาราม (ด้านทิศเหนือ) ............................................................................
หลังคาอุโบสถวัดอุตตามาราม ........................................................................................
หน้าบันอุโบสถวัดอุตตามาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน ..........................................
(ก) ประติมากรรมระบายสี เรื่ องพุทธประวัติ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์
มุขด้านทิศเหนือ
(ข) ประติมากรรมระบายสี เรื่ อง สุ วรรณสามชาดก หน้าบันมุขด้านทิศใต้
(ค) ราหูอมจันทร์ หน้าบันหลังคาซ้อนบนด้านทิศตะวันตก
แผนที่รัฐกลันตัน บางส่ วน..............................................................................................
(ก) แสดงอาเภอตุมปัต อาเภอโกตาบารู อาเภอบาเจาะ และอาเภอปาเซร์ปูเต๊ะ
(ข) ภาพขยายอาเภอบาเจาะ บริ เวณหมู่บา้ นสยาม (Kg. Siam)
แผนที่แสดงบริ เวณสัมปทานเหมืองแร่ ของบริ ษทั ดัฟฟ์ (Duff Syndicate Company)
ของอังกฤษ ...........................................................................................................
อุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน ..............................................................
(ก) ด้านหน้า
(ข) มุขหน้า
(ค) ด้านหลัง
(ง) ด้านข้าง
ด้านหน้าอุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน ...............................................
ด้านหน้าอุโบสถวัดดอนแย้ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ..................................................
รู ปเสื อในช่องลูกฟักเหนือประตู .....................................................................................
รู ปสิ งห์จีนสองข้างประตูประตูอุโบสถ ...........................................................................
รู ปเสื อในช่องลูกฟักเหนือประตูอุโบสถ .........................................................................
(ก) สิ งห์เงินอยูท่ างซ้ายของประตู เมื่อหันหน้าเข้าหาประตู
(ข) สิ งห์ทองอยูท่ างขวาของประตู เมื่อหันหน้าเข้าประตู
ฐานอุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน .......................................................
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ภาพที่
106
107
108
109
110
111
112

113

114
115
116
117
118
119
120

121
122
123

เสาพาไล อุโบสถวัดปทุมวิหาร ....................................................................................
เสาหินสี่ เหลี่ยมรับเสาไม้ อุโบสถวัดใน รัฐปี นัง ...........................................................
ผนังด้านข้างทาช่องหน้าต่าง 3 ช่อง อุโบสถวัดปทุมวิหาร ...........................................
จัว่ พระอาทิตย์ ศาลาการเปรี ยญ วัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ...................................
จัว่ พระอาทิตย์ เรื อนมลายูใกล้กบั วัดวิสุทธิประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ ......
ซุ ม้ หน้าต่างอุโบสถวัดปทุมวิหาร .................................................................................
โครงสร้างหลังคาจัว่ หลังคาปี กนก และหลังคาพาไล อุโบสถวัดปทุมวิหาร
อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน .....................................................................................
(ก) หลังคาจัว่
(ข) หลังคาปี กนก
(ค) หลังคาพาไล
(ง) เบ้าปูนหัวเสาที่ทารับแป
เครื่ องประดับหลังคา อุโบสถวัดปทุมวิหาร .................................................................
(ก) หน้าบัน
(ข) ปลายสันหลังคา เป็ นแฉกหางนกนางแอ่น
งานปูนปิ ดริ มกระเบื้องปลายกรอบหน้าบันอุโบสถวัดปทุมวิหาร ................................
พุทธประวัติตอนประสู ติ จิตรกรรมประดับหน้าบันด้านสกัดหน้า
อุโบสถวัดปทุมวิหาร............................................................................................
ลายก้านขดแบบจีน จิตรกรรมประดับปลายผนังอุโบสถวัดปทุมวิหาร ........................
จารึ กที่ฐานพระประธานในอุโบสถวัดปทุมวิหาร ........................................................
พระพุทธรู ปไม้จาลองพระประธาน อุโบสถวัดปทุมวิหาร ...........................................
พระประธานอุโบสถวัดปทุมวิหาร ...............................................................................
อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ช่วงที่ 3 ในรัฐกลันตัน................................................
(ก) อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม อาเภอปาเซร์มสั
(ข) อุโบสถวัดประชาจีนาราม อาเภอตุมปั ต
บันไดด้านหน้าอุโบสถวัดประชาจีนาราม ....................................................................
บันไดเรื อนมลายู บริ เวณบาลิก ปูเลา รัฐปี นัง ...............................................................
ฐานอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ช่วงที่ 3 ในรัฐกลันตัน .........................................
(ก) ฐานอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
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ภาพที่
124
125

126
127
128
129
130

131

132

133

134

135

136

หน้า
(ข) ฐานอุโบสถวัดประชาจีนาราม
แบบฐานสิ งห์ ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร ..............................................................
บัวหัวเสา แบบบัวจงกล อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ในรัฐกลันตัน ......................
(ก) อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ข) อุโบสถวัดประชาจีนาราม
บัวหัวเสา แบบบัวจงกล ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร ..............................................
เสาบัวมีบวั หัวเสาซ้อนชั้น อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ ................
เสาบัวอุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน กรุ งเทพฯ ....................................................
เสาบัวหน้าบันอุโบสถวัดราชบูรณะ กรุ งเทพฯ ............................................................
คันทวย ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร ........................................................................
(ก) ขนาด 4x6
(ข) ขนาด 4x8
คันทวย ขนาด 4x6 ........................................................................................................
(ก) อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ข) อุโบสถวัดประชาจีนาราม
ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม ..............................................
(ก) ซุม้ ประตู
(ข) ภาพขยายกาบพรหมศร
ภาพเปรี ยบเทียบซุม้ ประตูทรงปราสาท ........................................................................
(ก) อุโบสถวัดประชาจีนาราม
(ข) อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ
ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด อุโบสถวัดประชาจีนาราม .................................................
(ก) บริ เวณมุขหน้า ซุม้ ประตูทางด้านข้าง
(ข) ภาพขยายซุม้ ทรงปราสาทยอด
ทรงปราสาทยอด พระมหามณฑปในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ..................................
(ก) พระมหามณฑป
(ข) ลายเส้นซุม้ ทรงปราสาทยอด
ส่ วนยอดพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุ งเทพฯ ......................
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ภาพที่
137 ฐานอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ช่วงที่ 3 ในรัฐกลันตัน ........................................
(ก) ซุ ม้ หน้าต่างทรงบันแถลงอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ข) แบบซุ ม้ หน้าต่างของพระพรหมพิจิตร
138 ซุม้ ประตูวดั และซุม้ ศาลา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพ ................................
(ก) ซุม้ ประตูวดั ด้านทิศตะวันออก
(ข) ซุม้ ศาลา
139 “นาครวย” และ “นาคลายอง”.......................................................................................
(ก) “นาครวย” อุโบสถวัดชนะสงคราม กรุ งเทพฯ
(ข) “นาคลายอง” อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
140 ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ แบบศิลปะไทยประเพณี ........................................................
(ก) ช่อฟ้ า ใบระกา และหางหงส์เหรา อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ข) ช่อฟ้ า ใบระกา และหางหงส์เศียรนาค อุโบสถวัดประชาจีนาราม
141 หางหงส์อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม ...........................................................................
142 หางหงส์ในเค้าโครงเศียรนาค และหางหงส์รูปเหรา ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร ...
143 หางหงส์อุโบสถวัดประชาจีนาราม ..............................................................................
144 อุโบสถวัดประชาจีนาราม ............................................................................................
(ก) ด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ภาพขยายหน้าบัน
145 หน้าบันอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม ............................................................................
146 ภาพขยายหน้าบันอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม .............................................................
147 ภาพขยายหน้าบันอุโบสถวัดมณฑป พระนครศรี อยุธยา ..............................................
148 ภาพขยายหน้าบันอุโบสถวัดประชาจีนาราม ................................................................
149 ภาพขยายหน้าบันที่ประดับรู ปธรรมจักร ......................................................................
(ก) หน้าบันด้านทิศใต้ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ
(ข) หน้าบันด้านทิศใต้ อุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุ บางเขน กรุ งเทพฯ
(ค) หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดสุ นทธรรมทาน กรุ งเทพฯ
150 อุโบสถวัดราชบุรณะ กรุ งเทพฯ ....................................................................................
(ก) อุโบสถวัดราชบุรณะ ด้านทิศใต้
(ข) หน้าบันด้านทิศตะวันออก
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ภาพที่
151 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงตาแหน่งที่ต้ งั วัดในรัฐเกดะห์ และรัฐปะลิส
จากความสู งประมาณ 158 กิโลเมตร ....................................................................
152 ศาสนสถานบริ เวณหุบเขาบูจงั (Bujang valley) เมอร์บอ็ ก ( Merbok)..........................
153 มัสยิดเพงกาลัน กากัพ (Pengalan Kakap) สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 23
บูรณะเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 2537 ....................................................................................
154 ภาพถ่ายทางอากาศ วัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ ............
155 ภาพถ่ายทางอากาศ วัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส .................................
156 ภาพสันนิษฐานบริ เวณที่ต้ งั เมืองหลวงไทรบุรี .............................................................
157 อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์ .............................................
158 อุโบสถในรัฐปะลิส ....................................................................................................
(ก) อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า
(ข) อุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า
159 อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์ สร้าง พ.ศ. 2453 .....
160 อุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ สร้างพ.ศ. 2478 ....................
161 อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ .................................................
162 หลังคาแบบปี ซัง เซซิเกท (Bumbung Pinsang Sesikat) ...............................................
(ก) ภาพลายเส้นหลังคากันสาดแบบปี ซัง เซซิเกท
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175

(ข) หลังคากันสาดคลุมบันไดเรื อนพื้นบ้านมลายูบริ เวณบาลิก ปูเลา รัฐปี นัง
(ค) หลังคากันสาดคลุมบันไดศาลาการเปรี ยญวัดวิสุทธิประดิษฐาราม รัฐเกดะห์
163 ผังบริ วณวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง (บางส่ วน) ............................................................. 176
164 อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์ ............................................. 178
(ก) ด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ฐานอุโบสถ
(ค) ด้านหลังอุโบสถ
165 หน้าต่างอุโบสถ............................................................................................................ 179
(ก) อุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
(ข) อุโบสถวัดดอนแย้ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

น

ภาพที่
166 หน้าต่างอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์ ...............................
167 พระพุทธเจ้ากาลังแสดงธรรมแก่อสี ติมหาสาวก ประติมากรรมบนแท่นยกพื้น
เบื้องหน้าพระประธาน .........................................................................................
(ก) ภายในอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส สงขลา
(ข) ภายในอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิงไลย์บาลิง
(ค) ภายในอุโบสถวัดสุ ทศั น์เทพวราราม กรุ งเทพฯ
(ง) ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ ปฐมวาส สงขลา
168 ผนังภายในอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง...............................................................
169 โครงสร้างหลังคากันสาด อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง........................................
170 โครงสร้างหลังคาด้านสกัด อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง .....................................
171 ลายนูนต่าประดับส่ วนด้านล่างหน้าบัน ด้านสกัด อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง ...
172 หอระฆังวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์ ..........................................
(ก) จารึ กที่เชิงหลังคาหอระฆัง
(ข) ลายนูนต่ารู ปดอก ดวง เสาร่ วมผนังชั้นล่างหอระฆัง
173 หลังคาอุโบสถช่วงที่ 2 .................................................................................................
(ก) อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตาร์เซตาร์
(ข) อุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง
(ค) หลังคาแบบมะละกา (Bumbung Panjang Melaka) เรื อนพื้นบ้านมลายู
174 หลังคาจัว่ แบบเปรัค (Bumbung Panjang Perak) ............................................................
(ก) อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง สร้าง พ.ศ. 2497
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(ข) หลังคาเรื อนพื้นบ้านมลายู บริ เวณบาลิก ปูเลา ในรัฐปี นัง

175 ฐานอุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม ............................................................................. 189
176 ฐานอุโบสถ .................................................................................................................. 190
(ก) อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์ อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์
(ข) อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์
177 มัสยิดเพงกาลัน กากัพ (Masjid Pengalan Kakap) อาเภอสุ ไหงปัตตานี รัฐเกดะห์ ....... 191
(ก) มุมด้านทิศใต้กบั ทิศตะวันออก
(ข) ประตูดา้ นทิศตะวันออกกับทิศเหนือ
บ

ภาพที่

หน้า

(ค) ประตูดา้ นทิศเหนือ
(ง) ประตูดา้ นทิศใต้
178 มัสยิดหมู่บา้ นคลิง (Kumpung Kling Mosque) รัฐมะละกา .......................................... 192
(ก) มัสยิดหมู่บา้ นคลิง ถ่ายจากด้านทิศใต้
(ข) ซุม้ ประตูเข้ามัสยิด
(ค) พาไลมัสยิดด้านทิศเหนือ
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(ง) มุมด้านทิศเหนือกับทิศตะวันออก

179 อุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง ..............................................................
(ก) ด้านหน้า
(ข) แท่นสี่ เหลี่ยมตามแนวเสาร่ วมใน และพาไลด้านอุโบสถ
(ค) ด้านหลัง
(ง) มุขอุโบสถ
180 แท่นยกพื้นตามแนวเสาร่ วมใน อุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม ..................................
181 อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์ ...............................
182 อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์ อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์ ..............................................................
(ก) ภาพถ่ายเก่า อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์

194

195
196
196

(ข) อักษรจารึ กปี ที่สร้างอุโบสถบนใบสี มา
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

หน้าบันมุขอุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม ..................................................................
หลังคากันสาดปูนเหนือประตูดา้ นหน้า อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ ................
จิตรกรรมรู ปธรรมจักร และชื่อวัดเป็ นภาษาอังกฤษ อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์
อุโบสถวัดสามัคคีรัตนาราม อาเภอกัวลามูดา รัฐเกดะห์ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 26 ..
หลังคาอุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง สร้างประมาณ พ.ศ. 2497 ........................
ด้านหน้าอุโบสถวัดพิกุลบุญญาราม หมู่บา้ นตาเสะ รัฐเปรัค ........................................
โครงสร้างหลังคา อุโบสถวัดพิกุลบุญญาราม...............................................................
อุโบสถวัดพิกุลบุญญาราม หมู่บา้ นตาเสะ อาเภอเปิ งกาลันฮูลู รัฐเปรัค (ด้านหน้า) .....
อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส ....................................................
อุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส...............................................................
เสาหาน อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ ............................................................................
ป

198
199
199
200
201
201
201
202
203
203
204

ภาพที่
194 อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส ....................................................
195 ประตูประธาน (ด้านหน้าตรงกลาง) อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ ................................
196 หน้าต่างอิทธิ พลศิลปะตะวันตก ...................................................................................
(ก) ด้านนอก
(ข) ด้านใน
197 อุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส...............................................................
198 อาคารพาณิ ชย์ในเมืองอลอร์ สตาร์ ใกล้มสั ยิดประจาเมือง ............................................
199 โครงสร้างหลังคาอุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ ............................................................
200 ช่อฟ้ าอุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า.....................................................................
201 ช่อฟ้ าอุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า ..........................................................
202 ปั้ นลมและหน้าบัน อุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส ...............................
203 หน้าบันอุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส .......................................
204 ห้องสมุดวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์ สร้าง พ.ศ.2509 .....................
205 อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ ................................................
206 อุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ .........................................................
207 อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ..........................
208 อุโบสถวัดสามัคคีรัตนาราม อาเภอกัวลามูดา รัฐเกดะห์สร้างราวต้น
พุทธศตวรรษที่ 26 ........................................................................................................
209 อุโบสถวัดถ้ าคีรีวงษ์ อาเภอเปิ้ นดัง สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26 .............................
210 อุโบสถวัดเตราะปาดัง อาเภอเสะ สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ..............................
211 อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ ...........................................................
212 อุโบสถวัดลาปา อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ .....................................................................
213 อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม ด้านหน้า อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ ...................................
(ก) ด้านหน้า
(ข) ด้านหลัง
214 ภาพถ่ายทางอากาศวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ .......................................
215 ภาพถ่ายทางอากาศวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์ ..............................
216 ผังวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ .........................................................
217 อุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ ..........................................................
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หน้า
205
205
207

207
208
208
209
209
209
210
211
212
213
214
214
214
214
215
215
215

216
217
217
219

ภาพที่
หน้า
218 อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ ................................................. 219
219 วัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ ........................................................................ 220
(ก) อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง
(ข) รู ปนารายณ์ทรงครุ ฑ หน้าบันด้านทิศตะวันออก
(ค) พระพุทธรู ปนาคปรก หน้าบันด้านทิศตะวันตก
220
221
222
223
224
225
226

อุโบสถวัดลาปา อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ ......................................................................
ฐานมุขอุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ .....................................................
ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง ..........................................
ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม อาเภอเปิ้ นดัง ..................................
ฐานสิ งห์ อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ ..................................................
บัวหัวเสา อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ .................................................
เสาบัว อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี รัฐเกดะห์ .......................................................
(ก) อุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู
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221
222
222
223
224
225
226

(ข) อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง
บัวหัวเสา อุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน กรุ งเทพฯ .............................................
คันทวยอุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ ..............................................
คันทวยอุโบสถวัดนิโครธาราม รัฐเกดะห์ ...................................................................
คันทวยอุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน กรุ งเทพฯ ..................................................
ซุม้ ประตูอุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ ..........................................
ซุม้ ประตูอุโบสถวัดนิ โครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ ..................................
ฐานซุม้ ประตูอุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ ............................................
ฐานซุ ม้ หน้าต่างอุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม อาเภอเปิ้ นดัง ..........................................
รู ปพระนารายณ์ทรงครุ ฑ หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดนิโครธาราม
อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์ ..............................................................................
236 รู ปพระพรหมทรงหงส์ หน้าบันด้านทิศตะวันตก อุโบสถวัดนิโครธาราม
อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์ ..............................................................................
237 หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดบุญญาราม .........................................................
238 หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม ...............................................

227
228
229
230
231
232
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234
235
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227
228
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230
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ภาพที่
239
240
241
242
243
244
245
246

247
248
249
250
251
252
253

254
255
256

257
258
259

หน้าบันด้านทิศใต้ อุโบสถวัดราชบุ รณะ ......................................................................
หน้าบันด้านทิศตะวันตก อุโบสถวัดราชบุรณะ ............................................................
หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดอมริ นทราราม กรุ งเทพฯ ...................................
ภาพขยายหน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดอมริ นทราราม ....................................
อุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ ............................................................
ฐานอุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ .....................................................
เสาบัวอุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ ..................................................
ซุม้ บันแถลง อุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์........................................
(ก) ส่ วนซุ ม้ ประตู ด้านทิศตะวันตก
(ข) ภาพขยายส่ วนซุ ม้ ประตู
ซุ ม้ หน้าต่างอุโบสถวัดราชบุรณะ กรุ งเทพฯ .................................................................
ส่ วนยอดทรงปราสาท อุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู .........................................
ภาพถ่ายทางอากาศรัฐปี นัง แสดงภูมิประเทศ ...............................................................
ผังบริ เวณวัดปิ่ นบังอรเขตจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง ..............................................................
ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดไชยมังคลาราม เขตจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง .........................
ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดใน เขตจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง .............................................
อุโบสถวัดปิ่ นบังอรนอก เขตจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง ........................................................
(ก) ด้านหน้า
(ข) ด้านข้าง
อุโบสถวัดสว่างอารมณ์ อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง ......................................................
อุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง ......................................................................
แบบวิหาร 4 แบบของจีน ฮกเกี้ยน แคะ แต้จ๋ิว และกวางตุง้ .........................................
(ก) แบบจีนฮกเกี้ยน วิหารเชงลองเคง (Cheng Leong Keng Temple) รัฐปี นัง
(ข) แบบจีนแคะ วิหารตัวแปะกง (Tua Pek Kong Temple) รัฐปี นัง
(ค) แบบจีนแต้จ๋ิว วิหารแต้จิ๋ว (Teochew Temple) รัฐปี นัง
(ง) แบบจีนกวางตุง้ วิหารกวนอิม (Kuan Yin Temple) รัฐเปรัค
ศาลาบูชา ด้านหน้าอุโบสถวัดปิ่ นบังอร .......................................................................
ลานทางเข้าอุโบสถวัดสว่างอารมณ์..............................................................................
ศาลาบูชาวัดใน .............................................................................................................
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233
234
234
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246
249
249
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ภาพที่
260 ศาลาบูชาวัดจีนในรัฐปี นัง ............................................................................................
(ก) วิหาร Thni Kong Tnua วัด Kek Lok Si
(ข) วิหารถ้ าค้างคาว (Bats Cave Temple
(ค) วิหารกวนอิม (Kuan Yin Temple)
261 ด้านหน้าอุโบสถวัดไชยมังคลาราม ..............................................................................
262 อุโบสถวัดปิ่ นบังอร ......................................................................................................
(ก) อุโบสถด้านทิศตะวันตก
(ข) ผังพื้นอุโบสถ (1) ศาลาบูชา (2) มุขหน้า (3) ห้องอุโบสถ
263 ศาลาบูชาติดกับมุขด้านหน้าอุโบสถวัดปิ่ นบังอร .........................................................
264 โถงสวดมนต์ ด้านหน้าวิหารเชง ฮุน เต็ง รัฐมะละกา ...................................................
265 ตัวอุโบสถ มุขหน้า และศาลาบูชา อุโบสถวัดปิ่ นบังอร ................................................
266 บ้านพักอาศัยแบบศิลปะอาณานิคม ในรัฐมะละกา.......................................................
267 ศาลเจ้า “ฮกเกี้ยน ฮวย กวน” (Hokkien Huay Kuan) ศิลปะแบบฮกเกี้ยน ....................
268 ด้านหน้า อุโบสถวัดปิ่ นบังอร ......................................................................................
(ก) ลวดบัวโค้งเหนือประตูและหน้าต่าง
(ข) ประตูอุโบสถทางด้านหน้า
(ค) ภาพขยายลวดลายประดับใต้ลวดบัวโค้งเหนือประตู
269 ศาลาบูชาอุโบสถวัดปิ่ นบังอร.......................................................................................
(ก) โครงสร้างหลังคาศาลาบูชา
(ข) ภาพขยายโครงสร้างหลังคาบูชา
270 แบบหลังคาทรงปั้นหยา (Hipped roof) และครึ่ ง – ปั้ นหยา (Half - hipped roof) .........
271 มุขหน้าอุโบสถวัดปิ่ นบังอร .........................................................................................
272 เครื่ องประดับปลายสันหลังคาที่เรี ยกว่า “ฉอบ๊วย” อุโบสถวัดปิ่ นบังอร.......................
273 เครื่ องประดับปลายสันหลังคา “ฉอบ๊วย” .....................................................................
274 อาคารแบบจีนประดับปลายสันหลังคาปั้นหยา ศิลปะแบบฮกเกี้ยน .............................
275 การประดับสันหลังคา ด้วยกระเบื้องเคลือบสี ชิ้นเล็กๆ เรี ยกว่า “เฉียนเหนียน”
(Chien nien) .........................................................................................................
276 ผังพื้นอุโบสถวัดใน อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง ............................................................
(ก) อุโบสถ และศาลาบูชา (ด้านหน้า)
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277
278
279

หน้า
(ข) ภายในศาลาบูชา
(ค) เจดียแ์ ละอุโบสถ (ด้านหลัง)
(ง) เจดีย ์
ภาพถ่ายทางอากาศ วัดสว่างอารมณ์ อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง ...................................
ผังพื้นอุโบสถวัดใน อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง ............................................................
เปรี ยบเทียบบัวกลุ่มเจดียว์ ดั ใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง กับพระศรี รัตนเจดีย ์
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ ....................................................................
(ก) เจดียว์ ดั ใน
(ข) บัวกลุ่มรับองค์ระฆังเจดียว์ ดั ใน
(ค) พระศรี รัตนเจดีย ์
(ง) บัวกลุ่มรับองค์ระฆังพระศรี รัตนเจดีย ์
เจดียว์ ดั ราชสิ ทธาราม กรุ งเทพฯ...................................................................................
เจดียว์ ดั ไชยมังคลาราม รัฐปี นัง ....................................................................................
ส่ วนฐานศาลาบูชา อุโบสถวัดใน .................................................................................
บันไดทางขึ้นพาไล อุโบสถด้านหลัง อุโบสถวัดใน .....................................................
อุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาว์น รัฐปี นัง ......................................................................
(ก) ประตู 3 ประตู ด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ช่องหน้าต่างที่ผนังด้านข้าง
ประตูประธาน และป้ ายชื่อวัด อุโบสถวัดใน ................................................................
ประตูขา้ งซ้ายของประตูประธาน .................................................................................
ประตูขา้ งขวาของประตูประธาน..................................................................................
ด้านหน้าอุโบสถวัดใน .................................................................................................
(ก) เสาศาลาบูชาและเสากลมด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ภาพขยายฐานเสาสี่ เหลี่ยมศาลาบูชา
พื้นพาไล พนัก และเสารับหลังคาพาไล อุโบสถวัดใน .................................................
โครงสร้างเสา ขื่อ และดั้งที่รับหลังคา อาคารแบบจีน ..................................................
โครงสร้าง “Truss” โครงสร้างรู ปสามเหลี่ยมช่วยรับน้ าหนักหลังคาใน
อุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง ............................................................
โครงสร้างหลังคาศาลาบูชา อุโบสถวัดใน....................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

280
281
282
283
284

285
286
287
288

289
290
291
292

ภ

273
274
275

276
276
277
277
278

279
280
280
281

281
282
283
283

ภาพที่
293 วิหารกวนอิมเต็ง อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง .................................................................
294 อุโบสถวัดบุปผาราม อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง...........................................................
(ก) บรรยากาศภายในวัด
(ข) อุโบสถวัดบุปผาราม ด้านหน้า
295 เครื่ องประดับหลังคา อุโบสถวัดบุปผาราม ..................................................................
(ก) หน้าบัน
(ข) การประดับสันหลังคาช่อฟ้ า
(ค) ปลายสันหลังคาหรื อหางหงส์
296 บันได ...........................................................................................................................
(ก) บันไดอุโบสถวัดบุปผาราม
(ข) บันไดเรื อนพื้นบ้านมลายู
297 ด้านหน้าอุโบสถวัดบุปผาราม ......................................................................................
298 ทาว์นเฮ้าส์ หรื ออาคารพาณิ ชย์บริ เวณเมืองเก่ารัฐมะละกา มาเลเซีย .............................
299 บ้านพักอาศัยของคนมลายู พบเห็นทัว่ ไปในมาเลเซีย ...................................................
300 ลายม้วนขดปลายหลังคาอุโบสถวัดบุปผาราม ..............................................................
301 ลายม้วนขดปลายหลังคาโรงงิ้ว ที่วหิ ารเชงฮุนเตง ศิลปะแบบฮกเกี้ยน .........................
302 สัญญลักษณ์ “หยิน หยาง” ที่หน้าบันอุโบสถวัดบุปผาราม ..........................................
303 สัญญลักษณ์ “หยิน หยาง” ............................................................................................
304 ลายประดับเชิงชาย .......................................................................................................
305 พระประธานในอุโบสถวัดบุปผาราม ...........................................................................
306 ภาพขยายพระพักตร์พระประธานในอุโบสถวัดบุปผาราม ...........................................
307 พระพุทธชินราชจาลองในวิหารยอดเจดีย ์ วัดบุปผาราม อาเภอจอร์จทาวน์..................
(ก) พระพุทธชินราชจาลอง
(ข) ภาพขยายเฉพาะพระพักตร์
308 พระพุทธรู ปสาคัญของวัดไชยมังคลาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง ..........................
(ก) พระประธานในอุโบสถ
(ข) “พระพุทธชัยมงคล” พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่
309 วิหารยอดเจดีย ์ วัดบุปผาราม อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง ..............................................
310 วัดในอาเภอบูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง ...............................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ม

หน้า
284
285

286

287

288
288
288
289
289
289
289
290
291
291
292

294

294
295

ภาพที่

311
312
313
314
315
316

317

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

หน้า
(ก) วัดราชโพธิ์ หงษ์
(ข) วัดจันทราราม
วัดไชยมังคลาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง ...............................................................
วิหารวัดโพธิ์ เจริ ญธรรม อาเภอบัตเตอร์ เวิร์ธ รัฐปี นัง ...................................................
แบบอุโบสถ วัดโพธิ์ เจริ ญธรรม อาเภอบัตเตอร์เวิร์ธ รัฐปี นัง .......................................
อุโบสถวัดจันทราราม อาเภอบูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง ....................................................
อุโบสถวัดราชโพธิ์ หงษ์ อาเภอบูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง .................................................
อุโบสถวัดราชโพธิ์ หงษ์ อาเภอบูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง .................................................
(ก) หน้าบันอุโบสถด้านทิศตะวันตก (ด้านหลัง)
(ข) อุโบสถด้านทิศเหนือ
อุโบสถวัดจันทราราม อาเภอบูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง ....................................................
(ก) บริ เวณพาไลที่ต่อเติมเพิ่ม ด้านหน้าอุโบสถ (ด้านทิศตะวันออก)
(ข) จิตรกรรมรู ปดอกบัวที่ฐานอุโบสถ
บริ เวณพาไล อุโบสถวัดจันทราราม .............................................................................
ภายในอุโบสถวัดจันทราราม ........................................................................................
หน้าบันอุโบสถวัดจันทราราม ......................................................................................
ภาพถ่ายทางอากาศ อุโบสถวัดไชยมังคลาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง ...................
อุโบสถวัดไชยมังคลาราม (หลังใหม่) อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง ................................
วัดเกะก์ โละก์ ซี บนเขาอาเยร์ ฮิตมั อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง ....................................
อุโบสถวัดธรรมิการาม วัดพม่า ฝั่งตรงข้ามวัดไชยมังคลาราม รัฐปี นัง .........................
ประติมากรรมนูนต่ารู ปเทพพนม และยักษ์ที่ผนังกาแพงแก้ว .....................................
อุโบสถวัดไชยมังคลาราม (ด้านข้าง) ............................................................................
ซุม้ หน้าบัน หลังคา อุโบสถวัดไชยมังคลาราม .............................................................
ยอดเจดียท์ รงระฆัง อุโบสถวัดไชยมังคลาราม .............................................................
ตราตั้งเจ้าคณะรัฐกลันตัน รู ปปัจจุบนั ..........................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ย

296
296
296
298
298
299

299

300
300
301
303
303
303
303
304
305
306
306
318

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
หัวเมืองมลายูในอดีต หมายถึง เมืองประเทศราชของไทยที่อยูต่ อนล่างของแหลมมลายู
เมื องเหล่ านี้ ไทยเรี ยกว่า “เมื องแขก” หากพิจารณาตามเนื้ อความในพระราชหัตถเลขา หมายถึ ง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลส (Perlis)
ก
ั
าง รวมถึงรัฐปี นัง (Pulau Penang)
น
(Terengganu) รัฐเกดะห์ (Kedah)
หรื
อ
ไทรบุ
ร
ี
แ
ละรั
ฐ
ปะลิ
ำ
ส
ประชาชนบางส่ วนที่อาศัยอยู่ในหัวเมืองทางใต้ของไทย1 ได้แก่ รัฐกลันตัน (Kelatan) รัฐตรังกานู
2

ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของเกดะห์ คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม

ไทยปกครองเมืองมลายูเหล่านี้โดยให้เจ้าเมืองของชนชาติน้ นั ปกครองกันเองตามจารี ต
ประเพณี ข องคนชาติ น้ ัน ๆ เป็ นแต่ ใ ครจะเป็ นเจ้า เมื องต้องเข้า มาทูล ขอและต้องส่ ง ดอกไม้เงิ น
ดอกไม้ทองพร้อมเครื่ องราชบรรณาการทุก 3 ปี 3 แต่เมืองเหล่านี้ ตอ้ งการเป็ นอิสระและก่อการกบฏ
บ่อยครั้ง จนไทยต้องส่ งกองกาลังทหารเข้าปราบปราม อันเป็ นการแสดงถึ งความพยายามที่จะ
ปกป้ องผลประโยชน์ของไทยในหัวเมืองมลายู ขณะที่ชาติตะวันตกได้ขยายอานาจเข้ามาครอบครอง
พื้นที่ ตอนล่ า งของแหลมมลายูม ากขึ้ นตามล าดับ จนไทยต้องทาสัญญาโอนเมืองเหล่ า นี้ ใ ห้ก ับ

1

กระทรวงมหาดไทย, สา กงา ด กระทรวงมหาดไทย, พระรำชหัตถเลขำรัชกำลที่ 5 ที่เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำประเทศ (กรุ งเทพฯ : สา กงา ด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2551), 147.
2
อังกฤษขอเช่าจากไทรบุรีเมื่อพ.ศ. 2329 ต่อมาใน พ.ศ. 2343 เช่าดินแดนฝั่งตรงข้ามปี นัง คือ สมารัง
ไปรจากไทรบุรี (ปั จจุบนั คือ บัตเตอร์เวิทธ์) แล้วรวมดินแดนทั้งสอง เรี ยกว่า “มณฑลเวลส์เลสลีย”์ ปี นัง มีชื่อเรี ยก
อีกชื่ อว่า “เกาะหมาก” หลังจากไทรบุรีให้องั กฤษเช่า ปี นังก็ตกเป็ นของอังกฤษและมีชื่อใหม่ว่า “ปริ๊ นซ ออฟ
เวลส์” หรื อ จอร์จทาวน์
3

พรชัย นาคสี ทอง, “จดหมายหลวงอุดมสมบัติ : พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ” ใน จดหมำยเหตุหลวงอุดมสมบัติ (ฉบับปรับปรุง) , พิมพ์ครั้งที่ 9. (นนทบุรี : ศรี ปัญญา, 2554), 59.

1

2

อังกฤษใน พ.ศ. 2452 ตามสนธิสัญญาแองโกล-สยาม หรื อ สนธิ สัญญากรุ งเทพฯ 4 (Bangkok Treaty
หรื อ Anglo-Siamese Treaty 1909)
หลัง พ.ศ. 2452 คนไทยส่ วนหนึ่ งที่ ยงั อาศัยอยู่ในเมืองมลายูกลายเป็ นคนติดแผ่นดิ น
คนเหล่ านี้ รวมกัน อยู่เป็ นหมู่บ ้า น และยังคงดาเนิ นชี วิตตามแบบคนไทยมาโดยตลอด โดยมี วดั
ประจาหมู่บา้ นเป็ นศูนย์กลาง ภายในวัดมีเสนาสนะในพุทธศาสนา โดยเฉพาะอุโบสถอาคารสาคัญ
ที่ใช้สาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ งเป็ นข้อมูลหลักของงานวิจยั นี้
อุโบสถของวัดไทยในเมืองมลายูเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักฐานที่สะท้อนโลกทัศน์ของคน
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คนไทยอยูใ่ นปกครองของอั
สงกฤษตั้งแต่ พ.ศ. 2452-2485 และาพ.ศ.ง 2489-2499 ก่อนจะตกอยูใ่ ต้การ
ไทยที่อาศัยอยูใ่ นเมืองมลายูท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรม และเหตุการณ์ทางการเมืองทาให้

ปกครองของมาเลเซี ยตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา อย่างไรก็ดีระหว่าง พ.ศ. 2486-2488 หัวเมือง

มลายูเหล่านี้ ได้กลับมาอยู่ในปกครองของไทยอีกครั้งหนึ่ ง5 แม้จะเป็ นช่ วงเวลาสั้นๆ แต่ทาให้เกิ ด
การติดต่อสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
พ.ศ. 2500 รัฐบาลอังกฤษได้ให้เอกราชแก่เมืองมลายู ตั้งเป็ นสหพันธ์มลายา (Federation
of Malaya) ภายหลังเปลี่ยนเป็ นประเทศมาเลเซี ย ใน พ.ศ. 2506 โดยมีตนกู อับดุล เราะห์มาน เป็ น
นายกรั ฐมนตรี ค นแรก ความสั มพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซี ย อยู่ในลักษณะมิตรประเทศ พุท ธ
ศาสนาได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลไทยและมาเลเซี ย มีการสร้างและบูรณะวัดหลายวัด ในช่ วง
ทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษที่ 26 รวมถึ งการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมและการสอนภาษาไทย
ซึ่งดาเนินมาก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ดี การปราบปรามกองโจรจีนคอมมิวนิ สต์และประกาศภาวะฉุ กเฉิ น ระหว่าง
พ.ศ. 2491-25036 ทาให้กองโจรนี้ หลบหนีเข้ามาอาศัยอยูต่ ามแนวชายแดนไทยมาเลเซี ย เมื่อรวม
4

ข้อความในสนธิ สัญญาระบุถึงการแลกเปลี่ยนดินแดนระหว่างไทยกับอังกฤษ โดยอังกฤษยกเมือง

สงขลา ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาสให้เป็ นของสยามและอังกฤษได้เมืองเกดะห์ กลันตันและตรังกานู ส่ วนปะลิส
และสตูลซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของรัฐเกดะห์ ให้ปะลิสเป็ นของอังกฤษส่วนสตูลเป็ นของสยาม
Wikipedia. Anglo-Siamese Treaty[online], accessed October 10, 2012, Available from
http://en.wikipedia.org /wiki/anglo-siamese _%20treaty_of_1909
5

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมำเลเซีย (พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 438.
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เจริ ญ ไชยชนะ, ตนกู อับดุล เรำะห์ มำน (กรุ งเทพฯ : บรรณกิจ, 2523), 57.

3

กับเหตุการณ์วนั ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในไทย ที่โยงใยไปถึงการเผยแพร่ แนวคิดสังคมนิยมแบบ
คอมมิวนิสต์ รัฐบาลมาเลเซี ยจึงขอให้กระทรวงต่างประเทศของไทยงดการสนับสนุนส่ งเสริ มด้าน
พุทธศาสนาในมาเลเซี ยใน พ.ศ. 25177 การสื บเนื่องงานพุทธศิลป์ ไทยตกอยูใ่ นสภาพที่วดั ต้องดูแล
ตัวเอง ทาให้รูปแบบอุโบสถที่เกิ ดขึ้นในเวลาต่อมาต้องโอนอ่อนผ่อนตามไปตามกระแสนิ ยมมาก
ยิง่ ขึ้นทั้งด้านคติความเชื่อและรู ปแบบศิลปะ อุโบสถรุ่ นเก่าค่อยๆ ลดน้อยลงและอุโบสถรุ่ นใหม่เข้า
มาแทนที่ ดังนั้นการศึกษาเรื่ องอุโบสถในเมืองมลายูจึงมีประโยชน์ต่อการสื บค้นความเป็ นมาและ
การสื บเนื่ องของพุทธศิลป์ ไทย ตลอดจนเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายในการเผยแผ่พุทธ
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อนึ่ง ในการศึส
กษาครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้แบ่งช่วงเวลาในการศึกษาเป็ น 3 ช่วง ซึ่ งเป็ นผลมาจาก

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

การศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์สาคัญทั้งของไทยและของมาเลเซีย ดังนี้

ช่ ว งที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารสถาปนากรุ ง รั ตนโกสิ น ทร์ จนถึ ง การโอน
ดินแดนให้กบั อังกฤษตามสนธิ สัญญาแองโกล-สยาม หรื อสนธิ สัญญากรุ งเทพฯ (Bangkok Treaty
หรื อ Anglo-Siamese Treaty 1990)
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) เป็ นช่วงที่องั กฤษเข้าครอบครองแหลมมลายูตอนล่างทั้งหมด
รวมถึงหัวเมืองทั้งสี่ ที่เคยขึ้นกับไทย จนอังกฤษให้เอกราชแก่มาเลเซีย
ช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550) นับ ตั้ง แต่ ม าเลเซี ย ได้รับ เอกราช มี รัฐธรรมนู ญ ปกครอง
ประเทศ จนถึง พ.ศ. 2550 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่เริ่ มทาวิจยั เรื่ องนี้
ดาเนิ นการวิจยั โดยการศึกษาลักษณะร่ วมของอุโบสถเพื่อจัดกลุ่ มรู ปแบบ วิเคราะห์
ลัก ษณะของอุ โบสถแต่ ล ะกลุ่ ม โดยนามาเปรี ย บเที ย บกับ อุ โบสถแบบศิ ล ปะไทยประเพณี เพื่ อ
ตรวจสอบพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง อันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น กลุ่มคนที่อาศัยอยูใ่ น
พื้นที่ ช่าง พระสงฆ์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายใน กับการมือง การปกครอง การเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ อันเป็ นปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบถึงกลุ่มคน ช่าง และพระสงฆ์
ในแต่ละพื้นที่
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ทรงวิทย์ แก้วศรี , ประวัตศิ ำสตร์ พระพุทธศำสนำ เล่ ม 11 พระพุทธศำสนำในมำเลเซีย สิงคโปร์

อินโดนีเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530), 45-47.
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. ศึกษาความเป็ นมาและการสื บเนื่องอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู
2. ศึกษารู ปแบบศิลปะ การคลี่คลาย และความสัมพันธ์ทางศิลป์ ของอุโบสถวัดไทยใน
เมืองมลายู
สมมติฐำนกำรศึกษำ
1. อุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู อาจสื บเนื่องคติความเชื่อมาจากอุโบสถที่มีมาก่อนสมัย
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รัตนโกสิ นทร์ แต่รูปแบบและวัสดุได้เปลี่ยนไปตามระยะเวลา สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ต้ งั ถิ่นฐาน
2. อุโบสถอาคารสาคัญของวัดไทยในเมืองมลายู ควรมีรูปแบบเฉพาะที่มีความสัมพันธ์
กลมกลื นกับศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่ น แต่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้
อุโบสถมีรูปแบบแตกต่างกันเนื่ องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
แต่ละรัฐ เช่น ปริ มาณของคนแต่ละชาติ ช่าง รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์ของพระสงฆ์ไทยในแต่ละรัฐ
กับพระสงฆ์ในไทย ซึ่ งน่ าจะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้รูปแบบอุโบสถในไทยแพร่ หลายเข้าไปในเมือง
มลายู
3. วัดไทยในเมืองมลายูเป็ นหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของคนไทย อุโบสถสถาปั ตยกรรม
สาคัญของวัดจึงต้องมีเอกลักษณ์แสดงความเป็ นไทย
ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาอุโบสถของวัดไทยในรัฐกลันตัน เกดะห์ ปะลิส และ ปี นัง ประเทศมาเลเซี ย ใน
วัดไทยในรัฐกลันตัน รัฐปี นัง รัฐเกดะห์และรัฐปะลิส รวมจานวน 62 วัด จากจานวน 66 วัด และ
สานักสงฆ์อีก 2 สานัก จากจานวน 7 สานัก (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) โดยคัดเลือกเฉพาะ
อุโบสถหลังสาคัญเป็ นตัวแทนแต่ละช่วงเวลาเป็ นกรณี ศึกษา เช่น อุโบสถของวัดที่เป็ นที่อยูข่ องเจ้า
คณะรัฐ อุโบสถที่มีกาหนดอายุชดั เจน อุโบสถที่ยงั คงรู ปแบบเดิมมากที่สุด และอุโบสถที่มีคุณค่า
ทางด้านศิลปะ
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1. การวิจยั เรื่ อง อุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู (กลันตัน ปี นัง เกดะห์และปะลิส) สมัย
รัตนโกสิ นทร์ เป็ นการศึกษาอุโบสถในวัดไทยที่มีอยูใ่ นรัฐกลันตัน รัฐเกดะห์ รัฐปะลิส และรัฐปี นัง
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ประเทศมาเลเซี ย โดยศึกษารู ปแบบศิลปะของอุโบสถอาคารสาคัญของวัด และอาจกล่าวถึงพระ
ประธาน และจิตรกรรมตามความจาเป็ น
2. คาว่า “หัวเมืองมลายู” เป็ นคาที่ใช้เรี ยกเมืองกลันตัน เมืองไทรบุรีหรื อเกดะห์ และ
เมืองปะลิ สก่อน พ.ศ. 2452 เมืองเหล่านี้เป็ นเมืองประเทศราชของไทยบางช่วงเวลาจนกระทัง่ โอน
ให้กบั อังกฤษใน พ.ศ. 2452 แต่เนื่ องด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปมา จึงทาให้การเรี ยกชื่ อ
เมื อ งมี ห ลายแบบและเมื่ อ อยู่ใ นปกครองอัง กฤษก็ ร วมตัว กัน ตามลัก ษณะของเมื อ งและกลุ่ ม
ประชากรเป็ นการปกครองอย่า งอาณานิ ค มของอัง กฤษมี ชื่ อเรี ย กว่า “Straits Settlements” แบบ
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ได้ แ ก่ เ มื อ งที่ อ ัง กฤษได้สม าคราวสุ ด ท้า ย ต่ อ มาเมื่ อ เมื อ งมลายู ไ ด้รั บ เอกราช ก็ มี ชื่ อ เรี ยกว่ า

สหพันธรัฐมลายู ( Federated Malay States) และแบบที่ไม่เป็ นสหพันธ (Unfederated Malay States)
“สหพันธมลายา” (Federation of Malaya) ก่อนที่จะมาเป็ น “สหพันธรัฐมาเลเซี ย” (Federation of

Malaysia) และเรี ยกกันทัว่ ไปว่า “มาเลเซีย” (Malaysia) เพื่อไม่ให้สับสนจึงขอเรี ยกเมืองมลายูตลอด
งานวิจยั นี้
นิยำมศัพท์เฉพำะ
เมืองมลำยู หมายถึง หัวเมืองมลายูทางใต้ไทยที่อยูใ่ นปกครองของอังกฤษระหว่าง พ.ศ.
2452-2499 ยกเว้น สตูล ปั ตตานี นราธิ วาส (รวมพื้นที่ทางเหนือของรัฐกลันตัน) และยะลา ที่อยูใ่ น
ปกครองของไทยตามสนธิ สัญญากรุ งเทพ ฯ ก่อนหน้านี้เมืองเหล่านี้ตอ้ งส่ งบรรณาการ เป็ นดอกไม้
ทอง ดอกไม้เงินให้ไทย ทุก

ได้แก่ ตรังกานู กลันตัน ไทรบุรีและปะลิส แต่หลังพ.ศ. 2451 เมือง

ดังกล่าวเปลี่ยนมาอยูใ่ นปกครองของอังกฤษและมาเลเซียตามลาดับ ยกเว้นในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ที่ญี่ปุ่นยึดแหลมมลายูได้ จึงคืนหัวเมืองมลายูสี่เมืองให้กบั ไทย ไทยได้กลับเข้าไปปกครองอีก
ครั้งหนึ่งระหว่าง พ.ศ. 2486-2488 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี แต่ภายหลัง
ญี่ปุ่นแพ้สงครามอังกฤษจึงขอเมืองดังกล่าวคืน
ไทรบุรี คือ เมืองที่เคยเป็ นหัวเมืองมลายูของไทยมาก่อน เดิมเรี ยก “เมืองไทร” แต่ใน
ภาษามลายูเรี ยก “เกดะห์” เป็ นเมืองที่มีเขตแดนติดต่อกับไทยด้านจังหวัดสงขลาและยะลา ปั จจุบนั
คือรัฐหนึ่งในมาเลเซี ยมีสุลต่านเป็ นประมุข เช่นเดียวกับรัฐตรังกานู กลันตันและรัฐปะลิส
ปี นัง หมายถึ ง เกาะเล็กทางฝั่งตะวันตกของรัฐเกดะห์ หรื อเกาะหมาก ในรัชกาลที่ 1
เกาะปี นังยังรวมอยู่กบั ไทรบุ รี ภายหลัง อังกฤษขอเช่ าเพื่อเป็ นที่จอดพักเรื อและสถานี การค้าใน
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ภูมิภาคนี้ ใน พ.ศ. 2329 ตั้งแต่น้ นั มาปี นังไม่ได้กลับมาเป็ นของไทรบุรีอีก ภายหลังอังกฤษตั้งชื่ อ
ใหม่ว่า “จอร์ จทาวน์” เพื่ อเป็ นเกี ยรติ แก่ ก ษัตริ ยจ์ อร์ จของอังกฤษ ปั จจุบนั ปี นังเป็ นรั ฐหนึ่ งของ
ประเทศมาเลเซีย และเป็ นรัฐที่มีประมุขเป็ นผูว้ า่ ราชการหรื อข้าหลวงมีการปกครองอย่างอาณานิคม
เรี ยกว่า “Straits Settlements” เช่นเดียวกับรัฐมะละกาและซาราวัค
กลันตัน หมายถึง เมืองที่เคยเป็ นหัวเมืองมลายูของไทยเช่ นเดียวกับรัฐเกดะห์ และตรัง
กานู เป็ นเมื องที่ อยู่ทางชายฝั่ งทะเลตะวันออกกับปั ตตานี ภายหลังการโอนดิ นแดนให้กบั อังกฤษ
ใน พ.ศ. 2452 ดินแดนทางเหนือบางส่ วนของกลันตัน คือบริ เวณตากใบขึ้นกับไทย ต่อมาเมื่อมีการ
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ศิลปะไทยประเพณี

ปรับปรุ งการปกครองส่ วนท้องถิ่นตากใบจึงเป็ นอาเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดนราธิวาส

แผนเฉพาะ และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากชนชาติอื่น สามารถจาแนกตามคุณลักษณะของงานศิลปะ
ได้เป็ นสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ประติมากรรมไทยประเพณี และจิตรกรรมไทยประเพณี

อุโบสถ หรื อ “โบสถ์” มีความหมายหลากหลาย แต่เข้าใจร่ วมกันว่า หมายถึ ง อาคาร
หรื อ ที่ซ่ ึ งพระสงฆ์ใช้ทาสังฆกรรม เช่น การสวดปาฏิโมกข์ และ การอุปสมบท เป็ นต้น ปั จจุบนั จะ
เรี ย กวัดได้ต้องมี อุโบสถที่ มี สีม าล้อมเป็ นเขต ที่ใ นเสมานั้นต้องได้รับ พระราชทานจากกษัตริ ย ์
เรี ยกว่า “วิสุงคามสี มา” ไม่เกี่ ยวข้องกับที่ดินของชาวบ้าน หากไม่มีอุโบสถ ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองสงฆ์ จะเรี ยกว่า “สานักสงฆ์” 8
ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
1. ผลการวิจยั ครั้ งนี้ เกิ ดจากการเก็ บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง พ.ศ. 2550-2555 นามา
วิเคราะห์ ประมวลผลตามวิธีการวิจยั ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่นามาเป็ นตัวอย่างในการศึกษา จึงเป็ น
ข้อมูลที่ประจักษ์ชดั ในช่ วงนี้ หลังจากนี้ อาจมีเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณค่าตามปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง
2. แหล่ งข้อมูลอยู่ภายนอกประเทศ ทาให้การเก็บข้อมูลต้องใช้เวลาและงบประมาณ
มากกว่าการทาวิจยั ภายในประเทศกว่าสองเท่า ประกอบกับคนในพื้นที่มีความแตกต่างทางภาษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ทาให้การค้นหาวัดไทยและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของวัดต้องใช้
8

มหาอามาตย์ตรี พระยาภักดีนฤเบศร์ , พระพุทธศำสนำ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2520), 74.

7

ระยะเวลามาก เพราะไม่มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเนื่องจากข้อจากัดด้านภาษาของคนไทยใน
พื้นที่
3. วัดไทยในมาเลเซี ยส่ วนใหญ่เป็ นวัดที่ยงั มีการใช้งานอยู่ อุโบสถจึงได้รับการบูรณะ
หรื อ สร้างใหม่เป็ นระยะ ด้วยเหตุน้ ี ภาพที่ประกอบงานวิจยั จึงเป็ นอุโบสถที่มีอยูใ่ นช่วง พ.ศ. 25512555 แต่อาจมีบางภาพที่บนั ทึกไว้ก่อนหน้านี้ โดยผูว้ ิจยั และที่นามาจากหนังสื อ “ไทยในมาเลเซี ย”
ของ คุณธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ และเล่มอื่นๆ ซึ่งจะทาเชิงอรรถระบุไว้
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ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ

1. ผลการศึกษาจะทาให้ทราบความเป็ นมา และการสื บเนื่องอุโบสถ อาคารสาคัญของ
วัดไทยในเมืองมลายู

2. เข้าใจรู ปแบบศิลปะ ความสัมพันธ์ทางศิลป์ และการคลี่คลายของอุโบสถในเมือง
มลายู
3. เป็ นข้อมูลสาหรับการกาหนดแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีอยูใ่ น
มาเลเซีย และประเทศอื่น

บทที่ 2
ประวัติศาสตร์ แหลมมลายู
สภาพภูมิศาสตร์
แหลมมลายูหรื อคาบสมุทรมลายู (Malay Peninsula) อยูใ่ นทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
มีลกั ษณะเป็ นแผ่นดินยืน่ ยาวออกมาจากแหลมอินโดจีน (Indochina Peninsular) ลงมาทางใต้ ชายฝั่ง
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เริ่ มตั้งแต่เกาะสุ มาตรา เกาะชวา
ส เกาะบอร์เนียวและเกาะอื่นๆาอีงกตามลาดับ

ด้านตะวันตกเฉียงใต้เป็ นช่องแคบมะละกา และหมู่เกาะใหญ่นอ้ ยเรี ยงรายไปทางด้านทิศตะวันออก
แหลมมลายูมีส่วนที่แคบที่สุดอยูท่ ี่คอคอดกระ จังหวัดระนอง ทางเหนือของแหลมมลายู

มีเทือกเขาภูเก็ตต่อมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ลงมาเป็ นเทือกเขานครศรี ธรรมราช และ สันกาลาคีรี
เทือกเขาดังกล่าวนี้ เรี ยงซ้อนต่อกันลงไปต่อเนื่องเข้าไปจนถึงตอนใต้ของแหลมมลายู ทาให้แหลม
มลายูมีเทื อกเขาอยู่ตรงกลางแบ่งมาเลเซี ยออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านชายฝั่ งทะเลตะวันตกกับด้าน
ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ด้านชายฝั่ งทะเลตะวันตกของแหลมมลายูติดทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลต่อเนื่ องกับ
ภาคใต้ของไทย พม่ า และ อิ นเดี ย ส่ วนด้านชายฝั่ งทะเลตะวันออกติด ทะเลจีนใต้มี ชายฝั่ งทะเล
ต่อเนื่ องขึ้นมาถึ งอ่าวไทย ทาให้แหลมมลายูมีความสาคัญต่อการเดินเรื อมายังคาบสมุทรอินโดจีน
เป็ นเมืองท่าและเป็ นจุดแวะพักการเดินทางของเรื อที่เดินทางระหว่างอินเดียกับจีน นอกจากนี้ ยังมี
เส้ นทางข้า มคาบสมุ ท รหลายเส้ นทางเพื่อตัดข้า มจากชายฝั่ ง ทะเลตะวันออกไปยัง ชายฝั่ ง ทะเล
ตะวันตก สภาพเช่นนี้ เกื้อหนุ นต่อการติดต่อค้าขายรวมถึงการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนที่เดินทางผ่าน
ไปมา ซึ่ งมีท้ งั คนอินเดีย คนชวา คนจีน คนอาหรับ และคนยุโรป ด้วยเหตุน้ ีแหลมมลายูจึงมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏมานานนับพันปี ลาดับได้ต้ งั แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ลงมาถึง
สมัยประวัติศาสตร์ และปัจจุบนั
แหลมมลายูก่อนสมัยรัตนโกสิ นทร์
หลักฐานด้านโบราณคดีและการขุดค้นที่หุบเขาบูจงั (Bujang Valley) ตอนใต้ของแหลม
มลายู ก่อน พ.ศ. 2523 พบว่าบริ เวณนี้น่าจะเป็ นศูนย์การค้านานาชาติต้ งั แต่พุทธศตวรรษที่ 10-19 ใน
8

9

เอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ที่ ไ ด้รับ อิ ทธิ พ ลอิ นเดี ย 1 นอกจากนี้ ย งั มี แหล่ ง โบราณคดี ที่ อ าเภอยะรั ง
จัง หวัดปั ตตานี จังหวัดนครศรี ธ รรมราช อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี และอาเภอตะกัว่ ป่ า
จังหวัดพังงา ก็ได้พบหลักฐานในวัฒนธรรมศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ สันนิษฐานว่าวัฒนธรรม
เหล่านี้เข้ามาพร้อมกับพ่อค้าชาวอินเดียที่มาค้าขาย หาทองคาและเครื่ องเทศ รวมถึงนักบวชที่ได้มา
พักอาศัยอยูร่ ะยะหนึ่ง เพื่อรอลมมรสุ ม2 ด้วยเหตุน้ ีจึงเกิดเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากเมืองท่าที่อยูท่ าง
ฝั่งทะเลตะวันตกมายังเมืองท่าทางฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อเดินทางมายังอ่าวไทย คาบสมุทรอินโดจีน
และจีน
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จากอาณาจักรศรี วิชยั ดังส
ปรากฏหลักฐานการค้นพบศาสนสถานและรู ปเคารพที่พบตั้งแต่ตอนบน
พุทธศตวรรษที่ 12-16 เมืองต่างๆในแหลมมลายูยอมรับนับถือพุทธศาสนามหายานที่มา

ลงไปถึงตอนล่างของแหลมมลายู บ่งบอกความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมอินเดียและชวา

จนทาให้มีการสันนิษฐานว่าเมืองต่างๆ เหล่านี้อาจเป็ นเมืองสาคัญของอาณาจักรศรี วิชยั ในภูมิภาคนี้3
เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรี ธรรมราชรวมถึงบริ เวณหุบเขาบูจงั ในมาเลเซีย
พุทธศตวรรษที่ 17 พระเจ้าปรักกรมพาหุ มหาราช กษัตริ ยป์ ระเทศลังกา ทรงศรัทธา
เลื่ อมใสอุปถัมภ์พุทธศาสนาจนรุ่ งเรื องในลังกาเป็ นที่เลื่องลือมาถึงประเทศพม่า ไทย และกัมพูชา
พระสงฆ์ที่มีความเลื่อมใสจึงเดินทางไปศึกษาทาการบวชแปลงเป็ นพระสงฆ์ลงั กาวงศ์นาลัทธิ พุทธ
ศาสนาอย่างลังกาเข้ามาตั้งมัน่ อยูท่ ี่เมืองเมาะตะมะและเมืองนครศรี ธรรมราช4 พุทธศาสนาดังกล่าว
ภายหลังแพร่ ข้ ึนไปยังภาคกลางและภาคเหนือของไทย

1

ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์โบราณคดีหุบเขาบูจงั (The Bujang Valley Archeology Museum) อาเภอสุไหง

ปั ตตานี รัฐเกดะห์
2

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

n.p., nd.), n. pag.
3

หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์การพิมพ์,

2528), 15-16.
4

สมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ ภาพ, ปกิณ กะพระนิพ นธ์ เล่ ม 1 เกร็ ด ประวัติศาสตร์ ส ยาม

(กรุ งเทพฯ

, 2553), 137.

10

พุทธศตวรรษที่ 19 ชาวมุสลิมได้ต้ งั หลักแหล่งในแหลมมลายูเรี ยบร้อยแล้ว5 ระยะแรก
นั้นได้อาศัยรวมกันอยูไ่ ม่ไกลจากชายฝั่งของแหลมมลายู โดยเฉพาะบริ เวณช่องแคบและเมืองมะละ
กาซึ่งไกลจากศูนย์กลางอานาจทางการเมืองของอาณาจักรต่างๆในบนแหลมอินโดจีน พร้อมกันนี้ ก็
ได้นาศาสนาใหม่เข้ามาซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ วเมื่อเจ้าเมืองหันมานับถือศาสนาดังกล่าว ดัง
ปรากฏในพงศาวดารเมืองไทรบุรีวา่ เจ้าเมืองไทรบุรีต้ งั แต่องค์ที่ 7 เป็ นต้นมาเปลี่ยนจากการนับถือ
พุทธศาสนามานับถือศาสนาอิสลาม6
ศาสนาใหม่ ถู ก เผยแพร่ อ อกไปพร้ อ มกับ การขยายประชากรมุ ส ลิ ม อย่ า งรวดเร็ ว
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พื้นที่ ที่ ป ราศจากเจ้า ของที
ส่แน่ชัดบนแหลมมลายู แต่ยงั เกี่ยาวข้งองกับการปกป้ องผลประโยชน์ที่

สถานการณ์ ดงั กล่าวนี้ เป็ นการสร้ างความขัดแย้งกับผูม้ ีอานาจเดิ ม ซึ่ งไม่เพียงแต่การอ้างสิ ทธิ ใน
เกี่ ยวเนื่ องกับศาสนา ซึ่ งในขณะนั้นนครศรี ธรรมราชเป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนาลัทธิ ลงั กาวงศ์ใน
ภูมิภาคนี้
การเป็ นศู น ย์ก ลางพุ ท ธศาสนาหิ น ยานแบบลังกาของนครศรี ธ รรมราช ยืน ยัน ด้ว ย
ข้อความในศิ ล าจารึ ก หลัก ที่ 1 และแสดงความสัม พันธ์ ระหว่า งสุ โขทัย กับ นครศรี ธ รรมราช
แต่หลังจากศูนย์กลางอานาจทางการเมืองที่สุโขทัยเปลี่ยนมาอยู่ที่อยุธยา อานาจทางการเมืองของ
อยุธยาก็ครอบคลุมเมืองนครศรี ธรรมราชแทน

5

บันทึกของชาวจีน และ ชาติอื่น ๆ ในพุทธศตวรรษที่ 19 รายงานว่าได้พบชาวมุสลิมในแหลมมลายู

เกาะสุ มาตรา เกาะชวา และ เกาะเบอร์ เนี ยว ดูรายละเอียดใน ประจักษ์ ช่วยไล่, โลกอิสลาม (กรุ งเทพฯ : เซ้าธ์ ซี
พับลิเกชัน่ , 2521), 367-368. และใน นิ ร าศมาลายา ได้ กล่ าวถึ ง มโรงมหาวงศ์พ ร้ อ มพวกได้ต้ งั หลัก แหล่ ง ที่
“กาสูก” อยู่ “ปูโลไทร” ใน พ.ศ. 1885 ดูรายละเอียดใน พระราชรัตนกวี (เกตุ ธมฺ มวโร), นิราศมลายา (พระนคร :
โรงพิมพ์มหามงกุฎวิทยาลัย, 2505), 14.
6

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2 (พระนคร : โรงพิมพ์บารุ งนุกลู กิจ, 2470. พิมพ์ในงานพระราชทาน

เพลิงศพ พระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุญนาค) เมื่อปี เถาะ พ.ศ. 2470), 79-80.

11

นครศรี ธรรมราชหัวเมืองสาคัญของไทยคอยควบคุมดูแลเมืองต่างๆ ในภาคใต้รวมถึง
ปั ตตานี กลันตัน ปาหัง และ ไทรบุรี7 ในรู ปแบบเมือง 12 นักษัตร ประกอบด้วยเมืองสายบุรี เมือง
ปัตตานี เมืองกลันตัน เมืองไทรบุรี เมืองปาหัง เมืองตรัง เมืองพัทลุง เมืองสะอุเลา เมืองบันทายสมอ
เมืองชุ มพร เมืองกระบุรี และเมืองตะกัว่ ป่ า หลักฐานดังกล่าวแสดงว่าเมืองปั ตตานี เมืองกลันตัน
เมืองปาหังและเมืองไทรบุรียอมรับอานาจทางการเมืองของไทย สัญลักษณ์ของการยอมรับถูกแสดง
ด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง8 ที่ตอ้ งส่ งมาให้ทุกสามปี
พ.ศ. 2310 เมื่อไทยเสี ยกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่า หัวเมืองและประเทศราชทั้งหลายได้กลับ
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หัวเมืองสาคัญและประเทศราชต่
ส างๆ รวมถึงเมืองนครศรีธารรมราชและหั
เป็ นอิสระ หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชกอบกูเ้ อกราชกลับคืนมา พระองค์ทรงรวบรวม
ขึ้นกับไทยดังเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์เห็นความสาคัญและประโยชน์ของเมืองต่างๆ เหล่านี้
หัวเมืองมลายูในสมัยรัตนโกสิ นทร์ : บริบททางการเมือง การปกครอง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2325 และ สถาปนา
กรุ งเทพฯ เป็ นเมืองหลวงใหม่ ความไม่สงบที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สงครามกับพม่ารวมถึง
7

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงให้ความเห็นไว้วา่ “...ในพงศาวดารของไทยเราว่าไทยได้

แหลมมลายูตลอดลงไปจนสุ ดปลายแหลม มีหลักฐานอยูใ่ นกฎมนเที ยรบาล และในเรื่ องพงศาวดารครั้งรัชกาล
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏว่าไทยได้ยกกองทัพลงไปตีถึงเมืองมลักา แต่เมื่อพิจารณาดูก็เห็นว่าตรงกัน
คือ เมื่อครั้งพระเจ้ารามคาแหงมหาราช คงขยายราชอาณาเขตลงไปตลอดแหลมมลายู แต่ให้ไทยลงไปปกครองแต่
ตอนที่ ราษฎร์ เป็ นละว้า ข้างใต้ลงไปราษฎร์ เป็ นมลายูจึงให้มลายูปกครองกันเอง แต่วิธีปกครองคงเป็ นอย่าง
ประเทศราช” ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระเจ้าฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ เล่ม 6 (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2504), 174.
8

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชปิ ตุลา บรมพงศาภิมุข ทรงพระนิพนธ์เรื่ อง ชีววิ ฒั น์ เรื่ องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค

ที่ 7 ได้เสด็จลงไปทางใต้จนถึงเมืองกลันตัน บันทึกไว้วา่ ...ราษฎรไทย จีน แขก ซึ่งตั้งอาศัยอยูใ่ นเมือง กลันตันนั้น
ไม่ตอ้ งเสี ยส่ วยสาอากรสิ่ งใด ต้องเสี ยเงินสาหรับเรี่ ยรายทาต้นไม้ทองเงินบรรณาการ 3 ปี ครั้งหนึ่ ง คนละครึ่ ง
เหรี ยญ ต้องเสี ยทุกคนไม่ได้เว้น ดูรายละเอียดใน ภาณุพนั ธวงศวรเดช, สมเด็จเจ้าฟ้ า กรมพระยา. ชีวิวัฒน์ (พระ
นคร :โรงพิมพ์ โสภณพิพรรฒธนากร, 2471, สมเด็จพระราชปิ ตุลา บรมพงศาภิมุข ทรงพระนิพนธ์ นับ เป็ นเรื่ อง
เที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานทรง
บาเพ็ญพระราชกุศลปั ญญาสมวาร พระศพสมเด็จพระราชปิ ตุลา บรมพงศาภิมุข ณ วันที่ 2 สิ งหาคม 2471), 79.

12

กบฏในแหลมมลายูท าให้พ ระองค์ ต้องส่ งกองก าลังทหารลงไปปราบต่ อเนื่ องถึ งสมัยพระบาท
สมเด็จฯ พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทั้งยังต้องปรับปรุ งการปกครองเพื่อแก้ปัญหาหลายครั้ง เป็ นผลให้มี
การแยกเมืองใหญ่ออกเป็ นเมืองเล็ก เช่นกรณี การแยกเมืองปั ตตานี เป็ น 7 เมือง9 และแยกไทรบุรีเป็ น
4 เมือง10 นับเป็ นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาทางการเมืองและการปกครองในช่วงนี้
ไทยได้ให้ความสาคัญกับหัวเมืองมลายูเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่มหาอานาจจากยุโรป
เข้าแทรกแซงเมืองต่างๆ เพื่อหาอาณานิ คม ไทยจึงได้ทาการจัดการปกครองใหม่ในสมัยพระบาท
สมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยรวมอานาจเข้าสู่ ศูนย์กลางแบ่งการปกครองทัว่ ราชอาณาจักร
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กลันตันและตรั ง กานู อยูส่ภายใต้การดูแลของสมุหเทศาภิบาลประจามณฑลภูเก็ตในปี พ.ศ.2438

ออกเป็ นมณฑลเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิ บาลปกครองมณฑล ผลการจัดการปกครองใหม่ทาให้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 เกดะห์ ปะลิส และสตูลก็กลับมารวมกันเป็ นมณฑลไทรบุรี11

ระหว่า งนี้ พ ระมหากษัตริ ย ์และเชื้ อพระวงศ์ใ นสมัย รั ตนโกสิ นทร์ ไ ด้เสด็จประพาส
หัวเมืองภาคใต้มากขึ้นด้วยมีเรื อกลไฟเป็ นราชพาหนะ เช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปั กษ์ใต้ใน พ.ศ. 2401โดยเสด็จไปจนถึงเมืองสงขลาและ ในพ.ศ. 2406
เสด็จถึงเมืองปั ตตานี ส่ วนหัวเมืองฝ่ ายตะวันตกและหัวเมืองมลายูพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็ นพระองค์แรกที่ได้เสด็จไปประพาส เช่ นใน พ.ศ. 2413 เมื่อเสด็จไปสิ งคโปร์ ได้แวะ
ประพาสเมื องสงขลา ต่อมาเมื่ อเสด็จไปอินเดี ยใน พ.ศ. 2414

าสหัวเมืองฝ่ ายทะเล

9

ในรัชกาลที่ 1 โปรดให้แยกปั ตตานีเป็ น 7 เมือง คือ ปั ตตานี ยะหริ่ ง หนองจิก ยะลา สายบุรี รามัณห์

และ ระแงะ และแยกตรังกานูออกจากกลันตัน ไทยถือว่าเมืองเหล่านี้เป็ นเมืองประเทศราช และแต่งตั้งเจ้าเมืองซึ่ ง
เป็ นคนมลายูมาปกครองกันเอง แต่จะต้องส่ งบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริ ยก์ าหนดเวลา 3 ปี ต่อครั้ง ดู
รายละเอียดใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , ระยะทางเสด็จพระราชดาเนินประพาสทางบก ทางเรือ
รอบแหลมมลายู ร.ศ. 117 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2507), 95.
10

เมืองไทรบุรีเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ชกั จู งให้องั กฤษเข้ามาเกี่ ยวข้องกับไทย การปราบกบฏไทรบุรี ที่ มี

บ่อยครั้งในขณะที่รัชกาลที่ 3 ทาให้พระองค์เห็นว่าไทรบุรีเป็ นต้นเหตุแห่ งความยุง่ ยากในการปกครอง จึงแบ่ง
ไทรบุรีออกเป็ นสี่ เมือง คือ เปอร์ ลิส สตูล กะปั งปาสู และ ไทรบุรี การเข้าแทรกแซงของอังกฤษที่เมืองปี นัง
และทางตอนเหนือของแหลมมลายูในเวลาต่อมา ทาให้สถานการณ์หวั เมืองในภาคใต้อ่อนไหวมากขึ้น
11

กองประชาสัมพันธ์, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัยต้ นรั ตนโกสิ นทร์ ถึงสมัยรัชกาลที่ 5, เข้าถึง

เมื่อ 4 เมษายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://yeawya.prd.go.th/view_ebook.php?id=13
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ตะวันตก คือ เมืองภูเก็ต เมืองพังงาและเมืองไทรบุรี แล้วเสด็จทางสถลมารคจากเมืองไทรบุรีขา้ ม
แหลมมลายูมาลงเรื อพระที่นงั่ ที่เมืองสงขลากลับกรุ งเทพฯ หลังจากนั้นก็เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ าย
ตะวันออกและหัวเมืองฝ่ ายเหนือจนใน พ.ศ. 2431 จึงได้เสด็จมลายูอีก คราวนี้ ได้เสด็จต่อเนื่องหลาย
ครั้ง คือ ใน พ.ศ. 2432 พ.ศ. 2441 และ พ.ศ 244412 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จพระราชดาเนินประพาสประเทศมลายูใน พ.ศ. 246713 เป็ นต้น
เห็ นได้ชัดว่าการเสด็จประพาสในภาคใต้ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่มีอย่างต่อเนื่องในครึ่ งแรกพุทธศตวรรษที่ 25 แสดง
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ปั ญหาภายใน แต่รวมถึ งส
การระแวดระวังการคุ กคามของอังกฤษในขณะนั้น อย่างไรก็ดีหัวเมือง
ถึ งความพยายามที่จะใกล้ชิดหัวเมืองมลายูอย่างไม่เคยปรากฏมาก่ อน ซึ่ งไม่เพียงแต่เกี่ ยวข้องกับ
มลายูเหล่ า นี้ ย งั ตระหนัก ในพระราชอานาจและบารมี ของพระมหากษัตริ ย ์ไทย แม้ภายหลังเมื่ อ
อังกฤษเข้ามาปกครองแล้ว ก็ยงั ให้การต้อนรับพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อคราว
เสด็จประพาสประเทศมลายูอย่างสมพระเกียรติ14
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังกล่าว ไม่เพียงแต่ลดช่องว่างระหว่างชาวไทยและชาวมลายู แต่
ยังสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันในหมู่เจ้าเมือง15 มีผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคน
มลายูเป็ นไปด้วยดี โดยไม่มีขอ้ ขัดแย้งด้านศาสนา กระนั้นก็ดีเมืองมลายูเหล่านี้ ต่างก็มีจุดอ่อนอยู่ที่
ต่างคนต่างอยูต่ ่างปกครองกันเอง เมื่อเกิดสงครามกับเมืองใดเมืองหนึ่งจึงไม่สามารถเข้าช่ วยเหลือ

12

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, พระราชหัตถเลขาเรื่ องเสด็จประพาสแหลมมลายู ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าฯ (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2467), คานา (2).
13

พระยาสมบัติบ ริ หาร (เอื้อ ศุภมิตร), ผูเ้ รี ยบเรี ยง, จดหมายเหตุรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดาเนิน

ประพาสประเทศมลายู พ.ศ. 2467 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 3.
14

เรื่ องเดียวกัน, 12-14.

15

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงไว้พระราชหฤทัยเจ้าพระยาไทรบุรี ตนกู อับดุลฮา

มิ ด มากและมี สัมพัน ธ์ที่ดี ต่อกันเรื่ อยมา ทาให้ช าวไทยอาศัยอยู่ในไทรบุ รีอ ย่างสงบสุ ข ตนกู อับ ดุ ลฮามิ ด
เจ้าพระยาไทรบุรีองค์ที่ 27 (องค์สุดท้าย) มีภรรยา 5 คน หนึ่ งในนั้นคือ ท่านผูห้ ญิงเนื่ อง นนทนาคร มารดาของ
ตนกู อัลดุล เราะห์มาน นายกรัฐมนตรี คนแรกของสหพันธรัฐมาเลเซี ยใน (พ.ศ. 2499 -2513) ดูใน ธารงศักดิ์
อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย (พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 477-517.

14

กันได้และเปิ ดช่องว่างให้องั กฤษเข้าแทรกแซงได้ง่าย16 แม้วา่ ท่าทีของอังกฤษจะแสดงถึงความหวัง
ในผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่าการทาสงคราม แต่การได้เข้าปกครองมลายูท้ งั หมด ย่อมที่จะทา
ให้ได้เปรี ยบคู่แข่งทางการค้า เช่นโปรตุเกส ฮอลแลนด์และฝรั่งเศส ด้วยเหตุน้ ี สัญญาต่างๆ17 ที่เกิ ด
ขึ้ นมาจากการเจรจาทางการทูตระหว่างไทยกับอังกฤษนับตั้งแต่รัชกาลที่ 3 เป็ นต้นมา ล้วนเป็ น
สั ญญาที่ มี จุ ดมุ่ ง หมายปกป้ องผลประโยชน์ข องอัง กฤษในภูมิ ภ าคนี้ อัน เป็ นเหตุ ใ ห้ไ ทยต้อ ง
เสี ยเปรี ยบในเรื่ องสิ ทธินอกอาณาเขตและอานาจอธิปไตยของไทยทางภาคใต้
ฉะนั้นการโอนไทรบุ รี กลันตัน ตรังกานู และเปอร์ ลิส ให้กบั อังกฤษนั้น18 เป็ นผลสื บ
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เสี ยเปรี ยบดังกล่าวโดยยอมเสี
ส ยดินแดนให้กบั อังกฤษทาให้าสงถานการณ์ของไทยดีข้ึน และทาให้

เนื่องมาจากปั ญหาและความจาเป็ นหลายประการที่สะสมเรื่ อยมาจนถึงขั้นวิกฤติ การยกเลิกสัญญาที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทาการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน

ในพ.ศ. 2452 เริ่ มสร้างทางรถไฟสายใต้เชื่อมต่อกับเมืองมลายูและเชื่อมต่อกับทางรถไฟ
ของประเทศมลายูท างฝั่ ง ตะวัน ตกที่ ปาดัง เบซาร์ ใ นพ.ศ. 246119 เขตแดนเมื องเกดะห์ และทาง
ตะวันออกเชื่อมต่อกับเขตแดนเมืองกลันตันใน พ.ศ. 246420 ส่ วนที่ห้วยยอด จังหวัดตรังนั้นก็เป็ น
16

พระยาสมบัติบริ หาร (เอื้อ ศุภมิตร), เรื่ องเดิม, 18.

17

สนธิ สัญญาเบอร์ นี พ.ศ. 2369, ปฏิ ญญาลับ พ.ศ. 2440, สนธิ สัญญาเบาวริ่ ง พ.ศ. 2398 และ
สนธิสญ
ั ญาสยาม-อังกฤษ พ.ศ. 2452 ดูใน บาร์บารา วัตสัน อันดายา และ ลีโอนาร์ ด วาย. อันดายา, ประวัติศาสตร์
มาเลเซี ย (A History of Malaysia) แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ (กรุ งเทพฯ : มูลนิ ธิโตโยต้าประเทศไทย,
2549), 203.
18
เป็ นไปตามที่ไทยทาสนธิสญ
ั ญากับอังกฤษตามเงื่อนไขของสโตรเบล และแลกเปลี่ยนสัตยาบันเมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 ณ กรุ งลอนดอน อันเป็ นที่ไทยยอมโอนเมืองไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และเปอร์
ลิศ รวมทั้งเกาะใกล้เคียงกับเมืองเหล่านี้ ให้กบั อังกฤษ เพื่อแลกกับการยกเลิกปฏิญญาลับ พ.ศ.2440 และรัฐบาล
อังกฤษให้เงิ นกูใ้ นการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ ดูใน เพ็ญศรี ดุ๊ก, การต่ างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของ
ไทย (ตั้งแต่ รัชกาลที่ 4-สิ้นสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม) (กรุ งเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์ นัล พับริ เคชัน่ , 2542),
321.
19
ลักษณะการสร้างทางรถไฟเป็ นการสร้างต่อลงมาทางใต้เป็ นระยะสั้นบ้างยาวบ้างราวไม่เกิน 200
กิโลเมตร ดูเพิ่มใน กระทรวงคมนาคม, ที่รฤกแห่ งการเปิ ดทางรถไฟหลวงสายใต้ 2459 ( ม.ป.ท., 2459), 1.และ
ชวลิต อังวิทยาธร, “พร้อมราลึก” อนุ สรณ์งานพระราชเพลิงศพนางสาวพร้อม ณ นคร ณ เมรุ วดั โพธิ์ วรวิหาร
ตาบลท่าวัง อาเมือง นครศรี ธรรมราช วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544.
20

สุ ไหงโกลก, เข้าถึงเมื่อ

2555, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org

15

สถานีปลายทางแห่งหนึ่งของทางรถไฟสายนี้ทางฝั่งทะเลตะวันตกเนื่องจากมีท่าเรื อและมีเรื อกลไฟ
ที่เดินถึงปี นังได้ใน 16 ชม.21
หลังจากรัชกาลที่ 5 เป็ นต้นมา ความต้องการทรัพยากรและขยายพื้นที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์ของชาติต่างๆ ยังดาเนิ นไปอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึ งการแข่งขันพัฒนาวิทยาการและ
เทคโนโลยีด้า นอาวุธ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการรุ กรานและต่อรองของกลุ่ มประเทศมหาอานาจ
จนนามาสู่ สงครามโลกครั้งที่ 1 ในเวลาต่อมา หลังสงครามโลกภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อยูใ่ นสภาพที่ไม่ดีนกั โดยเฉพาะใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั

สมัย
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ของรัฐบาลโดยการปลดข้สาราชการออก การเพิ่มภาษีอากร เกิ ดความแตกต่างระหว่างชนชั้นชัดเจน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และนโยบายเศรษฐกิจที่พระองค์นามาใช้คือการลดรายจ่าย
ขึ้นและสร้ างความสับสนวุ่นวายไม่พอใจให้กบั คนทัว่ ไป22 จนนามาสู่

เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิ ทธิราชเป็ นระบบประชาธิปไตย ใน พ.ศ. 2475
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
รัฐธรรมนูญ และมีการประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ เชื้ อพระวงศ์หลายพระองค์ซ่ ึ งเคยดารงตาแหน่ง
สาคัญทางการเมืองต่างทะยอยเดินทางออกนอกประเทศ ในจานวนนี้ มีสมเด็จฯ กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพที่ได้เดินทางไปประทับที่ปีนังตั้งแต่ พ.ศ. 2476-2485 ในขณะนั้นมีพระชนษา 71 ปี 23
พ.ศ. 2486-2488 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้รับชัยชนะในสงครามมหาเอเชีย
บู ร พาจึ ง ท าสนธิ สั ญ ญารวมกลัน ตัน ตรั ง กานู ไทรบุ รี ปะลิ ส เชี ย งตุ ง และเมื อ งพานเข้า ใน
ราชอาณาจักรไทย24 แม้วา่ จะเป็ นระยะเวลา 2 ปี แต่หวั เมืองมลายูกลับมาอยูใ่ นปกครองของไทยอีก
ครั้งหนึ่ งก่อนที่จะกลับไปอยูใ่ นปกครองของอังกฤษ ในระยะนี้ เองได้เริ่ มมีการเปิ ดโรงเรี ยนสอน
ภาษาไทยและเปลี่ยนชื่อวัดให้เป็ นภาษาไทยมากขึ้น เช่น เปลี่ยนชื่อวัดจากวัด “แล แหล” อาเภอกูบงั

21

กระทรวงคมนาคม, ทีร่ ฤกแห่ งการเปิ ดทางรถไฟหลวงสายใต้ 2459, 20.

22

เพลิง ภูผา, กบฏเมืองสยาม (กรุ งเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2541), 31-33.

23

อรดี อินทร์คง, 150 ปี กรมพระยาดารงราชานุภาพ , เข้าถึงเมื่อ 19 สิ งหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก

http://www.ngthai.com/
24

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 446.
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ปาสู รัฐเกดะห์ เป็ นวัดบุญญารามและเปลี่ยนชื่อวัด “คลองใหม่” อาเภอจิตรา รัฐเกดะห์ เป็ นวัดจิตรา
ราม25 เป็ นต้น
ช่ วงนี้ ป ระเทศจี นมี ก ารปฏิ ว ตั ิ เป็ นครั้ งที่ ส อง เปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
ประชาธิ ปไตยเป็ นระบบคอมมิวนิ สต์ เกิดการต่อสู้กนั ระหว่างพรรคจีนคอมมิวนิ สต์ของเหมาเจ๋ อ
ตุงกับพรรคก๊กมินตัง๋ ซึ่ งมีเจียง ไคเช็กเป็ นเป็ นหัวหน้าพรรคและเป็ นประธานาธิ บดี ระหว่าง พ.ศ.
2471-249226 ระหว่ า งนี้ ได้ เ กิ ด กลุ่ ม ต่ อ ต้า นพรรคก๊ ก มิ น ตั๋ง ขึ้ นหลายพรรค ที่ ส าคัญ คื อ พรรค
คอมมิวนิ สต์ซ่ ึ งมีเหมาเจ๋ อตุงเป็ นแกนนา 27 ทาให้เกิ ดสงครามกลางเมืองระหว่าง พ.ศ. 2470-2480
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สงครามกลางเมื องครั้ งหลั
ส งทาให้พรรคก๊กมินตัน๋ แพ้ เจียางไคเช็ง กจึงอพยพไปตั้งจีนคณะชาติที่

และอีกครั้งใน พ.ศ. 2489-2492 ส่ งผลให้คนจีนจากภาคใต้อพยพเข้ามาในแหลมมลายูเพิ่มมากขึ้น

ไต้หวันใน พ.ศ. 2492 โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา28

พ.ศ. 2491-2503 อังกฤษได้ทาการปราบปรามกองโจรจีนคอมมิวนิ สต์29 ในไทรบุรี
ผลจากการด าเนิ นการดัง กล่ า วท าให้ค นไทยหลายหมู่ บ ้า นต้องอพยพย้า ยถิ่ นฐานไปอยู่ที่ อื่ น ๆ
บ้านเรื อนและวัดถูกทิ้งร้าง หรื อถูกเผาทาลาย พอเหตุการณ์สงบบางหมู่บา้ นได้ยา้ ยกลับมาอยูท่ ี่เดิม
แต่ บ างหมู่ บ ้า นไม่ ไ ด้ย า้ ยกลับ มา และไปรวมกันอยู่ที่ หมู่ บ ้า นอื่ น อย่า งเช่ น หมู่ บ ้า นนาข่ า และ

25

เรื่ องเดียวกัน, 282.

26

ก่อตั้งโดย ดร.ซุน ยัตเซนอดีตประธานาธิบดีเฉพาะกาลแห่งสาธารณรับประชาชนจีนคนแรก

ภายหลังการปฏิวตั ิครั้งแรกล้มล้างราชวงศ์ชิง ดูใน Chinese New Period, ประวัตเิ จียง ไคเช็ก, เข้าถึงเมื่อ 10
ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://apicha6.blogspot.com
27

พรรคคอมมิวนิสต์ในจีนได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2464

28

Chinese New Period, ประวัตเิ จียง ไคเช็ก, เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก

http://apicha6.blogspot.com
29

กองโจรจีนคอมมิวนิสต์ หรื อ พรรคคอมมิวนิสต์มลายา (The Communist Party of Malaya - CPM)

ตั้งขึ้นเมื่ อ พ.ศ. 2467 เคยร่ วมกับอังกฤษในการต่อสู ้กบั ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ สอง ภายหลังจากเสร็ จสิ้ น
สงครามพรรคคอมมิวนิ สต์ไม่ยอมรับเงื่อนไขในการวางอาวุธและหยุดการเผยแพร่ อุดมการณ์ปฏิวตั ิ จึงหลบหนี
เข้าป่ า ดาเนิ นการต่อต้านอังกฤษโดยใช้วิธีการก่อการร้ าย ดูใน พรชัย และ นคริ นทร์ เมฆไตรรั ตน์ , โจรจีน
คอมมิวนิสต์ มลายา, ในฐานข้ อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้ า, เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.kpi.ac.th
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หมู่บา้ นเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์30 วัดเก่ าซึ่ งครั้งหนึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของความเป็ นไทยถูกทาลายไปเป็ น
จานวนมาก
พ.ศ. 2500 รั ฐ บาลอัง กฤษได้ใ ห้ เ อกราชแก่ ม ลายู ตั้ง เป็ นประเทศสหพัน ธมลายา
(Federation of Malaya) และเปลี่ ยนเป็ นประเทศมาเลเซี ย ใน พ.ศ. 2506 โดยมี ตนกู อับดุ ล
เราะห์มาน เป็ นนายกรัฐมนตรี คนแรก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐมลายูยงั
เป็ นไปอย่างราบรื่ น เนื่ องจากนายกรัฐมนตรี เป็ นลูกของ เจ้าพระยาฤทธิ สงครามรามภักดี (ตนกู
อับดุลรามิด) สุ ลต่านเมืองไทรบุรีองค์สุดท้ายกับคุณหญิงเนื่ องมารดาชาวไทย พุทธศาสนาก็ได้รับ
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กรมศาสนาและมหาเถรสมาคม
ส บูรณะ ปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวั
การสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซี ยและรัฐบาลไทยโดยกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิ การ

2503-2508 รวมถึงการศึกษาปริ ยตั ิธรรม การสอนภาษาไทย ที่ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ พ.ศ.

249231
พ.ศ. 2513 ตนกู อับดุล เราะห์มาน ซึ่ งเป็ นนายกรัฐมนตรี ติดต่อกันมาถึง 12
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมามาเลเซี ยได้ทาการปรับปรุ งการปกครองแบบประชาธิ ปไตย
ตามระบอบของศาสนาอิสลามจนเด่นชัดขึ้น32 โดยได้รับการสนับสนุ นจากชาติอาหรับในด้านการ
จัดกิ จกรรมทางศาสนาและทุ นการศึ กษาต่อในประเทศตะวันออกกลาง เหตุการณ์ ดงั กล่ าวนี้ ไ ม่
เพียงแต่ส่งผลดีต่อศาสนาอิสลามซึ่ งเป็ นศาสนาประจาชาติ แต่ยงั รวมถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
ก็อาศัยหลักศาสนาเป็ นรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนมุสลิมในมาเลเซี ย จนมีพรรคการเมืองบาง
พรรค คือ พรรคปาร์ ต้ ี อิสลาม เซ-มาเลเซี ย (Party Islam Se-Malaysia) หรื อ พรรค PAS ที่มีแนวคิด
ที่จะใช้กฏหมายชารี อะห์เป็ นพื้นฐานในการปกครองประเทศ33
นอกจากนี้ กองโจรจี นคอมมิ ว นิ ส ต์ที่ ถู ก ปราบปรามอย่า งต่ อเนื่ องมาก่ อ นหน้า นี้ ใ น
มาเลเซี ย ได้ถอยร่ นเข้ามาอาศัยอยูต่ ามแนวชายแดนไทยมาเลเซี ย บริ เวณอาเภอศรี สาคร อาเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส อาเภอเบตง อาเภอยะหา อาเภอธารโต อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อาภอสะเดา
30

เรื่ องเดียวกัน, 294-295.

31

พระราชรัตนกวี (เกตุ ธมฺ มวโร), นิราศมลายา (พระนคร : โรงพิมพ์มหามงกุฏวิทยาลัย), 1.

32

ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทยกับมาเลเซีย, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก

http:www1.mod.go.th2heritage2neighbour2 malaysia3.htm
33

เรื่ องเดียวกัน
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และอาเภอสะบ้าย้อย อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และอาเภอควนโดน จังหวัดสตูล 34 สร้ างความ
หวาดระแวงให้กบั มาเลเซี ย เนื่ องจากกลุ่มกองโจรจีนคอมมิวนิ สต์มาลายามีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) และยังได้รับความช่วยเหลือจากขบวนการโจรแบ่งแยก
ดินแดนในภาคใต้ของไทย35
พ.ศ. 2517 รัฐบาลมาเลเซียขอให้รัฐบาลไทยระงับการให้การสนับสนุนวัดไทย ที่ไปจาก
ส่ วนราชการโดยตรง เนื่ องจากเกรงว่าจะเป็ นการแทรกแซงทางการเมืองแต่ถา้ เป็ นการช่ วยเหลือที่
ไปจากสถาบันเอกชน ก็ให้ดาเนินการต่อไปได้36 เช่น มหาเถรสมาคม พุทธสมาคม ยังคงดาเนินการ
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กองธรรมสนามหลวง ซึ่ งส
ขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคม ถือเป็ นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในฐานะเอกชน

ให้ความช่วยเหลือได้ในฐานะเอกชนต่อเอกชน เนื่องจากการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมเป็ นงานของแม่
จึงอยู่ในข้อยกเว้นไม่เกี่ ยวกับทางราชการ สามารถทาการช่ วยเหลื ออุ ดหนุ นการศึกษาพระปริ ยตั ิ

ธรรมของพระภิกษุสามเณรไทยในมาเลเซียได้ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงต่างประเทศ37 วัดไทย
ในเมืองมลายูจึงขาดการสนับสนุน และส่ งเสริ มอย่างจากรัฐบาลไทย นับตั้งแต่น้ นั มา ดังนั้นวัดจึง
ต้องจัดหางบประมาณในการทานุ บารุ งวัดและการสอนภาษาไทยเอง สาหรับวัดที่ เกิ ดขึ้นใหม่มี
จานวนน้อย วัดเหล่านี้พฒั นามาจากสานักสงฆ์และตั้งอยูใ่ กล้กบั หมู่บา้ นคนไทยและคนจีน
พ.ศ. 2503 คนไทยในมาเลเซี ยได้จดั ตั้งสมาคมเกดะห์-ปะลิส เพื่อปกป้ องผลประโยชน์
ของคนไทยและเรี ย กร้ อ งร้ อ งสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ศาสนาและวัฒ นธรรมของคนไทย การขอ
สถานภาพเป็ นภูมิบุตรา การขอสร้างพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ การขอประกาศวัฒนธรรมไทยเป็ น
วัฒนธรรมแห่งชาติ การขอแก้ไขให้มีการระบุชื่อกลุ่มชาติพนั ธ์เพื่อสิ ทธิในการเข้าเรี ยนสถาบันของ
รัฐ การขอมีสิทธิ เป็ นสมาชิกพรรคอัมโน (UMNO : United Malays National Organization) 38 และ
รัฐบาลได้ตอบข้อเสนอดังกล่ าวว่าได้ดาเนิ นการแล้วทุกข้อ แต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่าการให้
พรชัย และ นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์, โจรจีนคอมมิวนิสต์ มลายา, เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2555, เข้าถึง
ได้จาก http://www.kpi.ac.th
35
เรื่ องเดียวกัน.
36
ทรงวิทย์ แก้วศรี . ประวัตศิ าสตร์ พระพุทธศาสนา เล่ ม 11 พระพุทธศาสนาในมาเลเซีย สิ งคโปร์
อินโดนีเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530), 47.
37
เรื่ องเดียวกัน.
38
พัชรี ย ์ จาปา, “หนึ่งศตวรรษลมหายใจของภาษาไทยในมาเลเซีย,” รู สมิแล 31, 1 (มกราคม34

เมษายน 2553) : 25.
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สิ ทธิดงั กล่าวนั้นเป็ นเพียงสิ ทธิ ข้ นั ต่าและไม่เท่าเทียมกับคนมลายู เช่น คนไทยมีหลักฐานการแสดง
สถานภาพเหมือนเดิม แต่จะไม่มีการทาทะเบียนสามะโนครัวแสดงสัญชาติมาเลเซี ย เพียงแต่มีบตั ร
ประชาชนแสดงสัญชาติมาเลเซี ยแทน คนไทยมีที่ดินเป็ นของตนเองได้ มีสิทธิ ขายที่ดินให้แก่ผอู้ ื่น
ได้แต่ผูซ้ ้ื อต้องเป็ นชาวมาเลเซี ย ชาวไทยด้วยกันไม่มีสิทธิ ซ้ื อขายที่ดินไม่ว่าเป็ นของคนไทยหรื อ
ของคนมาเลเซี ยและการเป็ นเจ้าของที่ดินต้องเป็ นเกษตรกรคนไทยที่มีบตั รแสดงการเป็ นเกษตรกร
คนไทย ทางการมาเลเซี ยจึงยอมรับว่าคนไทยเป็ นเกษตรกรเจ้าของที่ดินและไม่ประสงค์กลับเข้ามา
อยูใ่ นประเทศไทย39
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้ อชาติ และ ศาสนา ได้กลายเป็ นลักษณะพิเศษของ

พุทธศาสนาในหัวเมืองมลายู

ภูมิภาคนี้ จึงเป็ นการยากที่จะพบความเป็ นปึ กแผ่นของพุทธศาสนาในเมืองมลายู แม้วา่ จะปรากฏ
หลักฐานด้านพุทธศาสนาเจริ ญขึ้นก่อนหน้ามาหลายร้อยปี แต่ในตอนปลายสมัยอยุธยา คนที่อาศัย
อยูต่ อนล่างของแหลมมลายูส่วนใหญ่หนั มานับถือศาสนาอิสลาม เช่นกรณี ที่คนในเมืองไทรบุรีหนั
มานับถือศาสนาอิสลามตามเจ้าเมือง อาจเป็ นเหตุให้พุทธศาสนาในไทรบุรีเสื่ อมความนิยม ความ
เจริ ญรุ่ งโรจน์ของพุทธศาสนาที่ มีมาก่ อนหน้านี้ จึงเหลือเพียงซากตามที่ เจมส์ โลว์ บันทึกไว้ใน
จดหมายเหตุ40
อย่า งไรก็ ดี รู ปแบบและขนาดที่สูง ใหญ่ข องพระบรมธาตุนครศรี ธ รรมราชแสดงถึ ง
ศรัทธา และความมัน่ คงของพุทธศาสนานิกายหิ นยานจากลังกาที่ปักหลักอยูใ่ นตอนบนของแหลม
มลายู รวมถึ ง เรื่ องเล่ า ของ “หลวงปู่ ทวดเหยียบน้ า ทะเลจืด” อันเป็ นกิ ตติ ศพั ท์ที่ พุทธศาสนิ กชน
เล่าสื บต่อกันมาถึงปั จจุบนั นี้ เกี่ยวกับอานาจเหนือมนุษย์ของพระสงฆ์ชาวใต้ที่มีชีวิตอยูส่ มัยอยุธยา
บั้นปลายของชี วิตท่านมรณภาพในไทรบุรีและมีการเคลื่อนย้ายศพมายังวัดช้างไห้ จังหวัดปั ตตานี
ระหว่างทางหากหยุดพักศพที่ใดได้มีการทาเครื่ องหมายโดยเอาไม้ปักไว้หรื อหิ นวางไว้ ปั จจุบนั
สถานที่เหล่านี้ได้เป็ นที่ต้ งั ของวัดหลายวัดในเกดะห์ หลวงพ่อทวดเป็ นพระสงฆ์ชาวใต้เพียงรู ปเดียว
39

สุดารัตน์ แสงศรี , คนไทยในมาเลเซียกับสิทธิความเป็ นพลเมือง, เข้าถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555,

เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th
40

เจมส์ โลว์, จดหมายเหตุ เจมส์ โลว์ , แปลโดย นันทา วรเนติวงศ์ (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2519), 112.
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ที่ มี ชื่ อเสี ย งมากบางที ห ลวงพ่ อ ทวดอาจเป็ นพระสงฆ์รู ป เดี ย วกัน กับ ที่ เจมส์ โลว์ กล่ า วถึ ง ใน
จดหมายเหตุ ว่าในไทรบุรีมีพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่มีชื่อเสี ยง ที่ยงั คงนอนหลับโดยร่ างกายไม่
เน่าเปื่ อย ณ โบราณสถานเก่าแก่แห่ งหนึ่ งที่เขาใบพลู (Betel leaf hill) ในปาดัง เกอร์ เบา (Padang
Karban) รัฐไทรบุรี41
สงครามปราบกบฏที่มีข้ ึนอย่างต่อเนื่องในครึ่ งหลังพุทธศตวรรษที่ 24 ทาให้มีการกวาด
ต้อนคนมลายูจานวนมากมาไว้ที่นครศรี ธรรมราช และ กรุ งเทพฯ42 อีกส่ วนหนึ่ งคงหนีไปอยู่ที่อื่น
ระหว่างนี้น่าจะมีหมู่บา้ นคนไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจานวนคนไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจากการ
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เจมส์โลว์ ทูตชาวอังกฤษทีส่ได้เดินทางเข้ามายังไทย ในพ.ศ. 2367 บันทึกไว้วา่ “มีวดั ไทยจานวนมาก

เทครั วคนไทยเข้า มา วัดไทยจานวนมากจึ ง น่ า จะสร้ า งขึ้ นในระยะนี้ สอดคล้องกับ บันทึ ก ของ
กระจัดกระจายอยูท่ ว่ั ไปในไทรบุรี และมีโบราณสถานอื่นๆ ซึ่ งปรักหักพังและเหลือแต่ซาก เป็ นที่
รู ้จกั กันดีในหมู่ประชาชนพลเมือง”43
พุทธศาสนาในรัชกาลที่ 1-4

อย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นภาวะหลังสงคราม

เช่ น การออกกฏหมายสงฆ์ การตรวจช าระพระไตรปิ ฏก และการส่ ง สมณทู ต
ระหว่างนี้ ได้มีหลักฐานว่าได้มีการนาหน่อพระศรี มหาโพธิ์ จากเมืองอนุ ราธปุระมาปลูกในรัฐกลัน
ตันเมื่อ พ.ศ. 236144 ซึ่งหมายถึงต้นโพธิ์ ที่วดั พระพุทธ ตาบลพร่ อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส
ซึ่ งเดิ มมี ชื่อว่าวัดโพธารามสมุหสถาน45 ด้วยเหตุน้ ี บริ เวณอาเภอตากใบแต่เดิ มเป็ นส่ วนหนึ่ งของ

41

เรื่ องเดียวกัน.

