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The aims of this research are to study Buddhist temples in the city of Songkhla.
They were built during the early Rattanakosin period under the reign of King Rama V. Areas
of study include the eastern part of the city of Songkhla and some parts of Hat Yai,
Singhanakorn, Satingpra, Krasaesin, and Ranot. Twenty-five temples were chosen as case
studies and analyzed in historical and political contexts.
The research has found that Songkhla city has the renovated temples and the
newly created temple which were built in Rattanakosin era.They were built to make an
auspicious place. Remarkably from the expansion of the community each time, a new temple
will be created in the area. The researcher is classified in three styles by following the, Na
Songkhla officials family played a role, these are.
Chinese traditional style: This style was a symbol of Songkhla city in the age of
th
Phraya Vichiankeeree (Tian Seng), the 4 governor who was structured in traditional Chinese
culture, contemporary during the reign of King Rama III.
The Contemporary Style under The King Rama III personal taste: this style was
the symbol of Songkhla city when it was governed by Chow Phraya Vichiankeeree (Boon
th
Sang), the 5 governor, the same time as from the King Rama III era to the middle of King
Rama IV. This style was caused by the previous era of Songkhla which was not the favourite
style of the Royal Court, so that made Chow Phraya Vichiankeeree (Boon Sang) use the
Royal personal taste style of architecture for the pleasure of the court and to show his
loyalty.
Western Influenced Style: This style was a symbol of Songkhla city when it was
th
governed by Phraya Vichiankeeree (Men), the 6 governor until it ended the administration by
the governor of Songkhla in the reign of King Rama V. because Bangkok in that period was
influenced by western culture instead of Chinese culture, so the governor of Songkhla who
was come from Bangkok brought the western style to Songkhla, which can be seen from The
Ordination Halls in Wat Chaeng, included with the conflict within the Governor of Songkhla
th
family about snatching to win the 7 governor of Songkhla position. With all results, The
western influenced style architecture was created for show his loyalty to the Court ,also
caused by the conflict within the Governors of Songkhla family.
In addition, The research has found the temple which patronized by the governor
has become a model temple and inspiring other people to use the same style when they built
the temple outside Songkhla city. And because Songkhla was governed by Na Songkhla
families, The Chinese lineage governor which was controlling all the area of the eastern
Songkhla lake, therefore the Architectural style under the patronage of the Governor’s family
became popular and widely spread in Songkhla. At the same time, the western area of
Songkhla lake did not use this style, Because it was under the rule of the Pattalung City
Governor.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการศึกษา
สืบเนื่องจากปัญหาความแตกแยกของหัวเมืองต่างๆ ในสมัยกรุงธนบุรี ทาให้สมเด็จพระเจ้า
ตากสินทรงมีนโยบายแต่งตั้งให้พระญาติและบรรดาบริวารของพระองค์เป็นเจ้าเมืองสาคัญต่างๆ เช่น
พระเจ้านครศรี ธรรมราช (หนู) เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 23191 และสาหรับ เมือ ง
สงขลานั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการค้าทางทะเลมาแต่เดิม จึงทรงแต่งตั้ง
จีนเหยียงเป็นเจ้าเมืองสงขลา (พ.ศ. 2318–2327) อดีตนายอากรรังนกผู้มีความจงรักภักดี อีกทั้งยัง
เป็นชาวจีนที่มีความสามารถทางการค้าและการประมง2 ต่อมาเมื่อเริ่มเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่ง
ถือเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาเมืองสงขลาอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเจ้าเมืองสงขลา (เหยี
ยง) แล้วทรงโปรดเกล้าฯ ให้ บุญหุ้ย บุตรคนโตของพระยาสงขลา (เหยียง) ผู้ยอมสวามิภักดิ์ต่อพระ
ราชอานาจใหม่ ขึ้นเป็นเจ้าพระยาอินทคีรี เจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 2 (พ.ศ. 2327–2355)
จากนั้นส่วนกลางยังมีนโยบายในการพัฒนาเมืองสงขลาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2334 ได้
แยกเมืองสงขลาซึ่งเดิมขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช มาขึ้นตรงต่อราชสานักส่วนกลาง และยกฐานะขึ้น
เป็นหัวเมืองชั้นโท ทั้งยังเพิ่มบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองจากพระยาขึ้นเป็นเจ้าพระยาในคราวที่ทรงแต่งตั้ง
เจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) เจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 2 และยังยกฐานะจากเจ้าเมืองสงขลาเป็นผู้สาเร็จ
ราชการเมืองสงขลา ทาให้ตระกูลเจ้าเมืองสงขลากลายเป็นตระกูลใหญ่ที่มีอานาจสูงสุดในเมืองสงขลา
และตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา ส่งผลให้คนในตระกูลเจ้าเมืองใช้อานาจหน้าที่สร้างความมั่งคั่ง
และอิทธิพลต่อมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ
กระทั่งในสมัยเจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 3 พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) (พ.ศ. 2355–2360)
และพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) (พ.ศ. 2360–2390) เจ้าเมืองลาดับที่ 4 ซึ่งไม่เป็นที่โปรดปรานของ
ราชสานักส่ว นกลางเท่าที่ควร ดังเห็นได้จากการมีบรรดาศักดิ์ เพียงชั้นพระยา ซึ่งต่างกับเจ้าเมือ ง
สงขลาคนก่อน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนกลางได้ มีนโยบายขยายอานาจไปยังเมืองไทรบุรี
และเปรัค โดยมอบหมายให้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้ดาเนินการ และให้เมืองสงขลาทาหน้าที่เพียง
ส่งกาลังสนับสนุนเท่านั้น3 ทาให้ทางเมืองสงขลาซึ่งมีข้อบาดหมางใจกับเมืองนครศรีธรรมราชอยู่เป็น
ทุ น เดิ ม จึ ง ไม่ เ ต็ ม ใจให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง มากขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พราะเมื่ อ
นครศรี ธ รรมราชนอกจากจะเป็ น หั ว เมื อ งชั้ น เอกแล้ ว เจ้ า พระยานครฯ (น้ อ ย) เจ้ า เมื อ ง
1

สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลา ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.
2310-2445 (สงขลา: โครงการบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2523), 162.
2
ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หน้า 30-35.
3
สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลา ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.
2310-2445, 167-169.

1

2
นครศรี ธรรมราช ยังมีความใกล้ ชิดกับราชสานักส่วนกลางมากกว่าเจ้าเมือ งสงขลาอีกด้วย ทาให้
ความสาคัญของเมืองสงขลาในช่วงรัชกาลที่ 2 และ 3 ต้องถูกลดบทบาทลง ประกอบกับความ
ประพฤติส่วนตัวของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น การเข้าไปพัวพันกับการค้า
ฝิ่น และหาผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงมีพระราชกระแสไปยังพระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด) ให้นาตัวพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) พร้อมด้วยผู้ซื้อ
ขายฝิ่นในเมืองสงขลามาสาบานตัว ดังปรากฏในจดหมายหลวงอุดมสมบัติ ความว่า
ให้ช่วยชาระคนขายฝิ่นที่เมืองสงขลาเสียให้สิ้นด้วย แล้วให้ซักถามพระยาสงขลาได้ว่าขาย
ฝิ่นแลรู้เห็นว่าผู้ใดซื้อขายบ้าง พระยาสงขลาก็ชุบเลี้ยงเป็นถึงเจ้าเมืองสงขลา รู้อย่างธรรมเนียม
อยู่แล้ว ให้บอกความแต่ตามจริงให้จงได้ แล้วให้ทาคาสาบานส่งออกมา ให้เอาตัวพระยาสงขลา
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และผู้ซื้อขายฝิ่นมาสาบานเสียให้เข็ดหลาบ อย่าให้ทาอีกต่อไป

