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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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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กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ัย ฉบับ นี้ ได้ รั บ การสนับ สนุ น ทุ น และเวลาในการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ทาให้ขา้ พเจ้าดาเนินการวิจยั ได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของมหาวิทยาลัย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่ได้ให้โอกาสและเวลา จนกระทัง่ ศึกษาสาเร็ จ
ในการทางานวิจยั ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคาปรึ กษาแนะนาจากอาจารย์หลายท่าน ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยูจ่ ึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี ท่านแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็ก
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สุ ขุม ที่ ไ ด้ใ ห้ค าแนะน าในช่ ว งเริ่ ม ต้น ของการเสนอหัวข้อ และกรอบการวิจ ัย ท่ า นที่ ส อง คื อ
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ชยั สายสิ งห์ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ที่ได้ให้คาปรึ กษา แนะนา
ปรับปรุ งขอบเขตงานวิจยั ให้กระชับและเหมาะสมขึ้นรวมถึงข้อวิจารณ์ ปรับปรุ งแก้ไขในภาพรวม
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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