42

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, คาอธิบายใน หลวงอุมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดม

สมบัติ (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505. (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆมั พร โปรดให้พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระรัตนธัชมุนี (อิสฺสรญาณเถร) พฤษภาคม 2505), 14.
43

สอดคล้องกับบันทึกของเจมส์โลว์ ทูตชาวอังกฤษที่ได้เดินทางเข้ามายังไทย ในพ.ศ. 2367 บันทึก

ไว้วา่ “มีวดั ไทยจานวนมากกระจัดกระจายอยูท่ ว่ั ไปในไทรบุรี และมีโบราณสถานอื่นๆ ซึ่ งปรักหักพังและเหลือ
แต่ซาก เป็ นที่รู้จกั กันดีในหมู่ประชาชนพลเมือง” ดูใน เจมส์ โลว์, จดหมายเหตุ เจมส์ โลว์ , 112.
44

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 เล่ ม 1

(กรุ งเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2526), 146.
45

ประวัตวิ ดั พระพุทธ, เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.watpraput.com
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กลันตันและมีคนไทยอยู่อาศัยเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเป็ นคนไทยกลุ่มเดี ยวกันกับคนไทยในอาเภอ
ตุมปั ต ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สาเนียงตากใบหรื อ “ภาษาเจ๊ะเห” เหมือนกัน46
ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 24 คนไทยในไทรบุรีอาจมีอตั ราส่ วนมากกว่าคนมลายูเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแต่งตั้งพระบริ รักษ์ภูเบศร์ บุตรเจ้าพระยานครศรี ธรรมราช
เป็ นพระยาไทรบุรี นับเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ไทรบุรีที่มีคนไทยเป็ นเจ้าเมือง สันนิ ษฐานว่า
คงมีการสร้างวัดไทยเป็ นจานวนมากกระจายอยูบ่ ริ เวณกลางรัฐเกดะห์
นับตั้งแต่ไทยโอนรัฐทั้งสี่ ให้กบั อังกฤษ พรมแดนใหม่ระหว่างไทยและมลายูก็เกิ ดขึ้น
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ของอังกฤษ แต่ไทยได้ยส
กเอาหลักฐานพุทธศาสนาได้แก่ วดั ชลธาราสิ งเหและ ศิลปวัฒนธรรมมา
ระหว่างการปั กปั นเขตแดนตามสนธิ สัญญา อาเภอตากใบซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลันตันต้องตกเป็ น
กล่ าวอ้างสิ ทธิ การเป็ นดิ นแดนไทยจนอังกฤษยอมรับ โดยให้เอาแนวแม่น้ า สุ ไหงโกลกเป็ นเขต
แดน47 ทาให้ดินแดนฝั่งด้านเหนือของแม่น้ าสุ ไหงโกลกมาอยูฝ่ ่ังไทย กรณี ดงั กล่าวนี้ ได้สร้างความ
ภาคภูมิให้กบั ชาวไทยในมลายู การสร้างวัดในเวลาต่อมาจึงไม่ได้เป็ นเพียงประโยชน์ดา้ นศาสนาแต่
ยังมีผลต่อการดารงชี วิตของชาวไทยในมลายู เพราะวัดได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็ น
ไทยในหมู่บา้ นหรื อชุมชมนั้น การธารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทยไม่ได้อยูท่ ี่การมีวดั แต่ยงั ต้องมีพระสงฆ์
ที่จะสื บทอดศาสนา รวมถึงเป็ นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมไทยให้กบั คนไทยในเมืองมลายู
พุท ธศาสนาในรั ช กาลที่ 5-7 ได้มี ก ารปรั บปรุ งให้ส อดคล้องกับ การปกครองของ
ประเทศ โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 5 ได้ออกพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121โปรด
ให้มหาเถรสมาคมทาหน้าที่ศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ทว่ั ราชอาณาจักร มีพระสังฆราชเป็ น
ประธานและมีอานาจบัญชาเด็ดขาด การปกครองแบ่งออกเป็ นมณฑล เมือง แขวง และ วัด48
พระสงฆ์ในเมืองมลายูระยะนี้ จึงใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ฉบับนี้ ดังปรากฏหลักฐานการ
แต่งตั้งและพระราชทานสมณศักดิ์ แก่พระสงฆ์ในเมืองมลายูในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่ น การแต่งตั้ง
46

มาร์ วนิ บราวน์ (Marvin Brown) สาเนียงตากใบ, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2554, เข้าถึงได้จาก

http://th.wikipedia.org
47

วรรณิ ภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุ ดมี่ 002 เล่ มที่ 3 : วัดชลธาราสิ งเห

(กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติ้งกรุ๊ พ, 2535), 11.
48

หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, พุทธศาสนาในประเทศไทย ส. 042 (กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์,

2521), 78.
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พระครู วิสุทธิ ศีลญาณ (ช่วย) เจ้าอาวาสวัดปลายระไมยหรื อวัดวิสุทธิ ประดิษฐารามเป็ นเจ้าคณะรัฐ
ไทรบุรี49 และแต่งตั้งพระครู โอภาสพุทธคณะทีสังฆปาโมกข์ (พระครู กิ่ว) เจ้าคณะรัฐกลันตัน50
ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยก็มี
การปรับปรุ ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์อีกครั้ง เป็ น พ.ร.บ. คณะสงฆ์

7 ลักษณะสาคัญของ

พ.ร.บ. ฉบับ นี้ คื อ ไม่ ไ ด้แบ่ ง แยกการปกครองของธรรมยุตินิก ายซึ่ ง เคยแยกเป็ นคณะธรรมยุติ
มีเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะรองปกครองวัดธรรมยุติทว่ั ราชอาณาจักร เปลี่ยนเป็ นคณะสังฆมนตรี
สังฆสภา พระธรรมธร (อัยการ) พระวินยั ธร (ผูพ้ ิพากษา) เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
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ว่า มี ค วามเป็ นประชาธิ ปสไตยสอดคล้องกับ การปกครองประเทศ โดยเฉพาะด้า นการศึ ก ษานั้น
อาเภอ เจ้าคณะตาบลและเจ้าอาวาส โดยที่อานาจสู งสุ ดอยูท่ ี่สมเด็จพระสังฆราช พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงถือ

เจริ ญก้าวหน้ากว่าครั้ งใดๆ เนื่ องจากมีองค์การศึกษา51 ซึ่ งทาหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของสงฆ์เป็ นผู้
ควบคุมตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงส่ วนภูมิภาค52
เหตุการณ์ ดงั กล่าวข้างต้นทาให้วดั ต่างๆ ในเมืองมลายูได้เปิ ดโรงเรี ยนสอนพระปริ ยตั ิ
ธรรมขึ้นควบคู่กบั การสอนภาษาไทยพร้ อมทั้งจัดการสอบพระปริ ยตั ิธรรมประจาปี หรื อ “สอบ
ธรรมสนามหลวง” ขึ้นในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 นอกจากนี้ ก็ยงั ทาให้เกิดการติดต่อระหว่าง
พระสงฆ์ไทยในมาเลเซี ยกับพระสงฆ์ในไทยมากกว่าครั้งใดๆ ที่ผ่านมา มีพระสงฆ์และพระเถระ
จากไทยนาข้อสอบไปสอบและมีการจัดส่ งพระสงฆ์เชื้ อสายไทย-มาเลเซี ยมาศึกษาพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย
พระสงฆ์ไ ทยที่ไ ด้เข้าไปอาศัย อยู่ใ นมาเลเซี ย มีท้ งั ที่เข้าไปสอนภาษาไทย สอนพระ
ปริ ยตั ิธรรม รวมถึงครู คนไทยที่เข้าไปสอนภาษาไทย ลักษณะดังกล่าวย่อมทาให้ศิลปวัฒนธรรม
ไทยได้เผยแพร่ เข้าไปในมาเลเซี ยผ่านพระสงฆ์และวัด เช่ น ใน พ.ศ. 2506 พระครู วิบูลสุ ตาคม
(เปลี่ยน ยโสธโร) พระสงฆ์จากจังหวัดสงขลา มาเป็ นครู สอนภาษาไทยที่วดั นิ โครธาราม อาเภอ
ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 305.

49

50

เรื่ องเดียวกัน, 18.

51

นอกจากองค์การศึกษาแล้ว ยังมีองค์การปกครอง ทาหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์การเผยแพร่ ทาหน้าที่

เผยแพร่ บรม และ องค์การสาธารณูปการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบูรณะ ดูเพิ่มใน หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ
ดิศกุล, พุทธศาสนาในประเทศไทย ส. 042, 79.
52

เรื่ องเดียวกัน.
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โกตาร์ เซตาร์ รั ฐเกดะห์ 53 พระอธิ ก ารทอง อุ ชุ โก (นามสกุ ล เซงรั ตน์ ) วัดสุ วรรณคี รี รัฐปะลิ ส
พระสงฆ์ไทยจากจังหวัดสงขลาแต่มาอยูใ่ นมาเลเซียนานจนได้สัญชาติมาเลเซีย54 และพระอธิการฮก
พรหมสโร คนไทยเชื้อสายจีนเกิดในไทรบุรีอดีตเจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม ได้ไปเปิ ดโรงเรี ยนสอน
ภาษาไทยที่ วดั ทุ่ง พรุ และวัดโพธิ เจติยาราม โดยมีครู คนไทยชื่ อครู ละเอีย ด ศิรินทร ชาวจังหวัด
สงขลาเป็ นผูส้ อน55
พ.ศ. 2500 เมืองมลายูได้รับเอกราชจากอังกฤษรวมเป็ นสหพันธรัฐมาลายา การได้รับ
เอกราชทาให้สถานภาพของกฎหมายอิสลาม ซึ่ งอยูภ่ ายใต้อานาจกฎหมายอังกฤษมีสถานภาพดีข้ ึน
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เจตนาที่จะปกป้ องผลประโยชน์
ส ของศาสนาอิสลามและอิทธิาพงลจากการเผยแพร่ของศาสนาอื่นต่อ
มีการปรับแก้กฎหมายอิสลามอย่างต่อเนื่ องในช่วงสามทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษที่ 26 โดยมี

ชาวมุสลิม ทั้งนี้ ยงั มีการก่อตั้งสภาการศาสนาชาวมุสลิม (Muslim Religious Council) มาเป็ นหน่วย

งานที่ดูแลในเรื่ องนี้ 56 โดยเฉพาะอีกด้วย เหตุการณ์ดงั กล่าวนี้ ดูเหมือนไม่มีผลกระทบต่อวัดไทยใน
ระยะสั้นแต่ในระยะยาวยังไม่สามารถประเมินได้
พ.ศ. 2505 ได้มีการปรับปรุ ง พ.ร.บ. คณะสงฆ์อีกครั้งเป็ น พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
ซึ่ งให้ความสาคัญกับการปกครองสงฆ์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอานาจของเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองและ
พระผูป้ กครอง57 แต่เนื่ องจากกฎหมายมาเลเซี ยกับไทยแตกต่างกัน อานาจของเจ้าหน้าที่บา้ นเมือง
ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ จึงไม่สามารถทาได้ การปกครองสงฆ์ในมาเลเซี ยจึงขึ้นอยู่กบั พระผูป้ กครอง
ภายใต้ พ.ร.บ คณะสงฆ์ และภายใต้กฎหมายของมาเลเซี ย ส่ วนในด้านการศึกษาและการเผยแพร่
นั้น มีผตู ้ ้ งั ข้อสังเกตว่าด้อยลงอย่างเห็นได้ชดั 58 แต่การติดต่อระหว่างสงฆ์ไทยกับสงฆ์มาเลเซี ยที่มีมา
ก่อนหน้านี้ ยังดาเนิ นเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั เช่ นใน พ.ศ. 2512 วัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์
ได้ส่งพระสงฆ์ และ เณรมากกว่า 20 รู ป มาศึกษาพระธรรมวินยั ที่วดั สามพระยา และวัดปากน้ าภาษี
53

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 287.

54

เรื่ องเดียวกัน, 274.

55

เรื่ องเดียวกัน, 291.

56

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , ศาสนาพุทธในประเทศมาเลเซีย, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2552, เข้าถึง

ได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/
57

หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, พุทธศาสนาในประเทศไทย ส. 042, 80.

58

เรื่ องเดียวกัน.
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เจริ ญ กรุ งเทพ ฯ เพื่อให้กลับไปเป็ นครู สอนพระปริ ยตั ิธรรมและภาษาไทยให้กบั พระสงฆ์ เณรในรัฐ
เกดะห์59
ปั จจุ บ นั การปกครองคณะสงฆ์ใ นมาเลเซี ย อิ งตามการปกครองสงฆ์ของไทย แต่ ไ ม่
ขึ้นกับการปกครองของคณะใด เนื่ องจากขึ้นกับองค์การคณะสงฆ์สยาม-มาเลเซี ย แต่ในโครงสร้าง
การปกครองมีเจ้าคณะรัฐ (เทียบเท่าเจ้าคณะจังหวัด) และเจ้าคณะอาเภอเท่านั้น แต่มีขอ้ แตกต่างกัน
ตามความจาเป็ นกล่ าวคื อรัฐกลันตันสุ ลต่านเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเจ้าคณะรัฐและส่ งรายชื่ อมาให้มหาเถร
สมาคม สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตั้ง ส่ วนรัฐไทรบุรีเดิมปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรัฐกลันตัน แต่
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติสกรุ งเทพ ฯ พิจารณาลงมติแต่งตั้ง

ภายหลังขาดช่ วง เจ้าคณะจึ งมาจากการคัดเลือกกันเองและเสนอชื่ อมาให้มหาเถรสมาคม สานัก
60

นอกจากนี้ ยงั มีตาแหน่งประธานองค์การคณะสงฆ์สยาม-มาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่มา

จากการคัดเลื อกเจ้าคณะรัฐทั้งห้ารัฐ คือ รัฐปะลิสรวมกับรัฐเกดะห์, รัฐกลันตัน, รัฐปี นัง, รัฐเปรัค
และกัวลาลัมเปอร์ ) รู ปใดรู ปหนึ่งขึ้นมาเป็ นนับเป็ นตาแหน่งสู งสุ ดของคณะสงฆ์ไทยในมาเลเซีย
สรุ ป
จากบริ บททางการเมือง การปกครองและพุทธศาสนา แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและเมืองมลายู รวมถึงปั จจัยที่ทาให้อิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี แพร่ ลงไปยังภาคใต้ตอนล่าง
และเมืองมลายู ดังนี้

59

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 291.

60

สัมภาษณ์ พระมหาเชาวลิต, เลขาธิการองค์การคณะสงฆ์สยามมาเลเซีย, 17 สิ งหาคม 2551.
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1. การแผ่พระราชอานาจของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ พระราชอานาจ
ของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยครอบคลุมถึง เมืองกลันตัน ตรังกานู เกดะห์ และปะลิส ดังจะเห็นได้จาก
การแก้ปัญหากบฏมลายู การเทครัวคนไทยเข้าไปในหัวเมืองมลายู61 สาหรับรัฐกลันตันนั้นก่อนการ
โอนดินแดน บริ เวณอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาสปั จจุบนั นั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลันตันและการ
ใช้แนวแม่น้ าสุ ไหงโกลกเป็ นเขตแดนทาให้ดินแดนบางส่ วนทางเหนือของกลันตันอยูฝ่ ่ังไทย
2. การตั้งถิ่นฐานของคนไทย สันนิษฐานว่าคนไทยในมลายูมีการตั้งถิ่นฐานแตกแต่งกัน
เป็ น 2 ลักษณะ
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เป็ นเพี ย งเรื่ อ งเล่ า สื บ ต่ อสกันลงมาอย่า ง “ต านานวัด คลองแห” อ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา
ลักษณะแรก คือกลุ่มคนที่อาศัยอยูแ่ ต่เดิมและไม่ปรากฏหลักฐานและระยะเวลาที่แน่ชดั

ที่กล่าวถึงการเดินทางมาร่ วมทาบุญสร้างเจดียบ์ รรจุพระธาตุนครศรี ธรรมราช แต่ได้เกิดหลงทางจึง
ตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่บา้ นคลองแห อาเภอหาดใหญ่จนถึงปัจจุบนั 62

นอกจากนี้ ก็ยงั มีการอพยพเคลื่อนย้ายมาหาที่ทากิ น หนี ความผิดบ้านเมือง63 หนี ทหาร
เพื่อนชักชวนมาหรื อเป็ นทาสที่หนีมาหรื อถูกปล่อยตัวมา64 คนกลุ่มนี้มกั บุกเบิกที่ทากินใหม่มีอาชีพ

61

ดังปรากฏความอยูใ่ นจดหมายหลวงอุดมสมบัติ “...ถ้าจะให้พระยาไทรคงบ้านเมืองอยูต่ ามเดิมแล้ว

ก็ตอ้ งคิดจัดแจงให้มน่ั คงทีเดียวจึงจะได้ ถ้าไม่มน่ั คงวิง่ โร่ มาอีกแล้วอายเขาทีเดียว ต้องคิดหาเอาคนไปใส่ให้ได้สกั
พันหนึ่ งสองพันนัน่ แหละจึงจะรับรองเป็ นที่มน่ั คงไว้วางใจได้ จะคิดเอาคนที่ ปลายแดนสงขลา เมืองพัทลุง แล
บ้านเมืองใดบ้างที่ ต่อแดนกับเมืองไทรไปขึ้นกับเมืองไทรได้ ก็ยกเอาครอบครัวไปตั้งอยู่ในเขตแดนเมืองไทร
ทีเดียว มีราชการมาก็จะได้ช่วยกันทันท่วงที...” ดูใน หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัติ, พร้อม
ด้วยคาอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพล
ทิ ฆัม พร โปรดให้พิม พ์ในงานพระราชทานเพลิ ง ศพ พระรั ต นธัชมุนี (อิ สฺสรญาณเถร) ณ เมรุ หน้าพลับ พลา
อิสริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 31 พฤษภาคม 2505, 263.
62

สัมภาษณ์พระครู ปลัดสมพร ฐานธมฺ มโม, เจ้าอาวาสวัดคลองแห, 21 ตุลาคม 2555.

63

คานวณ นวลสนอง, ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิน่ ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิส และ

เประ (สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 32, 35 .
64

ดูเพิ่มใน สมเด็จเจ้าฟ้ า กรมพระยา ภาณุพนั ธวงศวรเดช, ชีวิวัฒน์ , 79. และ คานวณ นวลสนอง,

ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิสและเประ, 38.

26

ทาสวน ทานา เช่ น คนไทยที่หมู่บา้ นโคกสยา อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน65 คนไทยที่หมู่บา้ นบางตะ
หวา อาเภอตุมปั ต66 ส่ วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นชนบท การเข้ามาในลักษณะนี้ อาจมีมาตั้งแต่ก่อน
สมัยรัตนโกสิ นทร์
ลักษณะที่สอง คือ กลุ่มคนที่มีภารกิจด้านการรบหรื อติดตามเจ้านาย เช่น ในรัชกาลที่ 3
เมื่อครั้งเจ้าพระยานครฯ ยกกองทัพลงไปตีเมืองไทรบุรีได้สาเร็ จเมื่อ พ.ศ. 2364 ได้ให้บุตรชายสอง
คน คือพระภักดี บริ รักษ์ (แสง) เป็ นผูร้ ักษาเมืองกับนายนุชมหาดเล็กเป็ นปลัดอยูร่ ักษาราชการเมือง
ไทรบุรี67 เชื่ อว่าในช่วงนี้ คงมีกองกาลังทหารและผูต้ ิดตามไปอยูด่ ว้ ยจานวนหนึ่ ง สันนิษฐานว่าคน
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ง นัง เมืองกัวลามูดาซึ่งเป็ น
ำ
กาลังเสริ มเมื่ อเกิ ดสงคราม
ส เช่น บริ เวณภูเขาเปรัค ซึ่งอยู่ห่าางจากเกาะปี

ไทยกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะตั้งถิ่ นฐานอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ ไม่ไกลจากเมืองสาคัญของมลายูเพื่อเป็ น
เมืองหลวงเก่าและเมืองอลอร์ สตาร์ เมืองหลวงใหม่ของรัฐเกดะห์

หลังจากโอนหัวเมืองมลายูท้ งั สี่ ให้กบั อังกฤษ ยังมีคนไทยอีกจานวนหนึ่ งอาศัยอยู่ใน
เมืองมลายูดว้ ยมีไร่ นาที่ไม่สามารถทิ้งได้ โดยเฉพาะในรัฐกลันตันและรัฐเกดะห์น้ นั มีจานวนคน
ไทยมากที่ สุ ด ส่ วนรั ฐอื่ นก็ล ดน้อยลงไปตามล าดับ เช่ น รั ฐปะลิ ส รั ฐปี นัง รั ฐเปรั ค รั ฐตรั งกานู
เป็ นต้น
3. การพัฒนาหัวเมื องในภาคใต้ ดาเนิ นการมาตามสถานการณ์ ทางการเมื อง การ
ปกครอง เนื่องจากการเข้ามาของประเทศมหาอานาจจากยุโรปในการหาอาณานิคม ซึ่ งปรากฏตั้งแต่
รัชกาลที่ 1-5 ทาให้ราชธานี กรุ งเทพฯ ต้องปรับปรุ งการปกครองส่ วนท้องถิ่นหลายครั้ง รวมถึงการ
พัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ ว ดังปรากฏว่ามีการสร้างถนนเชื่อมต่อกับเมืองมลายูใน
รัชกาลที่ 4 และสร้างทางรถไฟสายใต้ในรัชกาลที่ 5 ซึ่ งเปิ ดใช้ในรัชกาลที่ 6 ด้วยเหตุน้ ี แบบอย่าง
ความเจริ ญอย่างราชธานี กรุ งเทพ ฯ จึงแพร่ ลงสู่ ภูมิภาค ดังปรากฏหลักฐานงานพุทธศิลป์ ที่ได้รับ
อิทธิพลศิลปะไทยประเพณี ต้ งั แต่จงั หวัดชุมพรลงไปจนถึงในเมืองมลายู

65

วีระ สุ วรรณ และ แฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรั ฐกลันตัน (สงขลา : เทมการพิมพ์,

2553), 6, 29.
66

เรื่ องเดียวกัน, 29.

67

หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัต,ิ 14.

27

4. ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์ไทยในมาเลเซี ย ปรากฏชัดในช่วงครึ่ ง
หลังพุทธศตวรรษที่ 25 เมื่อมีการเปลี่ ยนพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121
เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองส่ วนภูมิภาคที่เปลี่ยนเป็ นมณฑลเทศาภิบาล พระราชบัญญัติฉบับ
นี้ มี จุดเด่ นอยู่ที่ ก ระจายอานาจการปกครองสงฆ์ล งสู่ ท ้องถิ่ นตามล าดับ ซึ่ ง เป็ นกลไกโยงใยกับ
มหาเถรสมาคมศู น ย์ก ลางการปกครองพุ ท ธศาสนาของไทยจากส่ ว นกลางกับ ส่ ว นภู มิ ภ าค
นอกจากนี้ การเข้า มาศึ ก ษาธรรมะของพระสงฆ์ไ ทยในมาเลเซี ย 68 การเข้าไปสอนธรรมะและ
ภาษาไทยของพระสงฆ์ไทย และคนไทย รวมถึ งช่ างที่เข้ามาก่ อสร้ างอุโบสถ ล้วนเป็ นสื่ อชักนา
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รู ปแบบศิลปะไทยประเพณี เข้าไปในเมืองมลายูท้ งั สิ้ น ซึ่งปรากฏชัดในพุทธศตวรรษที่ 26

68

วัด อุต ตมาราม อาเภอปาเซร์ ม ัส รั ฐกลัน ตัน ได้ส่ง พระสงฆ์แ ละสามเณรในวัดมาศึ ก ษาต่อ ใน

ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ดูใน ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 221.

บทที่ 3
อุโบสถในรัฐกลันตัน
1. ความนา
กลันตัน เป็ นรั ฐที่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมาเลเซี ยติดกับไทยด้านอาเภอ
ตากใบ สุ ไหงโกลก แว้ง และสุ คีริน จังหวัดนราธิวาส (ภาพที่ 1) มีแม่น้ าตากใบ สุ ไหงโกลกเป็ นเขต
แดนอยูท่ างด้านทิศเหนื อ ด้านทิศตะวันออกของรัฐกลันตันติดกับทะเลจีนใต้ ด้านทิศตะวันตกเป็ น
เทือกเขายาวจากตอนใต้ของไทยผ่านกลางประเทศไปถึงรัฐนครี เซมบิลนั (Negari Sembilan) และ
ติดกับรัฐเปรัค (Perak) ทางใต้ติดกับรัฐปาหัง (Pahang) และรัฐตรังกานู (Terangganu)

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงตาแหน่งที่ต้ งั วัดในรัฐกลันตันจากความสู งประมาณ 89 กิโลเมตร
ที่มา : Kelantan, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2554, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/
จากลักษณะภูมิประเทศที่มีท้ งั ภูเขา แม่น้ า ทะเล ทาให้รัฐกลันตันมีที่ราบอยู่ตาม
แนวแม่น้ าและชายฝั่งทะเล แม่น้ าสาคัญคือ แม่น้ าสุ ไหงโกลก อันเป็ นบริ เวณที่มีหมู่บา้ นคนไทยมาก
ถึง 10 หมู่บา้ น และแม่น้ ากลันตัน ซึ่ งอยู่ต่าลงมาเล็กน้อย แม่น้ าทั้งสองสายดังกล่าวเป็ นเส้นทาง
คมนาคมหลักในอดีตที่เชื่อมต่อทะเลเข้ามาในแผ่นดิน
28

29

จากฐานข้อมูลประชากรของรัฐกลันตันในปี 2550 มี คนไทยอาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน
ประมาณ 14,000 คน ในจานวนนี้ ประชากรส่ วนใหญ่ประมาณ 6,500 คน อาศัยอยูใ่ นอาเภอตุมปั ต1
อาเภอตุมปั ต (Tumpat) เป็ นอาเภอที่ ต้ งั อยู่ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซี ย มีวดั ไทยมาก
ที่สุด รวม 12 วัด รองลงมา คือ อาเภอปาเซร์ มสั (Pasir Mas) ซึ่ งเป็ นอีกอาเภอหนึ่ งที่ต้ งั อยู่ใกล้
ชายแดนไทย-มาเลเซี ย มี 3 วัด อาเภอตาเนาะห์ แมเราะห์ (Tanah Merah) 1 วัด อาเภอโกตาบารู
(Kota Bharu) 1 วัด อาเภอบาเจาะ (Bachok) มี 2 วัด และอาเภอปาเซร์ ปูเต๊ะ (Pasir Puteh) 1 วัด
ส่ วนสานักสงฆ์มีอยูใ่ นอาเภอตุมปั ต 1 สานักสงฆ์ และอาเภอตาเนาะห์ แมเราะห์ 2 สานักสงฆ์ รวม
ทั้งสิ้ นมี 21 วัด และ 3 สานักสงฆ์

อาเภอตุมปั ตก็ยงั น้อยกว่าจานวนวัดใน

อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี 17 วัด
2. ลักษณะทัว่ ไปวัดไทยในรัฐกลันตัน
วัดส่ วนใหญ่เป็ นวัดประจาหมู่บา้ น โดยทัว่ ไปจะมีหมู่บา้ นละ 1 วัด มีเนื้ อที่โดยเฉลี่ ย
ประมาณ 20 ไร่ บางวัดอาจมากหรื อน้อยกว่านี้ หน้าวัดเป็ นลานทรายโล่ งเพื่อใช้จดั กิ จกรรมตาม
ประเพณี ตาแหน่งที่ต้ งั ของวัดจะอยูไ่ ม่ไกลจากเส้นทางคมนาคม เช่น คลอง แม่น้ า หรื อ ถนนภายใน
หมู่บา้ น หน้าวัดนิยมหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรื อหันให้รับกับเส้นทางคมนาคม
แต่เดิ มวัดจะมีชื่อเรี ยกตามชื่ อหมู่บา้ น เช่ น วัดยามู เป็ นวัดประจาหมู่บา้ นยามู วัดหัว
นอนยุงเก่า เป็ นวัดประจาหมู่บา้ นยุงเก่า2 ภายหลังมีการตั้งชื่ อวัดใหม่ตามระเบียบรัฐนิ ยมในสมัย
จอมพล ป พิบูลสงคราม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นยึดแหลมมลายูได้ จึงคืนหัว
เมืองมลายูให้ไทย ไทยจึงกลับเข้าไปปกครองอีกครั้งหนึ่ ง รัฐบาลไทยได้ส่งกองกาลังทหารเข้าไป
ช่วยเหลือการปกครองของฝ่ ายทหารและพลเรื อน ได้ต้ งั กองกาลังที่ “วัดบ่อเสม็ด” และน่าจะเปลี่ยน
ชื่อ “วัดบ่อเสม็ด” เป็ นวัดพิกุลทองวราราม”3 เช่นเดียวกับการเปลี่ยนชื่ อ “วัดแล แล” เป็ นวัดบุญญา

1

ไพลดา ไชยศร, วัดไทยในกลันตัน: การปรับเปลีย่ นมิตทิ างสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนชาวพุทธ

ในรัฐมุสลิม, สรุ ปและเรี ยบเรี ยงจากการบรรยายในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum), เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม
2555, เข้าถึงได้จาก http://prp.trf.or.th/
2

ธารงค์ศกั ดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 227-229.

3

เรื่ องเดียวกัน, 241.
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ราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ เมื่อคราวที่ไทยตั้งข้าหลวงประจารัฐไทรบุรี เมื่อ พ.ศ. 24874 แต่วดั
ส่ วนใหญ่ปรับเปลี่ ยนชื่ อวัดใหม่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26

ที่ สมเด็จพระอริ ยวงศาคต

ญาณ (ปุ่ น ปุณณสิ ริ) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 ขณะนั้นดารงตาแหน่ งพระราชาคณะชั้น
เทพ กับ คุณธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ

พร้อมกับคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม

วัดไทยในมาเลเซี ย ใน พ.ศ. 2506 โดยเฉพาะวัดในรัฐเกดะห์ เช่น “วัดบ้านลาด” เปลี่ยนเป็ น วัดวน
รัตนาราม “วัดปาดังแปลง” เปลี่ยนเป็ นวัดเทพสุ วรรณาราม “วัดนาข่า” เปลี่ยนเป็ นวัดเทพชุมนุ ม5
เป็ นต้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนชื่ อวัดยังเกี่ยวข้องกับการที่พระสงฆ์ไทยในมาเลเซี ยและพระสงฆ์ใน
ไทยติดต่อสัมพันธ์ กนั มากขึ้น จนเกิ ดคตินิยมเปลี่ ยนชื่ อวัดให้เป็ นภาษาไทยโดยเฉพาะในพุทธ
ศตวรรษที่ 26
3. ผังบริเวณวัด
ผังบริ เวณวัดในรัฐกลันตันมีลกั ษณะเด่นอยูท่ ี่ตาแหน่งที่ต้ งั อุโบสถกับกุฏิเจ้าอาวาสที่มี
นัยสัมพันธ์กนั กล่าวคือ อาคารทั้งสองมักสร้างอยูใ่ นตาแหน่งที่เด่นชัด ด้านหน้าอุโบสถจะมีกุฏิเจ้า
อาวาสตั้งอยูเ่ ยื้องไปทางซ้าย หรื อ ทางขวาเพื่อไม่ให้ตรงกัน อีกทั้งกุฏิเจ้าอาวาสยังมีขนาดใหญ่กว่า
อาคารอื่น ๆ ภายในวัด จึงถือว่าเป็ นอาคารประธานของวัด (ภาพที่ 2) เนื่ องจากภายในมีห้องโถง
ใหญ่สาหรับให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทาบุญ (ภาพที่ 3, 4 ) เป็ นเหตุให้วดั ในรัฐกลันตันไม่นิยมสร้าง
ศาลาการเปรี ยญ

ภาพที่ 2 ภาพมุมกว้างวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ถ่ายจากด้านทิศเหนือ
4

เรื่ องเดียวกัน, 281-282

5

เรื่ องเดียวกัน, 299, 308, 321.
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ภาพที่ 3 กุฏิเจ้าอาวาส วัดแจ้งพุทธาวาส

ภาพที่ 4 ห้องโถงใหญ่ภายในกุฏิเจ้าอาวาส วัด

อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน

แจ้งพุทธาวาส

นอกจากอุโบสถ และกุฏิเจ้าอาวาส 6 สิ่ งปลูกสร้างอื่นจะสร้างค่อนไปทางท้ายวัด หรื อ
รายรอบลานวัด ได้แก่ หอฉันโรงครัว กุฏิ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ลงมา จึงมีการสร้างหอระฆัง
และศาลาการเปรี ยญ แต่เดิมระฆังจะแขวนไว้ที่อุโบสถหรื อกุฏิเจ้าอาวาส ส่ วนศาลาการเปรี ยญซึ่ ง
เป็ นอาคารเอนกประสงค์น้ นั สร้างขึ้นภายหลังจากกุฏิเจ้าอาวาสลดความสาคัญลง และวัดใช้อาคาร
เอนกประสงค์หรื อศาลาการเปรี ยญเพื่อประกอบกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนื อจากพิธีกรรมทางศาสนา
เช่น งานวันสงกรานต์ งานลอยกระทง รวมถึงใช้เป็ นโรงเรี ยนสอนภาษาไทย เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี แบบแผนการวางผังบริ เวณวัดดังกล่าว ปั จจุบนั ยังพบได้ในบางวัด เช่น วัด
ชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต วัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปั ต (ภาพที่ 5) วัดอุตตมาราม อาเภอ
ปาเซร์ มสั เป็ นต้น แต่บางวัดได้ร้ื อกุฏิเจ้าอาวาสลงและสร้างวิหาร หรื อ ศาลาเอนกประสงค์ตามคติ
นิยมอย่างวัดในไทย เช่น วัดประชุ มธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต และวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รื้ อ
กุฏิเจ้าอาวาสลงแล้วสร้างศาลาการเปรี ยญ วัดมัชฌิมาราม อาเภอตุมปั ต รื้ อกุฏิเจ้าอาวาสลงแล้วสร้าง
วิหารพระใหญ่ เป็ นต้น

6

กุฏิเจ้าอาวาสมีชื่อเรี ยกเฉพาะในภาษาไทยว่า “แม่วดั ” หรื อ ในภาษามลายูวา่ “แม่เต๊ะ” โดยคาว่า
“เต๊ะ” มาจากคาว่า “กือเต๊ะ” (Ketik) มีความหมายว่า “วัดไทย” ซึ่งเข้าใจกันเฉพาะคนไทยในรัฐกลันตันเป็ นส่วน
ใหญ่
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ภาพที่ 5 ภาพถ่ายทางอากาศผังบริ เวณวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศ, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2550, เข้าถึงได้จาก Kelantan, Accessed January
20, 2007, Available from http://googl/maps/47eAO
4. การแบ่ งช่ วงศึกษาวัดไทยในรั ฐกลันตัน
จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั พบว่าสามารถแบ่งช่วงศึกษาวัดไทยในรัฐกลันตันได้เป็ น 3
ช่วงเวลา โดยอาศัยเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
ช่ วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) เริ่ มตั้งแต่การสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์จนถึงการโอน
ดินแดนให้กบั อังกฤษตามสนธิ สัญญาแองโกล-สยาม หรื อสนธิ สัญญากรุ งเทพฯ (Bangkok Treaty
หรื อ Anglo-Siamese Treaty 1909)

เป็ นหัวเมือง

ของไทย แต่ไทยก็ไม่ได้เข้าไปปกครองโดยตรง คงให้คนมลายูปกครองกันเองตามธรรมเนียมมลายู
ในช่วงเวลานี้อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสน่าจะเป็ นศูนย์ยอ่ ยของพุทธศาสนาลัทธิ เถร
วาทของเมืองนครศรี ธรรมราช ด้วยเป็ นหัวเมืองที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของเมืองนครศรี ธรรมราช
มีการนาหน่อพระศรี มหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ ลังกา มาปลูกไว้ที่วดั พระพุทธ บ้านพร่ อน

33

อาเภอตากใบ7 ใน พ.ศ. 23618 ซึ่ งเป็ นหน่อพระศรี มหาโพธิ์ ที่นามาพร้อมกันกับหน่อพระศรี มหา
โพธิ์ ที่ปลูกที่วดั พระธาตุนครศรี ธรรมราช และวัดสระเกศในกรุ งเทพฯ นอกจากนี้ ยงั ได้พบพระธาตุ
อยู่ใต้ฐานเจดี ยเ์ ก่าในวัด9 การสร้ างเจดียแ์ ละปลูกต้นโพธิ์ นับเป็ นองค์ประกอบของสิ่ งที่เคารพบูชา
อย่างวัดในศรี ลงั กา10 ต่อมาได้มีการสร้างวัดชลธาราสิ งเหใน พ.ศ. 2403 และสร้างอุโบสถใน พ.ศ.
2416 อุโบสถหลังนี้นบั เป็ นอุโบสถก่ออิฐถือปูนรัฐกลันตันที่มีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี ในขณะที่
อุโบสถในรัฐกลันตัน ยังมีรูปแบบเกี่ยวข้องกับศิลปะพื้นบ้านมลายู เช่น อุโบสถวัดประชุมธาตุชนา
ราม อาเภอตุมปัต
ช่ ว งที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) เป็ นช่ ว งที่ อ ัง กฤษเข้า ครอบครองแหลมมลายูตอนล่ า ง
ทั้งหมดรวมถึ งหัวเมื องทั้งสี่ ที่เคยขึ้ นกับไทย แต่ องั กฤษก็ไม่ ได้เข้าแทรกแซงการบริ หารจัดการ
ภายในหัวเมืองทั้งสี่ ที่เคยเป็ นของไทย คงปล่อยให้มีการปกครองแบบเดิมคือ มีสุลต่านเป็ นประมุข
ซึ่ งต่างจากบางรัฐที่องั กฤษรวมเป็ นสหพันธรัฐมลายู (Federated Malay States) มีผวู้ า่ ราชการชาว
อังกฤษปกครองหรื อปกครองโดยทาสัญญาตั้งที่ปรึ กษาชาวอังกฤษ11
เหตุการณ์สาคัญในช่วงนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ไทยในรัฐกลันตันกับ
พระสงฆ์ไทยในอาเภอตากใบ รวมถึงบทบาทของราชสานักกลันตันที่มีต่อวัดไทย เช่น กรณี ที่พระ
ยากลันตันตุวนั สนิปากแดงแต่งตั้งพระครู โอภาสพุทธคุณ (กิ๋ว) เจ้าอาวาสวัดชลประชุมธาตุชนาราม
อาเภอตุมปั ต เป็ นเจ้าคณะรัฐกลันตันต่อจากพระครู โอภาสพุทธคุณ (พุด) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลธารา

7

ในประวัติวดั พระพุทธ ได้กล่าวถึงต้นโพธิ์ ที่ นามาจากลังกา แต่ไม่ได้อธิ บายเหตุการณ์ที่ส่งผลให้

ตากใบเป็ นศูนย์กลางชุมชนคนไทยในกลันตันก่อนที่จะมีการโอนดินแดน ดูใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , วัดพระ
พุทธ, เข้าถึงเมื่อ 27

2555, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki

8

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ รั ชกาลที่ 2 เล่ม 1

(กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526), 146.
9

ประพนธ์ เรื องณรงค์, ทักษิณสารคดี (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2525), 42.
10
Leelananda Prematilleke and Chandra Wikramagamage, Sri Lanka Glimpses of an Island
Culture (Colombo : The central Culture Fund, 2003), 21.
11
กรมการปกครอง กองวิชาการ, หนังสือชุดประเทศชายแดนไทย เล่ มที่ 1สหพันธรัฐมาเลเซีย
(กรุ งเทพฯ : กรมการปกครอง, 2515), 14.
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สิ งเห อาเภอตากใบ ที่มรณภาพไปเมื่อ พ.ศ. 244912 และในพ.ศ. 2458 พระบาท สมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนิ นทางชลมาคถึงอาเภอตากใบ และเสด็จมาประทับ ณ วัดชลธารา
สิ งเห ทอดพระเนตรการแข่งเรื อ พระครู โอภาสพุทธคุณ (กิ๋ ว) เจ้าคณะรัฐกลันตัน ได้นาพระสงฆ์
จานวนหนึ่งจากกลันตันเฝ้ ารับเสด็จ
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญดัง กล่ า วข้า งต้น เป็ นเพี ย งตัวอย่า งหนึ่ ง ในเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ข อง
พระสงฆ์ไทยในมาเลเซี ยกับพระสงฆ์ในไทยที่มีการติดต่อกันมากขึ้น ในเรื่ องนี้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร. เชษฐ์ ติ งสั ญชลี มี ความเห็ นว่า เป็ นความพยายามของคนไทยที่จะเชื่ อมสัมพันธ์กบั คนไทย
ด้วยกันภายหลังจากการโอนดิ นแดน13 ส่ งผลให้รูปแบบอุโบสถในช่ วงนี้ ได้รับอิทธิ พลศิลปะไทย
ประเพณี ทาหลังคาซ้อนชั้น ซึ่ งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห อาเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งสร้ างมาก่อนตั้งแต่ช่วงที่ 1 เช่ นการทาพาไล การประดับตกแต่งซุ ้มประตู
ซุ ้มหน้าต่าง การทาเครื่ องประดับหลังคา เช่ น ช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ เช่ น อุโบสถวัดชลประชุ ม
ธาตุ ช นาราม อุ โบสถวัดพิ กุ ล ทองวราราม อุ โบสถวัดโคกสยาวนาราม เป็ นต้น ดัง นั้นจึ ง ศึ ก ษา
อุโบสถวัดชลธาราสิ งเหไว้ในส่ วนนี้ดว้ ย เนื่องจากเป็ นต้นแบบให้กบั อุโบสถวัดไทยในรัฐกลันตัน
ช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550) สหพันธรัฐมลายู ได้รับเอกราช มีรัฐธรรมนูญของตนเอง
จนมีการเลื อกตั้งทัว่ ไปใน พ.ศ. 2502 และ ตนกู อับดุล เลาะห์มาน บุตรชายตนกู อับดุล ฮามิด กับ
คุณหญิงเนื่ อง นันทนาคร มารดาคนไทย ได้รับคัดเลือกเป็ นนายกรัฐมนตรี ของประเทศมาเลเซี ย
ส่ งผลให้มาเลเซี ยกับไทยมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะมิตรประเทศ รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาลเซี ย
ในขณะนั้น ต่างก็ให้งบประมาณสนับสนุนการสร้างวัดไทยหลายวัด ตลอดจนการนาแบบอุโบสถ
ของพระพรหมพิ จิตร และช่ า งไทยเข้าไปท าการก่ อสร้ า ง ดัง ปรากฏหลัก ฐานว่า อุ โบสถวัดจี น
ประดิษฐาราม อาเภอปาเซร์ มสั สร้าง พ.ศ. 2506 เป็ นอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี และน่าจะได้
แบบมาจากอุโบสถ “แบบ ก” ของพระพรหมพิจิตร ที่ได้ออกแบบไว้ตามแนวคิด “รัฐนิยม” ในสมัย
จอมพล ป พิบูลสงคราม
12

วรรณวิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ 002 เล่ มที่ 3 วัดชลธาราสิงเห

(กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติง้ กรุ๊ พ จากัด, 2535), 68.
13

สัม ภาษณ์ เชษฐ์ ติ ง สัญ ชลี , อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศ าสตร์ ศิ ล ป์ คณะโบราณคดี มหา
วิทยาลัยศิลปากร, 24 ษ ย 2556.
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5. วิเคราะห์ อุโบสถในรัฐกลันตันช่ วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451)
อุโบสถในรัฐกลันตันช่วงนี้ น่าจะสร้างด้วยไม้ ลักษณะเป็ นอาคารไม้มีใต้ถุนสู งพอคน
ลอดได้ บางส่ วนของอุโบสถหลังนี้ ที่แสดงถึงความเกี่ ยวข้อง สัมพันธ์กบั ศิลปะพื้นบ้านมลายู จึง
จัดรู ปแบบเป็ นอุโบสถอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านมลายูเพียงตัวอย่างเดียว
อุโบสถอิทธิพลศิลปะพืน้ บ้ านมลายู
ในอดีตอุโบสถแบบนี้ อาจมีหลายวัด แต่ปัจจุบนั เหลืออยูเ่ พียงหลังเดียว คือ อุโบสถวัด
ประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน (ภาพที่ 6)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 6 อุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต (หลังเดิม)
(ก) อุโบสถด้านหน้า มุมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
(ข) อุโบสถด้านหลัง มุมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
อุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีการใช้ วสั ดุ และวิธีการก่ อสร้ างคล้ายกับเรื อน
พื้นบ้านมลายู แต่อุโบสถต้องการพื้นที่สาหรับทาสังฆกรรมเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงไม่มีการกั้น
แบ่ ง พื้ น ที่ ภ ายในเหมื อ นเรื อ นพื้ น บ้า นมลายู เพี ย งแต่ ใ ช้ อ งค์ป ระกอบของเรื อนบางส่ ว นมา
ประยุกต์ใช้ เช่ น เสาเรื อน หน้าต่างไม้ฉลุลาย และการประดับช่ องแสงด้วยไม้ฉลุลายตามคตินิยม
ของคนมลายู
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ลัก ษณะรู ป แบบ อุ โบสถมี ล ัก ษณะเป็ นเรื อ นไม้มี ใ ต้ถุ น บางครั้ งเรี ย กกันว่า “ทรง
เรื อน”14 มีหลักฐานว่าได้มีการผูกพัทธสี มาฝังลูกนิมิต15 แต่ยงั ไม่ทาใบสี มา และพบว่ามีการก่อขอบ
ปูนภายในใส่ ดินเพื่อยกระดับฐานเสาอุโบสถให้สูงกว่าพื้นดินเหมือนฐานอุโบสถ (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ขอบปูนที่ก่อล้อมภายในใส่ ดินเพื่อตั้งฐานเสาอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ส่ วนลูกนิมิตฝังไว้ชิดขอบปูน
ส่ วนฐาน น่าจะเป็ นส่ วนล่างสุ ดที่ก่ออิฐถือปูนยกระดับฐานเสาอุโบสถให้สูงกว่าพื้นดิน
เสาตั้งอยูบ่ นแท่นปูนรู ปสี่ เหลี่ยม เรี ยกตามชาวบ้านว่า “ตีนเสา” (ภาพที่ 8) เพื่อป้ องกันความชื้ นจาก
ดินไม่ให้ข้ ึนมายังเสาไม้

14

ลักษณะอาคารที่ยกพื้นสูงใช้เป็ นที่อยูป่ ระจา ดูใน สมเด็จพระเจ้าฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติ
วงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ เล่ม 6 (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2504), 31.
15
ได้พบลูกนิมิตเมื่อมีน้ าท่วมใหญ่ใน พ.ศ. 2509 หลังน้ าลด น้ าชะดินลึกลง
สัมภาษณ์พระครู พิพฒั น์หตั ถกิจ (เนื่อง ติขฺปัญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดประชุมธาตุชนาราม, 8
2551.
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ระเบียง

ตีนเสา

(ก)

(ข)

ภาพที่ 8 บันไดทางขึ้นด้านหน้าอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม
(ก) ภาพลายเส้นแสดง “ตีนเสา” และระเบียง
(ข) บันไดทางขึ้นไปยังระเบียงหน้าประตู
ด้า นหน้า อุ โบสถทาบันไดขึ้ นสองข้า งมายัง ระเบี ย งหน้าประตู (ภาพที่ 8) คล้า ยกับ
บันไดขึ้นมุขในอุโบสถศิลปะไทยประเพณี แต่ก็พบที่สุเหร่ าบ้านอาโห ตาบลมะนังยง อาเภอยะหริ่ ง
จัง หวัดปั ตตานี ด้วย (ภาพที่ 9) การทาบันไดขึ้ นสองข้า งจึ งอาจเป็ นการเพิ่ ม ความสะดวกให้ก ับ
พระสงฆ์ที่มาทาพิธีกรรม ลักษณะดังกล่าวนี้อาจมีอยูใ่ นอาเภอตากใบ ด้วยเคยเป็ นศูนย์กลางความ
เจริ ญในภาคใต้ตอนล่างมาก่อน แต่คงมีการบูรณะปรับเปลี่ยนรู ปแบบไปก่อนอาเภอตุมปั ต จึงไม่พบ
การทาบันไดดังกล่าวในอาเภอตากใบ
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ภาพที่ 9 สุ เหร่ าบ้านอาโห ตาบลมะนังหยง อาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี
ที่มา : สานักข่าวมุสลิม, รู ปมัสยิดไม้ สวยงาม ตันหยง (อาโห) อายุกว่า 400 ทีป่ ัตตานี, เข้าถึงเมื่อ
28

2555, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=510690
ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น ทาให้คิดได้วา่ อุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ตใน

เก่ ากว่าอุโบสถในอาเภอตากใบ เนื่ องจากยังคงมีลกั ษณะของอุโบสถรุ่ นเก่ าที่มีลกั ษณะร่ วมกับ
ศิลปะพื้นบ้านมลายู ส่ วนในอาเภอตากใบ คงมีกลุ่มช่างที่สามารถสร้างอุโบสถก่ออิฐถือปูนอยู่ จึงมี
การบูรณะหรื อสร้างอุโบสถก่ออิฐถือปูนแทนอุโบสถไม้ จึงไม่พบอุโบสถแบบนี้ในอาเภอตากใบ
ส่ วนตัวอุโบสถ โครงสร้างตัวเรื อนมีลกั ษณะเกี่ ยวข้องกับเรื อนไม้ทวั่ ไป (ภาพที่ 10)
ประกอบด้วยเสา รอด16 ตงวางบนรอดรับพื้นไม้กระดานที่ปูชิดโดยมีพรึ ง17บังคับพื้น และพบว่ามี
การใช้ตะปูในบางจุดเพิ่มความแข็งแรง ฝาอุโบสถคล้ายฝาปะกนของไทยซึ่ งเรี ยงลูกฟักสลับกับลูก
ปะกน แต่มีการสลับช่องลูกฟั กแบบเรื อนพื้นบ้านมลายู โดยเรี ยงช่องลูกฟักแนวตั้งเป็ นสองช่องต่อ
16

“รอด” หมายถึง ตัวไม้สี่เหลี่ยม สอดอยูร่ ะหว่างเสาเรื อนแต่ละคู่ทางด้านสกัด ทาหน้าที่รับตง (ไม้
สี่ เหลี่ยมวางบนรอดรับพื้นเรื อน) ดูรายละเอียดเพิ่มใน จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, อภิธานศัพท์ เรือนไทยภาคกลาง
(กรุ งเทพฯ : อนุกรรมการมรดกของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์องชาติ สานักงานส่งเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ ทาเนียบรัฐบาล, ม.ป.ป.), 31, 59.
17
“พรึ ง”ไม้กระดานประกอบเข้ากันเป็ นกรอบสี่ เหลี่ยมล้อมรอบตัวเรื อน โดยพาดอยูบ่ นหัวรอดแต่
ละตัว ทาหน้าที่รับเสาเรื อน และบังคับปลายฝาเรื อนตอนล่างแต่ละด้าน ดูรายละเอียดเพิ่มใน จุลทัศน์ พยาฆรา
นนท์, เรื่ องเดิม, 52.
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กัน สลับด้วยช่ องลู กฟั กแนวนอนช่ องเดี ยว (ภาพที่ 11) ตอนล่ างของฝาเรื อนมักทาล่ องตีนช้าง18
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารท าฝาระเบี ย งบัง ประตู ท างเข้า อาจเพื่อให้พ ระสงฆ์มี ค วามเป็ นส่ วนตัวขณะ
ประกอบพิธีกรรมหรื อป้ องกันแดด ฝนไม่ให้สาดเข้ามาตรงระเบียงหน้าอุโบสถ การก่อสร้างที่มี
ลักษณะผสมไทย-มลายูน้ ี บ่งบอกถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนต่างเชื้ อชาติที่มกั พบ
เสมอในแหลมมลายู
อกไก่

โครงสร้างเสาที่ต่อเชื่อมกับ

อกไก่

ใบดั้ง

ขื่อรับหลังคา

โครงสร้างขือ่ ประกอบ
กับเสาโดยใช้หัวเทียน

ฐานเสาปูนมีหัว
เทียนเสี ยบเข้ากับเสา
ไม้เสา เต้าและรอด
โครงสร้างเรื อนพื้นบ้านมลายู ซึ่ งมี
ลักษณะคล้ายเรื อนเครื่ องสับของไทย

รับตง

ใช้ล่ิมตอกเพิ่ม
ความแข็งแรง
โครงสร้างพื้น
ประกอบด้วย เสา รอด
ตง

ภาพที่ 10 โครงสร้างเรื อนพื้นบ้านมลายู
ที่มา : Chen Voon Fee, Editor, The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore : Archipelago
Press, 2007), 23.

18

ช่องสี่ เหลี่ยมที่เรี ยงต่อเนื่องอยูต่ อนล่างของฝาปะกน หากอยูด่ า้ นบนเรี ยกว่า “ช่องกระจก” ดูภาพ ที่

11 ข
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 11 ฝาปะกน
(ก) ฝาปะกนอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม ซึ่ งมีการสลับลูกฟักและลูกปะกนต่าง

จากเรื อนไทย
(ข) ฝาปะกนแบบเรื อนไทยภาคกลาง

ที่มาภาพ ข :

ย ฆรานนท์, อภิธานศัพท์ เรื อนไทยภาคกลาง (กรุ งเทพฯ : คณะอนุ

กรรมการมรดกของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักงานเสริ มสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ ทาเนียบรัฐบาล, ม.ป.ป.), 103.
ภายในอุโบสมี เสาร่ วมฝาท าหน้าที่ รับ จันทัน กันสาด (ภาพที่ 12 ก) และเสาร่ วมใน
หลังคาจัว่ (ภาพที่ 12 ข) ประตูอุโบสถแบบบานเปิ ดมีธรณี ประตูและใช้กลอนดาลแบบเรื อนไทย
(ภาพที่ 12 ค) ช่องแสงประดับไม้ฉลุลายรู ปเรขาคณิ ต ส่ วนช่องหน้าต่างเป็ นลูกกรงไม้ฉลุ เลียนแบบ
ลูกมะหวด (ภาพที่ 12 ง) ช่องแสงและหน้าต่างแบบนี้เป็ นแบบที่พบในเรื อนพื้นบ้านมลายู ซึ่ งมักฉลุ
ลายรู ปเรขาคณิ ต หรื อ ลายคล้ายลูกมะหวดปิ ดตรงช่องแสง (ภาพที่ 13 ก) หรื อ กลึงไม้เป็ นพนักของ
หน้า ต่ า งยาวแบบเรื อนพื้นบ้า นมลายู (ภาพที่ 13 ข) แม้ว่า อิ ทธิ พ ลศิ ล ปะไทยประเพณี ส่ ง ผลถึ ง
อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห อาเภอตากใบ ด้วยการประดับกรอบประตูหน้าต่างเป็ นทรงปราสาทยอด
แต่การทาซุ ม้ แบบนี้ยงั ไม่ปรากฏในรัฐกลันตันช่วงที่ 1

2
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(ก)

(ข)

(ง)

(ค)
ภาพที่ 12 ภายในอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม

(ก) เสาร่ วมในรับขื่อและแปหัวเสา (ข) เสาร่ วมผนังรับจันทันหลังคากันสาด
(ค) ประตูแบบกลอนดาล

(ง) ลายฉลุไม้เลียนแบบลูกมะหวดตรงช่องหน้าต่าง
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 13 ช่องแสงและหน้าต่างยาว แบบเรื อนพื้นบ้านมลายู
(ก) ช่องแสง
(ข) หน้าต่างยาว
ที่มา Chen Voon Fee, Editor, The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore : Archipelago
Press, 2007), 23.

สรุ ปได้ว่าตัวอุโบสถมีรูปแบบและโครงสร้างคล้ายกับเรื อนพื้นบ้านมลายู แต่ต่างกัน
ตรงที่พ้นื ที่ภายในเป็ นห้องโถงกว้างเพื่อใช้ทาสังฆกรรมเพียงอย่างเดียว ส่ วนพระประธานในระยะนี้
เป็ นพระพุทธรู ปแกะไม้ขนาดเล็ก ปิ ดทองหรื อทาสี แดง พระรัศมีเป็ นรู ปกรวยแหลมยาว ตั้งอยู่บน
โต๊ะหมู่บูชา (ภาพที่ 14) พระพุทธรู ปไม้แบบนี้ พบหลายวัด19 จึงสันนิ ษฐานว่าเดิ มคงตั้งเป็ นพระ
ประธานในอุโบสถก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็ นพระประธานก่ออิฐถือปูน
19

พระพุทธรู ปกลุ่มนี้ มีปัญหาในการพิจารณา เนื่ องจากมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบาจึงเคลื่อนย้ายได้ แต่

อาจเป็ นไปได้วา่ ในช่วงที่ 1 นี้ การสร้างพระพุทธรู ปปูนปั้ น หรื อ การนาเข้าพระพุทธรู ปจากไทยยังไม่มี จึงสร้าง
พระพุทธรู ปไม้มาเป็ นพระประธานแทนดังปรากฏหลักฐานการประดิษฐานพระพุทธรู ปไม้ร่วมกับพระประธาน
องค์ใหม่ในหลายวัด เช่ น อุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอตุมปั ต อุโบสถวัดชลธาราศิ ลาลอย อาเภอตุมปั ต และ
อุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ และอุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั
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ภาพที่ 14 พระพุทธรู ปในอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม
ส่ วนหลังคา โครงสร้างหลังคาจัว่ ประกอบด้วย ขื่อ ดั้ง อกไก่ แป จันทัน และระแนง
เสาร่ วมในรับขื่อมีด้ งั ตั้งขึ้นไปรับอกไก่ จันทันหลังคาจัว่ รับแปและกลอน ส่ วนหลังคากันสาดมีเสา
ร่ วมผนังมีจนั ทันพาดจากแปหัวเสาไปตั้งบนฝาอุโบสถรับระแนงเกี่ยวกระเบื้อง โดยไม่มีขื่อหรื อทา
เต้ารับอย่างเรื อนไทยหรื ออุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี เห็นได้ชดั ว่าโครงสร้างหลังคาดังกล่าว
เป็ นแบบเดี ยวกับโครงสร้ างหลังคาเรื อนพื้นบ้านมลายูที่นิยมใช้จนั ทันรับหลังคาที่เอียงลาดอย่าง
หลังคาทรงปั้ นหยา (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 โครงสร้างหลังคาอุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม

44

หน้าบันกรุ ด้วยแผ่นไม้ก ระดาน มี ไ ขราจัว่ ซึ่ งเป็ นส่ วนของแปที่ยื่นเลยออกมาจาก
หน้าบันป้ องกันแดดฝนด้านสกัด ปั้ นลมปิ ดแปเหมือนกับเรื อนพักอาศัยโดยที่ไม่มีเหงาปั้ นลมอย่าง
เรื อ นไทย (ภาพที่ 16) หลัง คาจัว่ มี ห ลัง คากัน สาดรอบ มุ ง ด้ว ยกระเบื้ อ งขอ เรี ย กกัน ทัว่ ไปว่ า
“กระเบื้องสงขลา” ตามชื่อเมืองที่ผลิต20

ภาพที่ 16 บางส่ วนของหน้าบัน ปั้ นลม และระแนงสาหรับเกี่ยวกระเบื้องขอ
หลังคาแบบนี้ นับเป็ นลักษณะสาคัญของอุโบสถในรัฐกลันตัน ซึ่ งเหมาะกับสภาพ
ภูมิอากาศในภาคใต้ ที่มีแดดจัดและฝนตกชุก โดยเฉพาะหลังคากันสาดที่แผ่กว้างเลยออกมาจากฝา
ผนังมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถป้ องกันแสงแดดและฝนได้มากขึ้น ภายหลังเมื่ออุโบสถมีขนาดใหญ่
ขึ้นจึงเพิ่มหลังคาพาไลเข้าไปและมีเสารับ ลักษณะดังกล่าวนี้ น่าจะเป็ นพัฒนาการที่เกิดขึ้นหลังจาก
อุโบสถทรงเรื อน เนื่ องจากอุโบสถลักษณะนี้ เป็ นอุโบสถก่ออิฐถือปูนทั้งสิ้ น ซึ่ งพบทั้งอุโบสถใน
รัฐกลันตันและในภาคใต้ของไทย เช่น อุโบสถวัดพัฒนาราม (หลังเก่า) อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี (ภาพที่ 17) และอุ โ บสถวัด โคกเคี ย น (หลัง เก่ า ) อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นราธิ ว าส เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่าอุโบสถแบบนี้ ยงั ไม่มีการประดับช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ซึ่ งแต่เดิมเป็ นธรรม
เนียมสาหรับวัดหลวงเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ธรรมเนียมการสร้างวัดผ่อนคลายลง อุโบสถวัด
ราษฎร์ ก็ทาช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ตามอย่างวัดหลวงและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็
20

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

2007), 23.
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ไม่ได้หา้ มปราม ดังปรากฏในประกาศว่าด้วยการสร้างวัดในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ว่า “...แลพระอุโบสถวิ หารการเปรี ยญทาเป็ นช่ อฟ้ าใบระกาก็มีบ้าง’ หาสั งเกตุได้ ว่าวัดหลวงวัด
ราษฎร์ ไม่ กต็ ามใจเจ้ าของคนที่มีศรั ทธาเถิดมิใช้ จะห้ ามปราม...”21 แสดงให้เห็นว่าธรรมเนียมการทา
ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ แม้จะมีปรากฏในอุโบสถวัดราษฎร์ ในหัวเมืองบางแห่ งในไทยแต่ก็ยงั ไม่
แพร่ หลายมาถึงรัฐกลันตันในระยะนี้ การสร้างอุโบสถวัดในกลันตันในช่วงที่ 1

ย

ทา

ย

ภาพที่ 17 อุโบสถวัดพัฒนาราม (ก่อนการบูรณะ) อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
ดังนั้นจึงอาจสรุ ปได้ว่า อุโบสถแบบนี้ แม้ว่าจะมีอายุไม่มากแต่ได้สืบทอดรู ปแบบมา
จากอุโบสถรุ่ นเก่า22 รวมถึงผสมผสานรู ปแบบศิลปะพื้นบ้านมลายู เช่น การหันหน้า การทาฐานเสา
อุโบสถ การทาบันได การประดับลายฉลุไม้ตรงช่องแสงและหน้าต่าง และยังมีลกั ษณะของอุโบสถ
แบบศิ ล ปะไทยประเพณี เฉพาะทรงหลัง คาที่ ท าเป็ นหลัง คาจัว่ ซ้อนชั้นด้วยหลัง คากันสาดรอบ
นับเป็ นการประยุกต์รูปแบบศิลปะพื้นบ้านมลายูอย่างที่ทาในมัสยิดหรื อสุ เหร่ ามาใช้กบั อุโบสถวัด
ไทย อุโบสถแบบนี้จึงดูเรี ยบง่ายกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมโดยรวมในท้องถิ่น

21

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุ งเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2527), 37.
22
สัม ภาษณ์ สัน ติ เล็กสุ ขุม , อาจารย์ป ระจ าภาควิชาประวัติศ าสตร์ ศิ ลปะ คณะโบราณคดี มหา
วิทยาลัยศิลปากร, 30 กันยายน 2551.
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กาหนดอายุ จากลักษณะรู ปแบบ อุโบสถแบบนี้ ควรเป็ นอุโบสถรุ่ นแรกในรัฐกลันตัน
น่าจะมีอายุอยูใ่ นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 25 สอดคล้องกับกาหนดอายุของอุโบสถที่ระบุในประวัติ
วัดว่าสร้าง พ.ศ. 242823 ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่หวั เมืองมลายูเหล่านี้ อยูใ่ นอานาจของไทยและเหตุการณ์
ปราบกบฏมลายูสงบลง คงมีแต่การเฝ้ าระวังอังกฤษที่เริ่ มเข้าครอบครองเมืองมลายูต่าง ๆ ที่ไม่ได้
เป็ นหัวเมืองของไทย เช่น รัฐเปรัค รัฐปาหัง รัฐซาลังงอร์ รัฐนครี แซมบิลนั เป็ นต้น
6. วิเคราะห์ อุโบสถในรัฐกลันตัน ช่ วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)
ช่ วงนี้ เป็ นช่ วงที่มีการสร้าง และบูรณะอุโบสถของวัดต่างๆ ในรัฐกลันตันหลายแห่ ง
สื บเนื่ องมาจากสถานภาพความเป็ นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการโอนดินแดน
ส่ วนใหญ่ของรั ฐกลันตันให้กบั อังกฤษ เหตุการณ์ ดงั กล่ าวทาให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน
ส่ วนหนึ่งไม่สามารถละทิ้งที่ทากินของตน เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นไร่ นา สวน หากย้ายกลับไปก็จะ
ทาให้สูญเสี ยผลผลิตที่ได้ลงทุนไว้ ทาให้ตอ้ งกลายเป็ นคนติดแผ่นดิน จึงเป็ นแรงผลักดันให้คนไทย
กลุ่มนี้เริ่ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนของตนเอง
ผูว้ จิ ยั ขอยกตัวอย่างอุโบสถจานวน 5 วัด ที่มีอกั ษรระบุปีที่สร้างว่าอยูใ่ นช่วงที่ 2 และ
อีกวัดที่ปรากฏเพียงปี ที่บูรณะ
อุโบสถวัดชลประชุ มธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน มีอกั ษรจารึ กที่แผงปูนรู ป
ธรรมจักรหน้าอุโบสถระบุปีที่สร้าง พ.ศ. 2461 (ภาพที่ 18)
อุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน มีอกั ษรจารึ กที่ฐานพระประธานระบุปี
ที่สร้าง พ.ศ. 2466 (ภาพที่ 19)
อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน มีอกั ษรจารึ กที่ช้ นั เชิ งกลอนซุ ้ม
ประตูหน้าอุโบสถระบุปีที่สร้าง พ.ศ. 2467 (ภาพที่ 20)
อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน มีอกั ษรจารึ กที่หน้าบันซุ ้มประตู
ประธานอุโบสถสร้าง พ.ศ. 2471 (ภาพที่ 21)

23

วีระ สุวรรณ กับ แฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน , (สงขลา : เทมการพิมพ์,

2553), 39.
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อุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอตุมปั ต อักษรจารึ กระบุปีที่บูรณะ พ.ศ. 2474 (ภาพที่ 22)
อุโบสถวัดแจ้งพุทธาวาส อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน มีอกั ษรจารึ กเหนื อประตูอุโบสถ
ระบุปีที่สร้าง พ.ศ. 2497 (ภาพที่ 23)

ภาพที่ 18 อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน สร้าง

ภาพที่ 19 อุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ
รัฐกลันตัน สร้าง พ.ศ. 2466

พ.ศ. 2461

ภาพที่ 20 อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอ
ตุมปัต รัฐกลันตัน สร้าง พ.ศ. 2467

ภาพที่ 21 อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอ
ตุมปัต รัฐกลันตัน สร้าง พ.ศ.
2471
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ภาพที่ 22 อุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอ

ภาพที่ 23 อุโบสถวัดแจ้งพุทธาวาส อาเภอ

ตุมปัต รัฐกลันตัน บูรณะ พ.ศ. 2474

ตุมปัต รัฐกลันตัน สร้าง พ.ศ. 2497

อุโบสถดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็ นอุโบสถก่ออิฐถือปูน มีหลังคา 3 ตับ โดยหลังคาตับบน
เป็ นหลังคาจัว่ และหลังคาตับล่ างเป็ นหลังคาที่ค ลุ มพื้นพาไล มีเสากลมรับเรี ยงรายรอบ อุโบสถ
แสดงอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี จากการศึกษาพบว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุโบสถวัดชลธารา
สิ งเห อาเภอตากใบ วัดนี้เป็ นวัดที่มีความสาคัญมากสาหรับวัดไทยในรัฐกลันตัน เนื่องจากเคยเป็ นที่
อยู่ข องเจ้า คณะรั ฐมาก่ อนที่ จะโอนดิ นแดนให้กบั อัง กฤษ อีก ทั้ง อุ โบสถยัง มี รูป แบบศิ ลปะไทย
ประเพณี มีเครื่ องประดับ ตกแต่งอย่างวัดหลวง ต่อมาเมื่อเจ้าคณะรัฐมรณภาพ จึงมีการแต่งตั้งเจ้า
คณะรัฐกลันตันรู ปใหม่ คือ พระครู โอภาสพุทธคุ ณทีสังฆปาโมกข์ (กิ่ ว) เจ้าอาวาสวัดชลประชุ ม
ธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต ก่อนการโอนดินแดนเพียงสามปี
เหตุการณ์ดงั กล่าวน่าจะเป็ นมูลเหตุที่ทาให้เจ้าคณะรัฐกลันตันต้องพัฒนาวัด บารุ งพุทธ
ศาสนาในรัฐกลันตันให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องเหมือนกับอาเภอตากใบ ดังปรากฏเรื่ องเล่าว่า เมื่อวัดใด
ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิ น ท่านจะรับเป็ นเจ้าภาพเอง หากวัดใดมีพระจาพรรษาไม่ครบ 5 รู ป ท่านก็จะ
ไปทาการทอดผ้าป่ า และหากวัดใดยังไม่มีอุโบสถ ท่านก็จะจัดสร้างอุโบสถให้ เช่น วัดพิกุลทองวรา
ราม โดยท่านได้ขายที่ดินส่ วนตัวเพื่อนาเงินมาสบทบทุนสร้างอุโบสถด้วย24
จากการศึกษาและสารวจวัดไทยในรัฐกลันตัน พบว่าอุโบสถส่ วนใหญ่ในรัฐกลันตัน
ได้รับอิทธิ พลจากอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห ดังนั้นจึงขอศึกษารู ปแบบอุโบสถวัดชลธาราสิ งเหเป็ น
ลาดับแรก
24

วีระ สุวรรณ และ แฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน, 18.
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อุ โบสถวัด ชลธาราสิ งเห ต้ นแบบอุ โบสถอิทธิ พ ลศิ ล ปะไทยประเพณีใ นรั ฐกลัน ตั น
ตั้งอยูท่ ี่ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส (ภาพที่ 24) ตามประวัติ วัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2403
เมื่อครั้งที่ตากใบยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐกลันตัน โดยพระครู โอภาสพุทธคุณ (พุด) ได้ไปขอที่ดิน
สร้ างวัดจากพระยากลันตัน ตุวนั สนิ ปากแดง อุโบสถสร้ างใน พ.ศ. 2416 โดยปรากฏชื่ อช่ าง 3
ระไชย วัดเกาะสะท้อน ช่ างก่ อสร้ าง พระวินัยธรรม (จุย้ ) วัดโคกมะเฟื อง
และทิดมีคนจังหวัดสงขลา จิตรกรและประติมากรที่ช่วยกันเขียนจิตรกรรมฝาผนังและสร้างพระ
ประธาน25

ภาพที่ 24 อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สร้าง พ.ศ. 2416
ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังแรกในรัฐกลันตัน หันหน้าไปทางทิศเหนื อ
ด้านที่ เป็ นแม่น้ าตากใบเนื่ องจากเดิ มเป็ นหน้าวัด อุโบสถมีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีเสารับ
หลังคาตับล่างเรี ยงรายรอบอุโบสถเว้นทางด้านหน้าซึ่ งเป็ นบันไดขึ้นมายังมุข
ส่ วนฐาน ทาแบบฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ทาบันไดขึ้นตรงมุขซึ่ งยกพื้นสู งกว่าพาไลที่อยู่
ด้านข้างอุโบสถ (ภาพที่ 25) ทาบันไดขึ้นตรงทางด้านหน้า เสารับหลังคาพาไลตั้งอยูบ่ นพนักที่
ล้อมรอบอุโบสถ (ภาพที่ 26) เว้นช่องบันไดทางด้านหน้า ลักษณะเสาสี่ เหลี่ ยมเรี ยบไม่มีบวั หัวเสา
คล้ายกับเสาอุโบสถวิหารในรัชกาลที่ 3 ที่นิยมทาเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมเรี ยบไม่มีบวั หัวเสา มีคานเชื่อม
ระหว่างปลายเสาต่อถึงกันตลอด
25

นราธิวาส, 8.

วรรณวิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ 002 เล่ มที่ 3 วัดชลธาราสิงเห จังหวัด
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ภาพที่ 25 พาไลทางด้านข้าง

ภาพที่ 26 ด้านหน้าทาบันไดขึ้นตรงมุข มีประตูซุม้ ทรง

อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห

ปราสาทยอด 3 ประตู อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห

ส่ วนตัวอุโบสถ โครงสร้างอาคารมีเสาและผนังรับน้ าหนัก ตัวอุโบสถมีประตูท้ งั ทาง
ด้านหน้าและด้านหลัง โดยด้านหน้าทา 3

ด้านหลังทา 2 ประตู ชิดริ มซ้าย-ขวา ผนังด้านข้าง

4 ช่อง กรอบประตู กรอบหน้าต่างตกแต่งด้วยซุม้ ทรงปราสาทยอดบ่งบอกสถานภาพ
อุโบสถอย่างวัดหลวง (ภาพที่ 27) รู ปแบบซุ ้มน่าจะเป็ นต้นแบบให้กบั ซุ ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถ
วัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน และอุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
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(ข)

(ก)

ภาพที่ 27 อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห (ด้านข้าง)
(ก) ผนังด้านข้างทาช่องหน้าต่าง 4 ช่อง
(ข) กรอบหน้าต่าง

ซุม้ ทรงปราสาทยอด

ลัก ษณะซุ ้ม ประตู ซุ ้ม หน้า ต่ างทรงปราสาทยอดมี รูป แบบเข้า ชุ ดกันต่า งกันตรงซุ ้ม
หน้าต่างทาย่อมุมไม้สิบสองในขณะที่ซุ้มประตูมีท้ งั ย่อมุมไม้สิบหกสาหรับประตูประธานและย่อ
มุมไม้สิบสองสาหรับประตูประกอบ ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ เสาซุ ้มที่อยูส่ องข้างกรอบ
ประตูและซุม้ ซึ่งอยูเ่ หนือกรอบประตู
เสาซุ ้ม มีฐานสิ งห์รองรับ เหนื อฐานสิ งห์ มีเส้นลวด ลูกแก้วอกไก่ เส้นลวด และบัว
หงายต่อด้วยลายกาบหุ ม้ โคนเสา (ภาพที่ 28 ก) เสาทาย่อมุมไม้สิบสอง บัวหัวเสามีกลีบบัวยาวปลาย
บานออกเล็กน้อยแบบบัวแวง โคนกลีบมีกลีบเลี้ยงรู ปลายกระจังรอบ ใต้บวั ประกอบด้วยเส้นลวด
ท้องไม้ ลูกแก้วอกไก่ (ภาพที่ 28 ข)โดยมีเส้นลวดกากับทั้งบนและล่าง ถัดลงมาคล้ายบัวหลังสิ งห์
ลักษณะเหมือนบัวคว่าประดับด้วยลายกระจังเอายอดลงเรี ยงติดต่อกันทั้งซ้ายและขวา
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 28 เสาซุม้ อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห
(ก) ภาพขยายฐานซุม้ ประตูประธาน
(ข) กรอบซุม้ ประตูประธาน
ซุ ้ม ประกอบด้วยชั้นเชิงกลอน 3

ตั้งแต่เชิงกลอนชั้นล่างจนถึงองค์ระฆังทาย่อมุม

ไม้ยี่สิ บ ชั้น เชิ ง กลอนแต่ ล ะชั้นรั บ ลาดหลัง คาลัก ษณะคล้า ยบัว คว่า เส้ น ลวด ท้องไม้ เส้ นลวด
ลูกแก้วอกไก่ เส้นลวด ท้องไม้ เส้นลวด บัวหงายเ ส้นลวดและหน้ากระดานเชิงกลอนชั้นถัดไป เชิง
กลอนชั้นบนสุ ดรับองค์ระฆัง เหนือองค์ระฆังเป็ นบัวคว่า ท้องไม้มีลูกแก้วอกไก่และเส้นลวด กากับ
ทั้งบนและล่าง บัลลังก์รูปเหลี่ยมแบ่งเป็ นช่องสี่ เหลี่ยมคล้ายเสาหาน บัวกลุ่มซ้อน 5 ชั้น ปลี ลูกแก้ว
ปลี ยอดและเม็ดน้ าค้าง (ภาพที่ 29 ก, 29 ข) รายละเอียดของงานประดับตกแต่งซุ ้มเป็ นงานปูนปั้ น
ลวดลายประดับตามชั้นต่าง ๆ เช่ น ลายหน้ากระดาน26ประดับตรงหน้ากระดาน และเหนื อชั้นเชิ ง
กลอนมีลายกระจังตัวเล็กแทนการทาซุม้ รังไก่

26

คล้ายกับลายลูกฟักก้ามปู คือ มีลายดอกแปดกลีบและต่อด้วยลายกระจังทั้งสองข้าง เป็ นตัวคัน่
ก้ามปู (ลายดอกไม้แปดกลีบและมีลายในทรงกนกประกอบอยูบ่ นล่างทั้งสองข้าง)

53

(ก)

(ข)

ภาพที่ 29 ซุม้ ประตูประธานอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห
(ก) ภาพขยายส่ วนเชิงกลอน
(ข) ภาพขยายยอดซุม้
ส่ วนหลังคา อุโบสถทาหลังคาชนิดมีซ้อน 3

3

หลังคาตับบนเป็ นหลังคาจัว่

ตับที่สองและสามเป็ นหลังคาปี กนกลาดลงมา โดยหลังคาตับล่างเป็ นหลังคาคลุมพื้นพาไล หลังคา
แต่ละซ้อนมีเครื่ องลายองทุกซ้อน ประกอบด้วยช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ เครื่ องลายอง
เหล่านี้หล่อด้วยปูนซี เมนต์เป็ นชิ้นเดียวกันสาหรับเป็ นเครื่ องลายองหลังคาแต่ละซ้อน (ภาพที่ 30 ก,
30 ข) ส่ วนใบระกานั้นแยกเป็ นชิ้นแล้วนามาเสี ยบติดลงในช่องที่เตรี ยมไว้ หลังคามุงกระเบื้องสี
ตามรู ปหลังคาสี่ เหลี่ ยมมีสีเขียว สี ส้มและสี แดง กระเบื้องหลังคาสี น่าจะทาตามแบบอุโบสถศิลปะ
ไทยประเพณี ซึ่ งไม่ค่อยพบในอาเภอตากใบและในรัฐกลันตัน อาจเป็ นเพราะกระเบื้องเคลือบสี หา
ยากหรื อมีราคาสู ง จึงไม่นิยม
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 30 หน้าบันอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห
(ก) หลังคาจัว่ ชนิดสามซ้อนซ้อนที่ 1
(ข) หลังคาสามตับ ตับล่างคลุมพาไล
(ค) หน้าบันตอนล่างเป็ นรู ปเทพบุตร เทพสตรี และอักษรบอกปี ที่สร้างอุโบสถ
(ง) หน้าบันตอนบนประดับปูนปั้ นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สองข้างเป็ นลายกนก
ก้านขด
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หน้า บันอุโบสถประดับด้วยงานปูนปั้ นรู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ (ภาพที่ 30 ง)
เขียนสี ตกแต่งแทนการลงรักปิ ดทองประดับกระจกสี อย่างงานประณี ตศิลป์ ของไทย โดยอาศัยพื้น
หน้าบันที่มีขื่อเอก ขื่อโทคัน่ แบ่งเป็ นพื้นที่จิตรกรรม และเขียนอักษรบอกปี ที่สร้างอุโบสถไว้ที่หน้า
บัน (ภาพที่ 30 ค) การเขียนอักษรบอกปี ที่สร้างอุโบสถน่าจะทาให้เกิดคตินิยมในการบอกปี ที่สร้าง
อุ โบสถในรั ฐกลันตัน เช่ น อุ โบสถวัดชลประชุ ม ธาตุชนาราม อุโบสถวัดพิ กุ ลทองวราราม และ
อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปัต
ลักษณะสาคัญของอุ โบสถวัดชลธาราสิ งเหที่มีอิทธิ พลต่ออุโบสถในรัฐกลันตัน คือ

ม
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ด
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ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส้มทรงปราสาทยอด และการประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ และไม่ทา
ประตู กรอบหน้าต่างด้วยซุ
ลักษณะเสารับหลังคาพาไลเรี ยงรายรอบอุโบสถ การทาเสาพาไลตั้งอยูบ่ นพนัก การประดับกรอบ

คันทวยรับหลังคาตับล่างเหมือนกัน แต่มีขอ้ สังเกตว่า เสาพาไลของอุโบสถวัดในกลันตันนิ ยมเสา

กลมมีบวั หัวเสา ซึ่งเป็ นลักษณะเสาที่เริ่ มทาแล้วในรัชกาลที่ 4 - 5 เช่น อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม อุโบสถวัดเทพศิรินทรวาส กรุ งเทพฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับรู ปแบบศิลปะไทยประเพณี
ที่ต่างเวลากัน ส่ วนลักษณะอื่น ๆ นั้นมีปรากฏอยูใ่ นอุโบสถบางหลัง เช่ น การทาประตูดา้ นหน้า 3
การทาหลังคาชนิดมีซอ้ น ซึ่ งจะกล่าวถึงในส่ วนหลังคาต่อไป
อุโบสถในรัฐกลันตันช่วงที่ 2 นี้ ล้วนได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี จากอุโบสถวัด
ชลธาราสิ งเห มากบ้า งน้อยบ้างที่สาคัญ คื อ อุโบสถส่ วนใหญ่แม้ว่าจะได้รับ อิท ธิ พลศิล ปะไทย
ประเพณี แ ล้ว แต่ ก็ ย งั มี ล ัก ษณะผสมแตกต่ า งกันไปในแต่ ล ะหลัง บางหลัง ก็ ย งั มี อิท ธิ พ ลศิ ล ปะ
พื้นบ้านผสม เช่น อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต สร้าง พ.ศ. 2461 หรื อมีอิทธิ พล
ผสมศิลปะจีน เช่น อุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ สร้าง พ.ศ. 2466 ส่ วนอุโบสถที่มีอิทธิ พล
ศิลปะไทยประเพณี ส่วนใหญ่จะสร้างอยูใ่ นช่วง พ.ศ. 2467 ลงมา ซึ่ งรวมถึงอุโบสถบางหลังที่ได้รับ
อิทธิ พลศิลปะการตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกตามแบบอุโบสถที่มีอยูใ่ นไทย เช่น อุโบสถวัดโคกส
ยาวนาราม อาเภอตุมปั ต สร้ าง พ.ศ. 2471 และอุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน
บูรณะ พ.ศ. 2474 ดังนั้นจึ งจัดอุโบสถตามลักษณะเด่นทางรู ปแบบศิลปะเป็ น 2
พล

ย

และอิทธิพลผสมศิลปะจีน

กลุ่ ม
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6.1 อุโบสถอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี27
อุ โบสถยัง คงสื บ เนื่ องการหันหน้าไปทางทิ ศตะวันตกและการผูก พัทธสี มาฝั ง
ลูกนิ มิต โดยยังไม่ทาใบสี มา การทาใบสี มาน่ าจะเริ่ มทาขึ้นเป็ นบางวัดในราวปลายพุทธศตวรรษที่
25 ซึ่งบางครั้งพบว่ามักมีพร้อมกับการทากาแพงแก้วและซุ ้มประตูกาแพงแก้ว เช่น อุโบสถวัดปทุม
วิหาร อาเภอบาเจาะ อุโบสถวัดมัชฌิมารามอาเภอตุมปัต และอุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์ มสั
การวิเคราะห์ในส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งตามผังพื้นอุโบสถเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุโบสถที่มีผงั พื้นรู ป
กลุ่มอุโบสถที่มีผงั พื้นรู ป

ย

หรื อรู ปสี่ เหลี่ยมกากบาท
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ส ลักษณะรูปแบบ อุโบสถที่มีผงั พื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้แก่ อุโบสถ
6.1.1.1

6.1.1 ผังพืน้ รู ปสี่ เหลีย่ มผืนผ้า

วัดชลประชุมธาตุชนาราม อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อุโบสถวัดสุ คนธาราม อุโบสถวัดโคกสยาว

นาราม อาเภอตุมปั ต อุโบสถกลุ่มนี้ มีองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมเพิ่มเติมขึ้นจากอุโบสถทรง
เรื อนในช่ วงที่ 1 คือ อุโบสถก่ออิฐถือปูนโครงสร้างอาคารเป็ นผนังและเสารับน้ าหนักเครื่ องบน
หลังคาพาไลรอบ ซึ่ งแตกต่างจากอุโบสถในช่ วงที่ 1 ที่ยงั คงนิ ยมสร้างด้วยไม้และไม่มีพ้ืนพาไล
ส่ วนฐานนิ ย มทาฐานบัวลู กแก้วอกไก่ ซึ่ งแตกต่างจากอุโบสถในช่ วงที่ 1 ที่ไ ม่มีฐานเนื่ องจาก
อุโบสถเป็ นอาคารยกพื้นมีใต้ถุน ส่ วนตัวอุโบสถนิ ยมทาประตูทางด้านหน้า และทาช่ องหน้าต่าง
ทางด้านข้าง ๆ 3 ช่อง ประดับกรอบประตู กรอบหน้าต่างด้วยซุ ้มทรงมณฑปซึ่ งแสดงให้เห็นความ
เกี่ยวข้องกับอุโบสถวัดชลธาราสิ งเหอย่างชัดเจน หลังคา 3 ตับ ตับบนเป็ นหลังคาจัว่ ตับที่สองเป็ น
หลังคาที่ซ้อนอยู่ระหว่างหลังคาจัว่ กับหลังคาพาไล มีเสารับหลังคาพาไลรอบอุโบสถ โครงสร้าง
หลังคายังใช้ระบบขื่อกับจันทันเป็ นหลัก นอกจากนี้ อุโบสถบางหลังก็ยงั มีรูปแบบหลังคาและการ
ประดับแตกต่างกัน อันเป็ นส่ วนย่อยซึ่ งจะกล่าวถึงในตอนวิเคราะห์
นอกจากนี้ก็ยงั พบว่ามีการใช้ช่องโค้งรู ปเกือบม้า หรื อ อาร์ ค (Arch)
อันเป็ นโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมตะวันตกแทนเสาพาไลที่รายรอบอุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอ

27

ศิลปะไทยประเพณี ในที่น้ ี หมายถึง งานศิลปกรรมที่แสดงเอกลักษณ์วฒั นธรรมประจาชาติไทยใน

ด้านคติความเชื่อ รู ปแบบ เนื้ อหา และ วิธีการ ซึ่ งมีระเบียบ แบบแผนสื บเนื่ องมาแต่โบราณ เช่น จิตรกรรมไทย
ประติมากรรมไทย และ สถาปั ตยกรรมไทย รวมถึงงานประณี ตศิลป์ ไทย
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ตุมปั ต แม้ว่าจะมี อยู่ในอุ โบสถเพียงหลังเดี ยว แต่ก็เป็ นพัฒนาการด้านรู ปแบบของอุโบสถที่ควร
กล่าวถึงด้วยเช่นกัน
6.1.1.2 ส่ วนฐาน ส่ วนล่างสุ ดที่รองรับตัวอุโบสถ โดยทัว่ ไปมักจะพบใน
อุโบสถก่ออิฐถือปูนมีรูปแบบแตกต่างกันหลายแบบ28 เช่น ฐานบัวคว่า บัวหงาย หรื อ “ฐานปั ทม์”
ฐานบัวลูกแก้ว ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ฐานบัวลูกฟัก และ ฐานสิ งห์เป็ นต้น
ในภาพรวมฐานอุโบสถช่ วงที่ 2 ในรัฐกลันตันมักทาฐานแบบบัว
ลูกแก้วอกไก่สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร มักทาลวดบัวชั้นบัวคว่าซึ่ งอยูล่ ่างสุ ดมีขนาดใหญ่กว่าชั้น
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บัวหงายที่อยูบ่ นสุ ดเพื่อความมัน่ คงแข็งแรง ส่ วนลูกแก้วอกไก่เกิดจากแถบนูนเป็ นสันคาดประดับ
ตรงท้องไม้29

ฐานบัวลูกแก้วอกไก่เป็ นฐานที่นิยมทามาตั้งแต่โบราณและยังนิยม

ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของสถาปั ตยกรรมไทยประเพณี น่าจะปรากฏครั้งแรกที่
อุ โบสถวัดชลธาราสิ ง เห ซึ่ ง ช่ า งน่ า จะได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากอุ โบสถวัดมัช ฌิ ม าวาส อาเภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา อีก ทีหนึ่ ง แต่เนื่ องจากช่ า งพื้นบ้านในรัฐกลันตันไม่เข้า ใจระเบียบแบบแผนและ
รู ปแบบของฐานบัวลูกแก้วอกไก่ดีพอ บางครั้งจึงพบว่าในบางส่ วนของฐานไม่มีเส้นลวดกากับ เช่น
ชั้นบัวหงายของฐานอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม (ภาพที่ 31) หรื อมีการแก้ปัญหาพื้นที่ตรง
ท้องไม้ดว้ ยการนาทั้งลูกแก้วและอกไก่มาใช้ร่วมกัน แทนที่จะเพิ่มลูกแก้วอกไก่เป็ น 2
ย

ตามที่

ย เช่ น อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุ มปั ต (ภาพที่ 32)

ภายหลัง ฐานบัวลู ก แก้วอกไก่ ดัง กล่ า วก็ไ ด้มีก ารปรั บ ปรุ ง จนถู ก ต้องตามระเบี ยบแบบแผนไทย
ประเพณี เช่น ฐานอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปั ต (ภาพที่ 33) ฐานอุโบสถวัดสุ คนธาราม
อาเภอตุมปัต (ภาพที่ 34) และฐานอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม

28

สมใจ นิ่มเล็ก, อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 66.
สันติ เล็กสุ ขุม, เจดีย์ : ความเป็ นมาและคาศั พท์ เรี ยกองค์ ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย
(กรุ งเทพฯ : มติชน, 2535), 43.
29
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ภาพที่ 31 ฐานอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน

ภาพที่ 33 ฐานอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม
อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน

ภาพที่ 32 ฐานอุโบสถวัดพิกุลทองวราราม
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน

ภาพที่ 34 ฐานอุโบสถวัดสุ คนธาราม
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน

ฐานบัว ลู ก แก้ว อกไก่ เป็ นรู ป แบบฐานอุ โ บสถในรั ฐ กลัน ตัน ที่
เกิ ดขึ้นพร้ อมกับอุโบสถก่ออิฐถือปูนในช่ วงครึ่ งหลังพุทธศตวรรษที่ 25 ในขณะที่ฐานแบบนี้ ได้
ปรากฏมาก่อนในอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส เช่น อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห (ภาพที่ 35) ซึ่ งสร้าง
ใน พ.ศ.2416 จึงสรุ ปได้ว่า การทาฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในอุโบสถวัดในกลันตันได้รับอิทธิ พลมา
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จากอุโบสถวัดในอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งมีการก่อสร้างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี
มาก่อน โดยเฉพาะอุโบสถวัดชลธาราสิ งเหซึ่ งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 และมีรูปแบบเป็ นศิลปะไทย
ประเพณี อ ย่า งงานช่ า งหลวง กล่ า วคื อ มี อ งค์ป ระกอบส าคัญ ของสถาปั ตยกรรมไทยประเพณี
นับตั้งแต่ส่วนฐาน ส่ วนตัวอุโบสถและ ส่ วนหลังคา โดยเฉพาะส่ วนฐานนั้นนิ ยมทาฐานบัวลูกแก้ว
อกไก่มากกว่าฐานแบบอื่น

ภาพที่ 35 ภาพขยายฐานบัวลูกแก้วอกไก่ อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห
6.1.1.3 ส่ วนตัวอุโบสถ อุโบสถส่ วนใหญ่มีประตูทางด้านหน้าประตูเดียว
แตกต่า งไปจากอุ โบสถวัดชลธาราสิ ง เห เนื่ องจากอุ โบสถมี ขนาดเล็ก และโครงสร้ างอาคารไม่
แข็งแรงเท่าอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห ซึ่ งอธิบายเพิ่มได้วา่ เพราะมีผนังไม่หนามากและเสาพาไลก็เป็ น
เสากลมผอมเพรี ย ว ทาให้โครงสร้ างอาคารโดยรวมไม่แข็งแรงมัน่ คงเท่าอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห
ผนังด้านข้างมีช่องหน้าต่างสามช่ อง และเริ่ มมีการประดับตกแต่งประตูและหน้าต่างด้วยซุ ้มทรง
ปราสาทยอดหรื อซุ ม้ ทรงบันแถลง ซึ่ งเป็ นเพียงรู ปแบบหนึ่ งที่แสดงแนวคิดการประดับตกแต่งอย่าง
ศิลปะไทยประเพณี มากกว่าการทาให้ถูกต้องครบถ้วบตามระเบียบแบบแผนศิลปะไทยประเพณี ซึ่ ง
ต้อง ช้ช่างที่เข้าใจรู ปแบบและชานาญในการก่อสร้าง ในที่น้ ี จะกล่ าวถึ งรายละเอียดของซุ ้มทรง
ปราสาทและซุม้ ทรงบันแถลง
การทาซุ ้ม ประดับกรอบประตูและกรอบหน้าต่างของอุโบสถใน
รัฐกลันตันนิยมทาซุม้ ทรงปราสาทยอดประดับกรอบหน้าต่างมากกว่ากรอบประตู อาจเนื่องมาจาก
การทาซุ ้มทรงปราสาทยอดต้องอาศัยพื้นที่ผนังด้านสกัดเหนื อประตูมากกว่าซุ ้มทรงบันแถลง จึง
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พบว่าช่ างนิ ยมทาซุ ้มหน้าต่างเป็ นซุ ้มทรงปราสาทยอด และทาซุ ้มประตูเป็ นซุ ้มทรงบันแถลงซึ่ งใช้
พื้นที่ผนังด้านสกัดเหนือประตูนอ้ ยกว่า
ซุ้ มหน้ า ต่ า งทรงปราสาทยอด เป็ นส่ ว นที่ อ ยู่ ต่ อ จากเสากรอบ
หน้า ต่ า ง ประกอบด้วยชั้นซ้อนลดหลั่น และต่ อเนื่ อ งไปเป็ นยอดแหลม...” 30 ซุ ้ม แบบนี้ ปรากฏ
หลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา31 เช่น ซุ ้มประตูประธานและซุ ้มประตูขา้ งผนังด้านสกัดหน้า อุโบสถ
วัดบรมพุทธาราม พระนครศรี อยุธยา (ภาพที่ 36)

ภาพที่ 36 ซุม้ ทรงปราสาทยอด อุโบสถวัดบรมพุทธาราม อาเภอเมือง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ลัก ษณะส าคัญ ของซุ ้ม หน้า ต่ า งทรงปราสาทยอดในรั ฐ กลัน ตัน
ประกอบด้วย เสาซุ ้มมีบวั หัวเสา ฐานเสาตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดานหรื อฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ซุ ้มมี
ชั้นเชิ งกลอนสองชั้น โครงสร้างซุ ้มแบบเสาตั้งคานทับตั้งบนลาดหลังคารับองค์ระฆังมีบวั คอเสื้ อ
เหม (ภาพที่ 37 ก) ตั้งแต่ส่วนบัวกลุ่มขึ้นไปดูคลุมเครื อคล้ายกับมีบวั กลุ่มซ้อน 2 ชั้น (ภาพ 37 ก, ข)
ปลี ลูกแก้ว ปลียอด และ ลูกแก้ว ทั้งหมดทาย่อมุมไม้สิบสองตั้งแต่เชิงกลอนขึ้นไปถึงบัลลังก์ ส่ วน
เสาซุ ้มเป็ นเสาคู่แบบเสาหกเหลี่ ยมวางเหลื่อมกัน (ภาพที่ 37 ค, ง) แนวคิดการออกแบบซุ ้มทรง
30

สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ าง คาช่ างโบราณ, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 84-86.

31

เรื่ องเดียวกัน.
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ปราสาทเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจ าลองมาจากอาคารเรื อนยอดประเภทปราสาทที่ ป ระทับ ของ
พระมหากษัตริ ย ์ ถื อเป็ นลัก ษณะศิ ลปะแบบไทยประเพณี ที่มี ม าแล้วอย่า งน้อยสมัยอยุธ ยาตอน
ปลาย32 และทาสื บต่อกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยนิยมใช้กบั ปราสาท พระที่นงั่ หรื อ อุโบสถ
วิหารของวัดหลวง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 37 ซุม้ หน้าต่าง อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม
(ก) ซุม้ หน้าต่างทรงปราสาทยอด

(ข) ภาพลายเส้นซุม้ ทรงปราสาทยอด

(ค) บัวหัวเสาซุม้

(ง) ฐานเสาซุม้

32

ศักดิ์ ชัย สายสิ งห์, “พุทธศิ ลป์ สมัยรั ตนโกสิ นทร์ (ฉบับย่ อ),” (เอกสารคาสอนรายวิชา 317 406

ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่พทุ ธศตวรรษที่ 21-25, ม.ป.ป.), 23.