นอกจากนั้นเมืองสงขลาในสมัยของพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ยังได้เกิดกบฏเมืองไทรบุรี
ขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ. 2373 และครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 23815 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความไม่
ร่วมมือกันระหว่างเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) และพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เนื่องจากเมือง
ทั้ง 2 ต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นที่จะได้รับความดีความชอบจากราชธานีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในเชิงความ
ผูกพันธ์ทางเครือญาติด้วยการถวายธิดาเข้ารับราชการฝ่ายใน หรือเป็นเพราะความสามารถเฉพาะตัว
ของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเอง โดยเฉพาะในช่วงที่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) เป็นเจ้าเมือง
ในขณะที่เจ้าเมืองสงขลานั้น กลับได้รับการตาหนิจากส่วนกลางอยู่เสมอ ดังปรากฏในจดหมายหลวง
อุดมสมบัติที่บันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งปราบกบฏเมืองไทรบุรี ในปี พ.ศ. 2381 โดยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภถึงเจ้าเมืองสงขลา ดังนี้
แล้วรับสั่งท้าวพระกรุณาด้วยราชการเมืองไทรว่าออกไปสักทีหนึ่งเถิด อ้ายแขกมันจองหอง
คุมเหงนักหนายกเข้ามาในเขตแดนเมืองสงขลา ทาเอาเมืองจะนะ เมืองเทพาไปได้ พระยาสงขลา
ก็พากันอ้อแอ้เสียหมด นั่งให้อ้ายแขกมันหลอกลวง ทาเข้ามาได้จนในเขตแดนอ้ายแขกมันก็เป็น
แต่ลูกเล็ก ๆ ยังให้มันทาได้ น่าเกลียด น่าชังนักหนาทีเดียว อ้ายย่าโม่อะไรมิรู้ ถ้าไม่เป็นคนชอบ
6
อัชฌาสัยอยู่แต่ก่อนแล้วจะส่งท้าวพระกรุณาให้ออกไปตัดหัวมันเสีย