62

การท าซุ ้ ม หน้า ต่ า งทรงปราสาทยอดในรั ฐ กลัน ตัน น่ า จะได้รั บ
รู ปแบบมากจากอุโบสถในอาเภอตากใบ โดยเฉพาะอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห ซึ่ งสร้างโดยช่างที่เป็ น
พระและชาวบ้าน ซึ่ งได้กล่าวถึงมาแล้วในส่ วนของวัดชลธาราสิ งเห ช่างกลุ่มนี้ยงั ได้สร้างอุโบสถวัด
โคกมะเฟื อง ใน พ.ศ. 246333 และน่าจะสร้างอุโบสถวัดอื่นอีกหลายวัด เช่น อุโบสถวัดบิปผลิวนั ใน
พ.ศ. 247234
อุ โบสถทั้งสามหลัง ที่กล่ า วถึ งข้างต้นล้วนทาซุ ้มหน้าต่างเป็ นซุ ้ม
ทรงปราสาทยอดทั้งสิ้ น และน่ า จะเป็ นต้นแบบให้ก ับช่ างในกลันตัน เแต่ มีรายละเอีย ดของการ
ประดับตกแต่งแตกต่างกัน เช่ น จานวนชั้นเชิ งกลอน จานวนของชั้นเหมและบัวกลุ่ม ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะความแตกต่างด้านฝี มือและความเข้าด้านรู ปแบบของช่าง ทาให้รายละเอียดของซุ ้มหน้าต่าง
ทรงปราสาทยอดในอุโบสถบางหลังไม่ชดั เจน
ซุ ้มทรงปราสาทยอดแบบนี้ บางครั้ งช่ างจะทาซุ ้มบันแถลงขนาด
เล็กตั้งอยูบ่ นชั้นเชิงกลอนชั้นแรก ซึ่งเป็ นการเพิ่มความเป็ นอาคารเรื อนยอดอย่างปราสาทมากยิ่งขึ้น
เช่น ซุ ้มประตูทรงปราสาทยอดอุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน (ภาพที่ 38 ก,
38 ข) สรุ ปได้วา่ การทาซุ ้มบันแถลงในช่วงนี้ได้มีข้ ึนแล้วแต่ยงั ไม่พบว่ามีการทาซุ ้มทรงบันแถลง
ประดับกรอบประตู

33

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา, ประวัตวิ ดั ทัว่ ราชอาณาจักร (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2527), 999.
34
เรื่ องเดียวกัน, 1026.
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(ข)

(ก)
ภาพที่ 38 ซุม้ ประตูทรงปราสาท อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม
(ก) ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด มีบนั แถลงอยูท่ ี่เชิงกลอน
(ข) ภาพขยายหางหงส์ทรงกนก

รู ปแบบซุ ้มดังกล่าวข้างต้นน่าจะได้รับมาจากซุ ้มประตูทรงและซุ ้ม
หน้าต่างทรงปราสาทยอดอุ โบสถวัดโคกมะเฟื อง (ภาพที่ 39ก, 39 ข, 39 ค 39 ง) อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เป็ นต้น
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 39 อุโบสถวัดโคกมะเฟื อง อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(ก) อุโบสถ

(ข) ซุม้ หน้าต่างทรงปราสาทยอด

(ค) ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด (ง) ภาพขยายหางหงส์ทรงกนกซุม้ บันแถลง
จากการศึ ก ษาพบว่ า ลั ก ษณะซุ ้ ม ปราสาทยอดในรั ฐ กลัน ตัน
ประกอบด้วยส่ วนฐาน ซึ่ งทาเป็ นฐานบัวลูกแก้วอกไก่รับกรอบประตูหรื อกรอบหน้าต่าง เสาซุ ้มย่อ
มุมมีบวั หัวเสาแบบบัวแวง ฐานเสาแบบเดียวกันแต่ไม่ทากลีบบัว ส่ วนซุ ้มทาเป็ นชั้นเชิ งกลอนและ
หลังคาลาดเพียงชั้นเดียวรับองค์ระฆังสี่ เหลี่ยม ทาบัวคอเสื้ อประดับองค์ระฆัง เหม ตามด้วยบัวกลุ่ม
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ปลี ลูกแก้ว ปลี ยอด ซึ่ งเป็ นรู ปแบบเดียวกันกับซุ ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถในอาเภอตากใบ แต่มี
ชั้นเชิงกลอนเหลือเพียง 1-2 ชั้น เพื่อให้พอดีกบั ความสู งของผนัง นอกจาก นี้ การทายอดซุ ้มที่มียอด
เจดียป์ ระกอบด้วยเหม และปลี ที่แบ่งเป็ นสองช่ วงคือ ปลีและปลียอดคัน่ ด้วยลูกแก้ว เป็ นลักษณะ
ของส่ วนยอดเจดี ยท์ รงเครื่ องในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ 35 บ่ งบอกถึ งการรั บรู ป แบบซุ ้มทรงปราสาท
ยอดจากกรุ งเทพฯ ผ่านมาทางอาเภอตากใบ งานช่างในอาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน จึงเป็ นกลุ่มเดียวกัน
กับงานช่างในอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ซุ้มทรงบันแถลง เป็ นรู ปแบบการประดับตกแต่งกรอบประตู กรอบ
หน้า ต่ า งอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของอุ โบสถรั ฐกลันตัน ระยะแรกท าอย่า งเรี ย บง่ า ย โดยเจาะเป็ นช่ อง
สามเหลี่ยมเหนือกรอบประตู เช่น ซุ ้มประตูอุโบสถวัดโพธิ วิหาร อาเภอตุมปั ต (ภาพที่ 40) ภายหลัง
ทาเป็ นลวดบัวนูนเป็ นรู ปสามเหลี่ยมมีช่อฟ้ า ปลายสองข้างเป็ นหางหงส์ ทรงกนก เช่น ซุ ้มหน้าต่าง
ทรงบันแถลงอุโบสถวัดมัชฌิมาราม (ภาพที่ 41) ซุ ้มทรงบันแถลงของอุโบสถทั้งสองหลังดังกล่าว
จึงเป็ นงานช่างพื้นบ้านรุ่ นแรกก่อนที่จะได้รับรู ปแบบซุ ม้ ทรงบันแถลงแบบอื่น

ภาพที่ 40 ซุม้ ประตูทรงบันแถลง

ภาพที่ 41 ซุม้ ประตูทรงบันแถลง

อุโบสถวัดโพธิวหิ าร

อุโบสถวัดมัชฌิมาราม

อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน

อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน

35

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา, ประวัตวิ ดั ทัว่ ราชอาณาจักร, 7.
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ซุ้มทรงบันแถลงแบบสมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
แบบอย่างซุ ม้ อย่างงานชั้นครู ที่ออกแบบสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่เป็ นแบบอย่างเฉพาะในรัชกาลที่ 5 และ
รัชกาลที่ 6 เช่น ซุ ม้ แบบนี้น่าจะเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ช่างในกลันตันออกแบบซุ ้มประตู เช่น ซุ ้ม
ประตูอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม (ภาพที่ 44) และซุ ้มประตูอุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปั ต
(ภาพที่ 45) จึงขอนาเสนอรู ปแบบซุ ้มประตู ซุ ้มหน้าต่างทรงบันแถลงอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนารามและซุ ้มทรงบันแถลงซ้อนชั้นอุโบสถวัดราชาธิ วาส กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นผลงานฝี พระหัตถ์
ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ
ซุ้ มทรงบันแถลงอุ โบสถวัดเบญจมบพิตร ลัก ษณะของซุ ้มประตู
ทรงบันแถลงอุโบสถวัดเบญจมดุสิตวนาราม ประกอบด้วยเสาซุ ้มที่อยูส่ องข้างกรอบประตูต้ งั รับซุ ้ม
ที่อยูเ่ หนือประตู กรอบซุ ม้ เป็ นปั้ นลมพนมเข้าหากันมีลกั ษณะเรี ยบแหลม36และทาลวดลายตรงส่ วน
ปลาย ใบระกา และหางหงส์ที่มีเหราคาบตัวเหงาหรื อลายกนก (ภาพที่ 42 ก)

36

ปลายกรอบซุ ้มแบบนี้ มีเค้าโครงมาตั้งแต่ศิลปะขอมลงมา เช่น ซุ ้มปราสาทหิ นพนมรุ ้ง จังหวัด

บุรีรัมย์ ซุ ้มปรางค์วดั พระพายหลวง จังหวัดสุ โขทัย (ศิ ลปะสุ โขทัย) ซุ ้มพระระเบี ยงวัดไชยวัฒนาราม จังหวัด
อยุธยา (ศิลปะอยุธยา) ดูใน สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ าง คาช่ างโบราณ (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 260.
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(ข)

(ก)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 42 ซุม้ ประตูทรงบันแถลงมุขหน้า อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ
(ก) ซุม้ ประตู

(ข) ภาพขยายซุม้

(ค) ภาพขยายยอดซุม้

(ง) ภาพขยายหางหงส์ซุม้

68

หน้า บันซุ ้ม ประตู เ ป็ นโครงเหล็ ก แบ่ ง พื้ น หน้า บัน เป็ น 3
บนพื้น

หน้าบัน

ย

(ภาพที่ 42 ข, ค, ง) ถัดลงมาเป็ นเสา

บัว และฐานสิ งห์ หากเป็ นซุ ้มหน้าต่าง พื้นหน้าบันจะเป็ นช่องเปิ ดลงมาครึ่ งหนึ่ งของช่ องหน้าต่าง
ปิ ดด้วยกระจกสี (Stainglass) เป็ นช่ องแสงที่มี ล วดลายสี สัน ส่ วนล่ า งอี ก ครึ่ งหนึ่ ง จึ งเป็ นช่ อง
หน้าต่างมีบานหน้าต่างเปิ ดปิ ด ซุ ้มหน้าต่างจะมีกรอบซุ ้มต่อเนื่องลงมาจนถึงฐานสิ งห์โดยไม่มีเสา
บัว (ภาพที่ 43)

(ข)

(ก)

ภาพที่ 43 ซุม้ หน้าต่างทรงบันแถลงมุขหน้า อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ
(ก) ซุ ม้ หน้าต่าง
(ข) ภาพขยายส่ วนบนช่องหน้าต่าง
งานประดับซุ ้มประตูหน้าต่างเป็ นงานลงรักปิ ดทองประดับกระจก
ที่มีความละเอียด ทาให้ซุม้ ประตู ซุ ม้ หน้าต่างโดดเด่นอยูบ่ นผนังหินอ่อน
ซุ้ มทรงบันแถลงซ้ อนชั้ นอุโบสถวัดราชาธิวาส แบบอย่างซุ ้มที่ได้
แรงบันดาลใจมาจากสถาปั ตยกรรมขอม ให้ความรู้สึกมัน่ คง หนักแน่ น มีปริ มาตรราวกับปราสาท
หิน
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ลักษณะของซุ ้มประกอบด้วยฐานบัวลูกแก้วมีเสาบัวตั้งขึ้นรับซุ ้ม
กรอบซุ ้มรอบในลัก ษณะโค้งมนหยักแหลมตรงกลาง เรี ยกว่า “ซุ ้มหน้านาง”37 กรอบซุ ้มด้านนอก
หรื อปั้ นลมพนมเข้าหาตรงกลางเรี ยบแหลมคล้ายกระบังหน้าของเครื่ องประดับศรี ษะ ยิ่งมีซุ้มซ้อน
2-3

ย

ทาให้ส่วนหน้าบันของอุโบสถมีซุ้มทรงบันแถลงเล็ก ใหญ่ เรี ยงซ้อน

ย

ลดหลั่นขึ้นไปภายในกรอบสามเหลี่ ย มของหน้าบัน (ภาพที่ 44 ก) โดยซุ ้มคูหาตรงกลางเป็ น
ประธานภายในประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปางประทานอภัย และซุ ้ม คู หาที่ ป ระกอบอยู่ส องข้า ง
ประดิษฐานรู ปพระสาวกนัง่ พนมมือ (ภาพที่ 44 ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 44 อุโบสถวัดราชาธิวาส กรุ งเทพฯ
(ก) ด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ภาพขยายส่ วนหน้าบันด้านสกัดหน้า
กรอบซุม้ และการออกแบบพื้นหน้าบันโดยแบ่งเป็ น 3
ประตู อุ โ บสถวัด เบญจมบพิ ตรดุ สิ ตวนาราม
37

อย่างซุ ้ม

กรอบซุ ้ ม และ

หมายถึง ซุม้ ที่ทาส่วหน้าบันให้มีลกั ษณะเปิ ดโค้งเหมือนกระบังครอบหน้าผากหรื ออุณหิ สของสตรี
ดูใน โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกีย่ วเนื่อง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ :
,
2548), 184.

70

ประกอบ
ประธานซ้อน 2

ย

อุ โ บสถวัด โคกสยาวนาราม อ าเภอตุ มปั ต

และการท าซุ ้ม ประตู
ย

นอกจากนี้กรอบซุม้ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก็น่าที่จะ
เป็ นแบบอย่างให้กบั การทาซุ ม้ ประตูแบบซุม้ ลดอุโบสถวัดสุ คนธาราม
ซุ ้ม บันแถลงแบบสมเด็ จ ฯ เจ้า ฟ้ า กรมพระยานริ ศ รานุ ว ดั ติ ว งศ์
ปรากฏเค้าโครงเมื่อมีการสร้างอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม ใน พ.ศ. 2471 อุโบสถหลังนี้ ทาประตู 3
ประตู เหมือนกับวัดหลวง ประดับกรอบประตูเป็ นซุ ้มทรงบันแถลง 38 ซุ ้มตรงกลางเป็ นประธานมี
ขนาดใหญ่กว่าซุ ม้ ประกอบที่อยูส่ องข้าง และมีการประดับตกแต่งซุม้ แตกต่างจากซุม้ ประตูประกอบ
ดังนี้
กรอบซุ ้มมีลกั ษณะคล้ายกัน ปั้ นลมซุ ้มเป็ นวงโค้ง พนมเข้าหากัน
เป็ นรู ปสามเหลี่ยม39 (ภาพที่ 45 ก, ข) ทาลวดลายประดับส่ วนยอด และหางหงส์เป็ นลายกนกสามตัว
หน้าบันซุม้ ประตูประธานมีสองชั้น ซึ่ งน่าจะได้รับรู ปแบบมาซุม้ ทรงบันแถลงอุโบสถวัดราชาธิ วาส
กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นซุ ้มทรงบันแถลงแบบ “ซุ ้มหน้านาง” ซ้อน 2- 3 ชั้น แทนการประดับหน้าบันด้วย
ไม้แกะสลักอย่างโบราณ เข้าใจว่าในขณะนั้นงานช่างของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติ
วงศ์ คงเป็ นต้นแบบงานช่างไทยในรัชกาลที่ 5-7 แต่ช่างพื้นบ้านคงทาได้ในระดับหนึ่ ง และนาไป
ผสมกับรู ปแบบและงานช่ างพื้นบ้านที่บางส่ วนเกี่ ยวข้องกับคติความเชื่ อจีน พื้นหน้าบันตอนล่าง
เป็ นที่ประดับอักษรจารึ กปี ที่สร้ างกับรู ปสัตว์มงคลตามคติไทยและจีน (ภาพที่ 45 ข) พื้นหน้าบัน
ตอนบนเป็ นรู ปราหูอมจันทร์ ตามคติความเชื่อโบราณของไทยว่า โลกของเรา คือ ดาวพระ
เคราะห์ของราหู คติความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย40
38

เค้าโครงของซุม้ ทรงบันแถลงแม้วา่ จะมีมาก่อนหน้านี้ที่เชิงกลอนซุม้ ประตูอุโบสถวัดพิกุลทองวรา

ราม แต่เป็ นเพียงงานประดับเพื่อเป็ นกรอบบรรจุอกั ษรจารึ กปี ที่สร้าง จึ งไม่ได้เป็ นซุ ้มประตูทรงบันแถลงอย่าง
แท้จริ ง
39

ทรงหลังคาแบบหนึ่งในสถาปั ตยกรรมไทย ที่นาสถาปั ตยกรรมมอญมาดัดแปลง เช่น ทรงจัว่ มุข

อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนหน้าพระธาตุ
โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกีย่ วเนื่อง, 235.
40

ขนิษฐา มากเทวี, “คติความเชื่อในวัฒนธรรมลาวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ” การค้นคว้าอิสระ
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553, 53.
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 45 ซุม้ ประตูอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม
(จ) ซุม้ ประตูประธาน

(ข) ภาพขยายซุม้ ประตูประธาน

(ค) ซุม้ ประตูประกอบ

(ง) ภาพขยายซุม้ ประตูประกอบ

สัญลักษณ์ รูปราหู อมจันทร์ จึงอาจเป็ นสัญลักษณ์ มงคลอย่างหนึ่ ง
คล้ายกับ สั ญลักษณ์ ม งคลของจี นที่อยู่ที่ พ้ืนหน้า บันตอนล่ า ง คื อ รู ป เหยี่ยวที่ เกาะอยู่บ นโขดหิ น
สัญลักษณ์ ของความเข้มแข็ ง กล้าหาญของลูกผูช้ ายที่ไม่หวาดเกรงอุปสรรค์และไม่เคยย่อท้อต่อ
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ปั ญหาใด ๆ แม้จะต้องอยูอ่ ย่างอ้างว้างโดดเดี่ยว41 ส่ วนรู ปหัวเสื อ เป็ นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังอานาจใน
การปราบภูติผี และ กาจัดสิ่ งชัว่ ร้ ายให้พน้ ไป42 (ภาพที่ 45 ข) สัญลักษณ์รูปสัตว์มงคลดังกล่าวจึง
สอดรับกับการสร้างเครื่ องป้ องกันสิ่ งไม่ดีไม่ให้เข้ามาในอุโบสถ
ส่ ว นซุ ้ ม ประตู ป ระกอบออกแบบหน้ า บัน เป็ นวงโค้ง สามวง
ประกอบกัน (ภาพที่ 45 ค, ง) หน้าบันตอนบนบรรจุรูปธรรมจักรสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาใน
กรอบของใบสี มา ตอนล่างสองข้างเป็ นลายก้านขด
แนวคิดการประดับรู ปธรรมจักรที่หน้าบันอุโบสถในกรอบของใบ
สี มา ก็น่าจะได้รับรู ปแบบการประดับรู ปธรรมจักรที่หน้าบันด้านทิศใต้อุโบสถวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม (ภาพที่ 46 ก) รวมถึงลายเส้นรู ปใบสี มาและธรรมจักรที่พ้ืนกระเบื้องในระเบียงคต
อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ภาพที่ 46 ข) ทั้งสี มาและธรรมจักรน่าจะเป็ นแนวคิดในการ
แสดงความเป็ นวัดในพุทธศาสนา43

41

อรศิ ริ ปาณิ นท์, “การศึ กษาเปรี ยบเทียบวัดจี นในกรุ งเทพฯ” ใน ศิ ลปวัฒนธรรมไทย-จีนศึ กษา

(กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 258.
รู ปเสื อไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์เมืองกลันตันหนึ่งในเมืองสิ บสองนักษัตรที่มีสัญลักษณ์เป็ น
รู ปเสื อ เพราะไม่เคยปรากฏธรรมเนียมปฏิบตั ิมาก่อน อีกทั้งรัฐกลันตันได้อยูใ่ นปกครองของอังกฤษแล้ว ซึ่ งไม่น่า
ที่จะต้องแสดงความเป็ นเมืองสิ บสองนักษัตร์ ซึ่งเคยอยูใ่ นการปกครองของเมืองนครศรี ธรรมราช ;

ย

42

ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 108 สิ่งมิง่ มงคลจีน (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ซีเด็ดยูเคชัน่ ), 186.

43

สัมภาษณ์ เชษฐ์ ติ งสัญชลี , อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหา

วิทยาลัยศิลปากร, 24 เมษายน 2556.
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(ก)

(ข)

ภาพที
การประดั
ปธรรมจั
โบสถวั
ดเบญจมบพิ
ิ ตวนาราม
ภาพที
่ 46่ 46
การประดั
บรูบปรูธรรมจั
กรกอุรโอุบสถวั
ดเบญจมบพิ
ตรดุตรดุ
สิตสวนาราม
การประดั
ปธรรมจั
โบสถด้
(ก)(ค)การประดั
บรูบปรูธรรมจั
กรทีกรที
่หน้่หาน้บัานบัอุนโอุบสถด้
านทิานทิ
ศใต้ศใต้

ลายเส้
ปใบสี
4 ใบล้
อมรอบรู
ปธรรมจั
ยงคต
้นกระเบื
้ องภายในระเบี
(ข)(ง)ลายเส้
นรูนปรูใบสี
มาม4าใบล้
อมรอบรู
ปธรรมจั
กรกพืร้นพืกระเบื
ยงคต
้ องภายในระเบี
โดยสรุ ปการประดับ ตกแต่งซุ ้ม บันแถลงอุ โบสถวัดโคกสยาวนา

ราม น่าจะทาโดยช่างพื้นบ้านที่พยายามแก้ปัญหาเรื่ องพื้นที่ตกแต่ง ดังนั้นงานประดับตกแต่งซุ ้มจึง
ไม่เป็ นไปตามแบบแผนการประดับตกแต่งของซุ ้มบันแถลงแบบศิลปะไทยประเพณี อีกทั้งการ
ออกแบบกรอบซุ ม้ ก็มีรูปแบบแปลกแตกต่างจากกรอบซุ ้มทรงบันแถลงของวัดในอาเภอตากใบ ซึ่ ง
เป็ นต้นแบบของการสร้างอุโบสถและการประดับตกแต่งอุโบสถในรัฐกลันตัน
นอกจากนี้ แบบอย่ า งการท าซุ ้ม ทรงบัน แถลงยัง พบที่ ซุ้ ม ประตู
อุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปั ต (ภาพที่ 47 ก, 47 ข) และน่าจะได้แรงดลใจมาจากซุ ้มทรงบัน
แถลงแบบสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ เนื่ องจากมีลกั ษณะแบบซุ ้มลด ยอดซุ ้มทา
เรี ยบแหลมประดับลวดลาย ซ้อนลดชั้นอย่างหลังคา แต่ซุ้มชั้นในยังคงมีป ลายกรอบซุ ้ม (ปลาย
ปั้ นลม) เรี ยวแหลมคล้ายใบมีดและประดับหางหงส์ทรงกนกไว้ดา้ นบน ซึ่ งเป็ นแบบเดียวกันกับที่
พบที่หลังคาอุโบสถวัดชลประชุมธาตุ และอุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต (ภาพที่ 48 ก,
48 ข) จึ ง กล่ าวได้ว่า การทาซุ ้ม ทรงบันแถลงเป็ นรู ปแบบศิล ปะไทยประเพณี จากกรุ ง เทพ ฯ แต่
รายละเอียดบางส่ วนของซุ ้มยังคงผสมกับงานช่ างพื้นบ้าน เช่ น หางหงส์ เศียรนาค หางหงส์ ทรง
กนก และการประดับหน้าบัน
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(ข)

(ก)

ภาพที่ 47 ซุม้ ประตูทรงบันแถลง อุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
(ก) ซุม้ ทรงบันแถลง
(ข) ภาพลายเส้นส่ วนซุ ม้ หางหงส์ทรงกนกและหน้าบันซุม้

(ก)
ภาพที่ 48 หางหงส์ ปลายปั้นลม และหางหงส์เศียรนาค
(ก) อุโบสถวัดพิกลุทองวราราม
(ข) อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม

(ข)
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หางหงส์ เ ศี ย รนาคนั้น มี รู ป แบบเหมื อ นกับ หางหงส์ เ ศี ย รนาคที่
ประดับอยูท่ ี่หลังคาอุโบสถในรัฐกลันตัน เช่น หางหงส์เศียรนาคอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม
และอุโบสถวัดพิกุลทองวราราม ซึ่ งมี รูปแบบเศียรนาคแบบเดียวกันกับอุโบสถในอาเภอตากใบ
เช่น อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห อุโบสถวัดโคกมะเฟื อง แต่ที่แตกต่างกันคือ หางหงส์เศียรนาคอุโบสถ
ในอาเภอตากใบนั้นทาด้วยปูนชิ้ นเดียวกับนาคลายองทั้งยังรวมกับปลายปั้ นลมที่เรี ยวแหลมคล้าย
ใบมีด (ภาพที่ 49 ก) นับเป็ นลักษณะเฉพาะตัวลายองของอุโบสถในอาเภอตากใบที่มี มาตั้งแต่
อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห ส่ วนหางหงส์ทรงกนกที่ปลายกรอบซุม้ ชั้นในของซุม้ ประตูอุโบสถวัดสุ คน
ธาราม ก็น่าจะได้รับรู ปแบบมาจากช่ างตากใบเช่ นเดียวกัน เช่ น หางหงส์ทรงกนกที่ ซุ้มประตูทรง
บันแถลง อุโบสถวัดโคกมะเฟื อง อาเภอตากใบ สร้าง พ.ศ. 2463 อุโบสถวัดปิ บผลิวนั สร้าง พ.ศ.
2472 (ภาพที่ 50 ก, ข) (ภาพที่ 51 ก, ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 49 ภาพเปรี ยบเทียบหางหงส์เศียรนาค
(ก) อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(ข) อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 50 อุโบสถวัดปิ บผลิวนั อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส
(ก) อุโบสถ
(ข) ซุม้ ประตูทรงบันแถลง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 51 ภาพขยายหางหงส์ทรงกนกอุโบสถวัดปิ บผลิวนั อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(ก) หางหงส์ทรงกนก
(ข) ภาพลายเส้นหางหงส์ทรงกนก
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หน้ าบั นซุ้ ม ประตู พื้นหน้า บันซุ ้มทรงบันแถลงในรัฐกลันตันมัก
ประดับ ด้วยงานจิ ตรกรรมเป็ นสั ญลัก ษณ์ ตามคติค วามเชื่ อหรื อสัญลัก ษณ์ ข องพุท ธศาสนา เช่ น
พระพุทธรู ป ราหูอมจันทร์ ยักษ์โดยมีการออกแบบลวดลายก้านขดประกอบตามความถนัดของช่าง
พื้นบ้าน (ภาพที่ 52)
เค้าโครงการผูกลายก้านขดบนพื้นหน้าบันที่เป็ นรู ปสามเหลี่ยม มี
โครงลายเหมือนกับลายก้านขดที่หน้าบันซุ ้มทรงบันแถลงอุโบสถวัดปิ บผลิวนั ซึ่ งน่ าจะมีตน้ แบบ
มาจากหน้าบันอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห (ภาพที่ 52 ก) โครงลายหน้าบันซุ ้มดังกล่าวประกอบด้วย
จุ ดเด่ นขนาดใหญ่พอเหมาะกับพื้นที่หน้าบันอยู่ตรงกลาง เช่ น พระอิ นทร์ ทรงช้างเอราวัณ ภาพ
พระพุทธรู ป (ภาพที่ 52 ค) ภาพราหูอมจันทร์ (ภาพที่ 52 ข) หรื อ ภาพยักษ์คาบลาย (ภาพที่ 52 ง)
ส่ วนรอบๆ จุ ดเด่นจะประกอบด้วยลายก้านขดหรื อลายช่ อดอกไม้ 3 ช่ อ คือ ช่ อที่อยู่ตรงมุมบน
สามเหลี่ยมกับช่อที่อยูม่ ุมซ้าย มุมขวาล่างของรู ปสามเหลี่ยม (ภาพที่ 52 ค)

78

(ข)

(ก)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 52 ภาพขยายหน้าบันอุโบสถ และ หน้าบันซุม้ บันแถลง
(ก) หน้าบันอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห

(ข) หน้าบันซุม้ หน้าต่างอุโบสถวัดมัชฌิมาราม

(ค) หน้าบันซุม้ ประตูอุโบสถวัดปิ บผลิวนั (ง) หน้าบันซุม้ ประตูอุโบสถวัดสุ คนธาราม
แนวคิ ดในการท าซุ ้มบันแถลงรวมถึ งซุ ้มปราสาทยอดแบบไทย
ประเพณี เกี่ยวข้องกับสมมุติของอาคารจาลองทั้งส่ วนฐาน ส่ วนตัวเรื อน (ช่องหน้าต่าง-ประตู) และ
ส่ วนหลัง คาซ้อนชั้นอันเป็ นลัก ษณะของปราสาทตามแบบแผนสถาปั ตยกรรมแบบศิ ล ปะไทย
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ประเพณี ซึ่ ง ศาสตราจารย์ ศัก ดิ์ ชัย สายสิ ง ห์ มี ค วามเห็ นว่า ทั้ง ซุ ้ม ประตูแ ละซุ ้ม หน้า ต่ า งใช้ใ น
ความหมายของปราสาทเหมือนกัน44
อย่างไรก็ตามแนวคิดการสร้างซุ ้มประตู-หน้าต่างที่มีเสารองรับซุ ้ม
ทรงปราสาทยอด แม้วา่ จะเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นปราสาทเปรี ยบได้กบั พระพุทธเจ้าประทับอยู่
ภายในปราสาท45 แต่เชื่ อว่าช่ างที่สร้างอุโบสถในรัฐกลันตันคงทาตามรู ปแบบโดยที่ไม่มีแนวคิดที่
ลึกซึ้ งเหมือน กับอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ในกรุ งเทพฯ ที่ตอ้ งมีการกะระยะของตาแหน่งที่
มองผ่านซุ ้มจากด้านนอกจะมองเห็นพระประธานอยู่ในกรอบซุ ้มพอดี ทั้งอุโบสถบางหลังในรัฐก
ลันตันยังมีแผงปูนรู ปสามเหลี่ยมอยู่ตรงกับประตู ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีจุดประสงค์ที่จะให้มีมุมมอง
เหมือนกับอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี อย่างวัดในกรุ งเทพฯ (ภาพที่ 53)

ภาพที่ 53 ซุม้ ประตูกลาง วิหารวัดสุ ทศั น์เทพวราราม กรุ งเทพฯ
สรุ ปได้ว่าการทาซุ ้มทรงปราสาทยอดและซุ ้มทรงบันแถลงในรัฐ
กลันตันแสดงแนวคิดและการประดับตกแต่งอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ที่แพร่ เข้ามายังอาเภอ
ตากใบ โดยกลุ่มช่าง 3 ท่าน คือ พระวินยั ธรรม (จุย้ ) พระไชย และทิดมี งานเหล่านี้ เป็ นต้นแบบงาน
ประดับตกแต่งให้กบั ช่างในอาเภอตุมปั ตรัฐกลันตัน แม้วา่ บางส่ วนจะยังมีอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านอยู่
44

ศักดิ์ชยั สายสิ งห์, “พุทธศิลป์ สมัยรัตนโกสินทร์ (ฉบับย่อ)”, 22.
เรื่ องเดียวกัน.

45
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บ้าง แต่ก็มีการพัฒนาด้านรู ปแบบมาเป็ นลาดับ ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการเรี ยนรู้ของช่าง
พื้นบ้านซึ่ งมักเป็ นการจดจารู ปแบบ นามาฝึ กฝนแล้วปรุ งแต่งขึ้นตามความเข้าใจตนเอง
อนึ่งการทาซุม้ ทรงบันแถลงของอุโบสถในรัฐกลันตัน นิยมประดับ
กรอบประตูด้านสกัดมากกว่าหน้าต่าง เนื่ องจากซุ ้มทรงบันแถลงใช้พ้ืนที่ทางสู งน้อยกว่าซุ ้มทรง
ปราสาทยอด ส่ วนซุ ม้ ทรงปราสาทนิยมประดับกรอบหน้าต่างมากกว่า
เสาบั ว องค์ ป ระกอบสถาปั ตยกรรมที่ ท าหน้ า ที่ รั บ หลั ง คา
เช่ นเดี ย วกับ ผนัง โดยเฉพาะเสาพาไลซึ่ ง ท าหน้า ที่ รับ หลัง คาที่ ค ลุ ม พื้น พาไลมี ท้ งั เสากลม เสา
สี่ เหลี่ ยมและเสาที่ อยู่ในทรงของช่ องโค้งรู ปเกื อกม้า (Arch) เสาพาไลนับเป็ นลักษณะสาคัญของ
อุโบสถช่วงที่ 2 ในรัฐกลันตัน
เสากลม ส่ วนของเสาแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน คือ ฐานเสา ต้นเสา และ
หัวเสา ลักษณะโดยรวมของต้นเสาเป็ นเสากลมเรี ยบ ค่อนข้างผอมเพรี ยวมีฐานเสาและบัวหัวเสา
ฐานเสา เป็ นส่ วนที่อยูต่ อนล่างของเสา โดยทาเป็ นฐานบัวคว่าไม่ทา
กลีบบัว เหนือฐานบัวมีส่วนที่คล้ายลูกแก้วและเส้นลวด แต่เนื่องจากเป็ นเสากลมทาให้มองเห็นฐาน
เสาโถคว่า หากเทียบสัดส่ วนกับฐานบัวคว่าของอุโบสถและฐานเสาอุโบสถวัดอื่นในกลันตันแล้ว
จะพบว่าเป็ นฐานบัวคว่ าแบบเดี ย วกัน นอกจากนี้ ย งั พบว่า เสาพาไลมัก ตั้ง อยู่บนเสาสี่ เหลี่ ย มที่
เชื่อมต่อพนักที่ลอ้ มรอบอุโบสถ ซึ่ งน่าจะเพิม่ ความแข็งแรงให้กบั เสาซึ่ งรับน้ าหนักจากหลังคา
บัวหัวเสา ส่ วนที่อยู่ปลายสุ ดทางด้านบนของเสา ประกอบด้วยรู ป
กลีบบัวซ้อนสามชั้น กลีบบัวแถวแรกลักษณะกลีบสั้นทรงป้ อมอยูต่ รงโคนกลีบมีชื่อเรี ยกว่า “กลีบ
เลี้ยง” คล้ายกระจังเรี ยงติดต่อซ้ายขวา กลีบบัวแถวที่สองมีลกั ษณะคล้ายทรงพุ่มปลายกลีบผายออก
เล็กน้อย ภายในอาจมีการสอดไส้เหมือนเส้นรอบนอกทานองอย่างลายกระจังที่มีการสอดไส้ภายใน
เพื่อให้ช่องไฟของลายสวยงาม กลีบบัวแถวสามลักษณะเหมือนกลีบบัวแถวที่สองแต่ซ้อนอยู่ขา้ ง
หลังเห็นเฉพาะส่ วนปลาย ใต้บวั ประกอบด้วยเส้นลวด ท้องไม้ มีเส้นลวดกากับลูกแก้วทั้งบนและ
ล่าง (ภาพที่ 54 ก, ข) เช่น บัวหัวเสาอุโบสถวัดชลประชุ มธาตุชนาราม (ภาพที่ 54 ค) บัวหัวเสา
อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต เป็ นต้น ต่อมารู ปแบบบัวหัวเสาก็มีลกั ษณะคล้ายกับหัว
เสาแบบศิลปะไทยประเพณี มากขึ้นทากลีบบัวยาวปลายผายออกเล็กน้อยแบบบัวแวง แต่ยงั คงมีกลีบ
เลี้ยงและการซ้อนของกลีบแบบเดียวกัน เช่น บัวหัวเสาอุโบสถวัดสุ คนธาราม (ภาพที่ 54 )
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 54 เสาพาไล อุโบสถในอาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน
(ก) บัวหัวเสา อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม
(ข) ฐานเสาพาไลตั้งอยูบ่ นเสาสี่ เหลี่ยมของพนักระเบียง
(ค) บัวหัวเสาอุโบสถวัดชลประชุ มธาตุชนาราม
(ง) บัวหัวเสาอุโบสถวัดสุ คนธาราม

เสาแบบนี้ พบที่อุโบสถวัดโคกสยาวนารามเพียงวัดเดียว
ซึ่ งอาจเป็ นเพราะเป็ นอุโบสถมี มุขหน้า มีเสาหานเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมขนาดค่อนข้างใหญ่รับหลังคาที่
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คลุ ม พื้ น ที่ มุ ข และยัง มี เ สาที่ อยู่ร ะหว่า งพนัก ลู ก กรงปู นที่ ล้อ มระเบี ย งรอบอุ โ บสถก็ ท าเป็ นเสา
สี่ เหลี่ยมแต่มีขนาดผอมบางกว่าเสาหาน
รู ป แบบเสาประกอบด้ว ยฐานเสาที่ ท าเป็ นบัว คว่ า ไม่ มี ก ลี บ บัว
ประกอบด้วยหน้ากระดาน เส้นลวด บัวคว่า และเส้นลวด สาหรับบัวหัวเสามี 3

บัวหัวเสา

ของเสาหาน บัวหัวเสาของเสาที่ อยู่สองข้างบันไดทางด้านหน้า และบัวหัวเสาของเสาระเบียงรอบ
อุโบสถ
บัวหัวเสาของเสาหาน เป็ นบัวหงายมีก ลี บ บัวซ้อนสองชั้น โคน
กลีบเลี้ยง ใต้บวั มีเส้นลวด ท้องไม้ เส้นลวด ลูกแก้วอกไก่ โดยมีเส้นลวดกากับทั้งบนและล่าง (ภาพ
ที่ 55 ก) บัวหัวเสาสองข้างบันไดทางด้านหน้า มีกลีบยาว ตรง ซ้อนสองชั้น โคนมีกลีบเลี้ ยงซ้อน
สองชั้นใต้บวั มีเส้นลวด ท้องไม้ เส้นลวด ลูกแก้วอกไก่ และเส้นลวดกากับเหมือนกับด้านบน และมี
ลายกาบอยู่ ล่างสุ ดต่อจากท้องไม้ล่าง การประดับแบบนี้ น่าจะได้รับแบบมาจากลายบัวคอเสื้ อแต่
ช่างยังทาไม่ได้จึงดูคล้ายลายใบไม้ ตรงท้องไม้มีลายดอกสี่ กลีบอยูใ่ นช่องสี่ เหลี่ยมทะแยงมุมเรี ยง
ต่อกันรอบ (ภาพที่ 55 ข) ลวดลายเหล่านี้ เขียนสี ตกแต่ง แทนการลงรักปิ ดทองประดับกระจกสี
อย่างบัวหัวเสาแบบไทยประเพณี

(ก)

(ข)

ภาพที่ 55 บัวหัวเสาอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
(ก) บัวหัวเสาของ เสาหาน

(ข) บัวหัวเสาของ เสาสองข้างบันไดด้านหน้าอุโบสถ
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สาหรับบัวหัวเสาที่ลอ้ มรอบระเบี ยงอุโบสถ (ภาพที่ 56 ก) น่าจะได้
แรงดลใจมาจากหัวเสาในศิลปะตะวันตก (ภาพที่ 56 ข) กล่าวคือประดิษฐ์หวั เสาเป็ นลายใบไม้สอง
ข้างมีลายม้วนขด มีลายกาบหุ ม้ มุมเสาทั้งสี่ ดา้ น ตรงท้องไม้มีลายจีบคล้ายพัด และใต้ลูกแก้วอกไก่มี
กระจังเอายอดลงทานองบัวคอเสื้ อ การผสมผสานรู ปแบบหัวเสาน่าจะเกิดจากความพยายามที่จะนา
ศิลปะแบบไทยประเพณี มาผสมกับศิลปะตะวันตก นับเป็ นรู ปแบบใหม่ที่มีอยูท่ ี่อุโบสถวัดโคกสยาว
นารามเพียงที่เดียว

ภาพที่ 56 บัวหัวเสาระเบียง อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
เสาที่อยู่ในทรงของช่ องโค้ งรู ปเกือกม้ า (Arch) (ภาพที่ 57) เสาแบบ
นี้เป็ นแบบพิเศษพบที่อุโบสถวัดมัชฌิมารามเพียงหลังเดียว แนวคิดในการออกแบบเสาที่ทาเป็ นช่อง
โค้ง เกื อกม้า แทนเสาที่ รับ หลัง คาพาไลน่ า จะเลี ย นแบบมาจากโครงสร้ า งโค้ง เกื อกม้า ในศิ ล ปะ
ตะวันตก เนื่ องจากในช่ วงนี้ ท้ งั ในเมืองมลายูและในไทยมีชาวยุโรปเข้ามาเผยแพร่ ศาสนา ติดต่อ
ค้าขายมาก ยิ่งในรัชกาลที่ 4-7 ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ก็ยิ่งมีมาก ส่ งผลให้เกิ ดกระแสนิ ยมในศิลปะ
ตะวันตกขึ้นในราชสานัก ดังจะเห็นได้จากการสร้างปราสาท พระราชวัง สถานที่ราชการ และบ้าน
คหบดี ที่ มี รู ป แบบศิ ล ปะตะวัน ตกมาก จนมี ผูเ้ รี ย กว่า “ ยุคทองของศิ ล ปะตะวัน ตกในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ”46
46

เพ็ญสุภา สุขคตะ : ใจอินทร์, นามาสถาปัตย์ (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์สารคดี, 2547), 5.
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ภาพที่ 57 ช่องโค้งรู ปเกือกม้า (Arch) รับหลังคาพาไล อุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอ
ตุมปัต รัฐกลันตัน (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2543)
อุโบสถแบบนี้แพร่ หลายอยู่ในจังหวัดสงขลา เช่น วัดแจ้ง และ วัด
ศาลาหัวยาง47 อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 58, 59) ทั้งสองวัดสร้างโดยท่านผูห้ ญิงสุ ทธิ์ ภรรยา
ของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าพระยาสงขลาคนที่ 6 (พ.ศ. 2408-2427) 48 วัดทั้งสองมีอุโบสถก่อ
อิฐถือปูนที่ทาช่องโค้งรับหลังคาพาไลแทนเสา นับเป็ นรู ปแบบอาคารสมัยใหม่ในเวลานั้น เฉพาะ
วัดแจ้ง มีอกั ษรจารึ กสร้าง พ.ศ. 2448 ซึ่ งน่าจะไล่เลี่ยกับอุโบสถวัดศาลาหัวยาง อุโบสถแบบนี้ เป็ น
ต้นแบบให้กบั อุโบสถอีกหลายวัดในจังหวัดสงขลาในเวลาต่อมา ได้แก่ อุโบสถวัดโพธิ์ ปฐมวาส
อาเภอเมือง มีอกั ษรจารึ ก ที่หน้าบันสร้างพ.ศ. 2467 (ภาพที่ 60) และอุโบสถวัดสี หยัง อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
ดัง นั้น ที่ มี จ ารึ ก ว่ า อุ โ บสถวัด มัช ฌิ ม าราม บู ร ณะใน พ.ศ. 2474
และปรับ

ย

บ อุโบสถให้ทนั สมัยเหมือนกับอุโบสถแบบเดี ยวกันใน

จังหวัดสงขลาก็เป็ นได้

47

จากแผ่นป้ ายประวัติวดั ที่วดั แจ้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2453
เรื่ องเดียวกัน, 35-38.

48
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ภาพที่ 58 อุโบสถวัดแจ้ง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 59 อุโบสถวัดศาลาหัวยาง อาเภอเมือง

ภาพที่ 60 อุโบสถวัดโพธิ์ ปฐมวาส อาเภอเมือง

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา สร้าง พ.ศ. 2467
โดยสรุ ป เสาพาไลอุโบสถวัดในรัฐกลันตันนิยมทาเสากลมมากกว่า

เสาอุโบสถในอาเภอตากใบที่นิยมทาเสาสี่ เหลี่ยมเรี ยบไม่มีบวั หัวเสา อันเป็ นแบบเสาที่ นิยมทาใน
รัช กาลที่ 3 และหากนาไปเปรี ย บเที ย บกับ บัวหัวเสาสมัย รั ตนโกสิ นทร์ พบว่า บัวหัวเสาสมัย
รัตนโกสิ นทร์ทากลีบบัวยาวและค่อนข้างตรง ใต้บวั มีเส้นลวด ท้องไม้ ลูกแก้วอกไก่โดยมีเส้นลวด
กากับทั้งบนและล่าง ตามด้วยบัวคว่าคล้ายบัวหลังสิ งห์ก่อนที่จะถึงต้นเสา49 โดยเฉพาะบัวคว่าคล้าย

49

สมใจ นิ่มเล็ก, อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย, 63.
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บัวหลังสิ งห์น้ ีไม่พบในเสาพาไลอุโบสถรัฐกลันตันในช่วงที่ 2 ทั้งนี้ เพราะช่ างทาตามแบบของช่าง
พื้นบ้าน
อย่ า งไรก็ ต ามบัว หัว เสาที่ มี ก ลี บ บัว ยาวและตรงปลายผายออก
เล็กน้อยได้ปรากฏที่อุโบสถวัดสุ คนธาราม และการทาเสาสี่ เหลี่ยมก็มีที่อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม
ซึ่งสร้าง พ.ศ. 2471 แสดงให้เห็นว่าในระยะนี้ อิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ได้เข้ามายังรัฐกลันตันอีก
ครั้ง หนึ่ ง ซึ่ ง น่ าจะเกิ ดจากการติ ดต่ อของพระสงฆ์ไ ทยในรั ฐกลันตันกับ พระสงฆ์ไทยในจังหวัด
สงขลา และกรุ งเทพฯ
6.1.1.4 ส่ วนหลังคา ส่ วนบนสุ ดที่ยงั เป็ นเครื่ องไม้ ในขณะที่ส่วนฐานและ
ส่ วนตัวอุโบสถเปลี่ยนเป็ นปูน ในช่วงที่ 2 นี้ หลังคาอุโบสถที่ได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี มี 3
แบบ
แบบที่ 1 สาหรับอุโบสถก่ ออิฐถื อปูนรุ่ นแรกในรัฐกลันตัน แบบ
หลังคาแบบนี้ 3 ตับ

หลังคาตับที่สองเป็ นหลังคาที่แทรกอยูร่ ะหว่าง

หลังคาจัว่ กับหลังคาพาไลมีลกั ษณะเอียงลาดตามหลังคาพาไลซึ่ งเป็ นหลังคาตับล่างคลุมพื้นพาไล
และทาช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ มีเสากลมรับ เช่ น อุโบสถวัดชลประชุ มธาตุชนาราม (ภาพที่ 61)
อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปัต (ภาพที่ 62)

ภาพที่ 61 หลังคา อุโบสถวัดชลประชุมธาตุราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน

87

ช่อฟ้ า
หลังตับที่หนึ่ง
หลังคาตับที่สอง
หลังคาตับที่สาม

1

ใบระกา
ปั้ นลม
หางหงส์ทรงกนก
หางหงส์ทรงเศียรนาค นิ ยมใช้กบั หลังคาพาไล

ภาพที่ 62 หลังคา อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
การเพิ่มหลังคาตับที่สองเป็ นพัฒนาการหนึ่ งของการทาหลังซ้อน
ชั้นตามอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี อาจเพราะอุโบสถมีขนาดใหญ่กว่าอุโบสถไม้ในช่วงที่ 1 จึง
ต้องซ้อนชั้นหลังคาเพิ่มขึ้นเพื่อให้คลุมอุโบสถและพื้นพาไลได้ ดังนั้นการทาหลังคาพาไลจึงไม่ได้
เป็ นเพียงเงื่ อนไขด้านรู ปแบบ แต่ยงั สามารถป้ องกันแดด ฝนได้ดี ซึ่ งเหมาะกับสภาพอากาศใน
แหลมมลายูที่มีแดดจัด และฝนตกชุก
โครงสร้างหลังคาจัว่ ประกอบด้วยขื่อเอกพาดอยู่บนเสาร่ วมใน ตั้ง
ดั้งบนขื่ อขึ้ นไปรั บ อกไก่ หลังคาจัว่ ตั้งจันทันพนมขึ้ นไปบรรจบกับอกไก่ เพื่อรับแป กลอนและ
ระแนง ส่ วนหลังคาพาไลตับที่สองจะวางจันทันจากขื่อเอกพาดบนผนังรับแป กลอนและระแนง
(ภาพที่ 63 ก) ส่ วนหลังคาตับที่สามซึ่ งเป็ นหลังคาพาไลตับล่าง จะวางจันทันพาดจากผนังยื่นออกไป
ตั้งบนแปที่อยู่บนหัวเสารับเพื่อรับจันทันและระแนง โดยไม่ทากลอนเพราะใช้จนั ทันแทนกลอน
อุโบสถแบบนี้จึงต้องทาเสารับหลังคาพาไลเพื่อตั้งแปรับจันทันของหลังคา (ภาพที่ 63 ข) ซึ่ งต่างจาก
อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ที่ใช้ขื่อหรื อเต้ารับหลังคาพาไลและทาคันทวยรับเต้าอีกชั้นหนึ่ ง
(ภาพที่ 64, 65)
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 63 อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน
(ก) โครงสร้างหลังคาตับที่สอง
(ข) โครงสร้างหลังคาตับที่สามหรื อหลังคาพาไล

ภาพที่ 64 หลังคาปี กนกวิหาร วัดราชบพิธสถิตย์
มหาสี มาราม กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 65 หลังคาพาไลอุโบสถวัดพิชยั
ญาติการาม กรุ งเทพฯ

แบบที่ 2 หลังคา 3 ตับ ตับบนเป็ นหลังคาจัว่ ตับที่สองเป็ นหลังคามี
กนกซ้อนอยู่ทางด้านข้าง ส่ วนหลังคาตับล่างยังคงเป็ นหลังคาพาไล เช่ น อุโบสถวัดสุ คนธาราม
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(ภาพที่ 66) และอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม (ภาพที่ 67) ซึ่ งน่าจะสร้างขึ้นหลังกว่า หรื อราว พ.ศ.
2471 ลงมา

ภาพที่ 66 อุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปัต ภาพที่ 67 อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม
รัฐกลันตัน

สร้าง พ.ศ. 2471
การทาหลังคาตับที่สองปี กนกนับเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของโครงสร้าง

หลังคาตามอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ซ่ ึ งเกี่ ยวข้องกับระบบขื่อเอก ขื่อโท หน้าบันลดชั้นตาม
หลังคาประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ซึ่ งน่าจะได้รับอิทธิ พลมาจากอุโบสถในอาเภอตากใบ เช่น
อุโบสถวัดปิ บผลิวนั อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส สร้าง พ.ศ. 2472 อย่างไรก็ตามอุโบสถแบบนี้
ยังต้องทาหลังคาพาไลรอบเพราะป้ องกันแสงแดดและฝนได้ดี
โครงสร้ างหลังคาประกอบด้วยขื่อเอก ขื่อโท โดยตั้งเสาตุ๊กตาไป
รับขื่อของหลังคาตับบนและตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไก่ ตั้งจันทันพนมขึ้นไปบรรจบกับอกไก่ เพื่อวางแป
รับกลอนและระแนง หลังคาตับที่สองเป็ นหลังคาปี กนก จะวางจันทันจากขื่อพาดกับแปมาวางบน
ผนัง (ภาพที่ 68 ก) ส่ วนหลังคาตับที่สามจะวางจันทันพาดกับผนังยื่นออกไปพาดอยูบ่ นเสาพาไล
รับแป กลอนและระแนงหลังคารอบอุโบสถ (ภาพที่ 68 ข )
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(ข)

(ก)

ภาพที่ 68 โครงสร้างหลังคาอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน
( ) หลังคาตับที่สอง

(ข) หลังคาตับที่สาม หลังคาพาไล
แบบที่ 3 เป็ นแบบหลังคาที่น่าจะได้รับอิทธิ พลมาจากอุโบสถแบบ

ศิลปะไทยประเพณี มากขึ้นทาหลังคาจัว่ ซ้อน 2 ซ้อน และหลังคา 3 ตับ เช่น อุโบสถวัดมัชฌิมาราม
และอุโบสถวัดใหม่สุวรรณคีรี อาเภอตุมปัต (ภาพที่ 69 ก, ข) ทั้งสองวัดน่าจะสร้างหรื อบูรณะขึ้นใน
เวลาไล่เรี่ ยกัน หากยึดตามปี ที่บูรณะอุโบสถวัดมัชฌิมาราม ใน พ.ศ. 2474 หลังคาแบบนี้ อาจเริ่ มทา
ให้ช่วงนี้ เนื่ องจากไม่ปรากฏว่ามีหลังคาแบบนี้ มาก่อน ดังนั้นจึงเป็ นแบบหลังคาที่น่าจะได้รับมา
จากอุโบสถในอาเภอตากใบ เช่น อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห และอุโบสถวัดโคกมะเฟื อง เป็ นต้น การ
ทาหลังคา 2

3

ไทยประเพณี ได้ดีกว่าหลังคาแบบอื่น

น่าจะแสดงความเป็ นอุโบสถแบบศิลปะ
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 69 อุโบสถที่ทาหลังคาชนิด 2 ซ้อน 2-3 ตับ ในรัฐกลันตัน
(ก) อุโบสถวัดมัชฌิมาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน บูรณะ พ.ศ. 2474
(ข) อุโบสถวัดใหม่สุวรรณคีรี อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
ที่มา : ภาพถ่ายเก่า ปั จจุบนั อยูท่ ี่วดั มัชฌิมาราม และวัดใหม่สุวรรณคีรี อาภอตุมปัต รัฐกลันตัน
โครงสร้ างหลังคายังคงใช้ระบบขื่อกับจันทันเหมือนเดิ ม หลังคา
ซ้อนไม่สูง โครงสร้างหลังคาซ้อนล่างจะเชื่อมต่อกับหลังคาซ้อนบน ต่างใช้โครงสร้างร่ วมกัน โดย
หลังคาซ้อนบนทับอยูเ่ หนือหลังคาซ้อนล่าง ส่ วนหลังคาซ้อนล่างประกอบด้วยขื่อเอกพาดอยูบ่ นเสา
ร่ วมในและผนัง ตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไก่ ตั้งจันทันพนมขึ้นไปรับแป กลอนและระแนง ส่ วนหลังคา
ปี กนก ซึ่ งเป็ นหลังคาตับที่สองเป็ นชุดเดียวกับหลังคาพาไล จะเจาะปลายผนังเพื่อใส่ จนั ทันแล้วพาด
เอียงลงมาตั้งบนแปที่พาดอยูบ่ นหัวเสาพาไล การเจาะผนังเพื่อใส่ จนั ทันเป็ นลักษณะของการทาเต้า
แต่ จนั ทันมี ล ักษณะเอี ย งลาดตามรู ป หลัง คา ด้วยเหตุน้ ี อุโบสถแบบนี้ จึง มักยกปลายผนัง สู งกว่า
หลังคาพาไลเพื่อที่จะได้มีผนังใส่ จนั ทัน (ภาพที่ 70)
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ภาพที่ 70 โครงสร้างหลังคาพาไล อุโบสถวัดมัชฌิมาราม
เครื่ องประดับ หลังคา การทาเครื่ องประดับหลังคาอุ โบสถในรั ฐ
กลันตันในช่ วงที่ 2 นี้ แม้ว่าจะได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี แล้ว แต่บางส่ วนก็ยงั คงมีอิทธิ พล
ศิลปะพื้นบ้านผสม เช่ น ช่ อฟ้ า หางหงส์ และปั้ นลม เนื่ องมาจากการขาดช่ างที่เข้าใจคติ ที่มา และ
รู ปแบบของเครื่ องประดับหลังคาอย่างแท้จริ ง
สาหรับอุ โบสถแบบไทยประเพณี การทาปั้ นลมยังคงเป็ นไม้ ท า
หน้าที่ปิดเครื่ องมุงหลังคาด้านสกัด รู ปแบบของปั้ นลมมีที่มาเกี่ ยวข้องกับพญานาคที่ทอดตัวลงมา
จากอกไก่ พ าดอยู่บ นแป ส่ วนล่ า งสุ ดจึ ง ออกแบบให้เป็ นรู ป เศี ย รนาค แต่ เรี ย กว่า “หางหงส์ ”50
ลักษณะของปั้ นลมที่ตรงลงมาจากอกไก่ เรี ยกว่า “รวย” บนปั้ นลมจะมีลกั ษณะคล้ายครี บ เรี ยกว่า
“ใบระกา” ส่ วนปั้ นลมที่ มีส่วนคดโค้งตามกริ ยาเลื้ อยของพญานาค ตรงส่ วนนี้ จะเรี ยกว่า “นาค
สะดุ ้ง” โดยมี ส่วนที่ เป็ นปลายแหลมคล้ายส่ วนหางเรี ยวแหลมสบัดเกี่ ยวกับแปที่อยู่เหนื อขึ้นไป
เรี ยกว่า “งวง” หรื อ “งวงไอยรา”51 (ภาพที่ 71)

50

น่าจะเรี ยกตามรู ปทรงของลายกนกตัวใหญ่ที่เรี ยกว่า กนกสามตัว ซึ่ งมักใช้ทาเป็ นหางหงส์ หรื อ

หางกินนร รู ปของเศียรนาคนั้นอยูใ่ นโครงร่ างของกนกแบบเดียวกันจึงเรี ยกตามชื่อลาย
51

สมใจ นิ่มเล็ก, เครื่องบนและงานประดับของสถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2539), 38, 43.
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ภาพที่ 71 ลายอง เครื่ องลายอง อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี
ที่มา : สมใจ นิ่มเล็ก, เครื่องบนและงานประดับของสถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์
พริ้ นติง้ แอนด์ พับบลิชิ่ง จากัด (มหาชน), 2539), 44.
ปั้ นลม ได้กล่าวมาแล้วปั้ นลมมีคติที่มาจากลาตัวพญานาคพาดอยู่
บนแปจากอกไก่ ลงมาตั้งอยู่บนแปหัวเสา ปลายด้านบนของปั้ นลมเป็ นส่ วนที่ติดกับช่ อฟ้ า ปลาย
ด้า นล่ า งจึ ง เป็ นเศี ย รนาค ส าหรั บ ปั้ นลมอุ โ บสถในรั ฐ กลันตันช่ วงนี้ ย งั คงมี ล ัก ษณะของศิ ล ปะ
พื้นบ้าน แม้วา่ จะทาหน้าปิ ดเครื่ องมุงหลังคาด้านสกัดเหมือนกัน แต่ไม่ได้พาดอยูบ่ นแป และมีส่วน
ปลายแหลมคล้ายปลายมีด เช่ น ปั้ นลมอุโบสถวัดชลประชุ มธาตุชนาราม ปั้ นลมอุโบสถวัดพิกุล
ทองวราราม ปั้ นลมอุโบสถวัดสุ คนธาราม ปั้ นลมอุโบสถวัดมัชฌิมาราม เป็ นต้น
ช่ อฟ้ า ในระยะแรกใช้ ช่ อฟ้ าแบบพื้ น บ้ า นมลายู ม าแทน
เครื่ องประดับที่นามาแทนช่ อฟ้ า และหางหงส์ มีรูปแบบเกี่ ยวข้องกับศิลปะพื้นบ้านมลายู ยอดจัว่
“ทรงหางเรื อ” และปลายจัว่ ทาม้วนขดมีลายคล้ายใบไม้ประดับตรงตาแหน่งหางหงส์
การประดับยอดจัว่ “ทรงหางเรื อ”52 นิยมประดับอาคารที่มีฐานันดร
เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน และบ้านผูน้ าศาสนาอิสลาม รวมถึงอาคารภายในวัดไทย เช่น ยอดจัว่
52

วีระ สุวรรณ กับ แฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน, 18.
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อุโบสถวัดชลประชุ มธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต (ภาพที่ 72 ก, 72 ข) ส่ วนหางหงส์ มีรูปแบบคล้าย
ใบไม้ (ภาพที่ 72 ค) เหมือนกับการประดับปลายปั้ นลม อาคารจาลองในสุ สานหลวงของรัฐเกดะห์
(ภาพที่ 73 ก, 73 ) แต่หลังจากอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนารามแล้ว อุโบสถทุกหลังในรัฐกลันตัน
ก็เริ่ มทาช่อฟ้ า ใบระกา และหางหงส์ที่มีรูปแบบคล้ายกับรู ปแบบศิลปะไทยประเพณี เช่น อุโบสถวัด
พิกุลทองวราราม (ภาพที่ 74 ก 74 ข) เป็ นต้น

(ก)

(ค)

(ข)

ภาพที่ 72 หน้าบันอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
(ก) หน้าบัน

(ข) ช่อฟ้ าแบบหางเรื อ

(ค) หางหงส์ ลายใบไม้

(ง) เศียรนาค หางหงส์หลังคาที่สองและตับที่สาม
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 73 สุ สานหลวงลักการัฐเกดะห์ (Royal Mausoleum Laggar, Kedah)
(ก) อาคารจาลองเหนือหลุมฝังศพทาด้วยเหล็กหล่อ
(ข) ภาพขยายการประดับที่ปลายปั้นลม

(ก)
ภาพที่ 74 หน้าบันอุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน
(ก) หางหงส์ ใบระกา ปั้ นลม ช่อฟ้ า
(ข) หางหงส์เศียรนาคหลังคาตับที่สอง

(ข)
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ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ อุโบสถวัดพิกุลทองวราราม เริ่ มมีรูปแบบ
คล้า ยกับ เครื่ อ งประดับ หลัง คาอุ โ บสถแบบศิ ล ปะไทยประเพณี ม ากขึ้ น แต่ ก็ เ ป็ นเพี ย งการท า
เลียนแบบนามาประดับในตาแหน่งเดียวกัน โดยไม่มีความเข้าใจในคติ ความหมาย ความเป็ นมาของ
เครื่ องประดับเหล่านี้ ซึ่ งสังเกตได้จากปั้ นลมที่ยงั เป็ นปั้ นลมไม้แบบพื้นบ้านมลายู ทาปลายเรี ยว
แหลมคล้ายปลายมีด
ต่อมาอุโบสถบางวัดทาช่อฟ้ าแบบนกเจ่า มีใบระกา หางหงส์ และ
เกือบทุกส่ วนของอุโบสถมีรูปแบบอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี มากขึ้น แต่ป้ ั นลมก็ยงั คงเป็ นไม้แบบ
พื้นบ้านมลายูอยู่ อาจเป็ นเพราะช่างยังคุน้ เคยกับการก่อสร้างแบบพื้นบ้านอยู่ จึงไม่เข้าใจการประดับ
ปั้ นลมอย่างอุโบสถแบบไทยประเพณี เช่น อุโบสถวัดสุ คนธาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน (ภาพที่
75 ก, 75 )

(ก)
ภาพที่ 75 ภาพขยาย หลังคาอุโบสถวัดสุ คนธาราม
(ก) หน้าบันอุโบสถวัดสุ คนธาราม
(ข) ภาพลายเส้นขยาย ช่อฟ้ านกเจ่า

(ข)
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ช่ อฟ้ านกเจ่า องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นปูนประดับปลาย
อกไก่ สั นหลังคาอาคารทางศาสนา ประดิ ษ ฐ์ข้ ึนในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จัดเป็ นลักษณะเฉพาะสมัยหรื อแบบ “พระราชนิยม”53 เช่น ช่อฟ้ าศาลาประตูทางเข้าวัดโสมนัสวิหาร
ช่อฟ้ าศาลาทางเข้าวัดเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งสร้างในรัชกาลที่ 3 ช่อฟ้ าวิหารวัดโสมนัส
วิหาร กรุ งเทพ ฯ ช่ อฟ้ าวิหารวัดมกุฏกษัตริ ยราม นอกจากนี้ ก็ ยงั มีช่อฟ้ าเศียรนาคก็เป็ นรู ปแบบ
เครื่ องประดับหน้าบันอุโบสถ วิหารแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ทาช่อฟ้ าเป็ นเศียรนาค
และครี บนาคเป็ นแถวทานองใบระกา54 ช่อฟ้ าเศียรนาคนี้ ไม่พบว่านิยมในรัฐกลันตัน แต่นิยมทาหาง
หงส์เศียรนาคมาตลอดครึ่ งหลังพุทธศตวรรษที่ 25
หน้ า บั น การประดับ ตกแต่ ง หน้า บัน อุ โ บสถในรั ฐ กลัน ตัน เพิ่ ง
ปรากฏที่อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปั ต แม้ว่างานเหล่านี้ จะเป็ นงานจิตรกรรม แต่ก็บ่ง
บอกแนวคิดของการประดับตกแต่งเพื่อยกระดับอาคารให้มีความสาคัญ เหมือนกับวัดในอาเภอตาก
ใบที่นิยมประดับงานปูนปั้นรู ปพระนารายณ์ทรงครุ ฑยุดนาค หรื อรู ปครุ ฑไว้ที่หน้าบัน หรื อ ยอดจัว่
กุฏิเจ้าอาวาสโดยรู ปครุ ฑเป็ นแบบครุ ฑพ่าห์ (ภาพที่ 76)

ภาพที่ 76 จิตรกรรมรู ปครุ ฑพ่าห์ยดุ นาค หน้าบันอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน

53

โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรม สถาปัตยกรรมและศิลปะทีเ่ กีย่ วเนื่อง,, 261.

54

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศ

172.

(กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548),
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การประดับรู ปครุ ฑยุดนาค มีให้เห็นตามหน้าบันอุโบสถวัดหลวง
รู ปครุ ฑจะมีปีกใหญ่อยู่บริ เวณเอวซึ่ งทามาแต่โบราณ เช่น รู ปครุ ฑยุดนาคที่ฐานอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม (ภาพที่ 77 ก) และ รู ปนาราย์ทรงครุ ฑที่หน้าบันอุโบสถวัดราชสิ ทธาราม (ภาพที่ 77
ข)

(ข)

(ก)

ภาพที่ 77 ครุ ฑยุดนาค
(ก) ครุ ฑยุดนาค ที่ฐานอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
(ข) นารายณ์ทรงครุ ฑ หน้าบันอุโบสถวัดราชสิ ทธาราม กรุ งเทพฯ
ต่อมาในรัชกาลที่ 5 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ได้
ออกแบบหน้าบันมุขหน้าอุโบสถวัดเบญจมบพิตรเป็ นรู ปครุ ฑยุดนาคที่เป็ นรู ปครุ ฑแบบใหม่ คือ
ครุ ฑมี ปีกอยู่ที่ใ ต้แขน (ภาพที่ 78 ก, ข) รู ปครุ ฑ แบบใหม่ น้ ี พ ระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้า อยู่หัวโปรดให้ส มเด็ จ เจ้า ฟ้ าฯ กรมพระยานริ ศ รานุ วดั ติ วงศ์เ ขี ย นแบบถวายเพื่ อใช้เป็ นตรา
แผ่นดินแทนของเดิมที่ใช้ตราอาร์ มมีรูปแบบอย่างฝรั่ง ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ให้ พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) เขียนแบบครุ ฑตราแผ่นดินใหม่และใช้เป็ นแบบอย่างมา
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จนถึงปัจจุบนั 55 แต่รัชกาลที่ 6 โปรดให้

หม่เป็ นรู ปแบบครุ ฑพ่าห์แบบเดียวกับธงมหาราช

ใหญ่ รู ปครุ ฑพ่าห์น้ ีจะหันด้านตรงและมีปีกใหญ่จะอยูใ่ ต้แขนสองข้าง (ภาพที่ 79)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 78 นารายณ์ทรงครุ ฑยุดนาค ที่หน้าบันอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ
(ก) หน้าบันอุโบสถด้านหน้า หรื อด้านทิศตะวันออก
(ข) ภาพขยายรู ปนารายณ์ทรงครุ ฑที่หน้าบัน

55

ครุ ฑที่เป็ นตราแผ่นดินครุ ฑพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ าฯ กรม

พระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์เขียนแบบถวายเพื่อใช้เป็ นตราแผ่นดิ นแทนของเดิ มที่ ใช้ตราอาร์ มมีรูปแบบอย่างฝรั่ ง
ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้ พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย) เขียนแบบครุ ฑตราแผ่นดิน
ใหม่และใช้เป็ นแบบอย่างมาจนถึงปั จจุบนั
Bloggang, หมวดธงประจาพระองค์, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จากhttp://www.bloggang.com/
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ภาพที่ 79 ครุ ฑพ่าห์ ธงมหาราชใหญ่ในรัชกาลที่ 6
ที่มา : หมวดธงประจาพระองค์, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/
สาหรับรู ปครุ ฑยุดนาคที่หน้าบันอุโบสถวัดโคกสยาวนารามต่าง
จากรู ปครุ ฑยุดนาคที่นิยมทาประดับหน้าบันอุโบสถของไทย เนื่องจากใช้รูปครุ ฑพ่าห์แบบเดียวกับ
ที่ประดับยอดจัว่ กุฏิเจ้าอาวาส แต่ทาเป็ นครุ ฑยุดนาค ลักษณะเป็ นครุ ฑมีปีกใหญ่อยูใ่ ต้แขนสองข้าง
ที่กางออกไป จับหัวนาคข้างหนึ่ ง และจับปลายหางนาคอีกข้างหนึ่ ง ตัวนาคห้อยตกลงมาเป็ นเส้น
โค้งทางด้านหลังและครุ ฑใช้ขาสองข้างจับนาคในลักษณะที่สมมาตรทั้งสองข้าง ซึ่ งไม่เหมือนกับ
รู ปครุ ฑยุดนาคแบบโบราณที่นิยมทาปี กใหญ่อยู่ที่ตะโพก โดยเฉพาะการประดับที่หน้าบันนิ ยมทา
เป็ นรู ป พระนารายณ์ ท รงครุ ฑ มากกว่า แต่ ที่ ห น้า บัน อุ โ บสถวัด โคกสยาวนารามไม่ ท ารู ป พระ
นารายณ์อาจเป็ นเพราะช่างยังเขียนไม่ได้หรื อไม่เข้าใจรู ปแบบดีพอ
รู ปครุ ฑที่ประดับหน้าบันอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม จึงน่ าจะ
ได้รับรู ปแบบมาจากการทารู ปครุ ฑในอาเภอตากใบ เช่ น รู ปครุ ฑพ่าห์ประดับที่ยอดจัว่ อาคารกุฏิ
พระครู สิทธิ สารวิหารวัตร์ (เงิน) วัดชลธาราสิ งเห สร้าง พ.ศ. 2461 (ภาพที่ 80 ก) หรื อ รู ปนารายณ์
ทรงครุ ฑยุดนาคประดับหน้าบันอุโบสถ โดยที่รูปครุ ฑเป็ นแบบครุ ฑพ่าห์ เช่น หน้าบันอุโบสถโคก
มะเฟื อง สร้าง พ.ศ. 2463 (ภาพที่ 80 ข) และที่พ้ืนหน้าบันตอนล่างอุโบสถวัดปิ บผลิวนั สร้าง พ.ศ.
2472 (ภาพที่ 80 ค, 80 ง) และช่างในอาเภอตากใบได้รับรู ปแบบการประดับรู ปครุ ฑดังกล่าวมา
จากหน้าบันอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หรื อรู ปครุ ฑพ่าห์ที่เป็ นตราแผ่นดินที่ใช้มาตั้งแต่
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รัชกาลที่ 5 หรื อรู ปครุ ฑพ่าห์บนธงประจาพระองค์ในรัชกาลที่ 6 ที่เรี ยกว่า “ธงมหาราชใหญ่”56 ซึ่ ง
ประดิษฐ์ข้ ึนใน พ.ศ. 245457

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 80 ครุ ฑพ่าห์ในที่ต่าง ๆ
(ก) ยอดจัว่ รู ปครุ ฑที่กุฏิพระครู สิทธิสารวิหารวัตร วัดชลธาราสิ งเห อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส สร้าง พศ. 2461
(ข) นารายณ์ทรงครุ ฑ หน้าบันอุโบสถวัดโคกมะเฟื อง อาเภอตากใบ จังหวัด
56

นราธิวาส เป็ นธงแบบจตุรัส พื้นธงสีเหลืองตรงกลางมีรูปครุ ฑพ่าห์ ใช้ประจาพระองค์ ถ้าธง
ธงมหาราชใหญ่

(ค) หน้าบัานพระองค์
อุโบสถวั
ดปิ บบผลิ
จังอหวั
ดนราธิ
าส ให้ชกั ธงนี้ข้ ึนยอดเสา
นี้ชกั ขึ้นที่ใด หมายความว่
ประทั
อยูท่ วี่นนั ้ นั อถ้าเภอตากใบ
าประทับอยูใ่ นเรื
พระที
่นง่ั ลวาใดก็
งเมื่อองสี
5 ธั่ เหลี
นวาคม
2555, าเข้งหน้
าถึงได้
(ง)หมวดธงประจ
ภาพขยายรูาพระองค์
ปครุ ฑพ่,าเข้ห์าถึในช่
่ยมตอนล่
าบัจนากอุhttp://www.bloggang.com/
โบสถวัดปิ บผลิวนั

57
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สันนิ ษฐานว่าช่ างตากใบอาจได้รับรู ปแบบมาจากรู ปนารายณ์ทรง
ครุ ฑที่หน้าบันอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ หรื อรู ปครุ ฑพ่าห์ที่เป็ นตราแผ่นดินและธงประจาพระองค์
ในรัชกาลที่ 6 หรื อรู ปครุ ฑพ่าห์ตราแผ่นดิน สื บเนื่องมาจาการเสด็จพระราชดาเนินทางชลมารคมาที่
อาเภอตากใบ และเสด็จมาทอดพระเนตรการแข่งเรื อที่หน้าวัดชลธาราสิ งเหใน พ.ศ. 2458 น่าจะมี
การใช้ธงดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้นได้เกิดคตินิยมในการทารู ปครุ ฑพ่าห์ประดับที่หน้าบันและยอด
จัว่ อาคาร ตามที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น
นอกจากนี้ การประดับรู ปครุ ฑพ่าห์ที่หน้าบันอุโบสถ และรู ปครุ ฑ
พ่าห์ตรงยอดจัว่ อาคาร ก็อาจเป็ นแนวคิดที่แสดงถึงความเป็ นแผ่นดินไทย58 หรื อเป็ นการเลียนแบบ
รู ปครุ ฑยุดนาคหน้าบันอุโบสถวัดหลวง
แนวคิดดังกล่ า วสอดคล้องกับพระราชปณิ ธานประการหนึ่ งของ
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฏ เกล้าเจ้า อยู่หัว ในเรื่ องการสร้ า งความรู้ สึ ก ชาตินิย มให้เกิ ดขึ้ นในหมู่
ประชาชน โดยเน้นความจงรั กภัก ดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ สาหรั บอุ โบสถและกุฏิ ที่
ประดับรู ปครุ ฑพ่าห์ในรัฐกลันตันล้วนเป็ นงานที่สร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ลงมา เช่น ซุ ้มประตูกุฏิ
เจ้าอาวาสวัดโคกสยาวนาราม หน้าบันอุโบสถวัดโคกสยาวนาราม กุฏิเจ้าอาวาสวัดแจ้งพุทธาวาส
อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน(ภาพที่ 81) และหลังคาซุ ้มประตูกาแพงแก้วอุโบสถวัดอุตมาราม อาเภอปา
เซร์ มสั รัฐกลันตัน แม้ในปั จจุบนั ช่ างพื้นบ้านในรัฐกลันตันก็ยงั ใช้รูปครุ ฑพ่าห์เป็ นต้นแบบในการ
ทาประติมากรรมประดับหน้าบัน (ภาพที่ 82)

58

เนียม, ม.ป.ป.), 282.

วุฒิชยั มูลศิลป์ และคณะ, พระมหากษัตริย์แห่ งกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุ งเทพฯ :

ล็น
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ภาพที่ 81 ยอดจัว่ กุฏิเจ้าอาวาส วัดแจ้ง

ภาพที่ 82 หน้าบันศาลาในวัดพิกุลทองวรา

พุทธาวาส อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน

ราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน

พ.ศ. 2555 ย

พ.ศ. 2555 อย
การประดับ ตกแต่งหน้าบันอุโบสถในช่ วงที่ 2 นอกจากจะพบที่

ย

แล้วยังพบ

จากภาพถ่ ายเก่ าพบว่า

แต่เนื่องจากอุโบสถวัดสุ คนธาราม ได้บูรณะหลังคาใหม่ท้ งั หมด
การประดับตกแต่งหน้าบันอุโบสถวัดสุ คนธารามจึงเป็ นรู ปแบบปั จจุบนั ดังนั้นอุโบสถทั้งสองวัด
จึงน่าจะได้รับอิทธิ พลการประดับตกแต่งหน้าบันจากอุโบสถในอาเภอตากใบ
ในภาพรวมของรู ปแบบและตั้งแต่ส่ วนฐาน ส่ วนตัวอุโบสถและ
ส่ วนหลังคาพบว่าอุโบสถในช่ วงที่ 2 ของรัฐกลันตันมีพฒั นาการมาพร้อมกับเครื่ องประดับหลังคา
คือ ช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ และการทาซุ ้มตกแต่งกรอบประตูและหน้าต่าง สาหรับส่ วนอื่นของ
อุโบสถส่ วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เช่น ส่ วนฐานยังนิยมทาฐานบัวลูกแก้วอกไก่ เสารับหลังคา
พาไลรอบอุโบสถ และการทาช่องหน้าต่างสามช่อง ลักษณะดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็ นลักษณะร่ วมกับ
อุโบสถในอาเภอตากใบ และยังเป็ นรู ปแบบที่นิยมทาอยูต่ ลอดครึ่ งหลังพุทธศตวรรษที่ 25 แม้ว่า
ในช่วงนี้ จะมีตน้ แบบอุโบสถที่ได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี แล้ว คือ อุโบสถวัดชลธาราสิ งเห
แต่ ช่ า งในกลัน ตัน ก็ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะสร้ า งอุ โ บสถแบบวัด ชลธาราสิ ง เหได้ ซึ่ งส่ ว นหนึ่ ง น่ า จะ
เกี่ ย วข้องกับ การไม่ มี ช่ า งและช่ า งที่ เป็ นพระหรื อชาวบ้า นก็ มี ขี ดจากัดในการก่ อสร้ า งเนื่ องจาก
ชานาญการก่อสร้างแบบพื้นบ้านมากกว่า หรื ออาจเป็ นเพราะเหตุอื่นซึ่ งน่าจะมีการศึกษาต่อไป
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6.1.2 ผังพืน้ รู ปจตุรมุข
อุโบสถที่มีผงั พื้นเป็ นรู ปจตุรมุข หรื อกากบาทในรัฐกลันตันมีอยู่ 2
(ภาพที่ 83)

งพุทธาวาส อาเภอตุมปั ต สร้า ง

พ.ศ. 2497 (ภาพที่ 84) อุโบสถทั้งสองหลังมีรูปแบบฐาน การประดับตกแต่งกรอบประตู กรอบ
หน้า ต่างอุ โบสถ และ เครื่ องประดับ หลังคาคล้า ยกับ อุโบสถที่มีผ งั พื้นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า ส่ วนที่
แตกต่างกันคือ การทามุขและการทาหลังคาซ้อนชั้นมีเรื อนยอดทรงปราสาท ซึ่ งเป็ นแบบแผนของ
อาคารที่มีฐานานุศกั ดิ์ เช่น ปราสาท พระที่นง่ั ต่าง ๆ หากเป็ นวัดที่พระมหากษัตริ ยโ์ ปรดให้สร้างซึ่ ง
มีสถานภาพเป็ นวัดหลวง อุโบสถจตุรมุขก็จะไม่ทาเรื อนยอดทรงปราสาท เช่ น อุโบสถวัดเบญจม
บพิตรดุสิตวนาราม อุโบสถวัดราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพ ฯ เป็ นต้น ดังนั้นการทาอาคารจตุรมุขเรื อน
ยอดจึงเป็ นอาคารสาหรับพระมหากษัตริ ยโ์ ดยเฉพาะ

ภาพที่ 83 อุโบสถวัดอุตตมารามด้านหน้า (ด้านทิศตะวันตก) อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน
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ภาพที่ 84 อุโบสถวัดแจ้งพุทธาวาส อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
สาหรั บอุ โบสถจตุ รมุข ทรงปราสาทยอดอย่า งวัดในรัฐกลันตันนั้น น่ าจะ
ได้รั บ แรงดลใจมาจากปราสาท พระที่ นั่ง ในพระบรมราชวัง ในกรุ ง เทพฯ แต่ ช่ า งได้ส ร้ า งตาม
รู ปแบบและวิธีการของช่างพื้นบ้านซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาของช่างท้องถิ่นในรัฐกลันตัน ในส่ วนนี้ ผวู้ ิจยั
จะวิเคราะห์อุโบสถวัดอุตตมารามเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นต้นแบบของอุโบสถวัดแจ้งพุทธาวาส
6.1.2.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูนหันหน้าทิศตะวันตก มีกาแพง
แก้วล้อมลานประทักษิณ และสี มา ทาซุ ้มทางเข้า 3 ทาง ตรงกับประตูอุโบสถ แต่ละซุ ้มทางเข้าที่
กาแพงแก้วมีรูปแบบไทยผสมจี นและตะวันตกบ่งบอกถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทย-จีนตะวันตก ภายในกาแพงแก้ว ประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมนูนต่าและลอยตัว (ภาพที่ 85, 86)
งานประดับเหล่านี้ มีมากจนน่าประหลาดใจ แต่ก็แสดงถึงการเชื่อมโยงคติความเชื่ อสมมุติอุโบสถ
เป็ นเขาพระสุ เมรุ ให้เห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก

ภาพที่ 85 ประตูอุโบสถวัดอุตตมาราม ด้านทิศ
ตะวันตก

ภาพที่ 86 แนวปูนสี ฟ้าพื้นลานรอบอุโบสถ
วัดอุตตมารามราม
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ที่กล่าวมาข้างต้นพิจารณาได้จาก การทาพื้นลานประทักษิณใกล้ชิด
กับอุโบสถเป็ นปูนฉาบสี ฟ้า ต่อเนื่ องเป็ นแนวยาวรอบอุโบสถน่าจะสมมติแทนสี ทนั ดรสมุทร (ภาพ
ที่ 86) สอดรับงานประติมากรรมนูนต่าและลอยตัวรู ปสัตว์หิมพานต์ตามคติความเชื่อไทย-จีน เช่ น
นาคราวบันได มังกรพันเสา สัตว์หิมพานต์หลากหลายชนิ ดที่ประดับอยู่ภายนอก ส่ วนภายในก็มี
จิตรกรรมที่เพดานรู ปพระจันทร์ พระอาทิตย์ และดวงดารา 59 (ภาพที่ 87 ก, ข) แบบแผนจิตรกรรม
เพดานที่พบในอุโบสถและกุฏิเจ้าอาวาสบริ เวณจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

(ก)

(ข)

ภาพที่ 87 จิตรกรรมที่เพดานอุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน
(ก) รู ปดวงดารา เทวดา เทพธิดา ก้อนเมฆ ที่เพดาน และลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ที่ผนังและเสา
(ข) รู ปจุฬามณี เจดีย ์ และพระพุทธเจ้า กาลังเทศนาธรรมแก่พระมารดา พระอินทร์ และ
เหล่าเทวดาทั้งหลาย กลางเพดานอุโบสถวัดอุตตมาราม
59

จิตรกรรมที่เพดานได้มีมาแล้วที่เพดานอุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนาราม สร้าง พ.ศ. 2461 ซึ่ งวาด

เป็ นรู ปพระจันทร์ พระอาทิตย์ และดางดารา เรี ยงต่อกันไปจากเพดานด้านหน้าไปด้านหลัง การประดับจิตรกรรม
ดังกล่าวน่ าจะเกี่ ยวข้องกับจิ ตรกรรมรู ปพระจันทร์ พระอาทิ ตย์ที่เพดานในอุโบสถ และกุฏิสงฆ์ในเขตจังหวัด
ปั ตตานี และ นราธิวาส ดูใน จอมขวัญ สุวรรณรัตน์ “รู ปแบบและความหมายของจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ์ ใน
เขตจังหวัดปั ตตานี และจังหวัดนราธิ วาส,” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 112.
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6.1.2.2 ส่ วนฐาน แบบฐานบัวลูกแก้วอกไก่ค่อนข้างสู ง มีการเพิ่มชั้นบัว
หงายอีกหนึ่ งชั้นโดยมีทอ้ งไม้คน่ั ซึ่ งน่ าจะเป็ นการแก้ปัญหาเรื่ องความสู งของฐานหรื อเพื่อความ
แปลกใหม่ (ภาพที่ 88) อุโบสถทาบันไดขึ้นสองข้างมุขสามด้าน คือ ด้านหน้า (ทิศตะวันตก) และ
ด้านข้างสองข้าง คือ ด้านทิศเหนื อกับด้านทิศใต้ ลักษณะของบันไดทาขึ้นมาบรรจบกันที่มุขหน้า
ประตูอุโบสถ (ภาพที่ 89) ลักษณะบันไดแบบนี้ เหมือนกับบันไดอุโบสถวัดประชุ มธาตุชนาราม
ในช่วงที่ 1 ที่มีการทาต่อเนื่ องมาจนถึงช่วงที่ 2 ที่อุโบสถวัดชลประชุมธาตุชนารามและอุโบสถวัด
พิกุลทองวราราม

ภาพที่ 88 ส่ วนฐานอุโบสถวัดอุตตมาราม

ภาพที่ 89 บันไดขึ้นมุขอุโบสถวัดอุตตมาราม

6.1.2.3 ส่ วนตัวอุโบสถ ทาย่อมุมไม้สิบสองขึ้นมาตั้งแต่ฐาน กรอบประตู
กรอบหน้ า ต่ า งประดับ ซุ ้ ม ทรงปราสาทยอด รู ป แบบซุ ้ ม ประตู ซุ ้ ม หน้ า ต่ า งท านองเดี ย วกัน
ประกอบด้วยเสาซุ ้มและซุ ้ม เฉพาะซุ ้มประกอบด้วยชั้นเชิงกลอนสองชั้น ระหว่างชั้นเชิ งกลอนชั้น
แรกกับชั้นที่ สอง บางซุ ้มทาเป็ นเรื อนธาตุสี่เหลี่ ยมอยู่หน้าซุ ้มบันแถลง ภายในประติมากรรมรู ป
พระพุทธรู ปปางมารวิชยั (ภาพที่ 90 ก, 90 ข) บางซุ ้มทาเป็ นซุ ้มบันแถลงไม่มีเรื อนธาตุ และที่พ้ืน
หน้าบันประดับประติมากรรมรู ปพระพุทธรู ป (ภาพที่ 91 , 91 )
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 90 ซุม้ ประตูดา้ นทิศตะวันตก อุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน
(ก) ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด

(ก)

(ข) ภาพขยายซุ ม้ ปราสาทยอด

(ข)

ภาพที่ 91 ซุม้ ประตูดา้ นทิศใต้ อุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน
(ข) ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด

(ข) ภาพขยายซุม้ ปราสาทยอด
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ชั้นเชิ งกลอนชั้นที่สองรับองค์ระฆัง ถัดขึ้นไปเป็ นส่ วนยอดซึ่ งมี
ส่ วนประกอบไม่แน่นอน เช่น อาจมีบลั ลังก์ บัวกลุ่ม ปลี ลูกแก้ว ปลียอดและลูกแก้ว จานวนบัวกลุ่ม
ไม่แน่ นอนขึ้นอยู่กบั ความสู งของผนัง เนื่ องจากส่ วนยอดสู งล้ าเลยเข้าไปอยู่ใต้ฝ้าเพดานอันเป็ น
ปั ญหางานช่างที่ยงั แก้ไขไม่ได้
ส่ ว นซุ ้ ม หน้า ต่ า งท าย่อ มุ ม แปด ประกอบด้ว ยเสาซุ ้ ม และซุ ้ ม
สาหรับ ซุ ้ม ทาเป็ นชั้นเชิ ง กลอนซ้อนสองชั้นเหมือนกับ ซุ ้ม ประตู เชิ ง กลอนชั้นบนรับ องค์ระฆัง
บัลลังก์ บัวกลุ่ม ปลี ลูกแก้ว ปลียอดและลูกแก้ว (ภาพที่ 92) อนึ่งการลด ตัดทอนชั้นเชิงกลอนและ
หลัง คาลาดลงเพื่ อ ให้ พ อดี ก ับ ความสู ง ของผนัง ก็ อ าจท าให้รู ป แบบซุ ้ม คล้า ยกับ ซุ ้ม ทรงมงกุ ฏ
สาหรับงานประดับตกแต่งซุ ้มเป็ นงานปูนปั้ นลวดลาย และเขียนสี ตกแต่งแทนการลงรั กปิ ดทอง
ประดับกระจก ลวดลายเหล่านี้ มีเค้าโครงอย่างลายไทย เช่ น ลายกระจัง ลายประจายาม ลายหน้า
กระดานคล้ายลายประจายามก้ามปู

ภาพที่ 92 ซุ ม้ หน้าต่าง อุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์ มสั รัฐกลันตัน
6.2.2.4 ส่ วนหลังคา นับเป็ นลักษณะสาคัญของอุโบสถแบบจตุรมุขในรัฐ
กลันตัน ที่แสดงความก้าวหน้าในการก่อสร้าง แม้วา่ รู ปแบบโดยรวมของเรื อนยอดจะแตกต่างจาก
ทรงปราสาทยอดในแบบศิลปะไทยประเพณี (ภาพที่ 93) แต่ก็แสดงถึงการสื บเนื่องรู ปแบบมาจาก
ทรงปราสาทยอดของซุม้ ประตู-หน้าต่างศิลปะพื้นบ้าน หลังคาสองซ้อนคลุมมุขทั้งสี่ ดา้ น และยังคง
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ทาหลังคาพาไลรอบ ซ้อนลดหลัน่ กันจานวน 2

ประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์หวั นาคทุกชั้น

(ภาพที่ 94) รับส่ วนบนที่เป็ นส่ วนยอดประกอบด้วยเรื อนธาตุสี่เหลี่ยมไม่มีซุ้มคูหาหลังคาจตุรมุข
จาลองแบบหลังคาจัว่ ทั้งสี่ ด้าน ส่ วนยอดประกอบด้วยเรื อนธาตุสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองรับเชิ ง
กลอนซ้อนกัน 3

แต่ละชั้นมีการประดับลายกระจังทานองกระจังฐานพระเพื่อให้ดูคล้ายซุ ้มรังไก่

องค์ระฆัง เหม 2 ชั้น บัวกลุ่มสลับลูกแก้ว 3 ชั้น ปลียอด และเม็ดน้ าค้าง (ภาพที่ 95)

ภาพที่ 93 พระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท (เฉพาะส่ วนเรื อนยอด) ในพระบรมมหาราชวัง กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 94 อุโบสถวัดอุตตมาราม (ด้านทิศเหนือ)

ภาพที่ 95 หลังคาอุโบสถวัดอุตตมาราม
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แนวคิ ดการออกแบบทรงปราสาทน่ า จะได้แบบอย่า งมาจากซุ ้ม
ประตูหรื อซุ ้มหน้าต่างทรงปราสาทยอดที่ทากันอยูก่ ่อน โดยที่ยงั ไม่ได้รับอิทธิ พลด้านรู ปแบบทรง
ปราสาทยอดอย่างที่ทาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ บ่งบอกว่างานก่อสร้างอุโบสถวัดอุตมารามทาโดยพระสงฆ์
หรื อช่างพื้นบ้าน สอดคล้องกับเรื่ องเล่าว่า อุโบสถหลังนี้ สร้างตามแบบที่พระวิจารณ์ญาณมุนี (ครน
ปุณฺณสุ วณฺ โณ) อดีตเจ้าอาวาสนิมิตเห็น60
การทาหน้าบันหลังคาจัว่ แม้วา่ จะยังคงเป็ นแบบพื้นบ้าน ทาปั้ นลม
ปิ ดแป ปลายปั้ นลมคล้ายใบมีด แต่ก็ได้เพิ่มส่ วนคดโค้งเพื่อให้ดูคล้ายกับ “นาคสะดุง้ ” ที่กลางปั้ นลม
พื้นหน้าบันประดับด้วยงานประติ มากรรมนู นต่ าประสานสี แทนการปิ ดทองประดับกระจก เป็ น
เรื่ องในพุทธประวัติและทศชาติตอนสาคัญ เช่น ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ (ภาพที่ 96 ก) และตอน
ยมกปาฏิหาริ ย ์ และเรื่ องชาดก ตอนสุ วรรณสาม (ภาพที่ 96 ) และ พระเวสสันดร เป็ นต้น ส่ วนรู ป
ราหูอมจันทร์ (ภาพที่ 96 ค) ซึ่ งเคยปรากฏอยู่ที่หน้าบันซุ ้มประตูอุโบสถ ได้ปรากฏอยู่บนหน้าบัน
มุขทางด้านหน้าแทน แสดงถึงการสื บต่อความเชื่อแบบเดียวกัน

60

สัมภาษณ์ พระปิ ยกวัฒน์ (อคฺ ควีโร) (แดง), พระสงฆ์วดั อุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน, 20

ตุลาคม 2554.
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 96 หน้าบันอุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์มสั รัฐกลันตัน
(ก) ประติมากรรมระบายสี เรื่ องพุทธประวัติ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ มุขด้านทิศเหนือ
(ข) ประติมากรรมระบายสี เรื่ อง สุ วรรณสามชาดก หน้าบันมุขด้านทิศใต้
(ค) ราหูอมจันทร์ หน้าบันหลังคาซ้อนบนด้านทิศตะวันตก
6.2.2.5 กาหนดอายุ อุโบสถวัดอุตตมาราม น่าจะสร้างภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง หรื อ หลัง พ.ศ. 2488 ในสมัยพระวิจารณญาณมุนี (ครน ปุณฺณสุ วณฺ
โณ) เป็ นเจ้าอาวาส และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็ นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็ น“พระ
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วิจารณญาณมุนี” เจ้าคณะรัฐกลันตันใน พ.ศ. 248461
อุโบสถวัดอุตตมาราม จึงเป็ นอุโบสถแบบพิเศษที่มีการผสมผสานของศิลปะหลาย
แบบ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของอาคารจตุรมุขที่มียอดเป็ นปราสาทก็ไม่เหมือนกับแบบแผน
อาคารจตุรมุขแบบไทยประเพณี อี กทั้งการประดับรู ปครุ ฑ ก็ไม่ไ ด้อยู่ตรงส่ วนล่ างของปราสาท
เหมือนพระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาทในไทย ดังนั้นอุโบสถวัดอุตตมารามจึงสร้างโดยช่างพื้นบ้านที่มี
แนวคิดว่าอาคารจตุรมุขมีผงั กากบาท มีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ ดา้ น หลังคาจัว่ ซ้อนชั้นลดหลัน่ กันส่ วน
บนสุ ดเป็ นปราสาทซึ่ งประกอบด้วยเรื อนธาตุและมียอดเป็ นเจดีย ์ ซึ่ งเป็ นลักษณะของทรงปราสาท
ยอดที่ทากันอยูใ่ นขณะนั้น
ลักษณะดังกล่าวข้างต้นทาให้เห็นว่าอุโบสถแบบจตุรมุขที่รับอิทธิ พลศิลปะไทย
ประเพณี ไ ม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งจากการรั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะไทยประเพณี ข องอุ โ บสถที่ มี ผ ัง พื้ น รู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า เพราะทาตามความเข้าใจของช่างเช่นเดียวกัน อีกทั้งการซ้อนชั้นของหลังคาก็ยงั มีเค้า
โครงของหลังคาจัว่ ซ้อนอยูเ่ หนือหลังคาพาไลซึ่ งเป็ นรู ปแบบหลังคาที่นิยมอยูใ่ นรัฐกลันตัน เพียงแต่
ทาหลังคาจัว่ ซ้อนลดหลัน่ กันสองซ้อน หลังคาพาไลซ้อนลดหลัน่ กันสองตับเหมือนกัน ส่ วนการ
ประดับหน้าบันนั้นพบว่า มีการประดับหน้าบันอุโบสถอย่างจริ งจังในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25
ลงมา เช่น อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม อุโบสถวัดสุ คนธาราม อุโบสถวัดอุตตมาราม และ อุโบสถ
วัดแจ้งพุทธาวาส
อย่างไรก็ดี การสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขในรัฐกลันตัน ก็ยงั เป็ นเรื่ องที่น่าทึ่งด้วย
ช่างในกลันตันมีนอ้ ย ส่ วนใหญ่เป็ นพระสงฆ์กบั ชาวบ้าน แต่สามารถสร้างอาคารจตุรมุขที่มีเรื อน
ยอดเป็ นทรงปราสาทได้จึงนับเป็ นมิติใหม่ในการสร้างอุโบสถในรัฐกลันตัน อุโบสถแบบจตุรมุข
เป็ นแบบที่พบน้อยมาก แม้ในอาเภอตากใบก็มีเพียงวัดเดียวคืออุโบสถวัดธารากร อาเภอตากใบ มี
จารึ กว่าสร้ าง พ.ศ. 2476 แต่อุโบสถก็ไม่มีเรื อนยอดเหมือนอุโบสถวัดอุตตมาราม อาเภอปาเซร์ มสั
รัฐกลันตัน
6.2 อุโบสถอิทธิพลผสมศิลปะจีน
อุโบสถอิทธิพลผสมศิลปะจีน นับเป็ นพัฒนาการหนึ่งของอุโบสถในรัฐกลันตัน
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วีระ สุวรรณ และ แฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน , 89.
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ซึ่งแสดงถึงสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับกลุ่มคนจีนที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในรัฐกลันตัน คนจีน
กลุ่มนี้นบั ถือศาสนาพุทธ แม้วา่ จะเป็ นคนละนิกายกับคนไทย แต่ก็มีวิถีการดาเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน
จึ ง มัก ตั้ง ถิ่ น ฐานอยู่ร่ว มกับ คนไทย หรื อ รวมกัน อยู่เป็ นหมู่ บ ้า นคนจี น ที่ เ รี ย กว่า “หมู่ บ ้า นจี น ”
(Kampung Chino) ซึ่งมักตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากหมู่บา้ นคนไทย
อาเภอบาเจาะ (Bachok) อาเภอนี้ต้ งั อยูห่ ่างจากอาเภอตุมปัตลงไปทางใต้เกือบถึงรัฐ
ตรังกานู (ภาพที่ 97 ก) บริ เวณนี้ เป็ นอีกบริ เวณหนึ่ งที่มีคนไทยอาศัยอยูม่ านาน โดยเฉพาะบริ เวณ
ปากแม่น้ าเพงดา (S.Peng Dam) ที่อยู่ต่ากว่าแม่น้ าโกตาบารู ราว 11 กิโลเมตร ปั จจุบนั ยังมีหมู่บา้ น
ไทยตั้งอยู่ชื่อ “หมู่บา้ นเสี ยม” (Kumpung Siam) (ภาพที่ 97 ข) ต่อมามีการเคลื่อนย้ายลงมาทางใต้
เพื่อหนีน้ าท่วมและมาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่ตาบลปะรู โป๊ ะ หรื อตาบลมาลัย อาเภอบาเจาะ62

วัดปทุมวิหาร

(ก)

(ข)

ภาพที่ 97 แผนที่รัฐกลันตันบางส่ วน
(ก) แสดงอาเภอตุมปัต อาเภอโกตาบารู อาเภอบาเจาะ และอาเภอปาเซร์ปูเต๊ะ
(ข) ภาพขยายอาเภอบาเจาะบริ เวณหมู่บา้ นสยาม (Kg.Siam)
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ดูเพิ่มใน วีระ สุวรรณ และ แฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน , 99.
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นอกจากนี้ยงั พบว่ามีคนจีนอาศัยอยูไ่ ม่นอ้ ย คนจีนเหล่านี้น่าจะอพยพมาจากภาคใต้
ของจีนเหมือนกับคนจีนอื่นๆ ในเมืองมลายู และได้เข้ามาประกอบอาชีพตามเมืองท่าและบริ เวณที่มี
การทาเหมืองแร่ โดยเฉพาะทางตอนใต้ของกลันตัน บริ เวณอาเภอปาเซร์ ปูเต๊ะ (Pasir Putih) อาเภอ
มาชัง Machang) มีบริ ษทั ดัฟฟ์ (Duff Syndicate Company) ของอังกฤษ ซึ่ งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2443
ได้สัมปทานขุดแร่ 63 (ภาพที่ 98)

ภาพที่ 98 แผนที่แสดงบริ เวณสัมปทานเหมืองแร่ ของบริ ษทั ดัฟฟ์ (Duff Syndicate Company) ของ
อังกฤษ

63

กระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันดารงราชานุภาพ, พระราชหัตถ

เลขารัชกาลที่ 5

พ

ศ(

:

, 2551), 139.
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คนจี นส่ วนใหญ่อพยพมาจากภาคใต้ของจีน แถบมณฑลกวางตุง้ มณฑลฝูเจียน
และเกาะไหหลา64 เข้ามาตั้งรกรากอยูใ่ นแหลมมลายูมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 2365 โดยในระยะแรก
อยูแ่ ถบเมืองมะละกา หลังจากนั้นก็มีการอพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปทัว่ แหลมมลายู
โดยเฉพาะบริ เวณที่เป็ นเมืองท่าและบริ เวณที่มีการทาเหมืองแร่ ซ่ ึ งต้องการแรงงานเป็ นจานวนมาก
ในจ านวนนี้ มี ช่ า งก่ อ สร้ า งและช่ า งฝี มื อ จากมลฑณฝูเ จี้ ย นตอนใต้ข องจี น เข้า มาด้ว ย ส่ ง ผลให้
ศิลปวัฒนธรรมจีนเข้าผสมผสานกับศิลปพื้นบ้านและศิลปะอื่นๆ จนเกิดเป็ นรู ปแบบผสมขึ้นมา
อิทธิ พลของศิลปะจีนที่ปรากฏอยูใ่ นอุโบสถในรัฐกลันตันมักเกี่ยวข้องกับรู ปแบบ
ของเสาพาไล การตกแต่งซุ ้มประตูหน้าต่าง และการตกแต่งหลังคา การใช้สี รวมถึงการประดับรู ป
สัตว์มงคลตามคติความเชื่ อ และตามหลัก “ฮวงจุย้ ” อุโบสถแบบนี้ มีอยู่หลังเดียวในรัฐกลันตัน คือ
อุโบสถวัดปทุมวิหาร ตาบลปะรู โป๊ ะ (Perupok) อาเภอบาเจาะ (ภาพที่ 99) จึงศึกษาวัดนี้เป็ นหลัก

64

มีประมาณ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแต้จ๋ิว กลุ่มฮกเกี้ยน กลุ่มไหหลา กลุ่มกว้างตุง้ และ กลุ่มจีนแคะ กลุ่มที่มี

มากที่สุด คือ กลุ่มจี น

ย และกลุ่มจี นแต้ ซึ่ งกาลังประสบปั ญหาภัยธรรมชาติ ขาดแคลนอาหาร รวมถึง

ปั ญหาด้านระบบการปกครองของประเทศจีน ดูใน สุภางค์ จันทวานิช, ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนศึกษา, 62, 66.
Stefanie Sim, “Redefineing the Vernacular in the Hybrid Architecture of Malaysia,” (Master of

65

Architecture, Victoria University of Wellington, 2010), 46.
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(ข)

(ก)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 99 อุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน
(ก) ด้านหน้า

(ข) มุขหน้า

(ค) ด้านหลัง

(ง) ด้านข้าง

6.2.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ทากาแพง
แก้วล้อมสี มาแปดตาแหน่ ง พร้ อมมีฐานรองรับตามแบบแผนอุโบสถแบบไทยประเพณี อุโบสถ
แบบนี้ ประยุกต์ศิลปะการตกแต่งแบบจีนและคติความเชื่ อบางอย่างของจีนมาใช้ เช่น คติความเชื่ อ
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เกี่ ยวกับ “ฮวงจุย้ ” การประดับสิ งห์ โตจีนสองข้า งประตู ส่ วนรู ปแบบศิลปะจีนพบที่การตกแต่ ง
กรอบประตูหน้าต่าง และเครื่ องประดับหลังคาที่ปรับแปลงมาจากหลังคาจีน
กาแพงแก้ วและฮวงจุ้ย
กาแพงแก้ว คือ กาแพงที่ล้อมรอบลานประทักษิณ นิ ยมทาทางเข้ากาแพง
แก้ว 3 ทาง คือ ด้านหน้าและด้านข้างสองข้าง แต่อุโบสถวัดปทุมวิหารทาทางเข้าทางด้านหน้าด้าน
เดียว และทาซุม้ ทางเข้าที่กาแพงแก้ว
ซุ ้มทางเข้า ทางด้านหน้าจึงเป็ นทางเข้าหลัก ซึ่ งตามความเชื่ อเรื่ องฮวงจุ ้ย
จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ทางเข้าหลักดังกล่าว ซึ่ งมีการทามุขหน้าที่มีหลังคาจัว่ (หลังคาที่มีมุมแหลม
ชัน) คลุมตรงออกมาตรงกับประตูกาแพงแก้ว เนื่องจากจะทาให้พลังงานที่ไม่ดี ไม่เป็ นมงคลเข้าไป
ภายในอุโบสถ
ประเด็นสาคัญในเรื่ องนี้อยูท่ ี่เงื่อนไข 2 ประการ ที่ทาให้ตอ้ งทาประตูกาแพง
แก้วเลี่ยงไม่ให้ตรงกับประตูอุโบสถ ทั้งที่ศาลเจ้าจีนสามารถทาประตูตรงกันได้
ประการแรก คือ การทามุขยื่นออกมา ทาให้เกิ ดลักษณะที่ยื่นออกมาอย่าง
ถนนตรง ๆ (ภาพที่ 99 ก) เมื่อรวมกับหลังคาซึ่ งเป็ นเงื่อนไขประการที่สอง คือ หลังคาด้านสกัดเป็ น
ด้านที่มีมุมแหลมและชันของหลังคาจัว่ และยังทาหลังคาคลุมมุขเป็ นหลังคาจัว่ ต่อตรงออกมาอีก ซึ่ ง
ถื อว่าหันด้านสกัดเป็ นด้านหน้าเช่ นกัน ทาให้หลังคาหันด้านที่มีมุมแหลมและชันตรงออกมาทาง
ด้านหน้าถึ ง 3 หลัง คา (ภาพที่ 99 ก, ข) ซึ่ งคนจีนถื อว่าการทาทางเข้า ตรงกับประตูอุโบสถและ
หลังคาที่มีมุมแหลมและชันไม่เป็ นมงคลตามที่เกริ่ นนาไว้ขา้ งต้น
จากที่กล่าวทาให้อธิ บายเพิ่มเติมได้วา่ การที่วิหารจีนหรื อวัดไทยในรัฐปี นัง
สร้ างอุโบสถที่หันด้านรี หรื อด้านแปเป็ นด้านหน้า เนื่ องจากด้านนี้ หันด้านข้างของหลังคาจัว่ เป็ น
ด้านหน้า เพราะต้องการหลี กเลี่ยงสิ่ งที่ไม่เป็ นมงคล อีกทั้งด้านหน้ายังนิยมเปิ ดโล่งเพื่อรับพลังจาก
ธาตุต่าง ๆ ในธรรมชาติ จึงทาให้ไม่มีลกั ษณะที่พุ่งตรงออกมา อย่างไรก็ตามมีบางวัด เช่ น วัดปิ่ น
บังอรที่อุโบสถหันด้านสกัดเป็ นด้านหน้าและมีมุขหน้า แต่หลังคาอุโบสถเป็ นหลังทรงกึ่งปั้ นหยาซึ่ ง
เป็ นแบบหลังคาที่มีหลังคาจัว่ เล็กอยูด่ า้ นบน ส่ วนหลังคาปั้นหยาเป็ นหลังที่ไม่มีมุมแหลมและไม่ชนั
อยูแ่ ล้ว ดังนั้นหลังคาจัว่ จัว่ เล็กด้านบนจึงไม่มีผลในทางรู ปทรง ด้วยเหตุน้ ี ซุ้มทางเข้ากาแพงแก้วทาง
ด้านหน้าอุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ จึงต้องทาเยื้องไม่ให้ตรงกับประตูเข้าอุโบสถ (ภาพที่
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100) เพื่อป้ องกันไม่ให้พลังที่ไม่ดี ไม่เป็ นมงคลเข้ามาในอุโบสถ ลักษณะดังกล่าวนี้ ยงั พบที่วดั ดอน
แย้อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่ งสร้างอุโบสถเป็ นแบบวิหารจีนหันด้านแปเป็ นด้านหน้า และทา
ประตูอุโบสถเลี่ยงไม่ให้ตรงกับช่องทางเข้าที่กาแพงแก้ว (ภาพที่ 101) สาหรับอุโบสถวัดปทุมวิหาร
ยังประดับรู ปเสื อ และรู ปสิ งห์สองข้างประตูซ่ ึ งจะอธิบายต่อไป

ภาพที่ 100 ด้านหน้าอุโบสถวัดปทุมวิหาร

ภาพที่ 101 ด้านหน้าอุโบสถวัดดอนแย้

อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน

อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ก่อนหน้านี้ อุโบสถวัดประชุมธาตุชนาราม ช่ วงที่ 1 ซึ่ งเป็ นทรงเรื อนทาฝา
ไม้ที่ระเบียงหน้าอุโบสถเพื่อบังประตู ต่อมาอุโบสถวัดชลประชุ มธาตุชนาราม และ อุโบสถวัดพิกุล
ทองวราราม อาเภอตุมปัตทาแผงปูน บังประตูอุโบสถ บางทีการทาฝาไม้ที่ระเบียง และแผงปูนหน้า
อุโบสถก็อาจมีเจตนาทาไว้ป้องกันสิ่ งไม่ดีเข้าไปในอุโบสถ
ลักษณะการสร้างสิ่ งป้ องกันไม่ดีดงั กล่าวข้างต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับคติฮวงจุย้
จีน ส่ วนอุโบสถวัดปทุมวิหารด้านหน้ามีลกั ษณะไม่เป็ นมงคลจึงเลี่ยงด้วยการทาซุ ้มทางเข้ากาแพง
แก้วไม่ให้ตรงกับประตูอุโบสถซึ่ งได้กล่ าวมาแล้ว และยังทารู ปเสื อไว้ในช่ องลูกฟั กเหนื อประตู
(ภาพที่ 102 ) ซึ่ งเป็ นตาแหน่งของชื่อวัดตามแบบวิหารจีน เนื่องจากเสื อเป็ นสัตว์มงคลที่มีอานาจใน
การป้ องกันภูติผีปีศาจและสิ่ งชัว่ ร้ายต่าง ๆ66 ไม่ให้เข้ามาภายใน เช่ นเดียวกับรู ปสิ งห์ที่อยู่สองข้าง
66

ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 108 สัญลักษณ์ จนี (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน),

194.
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ประตู ซึ่ งเป็ นสัญลักษณแห่ งอานาจบารมีและยังป้ องกันไม่ให้ส่ิ งชัว่ ร้ายมากล้ ากราย67 (ภาพที่ 103,
104 ก, ข)

ภาพที่ 102 รู ปเสื อในช่องลูกฟักเหนือประตู

ภาพที่ 103 รู ปสิ งห์จีนสองข้างประตูอุโบสถ

(ก)
ภาพที่ 104 รู ปเสื อในช่องลูกฟักเหนือประตูอุโบสถ
(ก) สิ งห์เงินอยูท่ างซ้ายของประตู เมื่อหันหน้าเข้าหาประตู
(ข) สิ งห์ทองอยูท่ างขวาของประตูเมื่อหันหน้าเข้าหาประตู
67

เรื่ องเดียวกัน, 185.

(ข)
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สาหรับรู ปสิ งห์น้ นั ไม่แสดงเพศและมีรูปแบบไม่เหมือนสิ งห์จีน สิ งห์ที่อยู่
ทางซ้ายมีสีเงินตามตาแหน่งควรเป็ นเพศผู้ (ภาพที่ 104 ก) ส่ วนสิ งห์ทางขวามีสีทอง ตามตาแหน่ ง
ควรเป็ นเพศเมีย (ภาพที่ 104 ข) ลักษณะของสิ งห์ต่างจากสิ งห์จีนที่สิงห์จีนจะแกะสลักหิ น ทาเป็ น
สิ งห์เพศผูก้ บั เพศเมีย ข้อสังเกตเกี่ยวกับเพศของสิ งห์น้ นั ดูได้จากสิ งห์เพศผูจ้ ะเล่นลูกบอล ส่ วนสิ งห์
เพศเมีย จะมีลูกสิ งห์เล็กๆ แทนลูกบอล แต่ที่อุโบสถในรัฐกลันตัน ทาสิ งห์ท้ งั สองตัวเล่นลูกบอล
น่าจะใช้สีและตาแหน่งที่แตกต่างกันบอกเพศ แสดงให้เห็นว่าอาจเป็ นงานที่ทาโดยช่างพื้นบ้านตาม
คาบอกเล่าว่าต้องมีสิงห์คู่ตวั ผูก้ บั ตัวเมีย แต่ช่างพื้นบ้านไม่รู้จกั ประติมาณวิทยาของสิ งห์จีนว่าเป็ น
อย่างไร เช่นเดียวกับรู ปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏในการสร้างอุโบสถในรัฐกลันตันที่มีลกั ษณะคล้ายหรื อ
ใกล้เคียงแต่ไม่ค่อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
อนึ่งยังมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ทาให้บางส่ วนของ
อุโบสถเปลี่ยนไปจากอุโบสถในช่วงแรก กล่าวคือ มีการทาบันไดขึ้นตรงทางด้านหน้า พร้อมกันนั้น
แผงปูนที่บงั ประตูอุโบสถก็หายไป ซึ่ งน่ าจะเริ่ มที่อุโบสถวัดปทุมวิหารก่อน ต่อมาอุโบสถที่สร้าง
ขึ้นใหม่ก็ลว้ นแต่ทาบันไดขึ้นตรงทั้งหมด เช่ น อุโบสถวัดสุ คนธาราม ซึ่ งน่ าจะสร้างราว พ.ศ.2470
อุโบสถวัดโคกสยาวนาราม สร้าง พ.ศ. 2471 อุโบสถทั้งสองมีสัตว์มงคลตามคติจีนประดับอยูท่ าง
ด้านหน้าทั้งสองวัด
นอกจากคติฮวงจุย้ แล้วอุโบสถยังมีลกั ษณะผสมไทย-จีนอยูห่ ลายส่ วนดังนี้
6.2.2 ส่ วนฐาน อุโบสถมีฐานสู งจากพื้นราว 1 เมตร ตั้งอยูบ่ นพื้นปูนเตี้ยๆ เป็ น
ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ซึ่ งถือว่าเป็ นแบบฐานที่นิยมทาเป็ นฐานอาคารในสถาปั ตยกรรมไทยประเพณี
มีผกู ้ ล่าวว่าฐานบัวลูกแก้วอกไก่พฒั นามาจากฐานหน้ากระดาน68 แต่ได้เพิ่มส่ วนที่เป็ นเหมือนกลีบ
บัวบานเข้าไปที่ ตอนบนถัดลงมาจากหน้ากระดานบนโดยมีเส้นลวดคัน่ และกลีบบัวคว่าตอนล่าง
ก่อนถึ งหน้ากระดานล่างโดยมีเส้นลวดคัน่ เช่ นกัน ฐานแบบนี้ ประดับลวดบัวตรงท้องไม้สองแถบ
เพิ่ม มีลกั ษณะเป็ นสันนูนตรงกลางคล้ายอกไก่ จึงเรี ยกว่า “ฐานบัวลูกแก้วอกไก่” (ภาพที่ 105)

68

ซึ่งประกอบด้วยหน้ากระดานตอนบน เส้นลวด ท้องไม้ เส้นลวดและหน้ากระดานตอนล่าง ดูใน
สมใจ นิ่มเล็ก, อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย, 67.
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ภาพที่ 105 ฐานอุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน
ลักษณะใหม่ของอุโบสถแบบนี้ คือ ทาบันไดขึ้นตรงประตูอุโบสถ รู ปแบบ
บันไดแบบนี้ พบมากหลัง พ.ศ. 2470 ซึ่ ง อาจเป็ นเหตุ ให้ไ ม่มีแผงปูนรู ปสามเหลี่ ย มบัง ประตู
เหมือนกับอุโบสถวัดชลประชุ มธาตุชนารามและอุโบสถวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต ซึ่ งได้
กล่าวมาแล้ว
6.2.3 ส่ วนตัวอุโบสถ โครงสร้างผนังรับหลังคาจัว่ และหลังคาปี กนก โดยมีเสา
กลมรับหลังคาพาไลที่แผ่กว้างคลุมพื้นพาไลรอบอุโบสถ เช่นเดียวกับอุโบสถในรัฐกลันตันกลุ่มที่ 1
ของช่วงที่ 2 นี้ แต่ไม่มีพนักรับเสาพาไล
ลักษณะของเสาพาไลมีลกั ษณะกลมส่ วนล่างเป็ นหกเหลี่ยมมีฐานสี่ เหลี่ยม
รองรับและมีบวั หัวเสาทาสี แดงไม่ทารู ปกลีบบัว (ภาพที่ 106) รู ปแบบของเสาที่มีฐานเป็ นเหลี่ยมรับ
โคนเสาหกเหลี่ยมและรับเสากลม น่าจะเพื่อป้ องกันความชื้ นตามแบบเสาจีน แต่เสาของจีนนิยมเสา
ไม้มีท้ งั แบบเสากลม แปดหลี่ ยม และสี่ เหลี่ ยมโดยท าฐานเสาเป็ นหิ นรองรับเสาไม้ เพื่อป้ องกัน
ความชื้ น (ภาพที่ 107) แต่ยงั คงไม่มีการกาหนดห้องอุโบสถตามช่ วงเสาเหมือนกับอุโบสถแบบ
ศิลปะไทยประเพณี
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ภาพที่ 106 เสาพาไลอุโบสถวัดปทุมวิหาร ภาพที่ 107 เสาหินสี่ เหลี่ยมรับเสาไม้
อุโบสถวัดใน รัฐปี นัง
ลักษณะสาคัญส่ วนตัวอุโบสถคือ ผนังอุโบสถทางด้านข้างมีขนาดประมาณ
สี่ ห้องแต่ทาช่ องหน้าต่างสามช่ อง (ภาพที่ 108) ผนังด้านหลังทึบไม่เจาะช่ องหน้าต่าง ส่ วนผนัง
ด้านหน้านิยมทาประตูเข้าอุโบสถประตูเดียว ซึ่ งสื บทอดมาตั้งแต่เริ่ มสร้างอุโบสถทรงโรง ก่ออิฐถือ
ปูน แสดงให้เห็ นว่าการทาช่ องหน้าต่างสามช่ องเป็ นแบบแผนของอุโบสถในรัฐกลันตันและใน
นราธิ วาสไม่วา่ อุโบสถจะมีขนาดใหญ่หรื อขนาดเล็ก

ภาพที่ 108 ผนังด้านข้างทาช่องหน้าต่าง 3 ช่อง อุโบสถวัดปทุมวิหาร
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เหนื อกรอบหน้าต่างปั้ นปูนผสมระบายสี เป็ นลวดลายก้านขดทานองจีนต่อ
ติดกันเป็ น รู ปสามเหลี่ยมทาให้ดูคล้ายกับซุม้ ทรงบันแถลง ภายในกรอบประดับลายรัศมีพระอาทิตย์
ซึ่งเป็ นลายพื้นบ้านที่พบว่านิยมทาตรงหน้าจัว่ บ้านในภาคใต้ของไทยและมาเลเซี ย (ภาพที่ 109,110)
ลวดลายเหล่านี้ ทาสี ทอง พื้นเป็ นสี น้ าเงินและกรอบหน้าต่างทาสี แดงซึ่ งเป็ นกลุ่มสี ที่เกี่ ยวข้องกับ
ธาตุท้ งั ห้าตามคติความเชื่อจีน ส่ วนที่ประตูป้ ั นปูนเป็ นรู ปเสื อท่าทางคล้ายเสื อแบบจีนในช่องลูกฟัก
กรอบสี่ เหลี่ยมอยูเ่ หนือประตู ทั้งนี้เพราะต้องการที่จะแสดงการใช้รูปสัตว์มงคลตามคติจีน ซึ่ งเชื่อว่า
ป้ องกันสิ่ งชัว่ ร้ายไม่ให้เข้ามาในอุโบสถเป็ นประการสาคัญ (ภาพที่ 111) ลักษณะดังกล่าวนี้ แตกต่าง
กับ อุ โบสถที่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลศิ ลปะไทยประเพณี ก ลุ่ มที่ 1 ที่นิย มท าซุ ้มทรงบันแถลงหรื อซุ ้มทรง
ปราสาทยอดตามอย่างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี

ภาพที่ 109 จัว่ พระอาทิตย์ ศาลาการเปรี ยญ
วัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 110 จัว่ พระอาทิตย์ เรื อนมลายูใกล้กบั
วัดวิสุทธิประดิษฐาราม อาเภอ
เปิ้ นดัง รัฐเกดะห์

ภาพที่ 111 ซุ ม้ หน้าต่างอุโบสถวัดปทุมวิหาร
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6.2.4 ส่ วนหลังคา ประกอบด้วยหลังคาจัว่ เป็ นหลังคาตับที่หนึ่ ง ซ้อนชั้นด้วย
หลังคาปี กนกทางด้านข้างเป็ นหลังคาตับที่สอง และซ้อนด้วยหลังคาพาไลรอบเป็ นหลังคาตับที่สาม
หลังคาแบบนี้ เป็ นหลังคาอุโบสถที่นิยมในรัฐกลันตันในช่ วงที่ 2 การทาหลังคาตับที่สองซ้อนอยู่
ระหว่างหลังคาจัว่ กับหลังคาพาไลบ่งบอกถึงการรับอิทธิ พลด้านโครงสร้างจากอุโบสถแบบศิลปะ
ไทยประเพณี
โครงสร้างหลังคาจัว่ ประกอบด้วยขื่อเอกพาดอยูบ่ นผนังมีเสาตุ๊กตาตั้งรับขื่อ
โทตั้ง ดั้ง ขึ้นไปรั บอกไก่ วางจันทันพนมขึ้ นไปบรรจบกับ อกไก่ เพื่อรับแปกลอนและระแนงมุ ง
กระเบื้อง (ภาพที่ 112 ก) หลังคาตับที่สองประกอบด้วยจันทันที่มีปลายด้านบนพาดกับแปปลาย
ด้านล่ างพาดอยู่บนแปที่พาดอยู่บนปลายผนังก่ออิฐถื อปูน (ภาพที่ 112 ข) ส่ วนหลังคาพาไลตับที่
สาม ประกอบด้วยจันทันที่ ปลายด้านหนึ่ งอยู่ในผนังคล้ายกับเต้าที่ ยื่นออกมา ส่ วนปลายอีกด้าน
ตั้งอยูบ่ นแปที่พาดบนหัวเสาพาไล (ภาพที่ 112 ค) โดยที่มีแท่งปูนเล็กทาเป็ นเบ้ากันเคลื่อนไว้ (ภาพ
ที่ 112 ง)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 112 โครงสร้างหลังคาจัว่ หลังคาปี กนกและหลังคาพาไล อุโบสถวัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ
รัฐกลันตัน
(ก) หลังคาจัว่

(ข) หลังคาปี กนก

(ค) หลังคาพาไล

(ง) เบ้าปูนหัวเสาที่ทารับแป

ในภาพรวมโครงสร้างหลังคาใช้ระบบขื่อเอก ขื่อโทเข้าไปเพื่อทาหลังคาตับ
ที่สองซ้อนอยูใ่ ต้หลังคาจัว่ ส่ วนหลังคาพาไลแม้วา่ จะยังมีโครงสร้างแบบเดิม คือจันทัน แป กลอน
และระแนง แต่ปลายด้านหนึ่งของจันทันยืน่ ออกมาจากผนังทานองเดียวกับเต้า และเอียงลาดออกไป
พาดอยู่บนแปที่ ต้ งั อยู่บ นหัวเสาและทาแท่ งปูนที่ เป็ นเบ้า ยึดแปให้แน่ นอยู่เหนื อหัวเสา ลัก ษณะ
ดังกล่ าวนี้ ทาให้เห็ นหลังคาพาไลตับที่สามหรื อตับล่ างต่ ากว่าขอบผนัง เพราะต้องการทาเบ้าให้
จันทันหลังคาพาไลตับที่สาม แต่ไม่ใช้เต้าเพราะต้องการความเอียงลาดและความกว้างของหลังคามา
บังแดดบังฝน อนึ่งมีขอ้ สังเกตว่าการประกอบไม้แต่ละส่ วนจะใช้ระบบเบ้าหรื อบากและบางส่ วนที่
ต้องการความแข็งแรงเพิม่ ก็ใช้ตะปูแทน
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ส่ วนเครื่ องประดับ ตกแต่ ง หลัง คาอุ โบสถในอาเภอบาเจาะเป็ นงานปูนมี
รู ปแบบแตกต่างจากอุโบสถอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ในอาเภอตุมปั ตและอาเภออื่นๆในรัฐกลัน
ตัน เนื่ องจากทาสันหลังคาหรื อสันตะเฆ่อ่อนโค้งปลายสันหลังคาเป็ นแฉกคล้ายหางนกนางแอ่น
(ภาพที่ 113 ก, ข) ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับรู ปแบบหลังคาศิลปะจีนแบบฮกเกี้ยน ส่ วนปลายสันหลังคา
ล่างในตาแหน่ งหางหงส์ ทาปลายงอนขึ้นเพื่อให้รับกับส่ วนยอด (ภาพที่ 114) สาหรับปั้ นลมยังคง
เป็ นไม้ปิดแปแต่ทาปลายมนซึ่ งแตกต่างจากปั้ นลมแบบศิลปะพื้นบ้านซึ่ งส่ วนใหญ่ทาอยูใ่ นอาเภอ
ตุมปัต บ่งบอกว่าช่างที่สร้างอุโบสถเป็ นคนละกลุ่มกัน

(ก)
ภาพที่ 113 เครื่ องประดับหลังอุโบสถวัดปทุมวิหาร
(ก) หน้าบัน
(ข) ปลายสันหลังคาเป็ นแฉกหางนกนางแอ่น

(ข)
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ภาพที่ 114 งานปูนปิ ดริ มกระเบื้องปลายกรอบหน้าบันอุโบสถวัดปทุมวิหาร
งานประดับตกแต่งหลังคาดังกล่ าวนี้ แทนการประดับช่ อฟ้ า ใบระกา หาง
หงส์ ในอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี เฉพาะการทาสันหลังคาอ่อนโค้งคล้ายเรื อปลายเป็ นแฉก
คล้ายหางนกนางแอ่นเกี่ยวข้องกับแบบหลังคาของศิลปะจีนแบบฮกเกี้ยน ศิลปะของกลุ่มคนจีนใต้ที่
อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในเมืองมลายูมากที่สุด ลักษณะหลังคาแบบนี้ ปรากฏอยูใ่ นวิหารจีนหลาย
แห่งในมาเลเซี ย เช่น วิหารเชงฮุนเตง รัฐมะละกา เป็ นต้น
หน้ าบัน มีโครงสร้างแบบเดิม คือ เป็ นระแนงเกี่ยวกระเบื้องแล้วฉาบปูนปิ ด
ที่วดั ปทุมวิหารหน้าบันประดับภาพจิตรกรรมเรื่ องพุทธประวัติตอนประสู ติ (ภาพที่ 115) ซึ่ งเป็ น
ตอนหนึ่ งที่สาคัญในพุทธประวัติ ใต้หน้าบันเป็ นส่ วนผนังที่สูงเลยหลังคาพาไล มีการทาลวดบัว
เน้นขอบผนัง และใช้เป็ นที่ประดับจิตรกรรมรู ปลวดลายก้านขดแบบจีนรอบทั้งสี่ ดา้ น (ภาพที่ 116)

ภาพที่ 115 พุทธประวัติตอนประสู ติ จิตรกรรมประดับหน้าบันด้านสกัดหน้าอุโบสถวัดปทุมวิหาร
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ภาพที่ 116 ลายก้านขดแบบจีน จิตรกรรมประดับปลายผนังอุโบสถวัดปทุมวิหาร
การประดั บ หน้ า บั น เป็ นเรื่ องพุ ท ธประวั ติ อ าจปรากฏครั้ งแรกที่
ประติมากรรมนูนต่าเล่าเรื่ องในพุทธประวัติตอนพระเจ้าสิ ทธัตถะทอดพระเนตรพระนางพิมพาและ
พระโอรสก่ อนที่ จะเสด็ จออกมหาภิ เนษกรมณ์ ที่ หน้า บันด้า นสกัดเหนื อพระที่ นั่งทรงธรรมวัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ69 ในรัชกาลที่ 5 แบบอย่างการประดับดังกล่าวน่าจะแพร่ หลาย
ลงมาในภาคใต้ของไทย ด้วยมีหลายวัดในจังหวัดสงขลา ปั ตตานี และนราธิ วาสที่ประดับหน้าบัน
อุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ ศาลา และกุฏิเจ้าอาวาสเป็ นภาพเล่าเรื่ องในพุทธประวัติ หรื อชาดก เช่ น
หน้าบันกุฏิเจ้าอาวาสวัดควนใน อาเภอปะนาเระ จังหวัดปั ตตานี นับเป็ นแนวคิดใหม่ที่เริ่ มปรากฏ
ในช่ วงครึ่ งหลังพุทธศตวรรษที่ 25 ด้วยการประดับด้วยภาพจิตรกรรมซึ่ งง่ายกว่าการประดับด้วย
ประติมากรรมซึ่ งต้องใช้ช่างที่มีทกั ษะพอสมควร โดยปรากฏที่หน้าบันอุโบสถวัดปทุมวิหารเป็ น
แห่งแรก
6.2.5 การกาหนดอายุ อุโบสถแบบนี้ มีเพียงหลังเดียว คือ อุโบสถวัดปทุมวิหาร
และน่ าจะมี อายุอยู่ระหว่าง พ.ศ.2460-2480 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในกลันตันมาก
เนื่องจากมีบริ ษทั ดัฟ (Duff Syndicate Company) จากอังกฤษได้สัมปทานขุดแร่ ทางตอนใต้ของรัฐ
กลันตัน70 ใกล้กบั อาเภอบาเจาะ ช่ วงเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับปี ที่สร้างพระประธานและบูรณะ
69

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุ งเทพฯ :

70

, 2548), 204.

กระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันดารงราชานุ ภาพ, พระราชหัตถ

เลขารัชกาลที่ 5

พ

ศ, 139.
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ถ71 ซึ่ งเขียนเป็ นอักษรไว้ที่ฐานพระประธาน “พ.ศ. 2466” (ภาพที่ 117) ในการบูรณะคราวนี้
น่าจะเปลี่ยนจากอุโบสถไม้มาเป็ นอุโบสถก่ออิฐถือปูนมีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าอุโบสถหลังเดิม จึงต้อง
สร้างพระประธานองค์ใหม่โดยให้ช่างจากตากใบเป็ นผูส้ ร้าง พระประธานองค์น้ ียงั มีรูปจาลองที่ช่าง
ตากใบออกแบบไว้อยูภ่ ายในอุโบสถ (ภาพที่ 118-119)

ภาพที่ 117 จารึ กที่ฐานพระประธานในอุโบสถวัดปทุมวิหาร

ภาพที่ 118 พระพุทธรู ปไม้จาลอง พระประธาน

ภาพที่ 119 พระประธานอุโบสถวัดปทุมวิหาร

อุโบสถวัดปทุมวิหาร

71

วีระ สุวรรณ และ แฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน, 100.
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โดยสรุ ปอุโบสถในช่ วงที่ 2 ยังคงสื บเนื่ องคติความเชื่ อเดิมในการกาหนด
ตาแหน่ งที่ต้ งั และการหันหน้า แต่มีการปรับปรุ งรู ปแบบเข้าหาศิลปะแบบไทยประเพณี ตั้งแต่ส่วน
ฐาน ซุ ้มประตู-หน้าต่าง หลังคา และเครื่ องประดับหลังคา โดยเฉพาะหลังคานั้นพบว่ามีพฒั นาการ
ตามลาดับจากหลังคาจัว่ ที่มีหลังคาพาไลรอบ ต่อมาเริ่ มทาหลังคาปี กนกซ้อนอยู่ระหว่างหลังคาจัว่
กับหลังคาพาไล ภายหลังก็มีการทาหลังคาจัว่ สองซ้อน และซ้อนชั้นหลังคาพาไลตาม
นอกจากนี้ ยงั พบว่า อุโบสถบางหลังยังมีลกั ษณะผสมกับศิลปะจีน ศิลปะ
ตะวันตก ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากมี คนจีนอาศัยอยู่ในหมู่บา้ นเป็ นจานวนมากและนิ ยมอุปถัมภ์วดั ไทย
ส่ วนอุโบสถที่ผสมกับศิลปะตะวันตกนั้น เป็ นการทาตามรู ปแบบอุโบสถที่กาลังได้รับความนิยมอยู่
ในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดสงขลา
ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ได้มีการสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขมียอดทรง
ปราสาท นับเป็ นอาคารเรื อนยอดหลังแรกในรัฐกลันตัน ในการสร้างครั้งนี้ แม้วา่ จะได้รับแรงดลใจ
มาจากปราสาท พระที่นงั ในพระบรมมหาราชวัง แต่รูปแบบและวิธีการยังคงแสดงอิทธิ พลศิลปะ
ท้องถิ่น รวมถึงศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกด้วย
อิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ที่เข้า มาในรัฐกลันตันในช่ วงนี้ น่ าจะเกิ ดจาก
การติดต่อของคณะสงฆ์ไทยในรัฐกลันตันกับคณะสงฆ์ในจังหวัดนราธิ วาส ปั ตตานี สงขลา และ
นครศรี ธรรมราชเป็ นส่ วนใหญ่ พระสงฆ์ไทยในรัฐกลันตันที่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้
จดจารู ปแบบและนาไปบอกให้ช่างพื้นบ้านสร้างอุโบสถตามแบบอย่างที่ได้เห็นมา รวมถึงการนา
ช่างจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาก่อสร้าง แม้วา่ จะไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึก แต่จากการวิเคราะห์
รู ปแบบแล้ว ก็พ บว่าอุ โบสถบางหลังอาจสร้ างโดยช่ างพื้นบ้า นหรื อพระสงฆ์ที่ ได้รับนิ มนต์จาก
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรื อจังหวัดสงขลา มาอยูใ่ นรัฐกลันตัน
7. วิเคราะห์ อุโบสถในรัฐกลันตัน ช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500 –2550)
ในช่วงนี้ ไทยกับมาเลเซี ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ด้วย ตนกู อับดุล เลาะห์มาน นายก
รัฐมนตรี คนแรกของมาเลเซี ยมีมารดาเป็ นคนไทย รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาลเซี ยในขณะนั้น ต่างก็
ให้งบประมาณสนับสนุ นการสร้างวัดไทยหลายวัด ตลอดจนนาแบบอุโบสถของกรมศิลปากร ซึ่ ง
เขียนโดยพระพรหมพิจิตร และแบบอุโบสถที่ ได้รับความนิยมอยู่ในไทยขณะนั้น รวมถึงช่างไทย
เข้าไปทาการก่อสร้ างอุโบสถ ดังปรากฏหลักฐานว่า อุโบสถและเสนาสนะที่สร้างขึ้นในต้นพุทธ
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ศตวรรษที่ 26 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 26 ในรัฐกลันตันมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี อย่างน้อย 2 วัด
คือ วัดจีนประดิษฐาราม อาเภอปาเซร์มสั (ภาพที่ 120 ก) กับอุโบสถวัดประชาจีนาราม อาเภอตุมปั ต
(ภาพที่ 120 ข)

(ข)

(ก)
ภาพที่ 120 อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ช่วงที่ 3 ในรัฐกลันตัน
(ก) อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม อาเภอปาเซร์มสั
(ข) อุโบสถวัดประชาจีนาราม อาเภอตุมปัต

อุโบสถวัดจีนประดิ ษฐารามมีอกั ษรจารึ กที่ผนังด้านสกัดหน้า สร้ าง พ.ศ. 2506 และ
อุโบสถวัดประชาจินาราม สร้างเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 254172 ทั้ง 2 วัดนับเป็ นวัดที่สร้างใหม่ในช่ วงนี้ มี
รู ปแบบศิลปะไทยประเพณี อย่างแท้จริ ง ดังนั้นจึงไม่มีพฒั นาการเกี่ ยวข้องกับอุโบสถในท้องถิ่ น
ส่ วนวัดอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นวัดที่ ต้ งั ในช่ วงที่ 2 อุโบสถหลังเดิมที่มีอยู่ยงั ใช้งานได้ดี ประกอบกับมีการ
อุปสมบทน้อยลง ความจาเป็ นในการใช้งานอุโบสถจึงลดลง บางวัดมีอุโบสถแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในทางพิธีกรรมด้วยมีพระสงฆ์น้อย อุโบสถเหล่ านี้ ส่วนใหญ่จึงทาการบูรณะโดยการทาสี ใหม่
เปลี่ ยนกระเบื้ องหลั ง คาหรื ออาจปรั บ เปลี่ ยนหลั ง คาทั้ งหมดให้ เ ป็ นหลั ง คาซ้ อ นชั้ น
ย
72

ณี

3 นี้ ผูว้ ิจยั จึงขอศึกษาอุโบสถเพียง 2 วัด คือ วัดจีน

วีระ สุวรรณ และแฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน, 25.
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ประดิษฐาราม และอุโบสถวัดประชาจินารามเป็ นหลัก แม้ว่าอุโบสถทั้ง 2
กลุ่มเดียว คือ กลุ่มอุโบสถแบบศิลปะ

ย
ไทยประเพณี
7.1 อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี

7.1.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถขนาด 5 ห้อง โครงสร้างส่ วนใหญ่เป็ นคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก อุโบสถยังคงรักษาการหันหน้าไปทางทิศตะวันตกตามคติความเชื่ อเดิม มีสีมาล้อม 8
ตาแหน่งและนิ ยมทากาแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถ ทาทางเข้า 3
ย

2

เพื่อให้รับกับ

ขึ้น

ส่ วนด้านหลังไม่ทา ลักษณะ

ดังกล่าวนี้เหมือนกันทั้งอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม และอุโบสถวัดประชาจีนาราม
7.1.2 ส่ วนฐาน อุโบสถมีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทาบันไดขึ้นสองข้างมุขทั้ง
สองข้าง แต่อุโบสถวัดประชาจีนารามทาบันไดขึ้ นตรงที่มุขหน้าด้วย (ภาพที่ 121) ลักษณะของ
บันไดน่าจะเกี่ยวข้องกับบันไดขึ้นเรื อนมลายูที่ทาพนักสองข้างผายออกไปทางด้านข้าง บันไดทาง
ขึ้นจึงกว้างและค่อยๆ แคบลง (ภาพที่ 122)

ภาพที่ 121 บันไดด้านหน้าอุโบสถวัด
ประชาจีนาราม

ภาพที่ 122 บันไดเรื อนมลายู บริ เวณบาลิก ปูเลา
รัฐปี นัง

ส่ วนฐานของอุโบสถทั้งสองเป็ นฐานสิ งห์ท้ งั ส่ วนที่เป็ นฐานรับมุข และส่ วน
ฐานที่ รับ อุ โบสถ แต่มี รายละเอี ย ดบางอย่า งแตกต่ า งกัน คื อ ฐานอุ โบสถวัดจี นประดิ ษ ฐารามมี
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ลูกแก้วอกไก่ตรงท้องไม้ และไม่มีการประดับกระเบื้องโมเสค (Mosaic) (ภาพที่ 123 ก) ส่ วนฐาน
อุโบสถวัดประชาจีนารามไม่ทาลูกแก้วอกไก่ และยังประดับกระเบื้องโมเสคส่ วนฐานทั้งหมด (ภาพ
ที่ 123 ข) ทั้งยังยกพื้นอุโบสถสู งกว่าพื้นมุขและทาบันไดหน้าประตูสามขั้น รายละเอียดที่แตกต่าง
กันนี้ น่าจะเป็ นเพราะแบบอุโบสถที่นามาก่อสร้างไม่เหมือนกันและออกแบบโดยช่ างคนละกลุ่ ม
โดยอุโบสถวัดจีนประดิษฐารามมีรูปแบบฐานสิ งห์เหมือนกับรู ปฐานของพระพรหมพิจิตร (ภาพที่
124) มากกว่าอุโบสถวัดประชาจีนาราม

(ก)

(ข)

ภาพที่ 123 ฐานอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ช่วงที่ 3 ในรัฐกลันตัน
(ก) ฐานอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ข) ฐานอุโบสถวัดประชาจีนาราม

ภาพที่ 124 แบบฐานสิ งห์ ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร
ที่มา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์ สถาปัตยกรรม ภาคต้ น (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2495), 17.
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7.1.3 ส่ วนตัวอุโบสถ ประกอบด้วยโครงสร้างผนังและเสารับหลังคา มีเสาหาน 4
เสาทั้งสี่ ตน้ จะสร้างค่อนไปทางริ มซ้ายและริ มขวา เพื่อเปิ ดพื้นที่ใต้กระจังฐานพระ
ประดับแผงแรเหนื อคูหา ส่ วนบริ เวณคูหาประดับสาหร่ ายรวงผึ้ง การทาด้านสกัดแบบนี้มีลกั ษณะ
เปิ ดบางท่านเรี ยกว่า “จัว่ เปิ ด”73 จึงต้องมีแผงแร หรื อสาหร่ ายรวงผึ้ง หรื อทั้งแผงแรและสาหร่ าย
รวงผึ้งเพื่อกันแดดกันฝน ขณะเดียวกันก็ประดับเพื่อความงามด้วย
เสาบัว ลักษณะเป็ นเสาสี่ เหลี่ยม มีท้ งั แบบที่ลบมุม และย่อมุม ในอุโบสถวัด
จีนประดิษฐารามเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมเรี ยบลบมุม (ภาพที่ 125 ก) ส่ วนอุโบสถวัดประชาจีนารามเป็ นเสา
สี่ เหลี่ ยมย่อมุมแปด (ภาพที่ 125 ข) เสาแบบนี้ ทาเป็ นเสาหานรับหลังคามุขรวมถึงทาเป็ นเสาเก็จ
หรื อเสาอิง มีบวั หัวเสาแบบบัวจงกล (ภาพที่ 126) ประกอบด้วยลวดบัวส่ วนที่เป็ นกลีบบัวตรงยาว
ส่ วนปลายบานโค้งขึ้นข้างบน ที่โคนกลีบมีกลีบเลี้ยงเรี ยงติดต่อกัน ใต้บวั จะประกอบด้วยเส้นลวด
ท้องไม้ ลูกแก้วอกไก่ โดยมีเส้นลวดกากับทั้งบนและล่าง ท้องไม้ เส้นลวด และบัวคว่าซึ่ งคล้ายกับ
บัวหลังสิ งห์ และไม่ทาบัวที่โคนเสาเนื่ องจากไม่ได้ย่อมุมไม้สิบสอง แบบอย่างเสาสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
เสาย่อมุมแปดดังกล่าวนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับแบบเสาบัว ซึ่ งออกแบบโดย พระพรหมพิจิตร74 นิยมใน
ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 เช่น อุโบสถวัดพระศรี รัตนมหาธาตุบางเขน กรุ งเทพฯ ซึ่ งน่าจะได้รับ
อิทธิพลจากงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์

73

สมใจ นิ่มเล็ก, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย, 79.
เรื่ องเดียวกัน, 12.

74
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 125 บัวหัวเสาแบบบัวจงกล อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ในรัฐกลันตัน
(ก) อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ข) อุโบสถวัดประชาจีนาราม

ภาพที่ 126 บัวหัวเสาแบบบัวจงกล ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร
ที่มา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลปสถาปัตยกรรม (ภาคต้ น) (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2495), 46.
สาหรับเสาหานอุโบสถวัดประชาจีนารามทาเสาบัวรับขื่อเอก ขื่อโททาให้
บัวหัวเสาซ้อน 2

ส่ วนอุโบสถวัดจีนประดิษฐารามทาเสาบัวขึ้นมารับขื่อของหลังคาตับบนและ

เสาบัวริ มนอกรับเต้าของหลังคาตับที่ 2 โดยไม่ซอ้ นชั้นบัวหัวเสาเหมือนอุโบสถวัดประชาจีนาราม
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การทาบัวหัวเสาซ้อนชั้นน่าจะมีที่มาจากงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริ ศรานุวดั ติวงศ์ เช่น อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ (ภาพที่127) และสื บต่อมาถึง
งานของพระพรหมพิจิตรอย่างที่อุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน กรุ งเทพฯ (ภาพที่ 128) และงาน
ของหลวงวิศาลศิลปกรรม เช่น อุโบสถวัดราชบุรณะราชวรวิหาร กรุ งเทพฯ ซึ่ งสร้างใน พ.ศ. 250375
(ภาพที่ 129) โดยเฉพาะงานของหลวงวิศาลศิลปกรรมได้แพร่ หลายอยูน่ านกว่างานของพระพรหม
พิจิตรเนื่ องจากท่านมีอายุยืนยาวกว่า แบบเสาบัวและบัวหัวเสาดังกล่าวแม้วา่ จะสื บสายต่อกันลงมา
จากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ แต่ก็มีการดัดแปลงไปตามรสนิยมของช่างแต่ละคน

ภาพที่ 127 เสาบัวมีบวั หัวเสาซ้อนชั้นอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 128 เสาบัวอุโบสถวัดพระศรี
มหาธาตุบางเขน

ภาพที่ 129 เสาบัวหน้าบันอุโบสถวัดราช
บุรณะราชวรวิหาร กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ

75

พระพุทธปรางค์ วดั ราชบุรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ), สุนิสา มัน่ คง, บรรณาธิการ (กรุ งเทพฯ : รุ่ ง

ศิลปการพิมพ์, 2552), 30.

138

คันทวย ส่ วนประกอบสถาปั ตยกรรมแบบไทยประเพณี ที่ทาหน้าที่รับเต้า
หรื อขื่อหลังคาตับล่าง โดยมีดา้ นหนึ่ งติดอยู่กบั เสาและมีส่วนที่โค้งอ่อนเฉี ยงขึ้นไปรับเต้าหรื อขื่อ
ประเภทเดียวกับเท้าแขนหรื อค้ ายัน ในขณะเดียวกันก็เป็ นเครื่ องประดับตกแต่งสถาปั ตยกรรมแบบ
ศิลปะไทยประเพณี เช่นเดียวกับส่ วนอื่น
รู ปแบบคันทวยยังคงเป็ นแบบมาตรฐานที่ใช้กนั ทัว่ ไป ลักษณะเหมือนตัว
เหงายืดตัวขึ้นมาตั้งรับส่ วนบน คันทวยประกอบด้วยลวดลายตกแต่งประเภทกาบและตัวเหงาที่เกิด
จากการแบ่งตัวของลายกนกสามตัว ส่ วนที่สาคัญของกนกคือ ขนาดที่เหมาะสมกับหลังคา ความ
กว้างของหลังคาที่ยนื่ ออกไป จะกะประมาณให้เท่ากับด้านกว้างของคันทวยเป็ น 4 ส่ วน และด้านสู ง
จะเป็ น 6 ส่ วน หรื อ 7 ส่ วน หรื อ 8 ส่ วนขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอุโบสถ76 (ภาพที่ 130) นอกจากนี้ คนั
ทวยยังสามารถประดิ ษฐ์เป็ นรู ปอื่นได้อีก เช่น ประดิษฐเป็ นรู ปหงส์ที่มีรายละเอียดของส่ วนต่างๆ
เช่น หัว คอ อก ปี ก ขา และหาง หรื อ แบบหงส์ที่ลดตัดทอนให้ดูเรี ยบง่ายสมัยใหม่ข้ ึน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 130 คันทวย ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร
(ก) ขนาด 4x6

(ข) ขนาด 4x8

ที่มา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลปสถาปัตยกรรม (ภาคต้ น) (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2495), 52-53.
อุ โบสถวัด จี นประดิ ษ ฐาราม เป็ นอุ โ บสถขนาดเล็ก และค่ อนข้า งเตี้ ย กว่า อุ โบสถวัด
ประชาจีนาราม ซึ่ งเป็ นอุโบสถที่ยืดสู งกว่า แต่คนั ทวยของอุโบสถทั้งสอง มีขนาดไล่เลี่ยกัน (ภาพที่
76

พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลปสถาปัตยกรรม (ภาคต้ น), 52-53
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131 ก, ข) คือ กว้างประมาณ 4 ส่ วน และสู งประมาณ 6

ด้วยเหตุน้ ี คนั ทวยอุโบสถวัดประชาจี

นารามจึงดูบอบบางและไม่สอดรับกับความสู งของอุโบสถ ต่างจากอุโบสถวัดจีนประดิษฐารามซึ่ ง
มีสัดส่ วนเหมาะสมกับความสู งของอุโบสถกว่า จากที่กล่าวมาทาให้เห็นว่าแม้จะมีแบบอุโบสถแบบ
ไทยประเพณี ที่เป็ นมาตรฐานของอุโบสถในภาคกลางของไทย แต่การตีความแบบ การขยายแบบ
รวมถึงทักษะประสบการณ์ของช่างก็อาจทาให้ส่วนประกอบของอุโบสถผิดเพี้ยนไปจากแบบ

(ข)

(ก)
ภาพที่ 131 คันทวยขนาด 4X6
(ก) อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม

(ข) อุโบสถวัดประชาจีนาราม

ซุ้ มทรงปราสาท รู ปแบบซุ ้มที่มี ช้ นั ซ้อนลดหลั่นต่อเนื่ องขึ้ นไปเป็ นยอดแหลม77
เป็ นแบบแผนการประดับ กรอบประตู ก รอบหน้า ต่ า งที่ มี ฐานัน ดรสู ง ในอดี ต แต่ ปั จจุ บ นั ไม่ ไ ด้
เคร่ ง ครั ด78 ที่ ป ระดับ กรอบประตู มี เฉพาะซุ ้มประตูอุ โบสถวัดจีนประดิ ษ ฐาราม และซุ ้มประตู
หน้าต่างอุโบสถวัดประชาจีนาราม ซึ่ งมีปริ มาตรทางประติมากรรมและการประดับตกแต่งแตกต่าง
กันชัดเจน

77

สันติ เล็กสุขมุ , “งานช่ าง คาช่ างโบราณ” (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 84.

78

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ , 54.
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ซุ้มทรงปราสาทอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
ลักษณะของซุ ้มประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3

เสาซุ ้ม และซุ ้ม แต่

เนื่องจากซุ ้มประตูอุโบสถวัดจีนประดิษฐารามตั้งเสาซุ ้มซึ่ งทาย่อมุมไม้สิบสองบนฐานที่ต่อมาจาก
ฐานอุโบสถ และยกพื้นสู งจากพื้นมุขจึงไม่ทาฐานเพียงแต่ประดับกาบพรหมศรที่โคนเสา (ภาพที่
132 ก, ข)

(ข)

(ก)
ภาพที่ 132 ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอด อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ก) ซุม้ ประตู
(ข) ภาพขยายกาบพรหมศร

เสาบัวเรี ยบเกลี้ยงมาถึงบัวหัวเสาเป็ นแบบบัวจงกลรู ปแบบเหมือนกันกับเสา
หาน แต่ทาต่างจากเสาหานตรงที่ ใต้บวั มีกลี บเลี้ยงอีกชั้นหนึ่ ง เส้นลวด ท้องไม้ เส้นลวด ลูกแก้ว
เส้นลวด ท้องไม้ เส้ นลวด และบัวหลังสิ งห์ซ้อน 2
ษ

ย

ช่างพื้นบ้านร่ วมในการก่อสร้าง

ซึ่ง ดัดแปลง

ษ

หาน

ตามรสนิยมตัวเอง ซึ่งอาจมี
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ซุ ม้ เป็ นซุ ม้ ทรงจอมแหมีช้ นั เชิงกลอนซ้อน 5 ชั้นสลับกับลาดหลังคา เหม 3
ชั้นและบัวกลุ่มซ้อน 3 ชั้น ปลี ลูกแก้ว ปลียอดและลูกแก้ว ชั้นเชิ งกลอนแต่ละชั้นประดับซุ ้มบัน
แถลงและซุ ้มรังไก่และลดจานวนลงเหลือเฉพาะซุ ้มบันแถลงซึ่ งอยู่ตรงกลาง (ภาพที่ 133 ก) เมื่อ
พิจารณาแล้วรู ปแบบซุ ม้ น่าจะได้แบบอย่างมาจากซุ ้มประตูทรงปราสาทยอดอุโบสถวัดพระศรี รัตน
ศาสดารามกรุ งเทพฯ เนื่ องจากมีส่วนประกอบคล้ายกันแต่จานวนชั้นเชิงกลอนและเหมต่างกัน คือ
อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดารามมีช้ นั เชิงกลอน 5

รับเหม 5 ชั้น ปลี ลูกแก้ว ปลียอดและลูกแก้ว

(ภาพที่ 133 ข) บ่ ง บอกว่า อุ โบสถวัด พระศรี รั ตนศาสดารามยัง คงเป็ นอุ โ บสถที่ ส าคัญ ส าหรั บ
พระสงฆ์ในวัดที่ห่างไกลอย่างในกลันตัน เนื่องจากมีการประกอบพิธีสาคัญของราชสานักอยูบ่ ่อย ๆ
ทั้งยังมีการประดับตกแต่งที่งดงามสมกับเป็ นอุโบสถที่อยูใ่ นพระบรมมหาราชวัง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 133 ภาพเปรี ยบเทียบซุม้ ประตูทรงปราสาท
(ก) อุโบสถวัดประชาจีนาราม กลันตัน
(ข) อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ
ซุ้ มทรงปราสาทอุโบสถวัดประชาจีนาราม ประกอบด้วยเสาซุ ้มอยูส่ องข้าง
ประตู รับซุ ้ม เสาซุ ้มย่อมุ มไม้สิบสองตั้งส่ วนฐานแบบฐานบัวคว่า บัวหงาย โคนเสาประดับกาบ
พรหมศร ตาบ และบัวหัวเสาแบบบัวแวง เสาซุ ้มนี้ ทาย่อมุมตั้งแต่ส่วนฐานขึ้นมาถึงบัวหัวเสารับกับ
ซุ ม้ ซึ่ งทาย่อมุมและยกเก็จออกมาจนลอยออกมาจากผนังมาก
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ซุ ้มประกอบด้วยชั้นเชิงกลอนซ้อน 5
2

ย

โดย รับองค์ระฆัง บัลลังก์ เหมซ้อน 3

(ภาพที่ 134 ก, ข) ซึ่ งน่าจะได้รับอิทธิ พลมาจาก

เรื อนยอดพระมหามณฑปในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม (ภาพที่ 135 ก, ข )

(ก)
ภาพที่ 134 ซุม้ ประตูทรงปราสาทยอดอุโบสถวัดประชาจีนาราม
(ก) บริ เวณมุขหน้า ซุ ม้ ประตูทางด้านข้าง
(ข) ภาพขยายซุ ม้ ทรงปราสาทยอด

(ข)
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 135 ทรงปราสาทยอดพระมหามณฑปในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
(ก) พระมหามณฑป
(ข) ลายเส้นซุม้ ทรงปราสาทยอด
ที่มาภาพ (ข) : สมใจ นิ่มเล็ก, อุโบสถ สถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 94.
ซุ ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถวัดจีนประดิษฐารามกับอุโบสถวัดประชาจีนา
รามมีท้ งั ส่ วนที่เหมือนกันและส่ วนที่ต่างกัน ส่ วนที่เหมือนกันคือ การทาชั้นเชิ งกลอนรับบันแถลง
และซุ ้มรังไก่ 5 ชั้น ส่ วนยอดที่เป็ นเหม บัวกลุ่ม ปลี ลูกแก้ว ปลียอด และลูกแก้วเหมือนกัน ส่ วนที่
ต่างกัน คือ การทาหลังคาลาดและองค์ระฆัง ซึ่ งซุ ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถวัดจีนประดิษฐารามทา
หลังคาลาดแต่ไม่ทาองค์ระฆัง ส่ วนซุ ้มทรงปราสาทยอดอุโบสถวัดประชาจีนาราม ทาองค์ระฆังไม่
ทาหลังคาลาด ส่ วนที่เหมือนกันแสดงให้เห็นถึงลักษณะร่ วมของส่ วนยอดที่ทาเหมือนกับส่ วนยอด
ของเจดียท์ รงเครื่ องอันเป็ นรู ปแบบศิลปะสมัยรัตนโกสิ นทร์เหมือนกัน ส่ วนที่แตกต่างกันอาจเพราะ
ท าโดยช่ า งคนละกลุ่ ม คนละช่ ว งเวลา ซึ่ งมี แ นวคิ ด ในการออกแบบหรื อ ท าตามต้น แบบที่ ไ ม่
เหมือนกัน เช่น อุโบสถวัดจีนประดิษฐารามอาจทาตามแบบซุ ้มปราสาทยอดอุโบสถวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม ส่ วนอุโบสถวัดประชาจีนารามอาจทาตามยอดของอาคารทรงมณฑป ซุ ้มแบบนี้ บางที
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เรี ยกว่า “ซุม้ ทรงมณฑป” ตามแบบอาคารที่ประดับ ส่ วนรู ปแบบซุ ้มทรงปราสาทยอด ศาสตราจารย์
ดร. สันติ เล็กสุ ขมุ อธิ บายไว้วา่ มี 2 แบบ คือ แบบที่เป็ นเสาตั้งคานทับ ชั้นซ้อนลดหลัน่ ต่อเนื่องขึ้น
ไปเป็ นยอดแหลม และแบบชุ ดหลังคาลาดที่ซ้อนลดหลัน่ ขึ้นไปและมียอดเรี ยวแหลมเช่นกัน เทียบ
ได้ ก ั บ ยอดพระมหามณฑป หรื อพระมหาปราสาท เช่ น พระที่ น่ั ง ดุ สิ ตมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง (ภาพที่ 136) แต่ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ แบบชุ ดหลังคาลาดได้รับความนิ ย ม
ต่อเนื่องมากกว่า79

ภาพที่ 136 ส่ วนยอดพระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง กรุ งเทพฯ
.

ซุ้มทรงบันแถลง รู ปแบบซุม้ ที่ประดับกรอบหน้าต่างอุโบสถแบบศิลปะไทย

ประเพณี มีที่ อุโบสถวัดจีนประดิ ษฐาราม ลัก ษณะของซุ ้ม ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3
(ภาพที่ 137 ก, ข)

79

สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ าง คาช่ างโบราณ, 84-86.
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 137 ฐานอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ช่วงที่ 3 ในรัฐกลันตัน
(ก) ซุ ม้ หน้าต่างทรงบันแถลงอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ข) แบบซุ ม้ หน้าต่างของพระพรหมพิจิตร
ที่มา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์ สถาปัตยกรรม ภาคต้ น (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 71.
ฐานซุ ้มเป็ นแบบฐานบัวหรื อฐานปั ทม์ มีหน้ากระดานเส้นลวด บัวหงาย
เส้นลวด ท้องไม้ เส้นลวด บัวคว่า หน้ากระดานตอนล่างและมีเส้นลวดกากับเหมือนตอนบน (ภาพที่
137 ก)
เสาซุม้ เป็ นเสาสี่ เหลี่ยมลบมุม โคนเสาประดับลายกาบประดิษฐ์เป็ นลายหน้า
ขบในทรงลายกระจัง กลางเสามีตาบเป็ นลายประจายามประดับตรงสันเสา บัวหัวเสาแบบบัวจงกล
เหมือนเสาบัว ใต้บวั มีทอ้ งไม้ อกไก่ และบัวหลังสิ งห์โดยที่ไม่ทาเส้นลวดกากับ
ซุ ้ม ตั้ง อยู่บ นกรอบหน้า ต่ า งรั ด เกล้า หรื อ เชิ ง กลอนท าเรี ย บไม่ มี ล วดลาย
ประดับ กรอบซุ ม้ ด้านในทาหยักตรงกลาง ซึ่ งน่าจะได้รูปแบบมาจากแบบซุ ้มหน้าต่างแบบหนึ่ งของ
พระพรหมพิจิตร (ภาพที่ 137 ข) แต่ใบระกาได้ประดิษฐ์เป็ นลายใบเทศเรี ยงติดต่อกันจนถึงส่ วน
ปลาย ที่ประดิ ษฐ์เป็ นลายคล้ายหน้าขบของพระพรหมพิจิตรเพียงแต่ทาฟั นเพิ่มจนดูเหมือนหน้า
มากกว่า ลายหน้าขบนี้ พระพรหมพิจิตรอาจได้แรงบันดาลใจมาจากลายคล้ายหน้ากาล ซึ่ งเป็ นงาน
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ปูนปั้ นฝี พระหัตถ์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ที่ทาประดับหน้าบันซุ ้มประตู
(ภาพที่ 138 ก)วัดด้านทิศตะวันออก และซุม้ ศาลาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ภาพที่ 138 ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 138 ซุม้ ประตูวดั และซุ ม้ ศาลา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ
(ก) ซุม้ ประตูวดั ด้านทิศตะวันออก
(ข) ซุม้ ศาลา
7.1.4 ส่ วนหลังคา หมายถึงส่ วนที่อยูด่ า้ นบนของอาคารตั้งอยูบ่ นผนังและเสาทา
หน้าที่รับน้ าหนัก โครงสร้างหลังคาประกอบด้วยขื่อที่พาดอยูบ่ นผนัง ตั้งเสาตุ๊กตารับขื่อเอก ขื่อโท
ตั้งดั้งขึ้ นไปรั บอกไก่ โครงสร้ างหลังคาส่ วนที่เป็ นขอบและส่ วนที่ตอ้ งการความแข็งแรง ส่ วนที่
ต้องการความแข็งแรงเป็ นพิเศษมักเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เช่น จันทัน สันหลังคา เชิงกลอน แปหัว
เสา แปงวง ขื่อเอก ขื่อโท เสาตุก๊ ตา มักนิยมทาเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ส่ วนแป กลอน ระแนงยังคง
เป็ นไม้
โครงสร้ างหลังคาจัว่ ของอุโบสถช่ วงนี้ ทาซ้อนลดหลัน่ 3 ซ้อน 3 ตับ ซ้อน
แรกคลุมพื้นที่มุข และหลังคาตับล่างทาหน้าที่กนั แดด ฝน ซึ่ งต่างจากอุโบสถในช่วงที่ 2 ที่นิยมทา
หลังคาพาไลรอบตามแบบอุโบสถที่นิยมมาก่อนรัชกาลที่ 5 หลังคาแผ่กว้างออกมามากเพื่อป้ องกัน
แดดและฝน แสดงให้เห็นว่าอุโบสถในช่วงที่ 3 นี้ ไม่ได้คานึงถึงสภาพอากาศในท้องถิ่น แต่ตอ้ งการ
สร้างอุโบสถตามแบบศิลปะไทยประเพณี อย่างที่นิยมอยู่ในกรุ งเทพฯ เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นวัด
ไทยที่ มีพุทธศาสนาแบบเดี ยวกันกับในไทย แต่ช่างในกลันตันทาไม่ได้จึงต้องนาช่ างไทยรวมถึ ง
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แบบอุ โบสถจากไทยเข้าไปก่อสร้ าง อย่างไรก็ตามบางส่ วนของอุโบสถก็ชวนให้คิดว่าอาจมีช่าง
พื้นบ้านกลันตันร่ วมในการก่อสร้างด้วย
เครื่องประดับหลังคา เครื่ องประดับหลังคาเป็ นส่ วนประดับตกแต่งที่มกั ใช้
แสดงฐานันดรของอาคาร มีรูปแบบและลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละชาติ แม้วา่ แต่ละส่ วนจะมี
คติความหมายเชิงสัญลักษณ์และประดับในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่าง
สิ้ นเชิ ง งานลักษณะนี้ มกั ทาสื บทอดต่อกันมาจนเป็ นประเพณี นิยม มีระเบียบแบบแผนการประดับ
เฉพาะตัว
เครื่ องประดับหลังคาอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ประกอบปั้ นลมหรื อ
รวยในกรอบรู ปสามเหลี่ยมพนมมาบรรจบกัน ตรงที่รวยมาบรรจบกันมีช่อฟ้ าตั้งอยู่บนสันอกไก่
ใบระกา คือ ส่ วนที่ติดอยูก่ บั ปั้ นลม ซึ่ งเรี ยกว่า “รวย” หรื อ “ลายอง” ซึ่ งแยกเฉี ยงลงมาจากช่อฟ้ าถึง
แปหัวเสา ของหลังคาแต่ละชั้น ปลายสุ ดเป็ นหางหงส์ ซึ่ งอยูใ่ นเค้าโครงของเศียรนาค
เครื่ องประดับหลังคาอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ซ่ ึ งประกอบด้วยช่อฟ้ า
ใบระกา หางหงส์ และปั้ นลม ชุ ดเครื่ องประดับ หลังคาซึ่ งมีชื่อเรี ยกสองแบบ คื อ แบบที่เรี ยกว่า
“นาครวย” (ภาพที่ 139 ก) สาหรับปั้ นลมที่ทาตรงลงมาจากช่ อฟ้ า และแบบที่เรี ยก “นาคลายอง”
(ภาพที่ 139 ข) สาหรับปั้ นลมที่มีส่วนคดโค้งอย่างลาตัวนาค ซึ่ งมีชื่อเฉพาะว่า “นาคสะดุง้ ” ส่ วน
ปลายของหางนาคที่เกี่ยวอยูก่ บั แปงวงเรี ยกว่า “งวง” หรื อ “งวงไอยรา”

(ก)
ภาพที่ 139 “นาครวย” และ “นาคลายอง”
(ก) “นาครวย “ อุโบสถวัดชนะสงคราม กรุ งเทพฯ
(ข) “นาคลายอง” อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม

(ข)
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เครื่ อ งประดับ หลัง คาอุ โ บสถในช่ ว งที่ 3 ของกลัน ตัน มี รู ป แบบเหมื อ นกับ
เครื่ องประดับหลังคาอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ของไทย ซึ่ งแตกต่างจากอุโบสถในช่วงที่ 2 ที่
ช่อฟ้ ามีส่วนคดโค้งตามความเข้าใจและรสนิยมของช่างพื้นบ้าน หางหงส์ยงั มีรูปแบบคล้ายกับลาย
กนก ส่ วนใบระกา80 ทาได้ง่ายกว่าช่อฟ้ า และหางหงส์ช่างกลันตันจึงทาใบระกาได้ก่อน
ช่อฟ้ า ส่ วนประดับที่อยู่ตรงยอดของกรอบหน้าบัน เป็ นรู ปแบบเฉพาะของช่ อฟ้ า
ตามแบบศิลปะไทยภาคกลาง แสดงถึงการรับอิทธิพลศิลปะแบบไทยประเพณี อย่างงานช่างหลวงทั้ง
ช่อฟ้ าอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม อาเภอปาเซร์ มสั (ภาพที่ 140 ก) และ ช่ อฟ้ าอุโบสถวัดประชาจี
นาราม อาเภอตุมปัต (ภาพที่ 140 ข) ส่ วนหางหงส์มีท้ งั ที่เป็ นแบบหางหงส์เหรา (ภาพที่ 141) ซึ่ งเป็ น
แบบหางหงส์ที่พระพรหมพิจิตรออกแบบ (ภาพที่ 142) และแบบหางหงส์ในเค้าโครงของเศียรนาค
ห้าเศียร ซึ่ งเป็ นแบบไทยประเพณี ที่ทาสื บเนื่องกันมานาน มีตวั อย่างอยูท่ ี่อุโบสถวัดประชาจีนาราม
อาเภอตุมปั ตแล้ว (ภาพที่ 143) งานประดับหลังคาดังกล่ าวบ่งบอกถึงการรับรู ปแบบศิลปะไทย
ประเพณี อ ย่ า งที่ ไ ม่ เ คยปรากฏมาก่ อ น ด้ ว ยเครื่ องประดับ หลั ง คาของอุ โ บสถในช่ ว งที่ 2
ย

ษ

ย ดังนั้นอุโบสถวัดจีน

ประดิ ษฐาราม อาเภอปาเซร์ มสั จึงน่ าจะเป็ นต้นแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณี ที่ช่างท้องถิ่ นได้
ศึกษา

80

หมายถึงส่วนบนของปั้นลมหรื อรวยที่แบ่งเป็ นซี่เล็กๆ เพื่อให้มองเห็นคล้ายกับตัวพญานาคที่มี
ครี บอยูบ่ นหลัง ดูเพิ่มใน สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ าง คาช่ างโบราณ, 137
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(ข)

(ก)
ภาพที่ 140 ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์แบบศิลปะไทยประเพณี

(ก) ช่อฟ้ า ใบระกา และหางหงส์เหรา อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
(ข) ช่อฟ้ า ใบระกา และหางหงส์เศียรนาค อุโบสถวัดประชาจีนาราม

ภาพที่ 141 หางหงส์อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม

ใบระกา
หางหงส์ในเค้าโครงเศียร
นาค
หางหงส์รูปเหรา

ภาพที่ 142 หางหงส์ในเค้าโครงเศียรนาค และหางหงส์รูปเหรา ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร
ที่มา : พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์ สถาปัตยกรรม ภาคต้ น (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2495), 89.
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ภาพที่ 143 หางหงส์อุโบสถวัดประชาจีนาราม
หน้ าบัน และแผงแรคูหา แนวคิดการออกแบบหน้าบัน และแผงแรคูหา
รวมถึงลวดลายประดับ คงได้รับมาพร้อมกับแบบอุโบสถ ทาให้รูปแบบและวิธีการประดับหน้าบัน
แบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป จากหน้าบันเรี ยบ ๆ ไม่มีงานประดับ หรื อมีการประดับด้วยงานจิตรกรรม
เปลี่ ยนเป็ นการหล่อลวดลายเป็ นปูนจากแม่พิมพ์แล้วนามาติดบนพื้นหน้าบัน เช่ น อุโบสถวัดจีน
ประดิษฐาราม อย่างไรก็ตามงานประดับหน้าบันแผงแรและคูหาของอุโบสถหลังนี้ยงั คงเกี่ ยวข้อง
กับการตกแต่งตามแบบศิลปะพื้นบ้าน คือ เขียนสี ตกแต่งลงไปบนลวดลายปูนปั้ น ส่ วนอุโบสถวัด
ประชาจีนารามนั้นใช้วิธีปิดทองประดับกระจกสี ลวดลายประดับทั้งหมดตามลักษณะงานประณี ต
ศิลป์ ไทย (ภาพที่ 144)

(ข)

(ก)
ภาพที่ 144 อุโบสถวัดประชาจีนาราม
(ก) ด้านหน้าอุโบสถ

(ข) ภาพขยายหน้าบัน
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ดังนั้นทั้งหน้าบันและการประดับตรงคูหาและแผงแรรู ปสี่ เหลี่ยมใต้กระจัง
ฐานพระ อุดปี กนก นับเป็ นจุดเด่นของอุโบสถกลุ่มนี้ เนื่องจากอุโบสถในช่วงที่ 2 เป็ นอุโบสถที่มีจวั่
ปิ ดเพราะต้องทาหลังคาพาไลรอบเพื่อกันแดดกันฝน แต่อุโบสถในช่ วงที่ 3 ทาหน้าจัว่ แบบเปิ ด
เนื่องจากด้านหน้ามีมุขยืน่ ออกมาจึงใช้หน้าบัน แผงแร สาหร่ ายรวงผึ้งทาหน้าที่บงั แดดกันฝนให้กบั
มุขแทน งานประดับส่ วนนี้จึงต้องมีความคงทนพอสมควร กล่าวคือ หล่อเป็ นงานปูนทั้งหมดแล้วลง
รักปิ ดทองประดับกระจกปกป้ องผิวอีกชั้นหนึ่ง
ลวดลายที่ ป ระดับ หน้า บัน อุ โ บสถวัด จี น ประดิ ษ ฐาราม (ภาพที่ 145)
ออกแบบเป็ นลายก้านขดกนกใบเทศในพื้นสามเหลี่ยม มีจุดเด่นอยูท่ ี่รูปเทพพนมที่ลอยเด่นขึ้นพ้น
มาจากพื้นหลังล้อมด้วยลายกนกช่อใบเทศ (ภาพที่ 146) ในขณะที่ลายอื่นโดยรอบ ค่อนข้างแบนติด
อยูบ่ นพื้นหลัง ตอนล่างของหน้าบัน มีลายกนกก้านขดกนกใบเทศอยูส่ องข้าง มีกนกตัวเล็ก ตัวใหญ่
ยอดลาย กาบ และนกคาบ เรี ยงร้ อยสลับกันไปตามหลักการออกแบบลายไทย ลวดลายดังกล่าวนี้
เกี่ยวข้องกับแบบลายหน้าบันของพระพรหมพิจิตร เช่น หน้าอุโบสถวัดมณฑป พระนครศรี อยุธยา
(ภาพที่ 147)

ภาพที่ 145 หน้าบันอุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม
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ภาพที่ 146 ภาพขยายหน้าบันอุโบสถวัดจีน
ประดิษฐาราม

ภาพที่ 147 ภาพขยายหน้าบันอุโบสถวัด
มณฑป พระนครศรี อยุธยา

ส่ วนหน้า บันอุ โบสถวัดประชาจี นารามนั้น โดดเด่ นด้วยงานประดับ ที่ มี
สี สรรกว่า ทั้งลวดลายและประติ มากรรมรู ปธรรมจักรก็นูนออกมาจากพื้นหลังจนเป็ นรู ปลอยตัว
(ภาพที่ 148) แนวคิดการออกแบบหน้าบันเป็ นรู ปธรรมจักรนี้ ปรากฏมาแล้วตั้งแต่หน้าบันด้านทิศ
ใต้ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ภาพที่ 149 ก) ซึ่ งเป็ นฝี พระหัตถ์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และหน้าบันด้านทิศใต้อุโบสถวัดพระศรี รัตนมหาธาตุบางเขน กรุ งเทพ ฯ
(ภาพที่ 149 ข) และอุโบสถสุ นทรธรรมทาน (วัดแค นางเลิ้ง) (ภาพที่ 149 ค) เพียงแต่ประติมากรรม
ที่เป็ นจุดเด่นของหน้าบันไม่ได้ลอยเด่นออกมาจากพื้นหลังมากเหมือนกับหน้าบันอุโบสถวัดราช
บุรณะราช ซึ่ งเป็ นงานช่างหลวงที่สืบต่อลงมาโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม

ภาพที่ 148 ภาพขยายหน้าบันอุโบสถวัดประชาจีนาราม
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 149 ภาพขยายหน้าบันที่ประดับรู ปธรรมจักร
(ก) หน้าบันด้านทิศใต้ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ
(ข) หน้าบันด้านทิศใต้ อุโบสถวัดพระศรี รัตนมหาธาตุบางเขน กรุ งเทพฯ
(ค) หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถวัดสุ นทรธรรมทาน กรุ งเทพฯ
ดังนั้นแบบอย่างการประดับหน้าอุโบสถวัดประชาจีนารามจึงน่าจะได้รับมา
จากหน้าบันอุโบสถวัดราชบุรณะ กรุ งเทพฯ (ภาพที่ 150 ก) ซึ่งหลวงวิศาลศิลปกรรมเป็ นผูอ้ อกแบบ
อุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมที่ถูกระเบิดทาลายในสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2503 แต่
งานประติ ม ากรรมที่ ป ระดับหน้า บันเป็ นผลงานของนายสง่ า มะยุระ 81 ซึ่ ง เด่ นเป็ นพิเศษด้วยรู ป

81

สุนิสา มัน่ คง, บรรณาธิการ, พระพุทธปรางค์ วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) (กรุ งเทพฯ :
รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2552), 60.
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ประติมากรรมลอยตัวที่ ต้ งั อยูบ่ นกระจังฐานพระหน้าบันอุโบสถจตุรมุขทั้งสี่ ดา้ น (ภาพที่ 150 ข)
รู ปแบบการประดับหน้าบันดังกล่าวนี้น่าจะเป็ นแบบที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมา

(ก)

(ข)

ภาพที่ 150 อุโบสถวัดราชบุรณะราชวรวิหาร กรุ งเทพฯ
(ก) อุโบสถวัดราชบุรณะฯ ด้านทิศใต้
(ข) หน้าบันด้านทิศตะวันออก
สาหรับมุ ขหน้ามุขหลังตกแต่งคูหามุขใต้หน้าบันด้วยลายสาหร่ าย เหนื อ
คูหามุขมีแผงแร ลายหน้าอุดปี กนก องค์ประกอบเหล่านี้เป็ นงานช่างโบราณที่มีพฒั นาต่อเนื่องมาจน
เป็ นรู ปแบบศิลปะไทยประเพณี และเมื่อรัฐกลันตันรับรู ปแบบอุโบสถของพระพรหมพิจิตรมาก็ได้
นารู ปแบบของแผงแรและคูหามาด้วย โดยทาครั้งแรกที่อุโบสถวัดจีนประดิษฐาราม (ภาพที่ 145)ซึ่ ง
มีการประดับคูหาแบบเดียวกับอุโบสถวัดมณฑป พระนครศรี อยุธยา (ภาพที่ 149 ข) ผลงานของพระ
พรหมพิจิตรอีกชิ้นหนึ่งที่สร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่ งต่างจากอุโบสถวัดประชาจีนา
ราม ที่ มีท้ งั แผงที่ รวมเป็ นช่ องเดี ยวกันและสาหร่ ายรวงผึ้งประดับคูหา (ภาพที่ 148) งานประดับ
ลัก ษณะนี้ น่ า จะได้แบบอย่า งมาจากงานของหลวงวิศ าลศิ ล ปกรรม ที่ นิย มรวมแผงแรเป็ นช่ อ ง
เดียวกัน ใต้กระจังฐานพระมีสาหร่ ายรวงผึ้งแบบโปร่ ง
โดยสรุ ป อุโบสถในช่วงที่ 3 ในรัฐกลันตันมีพฒั นาการมาสู่ แบบศิลปะไทย
ประเพณี ที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน โดยส่ วนหนึ่ งเกิดจากการนาแบบอุโบสถและช่างจากไทย
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เข้าไปทาการก่ อสร้ าง รู ปแบบอุ โบสถตั้งแต่ส่วนฐานจนถึ งส่ วนหลังคาจึ งมีรายละเอียดเพิ่มเติ ม
หลายอย่างแตกต่างจากช่วงที่ 2 เช่ น การทามุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การทาซุ ้มประตูและซุ ้ม
หน้า ต่ า งที่ เข้า ชุ ดกัน การใช้ขื่ อ หรื อเต้า ยื่น ออกมารั บ หลังคาตับ ล่ า งและท าคัน ทวยรั บ เป็ นต้น
ส่ วนประกอบเหล่านี้ มีรูปแบบ ระเบียบแบบแผนการประดับตามแบบศิลปะไทยประเพณี อย่างงาน
ช่างหลวง ไม่ใช่เพียงแค่ทาให้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับศิลปะไทยประเพณี แต่วิธีการทาก็ยงั คงถูกต้อง
เช่นเดียวกัน
หลังคาชนิดสามซ้อนสามตับ มีเครื่ องประดับหลังคาแบบเครื่ องลายอง เช่น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
หลังคาในช่ วงที่ 3 นี้ ก็นส
ับว่าแตกต่างจากช่ วงที่ 2 เช่ นกัน เนื่ องจากในช่ วงที่ 2 ช่ างได้ประยุกต์
ช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ ้ง ปั้ นลมพาดอยู่บนแป แนวคิดในการออกแบบเครื่ องประดับ

เครื่ องประดับหลังคาของศิลปะพื้นบ้านมลายู และแบบจีนมาผสม บ่งบอกว่าช่ างที่เข้าใจรู ปแบบ
ศิลปะไทยประเพณี มีนอ้ ยหรื อไม่มีเลย จึงเป็ นเหตุให้มีการนาช่างไทยและแบบอุโบสถจากไทยเข้า
ก่อสร้าง
7.1.5 กาหนดอายุ อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ในช่วงที่ 3 ย
ย

ษ

. .

2506

. . 2451 ซึ่ งสอดคล้องรู ปแบบอุโบสถที่ได้รับความนิยมอยู่
ในไทย คือ อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ของพระพรหมพิจิตรได้รับความนิ ยมมาตั้งแต่ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธศตวรรรษที่ 26 แบบอุโบสถดังกล่าวจัดทาขึ้นตามระเบียบรัฐนิยม ใน
สมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม ใน พ.ศ. 2483 ซึ่ งได้กล่าวรายละเอียดมาแล้ว ส่ วนแบบอุโบสถของ
หลวงวิศาลศิลปกรรม มีลกั ษณะสู งใหญ่กว่าอุโบสถของพระพรหมพิจิตร จึงมีฐานขนาดใหญ่และ
สามารถใช้พ้ื นที่ ส่ ว นล่ า งเป็ นพื้ นที่ เอนกประสงค์ เช่ น อุ โบสถวัด สุ น ทรธรรมทาน กรุ งเทพฯ
แนวคิดการสร้างอุโบสถแบบนี้ น่าจะปรากฏตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ซึ่ งเป็ นปี ที่ยกช่อฟ้ าอุโบสถวัดสุ นทร
ธรรมทาน กรุ งเทพฯ นับเป็ นมิติใหม่ของอุโบสถแบบที่แพร่ หลายเข้าไปในเมืองมลายู
8. สรุ ปรู ปแบบอุโบสถในรัฐกลันตัน
จากการวิเคราะห์รูปแบบอุโบสถในกลันตันตั้งแต่ พ.ศ. 2325-ปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) โดย
จัดเป็ น 3 ช่วงเวลา ตามลาดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบพุทธศิลป์ ไทย
ในรัฐกลันตัน พบว่า
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ช่ วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451)
ในช่วงนี้ วัดไทยในรัฐกลันตัน น่าจะมีอยูม่ ากทางตอนเหนือของรัฐ หรื อ บริ เวณอาเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิ วาสปั จจุบนั ลงมามาถึงบริ เวณอาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน บริ เวณนี้ เดิ มคงเป็ น
ถิ่ นที่ อยู่อาศัยของคนไทยมานานแล้ว เพราะในรั ชกาลที่ 2 ได้มีการนาหน่ อต้นพระศรี มหาโพธิ์
จากเมืองอนุราธปุระ ศรี ลงั กามาปลูกไว้ในกลันตัน ปั จจุบนั ก็คือ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ที่วดั พระพุทธ
บ้านพร่ อน อาเภอตากใบ จึงกล่าวได้วา่ ทางตอนเหนือของรัฐกลันตันในช่วงนี้ พระพุทธศาสนาเถร
วาทเจริ ญขึ้นแล้ว
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อุโบสถในช่ วงนี้ มีนยั ด้านที่ต้ งั กับกุฏิเจ้าอาวาส อาคารทั้งสองหลังเป็ นองค์ประกอบ
อุโบสถทรงเรื อน สร้างด้วยไม้ท้ งั หลัง ช่องแสงและช่องหน้าต่างประดับด้วยลายฉลุไม้

แบบอย่างการประดับศิลปะพื้นบ้านที่โยงใยกับการประดับตกแต่งแบบมลายู งานตกแต่งซึ่ งมีเพียง
เล็กน้อยนี้ บ่งบอกความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคนไทยกับคนมลายู จึงหยิบยืมรู ปแบบบางอย่างของ
อาคารมาใช้ นอกจากนี้ การผูกพัทธสี มาฝังลูกนิ มิตตามพุทธบัญญัติก็ยงั เป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยกาหนด
ไว้แปดตาแหน่งนอกขอบปูนที่ลอ้ มฐานเสา แต่ในระยะนี้ ยงั ไม่ทาใบสี มาเหนือพื้นดิน เมื่อประกอบ
กับ รู ป ทรงอาคารที่ มี หลังคาจัว่ และหลังคาพาไลรอบ ท าบันไดขึ้ นสองข้า งซ้ายขวาระเบีย งทาง
ด้านหน้า อุโบสถหลังนี้จึงเป็ นหลักฐานพุทธศิลป์ ที่แสดงถึงการสื บทอดรู ปแบบมาจากอุโบสถรุ่ น
เก่าที่อาจมีมาก่อนสมัยรัตนโกสิ นทร์
ในส่ วนของพระประธานนั้นมี ทาด้วยไม้ขนาดเล็ก นิ ยมระบายสี ตกแต่ง ซึ่ งน่ าจะทา
โดยพระที่ เ ป็ นช่ า ง พระพุ ท ธรู ป เหล่ า นี้ จ ะประดิ ษ ฐานบนโต๊ะ หมู่ ใ นอุ โ บสถ โดยมี ก ารจัดวาง
พระพุทธรู ปองค์ใดองค์หนึ่งเป็ นพระประธานด้วยการวางให้เหลื่อมออกมาข้างหน้ากว่าองค์อื่น
ช่ วงที่ 2 (พ.ศ. 2453-2499)
การโอนหัวเมื องมลายูในปกครองของไทยให้กบั อังกฤษ ทาให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
รัฐกลันตันอยูใ่ นปกครองของอังกฤษและบางส่ วนอยูใ่ นปกครองของไทย ส่ วนที่อยูใ่ นปกครองของ
ไทย คือ บริ เวณทางตอนเหนือของรัฐกลันตันหรื ออาเภอตากใบ ซึ่ งได้มีการหยิบยกเอาประเด็นของ
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คนไทย พุ ท ธศาสนาและวัดไทยที่ มี อยู่ม ากเป็ นหลัก ฐานยืนยันว่า บริ เวณนี้ ค นไทยอยู่ม าก่ อ น82
อังกฤษยอมรับเหตุผลจึงอาศัยแม่น้ าตากใบ-สุ ไหงโกลกเป็ นแนวเขตแดน ส่ งผลให้อาเภอตุมปั ตซึ่ งมี
คนไทยและวัดไทยน้อยกว่าติดไปอยูก่ บั รัฐกลันตันอาณานิคมของอังกฤษ
เหตุการณ์ ดงั กล่าว ทาให้คนไทยส่ วนหนึ่ งในรัฐกลันตันเป็ นคนไทยติดแผ่นดิน และ
ดารงชีวิตร่ วมกับคนเชื้ อชาติต่างๆ คนกลุ่มนี้เริ่ มพัฒนาหมู่บา้ นให้มีความเข้มแข็ง เพียงพอต่อการที่
จะต้องพึ่งพาตนเองได้ในทุกเรื่ อง นับตั้งแต่เรื่ องศิลปวัฒนธรรมไทย การศึกษาภาษาไทย ตลอดจน
การสื บทอดพุทธศาสนา เพื่อธารงความเป็ นไทยไว้เหมือนกับเมื่อครั้งที่เคยอยู่ในปกครองของไทย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เนื่องจากวัดเป็ นศูนย์กลางในการประกอบกิ
จกรรมต่างๆ

สภาพการณ์ดงั กล่าวส่ งผลให้มีการสร้างวัดใหม่เพิม่ ขึ้น ส่ วนวัดเก่าก็ได้บูรณะให้มีความมัน่ คง ถาวร
อุโบสถในช่วงนี้เปลี่ยนจากอุโบสถไม้ เป็ นก่ออิฐถือปูน หันหน้าทิศตะวันตกตามแบบ

อุโบสถในช่ วงที่ 1 และยังคงรั กษาโครงสร้ างหลังคาจัว่ มีหลังคาพาไลรอบ รวมถึ งการประดับ
ตกแต่งตามแบบศิลปะพื้นบ้านอยูร่ ะยะหนึ่ง ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี
อุโบสถที่สร้ างขึ้นมีขนาดใหญ่ข้ ึน ทรงค่อนข้างสู ง ในเบื้องต้นนิ ยมทาผังพื้นชนิดที่มี
พาไลรอบ ทาเสากลมรับหลังคาพาไล ซึ่ งน่าจะได้รับอิทธิ พลมาจากอุโบสถในรัชกาลที่ 5 อย่างเช่น
อุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส กรุ งเทพฯ ซึ่งทาเสากลมรับหลังคาพาไลเหมือนกัน
ประเด็นการทาเสากลมรับหลังคาพาไล จึงเป็ นประเด็นหนึ่งที่ทาให้อุโบสถในรัฐกลัน
ตันแตกต่างจากอุโบสถในอาเภอตากใบ ที่นิยมทาเสาสี่ เหลี่ยมรับหลังคาพาไลเนื่องจากเคยเป็ นส่ วน
หนึ่ งของรัฐกลันตันในอดี ต จึงมีการรับรู ปแบบอุโบสถจากภาคกลางของไทยมาก่อน โดยเฉพาะ
อุโบสถในรัชกาลที่ 3-4 ส่ วนในอาเภอตุมปั ต รัฐกลันตันนั้น จานวนวัดเก่ามีอยู่นอ้ ย จึงได้มีการ
สร้ า งวัด และบู ร ณะวัด เก่ า ขึ้ น ใหม่ ภ ายหลัง จากการโอนดิ น แดนให้ก ับ อัง กฤษ ดัง นั้น รู ป แบบ
พุทธศิลป์ ไทยที่เป็ นต้นแบบให้กบั วัดไทยในรัฐกลันตันจึงเป็ นรู ปแบบที่อยูใ่ นกระแสนิยมขณะนั้น
คือ แบบที่ทาในรัชกาลที่ 5-6 แต่เนื่ องจากรัชกาลที่ 6 ทรงสร้างวัดน้อย แบบอย่างอุโบสถส่ วนใหญ่
จึงเป็ นแบบที่ทาในรัชกาลที่ 5
ในด้า นการประดับ ตกแต่ ง แม้ว่า จะมี ช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ รวมถึ ง การประดับ
ตกแต่ ง ซุ ้ ม ประตู หน้ า ต่ า งเป็ นทรงปราสาทยอดและทรงบัน แถลง แต่ ล ัก ษณะรู ป แบบของ
82

วรรณวิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ 002 เล่ มที่ 3 วัดชลธาราสิงเห, 11.
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องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมดังกล่าวนี้ ก็ยงั มีธรรมชาติของงานช่างพื้นบ้าน บางหลังก็ผสมกับศิลปะ
จีน หรื อทั้งศิ ลปะไทยและศิลปะตะวันตก อันเนื่ องมาจากปั ญหาของการขาดช่ างที่เข้าใจรู ปแบบ
ศิลปะไทยประเพณี ที่ดีพอ ช่ างส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นช่ างพื้นบ้านหรื อพระสงฆ์ จึงปรับแปลงรู ปแบบ
เครื่ องประดับตามที่ช่างคุน้ เคยมาใช้ เช่ น การประดับตรงยอดจัว่ (ช่อฟ้ า) และ ปลายจัว่ (หางหงส์ )
ซึ่ งมี รูปแบบศิ ลปะพื้นบ้านมลายู การทาสันหลังคาอ่อนโค้งปลายเป็ นแฉกหางนกนางแอ่นอย่าง
ศิลปะแบบ”ฮกเกี้ ยน” รวมถึงนาคติความเชื่ อเกี่ ยวกับ “ฮวงจุย้ ” ของจีนมาใช้ อย่างไรก็ดีรูปแบบ
ดังกล่าวนี้ก็พบที่อุโบสถ หรื อ สิ่ งปลูกสร้างอื่นเพียงหนึ่งหรื อสองหลังเท่านั้น
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ส ้ ทาขึ้นในรัชกาลที่ 4 และได้แพร่ลงมายังเมืองสงขลา เมื่อคราวที่รัชกาล
แทนเสาพาไล อุโบสถแบบนี

ส่ วนอิทธิ พลศิลปะตะวันตกนั้น น่าจะเข้ามาพร้อมกับอุโบสถที่ทาช่องโค้งรู ปเกือกม้า

ที่ 4 เสด็จมาประพาส พร้ อมบูรณะพระเจดียบ์ นเขาตังกวน ทาให้ขุนนางทั้งหลายที่ตามเสด็จได้มี
โอกาสสร้ างวัด รู ปแบบอุโบสถดังกล่าวจึงปรากฏอยู่มากในจังหวัดสงขลา ด้วยในขณะนั้นเมือง
สงขลาเป็ นเมืองที่ มีพุทธศาสนาเจริ ญอยู่ก่อนแล้ว ทั้งยังเปรี ยบได้กบั ประตูสู่ เมืองมลายู เพราะมี
เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขทรงปราสาทยอดขึ้น และ
เริ่ ม มี ก ารท าเลี ย นแบบเครื่ องล ายองอุ โบสถศิ ล ปะไทยประเพณี นับ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ แสดง
เอกลักษณ์ของศิลปะไทยเด่นชัด สอดคล้องกับบรรยากาศชาตินิยมที่คุกกรุ่ นอยูใ่ นเวลานั้น
สาหรับพระประธานทาเป็ นปูนปั้ น ตกแต่งผิวด้วยการระบายสี แบบเหมือนจริ งหรื อ ลง
รักปิ ดทองทั้งองค์ องค์พระพุทธรู ปประทับบนรัตนบัลลังก์ มีฐานชุ กชี รองรับ ระบายสี ลวดลาย
ประดับตกแต่งแทนการปิ ดทองประดับกระจก งานระบายสี ตกแต่งที่กล่าวถึงนี้ น่าจะเป็ นลักษณะ
สาคัญของงานตกแต่งประติมากรรมที่ทาสื บต่อกันมาก่อนหน้านี้
ส่ วนจิตรกรรมมีแนวคิดและการแสดงออกแบบเดียวกับจิตรรกรรมที่กุฏิเจ้าอาวาสวัด
ในแถบจังหวัดปั ตตานี และจังหวัดนราธิ วาส นิ ยมเขียนรู ปพระจันทร์ พระอาทิตย์ และ ดวงดารา
ประดับที่เพดาน ตามคติความเชื่อที่เกี่ยวกับเขาพระสุ เมรุ ซึ่ งน่าจะเป็ นแบบแผนงานจิตกรรมประดับ
กุฏิและอุโบสถของวัดในภาคใต้ของไทยรวมทั้งในรัฐกลันตัน สาหรับจิตรกรรมประดับฝาผนังมี
เพียงแห่งเดียว เขียนเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับป่ าหิมพานต์ รามเกียรติ์และพระเวสสันดรชาดก ไว้ที่ผนังด้าน
นอกของอุโบสถ น่าจะมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนธรรมะให้คนทัว่ ไปได้เห็นโดยสะดวก จิตรกรรมแบบ
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นี้ คงได้รับแนวคิดและการแสดงออกมาจากไทยพร้อมกับอุโบสถที่ก่อผนังช่ องโค้งรู ปเกื อกม้ารับ
หลังคาพาไล ในรัชกาลที่ 4
บรรยากาศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากรุ งเทพฯ เป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนจักรของไทย
ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) กาหนดให้คณะสงฆ์ใน
พระราชอาณาจัก รขึ้ นกับ มหาเถรสมาคม มี สมเด็จพระสัง ฆราชเป็ นประธานโดยตาแหน่ ง การ
ปกครองคณะสงฆ์ในส่ วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็ นภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล โดยมีเจ้าคณะ
ภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ และ เจ้าคณะตาบลปกครองตามลาดับ
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อารามราษฎร์ และที่ ส านัสก สงฆ์ โดยเฉพาะพระอารามราษฎร์ น้ นั คื อ วัดซึ่ งได้รับพระราชทาน
ทั้งนี้ในหมวด 3

วิสุงคามสี มา ด้วยเหตุน้ ี วัดในรัฐกลันตันจึงต้องของพระราชทานวิสุงคามสี มาจากพระยากลันตัน

ประมุขของรัฐ
พระยากลันตันกลันตันจึงมีความสนิทสนมกับเจ้าอาวาส และเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเจ้าคณะรัฐ
ซึ่งเทียบเท่ากับเจ้าคณะจังหวัด ขนบธรรมเนียมดังกล่าวนี้ยงั มีสืบเนื่องกันลงมาถึงปัจจุบนั
ช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550)
ในช่วงนี้ พบว่ามีการสร้างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี อย่างแท้จริ ง อุโบสถแบบนี้
ไม่มีพ ฒ
ั นาการเกี่ ยวข้องกับอุ โบสถที่ มีมาก่ อนหน้านี้ นอกจากนี้ อุโบสถเก่ าที่มี มาก่ อน ก็ มกั ถู ก
บูรณะส่ วนหลังคาและประดับตกแต่งใหม่ให้เป็ นแบบศิลปะไทยประเพณี
อุโบสถ มีกาแพงแก้วล้อมลานประทักษิณ และมีสีมา 8 ตาแหน่ ง และเริ่ มก่อซุ ้มสี มา
อุโบสถมีผงั พื้นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขทั้งด้านหน้า และด้านหลัง กรอบประตู-หน้าต่าง ตกแต่งด้วย
ซุ ้มทรงบันแถลง หรื อ ทรงปราสาทยอด โดยเฉพาะโครงสร้างหลังคาได้เปลี่ยนเป็ นหลังคาจัว่ สาม
และมีหลังคาปี กนกซ้อนลดระดับตามสาม

โดยที่หลังคาตับล่างเป็ นหลังคากันสาด มีขื่อยื่น

ออกมาจากผนังรับ พร้ อมเสาเก็จและคันทวยติดตามเสา หลังคาทุกซ้อนประดับเครื่ องลายอง เช่ น
ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้
องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมดังกล่าวนี้ มีระเบียบแบบแผนการประดับตกแต่งตามแบบ
ศิลปะไทยประเพณี จากกรุ งเทพฯ เพราะได้แบบอย่างมาจากแบบอุโบสถที่ออกแบบโดยพระพรหม
พิจิตร ในราว พ.ศ. 2483

ย “รัฐนิ ยม” ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกอบกับ
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บรรยากาศชาติ นิยมที่ เกิ ดขึ้ นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภูมิภาคนี้ ก็มีส่วนเร่ งเร้ าให้วดั ไทย นา
รู ปแบบศิลปะไทยประเพณี รวมถึงช่างไทยเข้ามาก่อสร้างในรัฐกลันตัน
แบบอุโบสถดังกล่าวได้เข้ามาในรัฐกลันตันภายหลังจากมาเลเซี ยได้รับเอกราชใน พ.ศ.
2500 ความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมาเลเซี ยที่มีข้ ึนในช่วงนี้ ส่งผลต่อความเจริ ญงอกงามของ
วัดไทยในระยะนี้ดว้ ย
พระประธาน นิ ยมพระพุทธรู ปจาลองพระพุทธรู ปแบบสุ โขทัย หรื อ แบบเชี ยงแสน
พระพุทธรู ปเหล่านี้หล่อเป็ นสาริ ด และนาเข้ามาจากประเทศไทยทั้งสิ้ น ส่ วนพระประธานองค์เดิมก็
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ไม่ได้เคลื่อนย้ายออกจากอุโบสถ แต่มกั ประดิษฐานไว้ดา้ นหน้าพระประธานองค์ใหม่ ซึ่ งน่าจะเป็ น
คตินิยมโบราณ

พุทธศิลป์ ไทยในรัฐกลันตันมีแบบแผนและคติความเชื่ อของท้องถิ่นผสมมาตั้งแต่ตน้
นับตั้งแต่การออกแบบผังบริ เวณวัด ที่กาหนดให้อุโบสถและกุฏิเจ้าอาวาสเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ตลอดจนการหันหน้าของอาคารทั้งสอง ที่ยงั คงรักษาไว้อย่างเคร่ งครัดจนถึงปั จจุบนั แต่อุโบสถ
อาคารสาคัญของวัดมีพฒั นาการด้านรู ปแบบเข้าศิลปะแบบไทยประเพณี อย่างรวดเร็ ว อุโบสถมีการ
ปรุ งแต่งให้มีลกั ษณะของศิ ลปะไทยประเพณี เพิ่มมากขึ้นภายหลังการโอนดิ นแดนให้กบั อังกฤษ
กระนั้นก็ยงั คงมีอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะจีน และ ศิลปะตะวันตกปะปนอยูบ่ า้ ง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชียบูรพา ได้เกิดขบวนการชาตินิยมขึ้นในหมู่ประเทศที่
เคยอยูใ่ ต้อานาจของยุโรปมาก่อน กระแสชาตินิยมดังกล่าวนี้ มีส่วนผลักดันให้กลุ่มคนชาติต่างๆ ใน
มาเลเซี ย สร้างอาคารสาคัญที่มีรูปแบบ และสัญลักษณความเป็ นชาติน้ นั ๆ เด่นชัดขึ้น เช่น คนมลายู
ก็จะสร้ างมัสยิดที่มีโดม คนจีนก็จะสร้างวิหารของเทพต่างๆ ในรู ปแบบศิลปะฮกเกี้ยน หรื อ ศิลปะ
แต้จ๋ิว คนอินเดียก็สร้างเทวสถานที่มีโคปุระและสถาปัตยกรรมแบบอินเดียใต้ และคนไทยก็จะสร้าง
อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ตลอดจนการทาซุม้ ประตูวดั แบบไทย โดยเฉพาะอุโบสถแบบศิลปะ
ไทยประเพณี น้ นั ปรากฏหลักฐานชัดเจนในพุทธศตวรรษที่ 26
สภาพการณ์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพระสงฆ์ไทยใน
มาเลเซี ยกับศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ในไทย ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยก็ต้ งั แต่มีการออก
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ในรัชกาลที่ 5 รวมถึงการสอบธรรมสนามหลวงใน
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ต่างประเทศ ที่ไทยได้จดั สอบในมาเลเซี ยเป็ นประเทศแรก83ในราว พ.ศ. 2489 โดยมี พระเทพญาณ
โมลี (เกตุ ธรรมรัชชะ) อดีตเจ้าคณะอาเภอเมืองสงขลา (พ.ศ. 2473) และเจ้าคณะมณฑลจังหวัด
ปัตตานี (พ.ศ. 2477) จัดการศึกษานักธรรมในมาเลเซีย และมีการจัดสอบนักธรรมสนามหลวงสื บมา
จนถึงปัจจุบนั 84
การปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติสงฆ์ และ การสอบธรรมสนามหลวงดังกล่าว ล้วนเอื้อ
ต่อคณะสงฆ์ไทยในมาเลเซี ย ราวกับว่ารัฐกลันตันยังอยูภ่ ายใต้พระราชอาณาจักรเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ี
วัดไทยในมาเลเซี ย จึงเป็ นสถาบันทางสังคมที่ทาให้คนไทย มีการสื บเนื่ องวิถีไทยมาโดยตลอด
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ภายใต้พระศาสนจักรแบบเดียวกับในไทย

83

รายงานการสอนนักธรรมจากวัดป่ าธรรมชาติ, เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2555 เข้าถึงได้จาก
http://apacnews.net
84
พระเทพญาณโมลี (เกตุ ธรรมรัชชะ), เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.siamsouth.com

บทที่ 4
อุโบสถในรัฐเกดะห์ และรัฐปะลิส
1. ความนา
“เกดะห์” หรื อ “ไทรบุรี” เป็ นรัฐทางชายฝั่งทะเลตะวันตกที่อยูต่ ิดกับรัฐปะลิสทางตอน
เหนือสุ ดของมาเลเซีย (ภาพที่ 151) และติดกับจังหวัดสตูล สงขลา และยะลาของไทย ทิศตะวันออก
เป็ นเทือกเขาต่อมาจากเขาสันกะลาคีรี และภูเขาใหญ่นอ้ ยต่อเนื่องกันลงไป อันเป็ นต้นกาเนิดของ
แม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้ าเกดะห์ (Sungai Kedah) แม่น้ าปั ตตานี (Sungai Patani) แม่น้ าบูจงั
(Sungai Bujang) แม่น้ าเมอร์ บ๊อก (Sungai Merbok) และ แม่น้ ามูดา (Sungai Muda) ด้วยเหตุน้ ี พ้ืนที่
ราบส่ วนใหญ่จึงเป็ นที่ราบริ มฝั่งทะเล ที่ราบบริ เวณเชิงเขา แม่น้ าและลาคลอง

ภาพที่ 151 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงตาแหน่งที่ต้ งั วัดในรัฐเกดะห์และรัฐปะลิส จากความสู ง
ประมาณ
158 กิโลเมตร
jhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ที่มา : Kedah, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.googl/maps/n21rJ
hhhh
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จากสภาพภูมิศาสตร์ ของรัฐเกดะห์ที่ต้ งั อยูท่ างชายฝั่งตะวันตกและมีแม่น้ าอยูห่ ลายสาย
ทาให้การติดต่อคมนาคมทางน้ าสะดวก และเป็ นช่องทางให้วฒั นธรรมจากภายนอกหลัง่ ไหลเข้ามา
ได้ง่าย เห็นได้จากโบราณสถานรุ่ นเก่าในวัฒนธรรมฮินดู พุทธและอิสลามที่มีอยูใ่ นรัฐเกดะห์
ตามแนวแม่น้ าดังกล่าวข้างต้นเป็ นที่ต้ งั ของชุมชนน้อยใหญ่ โดยเฉพาะบริ เวณกัวลามูดา
ตอนใต้ของรัฐ ได้พบโบราณสถานและโบราณวัตถุท้ งั ในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูจานวนมากที่
เมอร์ บ๊อก (Merbok) (ภาพที่ 152) รวมถึงมัสยิดเพงกาลัน กากัพ มัสยิดเก่าในอาเภอกัวลามูดา (ภาพ
ที่ 153) บริ เวณนี้ จึง น่ า จะเป็ นเมื องหลวงเก่ ามาหลายสมัย ก่ อนที่ จะย้ายที่ ต้ งั ไปทางเหนื อของรั ฐ
บริ เวณคลองเกดะห์ใหม่1 เมืองอลอร์สตาร์ (Alorsetar)ในปัจจุบนั

ภาพที่ 152 ศาสนสถานบริ เวณหุบเขาบูจงั

ภาพที่ 153 มัสยิดเพงกาลัน กากัพ

(Bujang valley) เมอร์บ็อก (Merbok)

(Pengalan Kakap) สร้างราว
พุทธศตวรรษที่ 23 บูรณะเสร็ จเมื่อ
พ.ศ. 2537

รัฐเกดะห์จดั เป็ นรัฐขนาดใหญ่ที่มีคนไทยอาศัยอยูม่ ากที่สุด ราว 24,000 คน2และมี
วัดไทยมากที่ สุ ด โดยเฉพาะอาเภอเปิ้ นดัง (Pendang) ซึ่ ง อยู่ตอนกลางของรั ฐ ค่ อนมาทางทิ ศ
1

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2 (พระนคร : โรงพิมพ์บารุ งนุกลู กิจ, 2470. พิมพ์ในงานพระราชทาน

เพลิงศพพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุญนาค) เมื่อปี เถาะ พ.ศ. 2470), 79-80.
2

คานวณ นวลสนอง, ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิน่ ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิส และ

เประ (สงขลา : สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 34.
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ตะวันออกมีวดั มากถึง 11 วัด รองลงมาคืออาเภอเซะ (Sik) 6 วัด, อาเภอบาลิง (Baling) 6 วัด อาเภอ
ปาดังเตอรัพ (Padang Terap) 5 วัด อาเภอกูบงั ปาสู (Kubang Pasu) 3 วัด อาเภออลอร์ สตาร์ (Alor
Star) 3 วัด อาเภอกัวลามูดา (Kuala Muda) 3 วัด และอาเภอกูหลิม (Kulim) 1 วัด รวม 38 วัด กับ 5
สานักสงฆ์ กล่าวได้วา่ ตาแหน่งของวัดแสดงถึงตาแหน่งของหมู่บา้ นคนไทยในรัฐเกดะห์ที่กระจาย
อยู่บ ริ เ วณตอนกลางของรั ฐ รอบๆ ภู เ ขาเปรั ค ซึ่ งต่ า งจากรั ฐ กลัน ตัน ที่ ว ดั ส่ ว นใหญ่ ต้ ัง อยู่ใ กล้
พรมแดนไทย
ส่ วนในรัฐปะลิส ซึ่ งเป็ นรัฐที่เล็กที่สุดในมาเลเซี ย มีคนไทยราว 6,000 คน3 อาศัยอยู่
บริ เวณทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของรัฐไม่ไกลจากแนวพรมแดนบริ เวณปาดังเบซาร์ และสะเดา
จังหวัดสงขลา ยกเว้นวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ ที่อยูใ่ กล้ตวั เมืองมากกว่าวัดอื่น ปัจจุบนั รัฐปะลิสมีวดั รวม
4 วัด และสานักสงฆ์อีก 2 สานัก
1. ลักษณะทัว่ ไปวัดไทยในรัฐเกดะห์ และปะลิส
วัดในรัฐเกดะห์เกื อบทั้งหมดได้รับผลกระทบจากการปราบปรามโจรจีนคอมมิว นิ สต์
ระหว่าง พ.ศ. 2491-2503 ทาให้มีการอพยพชาวบ้านและพระออกจากหมู่บา้ นไปอยูใ่ นค่ายที่รัฐบาล
จัดให้4 วัดและหมู่บา้ นคนไทยถูกทาลายเพื่อไม่ให้เป็ นที่พกั อาศัยและส่ งเสบียงให้กบั กองโจร สิ่ ง
ปลูกสร้ างภายในวัดรวมถึ งศาสนวัตถุ ต่างๆ ได้รับความเสี ยหายและสู ญไปเป็ นจานวนมาก 5 เมื่อ
3

เรื่ องเดียวกัน.