4

หลวงอุดมสมบัติ, จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ พร้อมคาบรรยายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530), 178-179.
5
เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ, “นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 23282439” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2522),
85-88.
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หลวงอุดมสมบัติ, จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ พร้อมคาบรรยายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530), 58.
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อันแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองสงขลาปฏิบัติราชการไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยจนที่สุดแล้ว
ถึงกับจะให้จับตัวพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ต้องพระอาญาลงโทษประหารชีวิต ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานอานาจทางการเมือง และความมั่นคงของคนในตระกูลเจ้าเมือง
เป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม จากสภาพที่ตั้งของเมืองสงขลาซึ่งอยู่ในเส้นทางเดินเรือข้ามสมุทรที่สาคัญ
ประกอบกับการที่มีเจ้าเมืองชื้อสายจีนที่ปกครองโดยสืบสายสกุลมาช้านาน รวมทั้งในขณะเดียวกันก็
ได้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นในเมืองจีน กลายเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทาให้ชาวจีนอพยพเข้ามา
ตั้งหลักแหล่งในเมืองสงขลามากขึ้น ณ เวลานั้น ทาให้กิจการในเมืองสงขลาขยายตัวออกไปอย่าง
กว้างขวาง รวมไปถึงศิลปวิทยาการต่างๆ ที่เป็นผลพวงทางวัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
พื้นที่ เช่น กระเบื้อง ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อกระเบื้องสงขลา ผ้าทอเกาะยอ และเครื่องปั้นดินเผา
บ้านสทิงหม้อ รวมถึงงานสถาปัตยกรรมภายในวัด และโดยเฉพาะอาคารสาคัญอย่างพระอุโบสถ เช่น
วัดสุวรรณคีรี วัดศิริวรรณาวาส วัดดอนแย้ และอาคารศาลหลักเมือง เป็นต้น ซึ่งในกรณีของการสร้าง
อาคารทางศาสนาตามที่กล่าวมานี้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สอดรับกับสุนทรียภาพของชาวเมืองสงขลา
ที่มีประชากรราวครึ่งหนึ่งเป็นเชื้อสายจีนแล้ว ที่สาคัญยังได้รับการอุปถัมป์จากเจ้าเมืองผู้เคร่งครัดใน
ธรรมเนียมจีน คือ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ผู้ซึ่งในขณะนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อม
ถอยของตระกูลเจ้าเมืองสงขลาอีกด้วย
เมื่อพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ถึงแก่อสัญกรรม พระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ก็ได้ขึ้นเป็นเจ้า
เมืองลาดับต่อมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2390 โดยในชีวิตตอนต้นของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้ถวายตัว
เป็นมหาดเล็กในส่วนกลาง ทาให้มีความใกล้ชิดกับราชสานัก จึงได้รับการครอบงาอิทธิพลต่างๆ จาก
ส่วนกลางอย่างมาก ดังนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เจ้าเมืองสงขลา
ลาดับที่ 5 นี้ จึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้ทาหน้าที่ใน
การดูแลหัว เมืองมลายู ด้วยความเรียบร้อยตลอดมา เมืองสงขลาซึ่งเดิมเคยตกต่าอยู่ในภาวะด้อ ย
เกียรติยศและศักดิ์ศรีทางด้านการเมืองก็เริ่มคลี่คลายในทางที่ดีอย่างเป็นลาดับ
จนเมื่อมาถึงช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์
ทรงพอพระราชหฤทัยในการปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ผู้นี้มาก
ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตาแหน่ง เป็นเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) อันสะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงเกียรติยศของเจ้าเมืองสงขลาที่ได้กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้ง
ในสมัยการปกครองของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ซึ่งตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ต่อ
กับ รัชกาลที่ 4 นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นคืนเกีย รติยศชื่อเสียง รวมถึงฐานอานาจทาง
การเมือ งและความมั่ง คั่งของตระกูล เจ้าเมืองดังกล่าวแล้ว นั้น ยังเป็นช่ ว งเวลาแห่งการฟื้นฟูแ ละ
บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวนั้น ยังสอดคล้องกับแบบ
แผนทางศิลปสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าแบบพระราชนิยม (ในรัชกาลที่ 3) อี กด้ว ย การเกิดขึ้นของ
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นไปตามยุคสมัยแล้ว ยังอาจมีความสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ทางการเมืองภายในเมืองสงขลาด้วยเช่นกัน เนื่องจากในสมัยก่อนหน้า นี้ คือในสมัยการ
ปกครองของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) สถาปัตยกรรมทางศาสนาต่างๆ ในเมืองสงขลา ภายใต้การ
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อุปถัมป์ของเจ้าเมือง ล้ว นมีลักษณะเป็น อาคารในธรรมเนียมอย่างจีน เช่น อาคารศาลหลักเมือ ง
สงขลาเป็นต้น7
กระทั่งในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เกิดการ
ปรากฎรูปแบบสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกของพระอุโบสถในเมืองสงขลาขึ้น เช่น พระอุโบสถวัด
แจ้ง และวัดศาลาหัวยาง โดยการนาของท่านผู้หญิงสุทธิ์ ในเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลา
ต่อจากเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) และเป็นผลให้พื้นที่รอบนอกของเมืองสงขลาต่างปรากฎรูปแบบ
ของพระอุโบสถที่คล้ายคลึงกับแบบอย่างที่ท่านผู้หญิงสุทธิ์ได้สร้างไว้
จากปัจจัยที่มาและลักษณะของพระอุโบสถที่ปรากฎตามช่วงเวลาดังกล่าว ย่อมชี้ให้เห็นถึง
ความสาคัญและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมของเมืองสงขลาอย่าง
ชัดเจน หากแต่ยังขาดการศึกษาที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างลักษณะสถาปัตยกรรรมกับ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการศึกษาที่จะทาให้เห็นถึงคุณค่าและ
ความสาคัญในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันแสดงให้เห็นถึง การก่อเกิดทางวัฒนธรรม
ของเมืองสงขลาโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะต้องมีการศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ตามระเบียบวิธีของการวิจัยทางศิลปสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสาคัญของวัดภายใต้บริบททางสังคมและการเมืองในพื้นที่เมืองสงขลา
ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงราวสมัยรัชกาลที่ 5
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการออกแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถในเมือง
สงขลา ในสมัยที่ปกครองโดยเจ้าเมืองเชื้อสายจีน ตั้งแต่ พ.ศ. 2318-2444
สมมุตฐิ านเบื้องต้น
การกระจายตั ว ของรู ป แบบพระอุ โ บสถในพื้ น ที่ ช นบทของเมื อ งสงขลา อาจเป็ น การ
พยายามแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความทันสมัยและความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท
ดังนั้นรูปแบบของพระอุโบสถในพื้นที่ชนบท จาเป็นต้องมี “ต้นอย่าง”สาหรับการศึกษา ซึ่งรูปแบบที่
เหมาะสมในการเป็น “ต้นอย่าง” ย่อมต้องมีความสาคัญทั้งในเรื่องแนวคิด ที่มา ความงาม และความ
เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย ซึ่งจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงวัดที่เจ้าเมืองสงขลาหรือ
คนในตระกูลเจ้าเมืองได้ให้การอุปถัมป์ไว้หลายวัด เช่น วัดสุวรรณคีรี วัดศีรีวณาวาส วัดมัชฌิมาวาสฯ
วัดแจ้ง และวัดศาลาหัวยาง เป็นต้น ในจานวนนี้วัดบางแห่ง เช่น วัดสุวรรณคีรี และวัดแจ้ง ยังมี
สถานะเป็นวัดประจาตระกูลของเจ้าเมืองอีกด้วย ทาให้พระอุโบสถในเมืองสงขลามีสถานะเป็นทั้ง
“วัดต้นอย่าง” ที่อุปถัมป์โดยตระกูลเจ้าเมือง และ “วัดเอาอย่าง” ที่สร้างโดยชาวเมือง