4

เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการ “บริ กส์” (The Briggs Plan) แนวคิดของพลโท เซอร์ แฮโรลด์ บริ กส์

(Sir Harold Briggs) ผูอ้ านวยการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิ สต์ โดยนาผูจ้ บั จองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย
และอยูไ่ กลเขตเมือง กับกลุ่มคนที่รัฐบาลไม่สามารถให้ความคุม้ ครองไปอยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งใหม่ ซึ่งมีร้ ัวลวดหนาม
ล้อมรอบและมีสถานี ตารวจดูแล เพื่อให้ความคุม้ ครองและป้ องกันไม่ให้คนในบริ เวณนี้ ส่งเสบียงให้แก่โจรจี น
คอมมิวนิสต์ ดูใน คานวณ นวลสนอง, ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิสและ
เประ, 33. และดูเพิ่มใน ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 294-295.
มีวดั ที่ถูกอพยพไปรวม 12 หมู่บา้ น คือ หมู่บา้ นปลายระไมย หมู่บา้ นท่าน่าหรา หมู่บา้ นและวัด

5

ทุ่งควาย หมู่บา้ นและ วัดทุ่งพรุ หมู่บา้ นและวัดลาปา หมู่บา้ นและวัดลาเด็น หมู่บา้ นปลักคล้าและวัดปลักคล้ า
หมู่บา้ นและวัดปลักจันทร์ หอม หมู่บา้ นและวัดปาดังแปลง หมู่บา้ นและวัดกอหร้ า หมู่บา้ นและวัดยาหนา หมู่บา้ น
และ วัดปาดังก๊ วย ดูใน ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 292-295.
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สิ้ นสุ ดการปราบปรามโจรจีนคอมมูนิสต์ดงั กล่าวก็ยากต่อการบูรณะซ่อมแซมให้กลับคืนเหมือนเดิม
ชาวบ้านและพระสงฆ์บางหมู่บา้ นจึงไม่ได้ยา้ ยกลับมาถิ่ นฐานเดิม คงมีเพียงบางหมู่บา้ นที่ยา้ ยกลับ
และเริ่ มสร้างวัดกับหมู่บา้ นกันใหม่ ส่ วนในรัฐปะลิส ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ดงั กล่าวเหมือนรัฐเก
ดะห์
โดยสรุ ปแล้วหมู่บา้ นคนไทยในรั ฐเกดะห์ดงั กล่ าวข้างต้น แต่ละหมู่บา้ นมีวดั ประจา
หมู่บา้ น หมู่บา้ นเหล่านี้ ต้ งั อยูบ่ ริ เวณรอบๆ ภูเขาเปรัค (ภาพที่ 151) ในเขตอาเภอเปิ้ นดัง เสะ บาลิง
และปาดังเตอรัปรวม 13 วัด วัดทั้ง 13 วัดยังปรากฏอยูใ่ นเอกสารของสุ ลต่านอับดุล ฮามิด รัฐเกดะห์
ในปี พ.ศ. 2433 และพ.ศ. 2435 โดยมีวดั ลาเด็นเป็ นวัดใหญ่ที่สุดมีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ 22 รู ป6
ต่อมาได้มีผสู ้ ันนิษฐานว่า หมู่บา้ นลาเด็นเป็ นหมู่บา้ นของชนชาติไทยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
300 ปี และเป็ นวัดหนึ่งในจานวน 13 วัด ส่ วนวัดที่เหลือจะตั้งอยูใ่ กล้กบั วัดลาเด็นได้แก่ วัดปลักคล้า
วัดบาลิง วัดคลองช้าง วัดสระหลวง วัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม วัดโพธิ เจติยารา วัดลาปา วัดเทพ
สุ วรรณาราม วัดธรรมศิริวราราม วัดจันทร์หอม วัดท่านาหรา และวัดปาดังปูสิงห์7
2. ผังบริเวณวัด
หากพิจารณาการใช้งานของอาคารภายในวัด อุโบสถคงเป็ นอาคารที่สาคัญที่สุดและเป็ น
ประธานของวัด แต่อาจไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นตาแหน่งที่โดดเด่น หรื อมีนยั ด้านทิศทางกับสิ่ งปลูกสร้างอื่น
เช่ น เจดี ย ์ หรื อกุ ฏิ เจ้า อาวาส เนื่ อ งจากอุ โ บสถที่ ส ร้ า งก่ อ นพุท ธศตวรรษที่ 26 มี รูป แบบศิ ล ปะ
พื้นบ้านผสมคล้ายกับอาคารทัว่ ไป และอาจมีบางวัดที่สร้างอุโบสถแยกเป็ นอิสระจากอาคารอื่น เช่น
อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ รัฐปะลิส แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มกับสิ่ งก่อสร้างในเขต
พุทธาวาสมาตั้งแต่ช่วงแรก
อุโบสถนิยมสร้างชิดริ มใดริ มหนึ่งของวัด ค่อนมาทางหน้าวัด ส่ วนการหันหน้าพบว่า มี
ทั้งที่หนั ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แต่มีขอ้ สังเกตว่า อุโบสถหันหน้าทิศตะวันตกมักเป็ น
อุ โ บสถเก่ า ที่ ต้ งั อยู่ที่ เ ดิ ม ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ส ร้ า งใหม่ ห รื อ ได้มี ก ารบู ร ณะมาแล้ว เช่ น วัดสโมสรราชา
6

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

2554, เข้าถึงได้จาก http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/ working_paper/ Kuroda_Kedah.pdf.
7

คานวณ นวลสนอง, ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิน่ ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิส และ

เประ, 34.
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นุ ประดิ ษฐ์ อาเภอโกตาร์ เซตาร์ (ภาพที่ 154) วัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง วัดธรรมศิริ
วราราม อาเภอเซะ รัฐเกดะห์ เป็ นต้น

ภาพที่ 154 ภาพถ่ายทางอากาศ วัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์
ดังนั้นวัดเหล่านี้จึงอาจสร้างตามคติความเชื่อเดิมแบบเดียวกับวัดในรัฐกลันตัน ขณะที่
อุโบสถเก่าที่กาลังสร้างใหม่แทนของเดิม ได้ทาการปรับเปลี่ยนการหันหน้าอุโบสถจากทิศตะวันตก
เป็ นทิศตะวันออกตามคติความเชื่ อไทย เช่ น อุโบสถวัดโพธิ เจติยาราม อาเภอเปิ้ นดัง หรื อหันไป
ทางด้านอื่ น เพื่อให้รับกับเส้ นทางคมนาคม เช่ น อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ (หลังใหม่) อาเภอ
คังหง่า รัฐเปอร์ลิส หันหน้าอุโบสถไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็ นด้านหน้าวัด เป็ นต้น (ภาพที่ 155)

ภาพที่ 155 ภาพถ่ายทางอากาศ วัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส
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ลักษณะดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าคติความเชื่ อเกี่ยวกับทิศในรัฐเกดะห์ได้ลดหย่อนลง
สันนิ ษฐานได้วา่ เดิมอุโบสถคงนิยมหันหน้าทางทิศตะวันตกเหมือนกับวัดในรัฐกลันตัน ภายหลัง
เมื่อได้รับอิทธิพลจากไทย8 จึงเปลี่ยนการหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคติความเชื่อไทย ซึ่ งต่าง
จากอุโบสถในรัฐกลันตันที่แม้วา่ จะได้รับอิทธิพลจากไทยแต่ยงั ยึดถือการหันหน้าอุโบสถไปทางทิศ
ตะวันตกอันเป็ นคติความเชื่อเดิม
3. การแบ่ งช่ วงศึกษาวัดไทยในรัฐเกดะห์
จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั พบว่าวัดไทยในรัฐเกดะห์สามารถแบ่งช่วงศึกษาได้เช่นเดียวกับรัฐก
ลันตัน ด้วยก่อนที่จะโอนให้กบั อังกฤษ รัฐเกดะห์มีสถานภาพเป็ นหัวเมืองของไทยเช่ นเดียวกับรัฐ
กลันตัน และเพื่อให้การศึกษาอุโบสถเป็ นแนวทางเดียวกันจึงแบ่งช่วงศึกษาเหมือนกับการแบ่งช่วง
ศึกษาในรัฐกลันตันโดยอาศัยเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ดงั นี้
ช่ ว งที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) เป็ นช่ วงที่ รัฐเกดะห์ ย งั เป็ นหัวเมืองของไทย ก่ อน
รัชกาลที่ 4 ไทยต้องยกกองทัพมาตีเมืองไทรบุรีบ่อยครั้ง โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2464 เจ้าพระยาไทรบุรี
ได้หนี ไปอยู่เมืองเกาะหมาก กองทัพเจ้าพระยานครจึงตั้งทัพอยู่กลางเมืองไทรบุรี แล้วกวาดต้อน
ครอบครัวมลายูเมืองไทรบุรีส่งไปถวายทางกรุ งเทพฯ หลายร้อยครัว หลังจากนั้นเจ้าพระยานคร จึง
มีใบบอกเข้าไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานให้นายแสง
บุ ตรเจ้าพระยานคร ดารงตาแหน่ งพระยาอภัยธิ เบศร์ มหาประเทศราชบดิ นทร์ อินทรไอศวรรย์
ขัณฑเสมา มาตยานุชิต สิ ทธิสงคราม รามภักดี พิริยพาห เป็ นเจ้าเมืองไทรบุรี9 ซึ่ งนับเป็ นครั้งแรกที่มี
คนไทยเป็ นเจ้าเมืองไทรบุรี
เหตุ การณ์ ดงั กล่ าวข้างต้นสอดคล้องกับบันทึกของหลวงอุดมสมบัติ ดังปรากฏความ
ตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าจะให้พระยาไทรคงบ้านเมืองอยูต่ ามเดิมแล้ว ก็ตอ้ งคิดจัดแจงให้มน่ั คงที่ดีจึงจะได้
ถ้าไม่มน่ั คงวิง่ โร่ มาอีกแล้วอายเขาทีเดียว ต้องคิดหาเอาคนไปใส่ให้ได้สกั พันหนึ่งสองพัน
8

เป็ นแนวคิดของวัดในประเทศไทย ที่พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากไทยนาเข้ามา

9

พระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2501. พิมพ์เป็ น

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเอื้อ (เอื้อน) ณ สงขลา ณ เมรุ วดั มกุฏกษัตริ ยาราม วันที่ 20 กรกฎาคม
2501), 16-17.
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นัน่ แหละจึงจะรับรองเป็ นที่มน่ั คงไว้วางใจได้ จะคิดเอาคนที่ปลายแดนเมืองสงขลา เมือง
พัทลุง และบ้านเมืองใดบ้างซึ่งต่อแดนกับเมืองไทรไปขึ้นกับเมืองไทรก็ได้ ก็ยกเอา
ครอบครัวไปตั้งอยูใ่ นเขตเมืองไทรทีเดียว มีราชการมาก็จะได้ช่วยกันทันท่วงที...” 10

นอกจากนี้ ก็ยงั เป็ นเหตุการณ์ ที่สอดคล้องกับตาแหน่ งที่ ต้ งั ของวัดที่อยู่ในบันทึกของ
สุ ลต่าน ตนกู อับดุ ล ฮามิด ซึ่ งนักวิชาการชาวญี่ปุ่น ชื่ อ เกี ยวโกะ กูโรดะ (Keiko Kuroda) แห่ ง
มหาวิทยาลัยคาโกชิมา (Kagoshima University) พบว่ามีวดั ไทยจานวน 13 วัด ตั้งอยูบ่ ริ เวณรอบๆ
ภูเขาเปรัค (Bukit Perak) เขตอาเภอเปิ้ นดัง11 กลางเมืองไทรบุรีหรื อเกดะห์ (ภาพที่ 156) บริ เวณจึง
น่ าจะเป็ นเมืองหลวงไทรบุรีเมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 3 ได้ให้ นายแสง บุตรเจ้าพระยานคร หรื อ พระยา
อภัยธิ เบศร์ มหาประเทศราชบดิ นทร์ อินทรไอศวรรย์ ขัณฑเสมา มาตยานุ ชิต สิ ทธิ สงคราม ราม
ภักดี พิริยพาห เป็ นเจ้าเมืองไทรบุรี แต่ปัจจุบนั อุโบสถของวัดดังกล่าวส่ วนใหญ่ถูกทาลายไปเมื่อ
คราวปราบโจรจี นคอมมิ วนิ สต์ คงเหลื อเพียงบางวัดที่ยงั คงมีหลักฐานการบูรณะหรื อสร้ างใหม่
ในช่วงที่ 2

10

จดหมายหลวงอุมสมบัติ, พร้อมด้วยอธิ บายของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงรา

ชานุภาพ (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆมั พร โปรดให้พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระรัตนธัชมุนี (อิสฺสรญาณเถร) ณ เมรุ หน้าวัดพลับพลาอิศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส),
263.
11

Keiko 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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ภูเขาเปรัค

2
2

วัดพระธาตุป่าลิไลย์ บาลิง

ภาพที่ 156 ภาพสันนิษฐานบริ เวณที่ต้ งั เมืองหลวงไทรบุรีหรื อเกดะห์
(1) เมืองหลวงเก่าบริ เวณกัวลามูดา
(2) เมืองหลวงเมื่อในรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งที่คนไทยเป็ นเจ้าเมืองไทรบุรี
(3) เมืองหลวงเมื่อครั้งในรัชกาลที่ 5 ลงมาถึงปัจจุบนั
ที่มา : Kedah, accessed January 10, 2011, Available from http://Goo.gl/maps/n21rJ
อย่างไรก็ตาม จากการสารวจผูว้ ิจยั พบว่า อาเภอบาลิง ซึ่ งเป็ นอาเภอที่ต้ งั ห่ างออกมาจาก
อาเภอเปิ้ นดังลงมาทางใต้ (ภาพที่ 156) ยังมีวดั พระธาตุป่าลิไลย์บาลิง 12 และอุโบสถที่มีรูปแบบ

12

การตั้งถิ่นฐานของคนไทยในอาเภอบาลิงไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั ทราบแต่เพียงว่าอาศัยอยูม่ า

ประมาณ 300 ปี และอพยพหลายครั้ง ครั้งล่าสุ ดได้อพยพลงมาจากทางเหนื อบริ เวณโรงพยาบาลบาลิงเก่า ต่อมา
เกิ ดสงคราม ผูค้ นก็หนี กระจัดกระจาย เมื่ อเหตุการณ์ สงบจึ งกลับมาอยู่ในที่ เดิ ม และย้ายมาตั้งอยู่ในที่ ปัจจุบัน
เพื่อให้ใกล้กบั แม่น้ าบาลิง (Sungai Baling) ดูใน คานวณ นวลสนอง, ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้ อ
สายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิส และ เประ, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.ists.tsu.ac.th/ และดูใน
ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 343.
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แตกต่างจากอุโบสถในช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 อีกทั้งยังมีบางส่ วนที่แสดงอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านมลายู
เหลืออยู่ แม้วา่ บางส่ วนจะผ่านการบูรณะมาแล้วใน พ.ศ. 248213 (ภาพที่ 157)

ภาพที่ 157 อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์ บาลิง อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์
ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชดาริ ให้มีการทาถนนหลวงตั้งแต่พรมแดนเมืองสงขลา
ไปเมืองไทรบุ รี เพื่อให้มีการเดิ นทางติดต่อค้าขายได้ส ะดวก14 ถนนสายนี้ นอกจากมี ไว้เพื่อการ
เดินทางติดต่อค้าขายแล้ว ยังช่ วยให้ไทยสามารถกากับดูแลหัวเมืองมลายูได้เร็ วขึ้น ผลของการทา
ถนนน่ าที่ จะทาให้คนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่ นฐานและมีการตั้งวัดบุญญารามที่หมู่บา้ นปาดังเซระ
(Padangsera) อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ ในพ.ศ. 243115 และวัดในรัฐปะลิสอีก 2 วัดที่อาจมีอยูก่ ่อน
และได้รับการพัฒนาขึ้นมาในระยะนี้ คือ วัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ และ วัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า ซึ่ งมี
อายุประมาณ 100 ปี 16 (ภาพที่ 158 ก, ข) แต่อุโบสถน่าจะสร้างขึ้นในช่วงที่ 2

13

กาหนดอายุได้จากการเปรี ยบเทียบลวดลายที่อุโบสถกับที่หอระฆัง พบว่าเหมือนกันและที่หอระฆัง

มีอกั ษรจารึ ก พ.ศ. 2484 จึงสันนิษฐานว่าอุโบสถอาจบูรณะใน พ.ศ. 2484 พร้อมกับการสร้างหอระฆัง
14

พระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา), เรื่ องเดิม, 88-89.

15

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 278.

16

การระบุอายุ 100 ปี เป็ นการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2506 ดูใน ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยใน

มาเลเซีย, 273.
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 158 อุโบสถในรัฐปะลิส
(ก) อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า
(ข) อุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า
ใน พ.ศ. 2440 ไทยได้ทาการเปลี่ยนแปลงการปกครองในส่ วนภูมิภาค และรัชกาลที่ 5
ทรงแต่งตั้งเจ้าพระยาไทรบุรี ตนกู อับดุล ฮามิด เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรี17 โดยรวม
เมืองปะลิสและสตูลที่เคยขึ้นกับไทรบุรีกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ ง การแต่งตั้งดังกล่าวแสดงถึงความไว้
พระราชหฤทัยที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีต่อเจ้าพระยาไทรบุรี สันนิ ษฐานว่าในช่ วงนี้ เองที่เกดะห์ได้ต้ งั
เมืองอลอร์ สตาร์ เป็ นเมืองหลวงใหม่
ช่ วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) เป็ นช่วงที่องั กฤษได้เข้าครอบครองเมืองมลายูที่เคยเป็ นหัว
เมืองของไทยทั้งหมด เกดะห์ในช่วงนี้มีตนกู อับดุลฮามิด ซึ่ งได้รับพระราชทานยศเป็ น เจ้าพระยา
ไทรบุ รี ก่ อ นที่ จ ะมาอยู่ ใ นปกครองของอัง กฤษ สุ ลต่ า นท่ า นนี้ เป็ นผู้มี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และเป็ นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แม้วา่ ไทร
17

พ.ศ. 2440 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมหัวเมืองมลายูฝ่ายตะวันตก 3 เมือง คือ ไทรบุรี ปะ

ลิส และ สตูล ส่วนกลันตันและตรังกานูรวมอยูก่ บั มณฑลภูเก็ต ดูใน พระราชพงศาวดาร ภาคที่ 2, 109-110. และ
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ, พระราชหัตถเลขาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (ภาคที่ 2 ตอนที่ 1
ปกครองหัวเมืองและมลายู) (กรุ งเทพฯ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2521), 3. (อัดสาเนา)
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บุรีหรื อเกดะห์จะอยู่ในปกครองของอังฤกษแล้ว ท่านก็ยงั เฝ้ ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฏิ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองมลายูอย่างสมพระเกียรติ
วัดสาคัญที่สร้างขึ้นในช่วงนี้อยูใ่ นเมืองอลอร์สตาร์ คือ วัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ (ภาพ
ที่ 159) เพื่อเป็ นที่เก็บอัฐิบางส่ วนของมารดาคุณหญิงเนื่อง นนทนาคร ภรรยาคนไทยของสุ ลต่าน
ตนกู อับดุลฮามิด วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 โดยได้รับการสนับสนุนจากสุ ลต่าน และอุโบสถของวัด
นี้น่าจะเป็ นต้นแบบการสร้างอุโบสถในพุทธศตวรรษที่ 26 หลายวัดในรัฐเกดะห์

ภาพที่ 159 อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์ สร้าง พ.ศ. 2453
นอกจากนี้ ยงั มีอุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง ซึ่ งมีหลักฐานการสร้างใน
พ.ศ. 2478 อุโบสถหลังนี้ อาจสื บทอดรู ปแบบของอุโบสถทรงโถงรุ่ นเก่าที่มีมาก่อนหน้านี้ (ภาพที่
160)

ภาพที่ 160 อุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ สร้าง พ.ศ. 2478
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ช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550) เมืองมลายู ได้รับเอกราชมีรัฐธรรมนูญของตนเอง จนมี
การเลือกตั้งทัว่ ไปใน พ.ศ. 2502 ส่ งผลให้มาเลเซี ยกับไทยมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะมิตรประเทศ
ราว พ.ศ. 2507-2508 รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาลเซี ย ได้ให้งบประมาณสนับสนุ นการสร้างและ
บูรณะอุโบสถของวัดไทย เช่น วัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู ต่อมาก็สร้างวัดนิโครธาราม อาภอโก
ตาร์ เซตาร์ ซึ่ งเป็ นวัดที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองอลอร์สตาร์ เมืองหลวงของรัฐเกดะห์
วัดนิ โครธารามนี้ เป็ นวัดที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองอลอร์ สตาร์ เมืองหลวงของรัฐ สร้าง
ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็ นที่สอบธรรมสนามหลวงแทนวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ที่ถูกน้ าเซาะตลิ่งจน
อาจทาให้วดั ได้รับความเสี ย หาย โดยได้มอบให้ คุณประสงค์ ทองเต็ม นายช่างของกรมศาสนาใน
ขณะนั้นเป็ นผูอ้ อกแบบห้องสมุดหนังสื อภาษาไทยก่อน สร้างเสร็ จใน พ.ศ. 250918 ต่อมาจึงได้ทา
การก่อสร้างอุโบสถโดยมี ฯพณฯตนกู อับดุล เราะห์มาน นายกรัฐมนตรี มาเลเซี ยมาวางศิลาฤกษ์ ใน
พ.ศ. 2511 ภายหลังเมื่ออุโบสถสร้างเสร็ จใน พ.ศ. 2518 ได้มาทาพิธีเปิ ดอีกครั้งหนึ่ง19
ในการก่อสร้างดังกล่าวดังกล่าวนี้ ได้นาแบบอุโบสถและช่างไทยเข้าไปทาการก่อสร้าง
เสนาสนะต่าง ๆ ในวัด อุโบสถมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี ที่กาลังได้รับความนิยมอยูใ่ นไทยอย่าง
แบบอุโบสถของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) (ภาพที่ 161)

ภาพที่ 161 อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์

18

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นธรรม, ไทยในมาเลเซีย, 287.

19

ประวัติวดั ที่อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาเซตาร์ หรื อ เมืองอลอร์สตาร์ รัฐเกดะห์
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4. วิเคราะห์ อุโบสถในรัฐเกดะห์ และปะลิส ช่ วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451)
โดยสภาพภูมิศาสตร์ วดั ไทยในรัฐเกดะห์ และปะลิส น่าจะได้รับอิทธิ พลจากภาคกลาง
ของไทยผ่านมาทางสงขลามากกว่าทางอื่นเพราะมีพ้ืนที่ติดต่อกัน และด้านทิศตะวันออกเป็ นด้าน
ปิ ดเนื่ องจากเป็ นเทือกเขาสู ง อย่างต่อเนื่ องลงไปทางใต้ ส่ วนทิศตะวันตกเป็ นทะเลซึ่ งเป็ นอีกทาง
หนึ่ งที่ติดต่อกันได้ แต่เนื่ องจากวัดในวัดเกดะห์ช่วงแรกน่ าจะผ่านการบูรณะมาแล้ว ประกอบกับ
เหตุการณ์ปราบปรามโจรคอมมิวนิ สต์ในช่วง พ.ศ. 2491-2503 ทาให้หลักฐานอุโบสถที่มีอยูใ่ นวัด
ได้รับความเสี ยหาย วัดบางวัดถูกทิ้งร้างขาดการดูแล บางวัดก็ถูกย้าย20 และบางวัดก็ถูกเผา จึงเป็ น
การยากที่ จะระบุ รู ป แบบอุ โ บสถในช่ วงแรกได้ชัด เจน แต่ จากการส ารวจและเปรี ย บเที ย บกับ
ภาพถ่ายเก่า ผูว้ ิจยั พบว่าอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง อาเภอบาลิง เป็ นอุโบสถที่มีฐานบัวคว่า
บัวหงายค่อนข้างสู ง และทาประตูท้ งั ด้านหน้าและด้านหลัง โดยเฉพาะด้านหลังทาประตูชิดริ มซ้ายขวา ซึ่ งเป็ นลักษณะประตูอุโบสถของไทย อย่างไรก็ตามส่ วนประกอบสถาปั ตยกรรมบางส่ วนยัง
เกี่ ย วข้อ งกับ ศิ ล ปะพื้ น บ้า น เช่ น หลัง คาที่ ค ลุ ม บัน ไดด้า นหน้า และด้า นหลัง อุ โ บสถ รวมถึ ง
โครงสร้างหลังคา จึงจัดอุโบสถหลังนี้เป็ นอุโบสถแบบผสมศิลปะไทยประเพณี กบั ศิลปะพื้นบ้าน
มลายู สันนิ ษฐานว่า วัดพระธาตุป่าลิ ไลย์ บาลิ ง นี้ เป็ นวัดประจาหมู่บา้ นคนไทยเมื่อแรกเข้ามาตั้ง
หลักแหล่งในบริ เวณอาเภอบาลิ ง ในช่ วงที่ 1 แต่ได้มีการบูรณะต่อเติมบางส่ วนในภายหลัง จึงขอ
ศึกษาอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์ บาลิง อาเภอบาลิง ในช่วงแรกนี้ เพียงวัดเดียว เนื่องจากวัดที่เหลือ
ไม่ปรากฏหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ สร้างในช่วงแรก
อุโบสถแบบผสมศิลปะไทยประเพณีกบั ศิลปะพืน้ บ้ าน
ผูว้ ิจยั ได้วินิจฉัยมาแล้วว่า รู ปแบบศิลปะไทยประเพณี คือ ส่ วนฐานแบบฐานบัว และ
การท าประตู ท้ งั ด้า นหน้า และด้า นหลัง ซึ่ ง ต่ า งจากอุ โบสถส่ วนใหญ่ ที่ นิย มท าประตู 3 ด้าน คื อ
ด้านหน้า และด้านข้างสองข้าง คลุมบันไดหน้าประตู นอกจากนี้ ยงั ทาหลังคากันสาด คลุมบันได
ทางขึ้นอุโบสถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หลังคาแบบนี้ เป็ นหลังคาแบบพื้นบ้านมลายูที่มีชื่อเรี ยกว่า

20

คนไทยในหมูบ่ า้ นถูกอพยพให้ไปอยูใ่ นหมู่บา้ นใหม่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้ ซึ่งมีมากถึง 40 หมู่บา้ นใน

จานวนนี้ร้อยละ 80 เป็ นหมูบ่ า้ นคนจีน ดูเพิ่มใน Keiko Kuruda, The Siamese in Kedah under nation -state
Making, 2002, 2.
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“ปี ซัง เซซีเกท” (Pisang Sesiket Roof) ซึ่งเป็ นหลังคาสาหรับคลุมพื้นที่ส่วนที่ต่อขยายออกไป (ภาพ
ที่ 162) ซึ่ งต่างจากรั ฐกลันตันและรัฐปี นังที่ไม่ทาหลังคาแบบนี้ ในส่ วนนี้ จึงขอศึกษาหลังคาของ
เรื อนพื้นบ้านมลายูเพื่อเป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ดังนี้

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 162 หลังคาแบบปี ซัง เซซิเกท (Bumbung Pinsang Sesikat)
(ก) ภาพลายเส้นหลังคากันสาดแบบปี ซัง เซซิเกท
(ข) หลังคากันสาดคลุมบันไดเรื อนพื้นบ้านมลายูบริ เวณบาลิก ปูเลา รัฐปี นัง
(ค) หลังคากันสาดคลุมบันไดศาลาการเปรี ยญวัดวิสุทธิประดิษฐาราม รัฐเกดะห์
ที่มาภาพที่ 162 ก : ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมมาเลย์ (Malay Architecture Museum)
รัฐมะละกา
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ลักษณะรู ปแบบ
อุโบสถในช่ วงที่ 1 นี้ เหลื ออยู่เพียงหลังเดี ยวคือ อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิ ไลย์ บาลิ ง
(ภาพที่ 163) มีผงั พื้นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าด้านทิศตะวันออก ทาใบสี มาพร้อมฐานรองรับ
ล้อมรอบอุโบสถ 8 ตาแหน่ง แต่ยงั ไม่พบว่ามีการทากาแพงแก้ว

(3)

2

(1)
1
(4)
(2)

ภาพที่ 163 ผังบริ เวณวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง (บางส่ วน)
(1) อุโบสถ

(2) เจดีย ์

(3) หอไตร

(4) หอระฆัง

ประเด็นสาคัญด้านรู ปแบบที่ทาให้ผวู้ จิ ยั เชื่อว่าอุโบสถแบบนี้มีอายุอยูใ่ นช่วงที่ 1 คือ
1. อุโบสถมีทรงค่อนข้างเตี้ย และไม่กาหนดห้องอุโบสถตามแบบศิลปะไทยประเพณี
ผนังด้านข้างมีหน้าต่าง 2 ช่อง และช่องหน้าต่างมีขนาดเล็ก
2. หลังคาอุโบสถยังคงมีโครงสร้างหลังคาแบบพื้นบ้านใช้ระบบขื่อกับจันทัน และมี
การใช้หลังคากันสาดแบบปี ซัง เซซี เกท (Bumbung Pinsang Sesikat) ซึ่ งเป็ นแบบหลังคาที่ใช้คลุม
บันไดขึ้นเรื อนมลายู หรื อคลุมส่ วนที่ต่อเติมออกไป
ทั้ง 2 ประเด็น เป็ นลักษณะที่น่าจะปรากฏในอุโบสถช่วงแรก และค่อยๆ หายไปในช่วง
ที่ 2
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อย่างไรก็ตาม อุโบสถหลังนี้ ยงั มีลกั ษณะอุโบสถแบบไทยอยูบ่ างประการ คือ หลังคา
ตับ บนเป็ นหลัง คาจั่ว หลัง คาตับ ล่ า งเป็ นหลัง คากัน สาด ท าประตู ท้ ัง ด้า นหน้า และด้า นหลัง
โดยเฉพาะด้านหลังทาชิดริ มซ้าย ริ มขวา ภายในอุโบสถยังทายกพื้นเป็ นแท่นสี่ เหลี่ยมเบื้องหน้าพระ
ประธานเพื่อให้พระสงฆ์นง่ั ลักษณะดังกล่าวนี้ เกี่ยวข้องโยงใยกับลักษณะของอุโบสถแบบศิลปะ
ไทยประเพณี จึงเป็ นไปได้ว่ากลุ่ มคนไทยที่ อาศัยอยู่ใ นบริ เวณอาเภอบาลิ ง อาจมาจากคนไทยที่
อพยพมาจากไทย ซึ่ งแตกต่ า งจากคนไทยในบริ เ วณอื่ น ที่ ต้ ัง ถิ่ น ฐานมานานจนกลมกลื น กับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่ วนฐาน อุโบสถทาฐานสู งประมาณ 1 เมตร ลักษณะฐานแบบฐานบัวหรื อฐานปั ทม์
ประกอบด้วยหน้ากระดานตอนบน บัว หงาย ท้องไม้ บัวคว่าและหน้ากระดานตอนล่าง โดยมีเส้น
ลวดกากับแต่ละส่ วนทั้งบนและล่าง (ภาพที่ 164 ก, ข) แต่ส่วนหน้ากระดานตอนบนและบัวหงายทา
เล็กกว่าตอนล่าง เพื่อความมัน่ คงแข็งแรงของฐานตอนล่างสุ ดของอุโบสถ ซึ่ งเป็ นแบบที่นิยมทาใน
อุ โบสถรั ฐกลันตัน เช่ น ที่ อุโบสถวัดชลประชุ ม ธาตุ ชนาราม และ อุ โบสถวัดพิกุล ทองวราราม
อาเภอตุมปัต เป็ นต้น
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 164 อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์
(ก) ด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ฐานอุโบสถ
(ค) ด้านหลังอุโบสถ
ส่ วนตัวอุโบสถ นับตั้งแต่พ้ืนอุโบสถขึ้นมาจนสุ ดผนัง อุโบสถมีขนาดสี่ ห้อง มีช่อง
หน้าต่างผนังละ 2 ช่ องโดยทาหน้าต่างในห้องที่สองหรื อห้องที่สาม ซึ่ งอยู่ประมาณกึ่ งกลางผนัง
ส่ วนประตู ด้านหน้าทาประตูเดียวอยูต่ รงกลาง ด้านหลังทาสองประตูชิดริ มซ้าย ริ มขวา (ภาพที่ 164
ข) ตามแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณี ที่นิยมทาประตูอุโบสถทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง

179

ประตูดา้ นหน้ามีขนาดประตูใหญ่กว่าประตูดา้ นหลัง มีช่องหน้าต่างขนาบอยูส่ องข้าง
และทาหลังคากันสาดแบบพื้นบ้านมลายูคลุมบันได (ภาพที่ 164 ก) ส่ วนด้านหลังอุโบสถมีประตูชิด
ริ มซ้าย ริ มขวา แต่ขนาดประตูเล็กกว่าด้านหน้า และมีหลังคากันสาดคลุมบันไดแบบเดียวกัน (ภาพ
ที่ 164 ข)
โครงสร้างอาคารประกอบด้วยเสาร่ วมในรับหลังคาจัว่ ผนังรับหลังคากันสาด โดยมี
เสาร่ วมผนังหรื อเสาเก็จช่วยรับ เสาเก็จนี้ทาให้สามารถกาหนดห้องอุโบสถได้วา่ มีขนาดสี่ ห้องแต่ทา
ช่องหน้าต่างห้องที่สองกับห้องที่สาม ส่ วนห้องที่หนึ่ งกับห้องที่สี่ทึบ ลักษณะดังกล่าวนี้ ทาให้เห็น
ว่าการสร้ างอุโบสถในช่วงนี้ ไม่ได้กาหนดให้มีช่องหน้าต่างประจาห้องอุโบสถเหมือนกับอุโบสถ
ศิ ลปะไทยประเพณี เป็ นแต่เพี ยงกาหนดช่ องหน้าต่ าง 2 ช่ องให้อยู่ก่ ึ งกลางผนัง ด้านข้าง ซึ่ ง อาจ
เกี่ ยวข้องกับแนวคิ ดการออกแบบหน้าต่างทางด้านข้างของวิหารจีนเพื่อให้สมดุลกับหลังคาจัว่ ที่
เอียงลาดลงมาสองข้าง เช่น อุโบสถวัดใน รัฐปี นัง (ภาพที่ 165 ก) และ อุโบสถวัดดอนแย้ อาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 165 ข)

(ก)
ภาพที่ 165 หน้าต่างอุโบสถ
(ก) อุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
(ข) อุโบสถวัดดอนแย้ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

(ข)
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การออกแบบช่ อ งหน้ า ต่ า งดัง กล่ า วให้ ค วามส าคัญ กั บ ลั ก ษณะที่ ส มมาตร
เช่นเดียวกับการทาหน้าต่างขนาบอยูส่ องข้างประตูทางด้านสกัดหน้า ซึ่ งนิยมทาในอุโบสถรัฐเกดะห์
และปะลิ ส ในขณะที่ อุโบสถในรั ฐกลันตันไม่ นิย มท า นอกจากนี้ ย งั พบว่า ในช่ วงนี้ ย งั ไม่ มี ง าน
ประดับตกแต่งกรอบประตู กรอบหน้าต่า ง บานหน้าต่า งเป็ นไม้มีบานเปิ ด กลอนดาล และธรณี
หน้าต่างล่างและบน ลักษณะของหน้าต่างแบบนี้เป็ นการทาช่องหน้าต่างแบบเรื อนไทย (ภาพที่ 166)

ภาพที่ 166 หน้าต่างอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์
ภายในอุโบสถตามแนวเสาร่ วมใน ได้ยกพื้นปูนสู งขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อเป็ นที่นงั่ สาหรับ
พระสงฆ์ (ภาพที่ 167 ข) การยกพื้นสู งตามแนวเสาร่ วมในเพื่อเป็ นที่นง่ั สาหรับพระสงฆ์น้ นั น่าจะ
เป็ นธรรมเนียมของไทยที่มีมาแต่โบราณ เพื่อให้พระสงฆ์ซ่ ึ งมีสถานภาพสู งกว่าคนทัว่ ไป ได้นงั่ ในที่
เหมาะสม ลักษณะดังกล่ าวนี้ พบหลายวัดในกรุ งเทพฯ เช่ น อุโบสถวัดสุ ทศั น์เทพวราราม (ภาพที่
167 ค) และอุโบสถวัดเทพธิ ดาราม ทั้งสองวัดได้สร้างประติมากรรมรู ปอสี ติมหาสาวกนัง่ นมัสการ
พระพุทธองค์บนฐานยกพื้นเบื้องหน้าพระประธาน และรู ปพระสาวกประทับอยูบ่ นแท่นกาลังฟั ง
ธรรมจากพระพุทธเจ้า21 แนวคิดการสร้างประติมากรรมดังกล่าว ทาให้เห็นถึงหน้าที่ใช้งานของยก
พื้นปู นตามแนวเสาร่ วมในหน้า พระประธาน ซึ่ ง น่ าจะแพร่ ล งมายัง วัดมัช ฌิ ม าวาส อาเภอเมื อง
จังหวัดสงขลา ในรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 167 ก) แต่ไม่ได้ทารู ปอสี ติมหาสาวก เพียงแต่ทาเป็ นฐานให้
พระสงฆ์ได้นงั่ ขณะทาพิธี นอกจากนี้ก็ยงั พบการทาแท่นสี่ เหลี่ยมหน้าพระประธานอีกหลายวัด เช่น
21

ประติมากรรมเหล่านี้ถูกระบุวา่ มีลกั ษณะเหมือนจริ งและเป็ นมิติใหม่ของงานช่างในรัชกาลที่ 4

ดูใน สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 133.
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อุโบสถวัดโพธิ ป์ ฐมวาส (ภาพที่ 167 ง) เป็ นต้น ลักษณะดังกล่ าวนี้ นับเป็ นลักษณะสาคัญของ
อุโบสถในรัฐเกดะห์ที่ทาสื บเนื่องลงมาจนถึงช่วงที่ 3

(ข)

(ก)

(ง)

(ค)

ภาพที่ 167 แท่นสี่ เหลี่ยมเบื้องหน้าพระประธาน
(ก) ภายในอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส สงขลา

(ข) ภายในอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง

(ค) ภายในอุโบสถวัดสุ ทศั น์เทพวรารามฯ กรุ งเทพฯ (ง) ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ ปฐมวาส สงขลา
ที่มาภาพ (ก) : NNT สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, พิธียกช่ อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ วัดมัชฌิมาวา
สวรวิหาร (พระอารามหลวง) จ.สงขลา วันที่ข่าว 9 มีนาคม 2556, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/
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ดังนั้นการทาแท่นหน้าพระประธานตามแนวเสาร่ วมในของอุโบสถในรัฐเกดะห์จึงอาจ
เกี่ยวข้องกับการทาแท่นสี่ เหลี่ยมหน้าพระประธานอย่างวัดในกรุ งเทพฯ แนวคิดดังกล่าวคงแพร่ เข้า
ไปในเมืองสงขลา เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 4 เสด็จประพาสเมืองสงขลา และได้มีการบูรณะฟื้ นฟูวดั เก่า
เจดียเ์ ก่าหลายวัด ลักษณะดังกล่าวนี้ ทาสื บเนื่องลงมาถึงรัชกาลที่ 5 และ 6 สันนิษฐานว่าพระสงฆ์
ไทยในรัฐเกดะห์ในช่ วงนี้ น่าที่จะมีการติดต่อกับพระสงฆ์ไทยในเมืองสงขลาและรับรู ปแบบการ
สร้างอุโบสถไปด้วย
อนึ่ง ผนังอุโบสถทั้งสี่ ดา้ นของอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย บาลิง ได้ก่อปูนปิ ดฐานเสา
เก็จหรื อเสาร่ วมผนัง (ภาพที่ 168) ส่ วนล่างของผนังจึงหนาออกมามากกว่าส่ วนบน ทาให้คิดว่าเดิม
เสาร่ วมผนังน่าจะเป็ นเสาลอยของอุโบสถหลังเก่า ซึ่ งอธิ บายเพิ่มได้วา่ อุโบสถหลังเก่าเป็ นทรงโถง
แต่ได้ก่อผนังปูนปิ ดจึ งกลายเป็ นเสาร่ วมผนังหรื อเสาอิง เสานี้ บางต้นไม่อยู่ในตาแหน่ งพอดี ก ับ
จันทันที่พาดจากแปไปตั้งบนผนังเพื่อรับหลังคากันสาดด้วย

ภาพที่ 168 ผนังภายในอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง
นอกจากนี้เสาร่ วมในซึ่ งเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่มีแปรอดผ่านเหมือนกับโครงสร้าง
ที่เป็ นไม้เรื อนพื้นบ้านและที่ เสายังได้เจาะเป็ นช่ องสาหรับใส่ จนั ทันพาดเอียงลงไปตั้งบนผนังรับ
หลังคากันสาด ข้อ สั ง เกตดัง กล่ า วท าให้ เ ห็ น ว่า อุ โ บสถหลัง นี้ มี โ ครงสร้ า งที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผล
นับตั้งแต่การก่อผนัง การทาแปรอดผ่านเสาปูน และจันทันที่พาดลงไปยังผนังไม่อยู่ในตาแหน่ งที่
สัมพันธ์กบั เสาร่ วมผนัง อุโบสถหลังนี้จึงน่าจะมีการก่อผนังเพิ่มและเปลี่ยนหลังคาอุโบสถหลังเดิม
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ส่ วนหลังคา ประกอบด้วยหลังคา 2 ตับ ตับบนเป็ นหลังคาจัว่ ส่ วนตับล่างเป็ นหลังคา
กันสาด การประกอบกันของหลังคาจัว่ กับหลังคากันสาดนี้ ไม่นิยมทาในเรื อนพื้นบ้านมลายู แต่ใช้
โครงสร้างหลังคาระบบขื่อกับจันทันเหมือนกัน โครงสร้างหลังคาแบบนี้พบว่าใช้กบั อุโบสถในช่วง
ที่ 1-2 ทั้งในรัฐกลันตันและรัฐเกดะห์ เพียงแต่รัฐกลันตันนั้นนิยมทาพาไลรอบอุโบสถ ส่ วนอุโบสถ
ในรัฐเกดะห์ไม่นิยมทาพื้นพาไล แต่นิยมทาหลังคาตับล่างยืน่ เลยออกมาจากผนังอุโบสถเพื่อป้ องกัน
แดดฝน จึงทาให้มีลกั ษณะเป็ นหลังคากันสาดรอบอุโบสถ
นอกจากนี้ ก็ยงั ทาช่องระบายอากาศอยูใ่ ต้หลังคาจัว่ ด้านแป โดยการทาแปที่เสาร่ วมใน
ซ้อนเป็ นสองชั้น (ภาพที่ 170) แปซ้อนบนรับจันทันหลังคาจัว่ ส่ วนแปซ้อนล่างจะเป็ นที่พาดจันทัน
หลังคากันสาดกับผนัง ทาให้ดา้ นข้างอุโบสถมีช่องระบายอากาศอยูใ่ ต้หลังคาจัว่

ภาพที่ 169 โครงสร้างหลังคากันสาด อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง
โครงสร้ า งหลัง คาจัว่ ประกอบขื่อพาดอยู่บนเสาร่ วมในตั้ง ดั้ง ขึ้นไปรับ อกไก่ โดยมี
จันทันพนมขึ้นไปบรรจบกับอกไก่รับแป เดิมน่าจะมุงด้วยวัสดุชนิดอื่น แต่เมื่อบูรณะได้เปลี่ยนเป็ น
กระเบื้องลอนคู่ ส่ วนหลังคากันสาดประกอบด้วยจันทันที่ยื่นออกมาจากเสาร่ วมใน เอียงลงมาพาด
อยูบ่ นผนังแต่บางช่วงก็พาดอยูบ่ นเสาร่ วมผนัง จันทันชุดนี้ ทาหน้าที่รับแปของหลังคากันสาด (ภาพ
ที่ 169)
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ภาพที่ 170 โครงสร้างหลังคาด้านสกัด อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง
ส่ วนหน้าบันด้านสกัดหน้า กรุ ไม้กระดานปิ ดตามแนวนอน ตรงกลางมีด้ งั ตั้งขึ้นไปรับ
อกไก่ ปั้ นลมปิ ดแปและยังไม่มีเครื่ องประดับตกแต่ง บริ เวณคอสองใต้หน้าบันมีลายปูนปั้ นนูนต่า
เป็ นลายดอกยาวต่อเนื่ องขนานไปกับคอสองด้านสกัดเพื่อกันฝนสาด (ภาพที่ 170, 171) ลักษณะ
ลวดลายเหมือนกับลายดอกที่ประดับที่หอระฆัง ซึ่ งมีอกั ษรจารึ ก พ.ศ. 2482 ซึ่ งน่าจะเป็ นปี ที่สร้าง
หอระฆัง (ภาพที่ 172 ก, ข) และอาจเป็ นปี เดียวกันกับที่บูรณะอุโบสถก่อผนังเปลี่ยนหลังคาและ
ทาลายปูนปั้นดังกล่าวไปปิ ดตรงคอสองด้านสกัดของอุโบสถ

ภาพที่ 171 ลายนูนต่าประดับคอสอง ด้านสกัด อุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง

185

(ก)

(ข)

ภาพที่ 172 หอระฆังวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์
(ก) จารึ กที่เชิงหลังคาหอระฆัง
(ข) ลายนูนต่ารู ปดอก ดวง เสาร่ วมผนังชั้นล่างหอระฆัง
ดังนั้นลวดลายใต้หน้าบันด้านสกัด ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการบูรณะอุโบสถใน
พ.ศ. 2482 ซึ่ งได้กล่ า วมาแล้วว่าน่ า จะมี การก่ อผนังและท าหลังคาใหม่ ซึ่ งในส่ วนนี้ จะไม่ ศึกษา
รายละเอียด เนื่ องจากเป็ นงานที่ถูกบูรณะในครั้งหลัง ส่ วนงานประดับตกแต่งในส่ วนอื่นพบเพียง
การทาสี สดตามขอบผนัง ลวดบัวเพื่อให้ดูเด่ น ซึ่ งเป็ นวิธีการตกแต่งอย่างง่ าย ๆ ตามแบบศิลปะ
พื้นบ้าน
กาหนดอายุ จากการศึกษารู ปแบบอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง พบว่าอุโบสถมี
อิทธิ พลผสมศิลปะไทยประเพณี กบั ศิลปะพื้นบ้านมลายู ดังนั้นอุโบสถหลังนี้จึงควรมีอายุเก่ากว่า
อุ โบสถหลัง อื่ น ที่ แสดงอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะพื้นบ้า นและศิ ล ปะตะวันตก เนื่ องจากสร้ า งขึ้ นในช่ วงที่
อังกฤษได้ปกครองมลายูท้ งั หมด หรื อในช่วงที่ 2 ดังนั้นอุโบสถวัดพระธาตุป่าลิไลย์บาลิง จึงน่าจะ
สร้ างก่ อน พ.ศ. 2452 หรื อในช่ วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึ งต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ทั้งนี้ ย งั
สันนิษฐานว่าอุโบสถหลังนี้อาจมีการบูรณะใน พ.ศ. 2482 พร้อมกับการสร้างหอระฆัง (ภาพที่ 199
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ก, ข) จากการสารวจและสัมภาษณ์ พบว่าสภาพโดยรวมของอุโบสถน่ าจะคงโครงสร้ างเดิ ม คงมี
เพียงผนังและหลังคาที่อาจทาเพิ่มเติมเปลี่ยนจากอุโบสถทรงโถงเป็ นทรงโรง
5. วิเคราะห์ อุโบสถในรัฐเกดะห์ และรัฐปะลิส ช่ วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)
อุโบสถในระยะนี้ มีผงั พื้นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยูช่ ิ ดริ มใดริ มหนึ่ งของวัดค่อนมา
ทางหน้า วัด หันหน้าตามตะวัน คื อ หันด้านทิศตะวันตกหรื อด้านทิศตะวันออก มี ใบสี มาพร้ อม
ฐานรองรับล้อมอุโบสถ 8 ตาแหน่ง
อุ โบสถในช่ วงนี้ แม้ว่าจะเหลื ออยู่น้อยเนื่ องจากการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิ ส ต์
ระหว่าง พ.ศ. 2495-250322 แต่ยงั มีอุโบสถในบางพื้นที่ที่ไม่ถูกทาลายเนื่องจากหมู่บา้ นไม่ต้ งั อยูใ่ น
พื้นที่เป้ าหมายที่องั กฤษส่ งกองกาลังเข้าปราบปราม เช่น บริ เวณวัดสโมสรราชานุ ประดิษฐ์ อาเภอ
โกตาร์ เซตาร์ ซึ่ งเป็ นเมืองอลอร์ สตาร์ เมืองหลวงของรัฐเกดะห์ และวัดไทยในรัฐปะลิสก็ไม่พบว่า
ประสบเหตุดงั กล่าว
นอกจากนี้ อุโบสถบางหลัง ในรัฐปะลิ ส ยังได้รับอิทธิ พ ลศิลปะตะวันตกจากอังกฤษ
ผสมกับรู ปแบบศิลปะพื้นบ้านในบริ บทของ “ศิลปะอาณานิคม” ตามกระแสความนิยมในช่วงที่ 2 ที่
เมืองมลายูได้ตกอยู่ในปกครองของอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษจึงได้ก่อสร้างอาคารราชการ ธนาคาร
บังกะโล รวมถึงอาคารพาณิ ชย์ทว่ั ไปในรู ปแบบศิลปะแบบอาณานิคม
บรรยากาศของเมื องที่ มี อ าคารรู ป แบบศิ ล ปะแบบอาณานิ ค มในช่ วงครึ่ งหลัง พุท ธ
ศตวรรษที่ 25 ส่ งผลให้วดั ไทยได้รับกระแสอิทธิ พลศิลปะตะวันตกด้วย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะช่ างที่
สร้ า งอุ โบสถไม่ ส ามารถสร้ า งอุ โบสถตามระเบี ย บแบบแผนศิ ล ปะไทยประเพณี ไ ด้ท้ งั หลัง จึ ง
ประยุกต์เอาบางส่ วนของศิลปะตะวันตกที่กาลังนิ ยมอยู่มาผสม เช่ น การใช้กระจกสี บานหน้าต่าง
ไม้ที่เป็ นบานเกล็ด การทาลวดบัวประดับเหนื อกรอบประตูและหน้าต่าง อุโบสถแบบนี้ ส่วนใหญ่
22

มีหมู่บา้ นใหม่ประมาณ 400 หมู่บา้ น กระจายอยูท่ ว่ั มาเลเซีย ร้อยละ 85 ของหมู่บา้ นใหม่ เป็ น

หมู่บา้ นคนจีน ทาให้ถูกวิจารณ์วา่ เป็ นการแบ่งเผ่าพันธ์ในรัฐเกดะห์
ดูใน Keiko Kuruda, The Siamese in Kedah under nation -state Making, 2002, เข้าถึงเมื่อ 10
มกราคม 2554 เข้าถึงได้จาก http://www.uni-muenster.de/Ethnologie/South_Thai/working_paper/
Kuroda_Kedah.pdf.
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พบในรัฐปะลิ ส คื อ อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่ า และอุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอ
คังหง่า รัฐปะลิส สร้างในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 25
สรุ ปแล้ว อุโบสถในช่วงที่สองนี้ จัดตามรู ปแบบได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอุโบสถอิทธิพล
ศิลปะพื้นบ้าน และกลุ่มอุโบสถอิทธิพลศิลปะอาณานิคม
6.1 กลุ่มอุโบสถอิทธิพลศิลปะพืน้ บ้ าน
6.1.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถมีท้ งั ที่ก่ออิฐถือปูน หรื อสร้างด้วยไม้ท้ งั หลัง หรื อก่อ
ปูนเฉพาะผนัง ตอนล่ า ง หันหน้า ทั้ง ทางทิศ ตะวันออกและทิ ศตะวันตก ท าสี ม าล้อม 8 ตาแหน่ ง
ลักษณะเด่นของอุโบสถกลุ่มนี้ อยู่ที่ทรงหลังคาที่มี 3 แบบ คือ หลังคาจัว่ มีหลังคากันสาดรอบ ซึ่ ง
เป็ นแบบหลัง คาที่ สืบ เนื่ องมาจากอุ โบสถในช่ วงที่ 1 หลัง คาแบบนี้ เป็ นแบบมาตรฐานหลัง คา
อุโบสถของไทยที่ยงั ไม่มีการซ้อนชั้นหลังคาจัว่ เช่น อุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม (ภาพที่ 173 ก)
มีอกั ษรจารึ กสร้าง พ.ศ. 2478-2481 หลังคาแบบมะละกา (Bumbung panjang Melaka) เป็ นแบบที่
พบมากที่สุด เช่น อุโบสถวัดสโมสราราชานุประดิษฐ์ (ภาพที่ 173 ข) วัดสร้าง พ.ศ. 2453 แต่อุโบสถ
น่าจะสร้างในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 2523 และ หลังคาแบบเปรัค (Bumbung panjang Perak) ซึ่ ง
ปั จจุบนั ไม่ปรากฏหลักฐานในรัฐเกดะห์แล้ว คงเหลือเพียงภาพถ่ายอุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ น
ดัง หลังเก่า น่ าจะสร้ างขึ้นใน พ.ศ. 249724 (ภาพที่ 174 ก, ข) ผูว้ ิจยั จึงขอศึกษาอุโบสถ 3 วัด คือ
23

วัดสโมสรราชานุ ประดิ ษฐ์เดิ ม ชื่ อวัดบาการ์ บาตา (Bakar Bata) เมื่อแรกสร้าง ใน พ.ศ. 2453

คุณหญิงเนื่ อง นนทนาคาร มีเจตนาที่จะเก็บอัฐิของมารดา มากกว่าจะสร้างเป็ นวัดเพื่อให้พระสงฆ์อยู่ เนื่ องจาก
ท่านเป็ นภรรยาของสุลต่าน ตนกู อับดุลฮามิด ซึ่ งนับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นคุณหญิงเนื่ อง นนทนาคร จึงนับถือ
ศาสนาอิ สลามด้วย และสุ ลต่านก็ยอมให้พ้ืนที่ เพื่อเป็ นที่ เก็บอัฐิ ต่อมาจึ งได้พฒ
ั นาเป็ นสานักสงฆ์ ด้วยบริ เวณ
โดยรอบมีคนไทยอาศัยอยู่ ราว 50 ครัวเรื อน หรื อ 300 คน และภายในเมืองอลอร์ สตาร์ น้ ันไม่มีวดั ไทยเลย
สันนิษฐานว่าในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นยึดเมืองมลายูคืนมาจากอังกฤษได้ และคืนให้กบั ไทยราว พ.ศ. 2486-2488 วัด
สโมสรราชานุประดิษฐ์ หรื อวัดบาการ์บาตาน่าจะถูกยกระดับขึ้นเป็ นวัดในระยะนี้ เพื่อใช้สอนภาษาไทย และการ
สอนการสอบธรรมสนามหลวงในมาเลเซี ย พื้นที่ ตรงนี้ จึงถูกใช้เป็ นสนามสอบตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็ นต้นมา
จนกระทัง่ เกิดน้ าเซาะตลิ่งวัดได้รับความเสี ยหาย จึงได้ไปตั้งวัดขึ้นใหม่ คือ วัดยาลันตะโละวันยะห์ หรื อวัดนิ โคร
ธาราม อย่างไรก็ดี ปั จจับนั วัดสโมสรราชานุประดิษฐ์กย็ งั เป็ นวัดที่ใช้งานได้อยู่ ส่วนวัดนิโครธาราม ก็เป็ นสถานที่
สอนสอบธรรมสนามหลวงแทน ดูใน ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 284-286.
24

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 313.
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อุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ และอุโบสถวัดเทพบัณฑิต (หลัง
เก่า) เป็ นตัวอย่างในการศึกษาอุโบสถอิทธิพลศิลปะพื้นบ้านในช่วงนี้

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 173 หลังคาอุโบสถในช่วงที่ 2 (หลังคาจัว่ กับหลังคาแบบมะละกา)
(ก) อุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง สร้าง พ.ศ. 2478-2481
(ข) อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตาร์ เซตาร์ สร้างปลายพุทธศตวรรษที่ 25
(ค) หลังคาแบบมะละกา (Bumbung Panjang Melaka) เรื อนพื้นบ้านมลายู
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 174 หลังคาจัว่ แบบเปรัค (Bumbung Panjang Perak)
(ก) อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง สร้าง พ.ศ. 2497
(ข) หลังคาเรื อนพื้นบ้านมลายู บริ เวณบาลิก ปูเลา ในรัฐปี นัง

ที่มา (ก) : ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 348.
6.1.2 ส่ วนฐาน อุโบสถส่ วนใหญ่ในช่วงนี้ ไม่นิยมทาฐาน หรื อทาฐานสี่ เหลี่ยม
เตี้ ยๆ เป็ นฐานอุโบสถ เช่ น อุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิ ษฐาราม (ภาพที่ 175) อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์
อาเภอบาลิ ง (ภาพที่ 176 ก) และอุ โบสถวัดสโมสรราชานุ ประดิ ษ ฐ์ (ภาพที่ 17 ข) การก่ อสร้ า ง
ลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับเรื อนพักอาศัยซึ่ งช่างที่สร้างมีความชานาญและคุน้ เคยกว่าการสร้างอาคารที่มี
ส่ วนฐานยกสู งอย่างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี

ภาพที่ 175 ฐานอุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 176 ฐานอุโบสถ
(ก) อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์ อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์
(ข) อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์
นอกจากนี้ยงั นิยมทาประตูอุโบสถ 3 ด้าน คือ ประตูทางด้านหน้า และประตู
ทางด้านข้างสองข้าง ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นลักษณะร่ วมที่สาคัญของอุโบสถในช่วงที่ 2 การทาประตู 3
ด้านนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการทาประตูมสั ยิด จึงศึกษาการทาประตู 3 ด้านของมัสยิดไว้ในส่ วนนี้
การทาประตู 3 ด้ านของมัสยิด
จากการศึกษามัสยิด 2 แห่ ง คือ มัสยิดเพงกาลัน กากัพ (Masjid Pengalan
Kakap) รัฐเกดะห์ (ภาพที่ 177 ) มัสยิดหมู่บา้ นคลิง รัฐมะละกา (Kampung Kling Mosque) (ภาพที่
178) ผูว้ จิ ยั พบว่าหากเป็ นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่จะทาประตู 3 ด้าน
มัสยิดทั้ง 2 แห่งมีผงั พื้นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่ เหลี่ยมจตุรัส มีพาไลรอบ หัน
หน้าไปทางทิศเหนือ (ภาพที่ 177 ก, ข) ทาฐานสี่ เหลี่ยมเตี้ยๆ รับพื้นพาไล ทาประตู 3 ด้าน(ภาพที่
177 ก, ข, ค, ง) และมัสยิดบางหลังมีหน้าต่างขนาบอยู่สองข้างประตู เช่น มัสยิดเพงกาลัน กากัพ
ด้านหน้ามีหน้าต่างอยู่ 3 ช่อง และประตูอยูร่ ะหว่างช่องหน้าต่างช่องที่ 1 และช่องที่ 2 (ภาพที่ 177 ค)
ส่ วนด้านข้างสองข้างประตูอยู่ตรงกลาง ระหว่างหน้าต่าง 2 ช่อง เสาพาไลเป็ นเสากลมมีบวั หัวเสา
แบบศิลปะตะวันตกตั้งอยูบ่ นพนักที่ลอ้ มรอบพาไล หลังคาทรงปิ รามิดซ้อนสองชั้น ชั้นบนคลุมตัว
มัสยิด ชั้นล่างเป็ นหลังคาคลุมพาไล

191

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 177 มัสยิดเพงกาลัน กากัพ (Masjid Pengalan Kakap) อาเภอสุ ไหงปัตตานี รัฐเกดะห์
(ก) มุมด้านทิศใต้กบั ทิศตะวันออก
(ข) ประตูดา้ นทิศตะวันออกกับทิศเหนือ
(ค) ประตูดา้ นทิศเหนือ
(ง) ประตูดา้ นทิศใต้
ส่ วนมัสยิดคลิง (ภาพที่ 178) มีผงั พื้นคล้ายกัน หันหน้าไปทางทิศเหนื อทา
ทางเข้า 3 ด้าน มีเสากลมรับหลังคาพาไล บัวหัวเสาคล้ายแบบไอโอนิค (ภาพที่ 178 ง) หลังคาเป็ น
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ทรงปิ รามิดซ้อน 2 ชั้น ปลายสันหลังคาตกแต่งแบบวิหารจีน เป็ นมัสยิดที่มีรูปแบบผสมมลายู จีน
และตะวันตก (ภาพที่ 178 ข)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 178 มัสยิดหมู่บา้ นคลิง (Kampung Kling Mosque) รัฐมะละกา
(ก) มัสยิดหมู่บา้ นคลิง ถ่ายจากด้านทิศใต้
(ข) ซุม้ ประตูเข้ามัสยิด
(ค) พาไลมัสยิดด้านทิศเหนือ
(ง) มุมด้านทิศเหนือกับทิศตะวันออก
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การทาประตู 3 ด้านในมัสยิด น่าจะมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ผูม้ าทาพิธีหรื อร่ วมกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะวันศุกร์ ถือว่าเป็ นวันสาคัญที่ชาวมุสลิมทุก
คนในมาเลเซี ยต้องมาทาละหมาด ทั้งนี้ ประตูตรงกลางจะเป็ นทางเข้ารวม เข้าได้ท้ งั หญิงและชาย
ส่ วนประตูทางด้านข้างเข้าสู่ บริ เวณที่ละหมาดซึ่ งมักแยกพื้นที่หญิงด้านหนึ่ ง และชายอีกด้านหนึ่ ง
แต่สาหรับอุโบสถของไทยน่ าจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั พระสงฆ์และพุทธศาสนิ กชน
เพี ย งอย่า งเดี ย ว เนื่ อ งจากภายในไม่ ไ ด้แยกบริ เวณหญิ ง -ชาย แต่ แยกพื้ นที่ ส าหรั บ พระสงฆ์ก ับ
ฆราวาส
โดยสรุ ปการทาประตู หน้าต่าง น่ าจะเกี่ ยวข้องกับการทาประตู 3 ด้านใน
มัสยิด ซึ่ งต่างจากอุ โบสถในรั ฐกลันตันที่นิยมท าประตูทางด้านหน้าด้านเดี ยว อาจมีจานวน 1-3
ประตู ตามแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณี ส่ วนในรัฐปี นังมีหลายแบบ อุโบสถที่ทาประตูทางเข้า
3 ด้าน พบเพียง 2 วัด คือ อุโบสถวัดปิ่ นบังอร กับอุโบสวัดไชยมังคลาราม (หลังใหม่) ส่ วนอุโบสถ
หลังอื่น จะนิยมทาประตูทางด้านหน้ากับทางด้านหลังมากกว่า
6.1.3 ส่ วนตัวอุโบสถ จะมีการก่อสร้างแตกต่างกันตามโครงสร้างหลังคา กล่าวคือ
อุโบสถที่ทาหลังคาจั่ ว และมีหลังคากันสาดรอบ ได้แก่ อุ โบสถวัดวิสุ ท ธิ
ประดิษฐาราม ซึ่ งมีอกั ษรจารึ กระบุวา่ สร้าง พ.ศ. 2478-248125 มีลกั ษณะเป็ นอาคารโถง ผังพื้นเป็ น
รู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า หันด้านสกัดเป็ นด้า นหน้า (ภาพที่ 179 ก) ตัวอุ โบสถมี พาไลล้อมรอบแท่ น
สี่ เหลี่ยมตามแนวเสาร่ วมใน ทาให้อุโบสถแบ่งเป็ น 2 ชั้น (ภาพที่ 179 ข)

25

แผ่นอักษรจารึ กประวัติ ในอุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 179 อุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง
(ก) ด้านหน้า

(ข) แท่นสี่ เหลี่ยมตามแนวเสาร่ วมใน และพาไลอุโบสถ

(ค) ด้านหลัง

(ง) มุขอุโบสถ

ชั้นนอกเป็ นพื้นพาไล มีเสาสี่ เหลี่ยมลบมุมรับหลังคาพาไลและก่อพนักสู ง
ราว 1 เมตรล้อมรอบ (ภาพที่ 179 ค) เว้นช่ องทางเข้า 3 ด้าน คือ ด้านหน้าและด้านข้างสองข้าง
ด้านหน้าทามุขยืน่ ออกมาลักษณะเป็ นมุขโถง (ภาพที่ 179 ก, ง)
ชั้นในเป็ นส่ วนที่ทาพิธีกรรมยกพื้นเป็ นแท่นสี่ เหลี่ ยมตามแนวเสาร่ วมใน
เบื้องหน้าพระประธาน ส่ วนนี้ทาพนักล้อมรอบ ล้อตามแบบพนักที่ลอ้ มพาไลอุโบสถชั้นนอก ส่ วน
นี้ จะก่ อผนัง ด้า นหลัง พระประธานและด้า นข้า งหนึ่ ง ช่ วงเสาจากด้า นหลัง พระประธานออกมา
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ทางด้านหน้า (ภาพที่ 180) สาหรับพระประธานประดิษฐานอยูบ่ นฐานชุกชีที่ต้ งั อยูบ่ นแท่นสี่ เหลี่ยม
มีอกั ษรจารึ กว่า “สร้างเมื่อเดือน 4 ขึ้น 7 ค่า วันอังคาร 2480 พระฤทธิ์ วัดกาไหล...” ซึ่ งสอดคล้องกับ
ประวัติวดั ที่ระบุวา่ สร้าง พ.ศ. 2478-2481

ภาพที่ 180 แท่นยกพื้นตามแนวเสาร่ วมใน อุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
อุโบสถแบบทีม่ ีหลังคาแบบมะละกา ผนังอุโบสถจะก่อขึ้นมาจากพื้น เฉพาะ
ผนัง ด้า นสกัดหน้าจะก่ อเป็ นผนังตัดตรงตั้งแต่ข ้างล่ า งขึ้ นมาจรดหลัง คา ภายในมีเสาร่ วมในรั บ
หลังคาจัว่ และผนังรับหลังคากันสาดปี กนก การกาหนดตาแหน่ งช่ องประตูและช่องหน้าต่างเน้น
ความสมมาตรสองข้างแกนกลาง ดังนั้นจึงไม่มีการกาหนดห้องอุโบสถตามแบบอุโบสถศิลปะไทย
ประเพณี เช่ น อุ โบสถวัดสโมสรราชานุ ประดิ ษฐ์ (ภาพที่ 181) แต่อุโบสถบางหลังก็ก่อผนังเพียง
ส่ วนล่ าง ส่ วนที่ เหลื อจึ งเป็ นฝาไม้กระดานต่อเนื่ องไปจนถึ งหลังคา เช่ น อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์
อาเภอบาลิง (ภาพที่ 182 ก)
อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์ อาเภอบาลิง น่ าจะสร้างราว พ.ศ. 2495 ตามอักษร
จารึ กที่ปรากฏอยูบ่ นใบสี มา (ภาพที่ 182 ข) ซึ่ งน่ าจะไล่เลี่ยกับอุโบสถวัดสโมสราราชนุ ประดิษฐ์
หรื อหากอุ โบสถวัด สโมสรราชานุ ประดิ ษ ฐ์ส ร้ า งขึ้ นก่ อ นก็ น่า ที่ จะมี ก ารบู รณะในราวต้นพุท ธ
ศตวรรษที่ 26 เนื่ องจากวัสดุ ประกอบอาคาร เช่น ประตูเหล็กรางเลื่อน หน้าต่างกระจกบานเกล็ด
รวมถึงหลังคากันสาดด้านหน้าอุโบสถก็มีรูปแบบของอาคารรุ่ นใหม่แล้ว
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ภาพที่ 181 อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์

(ก)

(ข)

ภาพที่ 182 อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์ อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์
(ก) ภาพถ่ายเก่า อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์ (ข) อักษรจารึ กปี ที่สร้างอุโบสถบนใบสี มา
ที่มา : ภาพถ่ายอุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์ หลังเก่า ของเจ้าอาวาสวัดศรี มหาโพธิ์ อาเภอบาลิง รัฐเกดะห์
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อุโบสถที่ทาหลังคาแบบเปรั คหรื อมนิลา ผนังอุโบสถน่ าจะมีท้ งั ที่ก่ออิฐถือ
ปูน และฝาไม้กระดานซ้อนเกล็ด ซึ่ งจะก่อผนังหรื อทาฝาอุโบสถขึ้นมาจากพื้นรับหลังคาตับล่าง แต่
เนื่ องจากไม่มีตวั อย่างเหลื ออยูจ่ ึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ จึงนาเสนอเฉพาะรู ปภาพไว้เป็ นหลักฐาน
(ภาพที่ 174 ก)
6.1.4 ส่ วนหลังคา ผูว้ ิจยั ได้เกริ่ นนามาแล้วในช่วงต้นว่าอุโบสถในช่วงที่ 2 ในรัฐ
เกดะห์ทาหลังคา 3 แบบ คือ หลังคาจัว่ มีกนั สาดรอบ หลังคาแบบมะละกา และ หลังคาแบบเปรัค
หรื อมนิลา
อุ โบสถที่ทาหลังคาจั่ ว มีหลังคากันสาดรอบ แต่ เดิ ม น่ า จะเป็ นแบบหลัง คา
อุ โบสถที่ มีอยู่หลายหลัง แต่เนื่ องจากการปราบปรามกองโจรจีนคอมมิวนิ สต์ในช่ วงปลายพุท ธ
ศตวรรษที่ 25 ทาให้อุโบสถที่ มี หลังคาแบบนี้ ได้รับความเสี ย หาย จึงต้องสร้ า งอุโบสถหลังใหม่
ขึ้นมาแทน หรื อมีการบูรณะซ่ อมแซมพร้อมปรับเปลี่ยนรู ปแบบหลังคา ปั จจุบนั อุโบสถในช่วงที่ 2
ที่มีหลังคาแบบนี้เหลืออยูเ่ พียงหลังเดียว คือ อุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
อุโบสถที่ ทาหลังคาจัว่ มีหลังคากันสาดรอบนี้ น่าจะสื บต่อมาจากอุโบสถวัดพระ
ธาตุป่าลิไลย์ บาลิง ในช่วงที่ 1 แต่ได้ปรับปรุ งหลังคากันสาดที่คลุมบันไดทางด้านหน้าเป็ นหลังคา
จัว่ คล้ายกับมุ ขอย่างอุ โบสถศิ ลปะไทยประเพณี และยังพบว่าอุโบสถแบบนี้ ไม่ทาเครื่ องประดับ
หลังคา ซึ่ งอาจเป็ นไปได้วา่ ยังคงไม่มีช่างที่เข้าใจรู ปแบบเครื่ องประดับหลังคาดีพอ
นอกจากนี้ ย งั พบว่า มี ก ารประดับ หน้า บันด้วยภาพจิ ตรกรรม แต่ อ ยู่ใ นสภาพที่
เลื อนลางเต็มที คงมีจิ ตรกรรมประดับหน้าบันมุขที่ยงั พอมองเห็นว่าได้ชัดเจน มีรูปครุ ฑพ่าห์ก่ ึ ง
ประติ มากรรมกึ่ งจิตรกรรม สองข้าง ข้างซ้ายเป็ นรู ปเรื่ องรามเกี ยรติ์ ตอนหนุ มานกับนางสุ วรรณ
มัจฉา และข้างขวาเป็ นเรื่ องรามเกียรติ์ตอน “ทรพี” ซึ่ งเขียนเป็ นรู ปลิงกาลังสู้กบั ควาย (ภาพที่ 183)
การประดับหน้าบันดัง กล่ าวนี้ แสดงถึ งแนวคิดการประดับตกแต่ งอย่างอุโบสถ
แบบไทยประเพณี โดยเฉพาะการใช้รูปครุ ฑพ่าห์ประดับที่หน้าบันนั้น เป็ นแนวคิดของวัดหลวง
หรื อวัดที่พระมหากษัตริ ยท์ รงสร้ างหรื ออุปถัมภ์ แต่การแสดงรู ปครุ ฑพ่าห์ที่หน้าอุโบสถวัดวิสุทธิ
ประดิษฐาราม อาจเพื่อต้องการแสดงว่าวัดนี้ เป็ นวัดไทยและเคยเป็ นที่อยู่ของเจ้าคณะรัฐเกดะห์26
26

ธารงค์ศกั ดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 305.
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ส่ วนรู ปแบบของจิตรกรรมโดยรวมน่ าจะเป็ นงานช่ างพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิ พลจากจิตรกรรมเรื่ อง
รามเกี ยรติ์ สาหรั บการประดับตกแต่งหน้าบันมุขในส่ วนนี้ น่าจะเป็ นงานที่ทาขึ้นในราวต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 26

ภาพที่ 183 หน้าบันมุขอุโบสถวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
หลั ง คาแบบมะละกา นับ เป็ นลัก ษณะส าคัญ ของอุ โ บสถในรั ฐ เกดะห์
เนื่ องจากยังแสดงความสัมพันธ์กบั ศิลปะพื้นบ้านมลายู ซึ่ งต่างจากอุโบสถในรัฐกลันตันช่ วงที่ 2 ที่
ได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี แล้วทั้งแบบของหลังคาและเครื่ องประดับหลังคา
ลักษณะของหลังคาประกอบด้วยหลังคาจัว่ มีหลังปี กนกใหญ่อยูส่ องข้าง ซึ่ ง
ทาหน้าที่คลุมอุโบสถและเป็ นหลังคากันสาดทางด้านข้างด้วย ส่ วนด้านหน้าจะเป็ นหลังคากันสาด
แบบศิลปะพื้นบ้านมลายู มีชื่อเรี ยกเฉพาะว่า “ปี ซัง เซซี เกจ” (Bumbung Pinsang Sesikat) คลุม
บันได เช่น อุโบสถวัดศรี มหาโพธิ์ (ภาพที่ 176, 181) หรื อหลังคาอุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์
ซึ่ งเป็ นหลังคากันสาดปูน ก็น่าจะพัฒนาการตามแบบสถาปั ตยกรรมรุ่ นใหม่ (ภาพที่ 184) ทาเป็ น
หลังคากันสาดสี่ เหลี่ยมยืน่ ออกมาคลุมบันไดโดยไม่ทาเสารับ
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ภาพที่ 184 หลังคากันสาดปูนเหนื อประตูดา้ นหน้า อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์
นอกจากนี้ ยงั มีการประดับหน้าบันเป็ นจิตรกรรมรู ปธรรมจักร (ภาพที่ 185)
พร้อมชื่อวัดเป็ นภาษาอังกฤษ “Wat Samosorn racha nuk pradit” อยูเ่ หนือรู ปธรรมจักร และชื่อเก่า
ของวัดและหมู่บา้ นและรัฐที่วดั ตั้งอยู่ “ Wat Siam Bakar Bata Kedah” อยูใ่ ต้ธรรมจักร อย่างไรก็
ตามการประดับหน้าบันดังกล่าวนี้ อาจเป็ นงานที่ทาขึ้นภายหลัง แต่ก็นบั เป็ นมิติใหม่ของอุโบสถวัด
ไทยในช่วงที่ 2 ในรัฐเกดะห์ ทั้งยังแสดงถึงการยอมรับวัฒนธรรมด้านภาษาของประเทศ เจ้าอาณา
นิคม ซึ่ งไม่ค่อยพบในเมืองมลายูในช่วงที่ 2 นี้ ทั้งในรัฐกลันตัน ปี นัง และปะลิส

ภาพที่ 185 จิตรกรรมรู ปธรรมจักรและชื่อวัดเป็ นภาษาอังกฤษ อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์
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สันนิ ษฐานว่าอุโบสถที่มีหลังคาแบบนี้สร้างครั้งแรกที่วดั สโมสรราชานุประดิษฐ์
อาเภอโกตาร์เซตาร์ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 25 การสร้างอุโบสถในเวลาต่อมาจึงสร้างตามอุโบสถ
วัดสโมสรราชานุ ป ระดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง บางท่ า นก็ ย กสถานภาพของวัดนี้ ว่า เป็ นเสมื อ นวัด หลวงของรั ฐ
เกดะห์27 เนื่องจากวัดตั้งขึ้นโดย คุณหญิงเนื่อง นนทนาคร ภรรยาของสุ ลต่าน ตนกู อับดุลฮามิด
แบบหลังคาดังกล่าวนี้ ยงั เป็ นต้นแบบให้กบั วัดในช่วงที่ 3 เช่น อุโบสถวัดสามัคคี
รัตนาราม (ภาพที่ 186) อุโบสถวัดถ้ าคีรีวงษ์ อาเภอเปิ้ นดัง และอุโบสถวัดเตราะปาดังอาเภอเสะ แต่
ก็มีขอ้ สังเกตุว่า แบบอุโบสถดังกล่าวนี้ สร้างได้ง่าย ไม่มีการประดับตกแต่ง โครงสร้างอาคารไม่
ซับซ้อน ประหยัด และเน้นประโยชน์ใช้งาน จึงเหมาะที่จะนามาสร้างอุโบสถภายหลังจากรัฐบาล
ยุติการปราบปรามกองโจรจีนคอมมิวนิสต์ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 เนื่องจากสร้างได้รวดเร็ ว

ภาพที่ 186 อุโบสถวัดสามัคคีรัตนาราม อาเภอกัวลามูดา รัฐเกดะห์
สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26
อุโบสถที่ทาหลังคาแบบเปรัคหรื อมนิลา หลังคาแบบนี้เป็ นหนึ่ งในรู ปแบบหลังคา
เรื อนพื้นบ้านมลายูที่อาจมีตน้ กาเนิ ดมาจากรัฐเปรัค แต่ก็พบว่ามีการใช้หลังคาแบบนี้ในเรื อนมลายู
หลายรัฐ บ่งบอกว่าเป็ นหลังคาที่ได้รับความนิยมมาก สาหรับอุโบสถที่ใช้หลังคาแบบนี้พบว่ามีนอ้ ย
กว่าหลังคาแบบมะละกาและหลังคาจัว่ ที่มีหลังคากันสาดรอบ ปั จจุบนั ไม่ปรากฏว่ามีการใช้หลังคา
อุโบสถแบบนี้ ในรัฐเกดะห์ คงมีเพียงภาพถ่ายเก่าของอุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่
27

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 285.
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187) และอุโบสถวัดพิกุลบุญญาราม หมู่บา้ นตาเสะ อาเภอเปิ งกาลันฮูลู รัฐเปรัค (ภาพที่ 188, 189)
ซึ่งสร้างในช่วงที่ 3 แต่ผวู ้ จิ ยั ขอนามาเป็ นตัวอย่างศึกษาเฉพาะโครงสร้างหลังคาเนื่องจากเป็ นหลังคา
ทรงเดียวกันกับอุโบสถวัดเทพบัณฑิต ในรัฐเกดะห์

ภาพที่ 187 หลังคาอุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาภอเปิ้ นดัง สร้างประมาณ พ.ศ. 2497
ที่มา : ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 314.

ภาพที่ 188 อุโบสถวัดพิกุลบุญญาราม
หมู่บา้ นตาเสะ อาเภอเปิ งกาลันฮูลู

ภาพที่ 189 โครงสร้างหลังคาอุโบสถวัดพิกุล
บุญญาราม

รัฐเปรัค
อุโบสถวัดพิกุลบุญญาราม หมู่บา้ นตาเสะ รัฐเปรัค มีหลังคาแบบเปรัคหรื อ
แบบมนิ ล า ประดับ ด้วยหลัง คาจัว่ เล็ก อยู่เหนื อหลัง คาทรงปั้ นหยาและมี หลัง คาตับ ล่ า งคลุ ม ตัว
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อุโบสถอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นจึงดูเหมือนกับการทาหลังคาซ้อนชั้น (ภาพที่ 190) ทานองเดียวกับหลังคา
จัว่ ที่ซ้อนอยู่เหนื อหลังคากันสาด โครงสร้างหลังคาเป็ นระบบขื่อกับจันทัน เฉพาะหลังคาจัว่ มีด้ งั
ตั้งขึ้นไปรับอกไก่ จันทันพนมขึ้นไปพาดกับอกไก่เพื่อรับแป ส่ วนหลังคาตับล่างโครงสร้างส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นจันทันพาดกับเอี ย งลาดลงมาตั้งอยู่บ นปลายฝาหรื อผนัง รับ แป โดยไม่ มี ก ลอนและ
ระแนง เนื่ องจากมุ ง ด้วยสัง กะสี (ภาพที่ 189) โครงสร้ า งหลัง คาแบบนี้ น่า จะเป็ นแบบเดี ย วกับ
โครงสร้างหลังคาอุโบสถวัดเทพบัณฑิต ซึ่ งทาหลังคาแบบเปรัคเหมือนกัน

ภาพที่ 190 อุโบสถวัดพิกุลบุญญาราม หมู่บา้ นตาเสะ อาเภอเปิ งกาลันฮูลู รัฐเปรัค (ด้านหน้า)
ส าหรั บ อุ โบสถวัด พิ กุ ล บุ ญ ญาราม หมู่บ ้า นตาเสะ รั ฐ เปรั ค เป็ นหนึ่ ง ใน
หมู่บา้ นคนไทยที่ตอ้ งย้ายไปอยูใ่ นค่ายที่รัฐบาลอังกฤษจัดให้ ภายหลังเมื่อเหตุการณ์สงบ ชาวบ้านจึง
กลับมาสร้ างหมู่บา้ นและวัดขึ้ นมาอีกครั้ งหนึ่ ง โดยที่อุโบสถมีอกั ษรเขียนปี ที่สร้ าง พ.ศ. 2536
นับเป็ นตัวอย่างของการสื บเนื่องรู ปแบบอุโบสถวัดไทยในพื้นที่ที่ห่างไกล
6.2 อุโบสถอิทธิพลศิลปะอาณานิคม
อุโบสถแบบนี้ ได้นาเอาบางส่ วนของการประดับตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกมาใช้
เช่น การทาลวดบัวโค้งเหนื อกรอบประตูและกรอบหน้าต่าง ซึ่ งบางแห่ งก็นากระจกสี มาประดับใน
ช่องโค้งเหนื อหน้าต่าง หรื อช่ องแสง เพื่อให้เกิดบรรยากาศของแสงสี คล้ายโบสถ์ฝรั่ง การประดับ
ตกแต่งแบบนี้น่าจะเป็ นที่นิยมทาในอาคารสาคัญของรัฐในช่วงที่องั กฤษยังปกครองเมืองมลายู เช่น
อาคารที่ทาการของรัฐบาล บังกะโล หรื อบ้านคหบดี เป็ นต้น
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ปั จจัยสาคัญที่ทาให้มีการนาการประดับตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกมาใช้ เนื่องจาก
การสร้างอุโบสถอาคารสาคัญของวัดย่อมที่จะต้องใช้วสั ดุที่ดีที่สุด มีความมัน่ คงถาวรเท่าที่จะทาได้
ที่สาคัญคือต้องมีการประดับตกแต่งให้เหมาะสมกับสถานภาพของอาคาร แต่เนื่องจากไม่มีช่างไทย
จึ งต้องใช้ช่า งท้องถิ่ นซึ่ ง ย่อมมี ความเชี่ ย วชาญการก่ อสร้ า งในแบบของตน จึ งท าให้อุโบสถเกิ ด
รู ปแบบผสมศิลปะตะวันตก อุโบสถแบบนี้ มีอยู่ 2 วัด คือ วัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ (ภาพที่ 191) กับวัด
สุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส (ภาพที่ 192) ปั จจุบนั อุโบสถทั้งสองวัดได้ถูกรื้ อเพื่อสร้างใหม่
ทั้งหมด ในส่ วนนี้ จึงเป็ นการศึกษาจากภาพถ่ายที่ผูว้ ิจยั ได้เข้าสารวจและถ่ายภาพไว้ก่อนใน พ.ศ.
2551-2552 ก่อนที่จะถูกรื้ อ

ภาพที่ 191 อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์
อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส

ภาพที่ 192 อุโบสถวัดสุ วรรณคีรี
อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส

6.2.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูน หันหน้าทางด้านทิศตะวันตก อุโบสถ
จะตั้งชิ ดริ มใดริ มหนึ่ งของวัด หรื อ เป็ นเอกเทศแยกจากสิ่ งก่ อสร้ างอื่น มีการผูกพัทธสี มาและฝั ง
ลูกนิมิต ทาสี มามีฐานรองรับล้อมอุโบสถ แต่ยงั ไม่ทากาแพงแก้ว อุโบสถกลุ่มนี้ใช้วสั ดุตกแต่งตาม
สมัยนิยม มีรูปแบบผสมระหว่างศิลปะไทย ศิลปะพื้นบ้านมลายูและศิลปะตะวันตก ดังนั้นจึงอยูใ่ น
บริ บทของศิลปะอาณานิคม
อุโบสถมีผงั พื้นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า แต่มีรูปแบบ 2 แบบ คือ แบบที่มีมุข
ทางด้านหน้ามีเสาหาน 4 ต้น แบบที่ไม่มีมุข ทั้ง 2 แบบมีเสาร่ วมในรับหลังคาจัว่ ซึ่ งเป็ นหลังคาตับ
บน ผนังรับหลังคาตับล่าง และยกพื้นภายในอุโบสถเบื้องหน้าพระประธานเพื่อเป็ นอาสนะสงฆ์ตาม
แนวเสาร่ วมใน ซึ่ งเป็ นลักษณะภายในอุโบสถที่มีมาตั้งแต่ช่วงแรก
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6.2.2 ส่ วนฐาน อุโบสถตั้งอยูบ่ นยกพื้นปูน ไม่ทาฐานอย่างอุโบสถแบบไทย
ประเพณี เพียงแต่ก่อผนังขึ้นมาจากพื้นเหมือนบ้านพักอาศัย ทาประตูเข้าอุโบสถสามด้าน คือ ทาง
ด้านหน้า และด้าน ข้างสองข้าง ซึ่ งได้กล่ าวมาแล้วว่าการทาประตูเข้าอุโบสถ 3 ด้านนิ ยมในรัฐ
เกดะห์ รวมถึ งรัฐปะลิ สด้วย และน่ าจะมีตน้ แบบมาจากอุโบสถวัดสโมสรราชานุ ประดิษฐ์ อาเภอ
โกตาร์ เซตาร์ แนวคิดการทาทางเข้าอุโบสถซึ่ งเป็ นอาคารในศาสนสถานอาจเกี่ ยวข้องกับการทา
ประตูเข้ามัสยิดในมาเลเซี ยซึ่ งนิยมทาประตูสามประตูเหมือนกัน
6.2.3 ส่ วนตัวอุโบสถ อุโบสถมีโครงสร้างผนัง และเสารับหลังคา อุโบสถ
วัดสุ วรรณคี รี ท าเสาไม้รูปสี่ เหลี่ ยมรั บหลังคาจัว่ ผนังไม่ป ระดับตกแต่ ง ซึ่ ง ต่า งจากอุ โบสถวัด
มัชฌิมาประสิ ทธิ์ ที่มีลวดบัวประดับตามขอบผนังตอนบน เสาเป็ นเสาปูนสี่ เหลี่ยมเรี ยบมีบวั หัว โดย
ทาลวดบัวเป็ นชั้นหน้ากระดาน และชั้นบัวหงาย ต่าลงมาเล็กน้อยเป็ นลวดบัวทานองลูกแก้ว (ภาพที่
193) ซึ่ งน่าจะเป็ นการประยุกต์รูปแบบบัวหัวเสาแบบไทยผสมกับศิลปะตะวันตก

ภาพที่ 193 เสาหาน อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์
ด้านหน้าทาประตู 3 ประตู ประตูกลางเป็ นประตูประธานสองข้างเป็ นประตู
ประกอบ ลักษณะดังกล่าวนี้ ถือเป็ นลักษณะใหม่ที่น่าจะได้แบบอย่างมาจากการทาประตูทางด้าน
หน้าของอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี แม้วา่ ในช่วงนี้ จะยังมีการทาประตู 3 ด้าน และด้านหน้ามี
ประตูเดียวโดยมีหน้าต่างขนาบอยูส่ องข้าง ซึ่ งเป็ นการเน้นย้ าให้เห็นถึงการรักษาความดุลยภาพทาง
ด้านหน้าอุโบสถให้มีลกั ษณะสมมาตรและกลมกลื นตามแบบศิลปะตะวันตกและศิลปะจีน ส่ วน
ผนังทางด้านข้างสองข้างก็ทาแบบเดียวกัน คือ มีประตูอยูต่ รงกึ่งกลางผนัง ขนาบด้วยช่องหน้าต่าง
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ทั้งสองข้าง โดยเว้นระยะห่ างเท่าๆ กันตามหลักความสมดุลย์ (ภาพที่ 194) แต่ถา้ หากผนังด้านข้าง
อุโบสถมีช่องหน้าต่าง 3 ช่อง ก็จะทาประตูตรงห้องที่สอง หรื อระหว่างหน้าต่างช่องที่ 1 กับช่องที่ 2

ภาพที่ 194 อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส
กรอบประตู กรอบหน้าต่าง เป็ นรู ปแบบการประดับอาคารตามแบบศิลปะ
ตะวันตก ด้วยการใช้ลวดบัวโค้งรู ปเกื อกม้าสาหรับประตูกลางทางด้านหน้า เพื่อเน้นให้ดูเด่นเป็ น
พิเศษ ส่ วนบนประตูประกอบจะทาช่ องโค้งรู ปเกื อกม้าภายในประดับกระจกสี แบบเดี ยวกับช่ อง
หน้าต่าง (ภาพที่ 195) ส่ วนประตูขา้ งมีการประดับตกแต่งแบบเดียวกันกับประตูประกอบ

ภาพที่ 195 ประตูประธาน (ด้านหน้าตรงกลาง) อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์
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แนวคิ ด การท าประตู แ ละหน้า ต่ า งดัง กล่ า วเป็ นลัก ษณะของศิ ล ปะแบบ
ตะวันตกเน้นความสมดุลย์และสัดส่ วนที่ประสานกันอย่างกลมกลืน นอกจากนี้ ยงั ทาบานหน้าต่าง
แบบเวนิ ส (Venetian Window) คือ หน้าต่างที่มีส่วนบนเป็ นโค้งครึ่ งวงกลม (Archway)28 (ภาพที่
196 ก) และมีบานเกล็ดเฉพาะครึ่ งบน ทั้งยังประดับกระจกสี (Stainglass)29 ตรงช่องโค้งครึ่ งวงกลม
เหนื อหน้าต่าง (ภาพที่ 196 ข) เพื่อให้เกิดความประทับใจเมื่อเข้าไปภายในอุโบสถ เช่น อุโบสถวัด
มัชฌิมาประสิ ทธิ์ และที่ช่องระบายอากาศใต้หลังคาจัว่ ซึ่ งอยูร่ ะหว่างแปคู่ที่เสาร่ วมในอุโบสถวัด
สุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า (ภาพที่ 197) ซึ่ งเดิมเป็ นช่องระบายอากาศทางด้านข้าง แต่ได้ใส่ กระจกสี
ปิ ดรอบแทน

28

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

http://www.architecture.com/LibraryDrawingsAndPhotographs/Palladio/PalladianBritain/
29

การประดับกระจกสี หรื อ “Stainglass” นิ ยมนามาประดับภายโบสถ์สมัยกอทิ ก ต่อมารู ปแบบ

ดังกล่าวได้ถูกรื้ อฟื้ นขึ้นมาอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 23-24 โดยเลือกสรรเอาแต่ลกั ษณะเด่นของอาคารมาใช้ อัน
เป็ นที่มาของการนากระจกสี มาปิ ดตรงช่องแสง ทั้งนี้รวมถึงการประดับลวดลายเล็ก ๆ ตามแนวกรอบซุม้ และขอบ
หลังคา โบสถ์สมัยกอทิก ซึ่งเป็ นที่มาของการทาลายฉลุประดับขอบหลังคาที่เรี ยกว่า “แบบขนมปั งขิง”
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(ข)
(ก)

(ข)

ภาพที่ 196 หน้าต่างอิทธิ พลศิลปะตะวันตก
(ก) ด้านนอก
(ข) ด้านใน

ภาพที่ 197 อุโบสถวัดวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส
การประดับ กระจกสี หรื อ “Stainglass” เป็ นลัก ษณะร่ ว มที่ ส าคัญ ของ
อุโบสถวัดสุ วรรณคีรี และอุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ ซึ่ งไม่ค่อยพบในรัฐอื่น แม้ในรัฐปี นังก็มีนอ้ ย
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และไม่โดดเด่นเท่าอุโบสถในรัฐปะลิส ซึ่ งทาให้คิดว่า การนากระจกสี มาประดับช่องแสงน่าจะเป็ น
ความนิ ย มที่ เกิ ดขึ้ นในตอนปลายพุท ธศตวรรษที่ 25 ซึ่ ง นิ ย มทัว่ ไปอย่า งในอาคารพาณิ ช ย์ใ น
เมืองอลอร์สตาร์ (ภาพที่ 198)

ภาพที่ 198 อาคารพาณิ ชย์ในเมืองอลอร์สตาร์ใกล้กบั มัสยิดประจาเมือง
6.2.4 ส่ วนหลังคา หลังคาจัว่ มีหลังคาพาไลหรื อหลังคากันสาดรอบซึ่ งเหมาะสม
กับรู ปทรงของอาคารรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีหลังคาจัว่ แสดงเอกลักษณ์ของอุโบสถแบบศิลปะไทย
ประเพณี โครงสร้ างหลังคาจัว่ ประกอบด้วยขื่อพาดบนเสาร่ วมในตั้งดั้งขึ้ นไปรับอกไก่ และวาง
จันทันพาดกับอกไก่รับแป กลอน และระแนงสาหรับมุงกระเบื้อง ส่ วนหลังคาพาไลก็ยงั ใช้จนั ทัน
เป็ นโครงสร้างหลักพาดจากแปอันล่างของเสาร่ วมในมาตั้งบนผนังรับแป กลอนและระแนง (ภาพที่
199) โดยไม่ทาเต้าอย่างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี

ภาพที่ 199 โครงสร้างหลังคาอุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์
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อุโบสถกลุ่มนี้เริ่ มมีแนวคิดการประดับตกแต่งหลังคาอุโบสถ แต่งานเหล่านี้
ยัง คงมี ล ัก ษณะเป็ นงานช่ า งพื้นบ้า นแบบเดี ย วกับ อุ โบสถในรั ฐกลันตันในช่ วงที่ 2 เช่ น ช่ อฟ้ า
ใบระกา หางหงส์ (ภาพที่ 200, 201) ซึ่ ง มักพบว่า มีไ ม่ ครบถ้วนตามแบบแผนการประดับ ทั้ง มี
รู ปแบบสัดส่ วนแตกต่างจากต้นแบบของไทย อันเนื่ องมาจากการสร้ างอุโบสถยังคงทาโดยช่ าง
พื้นบ้าน ซึ่ งยังไม่เข้าใจระเบียบแบบแผนการรวมถึงวิธีการประดับดีพอ ตรงกันข้ามกับงานฉลุไม้
นิยมนามาประดับบริ เวณชายคาและกรอบหน้าบัน แม้วา่ จะมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีชีวิตชีวากว่า (ภาพ
ที่ 202)

ภาพที่ 200 ช่อฟ้ าอุโบสถวัดสุ วรรณคีรี
อาเภอคังหง่า
รัฐปะลิส

ภาพที่ 201 ช่อฟ้ าอุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์
อาเภอคังหง่า
รัฐปะลิส

ภาพที่ 202 ปั้ นลมและหน้าบัน อุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส
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นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการประดับตกแต่งหน้าบันด้วยงานปูนปั้ น ซึ่ งพบ
น้อยมากในอุโบสถในช่วงที่ 2 งานประดับดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวคิดการประดับตกแต่งอุโบสถ
แบบไทยประเพณี เช่นเดียวกับการทาช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ (ภาพที่ 203) บ่งบอกว่าศิลปะแบบ
ไทยประเพณี เป็ นต้นแบบในการสร้างอุโบสถวัดไทยในรัฐปะลิส

ภาพที่ 203 หน้าบันอุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส
อุโบสถกลุ่มนี้มีลกั ษณะผสมศิลปะไทย ศิลปะมลายู และศิลปะตะวันตกเข้า
ด้วยกัน ซึ่ งเป็ นบริ บทของศิลปะแบบอาณานิคม แสดงถึงความสามารถในการเลือกใช้วสั ดุ รู ปแบบ
ของศิลปะต่างๆที่มีอยูใ่ นเมืองมลายู เช่น เครื่ องประดับหลังคา ช่อฟ้ า ส่ วนใบระกา หางหงส์ แสดง
อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะพื้ นบ้า น ทรงหลัง คาแสดงอิ ทธิ พ ลศิ ล ปะไทย และงานประดับตัวอุ โ บสถแสดง
อิทธิ พลศิลปะตะวันตก ลักษณะดังกล่าวนี้เป็ นลักษณะผสมที่พบอยูเ่ สมอในมาเลเซีย
6.2.5

กาหนดอายุ อุโบสถกลุ่ มนี้ แม้ว่าจะมีอิทธิ พลศิลปะอาณานิ คม แต่ก็มี

พัฒนาการในด้านการทาเครื่ องประดับหลังคาร่ วมถึงการประดับหน้าบันเข้าหาอุโบสถแบบศิลปะ
ไทยประเพณี ซึ่ งไม่พบลักษณะดังกล่าวนี้ ในรัฐเกดะห์ อาจเป็ นเพราะรัฐปะลิศตั้งอยูใ่ กล้พรมแดน
ไทยจึ งรับอิ ทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะการประดับหน้าบันนั้นอาจเป็ นเพียง
อุโบสถไม่กี่หลังในช่ วงที่ 2 ที่มีการประดับ แสดงถึงการรับรู ปแบบศิลปะการตกแต่งของไทย ซึ่ ง
น่าจะมีมากในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ดังนั้นอุโบสถวัดมัชฌิมา
ประสิ ทธิ์ และอุโบสถวัดสุ วรรณคีรีอาจสร้างอยูใ่ นช่วงทศวรรษสุ ดท้ายของพุทธศตวรรษที่ 25
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7. วิเคราะห์ อุโบสถในรัฐเกดะห์ และรัฐปะลิส ช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500 - 2550)
ในช่วงนี้ ไทยกับมาเลเซี ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่ งเห็นได้จากความร่ วมมือในการ
ท านุ บ ารุ ง พุ ท ธศาสนาในด้า นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะการสร้ า งหรื อซ่ อ มอุ โ บสถในบางวัด ก็ ไ ด้รั บ
งบประมาณสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลไทยและรั ฐ บาลมาเลเซี ย โดยมี ก ระทรวงต่ า งประเทศ
กระทรวงศึกษาธิ การ กรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมให้การสนับสนุ น รวมถึ งการสอนการ
สอบธรรมสนามหลวง และการสอนภาษาไทยซึ่ งมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 25 แล้ว
ต้นพุทธศตวรรษที่ 26 มีการตั้งวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ เพื่อใช้เป็ นสถานที่
สอนและสอบธรรมสนามหลวง ซึ่ ง เดิ มได้ใช้วดั สโมสรราชนุ ประดิ ษฐ์เป็ นที่ สอนและสอบ แต่
เนื่องจากวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ถูกน้ าเซาะตลิ่ง และเกรงว่าวัดจะได้รับความเสี ยหาย จึงได้มาซื้ อ
ที่เพื่ อสร้ างเป็ นวัดอี ก แห่ ง หนึ่ ง ใกล้กบั ใจกลางเมือง 30 ดัง นั้นวัดนิ โครธาราม จึ งเป็ นวัดที่ต้ งั ใหม่
ในช่ วงนี้ โดยในระยะแรกได้ส ร้ า งห้องสมุ ดหนัง สื อไทยขึ้ นก่ อน 31 (ภาพที่ 204) ต่ อมาจึ งสร้ า ง
อุโบสถในราว พ.ศ. 2511-251832 (ภาพที่ 205) ซึ่ งหลังกว่าอุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู

ภาพที่ 204 ห้องสมุดวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์ สร้าง พ.ศ.2509

30

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 285-286.

31

เรื่ องเดียวกัน, 287.

32

อักษรจารึ กที่อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์
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ภาพที่ 205 อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์
วัดบุญญาราม หรื อ “วัดแลแหล” ตั้งอยู่ที่อาเภอกูบงั ปาสู ทางเหนื อของอาเภอโกตาร์
เซตาร์ และใกล้กบั พรมแดนไทยด้านอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วัดนี้ แม้ว่าจะตั้งมานานแล้ว แต่
พัฒนาการของวัดน่าจะเริ่ มขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 25 เมื่อไทยได้รับมอบเมืองเกดะห์ ปะลิส
ตรังกานู และกลันตัน คืนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 33 ในราว พ.ศ. 2486-2488 ในครั้งนั้นรัฐบาลไทย ได้
แต่งตั้งข้าหลวงมาประจารัฐไทรบุรี โดยมี นายชาติ บุญยรัตพันธุ์ เป็ นผูช้ ่วยข้าหลวงประจารัฐไทร
บุรี และได้มาเปิ ดโรงเรี ยนสอนภาษาไทยรวมถึ งเป็ นประธานเชิ ญธงไทยขึ้ นยอดเสาที่วดั แห่ งนี้
ต่อมาจึงได้ทาการเปลี่ ยนชื่ อวัดจาก “วัดแลแหล” เป็ นวัดบุญญาราม และเริ่ มมีการสร้ างเสนาสนะ
ต่าง ๆ ภายในวัดอย่างวัดในไทย ในราว พ.ศ. 2493 จนกระทัง่ ได้รับมอบเงินจากรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลมาเลเซียสมทบทุนสร้างอุโบสถในราว พ.ศ. 2510 (ภาพที่ 206)

33

เป็ นเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชี ยบูรพา ซึ่ งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตอบแทน

รัฐบาลไทย ที่ให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านขึ้นไปยังทางเหนือ ต่อมาเมื่อกองทัพญี่ปุ่นได้รับชัยชนะบนแหลมมลายู
จึงได้ส่งมอบหัวเมืองเก่าของไทยที่อยูใ่ นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสคืนให้กบั ไทย
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ภาพที่ 206 อุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์
ทั้ง สองวัดได้รับ แบบอุ โบสถศิ ลปะไทยประเพณี พ ร้ อมกับช่ า งก่ อสร้ างมาจากกรม
ศิลปากร จึงนับเป็ นอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี กลุ่มแรกในรัฐเกดะห์ อุโบสถกลุ่มนี้สร้างขึ้นใน
ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26
ส่ วนอุโบสถอีกกลุ่มหนึ่ ง เป็ นอุโบสถที่สร้างขึ้นแทนอุโบสถที่สร้างอย่างชัว่ คราวเมื่อ
คราวที่รัฐบาลมาเลเซี ยได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุ กเฉิ นใน พ.ศ. 2503

คนไทยหลายหมู่บา้ นย้าย

กลับมาอยูท่ ี่เดิม และต่างก็เร่ งรัดบูรณะสร้างวัด รวมถึงสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดขึ้นมาใหม่ งาน
ก่อสร้ างในช่ วงนี้ จึงสร้ างขึ้นแบบชัว่ คราวเพื่อให้มีวดั สาหรับประกอบกิ จตามประเพณี รวมถึงให้
พระสงฆ์ได้อาศัยและประกอบพิธีกรรมได้เหมือนเดิม
อุโบสถในระยะนี้ จึงได้รับอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านมาก บางหลังก็มีรูปแบบเหมือนกับ
อุโบสถในช่ วงที่ 2 ของรัฐเกดะห์ ซึ่ งได้ทาการศึกษามาแล้ว โดยเฉพาะอุโบสถวัดสโมสรราชานุ
ประดิษฐ์น่าจะเป็ นต้นแบบการสร้างอุโบสถในหลายวัด (ภาพที่ 207) เช่น อุโบสถ วัดสามัคคีรัตนา
ราม (ภาพที่ 208) อุโบสถวัดถ้ าคีรีวงษ์ (ภาพที่ 209) และอุโบสถวัดเตราะปาดัง (ภาพที่ 210) เป็ นต้น
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ภาพที่ 207 อุโบสถวัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ ภาพที่ 208 อุโบสถวัดสามัคคีรัตนาราม อาเภอ
สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ 25

กัวลามูดา รัฐเกดะห์สร้างราวต้น
พุทธศตวรรษที่ 26

ภาพที่ 209 อุโบสถวัดถ้ าคีรีวงษ์ อาเภอเปิ้ นดัง
สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26

ภาพที่ 210 อุโบสถวัดเตราะปาดัง อาเภอเสะ
สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26

ต่อมาเมื่อวัดและหมู่บา้ นมีความมัน่ คง เข้มแข็งขึ้นแล้ว จึงได้เริ่ มสร้างอุโบสถหลังใหม่
ที่มีความถาวรขึ้น โดยรับเอารู ปแบบอุโบสถที่ได้รับความนิยมอยูใ่ นไทยขณะนั้นมาก่อสร้างรวมถึง
นาช่ างไทยเข้ามาก่อสร้ างด้วย เช่ น อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่ 211) อุโบสถวัด
ลาปา อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่ 212) และอุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่ 213) เป็ น
ต้น อุโบสถในกลุ่มนี้มกั สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2540-2550 หรื อในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 26 แต่ท้ งั
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อุโบสถที่สร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 และอุโบสถที่สร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่
26 ต่างก็มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน จัดเป็ นอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี

ภาพที่ 211 อุโบสถวัดเทพบัณฑิต
อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์

ภาพที่ 212 อุโบสถวัดลาปา
อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์

(ก)
ภาพที่ 213 อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์
(ก) ด้านหน้า
(ข) ด้านหลัง

(ข)
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7.1 อุโบสถแบบศิ ลปะไทยประเพณี เป็ นอุโบสถที่ได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี
จากไทยโดยตรง ทั้งในเรื่ องแบบก่อสร้างอุโบสถและช่าง วัดเหล่านี้ มกั เป็ นของวัดเจ้าคณะรัฐ หรื อ
วัดที่ ได้รับ การสนับ สนุ นงบประมาณจากรั ฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซี ย โดยมากจะตั้งอยู่ใ น
ชุ มชนขนาดใหญ่ที่มีท้ งั คนไทยและคนจีนอาศัยอยู่ บางวัดอาจจัดตั้งขึ้นเพื่อภาระกิ จการสอนการ
สอบธรรมสนามหลวงโดยเฉพาะคือ วัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ เมืองอลอร์ สตาร์ แต่วดั ใน
ลักษณะนี้ก็มีนอ้ ย
วัดเก่าที่มีอุโบสถอยู่แล้ว อุโบสถหลังใหม่จะตั้งอยู่ที่เดิม แต่วดั อาจมีการปรับผัง
บริ เวณให้สอดคล้องกับเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส เช่ น วัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู (Kubang
Pasu) รัฐเกดะห์ (ภาพที่ 214) ส่ วนวัดที่ต้ งั ขึ้นใหม่มกั มีการวางผังบริ เวณแตกต่างจากเดิม เนื่องจาก
มีการแบ่งเป็ นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสชัดเจนและกาหนดให้อุโบสถเป็ นประธานของวัด มัก
ตั้งอยู่กลางวัด ขณะที่ สิ่งปลูกสร้ างอื่นตั้งอยู่รายรอบไม่ไกลจากอุโบสถ หรื อ รวมกลุ่ มอยู่ในเขต
พุทธาวาสและสังฆาวาส เช่น วัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์สตาร์ รัฐเกดะห์ (ภาพที่ 215, 216)

อุโบสถ

ภาพที่ 214 ภาพถ่ายทางอากาศวัดบุญญาราม อาเภอ กูบงั ปาสู รัฐเกดะห์
ทีม่ า: Kedah, accessed January 10, 2011, Available from http://Goo.gl/ maps/ n21rJ
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ภาพที่ 215 ภาพถ่ายทางอากาศวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์
ที่มา: Kedah, accessed January 10, 2011, Available from http://Goo.gl/ maps/ n21rJ
อุโบสถ

1. อุโบสถ

11

2. ศาลาการเปรี ยญ

7

10

4. กุฏิ

2
6

3. กุฏิเจ้าอาวาส

1

5. วิหารรู ปเหมือน อดีต เจ้าอาวาส
6. อาคารเก็บอัฐิ
7. หอฉัน โรงครัว

3

9

4

5

8. พุทธสมาคมรัฐเกดะห์
9. ซุม้ ประตูวดั
10. ทางรถยนต์เข้าวัด

8
2

ภาพที่ 216 ผังวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์

11. โรงเรี ยน
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อุโบสถก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทิศตะวันออก และนิยมทากาแพงแก้วล้อม ผังพื้น
อุโบสถส่ วนใหญ่เป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า แต่ภายหลังก็เริ่ มมีการสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขที่มีขนาด
ใหญ่ ดังผูว้ ิจยั จึงขอศึกษาอุโบสถกลุ่มนี้ โดยแยกตามผังพื้นเป็ น 2 ส่ วน คือ อุโบสถที่มีผงั พื้นรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า และอุโบสถที่มีผงั พื้นจตุรมุข
7.1.1 ผังพืน้ รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า เป็ นอุโบสถ ขนาด 4-5 ห้อง34 ส่ วนใหญ่ทามุขทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง มี ระเบี ยบแบบแผนการประดับตกแต่งเป็ นแบบศิลปะไทยประเพณี ต้ งั แต่
ส่ วนฐาน ส่ วนตัวอุโบสถ และส่ วนหลังคา ซึ่ งได้กล่าวรายละเอียดมาบ้างแล้วในบทที่ 3 ดังนั้นใน
ส่ วนนี้จึงกล่าวเฉพาะลักษณะสาคัญทางศิลปกรรมของอุโบสถกลุ่มนี้
7.1.1.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถมีทรงค่อนข้างสู ง ทาบันไดขึ้นสองข้าง
มุข นิ ยมประดับตกแต่งกรอบประตู กรอบหน้าต่างเป็ นซุ ้มทรงปราสาทยอด หลังคาจัว่ ชนิดมีซ้อน
2-3 ซ้อนด้านข้างมีหลังคาปี กนก 3 ตับ ตับล่างเป็ นหลังคากันสาดทาเต้าหรื อขื่อยื่นออกมารับและทา
คันทวยรับอีกชั้นหนึ่ ง ลักษณะหลังคาแบบนี้ ไม่เคยพบมาก่อนในรัฐเกดะห์ รวมถึงในรัฐอื่นๆ ก่อน
พุทธศตวรรษที่ 26 จึงนับเป็ นโครงสร้างหลังคาที่ปรากฏขึ้นในช่ วงที่ 3 นอกจากนี้ ยงั มีการประดับ
หน้าบันตามอย่างอุโบสถวัดหลวง เช่ น รู ปนารายณ์ทรงครุ ฑ รู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ หรื อ
เป็ นรู ปพระพุทธรู ปปางสาคัญ งานประดับเหล่านี้ รวมถึงลวดลายตกแต่งมักมีความนูนหนาออกมา
จากพื้นหน้าบัน โดยเฉพาะรู ปที่เป็ นประธานตรงกลางหน้าบันมักทาเป็ นประติมากรรมลอยตัวอยู่
บนกระจังฐานพระที่ยกเก็จออกมามาก
นอกจากนี้ ก็ย งั มี การประดับตกแต่ งแผงแรและคูหาหน้าบันด้วย
สาหร่ ายรวงผึ้งซึ่ งถื อว่าเป็ นชุ ดการประดับตกแต่งที่มาพร้อมกับอุโบสถแบบนี้ ได้แก่ อุโบสถวัด
บุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู (ภาพที่ 217) อุโบสถวัดนิ โครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ (ภาพที่ 218)
แต่เนื่องจากอุโบสถในกลุ่มนี้ สร้างต่างช่วงเวลากัน กล่าวคือ อุโบสถวัดบุญญราราม อาเภอกูบงั ปาสู
และอุโบสถวัดนิโคราราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ สร้างในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ส่ วนอุโบสถวัด
34

คาว่า “ห้อง” หมายถึง ช่วงเสาที่ผนังด้านข้าง ซึ่ งมีช่องหน้าต่างทุกช่วงเสา หากผนังอุโบสถมีช่วง

เสา 4 ช่วง ก็นิยมเรี ยก “4 ห้อง” หากมีช่วงเสา 5 ช่วง เรี ยก “5 ห้อง” ในแต่ละห้องจะมีช่องหน้าต่างประจาห้องทุก
ห้อง จึงเป็ นที่มาของการเรี ยกว่า “อุโบสถขนาด 4 หน้าต่าง” และ “อุโบสถขนาด 5 หน้าต่าง”
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เทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่ 219) อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่ 213) และ
อุโบสถวัดลาปา อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่ 220) สร้างในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 26 จึงทาให้มีลกั ษณะ
บางอย่างแตกต่างกัน เช่ น อุโบสถบางหลังมี 4 ห้อง มีมุขทางด้านหน้าด้านเดี ยว และงานประดับ
หน้าบันที่นิยมประดับพระพุทธรู ปปางสาคัญแทนการประดับรู ปพระนารายณ์ทรงครุ ฑ หรื อพระ
อิ นทร์ ท รงช้างเอราวัณ อย่า งอุ โบสถรุ่ นเก่ า อย่า งไรก็ดี เราอาจพบว่า อุโบสถบางวัดยังคงมีก าร
ประดับรู ปพระนารายณ์ ทรงครุ ฑอยู่ที่หน้า บันด้านหน้า แต่วดั นั้นมัก เป็ นวัดของเจ้าคณะรัฐ คื อ
อุโบสถวัดเทพบัณฑิต (ภาพที่ 219)

ภาพที่ 217 อุโบสถวัดบุญญาราม
อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์

ภาพที่ 218 อุโบสถวัดนิโครธาราม
อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์
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(ก)

(ก)
ภาพที่ 219 อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์
(ก) อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง
(ข) รู ปนารายณ์ทรงครุ ฑ หน้าบันด้านทิศตะวันออก
(ค) พระพุทธรู ปนาคปรก หน้าบันด้านทิศตะวันตก

(ข)
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ภาพที่ 220 อุโบสถวัดลาปา อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์
7.1.1.2 ส่ วนฐาน มีท้ งั ฐานปั ทม์ หรื อฐานบัวคว่า บัวหงาย ฐานบัวลูกแก้ว
อกไก่ และฐานสิ งห์ สู งจากพื้นราว 1 เมตร โดยรวมแล้วแบบฐานเหล่านี้ ก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้
แตกต่า งกันจนท าให้มี ก ารเรี ย กชื่ อฐานแตกต่ า งกัน เช่ น ฐานบัวลูก แก้วอกไก่ ก็จะมีส่ วนที่ เป็ น
ลูกแก้วอกไก่คาดทับอยูต่ รงกึ่งกลางท้องไม้ ส่ วนฐานสิ งห์ก็จะมีเค้าโครงส่ วนล่างคล้ายกับเท้าสิ งห์
ซึ่ งได้ให้รายละเอียดมาบ้างแล้ว ในอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ในรัฐกลันตัน ดังนั้นจึงกล่าวไว้
เพียงสังเขป
ฐานปั ทม์ หรื อ ฐานบัวคว่าบัวหงาย ฐานแบบนี้ ในช่ วงนี้ ไม่ค่อย
ได้รับความนิยมเท่ากับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ หรื อ ฐานสิ งห์ โดยมากมักพบว่าทาเป็ นฐานมุขอุโบสถ
ในบางวัด เช่น ฐานมุขอุโบสถวัดนิโครธาราม (ภาพที่ 221) แต่ในช่วงที่ 1 อุโบสถวัดพระธาตุป่า
ลิไลย์ บาลิง รัฐเกดะห์ ได้ทาฐานอุโบสถเป็ นแบบฐานปั ทม์ หรื อฐานบัวคว่า บัวหงาย และทาชั้น
หน้า กระดานตอนล่ า งหนากว่า ตอนบนเพื่อ จะให้ส่ วนฐานแข็ง แรงเพีย งพอต่ อการรั บ น้ า หนัก
อุโบสถ แสดงให้เห็นว่าฐานปั ทม์ หรื อฐานบัวคว่า บัวหงาย อาจเป็ นแบบฐานที่นิยมในช่วงที่ 1 ก่อน
ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ การทาฐานหน้ากระดานตอนล่างใหญ่กว่าตอนบนยังพบว่านิ ยมทาในฐาน
อุโบสถในรัฐกลันตันในช่วงที่ 2 ด้วย ซึ่ งน่าจะเพื่อความแข็งแรงเหมือนกัน
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ภาพที่ 221 ฐานมุขอุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์
ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ มีส่วนสาคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากฐานปั ทม์ คือ
ลักษณะเป็ นลวดบัวส่ วนที่นูนขึ้นมาเป็ นสันแหลมคล้ายกับอกไก่ คาดทับอยู่ตรงท้องไม้ (ภาพที่
222, 223)

ภาพที่ 222 ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง
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ภาพที่ 223 ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ วัดเทพสุ วรรณาราม อาเภอเปิ้ นดัง
ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ เป็ นฐานของอุโบสถในรัฐกลันตันตั้งแต่ช่วงที่
2 แต่ไม่พบว่ามี การทาฐานแบบนี้ ในรัฐเกดะห์ รัฐปะลิ ส และรัฐปี นังในช่ วงเดียวกัน

ลักษณะ

ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี เข้าสู่ เมืองมลายูทางรัฐกลันตันก่อนรัฐอื่น ซึ่ ง
อาจเป็ นเพราะชุมชนคนไทยในรัฐกลันตันตั้งอยูใ่ กล้กบั แนวพรมแดนไทยมาเลเซี ย อีกทั้งอาเภอตาก
ใบก่อนการโอนดิ นแดนให้กบั อังกฤษ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐกลันตันมาก่อน ดังนั้นการรับอิทธิ พล
ศิลปะไทยประเพณี ในรัฐกลันตันภายหลังจากการโอนดินแดนให้กบั อังกฤษนั้นเป็ นการรับต่อมา
จากอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สาหรับ ฐานบัวลู ก แก้วอกไก่ นิย มทาเป็ นฐานอุ โบสถแบบศิ ล ปะ
ไทยประเพณี ในรัฐเกดะห์ช่วงที่ 3 มากเท่าๆ กับฐานสิ งห์
ฐานสิ งห์ รู ปแบบฐานที่มีเค้าโครงของเท้าสิ งห์ที่กาลังยืน จึงมีส่วน
ที่เรี ยกว่า “แข้งสิ งห์” ซึ่ งอยู่ทางด้านนอก และส่ วนที่เรี ยกว่า “น่องสิ งห์” ซึ่ งอยูทางด้านใน ถัดจาก
ส่ วนนี้ ข้ ึนไปมักเรี ยกว่า “หลังสิ งห์”35 ลักษณะคล้ายบัวคว่าแต่แบนราบกว่า ต่อจากส่ วนนี้ มีทอ้ งไม้
บัวหงายและหน้ากระดานตอนบน โดยในแต่ละส่ วนตั้งแต่ส่วนล่างขึ้นมาถึงส่ วนบนจะมีเส้นลวด
กากับบนล่างโดยตลอด (ภาพที่ 224)

35

สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ าง คาช่ างโบราณ (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 99.
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ภาพที่ 224 ฐานสิ งห์ อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์
ฐานสิ งห์แม้ว่าจะมีการทามาก่ อนที่อุโบสถวัดชลาราสิ งเห อาเภอ
ตากใบ ตั้งแต่ช่วงที่ 1 แต่ก็พบว่าไม่ได้รับความนิยมนามาทาเป็ นฐานอุโบสถภายหลังจากที่ได้มีการ
โอนดินแดนให้กบั อังกฤษ อาจเป็ นเพราะช่างที่สร้างอุโบสถในรัฐกลันตันยังไม่เข้าใจรู ปแบบดีพอ
ส่ วนในรัฐเกดะห์ และรัฐปะลิส ก็ไม่พบว่ามีการทาฐานอุโบสถ เนื่องจากอุโบสถส่ วนใหญ่ในช่วงที่
2 ไม่นิยมทาฐาน หรื อทาเป็ นฐานสี่ เหลี่ยมเตี้ยๆ ดังนั้นฐานสิ งห์จึงเป็ นรู ปแบบฐานที่นิยมในอุโบสถ
ช่วงที่ 3 ทั้งในรัฐเกดะห์ กลันตัน และปะลิส
อนึ่งมีขอ้ สังเกตว่า ฐานอุโบสถศิลปะไทยประเพณี ในรัฐเกดะห์และ
ในรัฐกลันตันช่ วงที่ 3 นี้ มักนิ ยมประดับกระเบื้ องโมเสก (Mosaic) เข้าใจว่าการประดับกระเบื้อง
โมเสกคงทาให้ทาความสะอาดฐานอุโบสถได้ง่าย เช่น อุโบสถวัดประชาจีนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐก
ลันตัน อุโบสถวัดนิโครธารามอาเภอตุมปัต รัฐเกดะห์ เป็ นต้น
7.1.1.3 ส่ วนตัวอุโบสถ อุโบสถในช่วงที่ 3 นี้ ส่วนใหญ่มีทรงค่อนข้างสู ง
ตัวอุโบสถประกอบด้วยผนังก่อล้อมทั้งสี่ ดา้ นรับหลังคาโดยมีเสาอิงหรื อเสาเก็จช่ วยรับ มีคนั ทวย
ติดตามเสา สาหรับมุขหน้ามุขหลังจะมีเสาหานรับหลังคามุข มีบวั หัวเสาแบบบัวจงกล รู ปแบบหัว
เสาที่นิยมในสมัยรัตนโกสิ นทร์
อุโบสถนิยมทาประตูดา้ นหน้า 1-3 ประตู ด้านหลังนิยมทา 2 ประตู
ชิ ดริ ม จานวนประตูน่าจะขึ้ นอยู่กบั แบบอุโบสถที่นามาก่ อสร้ าง หรื อขนาดของอุโบสถที่ทางวัด
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หรื อช่างสามารถปรับลดลงได้ นอกจากนี้ตวั อุโบสถยังเน้นการประดับกรอบประตู กรอบหน้าต่าง
เป็ นซุม้ ทรงปราสาทยอด
ในส่ วนนี้ จะขอศึกษาส่ วนประกอบสาคัญ 3 ส่ วนที่ประกอบอยูก่ บั
ตัวอุโบสถ คือ เสาบัว คันทวย และซุม้ ทรงปราสาทยอด
เสาบัว มีท้ งั ที่เป็ นเสาลอยที่ทาเป็ นเสาหานรับหลังคามุข และเสา
เก็จซึ่ งเป็ นเสาร่ วมผนัง ลักษณะเป็ นเสาสี่ เหลี่ ยมย่อมุมไม้สิบสอง เช่ น อุ โบสถวัดนิ โครธาราม
อาเภอโกตาร์เซตาร์ (ภาพที่ 225) และเสาย่อมุมแปด เช่น เสาบัวอุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปา
สู (ภาพที่ 226 ก) เสาบัวอุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่ 226 ข) โดยเฉพาะบัวหัวเสา
อุโบสถวัดบุญญารามและบัวหัวเสาอุโบสถวัดนิ โครธาราม นั้นมีทรงค่อนข้างป้ อม ซึ่ งน่ าจะได้รับ
รู ปแบบมาจากบัวหัวเสาอุโ บสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นผลงานของ พระ
พรหมพิจิตร (ภาพที่ 227)

ภาพที่ 225 บัวหัวเสา อุโบสถวัดนิโครธาราม อาเภอโกตาร์เซตาร์
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 226 เสาบัว อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี รัฐเกดะห์
(ก) อุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู
(ข) อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง

ภาพที่ 227 บัวหัวเสา อุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน กรุ งเทพฯ
เสาบัวในช่ วงนี้ มกั มีรูปแบบเหมือนกัน คือ มีบวั หัวเสาแบบบัว
จงกล ลักษณะคล้ายกลีบบัวตรงยาวส่ วนปลายบานและโค้งขึ้นด้านบน ที่โคนกลีบมีกลีบเลี้ยงเรี ยง
ติดต่อกัน ส่ วน ใต้บวั จะประกอบด้วยเส้นลวด ท้องไม้ ลูกแก้วอกไก่ และท้องไม้ โดยมีเส้นลวด
กากับทั้งบนและล่างก่อนจะถึงส่ วนที่คล้ายบัวคว่าซึ่ งมักเรี ยกว่า “บัวหลังสิ งห์ บัวหัวเสาแบบนี้เป็ น
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แบบบัวหัวเสาของพระพรหมพิจิตร และนิ ยมปิ ดทองประดับกระจกสี บวั หัวเสาอย่างงานประณี ต
ศิลป์
คันทวย ส่ วนที่ทาหน้าที่รับเต้าหรื อขื่อของหลังคาตับล่าง ขนาด
และรู ปแบบมักคล้ายกัน คือ ลักษณะเหมือนตัวเหงาตั้งหัวขึ้นมารับส่ วนบน (ภาพที่ 228) ภายในคัน
ทวยประกอบด้วยลวดลายตกแต่งประเภทลายกาบและตัวเหงาที่เกิ ดจากการแบ่งตัวของลายกนก
สามตัว ส่ วนที่สาคัญของกนก คือ สัดส่ วนที่เหมาะสมกับหลังคา ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอุโบสถด้วย

ภาพที่ 228 คันทวยอุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์
คั น ทวย ในอุ โบส ถ บางหลั ง มี การประดิ ษฐ์ เ ป็ นรู ปหงส์
ประกอบด้วยส่ วนหัว คอ และอกอยูใ่ นโครงร่ างของลายกนก เช่น อุโบสถวัดนิโครธาราม ( ภาพที่
229) แนวคิดการออกแบบดังกล่าวนี้น่าจะได้รับมาจากคันทวยอุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน
(ภาพที่ 230) ซึ่งออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร
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ภาพที่ 229 คันทวยอุโบสถ

ภาพที่ 230 คันทวยอุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุ

วัดนิโครธาราม รัฐเกดะห์

บางเขน กรุ งเทพฯ

แบบอุ โบสถของพระพรหมพิจิตรนี้ ถื อว่าเป็ นแบบที่ แพร่ หลาย
ออกไปในส่ วนภูมิภาคตามระเบียบ “รัฐนิยม” ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่
26 ดังนั้นจึ งเป็ นต้นแบบให้กบั ช่ างรุ่ นหลังได้ประดิ ษฐ์ พลิ กแพลง หรื อใช้เป็ นแบบการสร้ า ง
อุโบสถศิลปะไทยประเพณี รุ่นถัดมา
ซุ้ มทรงปราสาท ในที่น้ ี จะศึกษาในภาพรวม เนื่ องจากอุโบสถใน
รั ฐเกดะห์ ในช่ วงที่ 3 นิ ย มท าซุ ้มทรงปราสาทยอดทั้งซุ ้ม ประตู และซุ ้ม หน้า ต่ าง แนวคิดการ
ออกแบบซุ ้มซุ ้มทรงปราสาทยอดล้วนเกี่ ยวกับสัญลักษณ์ของเรื อนฐานัดรสู งซ้อนอยูก่ บั เรื อนจริ ง36
ซึ่งทาสื บเนื่องกันมาอย่างน้อยกว่าสมัยอยุธยา บางครั้งก็เรี ยกว่า “เรื อนแก้วหน้าต่าง”37 ซึ่ งในส่ วนนี้
จะขอศึกษาเฉพาะซุม้ ทรงปราสาทยอด (ภาพที่ 231-232)

36

สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ าง คาช่ างโบราณ, 87.

37

พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์ สถาปัตยกรรม ภาคต้ น, 72.
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ภาพที่ 231 ซุม้ ประตูอุโบสถวัดบุญญาราม

ภาพที่ 232 ซุม้ ประตูอุโบสถวัดนิโครธาราม

อาภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์

อาภอโกตาร์เซตาร์ รัฐเกดะห์

ซุ ้มทรงปราสาทยอด ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วนคือ ฐานซุ ้ม
เสาซุม้ และซุม้
ฐานซุ้ ม นิ ยมทาทั้งแบบฐานปั ทม์ หรื อฐานสิ งห์ รับเสาซุ ้ม ซึ่ งได้
กล่าวรายละเอียดมาแล้วในส่ วนฐาน ดังนั้นจึงไม่กล่าวซ้ า
เสาซุ้ม เป็ นส่ วนที่ต้ งั อยูบ่ นฐานซุ ้มสองข้างกรอบประตู หรื อกรอบ
หน้าต่าง โดยมากนิยมทาเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมย่อมุมแปดหรื อย่อมุมไม้สิบสอง รู ปแบบเหมือนกับเสาบัว
หากเป็ นซุ ้มประตูจะทาฐานเสาแบบฐานสิ งห์ เหนื อฐานสิ งห์ประดับกาบพรหมศร 38 ต้นเสาอาจมี
ลวดลายประดับตลอด เช่น เสาซุ ม้ ประตูอุโบสถวัดนิโครธาราม (ภาพที่ 233) กลางเสามีการประดับ

38

กาบพรหมศรนี้ มีลกั ษณะเหมือนลายกระจังที่ ยืดสู งส่ วนปลายสบัดทานองหางไหล หรื อบางที ก็

เป็ นกาบลายกระจังส่ วนปลายจะไม่สบัดเป็ นหางไหล หน้าที่ของกาบนี้ มีไว้เพื่อเป็ นเกราะกาบังต้นเสา ดูเพิ่มใน
พระพรหมพิจิตร, พุทธศิลป์ สถาปัตยกรรม ภาคต้ น, 14.
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ลายตาบ39 ลักษณะลายประจายามปิ ดตรงกลางสันเสา อันเป็ นส่ วนประกอบของเสาซุ ้มแบบศิลปะ
ไทยประเพณี ส่ วนซุ ้มหน้าต่างจะทาฐานปั ทม์ หรื อฐานบัวลูกแก้วอกไก่รับเสาซุ ้ม ที่ต้ งั อยูส่ องข้าง
กรอบหน้าต่าง เช่น ซุ ม้ หน้าต่างอุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม อาเภอเปิ้ นดัง (ภาพที่ 234 ) หรื อทาเป็ น
ฐานฐานสิ งห์รับซุ ม้ เช่น ฐานซุ ม้ หน้าต่างอุโบสถวัดบุญญาราม เป็ นต้น

ภาพที่ 234 ฐานซุม้ หน้าต่าง

ภาพที่ 233 ฐานซุม้ ประตูอุโบสถ
วัดนิโครธาราม อาเภอโกตาเซตาร์

อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม
อาเภอเปิ้ นดัง

ซุ้ ม ประกอบด้วยชั้นเชิ งกลอนจานวนไม่แน่ นอน ส่ วนใหญ่จะ
เป็ น 4-5 ชั้น รับองค์ระฆังสี่ เหลี่ยม และ บัลลังก์ยอ่ มุมไม้สิบสอง ส่ วนที่เหนือจากบัลลังก์ข้ ึนไปมี
รู ปแบบและจานวนไม่แน่นอน กล่าวคือ มีท้ งั ส่ วนที่เป็ นบัวกลุ่มซ้อน 3 ชั้น ปลียอดและลูกแก้ว คือ
ซุ ้มประตุอุโบสถวัดบุญญาราม หรื อ เป็ นบัวกลุ่ม 5 ชั้นสาหรับซุ ้มหน้าต่าง และ 7 ชั้นสาหรับซุ ้ม
ประตู ปลียอดและลูกแก้ว เช่น อุโบสถวัดนิโครธาราม หรื อบางแห่ งเหนือองค์ระฆังมีการสลับกัน
ระหว่างบัวกลุ่มกับลูกแก้ว ซึ่ งไม่อาจสรุ ปรู ปแบบได้ชดั เจน อันเนื่ องมาจากช่างที่ทามีความเข้าใจ
39

เครื่ องประดับคอหรื ออก เป็ นแผ่นๆ ถ้าเป็ นตาบสาหรับม้า ประดับที่หน้าผาก ตาบทับ คือ ทับทรวง

ดูใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญ
ทัศน์, 2526), 341.
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เรื่ องส่ วนยอดซุ ้มแตกต่างกัน ซุ ้มดังกล่าวทาย่อมุมไม้สิบสองขึ้นมาจนถึงเชิงกลอนชั้นบนสุ ด หรื อ
ถึงองค์ระฆัง หรื อ ถึงชั้นเหม ซึ่ งไม่มีรูปแบบที่ชดั เจนเช่นกัน
โดยรวมแล้วการท าซุ ้ม ทรงปราสาทยอดประดับกรอบประตู
กรอบหน้าต่าง มักถือเอารู ปทรงโดยรวมเป็ นหลัก โดยมีส่วนประกอบสาคัญที่มกั พบเสมอ คือ ชั้น
เชิงกลอน องค์ระฆัง และตั้งแต่บลั ลังก์ข้ ึนไปมักมีรูปแบบและจานวนไม่ชดั เจน ซึ่ งน่าจะเป็ นเพราะ
ฝี มือช่ างที่สร้างแตกต่างกัน และรัฐเกดะห์ก็อยูห่ ่ างไกลจากกรุ งเทพฯ แหล่งรวมงานช่างหลวงของ
ไทย
7.1.1.4 ส่ วนหลังคา อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี นิยมทาหลังคาชนิดมี
ซ้อน 3 ซ้อน 3 ตับ โดยหลังคาซ้อนแรกเป็ นหลังคามุข และหลังคาตับล่างเป็ นหลังคากันสาด
โครงสร้ างหลังคาส่ วนใหญ่เป็ นไม้ประกอบด้วยขื่อที่พ าดอยู่บ น
ผนังรับขื่อประธาน ตั้งเสาตุก๊ ตารับขื่อเอก ขื่อโทตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไก่ หลังคามุขมีเสาหานสี่ ตน้ รับ
เครื่องประดับหลังคา เป็ นเครื่ องลายองประกอบด้วยช่อฟ้ า ใบระกา
หางหงส์ นาคสะดุง้ หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้นนูนต่าเป็ นลายก้านขด กลางหน้าบันนิยมประดับ
ประติมากรรมรู ปนารายณ์ทรงครุ ฑ หรื อ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ประติมากรรมเหล่านี้ มกั ทานูน
ขึ้นมาจากพื้นมากจนเกือบเป็ นรู ปลอยตัว ลงรักปิ ดทองประดับกระจกอย่างงานประณี ตศิลป์ ไทย
หน้ าบัน นิ ยมประดับด้วยงาประติมากรรมแยกได้เป็ น 2 กลุ่ ม คือ
กลุ่มที่ประดับเป็ นรู ปเทพชั้นสู งสัญลักษณ์ของวัดหลวง เช่น รู ปนารายณ์ทรงครุ ฑ เช่น หน้าบันด้าน
ทิศตะวันออก และ รู ปพระพรหมทรงหงส์ ที่หน้าบันด้านทิศตะวันตกอุโบสถวัดนิโครธาราม ( ภาพ
ที่ 235, 236) หรื อรู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ หน้าบันด้านทิศตะวันออกอุโ บสถวัดบุญญาราม
อาเภอกูบงั ปาสู (ภาพที่ 237) กับอีกกลุ่มที่นิยมประดับเป็ นพระพุทธรู ปางสาคัญ เช่ นพระพุทธรู ป
นาคปรก เช่น หน้าบันด้านทิศตะวันตก อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ (ภาพที่
238)
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ภาพที่ 235 หน้าบันรู ปนารายณ์ทรงครุ ฑ

ภาพที่ 236 หน้าบันรู ปพระพรหมทรงหงส์

ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศตะวันตก อุโบสถวัด

อุโบสถวัดนิโครธาราม

นิโครธาราม

ภาพที่ 237 หน้าบันด้านทิศตะวันออก
อุโบสถวัดบุญญาราม

ภาพที่ 238 หน้าบันด้านทิศตะวันออก
อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม
อาเภอเปิ้ นดัง

แบบอย่างการประดับหน้าบันอุโบสถวัดนิ โครธารามน่ าจะได้รับ
รู ป แบบมาจากการประดับ หน้า บันอุ โบสถวัด ราชบุ ร ณะ กรุ ง เทพฯ (ภาพที่ 239) ทั้ง นี้ ร วมถึ ง
ลักษณะประติ มากรรมที่ ประดับตรงหน้าบันเป็ นประติมากรรมที่ทานู นออกมามากนี้ น่ าจะเป็ น
รู ปแบบการประดับที่แพร่ หลายอยูใ่ นไทยเวลานั้น ซึ่ งมีตวั อย่างอยูท่ ี่หน้าอุโบสถวัดราชบุรณะ
ในกรุ งเทพฯ เช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 239 หน้าบันด้านทิศใต้ อุโบสวัดราชบุรณะ กรุ งเทพฯ
อุ โ บสถวัด ราชบุ ร ณะ กรุ งเทพฯ ออกแบบโดยหลวงวิ ศ าล
ศิลปกรรม (เชื้ อ ปั ทมจินดา) สร้ างขึ้นใน พ.ศ. 250340 แทนอุโบสถหลังเดิมที่ได้รับความเสี ยเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 และมีคุณสง่า มะยุระ เป็ นผูอ้ อกแบบประติมากรรมและปั้ นลวดลายประดับ
หน้าบัน (ภาพที่ 240) ประติมากรรมเหล่านี้มีความนูนจากพื้นหลังจนเป็ นรู ปลอยตัว นับเป็ นวัดแรก
ที่ ป้ ั นลวดลายแบบนี้ 41 และน่ า จะให้ อิ ท ธิ พ ลกับ การประดับ หน้า บัน อุ โ บสถวัด นิ โ ครธาราม
โดยเฉพาะรู ปนารายณ์ทรงครุ ฑและลายก้านขดที่ประกอบอยูโ่ ดยรอบนั้นมีรูปแบบคล้ายกัน รวมถึง
งานประดับตกแต่งในส่ วนอื่นบริ เวณหน้าบันด้วย เช่ น สาหร่ ายรวงผึ้ง เครื่ องประดับที่อยู่ใต้คูหา
หน้า บัน ซึ่ งเป็ นลัก ษณะงานช่ า งของหลวงวิศ าลศิล ปกรรม (เชื้ อ ปั ทมจินดา) ซึ่ ง ให้อิท ธิ พ ลกับ
อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ช่วงที่ 3 ในรัฐเกดะห์ และรัฐอื่น ๆ

40

สุนิสา มัน่ คง, บรรณาธิการ, พระพุทธปรางค์ วัดราชบุรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) (กรุ งเทพฯ :

บริ ษทั รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2552), 28.
41

เรื่ องเดียวกัน, 68.
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ภาพที่ 240 หน้าบันด้านทิศตะวันตก อุโบสถวัดราชบุรณะ กรุ งเทพฯ
ส่ วนหน้าบันรู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ ก็เทียบได้กบั หน้าบัน
อุโบสถวัดอมริ นทราราม กรุ งเทพฯ สร้างเสร็ จเมื่อ พ.ศ. 251242 ซึ่ งเป็ นผลงานการออกแบบของ
หลวงวิศาลศิลปกรรมเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 241-242)

ภาพที่ 241 หน้าบันด้านทิศตะวันออก อุโบสถ
วัดอมริ นทราราม กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 242 ภาพขยายหน้าบันพระอินทร์
ทรงช้างเอราวัณ อุโบสถวัด
อมริ นทราราม กรุ งเทพฯ

42

วัดอมรินทรารามวรวิหาร, เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://watamarin. blogspot.

com/
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กล่าวได้วา่ อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี กลุ่มนี้ ได้รับอิทธิ พล
จากกรุ งเทพฯ ซึ่ งคงสื บเนื่องมาจากการนาช่างและแบบอุโบสถจากกรมศิลปากรเข้าไปก่อสร้าง เช่น
อุโบสถวัดบุญญาราม43 ห้องสุ มดวัดนิโครธาราม ออกแบบโดยคุณประสงค์ ทองเต็ม นายช่างของ
กรมการศาสนา44 ต่อมาจึงได้มีการสร้างอุโบสถมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี ระหว่าง พ.ศ. 25112518 ซึ่ งน่าจะได้รับแบบมาจากกรมศาสนาหรื อจากกรมศิลปากร รวมถึงนาช่างไทยเข้ามาก่อสร้าง
เช่นเดียวกัน
7.1.2 ผังพืน้ แบบจตุรมุข
อุ โบสถแบบนี้ ในรั ฐ เกดะห์ มี อ ยู่เ พีย งหลัง เดี ย ว คื อ อุ โบสถวัด จิ ต ราราม
อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ ซึ่ งมีจุดเด่นอยูท่ ี่เป็ นอุโบสถสองชั้นมีขนาดสู งใหญ่ เป็ นจุดเด่นของวัด
และบริ เวณโดยรอบ (ภาพที่ 243)

ภาพที่ 243 อุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์
แนวคิ ดการสร้ างอุโบสถแบบนี้ น่าจะเริ่ มจากการสร้ างอุโบสถสองชั้น ของ
หลวงวิศ าลศิ ล ปกรรม (เชื้ อ ปั ท มจิ นดา) เช่ น อุ โบสถวัดสุ นทรธรรมทาน กรุ งเทพฯ ภายหลัง
แนวคิ ดนี้ ถูก นาไปขยายผลต่ อสร้ า งเป็ นอุ โบสถที่ มีผ งั พื้นเป็ นรู ป สี่ เหลี่ ย มผืนผ้า แต่ มี 2 ชั้น เช่ น

43

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย, 278.

44

เรื่ องเดียวกัน, 287.
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อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์ แสดงให้เห็นว่าการสร้างอุโบสถ 2 ชั้น ทาให้วดั มี
เนื้อที่ใช้งานมากขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน และประหยัดเนื้อที่ดว้ ย จึงเป็ นที่นิยมในปัจจุบนั
7.1.2.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถก่ออิฐถือปูนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ผังพื้นแบบจตุรมุขทรงปราสาทยอด ตั้งอยู่บนชั้นสอง โดยมีลานรอบอุโบสถ ทาพนักล้อมรอบ มี
บันไดทางขึ้นมุขทั้งสี่ ดา้ น ราวบันไดนาค ชั้นล่างเป็ นอาคารเอนกประสงค์ มีลานรอบและก่อกาแพง
แก้วล้อมอีกชั้นหนึ่ง โดยมีซุม้ สี มาอยูภ่ ายใน
อุโบสถทามุขหน้ายาวกว่าด้านอื่น เพื่อให้พ้ืนที่ภายในอุโบสถเป็ น
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (ภาพที่ 243) รู ปแบบอุโบสถคงได้แนวคิดมาจากอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม ออกแบบโดยสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศนานุ วดั ติวงศ์ ต้นแบบอุโบสถจตุ รมุขแบบไทย
ประเพณี ที่ให้อิทธิ พลต่อการสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขในปั จจุบนั เช่น อุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุ
เขตบางเขน45
7.1.2.2 ส่ วนฐาน ในส่ วนนี้จะศึกษาเฉพาะฐานอุโบสถซึ่ งตั้งอยูบ่ น
ระเบี ยงชั้นสองรอบอุ โบสถ ลักษณะเป็ นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ค่อนข้างเตี้ย เนื่ องจากตัวอุโบสถ
ตั้งอยู่บนชั้นสอง จึงไม่จาเป็ นต้องทาฐานให้สูงเหมือนอุโบสถที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นราบ รายละเอียดของ
ฐานเหมือนกับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ (ภาพที่ 244) ซึ่ งได้กล่าวมาแล้ว

ภาพที่ 244 ฐานอุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์

45

สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ , 262.
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7.1.2.3 ส่ วนตั ว อุ โ บสถ มี ล ัก ษณะเหมื อ นกับ อุ โ บสถแบบศิ ล ปะไทย
ประเพณี ที่มีผงั พื้นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า กล่าวคือ เสาหานเป็ นแบบเสาบัวมีบวั หัวเสาแบบบัวจงกล
(ภาพที่ 245) คันทวยก็มีรูปแบบเดียวกันซึ่ งได้กล่าวมาแล้ว สาหรับซุ ้มประตู ซุ ้มหน้าต่างเป็ นซุ ้ม
ทรงบันแถลง ซึ่ งแตกต่างจากอุโบสถทรงสี่ เหลี่ยผืนผ้าที่นิยมทาซุ ้มทรงปราสาทยอด ดังนั้นในส่ วน
นี้ จะศึกษาเฉพาะซุ ม้ ทรงบันแถลง

ภาพที่ 245 เสาบัวอุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์
ซุ้ มทรงบั น แถลง

ประดับ กรอบประตู แ ละกรอบหน้ า ต่ า ง

ประกอบด้วยฐานซุม้ เสาซุม้ และ ซุม้
ฐานซุ ้มเป็ นแบบฐานสิ งห์มีลวดลายประดับปิ ดทองประดับกระจก
สี รับเสาซุ ้มซึ่ งตั้งอยูส่ องข้างกรอบหน้าต่าง เสาซุ ้มนี้มีรูปแบบเสาบัว บัวหัวเสาแบบบัวจงกล และ
ประดับด้วยลวดลายทั้งต้นเสาและบัวหัวเสา
ส่ วนซุ ้ม ลักษณะเป็ นซุ ้มทรงสามเหลี่ยมซ้อนสองชั้นตั้งอยู่บนชั้น
เชิ ง กลอนเหนื อกรอบหน้าต่ าง แต่ล ะชั้นมี เครื่ องล ายอง ประกอบด้วยช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์
เศียรนาค ชุ ดเครื่ องประดับทานองเดียวกันกับเครื่ องประดับหลังคาอุโบสถ หน้าบันประดับรู ปเทพ
พนม สองข้างเป็ นลายกนกก้านขด (ภาพที่ 246 ก, ข) แบบอย่างการประดับหน้าบันแบบนี้ น่าจะ
ได้รับแรงดลใจมาจากการออกแบบหน้าบันของหลวงวิศาลศิลปกรรม ที่ทาเป็ นรู ปคนธรรพ์ในซุ ้ม
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เรื อนแก้ว เช่ น ซุ ้มประตู ซุ ้มหน้าต่างอุโบสถวัดราชบุรณะ กรุ งเทพฯ (ภาพที่ 247) งานเหล่านี้ ปิด
ทองประดับกระจกสี อย่างงานประณี ตศิลป์ ไทย บ่งบอกความครบถ้วนตามแบบแผนสถาปั ตยกรรม
ไทยประเพณี อย่างอุโบสถในไทย

(ก)
ภาพที่ 246 ซุม้ บันแถลง อุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์
(ก) ส่ วนซุ ม้ ประตู ด้านทิศตะวันตก
(ข) ภาพขยายส่ วนซุ ม้ ประตู

ภาพที่ 247 ซุ ม้ หน้าต่างอุโบสถวัดราชบุรณะ กรุ งเทพฯ

(ข)
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7.1.2.4 ส่ วนหลังคา สาหรับยอดปราสาท ซึ่ งเป็ นเครื่ องบนอยูเ่ หนือหลังคา
ลักษณะเป็ นทรงกรวยซ้อนเป็ นชั้น แต่ละชั้นประดับซุ ้มบันแถลง รับทรงระฆัง บัลลังก์ และส่ วน
ยอดประกอบด้วยชั้นซ้อนของบัวกลุ่ม ปลีสลับกับลูกแก้ว (ภาพที่ 248) พบว่าเป็ นความนิ ยมร่ วม
สมัยกับอุโบสถจตุรมุขทรงปราสาทยอดที่สร้างใหม่ในประเทศไทยเช่นกัน

ภาพที่ 248 ส่ วนยอดทรงปราสาท อุโบสถวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู
อุโบสถแบบไทยประเพณี ได้สะท้อนภาพลักษณ์ของพุทธศาสนาไทย
ในมาเลเซี ยว่าเหมือนกับในไทย พร้อมกับการสลายรู ปแบบศิลปะพื้นบ้านที่เป็ นวัฒนธรรมร่ วมมาก
ว่า ศตวรรษ วัดจึ งทุ่ ม งบประมาณก่ อสร้ า งเต็ม ที่ เพื่อจะนาทั้ง แบบก่ อสร้ า งอุโบสถ ช่ าง รวมถึ ง
ชิ้นส่ วนงานประณี ตศิลป์ อย่างบานประตู-หน้าต่างไม้แกะสลักจากประเทศไทยเข้าไปในมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม การสร้างอุโบสถทรงจตุรมุขยอดปราสาทในเมืองมลายู
ได้มีมาแล้วที่อุโบสถวัดอุตตมาราม และวัดแจ้งพุทธาวาส รัฐกลันตัน ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
การทาอาคารมี ยอด เป็ นแบบแผนอาคารสาหรับพระมหากษัตริ ย ์ เช่ น ปราสาท และพระราชวัง
โดยเฉพาะ แต่ปัจจุบนั แบบแผนเหล่านี้ได้ผอ่ นปรนลง จึงมีการทาตามโดยไม่ได้คานึ งถึงเงื่อนไข
เดิมที่มีมาแต่โบราณ
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สรุ ปรู ปแบบอุโบสถในรัฐเกดะห์ และปะลิส
ช่ วงที่ 1 พ.ศ. 2325-2451
อุ โบสถในระยะนี้ มี รูปแบบผสมกลมกลื นกับศิ ลปะพื้นบ้าน งานก่ อสร้ างที่ เรี ย บง่ า ย
บ่งบอกวิถีชีวิตในท้องถิ่ นที่อยูไ่ กลจากเขตเมือง แต่ก็เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย รวมถึงคนจีน
ในละแวกนั้น
อุ โ บสถก่ ออิ ฐ ถื อ ปู น มี สี ม าพร้ อ มฐานรองรั บ ท าฐานสู ง คล้า ยฐานบัว คว่า บัวหงาย
ทาประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หลังคาจัว่ ซ้อนชั้นด้วยหลังคาพาไลรอบ โครงสร้างเป็ น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส าประตูท้งั ด้านหน้าและด้านหลัง โดยเฉพาะประตูหลังที่ทาชิดริ มซ้าย
สาคัญด้วยการทาฐาน การท

ระบบขื่อกับจันทันและไม่ทาเต้าหรื อขื่อยื่นออกมารับชายคา อุโบสถกลุ่มนี้ แสดงความเป็ นอาคาร

ริ มขวาตามอย่างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ตลอดจนการทาหลังคาจัว่ มีหลังคากันสาดรอบ
นับเป็ นลักษณะภายนอกของอุโบสถช่วงแรกในรัฐเกดะห์
ภายในมีเสาร่ วมในสี่ เหลี่ยมรับหลังคาจัว่ และยกพื้นปูนสู งจากพื้นเล็กน้อยเพื่อเป็ นที่นงั่
ของสงฆ์รวมถึงที่ประดิษฐานพระประธาน บ่งบอกพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สาหรับทาสังฆกรรมพร้อมแสดง
ฐานันดรของสงฆ์ ทางเดิ นภายในรอบยกพื้นปูนอาจทาไว้สาหรับฆราวาสที่เข้ามาร่ วมพิธีกรรม
ลักษณะดังกล่าวนี้นบั เป็ นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่ งของอุโบสถในรัฐเกดะห์ ที่ทาสื บเนื่องต่อกันลง
มาจนถึงช่วงที่ 3 แม้วา่ รู ปแบบภายนอกอุโบสถจะเปลี่ยนไปแต่ภายในก็ยงั คงมีธรรมเนียมการยกพื้น
เป็ นที่นง่ั ของพระสงฆ์
การยกพื้นเป็ นที่ที่นง่ั ของสงฆ์และพื้นที่ประกอบสังฆกรรมแยกจากพื้นโดยรอบบ่งบอก
ความส าคัญ ของการท าสั ง ฆกรรมรวมถึ ง ฐานัน ดรของสงฆ์ ซึ่ งแตกต่ า งจากมัส ยิด ที่ ไ ม่ แ สดง
ฐานันดรระหว่างโต๊ะอิหม่ามผูน้ าศาสนากับผูม้ าทาละหมาดเพียงแต่แบ่งแยกพื้นที่ตามเพศ
อย่างไรก็ดี การบูรณะอุโบสถก็อาจทาให้รายละเอียดบางอย่างคลาดเคลื่อนไปบ้าง เช่ น
การก่ อผนังอุ โบสถวัดพระธาตุ ป่าลิ ไลย์ (บาลิ ง) อาเภอบาลิ ง ก็อาจเป็ นส่ วนที่เพิ่ม เติ มขึ้ นมาใน
ภายหลัง ซึ่ งแต่เดิ มอุโบสถน่ าจะเป็ นอาคารทรงโถงเปิ ดโล่งสามด้านหรื อทั้งสี่ ดา้ น อุโบสถแบบนี้
น่าจะมีการสื บทอดลงมาในช่วงที่สอง คือ อุโบสถวัดวิสุทธิ ประดิษฐาราม อาเภอเปิ้ นดัง แต่ก็อาจมี
การบูรณะเช่นเดียวกัน
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ช่ วงที่ 2 พ.ศ. 2452-2499
รู ปแบบอุโบสถในช่ วงนี้ ยงั คงแสดงอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ ก่อผนังขึ้นมา
จากพื้นโดยไม่มีฐาน ทาช่ องหน้าต่างและประตูเหมือนกับบ้านพักอาศัย งานประดับตกแต่งมีเพียง
การประดับลายฉลุไม้หรื อสังกะสี ตรงชายคาตามแบบเรื อนพื้นบ้านมลายู บ่งบอกถึงการข้อจากัดใน
การก่อสร้ างตั้งแต่ช่าง งบประมาณ อุโบสถแบบนี้ น่าจะสร้ างอย่างรี บด่วนภายหลังจากที่รัฐบาล
อังกฤษเข้ากวาดล้างกองโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่อาศัยอยูใ่ นชนบทซึ่ งมักเป็ นหมู่บา้ นของคนไทยและ
คนจีน
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นั้นคือ วัดสโมสรราชานุส
ประดิ ษฐ์ซ่ ึ งเป็ นวัดที่ต้ งั อยู่ในเขตเมือง และบางวัดที่อยู่ตรงเชิ งเขาเปรัค

ในจานวนนี้มีอุโบสถจานวนหนึ่ งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว หนึ่ งใน

ตอนกลางของรัฐเกดะห์ อุโบสถดังกล่าวยังมีอิทธิพลศิลปะพื้นบ้านอยูม่ าก เป็ นอุโบสถทรงโรงนิยม

ทาหลังคาจัว่ มี หลังคากันสาดรอบ หรื อหลังคาจัว่ มีหลังคาปี กนกใหญ่อยู่สองข้าง ทั้งสองแบบมี
ลักษณะเกี่ยวเนื่ องกับแบบหลังคาเรื อนพื้นบ้านมลายูทางฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะอุโบสถที่มีหลังคา
จัว่ มี หลังคาปี กนกใหญ่อยู่สองข้างน่ าจะได้รับรู ปแบบมาจากหลังคาเรื อนพื้ นบ้านแบบมะละกา
ส่ วนในรัฐปะลิสอุโบสถแสดงรู ปแบบศิลปะอาณานิคมที่ผสมกันระหว่างศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะไทย
ประเพณี และศิลปะตะวันตก แต่ยงั นิยมรู ปแบบหลังคาจัว่ และหลังคากันสาดรอบไว้
อุโบสถก่ออิฐถือปูนส่ วนใหญ่ ยังสื บเนื่องลักษณะการทายกพื้นปูนตามแนวเสาร่ วมใน
เบื้องหน้าพระประธานมาจากช่ วงแรก แต่การทาประตูเข้าอุโบสถสามด้าน คือ ด้านหน้าและด้าน
ข้า งสองข้า ง ถื อ เป็ นลัก ษณะใหม่ ที่ ป รากฏในช่ ว งที่ ส องนี้ บางที ก ารท าประตู อุ โ บสถ 3 ด้า น
อาจเป็ นแนวคิดที่ได้รับมาจากมัสยิดหรื อสุ เหร่ าขนาดใหญ่ที่ทาทางเข้า 3 ด้านเพื่อรองรับชาวมุสลิม
ที่มาทาละหมาดในวันศุ กร์ จากการสารวจพบว่า ด้านหน้าเป็ นทางเข้ารวมทั้งหญิงและชาย ส่ วน
ด้านข้างเป็ นทางเข้าที่แยกชายหญิงโดยด้านหนึ่งเป็ นทางเข้าของชาย อีกด้านจะเป็ นทางเข้าของหญิ ง
สอดรั บกับพื้นที่ ภายในที่ แยกพื้นที่ระหว่างหญิงกับชายชัดเจนแต่ไม่แยกฐานะหรื อตาแหน่ ง แต่
สาหรับอุโบสถวัดไทยในช่วงที่สองที่ทา 3 ประตู น่าจะเกี่ยวข้องกับการอานวย ความสะดวกให้กบั
พุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์มากกว่า
สาหรับหลังคานิยมทาหลังคาแบบเรื อนพื้นบ้านมลายู โครงสร้างหลังคาเป็ นแบบขื่อกับ
จันทันเหมือนกับโครงสร้างหลังคาในช่ วงที่ 1 จันทันทาหน้าที่รับแป กลอน และระแนง ไม่ทาเต้า
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หรื อขื่อยื่นออกมารับชายคา หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรื อสังกะสี งานประดับตกแต่งมีเพียงลายฉลุ
ไม้หรื อสังกะสี ที่เชิงชายหลังคาอย่างศิลปะพื้นบ้าน ซึ่ งนิยมทาเป็ นลายรู ปเรขาคณิ ตหลากหลายแบบ
อย่า งไรก็ ดี อุ โบสถอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะอาณานิ ค มที่ ห มู่บ ้า นยาวี อาเภอคัง หง่ า รั ฐปะลิ ส
ใกล้กบั เมืองอาเรา (Arau) แม้ว่าจะแสดงอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านผสมกับศิลปะตะวันตก แต่ก็แสดง
อิทธิพลการประดับตกแต่งตามระเบียบแบบแผนศิลปะไทยประเพณี ด้วยมีการประดับในตาแหน่ง
ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ผสมกับการประดับตกแต่งตามแบบศิลปะพื้นบ้าน และการประดับกระจก
สี ตรงช่ องแสงอย่างศิ ลปะตะวันตก เช่ น อุโบสถวัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์ (หลังเก่ า) และ อุโบสถวัด
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ภาพรวมของอุสโบสถในรัฐเกดะห์ช่วงที่สอง ยังคงแสดงให้เห็นข้อจากัดเรื่ องช่างทาให้

สุ วรรณคีรี (หลังเก่า)

ต้องใช้ช่างพื้นบ้าน กับตาแหน่งที่ต้ งั ของวัดที่อยูใ่ นชนบทการคมนาคมกับวัดในเมืองหรื อวัดในไทย

ค่อนข้างลาบาก นอกจากนี้ วดั ในรัฐเกดะห์ส่วนใหญ่ยงั ได้รับผลกระทบรุ นแรงจากการที่รัฐบาลได้
ส่ งกองกาลังรั กษาความปลอดภัยเข้ากวาดล้างกองโจรจีนคอมมิวนิ สต์ระหว่าง พ.ศ. 2491-2503
ภายหลังเมื่อเหตุการณ์สงบลงจึงได้ทาการบูรณะและสร้างวัดกันใหม่อีกครั้งหนึ่ ง จึงทาให้อิทธิ พล
ศิลปะพื้นบ้านปรากฏอยูน่ านกว่ารัฐอื่น
ช่ วงที่ 3 พ.ศ. 2500-2550
สาหรับวัดไทยในรัฐเกดะห์และปะลิสแล้ว อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ที่สร้างตาม
ระเบี ย บแบบแผนมัก เป็ นวัด ที่ ต้ งั อยู่ใ นเขตเมื อ ง วัด เหล่ า นี้ เป็ นวัด ที่ ต้ ัง ขึ้ น ใหม่ แ ละได้รั บ การ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย
บรรยากาศดังกล่ าวปรากฏอย่างต่อเนื่ องในสองทศวรรษแรกของพุทธศตวรรษที่ 26
แสดงถึ งความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างประเทศ รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยและคนมลายูที่อยู่ร่วมกัน
โดยเฉพาะคนจีนซึ่ งเป็ นคนอีกกลุ่มหนึ่ งที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์
เช่ นเดี ยวกับคนไทย ได้มาทาบุ ญและอุปถัมภ์วดั ไทยอย่างต่อเนื่ อง เมื่อรวมเข้ากับงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ วัดเหล่านี้จึงสามารถจ้างช่างไทยที่มีความชานาญมา
ก่อสร้ างอุโบสถตามแบบอุโบสถที่ได้นามาเข้ามาจากไทย ตรงกันข้ามกับวัดในชนบท ที่ผ่านจาก
วิกฤตการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์มา ก็เริ่ มฟื้ นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ ง ทั้งวัดประจาหมู่บา้ นเก่า
ที่ได้รับความเสี ยหายและวัดในหมู่บา้ นใหม่ในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดให้ แต่การสร้างวัดเหล่านี้ ยงั อยูใ่ น
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สภาพที่ตรงกันข้ามกับวัดในเขตเมือง เนื่ องจากขาดงบประมาณและช่ าง รู ปแบบอุโบสถจึงยังคง
แสดงอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านอยู่มาก อาจมีเพียงช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ และสี มาที่แสดงความเป็ น
อุโบสถของวัดไทย
อุโบสถในช่วงนี้มีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี ตามกระแสนิยมจากไทย อุโบสถมีขนาด
5 ห้อง มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีเสาหานรับหลังคามุข ทาประตูดา้ นหน้า 1-2 ประตู ประตู
ด้า นหลัง 2 ประตู ชิ ดริ ม ซ้า ย ริ ม ขวา งานประดับ ตกแต่ ง โดยรวมเป็ นแบบศิ ล ปะไทยประเพณี
หลังคาเป็ นหลังคาชนิด 3 ซ้อน 3 ตับ ประดับเครื่ องลายองทุกซ้อน งานประดับหน้าบัน แผงแรและ
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ส หาร กรุ งเทพฯ อุโบสถวัดอัมริ นทราวาส ผสมผสานกับบางส่วนของ
อุโบสถวัดราชบุรณะราชวรวิ

คูหาแสดงอิทธิ พลการประดับตกแต่งจากอุโบสถของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้ อ ปั ทมจินดา) เช่ น
การประดับในแบบของพระพรหมพิจิตร เช่น คันทวยรู ปหงส์ ที่อุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน
เป็ นต้น ทั้งนี้ ยงั ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการนาแบบอุโบสถและช่ างจากไทยเข้าไปก่อสร้าง ได้แก่
อุโบสถวัดบุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู และอุโบสถวัดนิโคราราม อาเภอโกตาเซตาร์ รัฐเกดะห์
อย่างไรก็ตาม อุ โบสถแบบศิลปะไทยประเพณี อีกกลุ่ มที่สร้ างขึ้ นในช่ วง พ.ศ. 25302550 แสดงรู ปแบบอุโบสถที่คล้ายกับอุโบสถในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 แต่มีขนาดเล็กกว่า คือ
มีขนาด 4 ห้อง และบางหลังมีมุขหน้าด้านเดียว งานประดับตกแต่งโดยรวมคล้ายกับ เว้นตรงหน้า
บันที่เพิ่มเติมาประติมากรรมพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ แทนการประดับรู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ
หรื อ พระนารายณ์ทรงครุ ฑ เช่น อุโบสถวัดเทพบัณฑิต อาเภอเปิ้ นดัง อุโบสถวัดเทพสุ วรรณาราม
อาเภอเปิ้ นดัง และ อุโบสถวัดลาปา อาเภอเปิ้ นดัง เป็ นต้น
สาหรั บอุโบสถแบบจตุรมุขมีเรื อนยอดทรงปราสาทยอดที่ทาในช่ วงนี้ ได้แก่ อุโบสถ
แบบจตุรมุขวัดจิตราราม อาเภอกูบงั ปาสู ซึ่ งสร้างอยู่บนชั้นสอง ส่ วนชั้นล่างมีลกั ษณะเป็ นอาคาร
เอนกประสงค์ แนวคิดการก่อสร้างทานองนี้ เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการสร้างอาคารแบบศิลปะไทย
รุ่ น ใหม่ แม้ ว่ า รู ปแบบโดยรวมจะเป็ นแบบศิ ล ปะไทยประเพณี แต่ ก็ เ พิ่ ม พื้ น ที่ ก ารใช้ ง าน
นอกเหนือจากการทาสังฆกรรมอย่างอุโบสถในอดีต
ในด้านรู ปแบบน่าจะได้รับอิทธิ พลมาจากแบบอุโบสถจตุรมุขของไทย เช่น อุโบสถวัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่ งเป็ นงานฝี พระหัตถ์ของสมเด็จฯ เจ้า ฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
อุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน ผลงานการออกแบบของพระพรหมพิจิตร รวมถึงอุโบสถวัดราช
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บุรณะราชวรวิหาร ซึ่ งเป็ นงานของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้ อ ปั ทมจินดา) เพียงแต่ไม่ทาเรื อนยอด
การทาเรื อนยอดในอุโบสถแบบจตุรมุขจึงน่าจะเป็ นรู ปแบบของอุโบสถแบบจตุรมุขรุ่ นใหม่ที่ช่าง
ได้เพิ่มเติมส่ วนยอดเข้าไป โดยไม่คานึงแบบแผนประเพณี โบราณ ว่าเรื อนยอดนั้นสาหรับปราสาท
พระที่นง่ั ของพระมหาษัตริ ย ์ ส่ วนการสร้างอุโบสถ 2 ชั้น ก็อาจได้รับแนวคิดมาจากอุโบสถที่หลวง
วิศาลศิลปกรรม (เชื้ อ ปั ทมจินดา) ออกแบบ เช่ น อุโบสถวัดสุ นทรธรรมทาน กรุ งเทพ ฯ ซึ่ งสร้าง
เสร็ จในราว พ.ศ. 2519 อุ โ บสถหลัง นี้ มี ส องชั้น ชั้น บนเป็ นอุ โ บสถ ชั้น ล่ า งมี พ้ื นที่ หรื อ ห้อ ง
เอนกประสงค์ อุโบสถแบบนี้ นบั เป็ นแนวคิดใหม่ที่ตอ้ งการให้มีพ้ืนที่การใช้งานมากกว่าการทา
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สังฆกรรมเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังทาให้ขนาดของอุโบสถใหญ่และโดดเด่นจนเป็ นประธานของวัด

บทที่ 5
อุโบสถในรัฐปี นัง
1. ความนา
ปี นัง ( Penang) หรื อเกาะหมาก1 เดิมเป็ นส่ วนหนึ่ งของไทรบุรีหรื อรัฐเกดะห์ (Kedah)
ประเทศมาเลเซีย ปี นังเป็ นเกาะขนาดเล็กอยูท่ างฝั่งตะวันตก ค่อนไปทางใต้ของเกดะห์ หรื อไทรบุรี
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(ภาพที่ 249) ต่อมาใน พ.ศ. 23292 ฟรานซิ ส ไลท์ (Francis Light) ได้ชกั จูงให้บริ ษทั อิสต์ อินเดี ย
คอมพานี (East India Company) เช่าเกาะปี นังในนามของอังกฤษ เพื่อเป็ นสถานีการค้าในตะวันออก
ไกล และตั้งชื่อใหม่วา่ “ปริ๊ นซ ออฟ เวลส์” (Prince of Wales) เพื่อเป็ นเกียรติแก่กษัตริ ยจ์ อร์ จที่ 3 ซึ่ ง
ประสู ติใ นช่ วงนั้น หลัง จากนั้นอัง กฤษยัง ได้เช่ า ดิ นแดนฝั่ ง ตรงข้า มเกาะปี นัง คื อ สมารั งไปร3
(Seberang Perai) ใน พ.ศ. 2343 แล้วรวมดินแดนทั้งสอง เรี ยกว่า “มณฑลเวลส์ เลสลี ย”์ (Province
Wellesley) นับตั้งแต่น้ นั มาปี นังไม่เคยกลับมาเป็ นของเกดะห์อีก

1

คาว่า “Penang” ในภาษามลายูแปลว่า “หมาก” ชาวมลายูจึงเรี ยกว่า “Pulau Penang” แปลว่าเกาะ

ปี นัง
2

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวินิจฉัยว่า การทาสัญญาในครั้งนั้นต่างฝ่ ายต่างร่ าง

สัญญาไม่ตรงกัน จึ งเสมือนไม่ได้ทาสัญญา ภายหลังใน พ.ศ. 2334 พระยาไทรบุรีเกิ ดความเสี ยดายจึ งรบกับ
อังกฤษแต่กลับเป็ นฝ่ ายแพ้ อังกฤษจึ งให้พระยาไทรทาสัญญายกเกาะหมากให้กับอังกฤษ โดยพระยาไทรบุ รี
ยอมรับเงิ นสนับสนุ นปี ละ 6,000 เหรี ยญ ดูใน พระยาสมบัติบริ หาร (เอื้อ ศุภมิตร), ผูเ้ รี ยบเรี ยง, จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดาเนินประพาสประเทศมลายู พ.ศ. 2467 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548), 145-146.
3

สมารังไปร (Seberang Perai) เป็ น ภาษามาเลย์ เรี ยกสั้นๆว่า เมืองไปร เป็ นสถานี รถไฟต้นทางของ
รั ฐปี นัง ซึ่ งสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพกล่าวถึ งบ่ อยครั้ งในสาส์ นสมเด็จ เมื่ อต้องไปรั บพระญาติ ที่
เดินทางโดยรถไฟมาจากกรุ งเทพฯ หรื อ หาดใหญ่
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ภาพที่ 249 ภาพถ่ายทางอากาศรัฐปี นัง แสดงภูมิประเทศ
Pulau 2553, เข้าถึงButterworth
ที่มา : ภาพถ่ ายทางอากาศ, เข้าถึงเมื่อ Balik
10 เมษายน
ได้จาก www.google.co.th/
ปั จจุบนั ปี นังประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นเกาะและส่ วนที่อยู่บนเผ่น
ดินใหญ่
ส่ วนที่เป็ นเกาะ นิยมเรี ยกกันทัว่ ไปว่า ปูโลปี นัง (Pulau Penang) หรื อ “จอร์ จทาวน์”
(Georgetown) ซึ่ งเป็ นบริ เ วณแรกที่ อ ัง กฤษมาตั้ง ถิ่ น ฐาน ลัก ษณะเป็ นที่ ร าบริ ม ฝั่ ง ทะเล ตั้ง อยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ปัจจุบนั ถือเป็ นย่านธุ รกิจสาคัญของปี นัง ส่ วนอีกอาเภอหนึ่ง
คือ อาเภอบาลิ ค ปูโล (Balik Pulau) ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีคนมลายูอาศัยอยูม่ าก และมีภูเขาต่อเนื่ องกัน
จากทางเหนือลงมาทางใต้ ทาให้ทิศตะวันตกของเกาะปี นังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา และมีที่ราบริ ม
ฝั่งทะเลเล็กน้อย
ส่ วนที่สองเป็ นแผ่นดินใหญ่เรี ยกว่า บัตเตอร์ เวิร์ธ4 (Butterworth) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของตาบล
ไปร์ (Perai) ชุ ม ทางรถไฟที่ ส ามารถเดิ น ทางไปยัง รั ฐ ต่ า งๆ ในมาเลเซี ย รวมถึ ง กรุ ง เทพฯ ได้

4

Penang, accessed 9, 2010, available from http://en.wikipedia.org/wiki/Penang#Towns,.
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นอกจากนี้ ยงั มีอาเภออื่นๆ ที่อยูถ่ ดั ออกมาอีก คือ อาเภอบูกิตมาตายัม (Bukit Martajam) อยูไ่ ม่ไกล
จากบัตเตอร์เวิร์ธ และอาเภอนิบุง เตบัล (Nibung Tebal) อยูค่ ่อนลงมาทางใต้ติดกับรัฐเปรัค
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ เมื่อครั้งที่เสด็จไปประทับอยู่ที่ปีนังได้มีพระราช
หัตถเลขา เกี่ยวกับจานวนคนไทยในปี นังไว้ในสาส์นสมเด็จ เล่ม 4 ว่า
“ไทยเขาว่ามีจานวนถึง 500-600 คน ข้อนี้น่าจะเป็ นความจริ งด้วยมีวดั ถึง 5-6 วัด แต่วา่ มา
ใช้เครื่ องแต่งตัวเป็ นชาติอื่น พบเห็นจึงไม่ใคร่ รู้จกั ได้วา่ เป็ นไทย...”5

จากข้อสังเกตดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีคนไทยและวัดไทยอยูแ่ ล้วในปี นังอย่างน้อยก่อน
พ.ศ. 24766 จานวนคน 500-600 คน คงได้มาจากการประเมินจานวนวัด วัดๆ หนึ่ งน่ าจะอยู่ใน
บริ เวณที่มีคนไทยราว 100 คน หรื อ 20 ครัวเรื อน
คนจีนซึ่ งเป็ นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อุปถัมภ์วดั ไทยอย่างสม่าเสมอ ได้อพยพเข้ามาอยูใ่ นปี นัง
ตั้งแต่ช่วงแรกที่องั กฤษมาตั้งสถานี การค้าและเพิ่มจานวนมากขึ้น เมื่ออังกฤษประกาศให้ปีนังเป็ น
เขตเสรี ทางการค้า เช่น เมื่อ พ.ศ. 2500 มีประชากรบนเกาะปี นังประมาณ 578,120 คน7 ในจานวนนี้
น่ า จ ะ มี ค น จี น ม า ก ก ว่ า ค น ช า ติ อื่ น แ ต่ ตั้ ง แ ต่ พ . ศ . 2552 ล ง ม า แ ล ะ ใ น พ . ศ . 2553
นับเป็ นครั้งแรกในรอบสองศตวรรษ นับตั้งแต่องั กฤษได้มาขอเช่า

5

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ า กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 4, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ :

องค์การค้าคุรุสภา, 2546), 170-171.
6

พ.ศ. 2476 ปี ที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จมาประทับที่ปีนัง เนื่องจากได้บา้ นเช่า เป็ น

บ้านของพระยาไทรบุรีสร้างเป็ นที่อยูแ่ ต่เดิม แล้วตกไปเป็ นของจีน ชื่อว่า “ซินนะมัน ฮอลล์ เป็ นเรื อนสองหลังต่อ
กันกว้างขวางและมีเครื่ องตกแต่งพร้อม ปรากฏในจดหมายทูล สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ฉบับ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2476 ดูใน สมเด็จฯ เจ้าฟ้ า กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, สาส์นสมเด็จ เล่ม 4, 99-100.
7

กรมการปกครอง, หนังสือชุดประเทศชายแดนไทย เล่ มที่ 1 สหพันธรัฐมาเลเซีย (กรุ งเทพ ฯ : กอง

วิชาการ กรมการปกครอง, 2515), 19.
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เกาะปี นัง8
2. ลักษณะทัว่ ไปของวัดไทยในรัฐปี นัง
วัดไทยในปี นังมีอยู่ 8 วัด ตั้งอยูใ่ นเขตจอร์ จทาวน์ 5 วัด คือ วัดปิ่ นบังอร วัดไชยมังคลา
ราม วัดสว่างอารมณ์ วัดบุปผาราม และวัดใน ส่ วนวัดที่ต้ งั อยูบ่ นแผ่นดินใหญ่ฝ่ังตรงข้ามเกาะปี นังมี
3 วัด คือ วัดราชโพธิ หงส์ วัดจันทราราม อาเภอบูกิตมาตายัม วัดโพธิเจริ ญธรรม อาภอบัตเตอร์เวิทธ์
ในภาพรวมวัดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคนไทยและคนจีน เนื่องจากคนไทยบนเกาะปี นังมี
จานวนน้อยและอาศัยอยูห่ ่ างกัน เมื่อมีงานบุญ งานประเพณี จึงมารวมกันที่วดั คนจีนเป็ นคนกลุ่ม
ใหญ่มีจานวนมากที่สุดนิยมนาอัฐิของญาติผลู้ ่วงลับเข้ามาเก็บไว้ในวัดไทย รวมถึงเข้ามาทาบุญที่วดั
ไทยอยูเ่ สมอ ถือได้วา่ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ที่สาคัญที่มีส่วนในการซ่อมสร้างวัดในปี นัง
วัดเก่าส่ วนหนึ่งแม้วา่ จะเคยเป็ นวัดประจาหมู่บา้ นคนไทย เช่น วัดปิ่ นบังอร อาเภอจอร์ จ
ทาวน์ วัดไชยมังคลาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ แต่ก็ไม่ พบว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคีย ง
เนื่ องจากอพยพโยกย้ายไปอยูท่ ี่อื่น หรื อกลืนกลายเป็ นคนจีน บางวัดก็เป็ นวัดประจาหมู่บา้ นคนจีน
มาตั้งแต่ตน้ เช่น วัดจันทราราม อาเภอบูกิตมาตายัม บางวัดเดิมเป็ นวัดไทยแต่ภายหลังก็เปลี่ยนเป็ น
วัดจีน เช่น วัดสว่างอารมณ์ เปลี่ยนเป็ นวัดอั้ง ฮก ซี (Ang Hoc See Temple) อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
มีเพียงวัดราชโพธิ์ หงส์ อาเภอบูกิตมาตายัม เพียงวัดเดียวที่ยงั เป็ นวัดประจาหมู่บา้ นคนไทย และยังมี
คนไทยอาศัยอยูบ่ ริ เวณโดยรอบวัด
3.
ผังบริ เวณวัดในรัฐปี นังไม่มีลกั ษณะเฉพาะเหมือนกับวัดในรัฐกลันตัน หากพิจารณาจาก
ขนาดและรู ปแบบของอาคาร อุโบสถจะเป็ นประธานของวัด โดยมักสร้า งค่อนไปทางหน้าวัดและมี

8

ใน พ.ศ. 2553 ปี นังมีประชากรราว 1,520,143
10 อื่นๆ ร้อยละ 5.5

คนไทย

ลายู ร้อยละ 43

41

คนชาติอื่นด้วย นอกจากนี้ ยงั มีชาว

ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในปี นังอีกจานวนหนึ่ ง คิดเป็ น ร้อยละ 0.5 อนึ่ ง จากสถิติของกรมการค้าต่างประเทศ พบว่า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ลงมา มีคนมลายูมากกว่าคนจีน โดยใน พ.ศ. 2553 มีคนมลายูในรัฐปี นัง 653,000 คน และ
คนจีน 623,000 คน ดูใน กระทรวงพาณิ ชย์ กรมการค้าต่างประเทศ, วิเคราะห์ เศรษฐกิจ การค้ า การลงทุนของรัฐ
ปี นัง (Pulau Penang) ประเทศมาเลเซีย, เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.dft.go.th
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เจดียอ์ ยูด่ า้ นหลัง ยกเว้นวัดปิ่ นบังอรที่มีเจดียอ์ ยูด่ า้ นหน้าระหว่างศาลาการเปรี ยญกับอุโบสถ (ภาพที่
250) ภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถและเสนาสนะเหมือนกับวัดไทยทัว่ ไป (ภาพที่ 250-252)
เจดีเจดีย ์ ย ์

กุเจดี
ฏิ ย ์

ภาพที่ ผังบริ เวณวัดปิ่ นบังอรนอก เขต3

กุฏิ

ภาพที่ 250 ผังบริ เวณวัดปิ่ นบังอร เขตจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
ที่มา : Penang, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2554, เข้าถึงได้จาก www.goo.gl/maps/rbSLE

ภาพที่ 251 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดไชยมังคลาราม เขตจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
ที่มา : Penang, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2554, เข้าถึงได้จาก www.goo.gl/maps/rbSLE
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ภาพที่ 252 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดใน เขตจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
ที่มา : Penang, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2554, เข้าถึงได้จาก www.goo.gl/maps/rbSLE
อุโบสถนิยมหันหน้าตามหลักของ “ฮวงจุย้ ” (Feng-Shui) หมายถึง ลมกับน้ า ซึ่ งอ้างถึง
www.goo.gl/maps/rbSLE
สถานที่และรู ปร่ างของภูเขา หุ บเขาและทางเดินของสายน้ าซึ่ งเป็ นผลจากการปฏิสัมพันธ์กบั ลม น้ า
และพลั
งงานที่มาพร้ อมกับสิ่ งเหล่านี้ ความเชื่ อของฮวงจุย้ เกี่ ยวข้องกับพลังงานที่เป็ นมงคล ซึ่ ง
www.goo.gl/maps/rbSLE
เรี ยกว่า ชี (Qi) หรื อลมหายใจมังกรและหลีกเลี่ยงพลังงานที่ไม่ดี หรื อลมหายใจแห่ งการฆ่าฟัน หรื อ
ลูกศรพิษ เหล่านี้จะหมายถึงสิ่ งที่มีความแหลมคม หรื อสิ่ งที่มีลกั ษณะยื่นออกไป อย่างเช่นถนนตรง
ๆ หลังคาที่มีมุมที่ชนั หรื อมุมของอาคารต่างๆ9 ด้วยเหตุน้ ี อุโบสถบนเกาะปี นังซึ่ งมีท้ งั หมด 5 วัด จึง
มีลกั ษณะเกี่ยวข้องกับ “ฮวงจุย้ ” โดยเฉพาะตาแหน่งที่ต้ งั ของอุโบสถ การหันหน้าของอุโบสถ และ
รู ปทรงของอุโบสถ เช่ น อุโบสถวัดปิ่ นบังอร อุโบสถวัดไชยมังคลาราม อุโบสถวัดสว่างอารมณ
อุโบสถวัดปิ่ นบังอร และอุโบสถวัดใน ส่ วนอีก 3

คตินิยม

“ฮวงจุย้ ” น้อยกว่า ด้วยอุโบสถหันหน้าทางทิศตะวันออกตามแบบอุโบสถในไทย
ตาแหน่ งที่ต้ งั ของอุโบสถที่ดีจะมีรูปร่ างเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัส หรื อสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่ ง
ลักษณะดังกล่าวนี้ จะสอดคล้องกับแนวกาแพงแก้วที่ลอ้ มรอบอุโบสถ หรื อ ฐานรู ปสี่ เหลี่ยมที่รับ

9

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

Press, 1998), 49.
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พาไลรอบอุโบสถ อันเป็ นลักษณะปกติของอุโบสถของไทย เช่ น อุโบสถวัดปิ่ นปั งอร อุโบสถวัด
ไชยมังคลาราม อุโบสถวัดสว่างอารมณ์ อุโบสถวัดบุปผาราม และอุโบสถวัดใน
การหันหน้าของอุโบสถทั้งหมดบนเกาะปี นังจะหันไปทางด้านที่มีน้ า และหันหลังไป
ทางภูเขาตามหลักของฮวงจุย้ ซึ่งอ้างอิงถึง “หยิน หยาง” (yin -yang) “หยิน” คือ น้ า และ“หยาง” คือ
ภูเขา หลักความสมดุลที่มีตน้ กาเนิดมาจากคัมภีร์ “อี้จิง” (I Ching)10 โดยไม่คานึงว่าทิศนั้นจะเป็ นทิศ
ตะวันออก หรื อทิศตะวันตกตามคติความเชื่ออย่างไทย ลักษณะดังกล่าวนี้มีอยูท่ ุกวัดบนเกาะปี นัง
รู ปทรงของอุโบสถส่ วนใหญ่เป็ นทรงสี่ เหลี่ยมมีท้ งั ที่หนั ด้านสกัดเป็ นด้านหน้าและหัน
ด้านแปเป็ นด้านหน้า
กรณี ที่หนั ด้านสกัดเป็ นด้านหน้าและทาหลังคากึ่งปั้นหยา ซึ่งเป็ นแบบหลังคาของจีนที่มี
จัว่ เล็ ก อยู่บ นหลัง คา ดัง นั้นจึ ง ต้องสร้ างศาลาบูชาไว้ทางด้านหน้าอุ โบสถ โดยหันด้ านแปเป็ น
ด้านหน้าและทาหลังคาแบบปั้ นหยา เพื่อแก้ลกั ษณะที่เป็ นจัว่ ของอุโบสถ ตัวอย่างอุโบสถแบบนี้ มี
อยูห่ ลังเดียวคือ อุโบสถวัดปิ่ นบังอร (ภาพที่ 253 ก, ข)

(ก)
ภาพที่ 253 อุโบสถวัดปิ่ นบังอร อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
(ก) ด้านหน้า
(ข) ด้านข้าง
10

Ibid., 48.

(ข)
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กรณี ที่หันด้านแปเป็ นด้านหน้า หลังคามักเป็ นหลังคาจัว่ แบบจีน ดังนั้นด้านสกัดจึงอยู่
ทางด้านข้าง ซึ่ ง ไม่ขดั กับ หลักฮวงจุย้ ทั้งนี้ ยงั ทาพาไลรอบอุ โบสถเพื่อให้เกิ ดเป็ นพื้นที่ สี่เหลี่ ย ม
ล้อมรอบอี ก ชั้นหนึ่ ง เป็ นการผสมรู ป สี่ เหลี่ ย มซึ่ งถื อว่า เป็ นมงคลและท าให้เหมื อนกับ พาไลใน
อุโบสถแบบไทย อุโบสถแบบนี้มีอยู่ 2 หลัง คือ อุโบสถวัดสว่างอารมณ์ (ภาพที่ 254) และอุโบสถ
วัดใน (ภาพที่ 255)

ภาพที่ 254 อุโบสถวัดสว่างอารมณ์ อาเภอ
จอร์จทาวน์ รัฐปี นัง

ภาพที่ 255 อุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์
รัฐปี นัง

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีบริ เวณที่เป็ นสุ สาน เจดี ยห์ รื ออาคารสาหรับเก็บอัฐิและป้ าย
วิญญาณของผูต้ ายเกื อบทุกวัด สาหรับสถานที่น้ ี เป็ นที่ ๆ มีความสาคัญไม่นอ้ ยของวัด เนื่ องจากทา
ให้วดั มีรายได้มาทานุบารุ งวัดและพุทธศาสนาด้วย
4. การแบ่ งช่ วงศึกษาวัดไทยในรัฐปี นัง
จากการศึกษา ผูว้ ิจยั พบว่าวัดไทยในเกาะปี นังถูกอังกฤษเช่ามาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 และไม่
เคยกลับมาขึ้นกับเกดะห์อีก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งมีผลกระทบต่อเกาะปี นัง
จึงมีน้อยกว่ารัฐอื่น แต่เพื่อให้การศึกษาอุโบสถเป็ นแนวทางเดี ยวกันจึงแบ่งช่ วงศึกษาเหมือนกับ
การแบ่งช่วงศึกษาในรัฐกลันตัน โดยอาศัยเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ดงั นี้
ช่ วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451) เป็ นช่ วงที่องั กฤษได้ขอเช่ าเกาะปี นังจากเจ้าเมืองไทรบุรี
หรื อเกดะห์ ภายหลังจากการสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์เพียง 4 หลังจากนั้นอังกฤษได้ยึดมะละกา
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ต่อจากฮอลันดาได้ในพ.ศ. 2338 และ ยึดสิ งคโปร์ได้ใน พ.ศ. 2367 การยึ ด ปี นั ง มะละกา และ
สิ งคโปร์ ทาให้องั กฤษมีอานาจเหนือน่านน้ าทางฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู รวมถึงช่องแคบมะละ
กา ซึ่ งเป็ นเส้นทางการเดินเรื อสาคัญระหว่างเอเชียกับยุโรป
ต่อมาอังกฤษจึงประกาศให้ปีนัง และสิ งคโปร์ เป็ นเมืองท่าเสรี (Free Port) เพื่อให้เป็ น
ศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคนี้ ส่ งผลให้คนจีนอพยพเข้ามาอยูม่ าก เพราะคนจีนมีความสามารถด้าน
การค้า ทาให้เศรษฐกิจในปี นังเติบโตอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับใน พ.ศ. 240211 ได้มีการขุดคลอง
สุ เอซ (Suez Canal) ที่เมืองสุ เอซ ประเทศอียิปต์ เส้นทางลัดระหว่างเอเชียกับยุโรปผ่านทะเลแดงไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เอเชียไปยุโรปจึงสะดวกรวดเร็ วขึ้น

ยังทะเลเมดิเตอเรเนี ยน ทาให้ไม่ตอ้ งอ้อมแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) การขนส่ งสิ นค้าจาก
บทบาทของอังกฤษในช่ วงนี้ จึงเป็ นการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของตนด้วยการ
ควบคุ ม เมื อ งท่ า ส าคัญ 3 เมื อ ง คื อ ปี นัง มะละกา และ สิ ง คโปร์ 12 ซึ่ งก่ อ นหน้า นี้ อัง กฤษก็ ไ ด้
ครอบครองเมืองท่าของอินเดีย ศรี ลงั กา ฮ่องกง และพม่าไปแล้ว
ในช่ วงนี้ วดั ไทยในรัฐปี นังน่าจะสร้างขึ้นเมื่อคนไทยย้ายเข้ามาตั้งถิ่ นฐานบนเกาะปี นัง
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ สันนิ ษ ฐานว่าน่ าจะเกิ ดขึ้ นภายหลังจากที่องั กฤษได้เช่ าเกาะปี นังแล้ว ดัง
ปรากฏหลัก ฐานว่ามี การขอพระราชทานวิสุง คามสี มาเพื่อสร้ า งวัดไทยจากพระราชิ นีวิคตอเรี ย
(Queen Victoria) แห่งอังกฤษ ผ่านทางบริ ษทั บริ ติช อิสต์ อินเดีย (The British East India Company)
2 วัด คื อ วัด ปิ่ นบัง อร ขอพระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า พ.ศ. 2377 และวัด ไชยมัง คลาราม ขอ
พระราชทานวิสุงคามสี มา พ.ศ. 238813 วัดทั้งสองนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพได้ทูลตอบ
จดหมายถึงสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุ วตั ิวงศ์ ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ความว่า
“เมื่อหม่อมฉันมาปี นังครั้งแรกกว่า 50 ปี มาแล้ว มีแต่วดั ปูโลติกุส (วัดไชยมังคลาราม) กับวัดบาตู

11

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , คลองสุ เอซ, เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก

http://th.wikipedia.org
12

กรมการปกครอง กองวิชาการ, หนังสือชุดประเทศชายแดนไทยเล่ มที่ 1 สหพันธรัฐมาเลเซีย , 13.