7

ดูรายละเอียดในบทที่ 2, 40-41.

5
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาวิจัยครอบคลุมพื้นที่ บริเวณ จ.สงขลา ฝั่งตะวันออกทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย
อ.ระโนด (บางพื้นที่) อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.หาดใหญ่ (บางพื้นที่) และ อ.เมือง
สงขลา
2. ขอบเขตด้านแบบแผนทางสถาปัตยกรรม
ศึกษาพระอุโบสถและพระวิหารที่สร้างขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงราวสมัย
รัชกาลที่ 5 และเน้นศึกษาเฉพาะพระอุโบสถและพระวิหารชนิดเครื่องก่อ ที่มีเสาพาไลรับหลังคาปีก
นก
3. ขอบเขตด้านเนื้อหาทางประวัติศาสตร์
ศึกษาในช่ ว งต้นกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ จนถึงราวสมัย รั ช กาลที่ 5 โดยเน้ นเนื้ อ หาทาง
ประวัติศาสตร์เฉพาะของเมืองสงขลา ในสมัยที่ปกครองโดยเจ้าเมืองเชื้อสายจีน ตั้งแต่ พ.ศ. 23182444
ขั้นตอนและวิธีการของการศึกษา
นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงบทบาทและหน้า ที่ของวัดที่มีต่อชุมชน ทั้งในระดับ
ท้อ งถิ่ น จนถึ ง ภาพรวม ก่ อ นน ามาวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง เปรี ย บเที ยบระหว่ า งบทบาทของวั ด ในแบบ
เฉพาะถิ่นกับบทบาทของวัดในกลุ่มวัฒนธรรมส่วนกลาง (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของช่วงเส้นเวลาใน
ระดับเดียวกัน) จากนั้นจึงนา “เหตุ” ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และสภาพสังคม มา
ขยายความให้เกิดเป็น “ผล” ในการสร้างสรรค์งานพุทธสถาปัตยกรรมของเมืองสงขลา ประกอบกับ
การสอบทานกั บข้อ มูล ทางสถาปั ตยกรรมที่ได้ จากพื้ นที่ ที่ทาการศึกษา โดยการเปรี ย บเที ยบกั บ
สถาปัตยกรรมในลักษณะเดียวกันที่ปรากฎในส่วนกลาง ทั้งในเชิงการวางผั ง ประโยชน์ใช้สอยอาคาร
และองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ส่วนฐาน ผนัง เสา หลังคา และโครงสร้าง เป็นต้น
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงความสาคัญของวัดในเมืองสงขลาในแง่มุมต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมของ
พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น
2. ทราบถึงมูลเหตุที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของวัดในเมืองสงขลา
3. เกิดความสานึกและเห็นความสาคัญของพื้นที่บริเวณเมืองสงขลาในเชิงศิลปวัฒนธรรม
มากขึ้น อันจะนามาซึ่งสัมฤทธิผลต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับ
ภูมิภาคอย่างยั่งยืนและเหมาะสม
แหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลในเชิงเอกสาร
1.1 เอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ เช่น พงศาวดารเมืองสงขลา
1.2 เอกสารทางประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ได้แก่ หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ บทความต่างๆ ฯลฯ โดยสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งข้อมูล ดังนี้
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1.2.1 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2.2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
1.2.3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
1.2.4 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. ข้อมูลภาคสนาม เช่น แบบทางสถาปัตยกรรมจากการสารวจรังวัด ภาพถ่าย และการ
สัมภาษณ์ ฯลฯ

แผนที่ที่ 1 ที่ตั้งของจังหวัดสงขลา
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แผนทีท่ ี่ 2 ขอบเขตด้านพื้นทีใ่ นการศึกษา

บทที่ 2
พัฒนาการเมืองสงขลาและการปกครองของเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา
เมืองสงขลาเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาคู่ขนานกับเมืองพัทลุงที่
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม โดยมีทะเลสาบสงขลากั้นระหว่างกลาง พื้นทีท่ ั้ง 2 ฝั่งของทะเลสาบเหมาะสมแก่การ
ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากบริเวณรอบทะเลสาบสงขลานั้นมีทั้งลักษณะของความเป็นเมืองท่า
และเมืองกสิกรรมอยู่ในตัว แต่อย่างไรก็ตามบางพื้นที่ของบริเวณทะเลสาบฯ ก็มีปัจจัยที่ไม่เอื้ออํานวย
ต่อการตั้งถิ่นฐานอยู่บ้างเช่น กัน ที่สําคัญคือ ปัญหาของน้ําจืดสําหรับการบริโภคในฤดูแล้ ง บ่อน้ําตื้น
อาจขุดได้น้ําจืดสําหรับบริโภคในบางพื้นที่ แต่เป็นปริมาณน้ําที่มีจํากัดที่ได้จากน้ําฝนที่ขังอยู่ในชั้น
ทราย เช่น ในบริเวณเกาะยอ บ่อน้ําจืดที่เคยเพียงพอแก่การบริโภค ซึ่งต่อมาเริ่มมีปัญหามากขึ้น
เพราะประมาณน้ําน้อยลงและจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปุาไม้ซึ่งเป็นที่ดูดซับ
ความชื้นได้ถูกบุกรุกเพื่อใช้เป็นพื้นที่กสิกรรม ทําให้แหล่งต้นน้ําลดน้อยลง ความเค็มของน้ําทะเลจึงซึม
ผ่านเข้าไปตามลําคลองต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบฯ มากขึ้น นอกจากนี้บางพื้นที่รอบทะเลสาบฯ บางปี
ในฤดูฝนก็มีน้ําท่วมอย่างรุนแรง ถึงแม้ว่าจะเป็น เพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ กลับทําความเสียหายเป็น
อย่างมาก อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่อการตั้งถิ่นฐานอยู่บ้าง แต่พื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาและ
บริเวณชายฝั่งทะเลโดยภาพรวมแล้วก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
ความเหมาะสมของที่ตั้งเมืองสงขลา
ที่ตั้งเมืองสงขลาอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า “ปากอ่าวทะเลสาบ” ซึ่งเป็นปากทางเข้าออกของทะเลสาบสงขลา ภูมิลักษณ์เช่นนี้เกิดจากบริเวณปลายสุดของแนวสันทราย 2 แนว ทอดตัว
ยาวซ้อนเหลี่อมขนานกันตามแนวเหนือ-ใต้ ในทิศทางสวนกัน กล่าวคือแนวสันทรายระโนด-สทิงพระ
เชื่อมต่อกับแนวสันทรายนครศรีธรรมราชในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของ อ.หัวไทร ตั้งแต่ อ.ระโนดผ่าน
สทิงพระลงมาจนหัวเขาแดง พื้นที่นี้ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “แผ่นดินบก”1 แนวสันทรายนี้ทอดตัวอยู่ใน
ลั ก ษณะเฉี ย งจากทิ ศตะวั น ตกเฉีย งเหนือ มาสู่ ท างทิศ ตะวั นออกเฉี ย งใต้ มี ร ะดั บ ความสู งกว่ า น้ํ า
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 3-5 เมตร2 บริเวณตอนใต้ของแนวสันทรายเป็นเนินเขาหลายลูก
เชื่อมต่อกัน เช่น เขาแดง เขากาหรํา เขาเมืองหรือเขาบ่อทรัพย์ เขาเขียว เป็นต้น บริเวณนี้เป็นที่ตั้ง
1

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, “ชุมชนแรกสมัยประวัติศาสตร์บริเวณคาบสมุทรสทิงพระและบริเวณใกล้เคียง,”
ใน ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ, บรรณาธิการโดย สถาพร ศรีสัจจัง (สงขลา: สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528), 29.
2
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, “สภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา,” ใน
ประวัติสาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ, บรรณาธิการโดย สถาพร ศรีสัจจัง (สงขลา: สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528), 54.
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9
ของเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง และเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนที่เชิงเขาเมืองหรือเขาบ่อทรัพย์ ส่วนแนว
สันทรายอีกแนวหนึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อจากผืนแผ่นดินตามแนวชายฝั่งจะนะ-เทพา บริเวณปลายสุด
ของแนวสันทรายทอดยาวไปทางทิศเหนือเป็นแหลมสนอ่อน แนวสันทรายนี้เป็นที่ตั้งของเมืองสงขลา
ฝั่งบ่อยาง ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในรายละเอียด
สภาพภู มิ ศ าสตร์ “ปากอ่ า วทะเลสาบ” มี เ วิ้ ง ทะเลอยู่ ด้ า นใน ประกอบกั บ มี ภู เ ขาอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ ทําให้บริเวณนี้มีความเหมาะสมกับการเป็นท่าเทียบเรือ เนื่องจาก
มีทะเลที่ปราศจากคลื่นลมอยู่ภายใน และยังมีแนวภูเขาซึ่งทําหน้าที่กําบังหลบลมพายุในช่วงฤดูมรสุม
ได้เป็นอย่างดี สภาพความเหมาะสมในเชิงภูมิศาสตร์ของเมืองสงขลาดังกล่าวนี้ ปรากฏเป็นหลักฐาน
อยู่ในรายงานของบาทหลวงเดอ ชัว ซี ทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ พ.ศ. 2229 ความว่า
เมืองสงขลา (หัวเขาแดง) นี้ ... เป็นทําเลที่เหมาะดีมาก และภูมิประเทศก็เป็นที่กําบังข้าศึก
อยู่ในตัวแล้ว ถ้าจะทําท่าเรืออย่างดีที่เมืองนี้ก็ทําได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนเท่าไรนัก เพราะเรือ
ขนาดกลางก็เข้าออกได้อย่างสบาย และเมื่อเข้าไปจอดแล้วก็อยู่ในที่กําลังคลื่นลมทุกฤดู เว้นแต่
ฤดูที่ลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะจอดเรือในที่นี้ไม่ได้ แต่ก็ ไม่ประหลาดอะไร เพราะ
เมื่อถึงฤดูลมพัดมาจากทิศนี้แล้ว เรือต่างๆ ก็จะถอยไปจอดที่เมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นท่าเรือที่
3
ดีพ้นอันตรายทุกอย่างด้วย