13

สัมภาษณ์พระครู ปัญญาศาสนานุรักษ์, เจ้าอาวาสวัดปิ่ นบังอร อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง, 18

ตุลาคม 2555
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ลันจัง (วัดปิ่ นบังอร) 2 วัดเท่านั้น”14 ดังนั้นวัดทั้งสองคงมีอยูแ่ ล้วในราวต้นพุทธศตรรษที่ 25 และ
เป็ นไปได้ที่จะสร้างอุโบสถแล้ว เนื่องจากอุโบสถของวัดทั้งสองนี้ มีอิทธิ พลศิลปะไทยผสมศิลปะ
ตะวันตก และมีหลังคาเป็ นแบบศิลปะจีนอันเป็ นลักษณะร่ วมที่สาคัญ จึงจัดอยูใ่ นบริ บทศิลปะอาณา
นิคม (Colonial Art)
ช่ วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499) เริ่ มจากช่วงที่องั กฤษเข้าครอบครองแหลมมลายูตอนล่าง
ทั้งหมดรวมถึงหัวเมืองทั้งสี่ ที่เคยขึ้นกับไทย (กลันตัน ตรังกานู เกดะห์และปะลิส) จนถึงอังกฤษให้
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เอกราชแก่มาเลเซี ย ช่วงนี้เป็ นช่วงที่องั กฤษได้เข้าพัฒนารัฐปี นังรวมถึงรัฐอื่นๆ อย่างเต็มที่ หลังจาก

ต่าง ๆ แถบชายฝั่งทะเลตะวันตกมากขึ้น ทาให้การคมนาคมระหว่างเกาะปี นังกับเมืองอื่น ๆ สะดวก
ขึ้น จนกระทัง่ เมืองมลายูได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2500
ในช่ ว งนี้ น่ า จะมี ก ารตั้ง วัด เพิ่ ม ขึ้ นบนเกาะปี นัง อี ก 3

สว่ า งอารมณ์

วัดบุปผารามและ วัดใน โดยเฉพาะวัดบุปผารามนั้น มีอกั ษรจารึ กที่พระประธานระบุวา่ สร้าง พ.ศ.
245715 ดังนั้นอุโบสถวัดบุปผารามจึงน่าจะสร้างขึ้นในระยะนี้ เช่นกัน และยังคงมีลกั ษณะผสมไทย
จีน ตะวันตกในบริ บทของศิลปะอาณานิ คม ส่ วนวัดสว่างอารมณ์และวัดในนั้นอุโบสถมีรูปแบบ
ศิลปะจีน ซึ่ งเป็ นลักษณะร่ วมที่สาคัญที่ทาให้เชื่อว่าน่าจะสร้างอยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ สมเด็ จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ทรงมี ล ายพระหัต ถ์ เ กี่ ย วกับ วัด
บุปผารามกับวัดสว่างอารมณ์วา่
“... วัดบุปผารามตั้งอยูต่ ิดกับวัดสว่างอารมณ์ โบสถ์รามทาเรี ยบร้อยกว่าวัดอื่น พระประธานเป็ น
แบบหล่อจาลองพระชินราชมีถึง 2 องค์ มีพระอยู่ 2 องค์ๆ สมภารนับว่าเป็ นคนสาคัญในปี นังนี้ ชื่อขรัวตา
สี แก้ว นัยว่าอยูก่ ว่า 80 ปี แล้ว พอหม่อมฉันไปถึงก็ลงมาหา แสดงกิริยาอย่างคนคุน้ เคย บอกว่าเมื่อยัง

14

เรื่ องเดียวกัน, 211-212

15

ดูในภาคผนวก 3
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หนุ่มเคยอยูว่ ดั มกุฏฯ เมื่อสมเด็จพระมหาสมณะยังประทับอยูว่ ดั นั้น บางทีก็ไปอยูว่ ดั ราชบูรณะกับสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (แสง) ว่าสมเด็จพระมหาสมณะไม่ทรงรังเกียจจะอยูท่ ี่ไหนก็ได้ตามชอบใจ มาอยู่
ปี นังกว่า 20 ปี เดิมอยูว่ ดั สว่างอารมณไม่ถูกกับพระในวัดนั้นจึงขอที่แยกมาสร้างวัดบุบผารามขึ้นใหม่”16

ลายพระหัตถ์ดงั กล่ า วแสดงให้เห็ นว่าวัดสว่า งอารมณ์ น้ ันมี มาก่ อนวัดบุปผาราม จึ ง
เป็ นไปได้วา่ วัดสว่างอารมณ์อาจสร้างอยูใ่ นช่วงที่ 1 หรื อช่วงที่ 2 ก็ได้ แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับ
อุโบสถ “วัดใน” หรื อวัดที่สมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ เรี ยกในสาส์ นสมเด็จ ว่า “วัดปิ่ น
บังอรใน”17 ก็พบว่าอุโบสถเป็ นแบบจีน หันด้านแปเป็ นด้านหน้า การประดับตกแต่งทั้งตัวอุโบสถ
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ในช่วงที่ 2 นี้ ซึ่ งอาจถือได้วา่ เป็ นยุคทองของคนจีนในรัฐปี นัง

และหลังคาเป็ นแบบจีนเหมือนกัน18 ดังนั้นทั้งวัดสว่างอารมณ์ และวัดใน จึงน่าจะสร้างโดยช่างจีน

ช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550) เมืองมลายูได้รับเอกราชมีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ และ
เกาะปี นังเป็ นรัฐหนึ่งอยูใ่ นปกครองของมาเลเซีย และอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี ได้แพร่ เข้ามายังรัฐ
ปี นังมากกว่าช่วงที่ผา่ นมา เนื่องจากมีการคมนาคมหลายช่องทางทั้งทางเรื อ ทางรถยนต์ รถไฟ และ
เครื่ องบิน พระสงฆ์ไทยในมาเลเซี ยกับพระสงฆ์ในไทยมีโอกาสติดต่อกันมากขึ้น
ในระยะนี้ไม่มีการสร้างวัดใหม่ในเกาะปี นัง มีเพียงการสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลัง
เก่า คือ อุโบสถวัดไชยมังคลารามมีรูปแบบผสมไทย จีน พม่า ผังพื้นเป็ นรู ปหกเหลี่ยมแบบ “เก๋ งจีน”
มีเครื่ องประดับตกแต่งแบบไทยประเพณี และหลังคาซ้อนชั้นคล้ายวิหารพม่า ส่ วนวัดราชโพธิ์ หงษ์
กับวัดจันทราราม บริ เวณอาเภอบูกิตมาตายัมบนแผ่นดินใหญ่น่าจะเป็ นวัดในช่วงที่ 2
หรื อสร้างอุโบสถใหม่

ได้ทาการ

เป็ นอุโบสถที่ได้รับอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี

16

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, สาส์ น

สมเด็จ เล่ ม 5, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513), 212-213.
17

เรื่ องเดียวกัน
นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพยังมี ล ายพระหัตถ์ในจดหมายฉบับลงวันที่ 29

18

พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ต่อไปอีกว่าวัดสว่างอารมณ์เศรษฐีจีนคนหนึ่ งเป็ นคนสร้างให้ ใน พ.ศ. 2478 พระอยูร่ ู ป
เดียวชื่อ “ท่านแดง” มาจากเมืองนครศรี ธรรมราช ดูในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และ สมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 5, 212.
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5. วิเคราะห์ อุโบสถในรั ฐปี นังช่ วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451)
สภาพของเกาะปี นังในช่วงนี้ เป็ นเมืองที่มีคนหลากหลายเชื้ อชาติอาศัยอยู19่ โดยเฉพาะ
คนจีนน่าจะเป็ นกลุ่มคนที่มีจานวนมากกว่าคนชาติอื่น ส่ วนคนไทยกับพม่าน่าจะมีจานวนไล่เลี่ยกัน
สังเกตได้จากศาสนสถานของชาติเหล่านี้ เช่น วัดพุทธทั้งแบบมหายาน และแบบหิ นยาน มัสยิดหรื อ
สุ เหร่ า เทวสถาน และโบสถ์คริ สต์ ศาสนสถานเหล่านี้ ต่างก็สร้างตามรู ปแบบและคตินิยมของชาติ
นั้นๆ บรรยากาศเช่ นนี้ ทาให้ปีนังมีศิลปวัฒนธรรมหลากหลายชาติ ส่ งผลให้สถาปั ตยกรรมในรัฐ
ปี นังมีรูปแบบผสม
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ท้องถิ่นซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นศิลปะ เรี ยกอีกอย่างได้วา่ “ศิลปะแบบอาณานิคม” (Colonial Style)

สถาปั ตยกรรมรู ปแบบผสมในรัฐปี นัง มีรูปแบบของศิลปะตะวันตกผสมกับศิลปะใน

รู ปแบบศิลปะอาณานิคมเกิดขึ้นในช่วงที่พระนางวิคตอเรี ยแห่ งอังกฤษครองราชย์ (พ.ศ.
2380-2444) ด้วยเหตุน้ ี บางครั้งจึงเรี ยกว่า “ศิลปะวิคตอเรี ย” (Victoria Art) ลักษณะสาคัญประการ
หนึ่ ง คือ การประดับลายฉลุไม้คล้ายลายลูกไม้ตรงเชิ งชาย หรื อ ขอบหน้าจัว่ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ได้
รับมาจากศิลปะการตกแต่งแบบเรื อนขนมปั งขิง (Ginger Bread) นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวยัง
เป็ นช่วงที่ศิลปิ นในยุโรป เกิดแนวความคิดที่จะนารู ปแบบเด่นๆ ของศิลปะโบราณมาผสมผสานกัน
ใหม่ (Eclectic Style) โดยเฉพาะสถาปั ตยกรรมและการตกแต่งในระยะนี้ จึงมีหลากหลายรู ปแบบ
ทั้งแบบใหม่อย่างศิลปะอาร์ ต นูโว (Art Nouveau) ศิลปะอาร์ ต เดคโค (Art Deco) และ ศิลปะใน
อดีตที่ร้ื อฟื้ นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ ง เช่น ศิลปะนีโอคลาสิ ค (Neo-Classicism Arts) สถาปั ตยกรรมฟื้ นฟู
เรอนาซองค์ (Renaissance Revival Architecture) สถาปั ตยกรรมฟื้ นฟูกอทิก (Gothic Revival
Architecture) เป็ นต้น
อุโบสถ อาคารสาคัญของวัดไทยในรัฐปี นังในช่ วงที่ 1 จึงได้รับกระแสอิทธิ พลศิลปะ
ดังกล่ าว โดยการนาระเบี ยบ แบบแผนการประดับตกแต่งของสถาปั ตยกรรมตะวันตกผสมกับ
19

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เมื่อครั้งที่ปรับอยูใ่ นปี นังทรงมีขอ้ สังเกตว่า ปี นังเป็ นเมืองที่มี

คนมากมากยหลายชาติ ฝรั่งแม้วา่ เป็ นนายแต่ก็อยูเ่ พียงชัว่ คราวแล้วกลับบ้านเมือง คนจีนมีมากกว่าคนชาติอื่น และ
ตั้งรกรากอยูใ่ นปี นัง แต่ก็ยงั ถือตัวว่าเป็ นจีน คนอินเดียก็อยูเ่ พื่อประกอบอาชีพ คนมลายูมีนอ้ ยกว่าคนจี นและอยู่
กระจัดกระจาย ส่วนคนไทยมีจานวน 500-600

ดูใน สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และ สมเด็จฯ

กรมพระยาดารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 4 (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2546), 170-171.
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สถาปั ตยกรรมจีน และมีบางส่ วนที่เป็ นแบบอุโบสถของไทย ที่เห็นได้ชดั คือการประดับลวดบัวตาม
ขอบผนัง ขอบประตู-หน้าต่าง โดยใช้ลวดบัวโค้งเกือกม้า (Arch) แทนการทาซุ ้มทรงปราสาทยอด
หรื อซุ ม้ ทรงบันแถลงอย่างไทย นิยมใช้ท้ งั เสากลม และเสาเหลี่ยม ขนาดต้นเสาใหญ่ แสดงถึงความ
มัน่ คง แข็งแรงตามแบบสถาปั ตยกรรมตะวันตกที่สร้างด้วยหิ นมาแต่โบราณ พื้นอุโบสถมักปูดว้ ย
กระเบื้องเคลือบมีลวดลายเรขาคณิ ตอย่างศิลปะแบบวิคตอเรี ย งานประดับตกแต่งเหล่านี้ เป็ นไปตาม
ระเบียบแบบแผนการประดับของศิลปะตะวันตก
สาหรั บศิ ลปะจี นในปี นัง สามารถพิ จารณาได้จากหลังคาและระเบี ย บแบบแผนการ
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Lin lee) อธิ บายไว้ใน “The Encyclopedia of Malaysia Architecture” ว่าคนจีนแต่ละกลุ่มในปี นัง

ประดับตกแต่ง ซึ่ ง ลอเร็ นซ์ โลห์ กวง ยู (Laurence Loh Kwong Yu) และ โลห์-ลิม ลิน ลี (Loh-Lim
20

ต่างก็นิยมรู ปแบบหลังคาและการตกแต่งของตัวเอง เช่น วิหารแบบจีนฮกเกี้ยน (Hokkien) จะทาสัน
หลังคา หรื อ สันตะเฆ่อ่อนโค้งคล้ายกับแบบจีนแคะ และหลังคาจะเอียงลาดกว่าหลังคาอาคารแบบ
กวางตุง้ (Cantonese) และแต้จ๋ิว (Teochew) ซึ่ งนิยมทาสันหลังคาตรง หลังคาเอียงลาดเพียงเล็กน้อย
จนดูแบน ทั้งหลังคาแบบจีนฮกเกี้ยน แคะ กวางตุง้ และแต้จิ๋ว นิยมทาสันหลังคาสู งกว่าพื้นหลังคา
และนิยมประดับรู ปมังกรอยูส่ องข้างไข่มุกสวรรค์ที่กลางสันหลังคา (ภาพที่ 256)

20

Chen Voon Fee, editor, The Encyclopedia of Malaysia Architecture, 51.
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(ก)

(ข)
(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 256 แบบวิหาร 4 แบบของจีน ฮกเกี้ยน แคะ แต้จิ๋ว และ กวางตุง้
(ก) แบบจีนฮกเกี้ยน วิหารเชงลองเคง (Cheng Leong Keng Temple) รัฐปี นัง
(ข) แบบจีนแคะ วิหารตัวแปะกง (Tua Pek Kong Temple) รัฐปี นัง
(ค) แบบจีนแต้จ๋ิว วิหารแต้จ๋ิว (Teochew Temple) รัฐปี นัง
(ง) แบบจีนกวางตุง้ วิหารกวนอิม (Kuan Yin Temple) รัฐเปรัค
ที่มา : Chen Voon Fee, editor, The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore :
Archipelago Press, 1998), 51.
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารสร้ างศาลาโถง หรื อ “ศาลาบูชา”ไว้ทางด้านหน้า อุโบสถ ได้แก่
อุโบสถวัดปิ่ นบังอร อุโบสถวัดสว่างอารมณ์ และอุโบสถวัดใน ซึ่ งล้วนอยู่ในเขตจอร์ ททาวน์ บน
เกาะปี นัง ภายในศาลาบูชามีโครงสร้างเปิ ดโล่งมักวางกระถางธูป เพราะช่วยให้ลมถ่ายเทควันธูปได้

259

ดี (ภาพที่ 257-259) ทั้งยังช่วยให้ธาตุต่าง ๆ คุม้ ครองคนระหว่างที่มีการสวดมนต์21 ซึ่ งนอกเหนือจะ
มีการทาในอุโบสถของวัดไทยแล้ว ยังพบในวัดจีนด้วย การทาศาลาโถงหรื อศาลาบูชาจึงน่าจะเป็ น
คตินิยมของวัดจีนในรัฐปี นัง (ภาพที่ 260) และวัดไทยในปี นังจึงรับคตินิยมนี้ มาใช้ ด้วยผูอ้ ุปถัมภ์วดั
ส่ วนใหญ่เป็ นคนจีน หรื อคนไทยเชื้อสายจีน

ภาพที่ 257 ศาลาบูชา ด้านหน้าอุโบสถวัดปิ่ นบังอร

ภาพที่ 258 ลานทางเข้าอุโบสถวัดสว่างอารมณ์

21

ภาพที่ 259 ศาลาบูชา “วัดใน”

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

260

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 260 ศาลาบูชาวัดจีนในรัฐปี นัง
(ก) วิหารThni Kong Tnua วัด Kek Lok Si (ข) วิหารถ้ าค้างคาว (Bats Cave Temple)
(ค) วิหารกวนอิม (Kuan Yin Temple)
ถัดออกมาทางด้านหน้าศาลาโถง มักเป็ นลานที่เปิ ดกว้างเพื่อรับธาตุในธรรมชาติและ
ความเงียบสงบ22 ซึ่ งหากไม่ปรากฏว่ามีการสร้างศาลาบูชาดังกล่าวแล้ว ก็มกั จะใช้บริ เวณลานตรงนี้
วางกระถางธูปแทน เช่น อุโบสถวัดไชยมังคลาราม (ภาพที่ 261) เป็ นต้น

22

Ibid., 51.
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ภาพที่ 261 ด้านหน้าอุโบสถวัดไชยมังคลาราม
ภายในอุ โ บสถถื อ ได้ว่า เป็ นส่ วนที่ แ สดงความเป็ นอุ โบสถแบบไทยหรื อแบบพุ ท ธ
หินยาน เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนจากห้องที่ประดิษฐานเทพเจ้าองค์สาคัญตามคติความเชื่ อจีนมาเป็ น
พื้นที่สาหรับทาสังฆกรรมซึ่ งประดิษฐานพระพุทธรู ปเป็ นพระประธานแทน
ปั จจุบนั อุโบสถแบบนี้ เหลืออยูเ่ พียงหลังเดียว คือ อุโบสถวัดปิ่ นบังอรซึ่ งมีรูปแบบจีน
ผสมอังกฤษ แม้วา่ จะมีภาพถ่ายของอุโบสถอีกหลัง คือ วัดไชยมังคลารามที่น่าจะมีอายุไล่เลี่ยกัน แต่
ทางวัดได้ร้ื อและสร้างอุโบสถหลังใหม่แล้ว จึงขอศึกษาเฉพาะอุโบสถวัดปิ่ นบังอรเพียงวัดเดียว
อุโบสถแบบผสมศิลปะจีนกับศิลปะอังกฤษ
อุโบสถแม้วา่ จะมีลกั ษณะผสม แต่ยงั ต้องมีคุณลักษณะของอาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
ตามพุ ทธบัญญัติ คือ การทาสี มา ภายในห้องอุ โบสถเป็ นที่ประดิ ษ ฐานพระพุทธรู ปส าหรั บเป็ น
ประธานในการทาพิธีกรรม นอกจากนี้ ก็ยงั มีลกั ษณะอื่นๆ อีก ที่แม้ไม่ได้ระบุเป็ นพุทธบัญญัติ แต่
เป็ นคตินิยมสาหรับอุโบสถวัดไทย เช่น การแสดงฐานันดรของอาคารด้วยการประดับตกแต่งเครื่ อง
บนหลังคา รวมถึงการประดับตกแต่งกรอบประตู กรอบหน้าต่าง
อย่างไรก็ ดี เครื่ องประดับตกแต่ง หากมี รูปแบบศิล ปะไทยประเพณี แล้ว จะเป็ นเรื่ อง
ยุง่ ยากสาหรับช่างที่ไม่เข้าใจรู ปแบบ และแบบแผนการประดับลวดลายดีพอ ประกอบกับช่างที่ทา
เป็ นช่างจีน ช่างจึงทาตามคติความเชื่อและประดับตกแต่งตามที่ตนเองถนัด คือ แบบศิลปะจีนและ
แบบอังกฤษ
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ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถอาคารสาคัญของวัด มีผงั ผื้นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านสกัดเป็ น
ด้านหน้า (ภาพที่ 262) โดยหันไปทางด้านที่มีทะเล และ หันหลังให้ภูเขา วัดที่สร้างขึ้นในคราวแรก
บางวัดยังไม่มีการผูกพัทธสี มาฝังลูกนิมิต ภายหลังจึงมีการฝังลูกนิมิตและทาใบสี มา เช่น วัดไชยมัง
คลาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาใน พ.ศ. 2388

. . 2443

. . 245323 ส่ วนวัดปิ่ นบังอร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อ พ.ศ. 2337 ก่อนวัด
ไชยมังคลาราม แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอุโบสถสร้างเมื่อไหร่ แต่จากการสารวจและสัมภาษณ์ 24
พบว่าสร้างก่อนอุโบสถวัดไชยมังคลาราม ด้วยอุโบสถยังมีรูปแบบผสมศิลปะจีนกับศิลปะอังกฤษ
ศิลปะแบบนี้บางครั้งเรี ยกว่า “ศิลปะแบบวิคตอเรี ย” ซึ่ งได้กล่าวรายละเอียดมาแล้วในตอนต้น

(1)

(2)

(3)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 262 อุโบสถวัดปิ่ นบังอร
(ก) อุโบสถด้านทิศตะวันตก
(ข) ผังพื้นอุโบสถ (1) ศาลาบูชา (2) มุขหน้า (3) ห้องอุโบสถ

23

จารึ กประวัติวดั ในอุโบสถวัดไชยมังคลาราม

24

สัมภาษณ์พระครู ปัญญาศาสนานุรักษ์, เจ้าอาวาสวัดปิ่ นบังอร เจ้าคณะรัฐปี นังและรองประธาน

องค์การคณะสงฆ์สยามมาเลเซีย (Deputy President of The Malaysian Siamese Buddhist Monks Organization),
18 ตุลาคม 2555
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ส่ วนฐาน อุโบสถตั้งอยูบ่ นยกพื้นปูนเตี้ยๆ ด้านหน้ามีศาลาบูชาติดกับเฉลียงของอุโบสถ
เพื่อเป็ นที่วางกระถางธูปตามคตินิยมจีน (ภาพที่ 263)

ภาพที่ 263 ศาลาบูชาติดกับมุขหน้าอุโบสถวัดปิ่ นบังอร
การสร้ า งอุ โ บสถมี ฐานเตี้ ย และเป็ นปู น น่ า จะเกี่ ย วข้องกับ สถาปั ต ยกรรมตะวันตก
เนื่ องจากฐานของวัดจีน ส่ วนใหญ่จะเป็ นหิ น โครงสร้ างทางด้านหน้าเปิ ดโล่ง ประกอบด้วยศาลา
บูชา มุข และอุโบสถ แม้วา่ การทามุขหน้า จะเป็ นผังพื้นแบบหนึ่ งของอุโบสถไทย แต่พ้ืนที่ส่วนนี้ ก็
เสมือนโถงสวดมนต์ก่อนเข้าไปยังภายในวิหารจีน และยังเป็ นที่ต้ งั แท่นบูชา กระถางธู ปด้วย เช่ น
วิหารเชง ฮุน เต็ง (Cheng Hoon Teng Temple) ที่มะละกา (ภาพที่ 264) แสดงให้เห็นว่าการออกแบบ
ผังพื้นยังคงมีลกั ษณะผสมผสานไทย-จีน

ภาพที่ 264 โถงสวดมนต์ดา้ นหน้าวิหารเชง ฮุน เต็ง รัฐมะละกา

264

ส่ วนตัวอุโบสถ โครงสร้างอาคารประกอบด้วยผนัง เสาร่ วมผนังและเสาหานรับหลังคา
มุข ลักษณะเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมย่อมุมแปด ปลายเสายกชั้นเป็ นบัวหัวเสาแบบตะวันตก ต้นเสามีลูกฟัก
ส่ วนศาลาบูชามีโครงสร้างเปิ ดแบบศาลาโถง มีเสาแบบเดียวกับเสาหานรับหลังคา (ภาพที่ 265)

ภาพที่ 265 ตัวอุโบสถ มุขหน้า และศาลาบูชา อุโบสถวัดปิ่ นบังอร
อุโบสถมีขนาด 3 ห้อง ทาประตูทางเข้า 3 ด้าน ด้านหน้า และประตูทางด้านข้างสองข้าง
การท าประตู 3 ด้า นน่ า จะเพื่ ออานวยความสะดวกให้ก ับ ผูท้ ี่ จะเข้า ไปภายในอุ โบสถ ด้านหน้า
อุโบสถออกแบบให้มีลกั ษณะสมมาตร โดยทาประตูอยูต่ รงกลางและมีหน้าต่างขนาบอยูส่ องข้าง
การออกแบบในลักษณะนี้ มีผกู ้ ล่าวว่าเป็ นลักษณะด้านหน้าอาคารที่มีอยูบ่ ริ เวณตอนใต้ของจีน แม้
ในศาสนสถาน พระราชวัง ก็ยงั มีลกั ษณะดังกล่าว นับเป็ นลักษณะของด้านหน้าอาคารของจีน25 ที่
ปรากฏอยูใ่ นเมืองมลายูดว้ ย เช่ น บ้านพักอาศัยกึ่ งร้านค้าหรื ออาคารพาณิ ชย์ ที่พบเห็นได้ทว่ั ไปใน
มะละกา (ภาพที่ 266-267) ปี นัง และ ภูเก็ต เป็ นต้น

25

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

Publishing House, 1999), 11-36. อ้างถึงใน ปั ญญา เทพสิ งห์ และ วุฒิ วัฒนสิ น , “ลวดลายตกแต่งหน้าอาคารชิ
โน-ปอร์ ตุกีสในจังหวัดภูเก็ต”, รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (สงขลา :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2545), 27.

265

ภาพที่ 266 บ้านพักอาศัยแบบศิลปะ
อาณานิคม ในรัฐมะละกา

ภาพที่ 267 ศาลเจ้า “ฮกเกี้ยน ฮวย กวน”
(Hokkien Huay Kuan) ศิลปะแบบ
ฮกเกี้ยน

ในรัฐมะละกา
กรอบประตู กรอบหน้า ต่ า งตกแต่ง ด้วยลวดบัวสี่ เหลี่ ย มเป็ นชุ ดเดี ย วกัน เหนื อกรอบ
ประตูและกรอบหน้าต่างมีลวดบัวโค้งรู ปเกื อกม้า (Arch) ตามแบบศิลปะตะวันตก(ภาพที่ 268 ก)
เฉพาะพื้นที่ใต้วงโค้งรู ปเกือกม้าที่อยูเ่ หนือประตูดา้ นหน้าอุโบสถ ประดับลายปูนปั้ นนูนต่าเป็ นรู ป
สัญลักษณ์ มงคลตามคติจีน เช่ น ต้นทับทิม ต้นโบตัน๋ เครื่ องบูชา รู ปสัตว์และรู ปทิวทัศน์ (ภาพที่
268 ข, ค) ลวดลายเหล่านี้ตกแต่งด้วยการทาสี การประดับแบบนี้ คงได้เค้าโครงมาจากตาแหน่งการ
ประดับหน้าบันซุ ้มประตูอุโบสถของไทย แต่ช่างปรุ งแต่งใหม่โดยใช้สัญลักษณ์มงคลตามคติความ
เชื่อจีน

266

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 268 ด้านหน้าอุโบสถวัดปิ่ นบังอร
(ก) ลวดบัวโค้งเหนื อประตูและหน้าต่าง
(ข) ประตูอุโบสถทางด้านหน้า
(ค) ภาพขยายลวดลายประดับใต้ลวดบัวโค้งเหนือประตู
สาหรับบานประตู บานหน้าต่างป็ นแบบ 2 บานเปิ ดปิ ด ทาด้วยไม้ นิ ยมทาเป็ นช่ องลูก
ฟักประดับลวดลายเรขาคณิ ตที่เป็ นสิ ริมงคล เช่ น ลายสวัดิกะ ช่องลูกฟั กดังกล่าวสลับช่ องเล็กกับ

267

ช่ องใหญ่ ใ นแต่ ล ะบาน ตอนบนประกอบด้วยช่ องลู ก ฟั ก เล็ก อยู่เหนื อช่ องเปิ ดติ ดลู ก กรงเหล็ ก
ตอนล่างเป็ นช่องลูกฟักเล็กอยูเ่ หนือช่องลูกฟักใหญ่ท้ งั สองบานทาเหมือนกัน (ภาพที่ 268 ข)
แนวคิ ดการออกแบบบานประตูบ านหน้า ต่า ง แสดงอิท ธิ พ ลผสมศิล ปะตะวันตกกับ
ศิลปะจีน การทาลวดบัวโค้งอยูเ่ หนือกรอบประตูและกรอบหน้าต่าง ประดับลวดบัวที่ขอบผนังขอบ
หน้าต่างเป็ นแบบแผนการประดับสถาปั ตยกรรมตะวันตก แบบอย่างการผสมผสานในบริ บทของ
ศิลปะอาณานิ คม และสอดแทรกสัญลักษณ์ มงคลและลวดลายตามคติความเชื่ อจีน นับได้ ว่าเป็ น
ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของอุโบสถแบบนี้
ส่ วนหลังคา หลังคาอุโบสถเป็ นส่ วนที่ประยุกต์เอาหลังคาแบบจีนมาใช้ ลักษณะหลังคา
แบบกึ่งปั้นหยา คือ มีหลังคาจัว่ เล็กซ้อนอยูเ่ หนือหลังคาปั้นหยา โครงสร้างหลังคาโดยรวมประกอบ
กันเป็ นรู ปสามเหลี่ยมโดยใช้ขื่อ จันทันบนแป พนมไปพาดกับอกไก่รับแป กลอน โดยไม่มีด้ งั หรื อ
เสาตุก๊ ตา (ภาพที่ 269 ก, ข) ส่ วนหลังคาจัว่ เล็กด้านบนน่าจะเป็ นการก่อปูนเป็ นทรงจัว่ ยกสันหลังคา
หรื อสันตะเฆ่สูงกว่าพื้นหลังคา มุงกระเบื้องกาบกล้วยตามแบบจีน

(ก)
ภาพที่ 269 ศาลาบูชา อุโบสถวัดปิ่ นบังอร
(ก) โครงสร้างหลังคาศาลาบูชา
(ข) ภาพขยายโครงสร้างหลังคาศาลาบูชา

(ข)
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การทาหลังคาทรงกึ่งปั้ นหยา มีจว่ั เล็กอยูด่ า้ นบน (Half-hipped roof) มีสถานภาพอาคาร
รองจากหลังคาปั้นหยา (Hipped roof) ที่ปลายสันหลังคาหงายขึ้น26 (ภาพที่ 270) หลังคาแบบนี้ ถือว่า
เป็ นแบบหลังคาสาหรับบ้านขุนนาง

ภาพที่ 270 แบบหลังคาทรงปั้ นหยา (Hipped roof) และ ครึ่ ง-ปั้ นหยา ( Half -hipped roof)
ที่มา : Patrick Nuttgens with Richard Weston, The Complete Handbook of Architecture
(London : Mitchell Beazley, 1992), 54.
ส่ วนหลังคาแบบกึ่ งปั้ นหยานิยมใช้กบั อาคารสาคัญ เช่น วิหาร อาคารราชการของจีนมี
ชื่อเรี ยกเฉพาะว่า “เหียะซัวเต้ง” 27 ทรงหลังคาแบบนี้เป็ นรู ปแบบหนึ่งของหลังคาแบบจีนในปี นัง แต่
ทาส่ วนปลายสันหลังคาเป็ นแบบหางนกนางแอ่นตามศิลปะฮกเกี้ ยน-แต้จ๋ิว28 ศิลปะของจีนตอนใต้
(ภาพที่ 271)

26

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

Mitchell Beazley, 1992), 54.
27

เศรษฐพงษ์ จงสงวน, “สถาปั ตยกรรมที่ได้รับอิทธิ พลจีน ”, เอกสารประกอบการบรรยายใน การ

สัมมนาเชิ งวิชาการเรื่ อง “สถาปั ตยกรรมในกรุ งเทพมหานครกับอิทธิ พลต่ างชาติ” จัดโดยสานักงานกองทุ น
สนับ สนุ น การวิจัย ร่ ว มกับ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการผัง เมื อ งมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ , วัน ที่ 10
2549, (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยังสิ ต, 2549), 5.
28

เนื่ องจากคนจี นฮกเกี้ ยน กับ คนจี นแต้จ๋ิ ว เป็ นกลุ่มคนที่ อาศัย อยู่ทางตอนใต้ของจี นดังนั้นจึ งมี

รู ปแบบสถาปั ตยกรรมคล้ายคลึงกัน แต่อาจมีจุดแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย นักวิชาการบางท่านจึงเรี ยกรวมว่า
สกุลช่าง “ฮกเกี้ยน-แต้จ๋ิว” ดูเพิ่มใน เศรษฐพงษ์ จงสงวน, เรื่ องเดียวกัน, 1.
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ภาพที่ 271 มุขหน้าอุโบสถวัดปิ่ นบังอร
สาหรับปลายสันหลังคาตับล่าง หรื อ หลังคาปั้ นหยา ปั้ นปูนเป็ นลายม้วนขดมีชื่อเรี ยก
เฉพาะว่า “ฉอบ๊วย” (ภาพที่ 272-273) ใต้ฉอบ๊วยปั้ นปูนเป็ นรู ปคน และ อาคารแบบจีน ซึ่ งอาจเป็ น
ภาพเล่าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งตามคติความเชื่อจีน (ภาพที่ 274-275) สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นภาพเล่าเรื่ อง
ในนิ ทานพื้นบ้าน เช่ น “ซ้องกัง๋ ” หรื อ สามก๊ก หรื อ วีรบุรุษในตานาน “ขุนศึกตระกูลหยาง” เป็ น
ต้น29 หรื ออาจเป็ นภาพเล่าเรื่ องการอพยพของคนจีน30

ภาพที่ 272 เครื่ องประดับปลายสันหลังคา
ที่เรี ยกว่า “ฉอบ๊วย” อุโบสถวัด

ภาพที่ 273 ลายเส้นเครื่ องประดับปลาย
สันหลังคา “ฉอ บ๊วย”

ปิ่ นบังอร
29

สัมภาษณ์ ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, อาจารย์ประจาคณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพฯ, 3
สิ งหาคม 2555.
30
Chen Voon Fee, The Encyclopedia of Malaysia Architecture, 50.
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ภาพที่ 274 อาคารแบบจีนประดับปลาย

ภาพที่ 275 การประดับสันหลังคา ด้วยกระเบื้อง

สันหลังคาปั้นหยา

เคลือบสี ชิ้นเล็กๆ เรี ยกว่า “เฉียน

ศิลปะแบบฮกเกี้ยน

เหนียน” (Chien nien)

รู ป แบบส่ ว นใหญ่ ข องอุ โ บสถแบบนี้ ยัง ไม่ มี ล ัก ษณะของศิ ล ปะแบบไทย
ประเพณี แม้แ ต่ ก ารประดับ ตกแต่ ง หลัง คา ก็ น าลัก ษณะการประดับ ตกแต่ ง แบบจี น มาใช้ อาจ
เนื่องมาจากผูอ้ ุปถัมภ์ส่วนใหญ่เป็ นคนจีน ย่อมที่จะต้องให้ช่างจีนซึ่ งมีอยูม่ ากในปี นังมาก่อสร้าง จึง
ไม่ มีค วามรู ้ ค วามช านาญในการก่ อสร้ า งแบบไทย โดยเฉพาะช่ า งจี นฮกเกี้ ยน ซึ่ งคุ ้นเคยกับการ
ก่ อสร้ า งในแบบของตน รวมถึ ง รู ป แบบสถาปั ตยกรรมตะวันตกตามสมัย นิ ย มในปี นัง ขณะนั้น
รู ปแบบอุโบสถจึงมีลกั ษณะผสมกันระหว่างศิลปะจีนกับศิลปะตะวันตกตามบริ บทของศิลปะแบบ
อาณานิคม
การกาหนดอายุ หลักฐานสาคัญของวัดบนเกาะปี นัง น่ าจะเริ่ มเมื่อมีการขอกรรมสิ ทธิ
ที่ดินวัดปิ่ นบังอร เมื่อ พ.ศ. 2337 และวัดบริ เวณหมู่บา้ นปูโลติกุ๊ส คือ วัดไชยมังคลารามใน พ.ศ.
238831 ซึ่ งปรากฏในสมุ ดรังวัดที่ดินสารวจเมืองปี นัง อย่างเป็ นทางการในพระนามาภิไธยของสม
31

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดปิ่ นบังอรนอก ที่ได้อา้ งถึงเอกสารเก่าที่ท่านได้รวบรวม

ไว้และยืนยันว่าวัดปิ่ นบังอรนอก ได้รับพระราชทานที่ดินจากบริ ษทั อิสท์ อินเดีย คอมพานี ใน พ.ศ. 2337 และตั้ง
เป็ นวัดก่อนวัดไชยมังคลาราม
สัมภาษณ์ พระครู ปัญญาศาสนานุ รักษ์, เจ้าอาวาสวัดปิ่ นบังอร เจ้าคณะรัฐปี นังและรองประธาน
องค์การคณะสงฆ์สยามมาเลเซี ย (Deputy President of The Malaysian Siamese Buddhist Monks Organization),
15 ตุลาคม 2555.
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เด็พระนางเจ้าวิคตอเรี ย เพื่อสร้ างศาสนสถาน ซึ่ งเท่ากับได้รับพระราชทานเขตวิสุงคามสี มาเพื่อ
สร้างวัดเช่นเดียวกันกับวัดในไทย
เมื่ อพิจารณารู ปแบบ ร่ วมกับหลักฐานด้า นประวัติศาสตร์ แล้ว อุโบสถกลุ่ ม นี้
น่าจะเป็ นอุโบสถรุ่ นแรก มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 –ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 อันเป็ นช่วงที่
อังกฤษได้เปิ ดปี นังเป็ นเขตเสรี ทางการค้าและเปิ ดโอกาสให้มีคนหลายชาติเข้ามาประกอบอาชี พ
ส่ วนคนไทยน่าจะเข้ามาค้าขายเหมือนกับคนชาติอื่น และอาศัยอยู่อย่างกลมกลืนกับคนจีนและคน
พม่าด้วยมีวถิ ีชีวติ คล้ายกัน
6. วิเคราะห์ อุโบสถในรัฐปี นังช่ วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)
การโอนเมืองมลายูท้ งั สี่ เมืองให้กบั อังกฤษ ใน พ.ศ. 2452 ไม่ได้มีผล กระทบใดๆ ต่อรัฐ
ปี นัง เนื่ องจากรัฐปี นังมีการปกครองอย่างอาณานิ คม (Straits Settlements) ซึ่ งเป็ นเอกเทศแตกต่าง
จากรัฐอื่นมาตั้งแต่ช่วงที่องั กฤษเช่าเกาะแล้ว พุทธศิลป์ ไทยในช่วงนี้จึงสื บต่อมาจากช่วงที่ 1 แต่คณะ
สงฆ์ไทยในรัฐปี นังน่าที่จะมีการติดต่อกับคณะสงฆ์ในไทยมากขึ้น เนื่ องจากมีการสร้างทางรถไฟ
จากเพชรบุรีลงไปทางใต้เชื่ อมต่อกับเส้นทางรถไฟของมลายู โครงการนี้ เริ่ มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2452–
2464 และเปิ ดใช้ทางรถไฟที่ต่อเชื่ อมระหว่างกรุ งเทพกับเมืองไปร์ (Perai) รัฐปี นัง ฝั่งตรงข้ามเกาะ
ปี นัง ใน พ.ศ. 246132
ในระยะนี้ คนจีนที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในปี นังเพิ่มจานวนมากกว่าคนชาติอื่น เนื่ องจาก
อังกฤษต้องการแรงงานเพื่อมาทาเหมืองแร่ และยางพาราเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีกลุ่มคนจีนเชื้ อสาย
ไทยที่มาอยูต่ ้ งั แต่ช่วงแรก
อุโบสถในช่ วงนี้ มีท้ งั ที่แสดงอิทธิ พลศิลปะจีนมาก บางหลังก็ยงั คงมีรูปแบบผสมตาม
แบบศิลปะอาณานิคมมีอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี ผสม จัดได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ อุโบสถอิทธิ พลศิลปะ
จีน ได้แก่ อุ โบสถวัดสว่างอารมณ์ และอุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์ กับอุโบสถอิทธิ พลศิลป
อาณานิคม ได้แก่ อุโบสถวัดบุปผาราม อาเภอจอร์จทาวน์
32

ชวลิต อังวิทยาธร, ทางรถไฟสายใต้ , เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://nanagara

.com/article-10.html

272

6.1 อุโบสถอิทธิพลศิลปะจีน อุโบสถในกลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกับวิหารจีนนับตั้งแต่ผงั
พื้ น โครงสร้ า งและรู ปแบบอาคาร รวมถึ ง ระเบี ย บแบบแผนการประดับ ตกแต่ ง บ่ ง บอก
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างคนไทยและคนจีน ในที่น้ ี จะขอศึกษาเฉพาะอุโบสถวัดในเพียงวัด
เดี ย ว (ภาพที่ 276) เนื่ องจากวัดสว่า งอารมณ์ (ภาพที่ 277) ได้ปรั บเปลี่ ย นเป็ นวัดจี นภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีการสร้างอาคารเพิ่มเติม เชื่อมต่อกันในแบบผังวัดจีน

(ข)

(ก)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 276 อุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
(ก) อุโบสถและศาลาบูชา (ด้านหน้า) (ข) ภายในศาลาบูชา
(ค) เจดียแ์ ละอุโบสถ (ด้านหลัง)

(ง) เจดีย ์
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ภาพที่ 277 ภาพถ่ายทางอากาศวัดสว่างอารมณ์ อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
ที่มา : ภาพถ่ ายทางอากาศ, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2553, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/
ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถก่ ออิฐถือปูน มีสีมาล้อม 8 ตาแหน่ ง การหันหน้าของอุโบสถ
หันตามหลัก “ฮวงจุย้ ” มีจุดเด่นอยู่ที่หลังคาและเครื่ องประดับหลังคาเป็ นแบบจีนล้วน หลังคาและ
โครงสร้ างหลังคาทาสี แดง ซึ่ งเป็ นสี ที่นิยมใช้ในการตกแต่งวัด เป็ นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และ
บุรุษเพศ และแสดงออกถึงความรื่ นรมย์ ความรุ่ งเรื องและงานเฉลิมฉลอง33
อุโบสถมีสิ่งก่อสร้างที่สร้างเชื่อมติดกัน 3 ส่ วนอยูใ่ นแนวเดียวกัน คือ ศาลาบูชา อุโบสถ
และ เจดีย ์ (ภาพที่ 278)

33
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(1)

(2)

(3)

ภาพที่ 278 ผังพื้นอุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
(1) ศาลาบูชา
(2) อุโบสถ
(3) เจดีย ์
ศาลาบูชาอยู่ทางด้านหน้า ลักษณะศาลาบูชาเป็ นอาคารโถงเปิ ดโล่ งทุกด้าน การสร้าง
ศาลาบูชาสอดคล้องกับคตินิยมจีนและคล้ายกับมุขหน้าของอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี
อุโบสถหันด้านแปเป็ นด้านหน้า มีพาไลรอบทาพนักก่อล้อมพื้นพาไล และมีบนั ไดชิ ด
ริ มซ้าย ริ มขวาขึ้นมายังพาไลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีพนักบันไดเตี้ย ๆ
เจดีย ์ อยูต่ ิดกับพาไลด้านหลังอุโบสถ (ภาพที่ 279 ก) ลักษณะเป็ นเจดียท์ รงระฆัง ตั้งอยู่
บนลานประทักษิณ มีพนักเตี้ย ๆ ล้อมและที่มุมทั้งสี่ ของลานประทักษิณมีเจดียจ์ าลองตั้งอยูบ่ นพนัก
ทาทางขึ้ นทางด้า นข้า งลานประทัก ษิ ณสองข้า ง รู ป แบบเจดี ยป์ ระกอบด้วยฐานประทัก ษิ ณรู ป
สี่ เหลี่ยม เจดียใ์ นผังกลม ซึ่ งมีเค้าโครงคล้ายฐานเจดียซ์ ้อน 2 ชั้น คัน่ ด้วยส่ วนที่เป็ นท้องไม้และบัว
คว่าอยู่ตรงกลาง บัวกลุ่มรับองค์ระฆัง (ภาพที่ 279 ข) บัลลังก์ และส่ วนยอดทาเป็ นลูกแก้วซ้อน 7
ชั้น

แผ่นกลม เสาเหล็ก แ
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 279 เปรี ยบเทียบบัวกลุ่มเจดียว์ ดั ใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
กับพระศรี รัตนเจดีย ์ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ
(ก) เจดียว์ ดั ใน

(ข) บัวกลุ่มรับองค์ระฆังเจดียว์ ดั ใน

(ค) พระศรี รัตนเจดีย ์

(ง) บัวกลุ่มรับองค์ระฆังพระศรี รัตนเจดีย ์
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การสร้างเจดียไ์ ว้ดา้ นหลังอุโบสถอาจเกี่ยวข้องกับแบบอย่างวัดในไทย ด้วยในรัชกาลที่
4

ผัง

กัน

เช่น เจดียว์ ดั ราชสิ ทธา

ราม กรุ งเทพฯ (ภาพที่ 280) ลักษณะดังกล่าวนี้ ปรากฏครั้งแรกในปี นังที่อุโบสถวัดไชยมังคลาราม 34
รัฐปี นัง ซึ่ ง มี เจดี ย ์ท รงระฆังตั้ง อยู่บนฐานเจดี ย ์แบบพม่ าอยู่ด้า นหลัง อุ โบสถ (ภาพที่ 281) ส่ วน
รู ปแบบเจดียว์ ดั ใน น่าจะได้รับรู ปแบบบางส่ วนมาจากเจดียท์ รงเครื่ องสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยเฉพาะ
ทรงขององค์ระฆัง และบัวกลุ่ มรั บองค์ระฆังน่ าจะได้รับรู ปแบบมาจากพระศรี รัตนเจดี ยบ์ นฐาน
ไพที ในบริ เวณวัดพระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพ ฯ (ภาพที่ 279 ค, ง)

ภาพที่ 280 เจดียว์ ดั ราชสิ ทธาราม
กรุ งเทพฯ

ภาพที่ 281 เจดียว์ ดั ไชยมังคลาราม รัฐ
ปี นัง

ส่ วนฐาน ลักษณะเป็ นฐานสี่ เหลี่ยม ยกพื้นสู งกว่าพื้นดิ นราว .80 เมตร เพื่อป้ องกัน
ความชื้น แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ฐานของศาลาบูชาและฐานของอุโบสถ
ฐานศาลาบู ชา เป็ นฐานหิ น หรื อ กรุ ผิวด้วยหิ นตามแบบฐานวิหารจี น ด้านหน้าเป็ น
บันไดขึ้นตรงมายังแท่นบูชาและไม่ทาพนักบันได สองข้างบันไดประดับประติมากรรมรู ปสิ งห์จีน
สัตว์มงคลที่ทาหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครองไม่ให้สิ่งไม่ดีมากล้ ากราย35(ภาพที่ 282)

34

ทั้งอุโบสถและเจดียว์ ดั ไชยมังคลารามมีหลักฐานว่าสร้าง ใน พ.ศ. 2443

35

ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 108 สัญลักษณ์ จนี (กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2552), 185.
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ภาพที่ 282 ส่ วนฐานศาลาบูชา อุโบสถวัดใน
ฐานอุโบสถเป็ นฐานก่ออิฐถือปูนมีพาไลรอบทาบันไดขึ้นมายังพาไลทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง ลักษณะบันไดชิดริ มซ้าย-ขวา มีพนักเตี้ยๆ (ภาพที่ 283) การทาพาไลและทาบันไดขึ้นทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังน่าจะได้แบบอย่างมาจากอุโบสถของไทย

ภาพที่ 283 บันไดทางขึ้นพาไลอุโบสถด้านหลัง อุโบสถวัดใน
ส่ วนตัวอุโบสถ โครงสร้างผนังและเสารับหลังคา ทาประตูดา้ นหน้า 3
เป็ นประธาน สองข้างเป็ นประตูประกอบ (ภาพที่ 284 ก) ด้านหลังมีสอง

ประตูกลาง
-

(ภาพ

ที่ 283) การทาประตูแบบนี้น่าจะได้รับรู ปแบบมาจากอุโบสถศิลปะไทยประเพณี ซึ่ งให้ความสาคัญ
กับประตูตรงกลางหรื อประตูประธานโดยทาให้ใหญ่หรื อสู งกว่าประตูประกอบอยูส่ องข้าง ผนัง
ด้านข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ 2

การประดับตกแต่งหน้าต่าง แสดงอิทธิ พลศิลปะตะวันตกเป็ น
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ซุ ้มโค้งเกือกม้า (Arch) (ภาพที่ 284 ข)

อย่างอุโบสถศิลปะแบบไทย

ประเพณี ลักษณะดังกล่าวนี้ ต่างจากอุโบสถวัดปิ่ นบังอรในช่วงที่ 1 ถึงแม้วา่ จะมีบางส่ วนเกี่ยวข้อง
กับอุโบสถแบบไทยประเพณี แต่รูปแบบโดยรวมก็ยงั เป็ นแบบจีนผสมอังกฤษ ดังนั้นจึงทาประตู
ตามแบบบ้านคนจี น โดยมี หน้าต่างขนาบอยู่สองข้า งประตู รวมถึ ง

ซึ่ งต่างจาก

อุโบสถวัดใน ที่ เริ่ มได้รับอิ ทธิ พลศิลปะไทยประเพณี แล้ว แม้ว่าจะยังไม่มากเท่ากับอุโบสถวัดบุ
ปผาราม ดังจะทาการศึกษาในส่ วนถัดไป

(ก)

(ข)

ภาพที่ 284 อุโบสถวัดใน อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
(ก) ประตู 3 ประตู ด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ช่องหน้าต่างที่ผนังด้านข้าง
ในส่ วนของการประดับประตู ยังคงทาตามคตินิยมจีนโดยเฉพาะการตกแต่งด้วยสี แดง
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของพระอาทิตย์และบุรุษเพศ (หยาง) และยังแสดงออกถึ งความรื่ นรมย์ ความ
รุ่ ง เรื อ งและงานเฉลิ ม ฉลองซึ่ งได้ก ล่ า วมาแล้ว ในตอนต้น การออกแบบด้านหน้า อุ โบสถและ
ด้านหลัง ยึดหลักความสมดุ ลสองข้างแกนกลางซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาปั ตยกรรมแบบประเพณี
ของจีน แต่ทาด้านหน้า 3 ประตู ด้านหลังทา 2 ประตูชิดริ ม ส่ วนประตูทางด้านหน้า มีป้ายชื่อวัดอยู่

279

เหนือประตูตามคตินิยมจีน (ภาพที่ 285) ชื่อ “วัดรัตนตรัย” 三宝寺 Sān bǎo sì (ซานเป่ าซื อ)36
ส่ วนประตู อีกสองข้า งก็ มีป้ ายอยู่เหนื อประตูเช่ นกัน ประตูด้า นขวาของประตูป ระธาน แปลว่า
“ดอกบัว” 莲花 Lián huā (เหลียนฮวา) หมายถึง ดอกบัว (ภาพที่ 286) และประตูขา้ งซ้ายของ
ประตูประธานแปลว่า “ใบลาน”贝叶 Bèi yè (เป้ ย์ เย่)(?) น่าจะหมายถึง พระคัมภีร์บนใบลาน37
(ภาพที่ 287) โดยรวมแล้วอาจต้องการสื่ อความหมายถึง “พระรัตนตรัย” ในพุทธศาสนามหายาน ซึ่ ง
มีพระศากยมุนีอยู่ตรงกลาง ด้านขวาเป็ นพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวรและด้านซ้ายเป็ นพระคัมภีร์
ปรัชญาปารมิตา ตามคติความเชื่อพุทธศาสนามหายานที่คนจีนนับถือ บ่งบอกถึงการผสมผสานคติ
ความเชื่อพุทธหิ นยานกับพุทธมหายาน

ภาพที่ 285 ประตูประธานและป้ ายชื่อวัดอุโบสถวัดใน

36

สัมภาษณ์ เชษฐ์ ติงสัญชลี, อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 24 เมษายน 2556.
37

ั ญา วงศ์คงเดิ ม, อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาจี น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
สัมภาษณ์ สุ กญ

มงคลรัตนโกสิ นทร์ พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ์, 15 ธันวาคม 2553.
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ภาพที่ 286 ประตูขา้ งซ้ายของประตู

ภาพที่ 287 ประตูขา้ งขวาของประตู

ประธาน
อุเสา
โบสถวั
ดในเป็ น 2
แยกได้

ประธาน
กลม

อุโบสถวัดใน

หิ นสี่ เหลี่ยมของ

เสากลมที่ระเบียงด้านหน้าอุโบสถเปรี ยบได้กบั เสาของห้องประธานหรื อห้องอุโบสถ
ซึ่ งถื อว่ามีความสาคัญมากกว่าจึงใช้เสากลม ส่ วนศาลาบูชาซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นศาลาโถงเชื่อมต่อกับ
ระเบี ยงทางด้านหน้าอุ โบสถถื อว่ามีความสาคัญน้อยกว่า จึงใช้เสาหิ นสี่ เหลี่ยมรับหลังคา (ภาพที่
288 ก) ฐานเสามีส่วนล่างเว้าเข้าและโค้งออกเป็ นทรงสี่ เหลี่ยมรับเสา (ภาพที่ 288 ข) ที่ส่วนนี้ สลัก
เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ม งคลตามคติ ค วามเชื่ อ จี น ต้น เสาสลัก อัก ษรจี น เป็ นค าสรรเสริ ญ พระรั ตนตรั ย
นอกจากนี้ยงั มีเสาพาไลซึ่ งเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมทาด้วยไม้ต้ งั อยูบ่ นพนักที่ลอ้ มรอบพาไล (ภาพที่ 289)
ซึ่งเป็ นส่ วนรองจากอุโบสถและศาลาบูชา
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 288 ด้านหน้าอุโบสถวัดใน
(ก) เสาศาลาบูชา และ เสากลมด้านหน้าอุโบสถ
(ข) ภาพขยายฐานเสาสี่ เหลี่ยมศาลาบูชา

ภาพที่ 289 พื้นพาไล พนักและเสารับหลังคาพาไล อุโบสถวัดใน
โดยสรุ ปแล้วการใช้เสากลมและเสาสี่ เหลี่ยมบ่งบอกถึงความสาคัญของอาคารตามคติ
นิยมจีนของวัดในภาคใต้ของจีน เสากลมจะใช้กบั อาคารประธานหรื อห้องที่มีความสาคัญมาก เช่น
ห้ อ งที่ ป ระดิ ษ ฐานเทพเจ้า จี น ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ นห้ อ งปิ ด ส่ ว นเสาสี่ เ หลี่ ย มจะใช้ ก ับ ห้ อ งที่ มี
ความสาคัญรองลงมา เช่ น เสาในศาลาบูชา หรื อ ห้องโถงสวดมนต์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นทางเชื่ อมระหว่าง
โลกวัตถุกบั โลกวิญญาณ ซึ่ งมักจะมีโครงสร้างเปิ ดโล่งเพื่อรับธาตุท้ งั ห้าในธรรมชาติ
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ส่ วนหลังคา แยกได้เป็ นสองส่ วน คือ หลังคาอุโบสถกับหลังคาศาลาบูชา
หลังคาอุโบสถเป็ นหลังคาจัว่ มีความเอียงลาดมาก สันหลังคาอ่อนโค้งปลายทั้งสองข้าง
เป็ นแบบหางนกนางแอ่น กลางสันหลังคามีไข่มุกสวรรค์ สองข้างเป็ นรู ปมังกรสัตว์มงคลตามคติ
ความเชื่อจีน โครงสร้างหลังคาแบบยกขื่อจานวนขื่อที่ซ้อนลดหลัน่ กันอาจมี 2-3 ชั้น ระหว่างขื่อแต่
ละชั้นมีด้ งั รับอยูส่ องข้าง แต่ส่วนใหญ่นิยมซ้อนขื่อสามชั้น ดั้งห้า มีชื่อเรี ยกในภาษาจีนว่า “ ซาโจ่
โหงวบักกวย” 38 โครงสร้างดังกล่าวจะตั้งรับแปซึ่ งมักทาด้วยไม้กลมทาสี แดง (ภาพที่ 290)

ภาพที่ 290 โครงสร้างเสา ขื่อ และ ดั้งที่รับหลังคา อาคารแบบจีน
ที่มา : Chen Voon Fee, The Encyclopedia of Malaysia Architecture (Singapore :
Archipelago Press, 1998), 51.
ภายในอุโบสถบางหลังยังใช้โครงสร้างแบบ “Truss” ช่วยรับน้ าหนักหลังคาโดยใช้ ไม้
มาประกอบกันเป็ นโครงสร้ างรู ปเรขาคณิ ตภายในกรอบสามเหลี่ยมคล้ายโครงสร้ างหลังคาหรื อ
สะพาน ทาให้สามารถรับน้ าหนักได้ดี และภายในห้องก็มีที่วา่ งมากขึ้น เนื่องจากมีเสาน้อยหรื อไม่มี
เสาเลย39 ตัวอย่างโครงสร้างทานองนี้ คือโครงสร้างอุโบสถวัดใน (ภาพที่ 291)

38

เศรษฐพงษ์ จงสงวน, “สถาปัตยกรรมในกรุงเทพมหานครกับอิทธิพลต่ างชาติ” , 5.
หลอว์เจ๋ อเหวิน หยีวจ์ งหมิง, “สิ่ งก่อสร้างโบราณของจีน”, จีนนิตยสารภาพ, ปี ที่ 1, 7(พฤษภาคม

39

2531), 56-57.
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ภาพที่ 291 โครงสร้าง “Truss” โครงสร้างรู ปสามเหลี่ยมช่วยรับน้ าหนักหลังคาในอุโบสถวัดใน
อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
หลังคาศาลาบูชาอยูต่ ่ากว่าและเล็กกว่าหลังคาอุโบสถ เนื่องจากสถานภาพอาคารสาคัญ
น้อยกว่า ลักษณะเป็ นหลังคาจัว่ สันหลังหรื อสันตะเฆ่อ่อนโค้ง ประดับไข่มุกสวรรค์มีมงั กรอยู่
สองข้างซ้าย-ขวา ปลายสันหลังคาเป็ นแฉกหางนกนางแอ่น ด้านบนประดับลายม้วนขดที่เรี ยกว่า
“ฉอบ๊วย” ตามรู ปแบบศิลปะจีนฮกเกี้ ยน โครงสร้างหลังคาประกอบด้วยเสารับขื่อที่ซ้อนลดหลัน่
กัน 2 ชั้น สลับกับดั้งที่ต้ งั รับแป มุมระหว่างเสากับขื่อนิยมทาลายมุมหรื อหูชา้ งฉลุไม้ลวดลายพรรณ
พฤกษาเขียนสี ตกแต่ง นับเป็ นส่ วนประดับที่แสดงถึงทักษะฝี มือของช่างจีน (ภาพที่ 292) ในขณะที่
ช่างไทยใช้ซุม้ ประตู ซุ ม้ หน้าต่าง และพื้นหน้าบันเป็ นส่ วนที่แสดงทักษะฝี มือ

ภาพที่ 292 โครงสร้างหลังคาศาลาบูชา อุโบสถวัดใน
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การกาหนดอายุ สันนิ ษฐานว่า อุโบสถแบบนี้ น่าจะสร้ างในช่ วงที่องั กฤษได้ปกครอง
เมืองมลายูท้ งั หมดจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 หรื อ ระหว่าง พ.ศ. 2452-2482 โดยเฉพาะอุโบสถวัด
ในน่ าจะสร้ างคราวหลังสุ ด เนื่ องจากมีการใช้กระจกปิ ดตรงบานหน้าต่างและช่ องแสง รู ปแบบ
อุโบสถของวัดไทยในช่วงนี้ ได้รับอิทธิ พลจากศิลปะจีนมาก คงเนื่องมาจากในปี นังไม่มีช่างไทย จึง
ต้องอาศัยช่างจีนมาสร้ างอุโบสถ ประกอบกับผูอ้ ุปถัมภ์ส่วนใหญ่เป็ นคนจีน วัดจึงทาตามคติความ
เชื่อ รู ปแบบและรสนิยมของผูอ้ ุปถัมภ์ อุโบสถในช่วงนี้จึงได้รับรู ปแบบศิลปะจีนมาก
สาหรั บช่ างจี นในปี นังน่ าจะมีจานวนมากพอสมควรทั้งช่ างก่ อสร้ างและช่ างประณี ต
ศิลป์ ที่ได้รับการชักชวนให้เข้ามาประกอบอาชีพก่อสร้าง เนื่องจากในปี นังมีคนจีนมากและมีวดั จีน
อยู่หลายวัด เช่ น วิหารกวนอิมเต็ง ที่ถนนจูเลีย (Julia Street) ซึ่ งสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมจีน
ฮกเกี้ ยน มีอายุ 100 กว่าปี (ภาพที่ 293) วัดเกะก์ โละก์ ชี วัดจีนแบบมหายานบนเขาอาเยร์ ฮิตมั
รวมถึงการสร้างอาคารแบบจีนอื่น ๆ ทั้งแบบกวางตุง้ แต้จ๋ิว และ แคะ

ภาพที่ 293 วิหารกวนอิมเต็ง อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
6.2

อิทธิพลศิลปะอาณานิคม

อุ โบสถกลุ่ ม นี้ มี ล ัก ษณะผสมของศิ ล ปะตะวันตก ศิ ล ปะจี น และ ศิ ล ปะไทยโดยน า
ลัก ษณะเด่ นของแต่ ล ะแบบมาอยู่รวมกัน เช่ น ผัง พื้ นสี่ เหลี่ ย มผืนผ้า หันด้า นสกัดเป็ นด้า นหน้า
มีหลังคาจัว่ และหลังคาพาไลรอบ น่าจะเกี่ ยวข้องกับอุโบสถแบบไทย งานประดับตกแต่งโดยรวม
ตั้งแต่ส่วนฐานจนถึ งส่ วนหลังคา แสดงอิทธิ พลศิลปะตะวันตก และ ศิลปะจีนผสมกัน ส่ วนเครื่ อง
ประดับตกแต่งหลังคา มีลกั ษณะผสมไทย-จีน ซึ่ งน่าจะปรับแปลงเครื่ องประดับหลังคาแบบจีนมา
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ใช้แทนช่อฟ้ า และ หางหงส์ อุโบสถแบบนี้ ได้แก่ อุโบสถวัดบุปผาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
(ภาพที่ 294)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 294 อุโบสถวัดบุปผาราม อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง
(ก) บรรยากาศภายในวัด
(ข) อุโบสถวัดบุปผาราม ด้านหน้า
ลักษณะรู ปแบบ อุ โบสถก่ออิฐถือปูนขนาด 3 ห้อง มีผงั พื้นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า หันด้าน
สกัดเป็ นด้านหน้าแบบอุโบสถไทย และยังคงหันหน้าไปทางที่มีน้ า (ทะเล) และหันหลังให้ภูเขาตาม
หลักฮวงจุย้ ของจีน (ภาพที่ 294 ก) โครงสร้างอาคารมีเสาและผนังรับหลังคา หลังคาจัว่ มีหลังคา
พาไลรอบ โดยมีเสากลมขนาดใหญ่แบบศิลปะตะวันตกรับหลังคาพาไล ที่สาคัญพบว่า มีการทา
เครื่ องประดับหลังคาแบบอุโบสถไทย แต่มีรูปแบบผสมอยู่ กล่าวคือ มีช่อฟ้ าเป็ นดอกบัวตูม และ
หางหงส์เป็ นลายม้วนขดแบบจีน แต่ใบระกาแบบไทย (ภาพที่ 295 ก, ข, ค)
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 295 เครื่ องประดับหลังคา อุโบสถวัดบุปผาราม
(ก) หน้าบัน
(ข) การประดับสันหลังคาช่อฟ้ า
(ค) ปลายสันหลังคาหรื อหางหงส์
จุดเด่นของอุโบสถอยูท่ ี่หลังคาจัว่ ขนาดใหญ่ยกสู งเลยหลังคาพาไล พื้นหน้าบันกรุ ดว้ ย
ไม้กระดาน กลางหน้าบันมีสัญลักษณ์รูปหยิน -หยาง หลักปรัชญาจีนโบราณ แทนการประดับด้วย
ลวดปูนปั้ นตามแบบศิลปะไทยประเพณี หรื อรู ปธรรมจักร และทาหลังคากันสาดใต้หน้าบัน ป้ องกัน
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แดดฝนทางด้านสกัดหน้าและด้านสกัดหลัง หลังคากันสาดนี้ ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอุโบสถรัฐ
ปี นัง เนื่ องจากอุ โบสถส่ วนใหญ่ก่อนหน้านี้ ทาหลังคาแบบจีน ซึ่ งหันด้านแปเป็ นด้านหน้าโดยมี
หลังคาจัว่ เอียงลาดลงมาคลุมเฉลียงด้านหน้าอยูแ่ ล้ว
ส่ วนฐาน ฐานยกสู งตามแบบอุโบสถของไทย เน้นขอบฐานด้วยลวดบัวตามแบบศิลปะ
ตะวันตก ทาบันไดขึ้นตรง พนักบันไดอ่อนโค้งจากบนลงมาด้านล่างราวกับเชิ ญชวนให้คนเข้าไป
ไปยังอุโบสถ ลักษณะบันไดแบบนี้เป็ นแบบศิลปะมลายู แต่มีลวดบัวแบบศิลปะตะวันตกผสม (ภาพ
ที่ 296 ก, ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 296 บันได
(ก) บันไดอุโบสถวัดบุปผาราม
(ข) บันไดเรื อนพื้นบ้านมลายู
ส่ วนตัวอุโบสถ อุ โบสถมีพาไลรอบ เสารับพาไลเป็ นเสากลมขนาดใหญ่ มีฐานเสา
สี่ เหลี่ยม บัวหัวเสาป็ นลวดบัวซ้อนชั้น ผนังด้านข้างทาหน้าต่าง 3

ะตูอยูต่ รงกลาง

และ หน้า ต่ า งอยู่ส องข้า ง ลัก ษณะหน้า ต่ า งและประตูเ น้นกรอบรู ป สี่ เ หลี่ ย ม มี ลู ก กรงเหล็ก กั้น
บานประตูและบานหน้าต่างเป็ นแบบลูกฟักกระดานนูน สองบานเปิ ด-ปิ ด รู ปแบบเรี ยบง่ายตามแบบ
บ้านพักอาศัย หรื อ ด้านหน้าของอาคารพาณิ ชย์ (ภาพที่ 297)
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ภาพที่ 297 ด้านหน้าอุโบสถวัดบุปผาราม
รู ป ลัก ษณ์ ท างด้า นหน้าอุ โบสถที่ วางประตูอยู่ตรงกลาง สองข้างประตูเป็ นหน้า ต่ า ง
แสดงถึงความสมมาตร ซึ่ งเป็ นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในผังบริ เวณ ผังพื้นวิหารจีน รวมถึงด้านหน้า
ของวิหาร บ้านเรื อนของคนจีน (ภาพที่ 298) ต่างจากบ้านพักอาศัยของคนมลายูที่นิยมทาประตูชิด
ริ มซ้ายหรื อขวา พื้นที่ส่วนที่เหลือจะเป็ นช่องหน้าต่างหนึ่งช่องหรื อสองช่อง (ภาพที่ 299)

ภาพที่ 298 ทาวน์เฮ้าส์ หรื อ อาคารพาณิ ชย์
บริ เวณเมืองเก่ารัฐมะละกา
มาเลเซีย

ภาพที่ 299 บ้านพักอาศัยของคนมลายูพบเห็น
ทัว่ ไปในมาเลเซีย
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ส่ วนหลังคา เป็ นส่ วนที่มีระเบียบ การประดับตามแบบศิลปะไทยประเพณี แต่รูปแบบ
และลวดลายตกแต่งเป็ นแบบผสมไทย-จีน เช่ น ช่ อฟ้ าทาเป็ นรู ปบัวตูมมีกลีบบัวซ้อนชั้น ใบระกา
ผอมเรี ยวปลายโค้งเข้าหายอดจัว่ หางหงส์ คล้าย “ฉอบ๊วย” (ภาพที่ 300) ศิลปะการประดับตกแต่ง
หลังคาวิหารแบบจีนฮกเกี้ยน (ภาพที่ 301)

ภาพที่ 300 ลายม้วนขดปลายหลังคาอุโบสถวัด ภาพที่ 301 ลายม้วนขดปลายหลังคาโรงงิ้ว
บุปผาราม

วิหารเชงฮุนเตง ศิลปะแบบฮกเกี้ยน

พื้นหน้าบันกรุ ดว้ ยไม้กระดานตกแต่งอย่างง่ายๆ ด้วยภาพจิตรกรรมเชิงสัญลักษณ์ รู ป
หยิน-หยาง (ภาพที่ 302) ซึ่ งน่ าจะเป็ นการทาเพื่อแก้ไขลักษณะที่ไม่เป็ นมงคล เนื่ องจากอุโบสถมี
หลังคาจัว่ ซึ่ งมีมุมแหลมและหันด้านจัว่ เป็ นด้านหน้าตามแบบอุโบสถของไทย แต่ไม่สอดคล้องกับ
หลักฮวงจุย้ ของจีน ดังนั้นจึงใช้สัญลักษณ์รูปหยิน-หยาง (ภาพที่ 303) ประดับที่หน้าบัน ส่ วนบริ เวณ
กรอบหน้าบันและเชิ งชายหลังคาก็ประดับลายฉลุไม้อนั เป็ นศิลปะการตกแต่งแบบขนมปั งขิงสมัย
วิคตอเรี ย ที่นิยมประดับอาคารบ้านเรื อนของคนมลายู

ภาพที่ 302 สัญลักษณ์ “หยิน หยาง” ที่หน้าบันอุโบสถวัด
บุปผาราม

ภาพที่ 303 สัญลักษณ์ “หยิน หยาง”
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ลวดลายฉลุ ทานองนี้ เข้ากับรสนิ ยมของคนมุสลิม ทั้งยังออกแบบให้มีลีลาแตกต่างกัน
ออกไปหลายแบบ และเป็ นลักษณะสาคัญของสถาปัตยกรรมในมาเลเซียแบบหนึ่ง (ภาพที่ 304)

ภาพที่ 304 ลายประดับเชิงชาย
ที่มา : ภาพลายเส้นในพิพิธภัณฑ์ศาสนาอิสลาม บริ เวณป้ อมฟอร์มูซ่า รัฐมะละกา มาเลเซีย
กาหนดอายุ อุโบสถแบบนี้ มีรูปแบบผสมศิลปะไทย ศิลปะจีน และศิลปะตะวันตก อัน
เป็ นบริ บทของศิลปะแบบอาณานิคมที่มีอยูม่ ากในรัฐปี นัง และมีการทาสื บเนื่องมาตั้งแต่ช่วงที่ 1 แต่
เหตุที่อุโบสถแบบนี้มีอายุอยูใ่ นช่วงที่ 2 เนื่องจากอุโบสถได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี แล้ว เช่น
การทาหลังคาจัว่ การประดับหลังคาในตาแหน่ งช่ อฟ้ า ใบระกา และ หางหงส์ การตกแต่งหน้าบัน
การทาพาไลรอบ อีกทั้งพระประธานในอุโบสถมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2457 ซึ่ งน่าจะไล่เลี่ย
กับการสร้างอุโบสถ
ผูว้ จิ ยั จึงขอกล่าวถึงพระประธานในอุโบสถวัดบุปผาราม (ภาพที่ 305-306) ไว้พอสังเขป
เนื่องจากเป็ นพระพุทธรู ปที่สาคัญของวัดไทยในรัฐปี นัง ด้วยเป็ นพระพุทธรู ปปูนปั้ นปางมารวิชยั ลง
รักปิ ดทององค์แรกที่ป้ ันโดยช่างที่มาจากกรุ งเทพฯ ซึ่ งสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ วินิจฉัย
ว่าเป็ นพระพุทธชินราชจาลองและมีอยูส่ ององค์40
40

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 5, 212.
สันนิ ษฐานว่าเดิมน่ าจะอยูภ่ ายในอุโบสถทั้งสององค์ องค์หนึ่ งเป็ นปูนปั้ น อีกองค์เป็ นสาริ ด ต่อ

มากเมื่อสร้างวิหารยอดเจดียเ์ มื่อ พ.ศ. 2500 จึงนาพระพุทธชินราชจาลองที่หล่อเป็ นสาริ ดและมีขนาดเล็กกว่า ไป
ประดิษฐานเป็ นพระประธานในวิหาร ส่วนองค์ที่เป็ นปูนปั้ นยังคงอยูเ่ ป็ นพระประธานในอุโบสถเหมือนเดิม
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ภาพที่ 305 พระประธานในอุโบสถ

ภาพที่ 306 ภาพขยายพระพักตร์ พระประธาน

วัดบุปผาราม

ในอุโบสถวัดบุปผาราม

เมื่อได้ตรวจดูพุทธลักษณะแล้ว ก็พบว่าน่ าจะเป็ นพระพุทธชิ นราชจาลองหนึ่ งในสอง
องค์ที่สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพวินิจฉัย ด้วยมีพระรัศมีเปลว อุณาโลม และ นิ้วพระหัตถ์
ทั้งสี่ ยาวเท่ากัน แต่รูปแบบไม่เหมือนกับพระพุทธชินราชจาลองอย่างในปั จจุบนั ที่จาลองเหมือนกับ
รู ปคัดลอก (Copy) แต่พระประธานองค์น้ ี ยงั มีลกั ษณะที่เป็ นอัตลักษณ์ของช่ างปั้ นอยู่มากพอใช้
(ภาพที่ 306) อีกทั้งยังมีการทิ้งริ้ วรอยของการปั้ นไว้ ต่างจากพระพุทธรู ปสาริ ดที่นิยมขัดแต่งผิวให้
เรี ยบ
หลักฐานสาคัญที่ยนื ยันว่าเป็ นพระพุทธรู ปจาลอง คือ ที่ฐานมีจารึ ก ความว่า
“ นายกรองวัยยาวจกร ได้ประชุมสัปรุ ษหล่อที่วดั โปรดเกษ เมืองนครเขื่อนขัน
ม,ก,ท, มีพระปลัด น้อยวัดโปรดเกษปากลัด กับพระอาจารย์แก้วเมืองสงขลาวัดอ่างทอง
ได้สร้างพระพุทธชินราชไว้ในพระสาศนา เมื่อพระพุทธศักราชล่วงแล้วได้ ๒๔๕๗ ปี ขาน
ฉศกจุลศกราช ๑๒๗๖ เปนฝี มือนายแดงชาดิไทกรุ งเทพ”

ส่ วนพระพุทธชินราชจาลองอีกองค์หนึ่ งน่าจะเป็ นพระประธานในวิหารยอดเจดีย ์ เนื่อง
จากมีซุ้มเรื อนแก้ว แต่มีรูปแบบเป็ นพระพุทธรู ปสมัยรัตนโกสิ นทร์ หล่ อด้วยสาริ ด (ภาพที่ 307)
พระพักตร์คล้ายพระพุทธรู ปสมัยอยุธยา และจีวรมีลายดอก สังฆาฏิยาวถึงพระนาภีปลายตัดตรง ซึ่ ง
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เป็ นแบบที่นิยมทาในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ชวนให้คิดว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี อาจทาขึ้นในสมัยรัชกาลที่
5โดยที่ช่างยังไม่ได้มีการจาลองแบบเหมือนต้นแบบทั้งหมด เช่นเดียวกับพระประธานในอุโบสถ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 307 พระพุทธชินราชจาลองในวิหารยอดเจดีย ์ วัดบุปผาราม อาเภอจอร์จทาวน์
(ก) พระพุทธชินราชจาลอง
(ข) ภาพขยายเฉพาะพระพักตร์
แนวคิดการนาช่างไทยมาปั้นพระประธานที่อุโบสถวัดบุปผารามยังเป็ นแบบอย่างให้กบั
วัดไชยมังคลารามในเวลาต่อมา โดยนาช่างไทยจากกรุ งเทพฯ มาบูรณะพระประธานในอุโบสถ
โดยสรุ ปอุโบสถในรัฐปี นังในช่วงที่สอง ยังคงมีอิทธิ พลศิลปะจีน และศิลปะแบบอาณา
นิ ค ม แม้ว่า จะมี พ ระสงฆ์จากไทย เดิ นทางเข้า มาอาศัย อยู่ใ นรั ฐปี นัง แล้วก็ ตาม แต่ ง านก่ อสร้ า ง
อุโบสถและเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดยังคงมีรูปแบบตามสมัยนิยมส่ วนใหญ่
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้เป็ นแบบนี้ ปัจจัยหนึ่ ง คือ การขาดช่างไทยจึงต้องใช้ช่างจีนก่อสร้าง
อีกปั จจัยหนึ่ ง คือ คนจีนส่ วนใหญ่มีความเชื่ อและศรัทธาพระพุทธศาสนา นิ ยมมาทาบุญสะเดาะ
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เคราะห์ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลที่วดั ไทย การสร้างวัดไทยในรัฐปี นังส่ วนใหญ่จึงได้รับการอุปถัมภ์
จากคนจีน
7. วิเคราะห์ อุโบสถในรัฐปี นังช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550)
คนจี นซึ่ งอพยพเข้ามาอยู่ในปี นังกว่า 80

ทาให้มีชุมชนคนจีนกระจายอยู่ทว่ั จอร์ จ

ทาวน์ รวมถึงคนจีนที่แต่งงานกับคนไทยสองถึงสามชัว่ คนก็กลมกลืนจนแยกไม่ออก คนจีนหลาย
คนได้ เ ป็ นผู้น าทางธรุ กิ จ ของรั ฐ ปี นั ง ประกอบกั บ คนจี น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จึงทาให้วฒั นธรรมจีนฝังลึกในรัฐปี นัง ส่ วนคนอินเดีย แม้วา่ จะเป็ นคน
อีกกลุ่ มหนึ่ งที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในปี นังคล้ายกับคนจีน ในจานวนนี้ ก็มีหลากหลายอาชี พตั้งแต่
แพทย์ นักกฏหมาย พ่อค้า เป็ นต้น แต่มีจานวนน้อยกว่าคนจีนจึงไม่มีบทบาทเด่ นชัด สาหรับคน
มลายูที่อาศัยอยูใ่ นเมืองแทรกปนอยูก่ บั คนจีนและคนอินเดีย แต่ส่วนใหญ่อาศัยอยูท่ างตอนใต้ของ
เกาะปี นัง บริ เวณอาเภอบาลิ ก ปู เลา และ ชายฝั่ งเกาะปี นัง ด้านทิศตะวันตก คนกลุ่ มนี้ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมง
ด้านความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ในไทยกับคณะสงฆ์ในรัฐปี นัง ได้รับการฟื้ นฟูอีกครั้ง
หนึ่ งภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เห็นได้จากการบูรณะพระประธานในอุโบสถวัด ไชยมังคลา
ราม ใน พ.ศ. 2491 ได้จา้ งช่างปั้ นชื่อ นายลาว สิ รินทร มาจากกรุ งเทพฯ41 (ภาพที่ 308 ก) และการ
สร้าง “พระพุทธชัยมงคล”42 พระพุทธรู ปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ในโอกาสที่พระพุทธศาสนาครบ
2500 ปี ที่วดั ไชยมังคลาราม (ภาพที่ 308 ข) ก็วา่ จ้างช่างปั้ นชื่อช่างเอี้ยมชาวนครศรี ธรรมราช แต่มา
อยู่ที่จงั หวัดสงขลามาปั้ น และที่วดั บุปผารามสร้างวิหารยอดเจดี ยท์ ี่วดั บุปผารามใน พ.ศ. 250043
(ภาพที่ 309) ซึ่ งเป็ นเจดี ยใ์ หญ่ที่ต้ งั อยู่เหนื อวิหารน่ าจะเป็ นการสร้างในโอกาสที่พุทธศาสนาครบ
2500 เช่นเดียวกัน

41

อนุสสร, พิมพ์เป็ นที่ระลึกในงานสมโภชพระพุทธปฏิมากรองค์ใหม่ ประดิษฐาน ณะ วัดไชยมัง

คลาราม (วัดไทย ปูเลาติก๊สุ ) เมืองปี นัง พุทธศักราช 2491 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์อสิ ยะ, 2491), 18. (อัดสาเนา)
42

เป็ นพระนามที่ พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยูห่ วั ภุมิพลอดุลยเดช ถวายพระนามให้เมื่อคราวเสด็จ

ประพาสเมืองปี นัง ใน พ.ศ. 2505, จารึ กที่วหิ ารพระพุทธชัยมงคล วัดไชยมังคลาราม รัฐปี นัง
43

จารึ กดวงศิลาฤกษ์พระเจดีย ์ ในวิหารวัดบุปผาราม รัฐปี นัง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
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(ข)

(ก)

ภาพที่ 308 พระพุทธรู ปสาคัญของวัดไชยมังคลาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
(ก) พระประธานในอุโบสถ
(ข) “พระพุทธชัยมงคล” พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่

ภาพที่ 309 วิหารยอดเจดียว์ ดั บุปผาราม อาเภอจอรจ์ทาวน์ รัฐปี นัง
การสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ่ รวมถึ ง สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอื่ นที่ วดั ตั้ง ใจสร้ า งให้แ ปลก
เพื่อให้เป็ นจุดเด่น (Land mark)

เป็ นลักษณะเด่นของพุทธศิลป์ ในช่ วงนี้ และกลายเป็ นคติ
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นิ ย มใหม่ ส าหรั บ วัด ไทย ไม่ เ พี ย งแต่ ว ดั ในรั ฐ ปี นัง แต่ ย งั ปรากฏตามวัด ไทยในรั ฐ อื่ น ๆ ด้ว ย
โดยเฉพาะในอาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ซึ่ งมีอยูเ่ กือบทุกวัด
วัดในรั ฐปี นังในช่ วงนี้ ส่วนใหญ่เป็ นวัดที่ต้ งั อยู่ฝ่ั งตรงข้ามเกาะปี นัง บริ เวณอาเภอบัต
เตอร์เวิร์ธ และอาเภอบูกิตมาเตอยัม วัดเหล่านี้ บางวัดเป็ นวัดเก่า เช่น วัดราชโพธิ หงษ์ อาเภอบูกิตมา
เตอยัม (ภาพที่ 308 ก) และบางวัดตั้งขึ้นในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ลงมา คือ วัดจันทราราม44
อาเภอบูกิต มาเตอยัม (ภาพที่ 308 ข) ส่ วนวัดไชยมังคลาราม อาเภอจอร์จทาวน์ บนเกาะปี นัง (ภาพ
ที่ 310) เป็ นวัดเก่ามีมาตั้งแต่ช่วงแรก แต่ได้ทาการสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ชารุ ดเมื่อไม่
นานมานี้

(ก)

(ข)

ภาพที่ 310 วัดในอาเภอบูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง
(ก) วัดราชโพธิ์ หงษ์
(ข) วัดจันทราราม

44

ได้รับการบอกเล่าจากเจ้าอาวาสวัดจันทรารามว่าคนจีนเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์พระสงฆ์และวัด มาโดยตลอด
จึงกล่าวได้วา่ เป็ นวัดไทยประจาหมู่บา้ นคนจีนที่อาเภอบูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง
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ภาพที่ 311 วัดไชยมังคลาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
สาหรับวัดที่ต้ งั ใหม่มีอยู่วดั เดียวตั้งอยู่ในเขตบัตเตอร์ เวิร์ธ ฝั่งตรงข้ามเกาะปี นัง คือ วัด
โพธิ์ เจริ ญธรรม (ภาพที่ 312) ซึ่งมีเพียงวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ป ส่ วนอุโบสถยังไม่มีเพียงแบบ
ก่อสร้างอุโบสถ (ภาพที่ 313) ดังนั้นจึงไม่ขอศึกษาในส่ วนนี้

ภาพที่ 312 วิหาร วัดโพธิ์ เจริ ญธรรม อาเภอบัต
เตอร์เวิร์ธ รัฐปี นัง

ภาพที่ 313 แบบอุโบสถ วัดโพธิ์ เจริ ญธรรม
อาเภอบัตเตอร์ เวิร์ธ รัฐปี นัง

อุ โ บสถช่ ว งนี้ ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลด้า นรู ป แบบและคติ ค วามเชื่ อ จากไทยมากว่ า ในอดี ต
เนื่องจากมีการติดต่อระหว่างคณะสงฆ์ในรัฐปี นังกับคณะสงฆ์ไทยมากขึ้น บางวัดก็มีพระสงฆ์ไทย
มาอยู่ เช่ น วัดไชยมัง คลาราม บางวัดก็ มี พ ระสงฆ์จากรั ฐกลันตันมาอยู่ เช่ น วัดบุ ปผาราม หรื อ
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พระสงฆ์จากรัฐเกดะห์ เช่น วัดปิ่ นบังอร ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางทาให้มีความ
สะดวกในการเดินทาง
การที่ มี พ ระสงฆ์จากหลายที่ ม าอยู่ที่ วดั ในรั ฐ ปี นัง ก็ เพราะในรั ฐ ปี นัง มี ค นไทยน้อ ย
เพราะกลื นกลายเป็ นคนจี นไปหมดแล้ว ที่เหลื ออยู่ก็ไม่สามารถบวชเป็ นพระสงฆ์ได้ตลอดชี วิต
เหมือนคนไทยในอดีต ดังนั้นพระสงฆ์ไทยจากที่ต่าง ๆ จึงต้องเข้ามาช่วยสื บต่อพระพุทธศาสนาใน
รัฐปี นัง เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีพระสงฆ์ไทยสื บทอด
7.1
7.1.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถมีผงั พื้นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านสกัดเป็ น
ด้านหน้าโดยหันไปทางทิศตะวันออกตามอย่างอุโบสถของไทย มีท้ งั แบบที่มีมุขหน้า และแบบที่มี
พาไลรอบ มี ก ารผูก พัท ธสี ม าฝั ง ลู ก นิ มิ ตแปดตาแหน่ ง บางแห่ ง ท าก าแพงแก้ว ล้อ ม อุ โบสถมี
ลักษณะบางอย่างแตกต่างกันตั้งแต่ส่วนฐานจนถึ งส่ วนหลังคา อันเนื่ องมาจากช่ างมีระดับฝี มือ
แตกต่างกัน ซึ่ งน่ าจะมีท้ งั ที่เป็ นช่างจากไทยและช่ างพื้นบ้านซึ่ งฝึ กฝนด้วยตนเองจนสามารถสร้าง
อุโบสถศิลปะไทยประเพณี ได้
ลักษณะร่ วมที่ปรากฏชัดเจน คือ การทาเครื่ องลายองได้แก่ ช่ อฟ้ า ใบระกา หาง
หงส์ นาคสะดุง้ ส่ วนประกอบเหล่านี้ มีระเบียบแบบแผนการประดับที่ถูกต้อง ปั้ นลมพาดอยูบ่ นแป
และมีการทาเต้ารับหลังคากันสาดหรื อหลังคาพาไล ซึ่ งเป็ นแบบแผนโครงสร้างอุโบสถแบบศิลปะ
ไทยประเพณี ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพุทธศตวรรษที่ 26 ซึ่ งต่างจากอุโบสถช่วงที่ 2 ในรัฐกลันตัน ที่
มี ก ารท าช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ แล้ว แสดงถึ ง การรับ อิ ท ธิ พลศิ ล ปะไทยประเพณี ก่ อนรั ฐปี นัง
อุโบสถบางหลังมี การทาซุ ้มประตู ซุ ้มหน้าต่าง ประดับตกแต่งหน้าบัน และทาคันทวยรับหลังคา
ส่ วนประกอบเหล่านี้ ลว้ นสื่ อรู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาปั ตยกรรม
ของชาติอื่น มี อยู่ 2
อาเภอบูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง (ภาพที่ 315)

(ภาพที่ 314)
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ภาพที่ 314 อุโบสถวัดจันทราราม อาเภอ

ภาพที่ 315 อุโบสถวัดราชโพธิ์ หงษ์ อาเภอ

บูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง

บูกิตมาเตอยัม รัฐปี นัง

อุ โ บสถทั้ง สองวัด มี ผ งั พื้ น แตกต่ า งกัน อุ โ บสถวัด จัน ทรารามมี ผ งั พื้ น เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านสกัดเป็ นด้านหน้า มีพาไลรอบ หลังคาจัว่ ซ้อนชั้นด้วยหลังคาพาไล ซึ่ งเป็ น
ลักษณะของอุ โบสถรุ่ นเก่ าอย่างอุโบสถในช่ วงที่ 2
สี่ เหลี่ ยมผืนผ้า หันด้านสกัดเป็ นด้านหน้า มีมุขทั้งทางด้านหน้าและ
ทางด้านหลัง หลังคาจัว่ ซ้อนลดหลัน่ กันสองชั้น สองตับ รู ปแบบอุโบสถที่แตกต่างกันนี้ คงเพราะ
ได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ที่ต่างระยะเวลากัน โดยอุโบสถวัดจันทราราม อาจสร้างโดยช่างที่
ชานาญการสร้างอุโบสถรุ่ นเก่า ซึ่ งอาจเป็ นช่างที่มาจากรัฐกลันตัน หรื อจากจังหวัดอื่นในภาคใต้ของ
ไทย ส่ วนอุโบสถวัดราชโพธิ์ หงษ์น้ นั ช่างที่สร้างน่าจะเป็ นช่างพื้นบ้าน หรื อช่างไทยที่ไม่คุน้ เคยกับ
การสร้ างอุ โบสถแบบศิ ลปะไทยประเพณี ซึ่ งสะท้อนอยู่ใ นเรื่ องของการใช้สี การทาคันทวยรั บ
หลังคากันสาดที่ เป็ นหลังคาคอนกรี ตตับล่ า ง รวมถึ งการท าแผงแรและคูหา บ่ง บอกถึ งความไม่
เชี่ ยวชาญชานาญของช่ าง (ภาพที่ 316 ก, ข) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงขอศึกษาเฉพาะอุโบสถวัดจันทราราม
เพียงวัดเดียว เนื่องจากช่างที่สร้างมีความมัน่ ใจในการก่อสร้างมากกว่า
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 316 อุโบสถวัดราชโพธิ์ หงษ์ อาเภอบูกิต มาเตอยัม รัฐปี นัง
(ก) หน้าบันอุโบสถด้านทิศตะวันตก (ด้านหลัง)
(ข) อุโบสถด้านทิศเหนื อ

7.1.2 ส่ วนฐาน อุ โ บสถวัด จันทราราม อุ โ บสถก่ อ อิ ฐถื อปู นหันหน้า ทางทิ ศ
ตะวันออกตามแบบอุโบสถในไทย ผังพื้นมีพาไลรอบ ฐานอุโบสถสู งราว 1 เมตร ลักษณะเป็ นฐาน
ปัทม์ หรื อ ฐานบัวคว่า-บัวหงาย ประกอบด้วยหน้ากระดาน เส้นลวด บัวหงาย เส้นลวด ท้องไม้ เส้น
ลวด บัวคว่า เส้นลวด หน้ากระดานตอนล่าง ประดับตกแต่งฐานด้วยภาพเขียนสี ลายดอกบัวบริ เวณ
ท้องไม้ (ภาพที่ 317 ก, ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 317 อุโบสถวัดจันทราราม อาเภอบูกิต มาเตอยัม รัฐปี นัง
(ก) บริ เวณพาไลที่ต่อเติมเพิ่ม ด้านหน้าอุโบสถด้าน (ทิศตะวันออก)
(ข) จิตรกรรมรู ปดอกบัวที่ฐานอุโบสถ
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7.1.3 ส่ วนตัวอุโบสถ อุโบสถทาบันไดขึ้นตรง ลักษณะบันไดชิดริ มซ้าย-ขวา ทั้ง
ด้านหน้าด้านหลัง มีพนักโปร่ งล้อมรอบพาไล ส่ วนตัวอุโบสถมีผนังและเสารับน้ าหนักหลังคา เสา
พาไลอยู่ระหว่างพนัก (ภาพที่ 318) ลักษณะเสาสี่ เหลี่ ยมเรี ยบไม่มีบวั หัวเสา เฉพาะส่ วนบนและ
ส่ วนล่าง กลางเสาเป็ นสี่ เหลี่ยมลบมุม น่าจะเป็ นแบบเสารุ่ นใหม่สาหรับอาคารทัว่ ไป

ภาพที่ 318 บริ เวณพาไล อุโบสถวัดจันทราราม
อุโบสถมีประตูสองประตูชิดริ มซ้าย-ขวา ประตูอุโบสถเป็ นบานเปิ ดและมีประตู
เหล็กรางเลื่ อนแบบโปร่ งปิ ดชั้นนอก ซึ่ งเป็ นบานประตูแบบอาคารบ้านเรื อนทัว่ ไป (ภาพที่ 319)
ผนังด้านข้างทาช่องหน้าต่าง 3 ช่อง ไม่มีการประดับกรอบหน้าต่าง รวมถึงกรอบประตูอย่างอุโบสถ
แบบศิลปะไทยประเพณี งานประดับตกแต่งที่ดูธรรมดา ชวนให้คิดว่าช่างที่ทาเป็ นช่างพื้นบ้าน หรื อ
วัดมีงบประมาณในการก่อสร้างจากัด จึงสร้างอย่างเรี ยบง่าย

ภาพที่ 319 ภายในอุโบสถวัดจันทราราม
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7.1.4

ส่ วนหลังคา หลังคาอุโบสถกรุ ฝ้าเพดานตลอดทั้งเพดานด้านนอกและ

เพดานอุโบสถ หลังคาจัว่ มีหลังคาพาไลรอบ แบบหลังคารุ่ นเก่าทานองเดียวกับอุโบสถในช่ วงที่ 2
ของรัฐกลันตัน แต่เนื่องจากพื้นพาไลแคบ หลังคาพาไลจึงไม่กว้าง ทาให้ไม่สามารถกันแดดกันฝน
ได้ดีเท่าที่ควร ภายหลังจึงมีการต่อเติมพาไลออกมาจนคลุมสี มาแปดตาแหน่ ง และก่ อกาแพงสู ง
ล้อมไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่ งน่าจะทาเมื่อคราวบูรณะใน พ.ศ. 2510
เครื่ องประดับหลังคาอุโบสถวัดจันทราราม ซึ่ งประกอบด้วยช่ อฟ้ า ใบระกา หาง
หงส์ นาคสะดุ ง้ น่ าจะเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของอุโบสถหลังนี้ที่แสดงความเป็ นวัดไทยเท่า ๆ กับ
การทาผังพื้นอุโบสถมีพาไลรอบ ส่ วนหน้าบันยังไม่มีการประดับตกแต่ง (ภาพที่ 320)

ภาพที่ 320 หน้าบันอุโบสถวัดจันทราราม
7.1.5 กาหนดอายุ อุโบสถหลังนี้ มีผกู้ ล่าวว่าเดิมมีรูปแบบศิลปะไทยปนจีน ซึ่ ง
สันนิ ษฐานว่าคงมีหลายส่ วนคล้ายกับอุโบสถบนเกาะปี นัง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะในราว พ.ศ.
2510

บู

ซุม้ สี มา และอุโบสถหลังใหม่ที่

มีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี นับตั้งแต่ผงั พื้นที่มีพาไลรอบ ส่ วนฐาน การทาประตูท้ งั ด้านหน้าและ
ด้านหลัง การทาช่องหน้าต่าง 3 ช่อง รวมถึงหลังคาและเครื่ องประดับหลังคา โดยรวมแล้วอุโบสถที่
มีพาไลรอบ มี หลังคาจัว่ ซ้อนชั้นด้วยหลังคาพาไลเป็ นแบบที่ได้รับความนิ ยมมาก่ อนหน้านี้ เช่ น
อุโบสถช่วงที่ 2 ในรัฐกลันตัน และแตกต่างจากอุโบสถในช่วงที่ 2 ของรัฐปี นัง ที่แสดงอิทธิ พลผสม
หรื อแบบLb]xtอาณานิ คม ด้านหน้าทาประตูอยู่ตรงกลางขนาบด้วยหน้าต่างสองข้าง กับอุโบสถ
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อิทธิ พลศิลปะจีนที่เข้มข้นทั้งหลังคาและงานประดับตกแต่ง จึงเห็นได้ชดั ว่าการสร้างอุโบสถในรัฐ
ปี นังช่วงที่ 3 นี้ มีแนวคิดการออกแบบอุโบสถให้มีลกั ษณะของศิลปะไทยประเพณี ตามแบบวัดใน
ไทย ทั้งนี้ ยงั หันหน้าอุโบสถไปทางทิศตะวันออกตามคติความเชื่ อไทยด้วย แสดงถึงการผ่อนปรน
คตินิยมจีนสาหรับวัดที่ต้ งั อยูน่ อกเกาะปี นัง
7.2

ธิพลผสมไทย จีน พม่ า

อุโบสถแบบนี้ในช่วงที่ 3

หลังใหม่ ด้วยอุโบสถหลัง

เก่าได้ใช้มานานจนชารุ ด จึงทาการสร้างใหม่ใน พ.ศ. 253245 อุโบสถหลังใหม่แม้ว่าจะมีลกั ษณะ
ของศิลปะไทยประเพณี อยูม่ าก แต่ก็มีผงั พื้นหกเหลี่ยม (ภาพที่ 321-322) ซึ่ งน่าจะแรงดลใจมาจาก
“เก๋ งจีน”46อย่างวิหารวัดเกะก์ โละก์ ซี บนเขาอาเยร์ ฮิตมั อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง (ภาพที่ 323)
และการทาหลังคาซ้อนเป็ นชั้นลดหลัน่ ขึ้นไปก็อาจเกี่ยวข้องกับศิลปะพม่าในวัดธรรมิการาม (ภาพที่
324) ซึ่งตั้งอยูฝ่ ่ังตรงข้ามวัดไชยมังคลาราม47 ดังนั้นจึงเรี ยกว่า อุโบสถแบบนี้ วา่ อุโบสถอิทธิ พลผสม
ไทย จีน พม่า

45

จารึ กบนแผ่นโลหะที่อุโบสถ ระบุปีที่บูรณะ ค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) จากเงินทาบุญงานกฐิน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นคนจีน
46
“เก๋ งจีน” เป็ นสัญลักษณ์แห่งความสุข ลักษณะเป็ นศาลาโถง ส่วนใหญ่นิยมสร้างเป็ นอาคารชั้นเดียว
แต่บางครั้งก็ทาหลังคาซ้อนสองชั้น มักสร้างไว้เพื่อพักผ่อนและชื่นชนกับบรรยากาศรอบๆ ดูใน ปิ ยะแสง
จันทรวงศ์ไพศาล, 108
47

(

, 2553), 147-148.

สัมภาษณ์ เชษฐ์ ติ งสัญชลี , อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหา
วิทยาลัยศิลปากร, 24 เมษายน 2556.
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ภาพที่ 321 ภาพถ่ายทางอากาศ อุโบสถวัดไชยมังคลาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
ที่มา : ภาพถ่ ายทางอากาศ, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2553, เข้าถึงได้จาก www.google.co.th/

ภาพที่ 322 อุโบสถวัดไชยมังคลาราม หลังใหม่ อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง

ภาพที่ 323 วัดเกะก์ โละก์ ซี บนเขาอาเยร์ ฮิตมั
อาเภอจอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง

ภาพที่ 324 อุโบสถวัดธรรมิการาม วัดพม่าฝั่ง
ตรงข้ามวัดไชยมังคลาราม รัฐปี นัง
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7.2.1 ลักษณะรู ปแบบ อุโบสถตั้งอยู่บนพื้นระเบียงรู ปหกเหลี่ยมซ้อนสองชั้น มี
พนัก ล้อ ม และยกสู ง เหนื อลานอุ โบสถซึ่ งมี สี ม าล้อ มรอบ ที่ ท าระเบี ย งเป็ นห กเหลี่ ย มเพื่ อ ให้
กลมกลืนกับผังพื้นอุโบสถ และทากาแพงแก้วซ้อนสองชั้น ทาบันไดทางขึ้นสามทาง ตรงกับประตู
3 ประตูของอุโบสถ (ภาพที่ 325) ส่ วนกาแพงรอบนอกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม (ภาพที่ 321)

ภาพที่ 325 ประติมากรรมนูนต่ารู ปเทพพนม และ ยักษ์ที่ผนังกาแพงแก้ว
ดไชยมังคลาราม
กาแพงรอบนอกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยม รอบในเป็ นรู ปหกเหลี่ยม การทารู ปหกเหลี่ ยม
ซ้ อ นอยู่ใ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มเป็ นการก าหนดพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ ดี ใ นมุ ม มองเรื่ อ งฮวงจุ ้ย ซึ่ งรั ง เกี ย จรู ป
สามเหลี่ ย มและรู ป ตัว ที 48 ผนัง ก าแพงแก้ว ประดับ ประติ ม ากรรมปู น ปั้ นท านองเทพชุ ม นุ ม
ประกอบด้วยรู ปยักษ์และเทพพนมเป็ นระยะ ตามลาดับชั้นของเทพยักษ์อยูช่ ้ นั ล่างและเทพพนมอยู่
ชั้นบน (ภาพที่ 325) งานประดับเหล่านี้ น่าจะได้แนวคิดมาจากการประดับรู ปยักษ์อยูส่ องข้างประตู
รวมกับรู ปแบบเทพพนมที่นิยมทาประดับหน้าบันอุโบสถแบบศิลปะแบบไทยประเพณี ในต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 26
7.2.2 ส่ วนฐาน อุโบสถไม่ทาฐานเนื่องจากตั้งอยูบ่ นพื้นระเบียงที่ซ้อนสองชั้นแล้ว
จึงไม่จาเป็ นต้องยกตัวอุโบสถให้สูง เพียงแต่ก่อผนังขึ้นมาจากพื้น
7.2.3 ส่ วนตัวอุโบสถ โครงสร้างผนังรับหลังคา มีเสาเก็จประจาเหลี่ยมผนังทุก
ด้าน ทาประตู 3 ประตู สลับกับช่องหน้าต่าง เว้นผนังด้านหลังที่ทาทึบ เพราะเป็ นส่ วนที่ประดิษฐาน
พระประธาน ผนังด้านในตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลื อบรู ปพระพุทธรู ปปางมารวิชัยนูนต่ าที่ส่ังทา
48
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พิเศษเต็มทั้งผนัง ซุ ้มประตูหน้าต่างทรงบันแถลงเป็ นชุดเดียวกัน หน้าบันซุ ้มประดับประติมากรรม
นูนต่าเป็ นรู ปพระพุทธรู ปปางต่างๆ เสากลมรับหลังคาพาไลติดผนังสองข้างประตู ประดับลวดลาย
พุม่ ข้าวบิณฑ์นูนต่าระบายสี ตกแต่งตลอดต้นเสา บัวหัวเสาแบบบัวแวง และคันทวยรับหลังคาพาไล
(ภาพที่ 326)

ภาพที่ 326 อุโบสถวัดไชยมังคลาราม ( ด้านข้าง)
7.2.4 ส่ วนหลังคา เนื่ องจากเป็ นอาคารหกด้านหรื อหกเหลี่ยม จึงทาหลังคาจัว่
ลดหลัน่ ขึ้นไปสองชั้นทั้งหกด้าน หลังคาแต่ละด้านประดับเครื่ องลายองแบบศิลปะไทยประเพณี
เช่น ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ ลดขนาดตามชั้นขึ้นไป
พื้นหน้าบันประดับพระพุทธรู ปปางต่างๆ ในซุ ้มเรื อนแก้วมีลายก้านขดประกอบ
พื้นหลังประดับกระจกสี ตามแบบงานตกแต่งศิลปะไทยประเพณี (ภาพที่ 327)
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ภาพที่ 327 ซุม้ หน้าบัน หลังคาอุโบสถวัดไชยมังคลาราม
ส่ วนบนสุ ดเป็ นยอดเจดียท์ รงระฆัง บัลลังก์กลมไม่มีบวั กลุ่มหรื อปล้องไฉน ทา
เป็ นปลี เ รี ย บเกลี้ ย ง ลู ก แก้ว ปลี ย อดและลู ก แก้ว ซึ่ งเป็ นรู ป แบบยอดเจดี ย ์ท รงเครื่ อ งในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ที่ นิยมทาลู กแก้วสลับกับปลี จนทาให้ตอ้ งเรี ยก “ปลี ” ที่อยู่ปลายสุ ดว่า “ปลี ยอด”
(ภาพที่ 328) การทาส่ วนยอดแบบนี้ยอ่ มแสดงถึงความเป็ นไทยเช่นเดียวกับการทาเครื่ องลายอง

ภาพที่ 328 ยอดเจดียท์ รงระฆัง อุโบสถวัดไชยมังคลาราม
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8. สรุ ปรู ปแบบอุโบสถในรัฐปี นัง
จากการวิเคราะห์รูปแบบอุโบสถในรัฐปี นังตั้งแต่ พ.ศ. 2325-ปั จจุบนั (พ.ศ. 2550) โดย
จัดเป็ น 3 ช่วงเวลา ลาดับตามเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบพุทธศิลป์ ไทย
ในรัฐปี นัง พบว่า
ช่ วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451)
ในช่ วงนี้ วดั ไทยส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่บ นเกาะปี นัง บริ เวณหมู่บ ้านบาตูล ันจันและหมู่บา้ น
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ปู โลติ กุ๊ ส ทั้ง สองแห่ ง มี วดั ประจาหมู่ บ ้า นซึ่ ง ปั จจุ บ นั เปลี่ ย นชื่ อเป็ นไทยว่า วัดปิ่ นบัง อรและวัด
ไชยมังคลาราม

สื บเนื่องจากอังกฤษได้ครอบครองปี นังมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เพื่อใช้เป็ นสถานี การค้าใน
ภูมิภาคนี้ ตลอดจนการลาเลี ยงทรัพยากรที่ตอ้ งการส่ งกลับยุโรปผ่านช่องแคบมะละกา อินเดีย เข้า
ไปยังคลองสุ เอซเส้นทางลัดจากเอเชี ยไปยุโรปผ่านอียิปต์สู่ ทะเลเมดิเตอเรเนี ยน ด้วยเหตุน้ ี แหลม
มลายูจึงมีความสาคัญต่ออังกฤษไม่นอ้ ยกว่าอินเดียและศรี ลงั กา เนื่องจากอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างจีนกับ
ยุโรป
การที่ องั กฤษใช้ปี นัง เป็ นเมื องท่ า ท าให้ต้องเร่ ง รั ดพัฒนาเมื องให้มี ค วามเจริ ญอย่า ง
รวดเร็ ว โดยการเปิ ดโอกาสให้คนหลากหลายชาติได้เข้า มาตั้งหลักแหล่ง ประกอบอาชี พต่างๆ ใน
ปี นัง โดยเฉพาะคนจีนที่มาจากภาคใต้ของจีนแผ่นดิ นใหญ่น้ ันมีจานวนมากที่สุด เพราะประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
อังกฤษยังได้นาช่ างและสถาปนิกของตนเข้ามาด้วยเพื่อวางผังเมือง สร้างป้ อมปราการ
ท่าเรื อ ตลอดจนสร้างสิ่ งก่อสร้างต่างๆ เพื่อใช้เป็ นที่ทาการของอังกฤษเอง ช่างและสถาปนิกเหล่านี้ ก็
ได้เ ริ่ ม วางรากฐานการก่ อ สร้ า งให้ก ับ คนพื้ น เมื อ งและคนจี น ที่ เข้า มาเป็ นแรงงาน จนเกิ ด การ
ผสมผสานกันระหว่างศิลปะจีนกับศิลปะตะวันตกเกิดเป็ นรู ปแบบศิลปะอาณานิคม
อุโบสถสองหลังที่สร้างในช่วงนี้ คือ อุโบสถวัดปิ่ นบังอร และอุโบสถวัดไชยมังคลาราม
(หลังเก่า) ซึ่ งได้รับอิทธิ พลศิลปะจีนผสมกับอังกฤษ ในบริ บทของศิลปะอาณานิ คม อุโบสถแสดง
คติ ความเชื่ อจี นผสม เนื่ องจากผูอ้ ุ ปถัมภ์และช่ างที่สร้างเป็ นคนจีนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาและ
พระสงฆ์ไทย อุโบสถมีผงั พื้นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านสกัดเป็ นด้านหน้า โครงสร้างอาคารเป็ น
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ระบบเสาและผนังรับหลังคา ซึ่ งประกอบด้วยขื่อ แป จันทัน กลอน มุงกระเบื้อง อันเป็ นมาตรฐาน
ของโครงสร้างอาคารทัว่ ไป
ในส่ วนของการประดับตกแต่งตัวทาอย่างเรี ยบง่ าย โดยประดับลวดบัวตามขอบผนัง
กรอบประตู กรอบหน้าต่าง และทาลวดบัวโค้งเกือกม้าเป็ นกรอบซุม้ ตกแต่งแทนการทาซุ ้มแบบไทย
ตัวลวดบัวมีสีขาวตัดกับผนังอุโบสถที่ทาสี เหลืองกับสี ขาว ทานองเดียวกับอาคารแบบอาณานิคมที่มี
อยูท่ ว่ั ไป หรื ออาจเกี่ยวข้องกับคนจีนแต้จ๋ิวที่นิยมทาด้วยสี ขาวหรื อสี เหลือง49
สาหรับหลังคากึ่งปั้นหยามีจว่ั เล็กอยูด่ า้ นบน เป็ นแบบหลังคาที่แสดงฐานานุศกั ด์ตามคติ
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กลางสันหลังคา ปลายสันหลังคาปั้ นปูนเป็ นรู ปหางนกนางแอ่น ซึ่ งเป็ นลักษณะสาคัญของศิลปะจีน

นิยมจีน ส่ วนโครงสร้างไม้นิยมทาสี แดง สันหลังคาอ่อนโค้งเล็กน้อย ประดับรู ปมังกรชิงไข่มุกไฟที่
ฮกเกี้ยน
จากที่สรุ ปมาเห็ นได้ชดั ว่า การที่มีคนหลากหลายชาติเข้ามาอยู่ในรัฐปี นัง ทาให้ปีนังมี
ศิลปวัฒนธรรมของรู ปแบบของคนชาติต่างๆ มากพอที่จะทาให้เกิ ดการผสมผสานกันไม่เพียงแต่
ภาษา ประเพณี การแต่งกาย อาหาร แต่ยงั รวมถึงงานพุทธศิลป์ ไทยที่ผสมกลมกลืนกับศิลปะจีนและ
ศิลปะตะวันตกอย่างน่าประหลาดใจ
ช่ วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)
นับตั้งแต่ไทยได้ทาสัญญายกหัวเมืองมลายู
. . 2452

เท่ากับว่าอังกฤษได้มีสิทธิ ขาดในเมืองมลายูท้ งั หมด ภายใต้การ

ปกครองของอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการปกครองคนหลากหลายเชื้อชาติ เพื่อให้คนที่อาศัยอยูม่ ี
ความสุ ข อังกฤษจึงอนุญาตให้คนเหล่านี้ประกอบพิธีกรรมตามแต่ศาสนาและความเชื่อที่ตนนับถือ
คนจีนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนา ยังคงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ที่สาคัญทั้งในการสร้างและซ่ อมวัด
ส่ วนหนึ่ งของคนกลุ่มนี้ คือ ลูกครึ่ งไทยจีนที่สืบทอดวัฒนธรรมจีนตามบรรพบุรุษ วัดจานวนหนึ่ ง
ได้สร้างขึ้นติดกับวัดเก่าโดยไม่อาจหาเหตุผลที่แน่ชดั ได้ บางท่านก็ให้ความเห็นว่าเป็ นความขัดแย้ง
ของพระสงฆ์ในวัด แต่บางท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ เพราะวัดเหล่านี้ต่างมีโฉนดที่ดินแยกกันชัดเจน เช่ น
วัดในที่สร้างติดกับวัดปิ่ นบังอรและวัดบุปผารามซึ่ งสร้างติดกับวัดสว่างอารมณ์
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อุโบสถในช่ วงนี้ เป็ นหลักฐานที่สะท้อนถึงพลังศรัทธาของคนจีน เนื่องจากทั้งคติความ
เชื่ อและรู ปแบบเป็ นศิลปะจีนเกือบทุกวัด นับตั้งแต่การหันหน้า รู ปแบบและโครงสร้างอาคารส่ วน
ใหญ่เป็ นแบบจีน
อุโบสถก่ออิฐถื อปูน มี ผงั พื้นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าหันด้านแปเป็ นด้านหน้า ตามแบบ
แผนการสร้างวิหารจีน แต่ไม่ได้ทาห้องหลายห้องล้อมรอบอย่างวิหารจีน เนื่องจากพระสงฆ์ไทยใช้
อุโบสถเป็ นที่ทาสังฆกรรมเพียงอย่างเดียว ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน ซึ่ งในระยะนี้ ยงั
นิยมพุทธรู ปแบบพม่า เพราะหาได้ง่ายและอาจมีพระสาวกประกอบสองข้างซึ่ งส่ วนใหญ่นาเข้ามา
ภายหลัง
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ลักษณะดังกล่าวนี้แตกต่างจากวิหารจีน ซึ่ งนอกจากจะมีห้องโถงประธานสาหรับไว้รูป

เคารพแล้ว ยังมีหอ้ งโถงสาหรับนัง่ สมาธิ และห้องสมุดรวมอยูด่ ว้ ย ภายในห้องโถงประธานจะมีแท่น
ที่ประดิษฐานพระประธาน และพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม)50 และอาจมีพระสาวก
แบบจีนประกอบอยูส่ องข้าง ส่ วนเทพองค์อื่นๆ ก็จะเรี ยงรายอยูโ่ ดยรอบ
ในส่ วนงานประดับตกแต่งด้านหน้าอุโบสถยึดหลักความสมดุลสองข้างแกนกลาง ตาม
ลัก ษณะของสถาปั ต ยกรรมจี น ตอนใต้ โดยท าประตู ป ระธานอยู่ต รงกลางสองข้า งเป็ นประตู
ประกอบ เหนือประตูจะทาอักษรจีนบอกชื่อวัด และสลักวรรณกรรมจีนยกย่องพระรัตนตรัยไว้ที่เสา
ที่ขอบผนังด้านบนนิยมเขียนจิตรกรรมตกแต่งเป็ นสัญลักษณ์มงคลของจีน และเขียนรู ปค้างคาวไว้ที่
ปลายเสาตามคตินิยมจีน
ส าหรั บ หลัง คาท าสั น หลัง คาอ่ อ นโค้ง กว่า อุ โบสถในช่ ว งแรก ปลายเป็ นรู ปหางนก
นางแอ่น และหลังคามีความลาดเอียงมากซึ่ งตรงกับลักษณะของหลังคาแบบศิลปะจีนฮกเกี้ยน งาน
ประดับตกแต่งหลังคามักเป็ นสัญลักษณ์มงคล เช่น มังกรชิงไข่มุกไฟ ภาพเล่าเรื่ องวีรบุรุษในตานาน
หรื อ นิทานพื้นบ้าน
นอกจากนี้ ก็ยงั มีการทาศาลาบูชาต่อเชื่อมทางด้านหน้าอุโบสถ ซึ่ งนับเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งของอุโบสถวัดไทยในรัฐปี นังก็ได้รับอิทธิ พลมาจากศิลปะจีน เพราะคนจีนนิ ยมสร้างศาลาบูชา
50

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

Mitchell Beazley, 1992), 54.

310

สาหรับวางกระถางธู ปและแท่นบูชาตามคตินิยมจีน หากไม่สร้างเป็ นศาลาโถงก็จะวางกระถางธู ป
ไว้กลางแจ้งที่ลานด้านหน้าอุโบสถ
กล่าวได้วา่ ในช่วงที่สองนี้ คนจีนบนเกาะปี นังมีส่วนร่ วมในการอุปถัมภ์วดั ไทยมากขึ้น
แม้วา่ ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 วัดไทยบางวัดจะได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง
แต่ภายหลังวัดเหล่านี้ก็ได้รับการฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่อย่างรวดเร็ วจากคนจีน
ช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550)
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การที่ ม าเลเซี ย ได้รับ เอกราชจากอังกฤษ ไม่ ไ ด้ส่ ง ผลกระทบต่ อรั ฐปี นัง มากนัก แม้

ประมุขเช่นเดียวกับรัฐมะละกา ซึ่ งต่างจากรัฐอื่นที่มีสุลต่านเป็ นประมุข

พุทธศาสนาในรัฐปี นัง ซึ่ งมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว ยังคงสื บเนื่องมาโดย
ตลอดตัวอย่างเช่น เมื่อพุทธศาสนาครบ 2500 ก็ได้มีการสร้างพระพุทธรู ปางไสยาสน์ขนาดใหญ่
ขึ้นที่

เงิน

ส่ วนใหญ่จากคนจีน อีกทั้งมีพิธีฉลอง

เป็ นการใหญ่โต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อคราวเสด็จประพาสสหพันธรัฐ
มาเลเซี ย ได้ถวายพระนามพระพุทธไสยาสน์องค์น้ ี ว่า “พระพุทธชัยมงคล” ในวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2505 สันนิ ษฐานว่าพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ที่วดั ไชยมังคลาราม คงเป็ นต้นแบบการสร้าง
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ในมาเลเซี ย โดยเฉพาะในรัฐกลันตันมีอยูห่ ลายวัด นอกจากนี้ ก็ยงั มีการบูรณะ
อุโบสถวัดใน ใน พ.ศ. 2528 งานบูรณะดังกล่าว
ร่ วมกันทาบุ ญ

มีพระสงฆ์

ทั้งนี้ รวมถึ งการบูรณะ การสร้ างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด

เกือบทุกวัดในรัฐปี นัง ก็มีท้ งั คนไทย คนจีน คนพม่ามีส่วนร่ วมด้วยเช่นกัน
อุโบสในรัฐปี นังช่วงนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นการบูรณะมากกว่าการสร้างใหม่ โดยเฉพาะวัดที่
ตั้งอยูบ่ นเกาะปี นัง เช่น อุโบสถวัดราชโพธิ์ หงษ์ อาเภอบูกิตมาเตอยัม กับอุโบสถวัดไชยมังคลาราม
(หลังใหม่) อาเภอจอร์จทาวน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ งานบูรณะ หรื อสร้างใหม่ของวัดนอกเกาะปี นัง
ส่ วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานตามระเบียบแบบแผนการสร้างและการประดับตกแต่งตามแบบศิลปะไทย
ประเพณี ส่ วนพระพุทธรู ปนั้นพบว่าวัดนอกเกาะปี นังได้นาเข้าพระพุทธรู ปสาริ ดจากไทยมาเป็ น
พระประธาน จึงเป็ นงานที่มีมาตรฐานเดียวกันกับในไทย
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การวิ เคราะห์ อุ โบสถในช่ ว งนี้ จึ ง ใช้อุโ บสถวัด ไชยมัง คลาราม (หลัง ใหม่ ) มาเป็ น
ตัวอย่า ง เนื่ องจากมี รู ป แบบศิ ล ปะจี นผสมเข้า กับ รู ป แบบศิ ล ปะไทยประเพณี แสดงถึ ง พื้ นฐาน
วัฒนธรรมทั้งของคนจีนและคนไทยอย่างมีเอกภาพ
อุโบสถมีผงั หกเหลี่ยมแบบ “เก๋ งจีน” ส่ วนบนทาซ้อนชั้นลดหลัน่ กันคล้ายเจดียข์ องจีน
จีน แต่ก็มีรูปแบบพ้องกับอุโบสถทรงปราสาทยอดของไทย เพียงแต่ไม่ได้มีผงั พื้นเป็ นแบบจตุรมุข
งานประดับ ตกแต่ งโดยรวมเป็ นศิ ล ปะแบบไทยประเพณี รวมถึ ง คติ ค วามเชื่ อเรื่ องเทพชุ ม นุ ม ที่
ปรากฏอยูร่ อบผนังกาแพงแก้ว แม้พ้ืนที่ภายในอุโบสถจะเหลือน้อย แต่สีมาก็ไม่ถูกหลังคาคลุมจน
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พระประธานในอุ โบสถซึ่ งปั้ นโดยช่ างไทยจากกรุ งเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2491

เป็ น “สี มาสังกระ” อย่างอุโบสถหลายวัดที่ทาหลังคาพาไลต่อออกมาจากตัวอุโบสถเมื่อครั้งที่บูรณะ
และช่ าง
อื่นๆ ด้วย เช่น เมื่อคราวที่สร้างพระพุทธรู ปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ ก็มีช่างเอี้ยมจากจังหวัดสงขลา
เป็ นผูป้ ้ ั น
อุ โ บสถวัด ไชยมัง คลาราม (หลัง ใหม่ ) นั บ เป็ นอุ โ บสถของวัด ไทยในช่ ว งที่ 3
ไทย
ศตวรรษ

พม่า รัฐ

นับเป็ นการอยูร่ ่ วมของคนสามวัฒนธรรมที่มีมากว่าสอง

บทที่ 6
ประมวลผลการวิเคราะห์ พุทธศิลป์ ไทยในหัวเมืองมลายู
จากการวิเ คราะห์ อุ โ บสถวัด ไทยในรั ฐ กลัน ตัน รั ฐ เกดะห์ ปะลิ ส และรั ฐ ปี นัง พบว่ า
เกี่ยวข้องพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ ในไทยมาโดยตลอด แต่เนื่องจากเมืองมลายูเหล่านี้ อยูไ่ กลจากราช
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รู ปแบบอุโบสถในเมืองมลายู ยังมีความแตกต่างกันทังในด้านคติความเชื่อและรู ปแบบ ซึ่ ง

ธานี จึ งขาดช่ างที่ มีความเข้า ใจในรู ปแบบอุโบสถไทย ช่ างที่ส ร้ างอุ โบสถจึงเป็ นพระสงฆ์และช่ า ง
พื้นบ้านในท้องถิ่นหรื อในพื้นที่ใกล้เคียง1

้

เป็ นผลมาจากภูมิ ป ระเทศ วัฒ นธรรม รวมถึ ง กลุ่ ม คนชาติ ต่ า งๆ ที่ มี อยู่ม ากน้อยกันไปในแต่ ล ะรั ฐ
กล่าวคือ
อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ซึ่ งมีคนไทยอาศัยอยูม่ ากที่สุด ตั้งอยูช่ ิ ดกับอาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิ วาส ซึ่ งมีพุทธศาสนาเจริ ญอยูก่ ่อน อุโบสถในรัฐกลันตันจึงมีลกั ษณะร่ วมกับอุโบสถในอาเภอตาก
ใบ จัดได้เป็ นกลุ่มเดียวกัน
อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง มีสภาพเป็ นเกาะ มีคนจีนอาศัยอยูม่ ากมาตั้งแต่องั กฤษเริ่ มพัฒนา
ให้เป็ นเมืองท่าเสรี (Free Port) อุโบสถจึงมีรูปแบบผสมศิลปะจีนกับศิลปะตะวันตก หรื อเป็ นแบบ

1

เนื่องจากช่างไทยส่วนใหญ่ได้รับการฝึ กฝนและทางานให้กบั พระมหากษัตริ ยอ์ ยูใ่ นกรุ งเทพฯ ดัง

ปรากฏตัวอย่างอยูใ่ นประวัติวดั วังว่า เมื่อคราวสร้างวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ที่กรุ งเทพฯ ในรัชกาลที่ 2 ต่อจากรัชกาล
ที่ 1 นั้น ได้โปรดให้เรี ยกพระยาหัวเมืองบางท่าน ซึ่งมีพระยาพัทลุง (ทองขาว) ได้รับการเรี ยกให้เป็ นนายกองช่วยดูแล
คณะช่ างด้วย เมื่ อจะถวายบังคมลากลับได้กราบบังคมทู ลขอพระราชทานคณะช่ างที่ เขี ยนจิ ตรกรรมฝาผนังพระ
อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม มาเขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดวัง
กระทรวงศึกษาธิ การ กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ ม 3 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
การศาสนา, 2527), 826-827.
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ศิลปะอาณานิคม และภายหลังก็คล้อยตามศิลปะจีนซึ่ งเป็ นศิลปะของกลุ่มคนส่ วนใหญ่ ขณะที่คนไทย
ในรัฐเกดะห์ ส่ วนใหญ่อาศัยอยูต่ อนกลางของรัฐ ในชนบทห่างไกลจากเขตเมือง และเป็ นพื้นที่ที่รัฐบาล
อังกฤษส่ งทหารเข้าปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์ อุโบสถจึงมีอิทธิพลศิลปะพื้นบ้านนานกว่ารัฐอื่น
การศึ ก ษาอุ โบสถของวัด ไทยในรั ฐดัง กล่ า วข้า งต้น ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้แนวคิ ดของศิ ล ปะไทย
ประเพณี เป็ นเกณฑ์ ท าการวิเ คราะห์ อุโบสถอาคารส าคัญของวัดเป็ นหลัก ส่ วนพระประธานและ
จิตรกรรมอาจกล่ าวถึ ง เป็ นบางแห่ ง เฉพาะที่ มี ค วามสัม พันธ์ก ับ การวิเคราะห์ และก าหนดกรอบ
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เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่องานพุทธศิลป์ คือ ช่วงที่หนึ่ ง พ.ศ.2325-2451 ช่วงที่
การศึ ก ษาไว้เฉพาะสมัย รั ตนโกสิ นทร์ (พ.ศ.2325-2550)

สอง พ.ศ.2452-2499

.ศ. 2500-25502 ผลการวิเคราะห์พบว่า

1. อุโบสถในช่ วงที่ 1 (พ.ศ. 2325-2451)
เกื อบหนึ่ งศตวรรษของช่ วงที่หนึ่ ง ไทยได้ส่งกองกาลังทหารเข้าปราบกบฏในเมืองมลายู
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานภาพของคนไทยที่ ต้ ัง ถิ่ น ฐานอยู่เ ดิ ม ใน
ขณะเดี ยวกันก็มีการตั้งถิ่ นฐานใหม่เพิ่มเติมโดยการเทครัวคนไทยเข้าไปในมลายูตามพื้นที่ที่เป็ นจุด
ยุทธศาสตร์
บรรยากาศที่ สับสนวุ่นวายเช่ นนี้ ไม่ส่งผลดี ต่อการทานุ บารุ งพุทธศาสนา หลักฐานพุทธ
ศิ ล ป์ จึ ง มี อยู่น้อย การก่ อ สร้ า งงานอุ โ บสถในช่ วงนี้ ข าดทั้ง ช่ า งและแบบอย่า ง รู ปแบบอุ โบสถจึ ง
เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ศิลปพื้นบ้านทั้งในด้านคติความเชื่ อและรู ปแบบศิลปะ อย่างไรก็ตามการสร้ าง
อุโบสถก็ยงั ยึดถือหลักพุทธบัญญัติ และมีการฝังลูกนิมิต ซึ่ งมีพฒั นาการมาเป็ นลาดับ นับเป็ นหลักฐาน
สาคัญที่แสดงความสัมพันธ์ดา้ นพุทธศาสนาในหัวเมืองมลายูกบั ไทย
2

การแบ่งช่วงเวลาดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คานวณ นวลสนอง จากสถาบันทักษิณคดี

ศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่ อง “ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห์ ปะลิส และเประ” ซึ่ ง
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ
2549, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.ists.tsu.ac.th/
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ในช่ วงนี้ อุโบสถได้รับ อิท ธิ พ ลศิ ลปะพื้ นบ้าน จัดตามรู ป แบบได้แบบเดี ยว คื อ อุโบสถ
อิทธิ พลศิลปะพื้นบ้าน
อุโบสถอิทธิพลศิลปะพืน้ บ้ าน
อิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในอุโบสถไม่เพียงแต่สะท้อนบรรยากาศสังคมคนไทย
ในเมืองมลายูในช่วงนี้แต่ยงั บ่งบอกถึงความใกล้ชิดของคนไทยกับคนในท้องถิ่นซึ่ งแตกต่างกันในแต่ละ
รัฐ
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กล่าวคือ ภายในวัดมีอุโบสถและกุฏิเจ้าอาวาสขนาดใหญ่เป็ นอาคารสาคัญของวัด โดยอุโบสถจะตั้งอยู่
วัด ไทยในรั ฐ กลัน ตัน มี ผ งั บริ เ วณวัด ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะแตกต่ า งจากวัด ไทยในรั ฐ อื่ น

ด้านหน้ากุฏิเจ้าอาวาสเยื้องไม่ให้ตรงกัน ซึ่ งอาจเป็ นการเลือกตาแหน่งที่ต้ งั ตามคติความเชื่อโบราณ การ
วางผังบริ เวณวัดดังกล่าวเป็ นแบบเดียวกับวัดในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
จากการวิเคราะห์พบว่า อุโบสถในช่วงนี้ มักมีเหลืออยู่เพียงหลังเดียว แต่มีบางส่ วนแสดง
ถึงคติความเชื่อท้องถิ่นและเชื่อมโยงถึงงานช่างพื้นบ้านมลายู ซึ่ งมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ
อุโบสถอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านในรัฐกลันตันปัจจุบนั เหลืออยูเ่ พียงหลังเดียว สร้างด้วยไม้ท้ งั
หลัง ทรงเรื อนหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก นิ ยมทาช่ องแสงและประดับลายฉลุไม้แบบเรื อนมลายู
รวมถึ ง ช่ องหน้าต่ า งก็ ใ ช้วิธี การท านองเดี ยวกัน ด้านหน้า มีระเบี ย งและท าบันไดขึ้ นสองข้าง ประตู
อุโบสถมีประตูเดียวทางด้านหน้า หลังคาสองตับไม่มีเครื่ องประดับตกแต่ง ตับบนเป็ นหลังคาจัว่ ตับล่าง
เป็ นหลังคากันสาดที่ทารอบใต้หลังคาจัว่ เพื่อป้ องกันฝนและแดด โครงสร้างหลังคาไม่นิยมใช้เต้าหรื อ
ขื่อรับหลังคาตับล่างอย่างอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี แต่จะใช้จนั ทันรับหลังคาตับล่างโดยปลาย
ด้านหนึ่งพาดอยูก่ บั แปตัวล่างของเสาร่ วมใน ส่ วนปลายอีกด้านหนึ่งพาดอยูบ่ นปลายผนัง
อุโบสถในรัฐกลันตันในช่วงนี้ แม้ไม่ทาใบสี มาให้รู้วา่ เป็ นอุโบสถ แต่การก่อขอบปูนล้อม
ฐานเสาอุโบสถก็อาจแสดงสถานภาพว่าเป็ นอาคารสาคัญ หรื อเพื่อป้ องกันความชื้ นอีกชั้นหนึ่ ง ซึ่ งไม่
เหมือนกับอุโบสถอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านในรัฐเกดะห์ ที่อุโบสถมีฐานรองรับ ทาประตูท้ งั ด้านหน้าและ
ด้านหลัง โดยเฉพาะด้านหลังทาเป็ น 2 ประตูชิดริ ม ซึ่ งน่าจะเป็ นแนวคิดการทาประตูมาจากอุโบสถใน
ไทย
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นอกจากนี้วดั ในรัฐเกดะห์และปะลิส ยังแสดงถึงแนวคิดการวางผังบริ เวณวัดแบบไทย มัก
มีการรวมกลุ่มของอาคารในเขตพุทธาวาส โดยสร้างแยกห่ างออกมาจากอาคารอื่น แม้วา่ ในช่วงนี้การ
รวมกลุ่มดังกล่าวจะไม่ชดั เจนแต่ก็แสดงแนวโน้มของการวางผังบริ เวณวัดแบบในไทย ซึ่ งแตกต่างจาก
รัฐกลันตันที่กาหนดให้อุโบสถและกุฏิเจ้าอาวาสมีตาแหน่งที่ต้ งั ที่สัมพันธ์กนั
อุโบสถในรั ฐเกดะห์ ช่ วงนี้ พบเพียงหลังเดี ยว ก่ ออิฐถื อปูนหันหน้าตามตะวัน ซึ่ งในที่ น้ ี
หมายถึงการหันไปทางด้านทิศตะวันออกหรื อทิศตะวันตก มักสร้างชิ ดริ มใดริ มหนึ่ งของวัด รู ปแบบ
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คราวที่รัฐบาลเข้าปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิ สต์ และอุโบสถที่เหลืออยูก่ ็ผา่ นการบูรณะมาแล้วทั้งสิ้ น
และโครงสร้างอุโบสถในช่วงนี้ไม่อาจระบุได้อย่างมัน่ ใจ เนื่องจากอุโบสถจานวนมากได้เสี ยหายไปใน

หรื อสร้ างใหม่เป็ นรู ปแบบอื่น อย่างไรก็ดี ลักษณะสาคัญอย่างหนึ่ งที่แสดงถึงความเป็ นศิลปะพื้นบ้าน
คือทรงหลังคาและการใช้หลังคากันสาด ในขณะที่การจัดสรรพื้นที่ภายในอุโบสถแสดงความเกี่ยวข้อง
กับอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ดังจะกล่าวต่อไป
หลังคามี 2 ตับ ตับบนเป็ นหลังคาจัว่ ส่ วนตับล่างเป็ นหลังคากันสาดรอบ คล้ายกับหลังคา
อุโบสถช่วงเดียวกันในรัฐกลันตัน แต่ทรงหลังคาอุโบสถในรัฐเกดะห์ค่อนข้างเตี้ย ทั้งยังทาหลังคากัน
สาดคลุมบันไดอุโบสถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รู ปแบบหลังคาดังกล่าวนี้ มีชื่อเรี ยกว่า “Pisang Sesikat
Roof” ซึ่ งเป็ นหลังคาแบบพื้นบ้านมลายู
ส่ วนภายในอุโบสถนั้น ได้มีการยกพื้นด้านหน้าพระประธานตามแนวเสาร่ วมใน เพื่อเป็ นที่
ประดิ ษฐานพระประธานและที่สาหรับพระสงฆ์นงั่ อย่างวัดในกรุ งเทพฯ ลักษณะดังกล่าวนี้ ไม่พบใน
รัฐกลันตันและรัฐปี นัง แต่พบในอุโบสถในรัฐเกดะห์ต้ งั แต่ช่วงแรก จึงเป็ นไปได้วา่ การยกพื้นเป็ นที่นง่ั
ของพระสงฆ์ตามแนวเสาร่ วมในนี้ น่าจะเป็ นแนวคิดที่ได้มาจากวัดในกรุ งเทพ ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่
จะให้พระสงฆ์ซ่ ึ งมีสถานภาพสู งกว่าคนทัว่ ไปได้นงั่ ในที่เหมาะสม กล่าวได้ว่าภายในอุโบสถของรัฐ
เกดะห์ในช่วงนี้มีความสัมพันธ์กบั อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี จากภาคกลางของไทยซึ่ งอาจผ่านเข้า
มาทางเมืองสงขลา เนื่ องจากในรัชกาลที่ 4 เมืองสงขลามีความสาคัญมาก เพราะตั้งอยู่ปากทางลงไป
เมืองมลายูท้ งั ทางบกและทางน้ า ทั้งเมืองมลายูทางฝั่งตะวันตกและทางฝั่งตะวันออก ดังนั้นจึงเหมาะที่
จะกากับดูแลหัวเมืองมลายูอีกเมืองหนึ่งรองจากนครศรี ธรรมราช
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ในรัฐปี นัง การวางผังบริ เวณวัดไม่มีลกั ษณะเฉพาะเหมือนกับในรัฐกลันตันหรื อรัฐเกดะห์
แต่ลกั ษณะการหันหน้าของอุโบสถใช้หลักฮวงจุย้ ซึ่ งเน้นความสมดุลระหว่างสิ่ งที่ตรงข้ามกัน (หยิน
หยาง) ด้วยเหตุน้ ีอุโบสถในรัฐปี นังจึงหันไปทางด้านที่มีน้ าและหันหลังไปทางที่มีภูเขา
อุโบสถก่ออิฐถือปูน ด้านหน้ามีศาลาบูชาตามคติจีน แต่รูปแบบและโครงสร้างอาคารส่ วน
อื่นเป็ นแบบผสมศิลปะไทย จีนและตะวันตก อันเป็ นบริ บทของศิลปะอาณานิ คม ส่ งผลให้อุโบสถใน
รัฐปี นังในช่ วงนี้ มีรูปแบบแตกต่างจากในรัฐเกดะห์และกลันตันซึ่ งยังคงแสดงอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้าน
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น้อยกว่าคนจีน และตั้งถิ่นฐานอยูบ่ ริ เวณบาลิก ปูเลา ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเกาะ ฝั่ ง
หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า “ศิลปะพื้นบ้านในรัฐปี นังก็คือศิลปของคนจีน” เนื่ องจากคนมลายูมีจานวน
ตรงข้ามกับจอร์ททาวน์

สภาพดังกล่ าวนี้ บ่งบอกว่ารัฐเกดะห์หรื อไทรบุรีในอดีต ไม่ได้มองเห็นความสาคัญของ
เกาะปี นัง ทาให้องั กฤษเห็ นช่ องว่าจึงได้มาขอเช่ า ภายหลังได้พฒั นาเป็ นเมืองท่าเสรี ด้วยเหตุน้ ี ศิลปะ
พื้นบ้านมลายูบนเกาะปี นังจึงไม่เคยมีบทบาทใด ๆ ต่ออุโบสถวัดไทยเหมือนกับรัฐอื่น แต่อุโบสถวัด
ไทยในรัฐปี นัง กลับบ่งบอกความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างคนไทยและคนจีน ซึ่ งมีวิถีชีวิตและนับถือ
ศาสนาพุทธคล้ายคลึ งกัน แม้จะเป็ นคนละนิ กาย คนไทยและคนจีนจึงอยู่ร่วมกันในสังคมปี นังได้เป็ น
อย่างดี
ภาพรวมของอุโบสถวัดไทยในช่ วงแรกนี้ มีลกั ษณะรู ปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
และสะท้อนถึงการอยูร่ ่ วมกันของคนหลายวัฒนธรรม แม้วา่ ในช่วงนี้เมืองมลายูเหล่านี้ ยงั คงเป็ นหัวเมือง
ของไทย แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึ งการมีอานาจของคนไทยในเมืองมลายู แต่กลับมองเห็ น
ความกลมกลืนของคนไทยกับคนท้องถิ่นมากกว่า
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2. อุโบสถในช่ วงที่ 2 (พ.ศ. 2452-2499)
การปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 1213 ใน พ.ศ. 2445 ทา
ให้คณะสงฆ์ในมาเลเซี ยใกล้ชิดกับคณะสงฆ์ไทยมากขึ้น แม้ว่าจะมีการโอนหัวเมืองมลายูท้ งั สี่ ให้กบั
อังกฤษ แต่คณะสงฆ์มาเลเซี ยยังคงอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองคณะสงฆ์ฉบับเดียวกัน
ด้วยเหตุ น้ ี การปรั บปรุ ง เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิ ดขึ้นกับคณะสงฆ์ไทย จึงเกิ ดขึ้นกับคณะ
สงฆ์ไทยในมาเลเซี ยเช่นเดียวกัน เช่น การแต่งตั้งเจ้าคณะเมือง (เทียบได้กบั เจ้าคณะจังหวัด) เจ้าคณะ
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สนามหลวง ซึ่งอยูภ่ ายใต้กรอบระเบียบของมหาเถรสมาคม

แขวง (เทียบได้กบั เจ้าคณะอาเภอ) และเจ้าอาวาส รวมถึงการขอสมณศักดิ์ การรับพัดยศ การสอบธรรม
แต่จากการสัมภาษณ์ พบว่าในทางปฏิบตั ิมีขอ้ แตกต่างกัน ด้วยการแต่งตั้งเจ้าคณะรัฐ ใน
เมืองมลายูซ่ ึ งเที ยบเท่ากับเจ้าคณะเมืองหรื อเจ้าคณะจังหวัดนั้น จะแต่งตั้งโดยสุ ลต่านเจ้าเมืองมลายู
หลัง จากนั้นจึ ง แจ้ง ให้ม หาเถรสมาคมทราบ ต่ อมาเมื่ อมาเลเซี ย ได้รับ เอกราช และมี รัฐบาลบริ หาร
ประเทศแล้ว การแต่งตั้งเจ้าคณะรัฐยังได้รับการแต่งตั้งจากทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซี ย4 ธรรม
เนี ยมปฏิ บตั ิ เช่ นนี้ สืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชัด แต่ยงั คงสื บเนื่ องมาจนถึ ง
ปั จจุบนั ในบางรัฐ ดังปรากฏหลักฐานเป็ นตราตั้งแต่งตั้งเจ้าคณะรัฐกลันตันอยู่ที่วดั พิกุลทองวราราม
อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน นับได้วา่ เป็ นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ช่องว่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม
ลดน้อยลง

3

ก่อน พ.ศ. 2452 เล็กน้อยได้มีการปรั บปรุ งการบริ หารปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นการปกครองพระ

ราชอาณาจักรแบบมณฑล ทาให้มีการปรับปรุ งพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองคณะสงฆ์ใหม่เป็ นฉบับ ร.ศ. 121
(พ.ศ. 2445) ซึ่ งสอดคล้องกับแบบการปกครองดังกล่าว เริ่ มตั้งแต่พระราชาคณะทั้งสี่ ตาแหน่งและ เจ้าคณะรองเป็ น
มหาเถรสมาคม เจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะแขวง และเจ้าอาวาส ตามลาดับ
4

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นธรรม, ไทยในมาเลเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 221.
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ภาพที่ 329 ตราตั้งเจ้าคณะรัฐกลันตัน รู ปปั จจุบนั
ที่มา : กุฏิเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน (รายละเอียดดูใน ภาคผนวก ข)
อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะไทยประเพณี ไ ด้แพร่ ล งมาในภาคใต้ตอนล่ า งของไทยอย่า งน้อยก็ ต้ งั แต่
รัชกาลที่ 1 ในคราวที่พระยาพัทลุง (ทองขาว) ได้เสร็ จสิ้ นจากหน้าที่นายกองดูแลคณะช่างที่สร้างวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม ราว พ.ศ. 2331 จึงกราบบังคมทูลขอคณะช่างที่เขียนจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม มาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดวัง อาภอเมือง จังหวัดพัทลุ ง 5
ต่อมาในรัชกาลที่ 4 เมื่ อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสงขลา โปรดให้
บูรณะเจดียบ์ นเขาตังกวน วัดมัชฌิมาวาส และอีกหลายวัด ทาให้เกิดกระแสนิ ยมการสร้างอุโบสถใน
รู ป แบบศิ ล ปะไทยประเพณี ซึ่ งคงแพร่ ล งไปถึ ง อ าเภอตากใบ จัง หวัด นราธิ ว าส จึ ง มี ก ารสร้ า ง
ธ ราสิ งเห ใน พ.ศ. 2416 อุโบสถหลังนี้ น่าจะเป็ นอุโบสถหลังแรกในอาเภอตากใบ ที่มี

5

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน, ประวัตวิ ดั ทัว่ ราชอาณาจักร เล่ ม 3

(กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2527), 826.
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รู ป แบบศิ ล ปะไทยประเพณี และเป็ นต้นแบบให้ก ับ การสร้ า งอุ โบสถในอาเภอตากใบ เช่ น วัดโคก
มะเฟื อง วัดเกาะสวาด วัดทรายขาว6 เป็ นต้น
นับได้วา่ พระครู โอภาสพุทธคุณ (พุด) ผูส้ ร้างวัดและเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกวัด ชลธาราสิ ง
เห เป็ นผูท้ ี่มีบารมี มีความกล้าพอที่จะเดินทางไปขอที่ดินเพื่อสร้างวัดจาก “พระยาเดชานุชิต มหิ สสรายา
นุ กูลภักดี ศรี สุรต่านมะหะหมัดรัตนธาดามหาปชานิ การ”7 พระยากลันตันในขณะนั้น ทั้งยังแสดงให้
เห็นบทบาทและความสัมพันธ์ของพระยากลันตันที่มีต่อวัดไทย พระสงฆ์ไทย รวมถึงคนไทยในรัฐกลัน
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เสด็จพระราชดาเนินทางชลมาคถึง

ตันก่อนการโอนดินแดนให้กบั อังกฤษ
พ.ศ. 2458

อาเภอตากใบ พระครู โอภาสพุทธคุณ (กิ่ว) เดิมอยูว่ ดั พันโน กลันตัน และ พระปลัดจันทร์ เจ้าอาวาสวัด
ชลธาราสิ งเห พร้ อมกับพระสงฆ์ 50 รู ป ได้เฝ้ ารับเสด็จฯ พระสงฆ์ท้ งั 50 รู ปนี้ รวมพระสงฆ์ที่มาจาก
รัฐกลันตันด้วย8 และ พระครู โอภาสพุทธคุณ (กิ่ ว) น่ าจะเป็ นพระสงฆ์รูปเดียวกันกับเจ้าอาวาสวัดชล
ประชุมธาตุชนาราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน ซึ่ งขณะนั้นดารงตาแหน่งเป็ นเจ้าคณะรัฐกลันตัน
เห็ นได้ชดั ว่าอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ได้แพร่ ลงไปทางใต้ถึงเมืองสงขลา ประตูสู่ เมือง
มลายู และลงไปถึงรัฐกลันตันผ่านอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส่ วนคนไทยในรัฐเกดะห์น่าจะตั้งถิ่น
ฐานอยูก่ ลางรัฐ ด้วยเมื่อคราวที่ไทยยกทัพไปปราบกบฏมลายูในรัชกาลที่ 3 โปรดให้เจ้าพระยานครเป็ น
แม่ทพั เกณฑ์ไพร่ เมืองนคร เมืองไชยา เมืองสงขลา เมืองพัทลุง ให้ยกทัพไปตีเมืองไทรบุรี ใน พ.ศ. 2464
เจ้าพระยาไทรบุรีไม่ต่อสู ้หนีไปอยูเ่ มืองเกาะหมาก กองทัพเจ้าพระยานครจึงตั้งทัพอยูก่ ลางเมืองไทรบุรี
6

วัดเหล่านี้น่าจะได้รับการสนับสนุนการสร้างจาก พระครู โอภาสพุทธคุณ (พุด อินทโชโต)
ดูใน วรรณวิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุ ดที่ 002 เล่ มที่ 3 วัดชลธาราสิ งเห

(กรุ งเทพฯ :

, 2535), 67.
7

อักษรจารึ กที่ฐานอนุสาวรี ยเ์ จ้าอาวาส (พุด) วัดชลธาราสิ งเห อาเภอตากใบ รัฐกลันตัน

8

กองจดหมายเหตุแห่ งชาติ, จดหมายเหตุระยะทางการเสด็จพระราชดาเนิ นเลียบมณฑลปั กษ์ใต้

วันที่ 4
ที่ 002 เล่ มที่ 3 วัดชลธาราสิงเห, 10.

.ศ. 24 8. อ้างถึงใน วรรณวิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุ ด
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แล้ว กวาดต้อ นครอบครั ว มลายูเมื องไทรบุ รีส่ ง ไปถวายทางกรุ ง เทพฯ หลายร้ อ ยครั ว หลัง จากนั้น
เจ้า พระยานคร จึ ง มี ใ บบอกเข้า ไปกราบบัง คมทู ล พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล้า เจ้า อยู่หัว ขอรั บ
พระราชทานให้นายแสง บุตรเจ้าพระยานคร ดารงตาแหน่งพระยาอภัยธิ เบศร์ มหาประเทศราชบดินทร์
อินทรไอศวรรย์ ขัณฑเสมา มาตยานุ ชิ ต สิ ทธิ ส งคราม รามภัก ดี พิริยพาห เป็ นเจ้าเมืองไทรบุรี 9 ซึ่ ง
นับเป็ นครั้งแรกที่มีคนไทยเป็ นเจ้าเมืองไทรบุรี สันนิ ษฐานว่าน่าจะตั้งเมืองอยู่บริ เวณหมู่บา้ นลาเด็น มี
วัดลาเด็นซึ่งเป็ นวัดใหญ่ที่สุดในจานวน 13 ที่กระจุกตัวอยูร่ อบ ๆ ภูเขาเปรัค10
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จากแนวชายแดนด้านปาดังเบซาร์ และอุโบสถในรัฐปะลิส แสดงการรับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี

สาหรับในรัฐปะลิ สมีคนไทยอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อย มีวดั อยู่ 3 วัด วัดเหล่านี้ ต้ งั อยู่ไม่ไกล

น้อยมาก ส่ วนในรั ฐปี นังมี คนจี นตั้งถิ่ นฐานอยู่มาก กลุ่ มคนจีนซึ่ งศรัทธาในพระสงฆ์ไทยจึงให้การ
สนับสนุ นวัดไทยทั้งงบประมาณและช่ าง อุโบสถในรัฐปี นังจึงแสดงอิทธิ พลศิลปะจีนหรื อเป็ นแบบ
ศิลปะจีนอย่างเต็มที่
เห็นได้ชดั ว่าการตั้งถิ่นฐานของคนไทยในพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐ ก็เป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่ทาให้การรับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ของวัดไทยในแต่ละรัฐไม่เท่าเทียมกัน กล่าว คือ ในรัฐกลัน
ตัน หมู่บ ้านคนไทยส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ใ นอาเภอตุมปั ต ซึ่ งอยู่ใกล้กบั พรมแดนไทยมาเลเซี ย และติดกับ
อาเภอตากใบศูนย์กลางพุทธศาสนาในรัฐกลันตันจึงรัฐอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี ผา่ นมาทางอาเภอตาก
ใบ

9

พระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2501. พิมพ์เป็ น

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเอื้อ (เอื้อน) ณ สงขลา ณ เมรุ วดั มกุฏกษัตริ ยาราม วันที่ 20 กรกฎาคม 2501),
16-17.
10

Keiko Kuruda นักวิชาการชาวญี่ปุ่น ได้ทาการตรวจสอบเอกสารของสุลต่านอับดุล ฮามิด ที่บนั ทึกไว้

ใน พ.ศ. 2433 บันทึกไว้วา่ มีวดั ไทยจานวน 13 วัด อยูร่ อบ ๆ ภูเขาเประ และวัดลาเด็นเป็ นวัดใหญ่ที่สุด มีพระสงฆ์จา
พรรษาอยูท่ ้ งั สิ้น 22 รู ป 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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ในรั ฐเกดะห์ คนไทยส่ วนใหญ่ต้ งั ถิ่ นฐานอยู่ตอนกลางของรัฐ บริ เวณภูเขาเปรัค ซึ่ งเป็ น
ชนบทที่อยูไ่ กลเขตเมือง และเป็ นพื้นที่ที่ถูกรัฐบาลอังกฤษเข้ากวาดล้างกองโจรจีนคอมมิวนิสต์ ทาให้
ข้อมูลหลักฐานพุทธศิ ลป์ ได้รับความเสี ยหาย แต่อุโบสถส่ วนหนึ่ งที่เหลื ออยู่ในช่ วงนี้ ก็ยงั คงแสดง
อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะพื้น บ้า น ส่ วนวัดในรั ฐปะลิ ส ซึ่ ง ตั้ง อยู่ใ กล้ก ับ พรมแดนไทยด้า นอาเภอปาดัง เบซาร์
จัง หวัดสงขลา แม้ว่า อุ โบสถจะแสดงอิ ทธิ พลศิ ลปะไทยประเพณี อยู่บา้ ง แต่ก็ มี ลกั ษณะผสมศิล ปะ
ตะวันตกในรู ปแบบศิลปอาณานิ คม ส่ วนอุโบสถในรัฐปี นังแสดงอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี น้อยมาก
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บุปผาราม อาเภอจอร์จทาวน์ รัฐปี นัง

คงมี บางวัดที่ สร้ า งอุ โบสถให้มี ลกั ษณะของอุ โบสถแบบไทยแต่ท าได้ในระดับ หนึ่ ง คื อ อุโบสถวัด
2.1 อุโบสถอิทธิพลศิลปะไทยประเพณี
อิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ในเมืองมลายูจะเริ่ มปรากฏชัดเจนในช่วงสอง โดยเฉพาะ

ในรัฐที่ต้ งั อยู่ใกล้กบั พรมแดนไทย เช่ น รัฐกลันตันและรัฐปะลิส ลักษณะสาคัญของอุโบสถในกลุ่มนี้
คือ การประดับช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ รวมถึงการทาซุ ้มประตู หน้าต่างเป็ นทรงปราสาทยอดหรื อทรง
บันแถลง ซึ่ งปรากฏในอุโบสถวัดไทยในรัฐกลันตัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ลงมา แบบอุโบสถดังกล่าวนี้
น่าจะได้รับมาจากอุโบสถวัดชลธาราสิ เห ซึ่ งเป็ นอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี หลังแรกในรัฐกลัน
ตันที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2416
ลักษณะสาคัญของอุโบสถวัดชลธาราสิ งเหที่ส่งผลต่ออุโบสถในรัฐกลันตัน คือ การ
ท าฐานอุ โบสถเป็ นฐานบัวลู ก แก้วอกไก่ การท าพาไลรอบอุ โ บสถ การประดับ กรอบประตู กรอบ
หน้าต่างเป็ นซุ ้มทรงปราสาทยอด และการทาเครื่ องประดับหลังคา เช่ น ช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ ซึ่ ง
นับเป็ นลักษณะใหม่ที่ช่างพื้นบ้านในกลันตันเพิ่งจะเริ่ มทาในช่วงนี้
แบบอย่างดังกล่ าวนี้ อาจเกิ ดจากการที่ พระสงฆ์จากอาเภอตากใบซึ่ งอยู่ในปกครอง
ของไทยเข้ามาพักอาศัยหรื อเป็ นเจ้าอาวาสวัดในรัฐกลันตัน จึงริ เริ่ มก่อสร้างอุโบสถตามที่ท่านคุน้ เคย
ส่ งผลให้รูปแบบอุโบสถบางส่ วนในอาเภอตุมปัตมีลกั ษณะร่ วมกับรู ปแบบอุโบสถในอาเภอตากใบ แต่ก็
มีบางส่ วนที่ แตกต่างกันเนื่ องจากได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ต่างช่ วงเวลากัน เช่ น อุโบสถใน
อาเภอตากใบนิยมทาเสาสี่ เหลี่ยมรับหลังคาพาไล ซึ่ งเป็ นแบบเสาที่ทาในอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส สงขลา
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และทาในอุโบสถวัดชลธาราสิ งเห แต่ในกลันตันนิยมทาเสากลมรับหลังคาพาไล ซึ่ งเป็ นรู ปแบบเสาที่
น่าจะได้รับความนิยมในรัชกาลที่ 5
อุโบสถอิทธิ ลพศิลปะไทยประเพณี ในช่ วงนี้ แม้ว่าจะอยู่ในระเบี ยบแบบแผนศิลปะ
ไทยประเพณี แต่รูปแบบของเครื่ องประดับยังเกี่ยวข้องกับศิลปะพื้นบ้านมลายู เช่น ช่อฟ้ า หางหงส์ มี
รู ปแบบอย่างเครื่ องประดับหลังคาตามแบบอาคารที่พกั อาศัย ศาสนสถาน และ พระราชวังของมลายู
ภายหลังจึงมีการพัฒนาให้มีรูปแบบใกล้เคียงกับรู ปแบบช่ อฟ้ า หางหงส์ ตามแบบศิลปะไทยประเพณี

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
บันแถลงก็มีพฒั นาการไปในทานองเดียวกัน

รวมถึงการประดับตกแต่งในส่ วนอื่นของอุโบสถ เช่น ซุ ้มประตู ซุ ้มหน้าต่างทรงปราสาทยอดหรื อทรง
2.2 อุโบสถอิทธิพลศิลปะพืน้ บ้ าน
อุ โ บสถอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะพื้ น บ้า นในช่ ว งที่ 2 ส่ ว นใหญ่ พ บในรั ฐ เกดะห์ อุ โ บสถวัด
สโมสรราชานุประดิษฐ์ อาเภอโกตารเซตาร์ สร้าง พ.ศ. 2453 น่ าจะเป็ นต้นแบบของอุโบสถอิทธิ พล
ศิลปะพื้นบ้านที่สร้ างขึ้นในช่ วงที่สองนี้ ในรัฐเกดะห์ โดยเฉพาะทรงหลังคาที่ได้รับอิทธิ พลจากเรื อน
พื้นบ้านมะละกา (Bumbung panjang Melaka) มีหลังคาจัว่ ซ้อนชั้นด้วยหลังคาปี กนกขนาดใหญ่ หลังคา
แบบนี้ เป็ นแบบที่พบในวัดหลายวัดในรัฐเกดะห์ ที่สร้างขึ้นในช่ วงนี้ รวมถึงการทาประตูทางเข้าสาม
ด้าน คือ ด้านหน้าและด้านข้างสองข้าง ซึ่ งน่าจะได้รับแนวคิดมาจากประตูในมัสยิด
การทาประตูสามด้าน น่ าจะเป็ นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่ งของอุโบสถแบบนี้ รองจาก
หลังคา โดยมีเจตนาที่จะทาประตูอุโบสถทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้า และด้านข้างสองข้าง เพื่ ออานวยความ
สะดวกให้กบั ผูม้ าทาพิธีในอุ โบสถ ซึ่ งน่ าจะได้แบบอย่างมากจากประตูมสั ยิดที่นิยมท า 3 ด้าน เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ผทู้ ี่มาทาละหมาด โดยเฉพาะทุกวันศุกร์ จะมีมุสลิมจานวนมากมายังมัสยิดหรื อ
สุ เหร่ าเพื่อทาพิธีทางศาสนา การทาประตูอุโบสถ 3 ด้านดังกล่าวนี้พบเฉพาะอุโบสถในรัฐเกดะห์และรัฐ
ปะลิส
2.3 อุโบสถอิทธิพลศิลปะจีน
คนจี นที่ อพยพเข้ามาก่ อนหน้านี้ และในช่ วงเวลานี้ เพิ่มจานวนมากขึ้ นอย่างรวดเร็ ว
นอกเหนื อจากตั้งหลักแหล่งอยูใ่ นปี นังแล้วยังพบว่ากระจายอยูท่ ว่ั ทุกรัฐ อุโบสถในรัฐปี นังช่วงนี้ ไม่ได้
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แสดงลักษณะศิลปะตะวันตกหรื อแบบอาณานิ คมอย่างที่มีมาก่อนหน้านี้ แต่แสดงอิทธิ พลศิลปะจีน
อย่างเต็มที่ คงมีเพียงรู ปเคารพที่ประดิษฐานอยูภ่ ายในอุโบสถเท่านั้นที่ยงั คงแสดงความเป็ นพุทธหิ นยาน
เนื่องจากประดิษฐานเพียงพระประธาน ไม่ได้มีรูปเทพเจ้าหลายองค์ตามอย่างศาสนาพุทธแบบมหายาน
อุ โ บสถอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะจี น พบมากในรั ฐ ปี นัง และบางพื้ น ที่ ใ นรั ฐ กลัน ตัน บริ เ วณ
ดังกล่าวนี้ มกั เป็ นถิ่ นที่อยู่ของคนจีนจานวนมาก ลักษณะสาคัญของอุโบสถแบบนี้ คือ หันด้านแปเป็ น
ด้านหน้า และมีการปรับปรุ งให้พ้ืนที่ภายในอุโบสถมีความลึกมากกว่าความกว้างตามแบบอุโบสถของ
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และดอกไม้มงคล งานเหล่านี้น่าจะทาโดยช่างจีนในรู ปแบบของศิลปะฮกเกี้ยน

ไทย ทาสันหลังคาอ่อนโค้ง ปลายสันหลังคาเป็ นแฉกหางนกนางแอ่น ประดับตกแต่งด้วยรู ปสัตว์มงคล
2.4 อุโบสถอิทธิพลศิลปอาณานิคม
อุโบสถอิทธิ พลศิลปอาณานิ คมในช่ วงนี้ พบในรัฐปี นังกับรัฐปะลิ ส มากกว่าใน
รัฐกลันตันและรัฐเกดะห์ อุโบสถแบบนี้แม้วา่ จะมีรูปแบบศิลปะตะวันตกผสม แต่ก็มีการประดับตกแต่ง
ในแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณี ร่วม โดยเฉพาะการทาช่ อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ รวมถึงการประดับ
หน้าบัน งานประดับเหล่านี้แม้วา่ จะมีรูปแบบไม่เหมือนกับช่อฟ้ า หางหงส์ของไทย แต่ก็อยูใ่ นตาแหน่ง
ที่ถูกต้อง บ่งบอกถึ งความเข้าใจของช่ างในช่ วงเริ่ มแรกก่อนที่จะได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ใน
พุทธศตวรรษที่ 26 อุ โบสถแบบนี้ ได้แก่ อุโบสถวัดบุปผาราม อาเภอจอร์ จทาวน์ อุโบสถวัดมัชฌิมา
ประสิ ทธิ์ อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส และอุโบสถวัดสุ วรรณคีรี อาเภอคังหง่า รัฐปะลิส
ภาพรวมของพุทธศิลป์ ไทยในช่วงที่สองนี้ ยังคงแสดงลักษณะรู ปแบบแตกต่างกัน
ไปของอุโบสถในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอุโบสถในรัฐกลันตันได้แสดงถึงการรับอิทธิ พลรู ปแบบศิลปะ
ไทยประเพณี มากกว่าในรั ฐอื่ น ทั้งยังมีวดั ใหม่ที่ต้ งั ขึ้นมาเพิ่มอีกหลายวัด สิ่ งเหล่านี้ สะท้อนถึงการ
ขยายของกลุ่มคนไทยในรัฐกลันตัน บ่งบอกถึงวิถีชีวิตท่ามกลางวัฒนธรรมร่ วมไทย มลายู จีน ภายใต้
การปกครองของอังกฤษ ซึ่ งตรงกันข้ามกับอุโบสถในรัฐเกดะห์ ที่ยงั คงมีรูปแบบศิลปะพื้นบ้านมลายู
และดูเหมือนจะรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกน้อยกว่ารัฐอื่น ๆ สาหรับอุโบสถในรัฐปี นังนั้นได้สะท้อน
ความเป็ นจีนผ่านอุโบสถในวัดไทย บ่งบอกถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของคนจีนที่อาศัยอยูใ่ นรัฐปี นัง คนจีน
กลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต ซึ่ งมีภูมิประเทศและอากาศ
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คล้ายกับชายฝั่ งตะวันตกของแหลมมลายู โดยเฉพาะเกาะภูเก็ตนั้นมีลกั ษณะคล้ายกับเกาะปี นังแต่มี
ขนาดใหญ่กว่าและมีพ้นื ที่ทากินมากกว่า คนจีนบนเกาะภูเก็ตจึงน่าจะเป็ นคนจีนกลุ่มเดียวกันกับคนจีน
ในปี นัง ทั้งยังมีวถิ ีชีวติ ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงอาหารการกินคล้ายกับคนจีนบนเกาะปี นัง
3. อุโบสถในช่ วงที่ 3 (พ.ศ. 2500-2550)
เป็ นช่ วงที่มาเลเซี ยได้รับเอกราชจากอังกฤษ มีรัฐธรรมนู ญและรัฐบาลปกครองประเทศ
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ย ในรั ฐปี นัง สมาคมคนไทยแห่ งรัฐไทรบุ

ไทยกับมาเลเซี ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดังจะเห็นได้จากการร่ วมกันจัดกิ จกรรมต่าง ๆ รวมถึงการ
ราชูปถัมภ์ของสุ ลต่านแห่ งรัฐไทรบุรี11 และองค์การคณะสงฆ์สยาม-มาเลเซี ย ตลอดจนการทานุ บารุ ง
พุทธศาสนาจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย
ในช่ วงนี้ ได้มีการนาแบบอุโบสถศิลปะไทยประเพณี จากกรมศิลปากรและช่ างไทยเข้ามา
ก่อสร้ าง อุโบสถจึงมีรูปแบบศิลปะไทยประเพณี อย่างวัดในกรุ งเทพฯ ซึ่ ง ไม่เพียงแต่แสดงเอกลักษณ์
ของชนชาติไทย แต่ยงั เป็ นบทสรุ ปว่าพุทธศาสนาในมาเลเซียไม่แตกต่างจากพุทธศาสนาในไทย
อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี
ในรัฐกลันตัน อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี อยู่ 2 วัด ซึ่ งสร้างต่างช่วงเวลากัน อุโบสถ
วัดจีนประดิ ษฐาราม อาเภอปาเซร์ มสั สร้างในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 26

ส่ วนวัดประชาจีนาราม

อาเภอตุมปั ต สร้างในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 26 อุโบสถทั้งสองวัดแสดงถึงการรับรู ปแบบอุโบสถ
แบบศิลปะไทยประเพณี ต่างช่วงเวลากัน แม้วา่ อุโบสถทั้งสองวัดจะมีองค์ประกอบสถาปั ตยกรรมแบบ
ไทยประเพณี เหมือนกัน แต่มีขอ้ สังเกตุเพิ่มเติมว่าอุโบสถที่สร้างในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 มีขนาด
ไม่สูงมาก และทาซุ ้มหน้าต่างเป็ นซุ ้มทรงบันแถลง ซึ่ งแตกต่างจากอุโบสถที่สร้างในช่ วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 26 ที่ อุโบสถค่อนข้างสู ง มีขนาดใหญ่และนิ ยมทาซุ ้มประตู รวมถึ งซุ ้มหน้าต่างเป็ นทรง
ปราสาทยอด ลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้ บ่งบอกว่าอุโบสถในรัฐกลันตันมีพฒั นาการด้านรู ปแบบ
เหมือนอุโบสถในไทย และไม่มีพฒั นาการที่เกี่ยวข้องกับอุโบสถในรัฐกลันตันในอดีต
11

ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ, ไทยในมาเลเซีย (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517), 279.
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ในรัฐเกดะห์ การรับรู ปแบบอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี แบ่งได้เป็ น 2 ช่วง ช่วงแรกมี
ขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ส่ วนในช่วงที่สอง ส่ วนใหญ่สร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 26
อุโบสถที่รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ในช่วงแรกหรื อในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 26ได้แก่
ธ ราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ อุโบสถทั้งสอง
วัดน่ าจะได้รับอิ ทธิ พลศิ ลปะไทยประเพณี ในช่ วงเวลาเดียวกัน เห็ นได้จากอุโบสถมีทรงค่อนข้างสู ง
เหมือนกัน และประดับกรอบประตู กรอบหน้าต่างด้วยซุ ้มทรงปราสาทยอด โดยเฉพาะหน้าบันนิ ยม
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ประดับหน้าบันดังที่สืบมาแต่โบราณ แต่งานประติมากรรมรู ปพระนารายณ์ทรงครุ ฑ และพระพรหม
ประดับรู ปพระนารายณ์ทรงครุ ฑ พระพรหมทรงหงส์ หรื อพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ ซึ่ งเป็ นแบบการ

ทรงหงส์ ลอยเด่นออกมาจากพื้นหน้าบันมาก จนเป็ นจุดเด่ นของหน้าบัน ซึ่ งน่ าจะเกี่ ยวข้องกับแบบ
หน้าบันอุโบสถที่หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) เป็ นผูอ้ อกแบบ เช่น อุโบสถวัดราชบุรณะราช
วรวิหาร กรุ งเทพฯ โดยมี นายสง่า มยุระ เป็ นผูท้ าประติมากรรมที่หน้าบัน หรื อแบบอย่างการประดับ
หน้าบันเป็ นรู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณที่หน้าบันด้านทิศตะวันออกของอุโบสถวัดอมริ นทราราม
กรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นผลงานของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) เหมือนกัน
อุโบสถที่ รับอิ ทธิ พลศิลปะไทยประเพณี ในช่ วงที่ 2 มีหลายวัดแต่ในที่น้ ี จะยกตัวอย่าง
เฉพาะ

และ

อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเกดะห์

อุโบสถในช่ วงนี้ มีขนาดเล็กกว่าช่ วงแรก เป็ นอุโบสถขนาด 4 ห้อง ส่ วนใหญ่ทามุขทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง ซุ ้มประตู ซุ ้มหน้าต่างเป็ นทรงปราสาทยอด และมีเครื่ องประดับตกแต่งหลังคา
แบบเดี ย วกับ อุ โบสถในช่ ว งแรก ลัก ษณะเด่ นของอุ โ บสถกลุ่ ม นี้ คื อ นิ ย มประดับ หน้า บัน เป็ นรู ป
พระพุทธรู ปปางสาคัญ เช่น พระพุทธรู ปนาคปรก พระพุทธรู ปปางมารวิชยั เป็ นต้น รู ปเหล่านี้ ทาเป็ น
ประติมากรรมลอยตัวตั้งอยูบ่ นกระจังฐานพระที่ยกเก็จออกมารับ ซึ่ งน่าจะได้รับรู ปแบบมาจากอุโบสถ
ช่วงแรกในเรื่ องของการประดับที่นูนเด่นออกมาจากพื้นหลัง แต่ไม่นิยมทารู ปนารายณ์ทรงครุ ฑ หรื อ
พระพรหมทรงหงส์ หรื อพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ ประติมากรรมหน้าบันเหล่านี้ ถือว่าเป็ นภาพรุ่ นเก่า
ที่กาลังเริ่ มหมดความนิยม อาจเพราเป็ นรู ปเหล่านี้ สร้างความสับสนให้กบั คนรุ่ นใหม่ในมาเลซี ยและสื่ อ
ถึงเทพเจ้าในศาสนาฮินดู จึงพยายายามใช้รูปที่เข้าใจง่ายบ่งบอกว่าเป็ นวัดในพุทธศาสนา เช่น รู ปธรรม
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จักรและพระพุทธรู ป เป็ นต้น การประดับหน้าบันแบบนี้ น่าจะเป็ นแบบการประดับหน้าบันอุโบสถที่
สร้างในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 26 ซึ่งปรากฏที่อุโบสถวัดประชาจีนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตันด้วย
นอกจากนี้ ก็เริ่ มมีการสร้างอุโบสถแบบจตุรมุขที่มี 2

มีฐานสู งและ

ชั้น

บน ส่ วนชั้นล่างเป็ นอาคารเอนกประสงค์ อุโบสถแบบนี้มีเพียงหลังเดียว คือ อุโบสถวัดจิตราราม อาเภอ
กูบงั ปาสู ซึ่ งน่าจะได้รับอิทธิ พลอุโบสถแบบจตุรมุขที่อยูใ่ นกรุ งเทพฯ เช่น แนวคิดการออกแบบอุโบสถ
จตุรมุขน่าจะเริ่ มจากอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่ งเป็ นงานฝี พระหัตถ์ของสมเด็จฯ กรมพระ
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อิทธิพลจากอุโบสถวัดเบจมบพิตรดุสิตวนาราม

ยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ ต่อมาพระพรหมพิจิตรก็ได้ออกแบบอุโบสถวัดพระศรี มหาธาตุบางเขน ก็ได้รับ
ในพุทธศตวรรษที่ 26 หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้ อ ปั ทมจินดา) ได้ออกแบบอุโบสถแบบ
จตุ รมุ ขขึ้นอี กหลายหลัง เช่ น อุโบสถวัดราชบุ รณะ อุโบสถวัดอมริ นทราราม และอุโบสถวัดจันทร
สโมสร กรุ งเทพฯ อุ โบสถในแบบของหลวงวิศาลศิล ปกรรม (เชื้ อ ปั ท มจิ นดา) ออกแบบ จะมี ทรง
ค่อนข้างสู งกว่าแบบของสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์และของพระพรหมพิจิตร ดังนั้นจึงมีฐาน
ค่อนข้างสู ง นอกจากนี้ ยงั มีแนวคิ ดที่จะทาบริ เวณใต้ฐานให้มีพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเช่ น อุโบสถวัดสุ นทร
ธรรมทาน กรุ งเทพฯ ซึ่งได้ออกแบบเป็ น 2
ศ

ซึ่ งให้อิทธิ พลต่อการสร้างอุโบสถในเมืองมลายู

ด้วย
ส่ วนในรัฐปี นัง อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี มกั ปรากฏอยูใ่ นวัดที่ต้ งั อยูน่ อกเกาะปี นัง มี
2

โพธิหงษ์ กับวัดจันทราราม อาเภอบูกิตมาเตอยัม แต่ท้ งั รู ปแบบและงานประดับตกแต่ง

อุโบสถยังมีนอ้ ยและมีลกั ษณะของงานช่างพื้นบ้านผสม ซึ่ งต่างจากอุโบสถที่กล่าวถึงในรัฐกลันตัน และ
รัฐเกดะห์ ซึ่งเหมือนอุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี มากกว่า
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ในภาพรวมอุโบสถในช่วงที่ 3 นิยมสร้างอุโบสถแบบศิลปะไทย
ประเพณี ในทุ ก รั ฐ อุ โบสถเหล่ านี้ มี ตน้ แบบมาจากอุโบสถของไทย ทั้ง ที่เป็ นแบบอุ โบสถของพระ
พรหมพิจิตร หรื อแบบอุโบสถของหลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้ อ ปั ทมจินดา) หรื อแบบของสถาปนิกท่าน
อื่น ๆ ซึ่ งถือว่าเป็ นการรับอิทธิ พลร่ วมเช่นเดียวกับอุโบสถในไทยและเหมือนกับอุโบสถในรัฐกลันตัน
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และปี นัง ทาให้อุโบสถในเมืองมลายูในช่วงที่ 3

ซึ่ งอธิ บายเพิ่ม

ได้ว่า อุโบสถวัดไทยในเมืองมลายูยงั ยึดถือรู ปแบบอุโบสถวัดไทยเช่ นเดียวกันกับการยอมรับว่าพุทธ
ศาสนาในไทยยังเป็ นต้นแบบให้ยดึ ถือได้
อย่า งไรก็ ตาม การสร้ างอุ โบสถแบบศิ ล ปะไทยประเพณี ย งั ขึ้ นอยู่ก ับ ปั จจัย หลายอย่า ง
นับตั้งแต่งบประมาณ รู ปแบบ ช่างที่ทา และผูอ้ ุปถัมภ์ ซึ่ งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ดังนั้นบาง
ช่วงเวลาในอดี ตที่ผา่ นมา การสร้างอุโบสถจึงได้รับอิทธิ พลศิลปะพื้นบ้านมลายู หรื ออิทธิ พลศิลปะจีน
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หรื ออิทธิพลจากศิลปะตะวันตก

บทที่ 7
บทสรุ ป
การศึกษาอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายูน้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาและการ
สื บเนื่องของอุโบสถไทยในเมืองมลายู ในบริ บทของรู ปแบบศิลปะ และความสัมพันธ์ทางศิลปะ
การวิจยั เรื่ องอุ โบสถวัดไทยในหัว เมื องมลายู มี ส มมุ ติฐ านการวิจยั ว่า ในช่ วงแรก
อุ โ บสถวัด ไทยในเมื อ งมลายู มี ค ติ ค วามเชื่ อ สื บ เนื่ อ งมาจากอุ โ บสถรุ่ น เก่ า ที่ มี ม าก่ อ นสมัย
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กับรู ปแบบท้องถิ่ นมาก่อส
นทีำ่จะได้รับอิทธิ พลศิลปะไทยประเพณี
รัตนโกสิ นทร์ ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบและวัสดุไปตามกระแสนิยม โดยมีความสัมพันธ์

พื้นบ้านและจีนในงานพุทธศิลป์ ในบางพื้นที่ และมีบทบาทเป็ นสัญลักษณ์ ของการดารงความเป็ น
ชนชาติไทยรวมถึงเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยด้วย

ในการศึกษาผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลหลักฐานสองแหล่ง คือ ข้อมูลหลักฐานที่เป็ นภาค
เอกสารกับข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยได้ทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลหลักฐานทั้งสองแหล่งด้วยการสอบถามและสัมภาษณ์พระสงฆ์ ชาวบ้าน และช่างพื้นบ้าน
รวมถึงคนท้องถิ่น จนมัน่ ใจในความถูกต้องจึงมาทาการวิเคราะห์
ในการวิ เ คราะห์ ไ ด้ก าหนดกรอบระยะเวลาการศึ ก ษาโดยใช้ เ หตุ ก ารณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2325-2451 เริ่ มตั้งแต่การสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ จนถึงการโอน
ดินแดนให้กบั อังกฤษตามสนธิ สัญญาแองโกล-สยาม หรื อสนธิ สัญญากรุ งเทพฯ (Bangkok Treaty
หรื อ Anglo-Siamese Treaty 1909)
ช่ วงที่ 2 พ.ศ. 2452-2499 เป็ นช่ วงที่องั กฤษเข้าครอบครองแหลมมลายูตอนล่าง
ทั้งหมดรวมถึงหัวเมืองทั้งสี่ ที่เคยขึ้นกับไทย จนอังกฤษให้เอกราชแก่มาเลเซีย
ช่ วงที่ 3 พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2550 (ปั จจุ บนั ) นับตั้ง แต่ม าเลเซี ย ได้รับ เอกราช มี
รัฐธรรมนูญปกครองประเทศ จนถึง พ.ศ. 2550 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่เริ่ มทาวิจยั เรื่ องนี้
ส่ วนที่เป็ นรู ปแบบศิลปะ (Style) เป็ นการวิเคราะห์จากอุโบสถซึ่ งเป็ นอาคารหลัก
ของวัด โดยใช้รูปแบบศิลปะไทยประเพณี ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึง
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รู ปแบบศิลปะพื้นบ้านมลายู ศิลปะจีน และศิลปะตะวันตกเป็ นส่ วนประกอบ เพื่อวินิจฉัยถึงที่มาของ
การเปลี่ ยนแปลง หลังจากนั้นจึงจัดกลุ่ มอุโบสถตามลักษณะร่ วม เพื่อสนับสนุ นการวินิจฉัยแปล
ความผลการวิเคราะห์ ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ความเป็ นมาและการสื บเนื่องของอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายูก่อนสมัยรั ตนโกสิ นทร์ (ก่ อน พ.ศ.
2325)
วัดไทยในเมื องมลายู มีข้ ึนภายหลังจากที่คนไทยในบางพื้นที่ได้ต้ งั ถิ่ นฐานแล้ว
ระยะหนึ่ ง ซึ่ งยังไม่สามารถระบุระยะเวลาได้ ด้วยหลักฐานด้านพุทธศิลป์ ส่ วนใหญ่ที่พบมีอายุอยู่
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เพียงพระพุทธรู ปขนาดเล็ส
กจานวนหนึ่งที่มีอายุก่อนสมัยรัตนโกสิ นทร์

ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ทั้งยังไม่พบโบราณสถานที่ร่วมสมัยกับศิลปะสุ โขทัยหรื อศิลปะอยุธยา คงมี
อย่างไรก็ตามก็มีความเป็ นไปได้ว่ามีคนไทยตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วในเมืองมลายูก่อน

สมัยรัตนโกสิ นทร์ และมีวดั ไทยอยู่จานวนหนึ่ ง อันเป็ นธรรมเนี ยมของคนทุกชาติที่มีศาสนาย่อม
ต้องมีศาสนสถานตามที่ตนนับถื ออยู่ประจาหมู่บา้ น วัดไทยในเมืองมลายูก็มีลกั ษณะดังกล่าว คือ
เป็ นวัดประจาหมู่บา้ นมากกว่าวัดที่สถาปนนาโดยพระมหากษัตริ ยห์ รื อขุนนางในราชสานัก
สันนิ ษฐานว่างานก่อสร้างส่ วนใหญ่ในช่ วงนี้ ใช้วสั ดุ และวิธีการตามแบบศิลปะ
พื้นบ้านบนพื้นฐานความเชี่ ยวชาญชานาญของช่ างในท้องถิ่น ลักษณะดังกล่าวนี้ ยอ่ มทาให้อาคาร
สาคัญในศาสนสถานมี องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมแตกต่างจากอุโบสถในปั จจุบนั ตัวอย่างเช่ น
อุโบสถซึ่ งเป็ นพื้นที่สาหรับทาสังฆกรรมคงสร้างด้วยไม้ซ่ ึ งไม่มีความถาวร บางทีก็เป็ นเพียงการใช้
วัตถุหนึ่ งในแปดชนิด1ที่พุทธบัญญัติระบุไว้เป็ นนิ มิตสาหรับทาสังฆกรรม สันนิษฐานว่าคงเอาน้ า
ธรรมชาติเป็ นสี มา หรื อ ที่เรี ยกว่า “อุทกกเขปสี มา” ดังปรากฏเรื่ องเล่าสื บมาหลายวัด เช่ น วัดชล
ธาราสิ งเห อาเภอตากใบ เมื่อครั้งที่ยงั เป็ นของรัฐกลันตัน ก็ได้ทาพิธีอุปสมบทและสังฆกรรมต่าง ๆ
ที่โบสถ์น้ า หรื อ นทีสีมา ที่แม่น้ าตากใบซึ่ งอยูห่ น้าวัด2 วัดพิกุลทองวราราม อาเภอตุมปั ต รัฐกลันตัน

1

คือ ภูเขา ศิลา ป่ าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ า และน้ า

2

วรรณวิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย : ชุ ดที่ 002 เล่ มที่ 3 วัดชลธาราสิ งเห

(กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติ้งกรุ๊ พ จากัด, 2535), 15.
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ได้ทาสังฆกรรมบนแพที่สร้างไว้ในลาคลองหลังวัด 3 และ วัดปทุมวิหาร อาเภอบาเจาะ รัฐกลันตัน
ก็มีการทาสังฆกรรมบนแพกลางน้ าในคลองมาลัยก่อนย้ายวัดมาตั้งอยูใ่ นที่ปัจจุบนั 4 นอกจากนี้ ก็ยงั
พบว่าวัดบางวัดมีการทาใบสี มาจากไม้แทนหิ นซึ่ งเป็ นพัฒนาการหนึ่ งของใบสี มาก่อนที่จะทาใบ
สี มาด้วยปูน
ความเป็ นมาและการสื บเนื่องของอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายูในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ (พ.ศ. 23252550)
วัดส่ วนหนึ่ งเป็ นวัดเก่าที่ยงั คงใช้งานอย่างต่อเนื่อง และอีกส่ วนหนึ่ งคงสร้างขึ้น
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วัตถุประสงค์อื่นอันเป็ นผลมาจากนโยบายทางการเมื
อง การปกครอง เช่น การเทครัวคนไทยจานวน
ใหม่พร้ อมกับการตั้งถิ่ นฐานของคนไทย 5 ที่เข้ามาใหม่ท้ งั เข้ามาเพื่อหาที่ทากิ น ค้าขาย หรื อด้วย

มากเข้าไปในเมืองมลายู ในสมัยรัชกาลที่ 36 ทาสที่หลบหนีเข้ามาตั้งถิ่นฐาน หรื อ คนไทยที่เข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ การตั้งถิ่นฐานของคนไทยในเมืองมลายูจึงดูเหมือนกระจุกอยูใ่ นบริ เวณ
ใดบริ เวณหนึ่ง และกระจายห่ างออกไปในบางพื้นที่ ทาให้การก่อสร้างอุโบสถวัดไทยในแต่ละรัฐมี
ความแตกต่างกัน บ่งบอกความสัมพันธ์ของคนไทยกับคนในพื้นที่ที่มีอยูใ่ นแต่ละรัฐ
ภายหลังจากการโอนหัวเมืองมลายูให้กบั อังกฤษ ใน พ.ศ. 2452 คนไทยกับคน
มลายูต่างอยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ ดังนั้นจึงมีสถานะใกล้เคียงกัน อังกฤษได้วางรากฐาน
3

วีระ สุวรรณ และ แฮลาย ปรามวล, บันทึกมรดกวัดไทยในรัฐกลันตัน (สงขลา : เทมการพิมพ์

, 2553), 45.
4

เรื่ องเดียวกัน, 99.

5

สันนิษฐานว่าคนไทยหล่านี้อยูร่ วมกันเป็ นหมู่บา้ นในชนบท ซึ่ งเป็ นตาแหน่งทางยุทธศาสตร์

เช่น ทางเหนือของรัฐกลันตัน ตามแนวแม่น้ าตากใบ และ ทางใต้ของรัฐเกดะห์ บริ เวณอาเภอเสะ อาเภอบาลิง และ
อาเภอกัวลามูดา ซึ่ งใกล้กบั เทือกเขาที่ยาวต่อเนื่ องมาจากทางตอนใต้ของไทยเข้าไปในมาเลเซี ย ด้านอาเภอเบตง
จังหวัดยะลา ไม่ไกลจากรัฐปี นัง และอีกหมู่บา้ นคนไทยอีกจานวนหนึ่ งอยู่รอบนอกห่ างออกมาจากเมืองอลอร์
สตาร์ ศูนย์กลางอานาจทางการเมืองของไทรบุรี หรื อ รัฐเกดะห์ ด้วยเหตุน้ ี เราจึงไม่ใคร่ พบหมู่บา้ นคนไทยตั้งอยู่
ในเมืองหลวงของรัฐอันเป็ นศูนย์กลางอานาจทางการเมืองและปกครองของมลายู
6

หลวงอุดมสมบัติ (จัน), จดหมายหลวงอุดมสมบัต,ิ (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505. พระเจ้า

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆมั พร โปรดให้พิมพ์ในงานประราชทานเพลิงศพ พระรัตนธัชมุนี (อิสฺสรญาณ
เถร) ณ เมรุ หน้าพลับพลาอิศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 2505), 263.
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การปกครองประเทศที่ มีคนหลายเชื้ อชาติไว้สามแบบตามปริ มาณและลักษณะของคนที่อาศัยอยู่
รวมถึงผลประโยชน์ของอังกฤษที่มีอยูใ่ นเมืองนั้น ๆ คือ แบบแรกเป็ นการปกครองอย่างอาณานิคม
(Straits Settlements) แบบที่สองเป็ นแบบสหพันธรัฐมลายู (Federate Malay States) และแบบที่
สามเป็ นแบบที่ไม่รวมเป็ นสหพันธ์ (Unfederated Malay States)7 อย่างไรก็ตามข้อดีของอังกฤษ
ประการหนึ่ง ก็คือการยอมรับศิลปวัฒนธรรมของคนชาติต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งเห็นได้จากการ
สร้างศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยูท่ ว่ั มลายู ด้วยเหตุน้ ี อุโบสถไทยในเมืองมลายูในช่วงนี้ จึง
เจริ ญงอกงามอยู่บนพื้นฐานคติความเชื่ อและรู ปแบบที่มีอยู่เดิม ภายใต้อานาจของพระพุทธศาสน
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อุโบสถในช่
ส วงนี้สะท้อนถึงการรับรูปแบบอุางโบสถศิลปะไทยประเพณี แม้ว่าจะ

จักรแบบเดียวกับไทย

ขาดช่ างที่เข้าใจรู ปแบบสถาปั ตยกรรมไทยประเพณี แต่ก็ประยุกต์รูปแบบศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะจีน
มาผสม อุโบสถในช่ วงนี้จึงเป็ นหลักฐานที่สะท้อนถึงความพยายามของคนไทยในเมืองมลายูที่จะ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั คนไทยในไทยเท่าที่ทาได้8
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้คืนหัวเมืองมลายูให้กบั ไทย ทาให้

งหนึ่ งระหว่าง พ.ศ. 2486-2488 ส่ งผลให้นโยบาย “รัฐนิยม”
ของ จอมพล ป พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ในช่ วงเวลานี้ แพร่ เข้าไปถึงเมืองมลายู แต่พบว่า
อุโบสถวัดต่างจังหวัดหรื ออุโบสถแบบ ก แบบ ข แบบ ค ที่พระพรหมพิจิตรออกแบบไว้ใน พ.ศ.
2483 ตามระเบียบ “รัฐนิยม” ยังไม่ปรากฏในช่วงนี้ไปจนถึงพ.ศ. 2500
แบบอุโบสถดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัฐกลันตัน ในช่วงที่มีพระสงฆ์และ
ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่จานวนหนึ่ งเดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดไทยในมาเลเซี ยใน พ.ศ. 2506 เชื่ อว่าใน
จานวนนี้คงมีพระสงฆ์และข้าราชการระดับสู งที่สามารถเสนอข้อมูล ให้รัฐบาลผ่านกรมการศาสนา
และกระทรวงต่า งประเทศ เพื่ อให้เงิ นงบประมาณสนับ นุ นการสร้ างวัดและเสนาสนะที่ จาเป็ น
สาหรั บวัด เช่ น ห้องสมุดและอุโบสถวัดนิ โครธาราม อาเภอโกตาร์ เซตาร์ รัฐเกดะห์ อุโบสถวัด
7

กรมการปกครอง, กองวิชาการ, หนังสือชุดประเทศชายแดนไทย เล่ มที่ 1 สหพันธรัฐมาเลเซีย

(กรุ งเทพฯ : กรมการปกครอง, 2515), 14.
8

สัมภาษณ์ เชษฐ์ ติงสัญชลี, อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร, วันที่ 24 เมษายน 2556.
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บุญญาราม อาเภอกูบงั ปาสู รัฐเกดะห์ พร้อมนาแบบอุโบสถและช่างไทยเข้าไปก่อสร้าง นอกจากนี้
วัดไทยยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลมาเลเซียและพุทธศาสนิกชนในมาเลเซียด้วย
บรรยากาศดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทยกับมาเลเซี ย ส่ งผล
ให้วดั ไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น แม้ว่าในเวลาต่อมาคนไทยจะอยู่ภายใต้การปกครองของมาเลเซี ย
อย่างไรก็ตามการตั้งถิ่นฐานของคนไทยที่มีความแตกต่างกันทั้งในตาแหน่งที่ต้ งั และเวลา ย่อมทาให้
การสนับสนุ นครอบคลุ มไปไม่ถึง อุโบสถแบบศิลปะไทยประเพณี ซึ่ งเป็ นเสมือนต้นแบบวัดไทย
ในมิติใหม่จึงปรากฏอยูเ่ พียงบางวัดและบางรัฐ
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มาน ก็ได้วางรากฐานในการปกครองประเทศที
่มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างระมัดระวัง
ส
ระหว่าง พ.ศ. 2500-2513 รัฐบาลมาเลเซี ยภายใต้การนาของตนกู อับดุล เราะห์

โดยให้ความสาคัญกับประชากรส่ วนใหญ่ที่เป็ นมุสลิม และประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนา

ประจาชาติ ถึงกระนั้นรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนวัดไทยโดยการให้งบประมาณสมทบการสร้างวัด
เคียงคู่มากับรัฐบาลไทย รวมถึ งอนุ ญาตให้มีการตั้งสมาคมไทยเกดะห์-ปะลิสและสมาคม องค์กร
อื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้ละเลยที่จะให้ความสาคัญกับคนมลายูในเรื่ องสิ ทธิ ต่าง ๆ ในฐานะภูมิบุตรซึ่ งทาให้
เกิ ดข้อเรี ยกร้ องมากมายจากชนกลุ่มน้อยในขณะนั้น อย่างไรก็ตามสถานะของคนไทยก็ยงั ได้รับ
การยอมรับว่าเป็ นคนพื้นเมืองดั้งเดิมของรัฐและมีสิทธิ เหนือกว่าคนจีนและคนอินเดียซึ่ งถือว่าเป็ นผู้
อพยพเข้ามาภายหลัง9
ใน พ.ศ. 2517 กองโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่ถูกมาเลเซี ยปราบปรามอย่างหนัก ได้ถอย
ร่ นเข้ามาอยู่ตามแนวชายแดนไทย-

และยัง ปฏิ บตั ิก ารอยู่ใ นเขตจังหวัดนราธิ วาส ยะลา

สงขลาและสตูล ประกอบกับเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยที่ต่อเนื่ องมาจากเหตุการณ์ วนั ที่ 14
ตุลาคม พ.ศ.2516 ส่ งผลให้รัฐบาลมาเลเซี ย

เพราะเกรงว่าจะมี

การแทรกแซงทางการเมือง วัดไทยในมาเลเซี ยจึงขาดการสนับสนุ นจากรัฐบาลไทยอย่างเป็ น
ทางการ และต้องทานุบารุ งพุทธศาสนาเอง

9

ไพลดา ชัยศร, “วัดไทยในกลันตัน: การปรับเปลีย่ นมิตทิ างสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนชาวพุทธ

ในรัฐมุสลิม, สรุ ปและเรี ยบเรี ยงจากการบรรยายในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum), เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม
2555, เข้าถึงได้จาก http://pr.trf.or.th
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ระหว่าง พ.ศ. 2524-2546 รัฐบาลมาเลเซี ยภายใต้การนาของ ดร.มหาเธร์ มูฮมั หมัด
(Dr. Mahathir Mohamad,) ก็ได้นาหลักศาสนาอิสลามมาปรับใช้กบั ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่ งทาให้ศาสนาอิสลามมีความเข้มข้นขึ้นกว่าแนวคิดของ ตนกู อัลดุล เลาะห์มาน จนอาจ
กล่าวได้วา่ ศาสนาอิสลามเป็ นส่ วนหนึ่ งในชีวิตประจาวัน10
หลังจากแนวคิดดังกล่าว ก็มีขอ้ สังเกตว่า สิ ทธิ และศิลปวัฒนธรรมของคนที่ไม่ใช่
คนมลายูเริ่ มถูกจาแนกอย่างชัดเจน ซึ่ งมีผลต่อวัดไทยและคนไทยที่มีสถานภาพเช่นเดียวกับคนชาติ
อื่น อี กทั้งยัง มี ข ้อสั งเกตว่าการสร้ า งอุ โบสถก็ ดี หรื อสิ่ ง ก่ อสร้ า งอื่ นภายในวัดในช่ วงกลางพุท ธ
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รู ป แบบศิ ล ปะไทยประเพณี
ส เหมือนในไทย เชื่อว่างานก่อาสร้งางดังกล่าวนี้ มีเจตนาที่จะให้เป็ น
ศตวรรษที่ 26 มักมีขนาดใหญ่เกิ นความจาเป็ นจนเป็ นจุดเด่นของวัด และโดยเฉพาะอุโบสถมักมี
สัญลักษณ์บ่งชี้บริ เวณที่เป็ นที่อยูข่ องคนไทย รวมถึงดึงดูดคนให้เข้าวัด อันเป็ นแนวทางหนึ่งในการ

ที่จะทาให้วดั มี รายได้มาทานุ บารุ งพุทธศาสนา นอกเหนื อจากสร้างอุโบสถแล้วก็ยงั มีการสร้างรู ป
เคารพขนาดใหญ่กลางแจ้ง โดยเฉพาะในอาเภอตุมปั ตนั้น มีอยูเ่ กือบทุกวัด ซึ่ งน่าจะมีเจตนาทานอง
เดียวกัน
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ช่วงที่หนึ่ งถึงช่วงที่สาม กลุ่มคนที่เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์วดั ที่สาคัญ
คือ คนจีน ส่ งผลให้คติความเชื่ อและรู ปแบบอุโบสถไทยมีอิทธิ พลจีน โดยเฉพาะวัดไทยในรัฐปี นัง
ซึ่ งปรากฏลักษณะดังกล่ าวมาตั้งแต่ช่วงแรก ส่ วนรัฐอื่น ๆ ก็มีอยู่บา้ ง แต่ในช่ วงหลังมักสร้ างรู ป
เคารพตามคติความเชื่อของคนจีนมาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากคนไทยส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร มี
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ไม่มีกาลังเงินมากพอจะสนับสนุน และบารุ งพุทธศาสนาได้ตามลาพัง
ขณะที่คนจีนมีฐานะดี กว่า และมีความศรัทธาและความเชื่ อเรื่ องการเสริ มสิ ริมงคลให้กบั ชี วิตและ
ความเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พการงาน คนจีนจึงเป็ นผูส้ นับสนุ นด้านการเงินที่สาคัญสาหรับวัดไทย
ทาให้มีการอนุ โลมให้สร้างตามประติมากรรมที่เกี่ ยวข้องกับความเชื่ อและความศรัทธาของคนจีน
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. อ้างถึงใน อัญชลี ถัว่ เถื่อน, “เปิ ดโฉมหน้ามุสลิมมาเลเซี ย
อิสลามในยุคโลกาภิวฒั น์” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติ, มหาวิทยาลัยมหิ ดล, วันที่ 18 พฤษภ 2555,
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 1
2555, เข้าถึงใน http://www.peace.mahidol.ac.th
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โดยเฉพาะการสร้ างรู ปพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ตามคติความเชื่ อของคนจีน
รวมถึ งพระพรหม และรู ปเคารพอื่นที่ได้รับความนิ ยมบูชา นับเป็ นการผสมผสานคติความเชื่ อที่
เกิดขึ้นภายในวัดไทยในปัจจุบนั
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รายการอ้างอิง
กรมการปกครอง. กองวิชาการ. หนังสื อชุ ดประเทศชายแดนไทย เล่มที่ 1 สหพันธรัฐ
มาเลเซีย. กรุ งเทพฯ : กรมการปกครอง, 2515.
กรมการศาสนา. หน่วยเผยแพร่ คุณธรรม. องค์ การพุทธศาสนิกสั มพันธ์ แห่ งโลก. เข้าถึงเมื่อ 7
ตุลาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.morals.in.th,
กระทรวงคมนาคม. ทีร่ ฤกแห่ งการเปิ ดทางรถไฟหลวงสายใต้ 2459. ม.ป.ท., 2459.
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จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ. ประชุ มประกาศรัชกาลที่

1. พิมพ์ครั้งที่ 2.

พ : องค์การค้าคุรุสภา, 2527.
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จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ. ระยะทางเสด็จพระราชดาเนินประพาสทางบก
ทางเรื อรอบแหลมมลายู ร.ศ. 117. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2507.
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ของชาติ สานัส
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รายชื่อวัดในมาเลเซีย จาแนกตามรัฐและอาเภอ
รัฐ
เกดะห์
(Kedah)

อาเภอ
กูบงั ปาสู
(Kubang Pasu)

รายชื่อวัด
วัดจิตราราม
วัดบุญญาราม
วัดสิ รินิคม
สานักสงฆ์สมัคคีธรรม
สานักสงฆ์ลงั กาวีวนาราม
วัดนิโครธาราม
วัดสโมสรราชานุประดิษฐ์
วัดเจติยาราม
สานักสงฆ์เทพนิมิตร
สานักสงฆ์เทวกุณชร
วัดโพธิเจติยาราม
วัดวนรัตนาราม
วัดวิสุทธิประดิษฐาราม
วัดเทพสุ วรรณาราม
วัดเทพบัณฑิต
วัดถ้ าคีรีวงษ์
วัดสุ นทรประชาราม
วัดรัชตคีรี
วัดจินดาราม
วัดเวฬุวนั
สานักสงฆ์ดินแดง
วัดกาไหล
วัดไทยเจริ ญ
วัดจงเจริ ญสุ กใส
วัดเตราะปาดัง
วัดธรรมศิริวราราม
วัดจันทร์หอม
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โกตาเซตาร์
(Kota Setar)

เปิ้ นดัง
(Pendang)

เซะ(Sik)

วัดทีเ่ ข้ าสารวจ

ไม่สารวจ
ไม่สารวจ

ไม่สารวจ
ไม่สารวจ

ไม่สารวจ

335

รัฐ

อาเภอ
บาลิง (Baling)

กัวลามูดา
(Kuala Muda)

รายชื่อวัด
วิบูลวราราม
วัดพระธาตุ (ป่ าลิไลย) บาลิง
วัดพระศรี มหาโพธิ์
วัดสระหลวง
วัดสังฆาราม
วัดกาปงตัส
วัดดารงรัตนาราม
วัดสามัคคีรัตนาราม
วัดพุทไธยาปติฏฐาราม
วัดลาเด็น
วัดไทยประดิษฐาราม
วัดพุทธาราชานุสรณ์
วัดพิกุลธาราราม
วัดเทพชุมนุม
วัดพระธาตุบุญญสุ นทราราม
วัดมัชฌิมาประสิ ทธิ์
วัดกูบงั ตีกา
วัดสุ วรรณคีรี
วัดพรหมวิจิต
สานักสงฆ์สิริพฒั นานิคม
สานักสงฆ์ทุ่งตง
วัดชัยมงคลาราม
วัดปิ่ นบังอรนอก
วัดใน
วัดบุปผาราม
วัดโพธิเจริ ญธรรม
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ปาดังเตอร์ รัพ
(Padang Terrap)

ปะลิส
(Perlis)

ปี นัง
(Penang)

รัฐ

กูหลิม (Kulim)
คังหง่า (Kanggar)

จอร์ททาวน์
(George Town)

บัตเตอร์ เวิธ
(Butterwert)
อาเภอ

รายชื่อวัด

วัดทีเ่ ข้ าสารวจ

ไม่เข้าสารวจ
ไม่เข้าสารวจ
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กลันตัน
(Kelantan)

บูกิตมาเตอยัม
(Bukit Materjam)
ปาเซร์มสั
(Pasir Mas)
ตุมปัต (Tumpat)

วัดจันทราราม
วัดราชโพธิ์ หงษ์
วัดอุตมาราม
วัดโฆสการาม
วัดจีนประดิษฐาราม
วัดประชาจินาราม
วัดโพธิวหิ าร
วัดโคกสยาวนาราม
วัดสุ นธาราม
วัดประชุมธาตุชนาราม
วัดมัชฌิมาราม
วัดพิกุลใหญ่
วัดบางตะหวา
วัดชลประชุมธาตุชนาราม
วัดใหม่สุวรรณคีรี
วัดแจ้งพุทธาวาส
วัดพิกลุทองวราราม
วัดอริ ยคีรี
วัดปุทมวิหาร
วัดพุทธทักษิณมิ่งมงคล
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บาเจาะ
(Bachok)

หมายเหตุ วัดไทยและสานักสงฆ์ในรัฐกลันตัน เกดะห์ ปะลิส และปี นังรวม 73 วัด ได้ทาการสารวจ
62 วัด ที่เข้าสารวจคิดเป็ นร้อยละ 84.93 และไม่ได้เข้าสารวจรวม 11 วัด คิดเป็ นร้อยละ 15.07
ที่มา : พระมหาเชาวลิต ญาณเมธี , รายนามวัดไทยในประเทศมาเลเซีย ประจาปี พ.ศ. 2551-2552, 3
หน้า (เอกสารอัดสาเนา)
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จารึกภาษาไทยบางส่ วน
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จารึกอุ้ยเล็งโบ่ ย ทีเ่ สาธงวัดชลประชุ มธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
ด้านที่ 1
(บน)
ส
(ล่าง)
ขอประกาศให้ญาติท้ งั หลายทราบว่าเสาร์ธงนี้
เปนของข้าพเจ้าได้สร่ างเมื่อ พ.ศ.
ด้านที่ 2
(บน)
ธ
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ส

พระเสาร์เปนผูจ้ ดั การ
อุย้ เล็งโบย
ตลาดใหญ่
เปนเจ้า
ของ
(ล่าง)
๒๔๘๒ เอกศกเหมันตฤดู ข้าพเจ้าขออุทิศ
ฐานให้เกิดในภายหน้าให้มีปัญญาว่ย
ด้านที่ 3
(บน)
ส
(ล่าง)
ไวใจซื่ อตรงลงตามพระเมตไตรยและเกิดมาใน
ภพใดๆขอให้ขา้ พเจ้าเกิดเป็ นมนุษยรู ปโฉม
ด้านที่ 4
(บน)
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ธ
(ล่าง)
ผิวพรรณ์ผด ผองอันประเสริ ฐให้เกิดเปนนักปราช
ประกอบด้วยปัญญาปรชาชาญในอนาคตเถิด
จารึกทีเ่ จดีย์ วัดชลประชุ มธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
ท่านพระครู กิว
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โอภาสพุทธคุณ
เป็ นผูส้ ร้างเมื่อ
พ.ศ. 2473

จารึกทีอ่ ุโบสถ วัดชลประชุ มธาตุชนาราม อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน
ท่านพระครู กิ๋ว
โอภาสพุทธคุณ
เป็ นผูส้ ร้างเมื่อ พ.ศ 2461
จารึกพระช้ อย ทีเ่ สาธง วัดวิสุทธิประดิษฐาราม (วัดปลายระไมย) อาเภอเปิ้ นดัง รัฐเคดาห์
ด้านที่ 1
รวมคณะผูเ้ ป็ นหัวหน้าจัดสร้าง
ศาลาเสาธงหลังนี้ คือ ๑ นายริ นทร์
๒ นายหนุย้ ๓ นายนุ่น ๔ นายชุม ๕ นายไชย
๖ นายอินทร์ ๗ นายเลือน ๘ นายจันทร์
๙ นายเลิศ ๑๐ นายเรื อง ๑๒ นายหว้าน
ขอกุศลอันนี้จงถึงแก่บิดามารดา ซึ่ งมรณภาพ
ไปแล้ว ขอไห้ได้รับความสุ ขในสรวงสวรรค์ เทอญ
ด้านที่ 2
ศาลาเสาธงหลังนี้ ได้สร้างเมื่อ
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับ
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วันเสาร์ แรม ๖ ค่า เดือน ๒ ปี ชวด
ด้านที่ 3
ข้าพเจ้าพระช้อย อติภโล เจ้าอาวาสวัดประดิษฐ
ได้ชกั ชวนญาติโยมสร้าง เสาธงนี้ข้ ึน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
การทาบุญอุ่นใจในสรวงศิระ แสนประเสริ ฐเลิศล้ าตาม
คาภีร์ กายเรานี้ไม่นานการมรณา บุญนี้แลแน่นกั ประจักจิตต์
ช่วยชีวติ ของคนพ้นทุกขา การทาบุญอุดหนุนอาตมา
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พ้นทุกขาเงื่อมชะโงกโลกอุดร การทาบาปหยาบช้าทาง
ศีลชินาร ถึงม้วยมรสู่ แค้วนแดนสุ ข เอย
ประพันธ์ โดย นายถาวรราชไพฑูรย์
ด้านที่ 4
วิริเยน ทุกฺขมเนติ
บุคคล , ล่วงพ้นทุกข์เพราะอุตส่ าห์ ประกอบ
การกิจนานา เสาะหาทรัพย์สินเงินทอง
ศึกษาเล่าเรี ยนเขียนอ่าน เว้นการที่ชว่ั มัว
หมอง เลี้ยงชีพชอบทาตามทานอง ย่อมลอยล่อง
ล่วงทุกข์ เอย.
จารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปประธานในอุโบสถวัดบุปผาราม จอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
นายกรองวัยยาวจกร ได้ประชุมสัปรุ ษหล่อที่วดั โปรดเกษ เมืองนครเขื่อนขัน
ม,ก,ท, มีพระปลัด น้อยวัดโปรดเกษปากลัด กับพระอาจารย์แก้วเมืองสงขลา
วัดอ่างทอง ได้สร้างพระพุทธชินราชไว้ในพระสาศนา เมื่อพระพุทธศักราชล่วงแล้วได้
๒๔๕๗ ปี ขานฉศกจุลศกราช ๑๒๗๖ เปนฝี มือนายแดงชาดิไทกรุ งเทพ
ดวงศิลาฤกษ์ พระเจดีย์วดั บุปผาราม จอร์ จทาวน์ รัฐปี นัง
วัดบุปผาราม, ซากัก๊ ฉัน, ๘ ถนนเปรัคโร๊ ด ปี นัง
กาหนดการตามจันทรคตินิยมณวัน๒ ๑๒ ๑๘ค่า ปี ระกานพศก
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ปรกตินาสวาร จ.ศ.๑๓๑๙ ตรงกับสุ ริยคตินิยมปรกติสระทินที่
๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ร.ศ.๑๗๖ ศุภมงคลปฐมฤกษ์เวลา ๑๐.๓๙น.
ขอเชิญท่านประทานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตามประเพณี นิยม
สุ ดฤกษ์เวลา ๑๑,๓๓,๒๐ น. ลัคณาสถิตราษีกนั ย์นรกิ่งปถวีธาตุ
เกาะปัญจมะฉัฏฐมะนวางค์ที่ ๖-๔ เกาะทุติยะตรี ยางค์ที่ ๙ เสวยหัตถะ
เทวะนักษัตร์ที่๑๓ (ดาวฝ่ ามือ) ประกอบไปด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์
จันทรเสวยคนุราระเทวะนักษัตร์ที่๑๗ (ดาวหงอนนาค)ประกอบไป
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หรดี (ตวันตกเฉี
สยงใต้) อันเป็ นมงคลของทิศนั้นก่าอนจึงงทาการ

ด้วยราชาฤกษ์ เวลาท่านประทานจะทาการขอให้แปรพักตร์สู่ทิศ
วางศิลาฤกษ์ ในวันนี้เป็ นมหาสิ ทธิโชคแห่งวัน ให้เร่ ง
ประกอบการมงคลทั้งปวงดีนกั ไม่มีอุบาทว์ท้ งั ปวง
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ข้ อความในตราตั้งเจ้ าคณะรัฐกลันตัน (เฉพาะภาษาไทย)

343

ข้ อความในตราตั้งเจ้ าคณะรัฐกลันตัน (ส่ วนทีเ่ ป็ นภาษาไทย)
แต่ งตั้งหัวหน้ าพระสงฆ์ (เจ้ าคุณ) รัฐกลันตัน
สุ ลต่านอิสมาย เพตรา อีบณี ย ์ อัล-มารท์ฮูม สุ ลต่าน ยาย่ะ เพตรา ดี.เค. ดี.เอ็ม.เอ็ม, ดี.เค. (เนกรี เซมบิ
ลัน) ดี.เค. (นเกรี สลังงอร์ ) ดี .เค. (เนกรี ยะโฮร์ ) ดี .เค. (เนกรี เคดาห์) ดี .เค. (เนกรี เปรัก) ดี .เค. (เนกรี
ตรังกานู) ดี.เค. (เนกรี ปะลิส) ดี.เค.เอ็ม.บี (บรู ไน) ดี.พี.เ (เนกรี สาราวัก) เอ็ส.พี.เอ็ม. เค., เอ็ส เจ.เอ็ม.
เค., เอ็ส.พี.เอ็ส.เค. สุ ลต่านและเจ้าผูค้ รองรัฐกลันตันและบรรดาอาณาเขตที่ข้ ึนต่อรัฐนี้
นมัสการ พระครู สุวรรณาวุฒิธร
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าง ไทยฝ่ ายพุทธศาสนา (เจ้าคุณ-ผูน้ า
น
สำ ยมประเพณีว่า หัวหน้าคณะสงฆ์
1. โดยที่เป็ นธรรมเนี

วัดต่างๆ) ในรัฐกลันตัน จะได้รับแต่งตั้งโดยผูค้ รองนครรัฐภายใต้ลายพระนามและพระราชลันจกร

2. และโดยที่พระครู สีลคุณาภรณ์ ผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งโดยเรา สุ ลต่านอิสมย เพตรา เมื่อวันที่
10

ค.ศ. 1995 ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.

2001 ตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้ตาแหน่งหัวหน้าคณะสงฆ์ (เจ้าคุณ) ว่างลง
3. ฉะนั้น บัดนี้ เรา ในการใช้สิทธิและอานาจในฐานะสุ ลต่านและเจ้าผูค้ รองรัฐกลันตัน จึง
ขอแต่งตั้งโดยสัญญาบัตรฉบับนี้ให้พระครู สุวรรณวุฒิธรเป็ นหัวหน้าคณะสงฆ์ (เจ้าคุณ)
รัฐกลันตัน มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กร

.ศ. 2003 ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2003 ร ก

สาหรับ
1

มกราคม พ.ศ. 2546
4. และด้วยการแต่งตั้งนี้ พระครู สุวรรณาวุฒิธร ที่กล่าวชอบนี้ ได้รับมอบอานาจและเอก
สิ ทธิให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดและความผูกพันทั้งปวงที่หวั หน้าคณะสงฆ์พึงมีและโดยหนังสื อ
ฉบับนี้ เราขอประกาศแก่บรรดาผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบความข้อนี้
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล

นายบรรลือ ขอรวมเดช

ที่อยู่

126 ซอยศรี พิชยั ถนนคันคลองประปาฝั่งซ้าย เขตบางซื่ อ
แขวงบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร

ที่ทางาน

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
กรุ งเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521
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ส
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ั
ศึกห
ษาระดั
บปริ ญญาบั
ณล
ฑิตาสาขาวิ
ชาศิลปศึกษา
น
ง
ำ
ส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529

ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุ งเทพมหานคร

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2527-2528

อาจารย์ 1 โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองแขม เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร

พ.ศ. 2528-2548

อาจารย์ 3-7 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง

พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั

อาจารย์ 7 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์