นอกจากนั้ น สภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ ตั้ ง เมื อ งสงขลายั ง เหมาะสมกั บ การค้ า ทางบกด้ ว ย ซึ่ ง
เชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างฝั่งอันดามันทางด้านตะวันตกกับฝั่งทะเลอ่าวไทยด้า นตะวันออก คือ
เส้นทางเมืองสงขลา-ไทรบุรี โดยผ่านทางคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีต้นน้ําอยู่ที่แนวเทือกเขาสันกาลาคีรี และ
ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่ อ.หาดใหญ่ ในปัจจุบัน เส้นทางนี้เป็นเส้นทางการค้าโบราณ ปรากฏชุมชน
หลายแห่งตามแนวลําคลองอู่ตะเภา นับจากปากคลองอู่ตะเภา เช่น ท่าหาดใหญ่ บ้านท่ากอ บ้าน
คลองสระ บ้านบางเลา บ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งหม้อ ไปจนถึงหมู่บ้านเขารูปช้าง เมื่อถึงต้นน้ํา จึงจะเดิน
เท้าข้ามเนินเขาเพื่อไปลงลําน้ําปะลิศซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มีเกาะลังกาวีอยู่ด้านหน้าปากน้ําปะลิศ
ใช้เป็นแนวกําบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี4 จากนั้นล่องเรือเลาะเลียบริมชายฝั่งไปทางใต้จนถึงเมืองไทรบุรี
เส้ น ทางการค้าข้ามมหาสมุทรนี้ ปรากฏหลักฐานตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 22 ดังใน
บันทึกของโทเม ปิเรส (Tome Pires) ที่ได้บันทึกข้อมู ลจากการสอบถามของพ่อค้าชาติต่างๆ ที่
เดินทางเข้ามาค้าขายที่มะละกา และได้ปรากฎข้อความที่เกี่ยวกับสยามว่า “...การเดินทางติดต่อไปมา
ค้าขายระหว่างชาวเคดาห์กับอาณาเขตของอาณาจักรสยามโดยทางบก ใช้เวลา 3-4 วัน และผ่านทาง
แม่น้ําเคดาห์...”5
3

ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25 ภาคที่ 4, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 302.
มานิต วิลลิโภดม, กัมโพชนคร-อโยธยา ตามพรลิงค์ (ม.ป.ท., 2528. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิง
ศพนายเกียรติ เวสสะโกศล ณ วัดตรีทศเทพ กุมภาพันธ์ 2528), 119.
5
Tome Pires, The Suma Oriental of Tome Pires, translated by Amando Cortesao
(London: Hakluyt Society, 1994), 103-111, อ้างถึงใน ศรีสุพร ช่วงสกุล , “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสงขลา
4

10
นอกจากนั้นตําแหน่งที่ตั้งของเมืองสงขลายังมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทาง
ติดต่อค้าขายในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเชื่อมโยงเมืองท่าการค้าต่างๆ ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้อีกด้วย ดังปรากฏในบันทึกหลายแห่งของบรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสที่เดิน
ทางเข้ามาติดต่อค้าขาย โดยได้กล่าวถึงความเหมาะสมของที่ตั้งเมืองสงขลาฝั่ง หัวเขาแดงว่า เป็นจุดที่
สามารถใช้รวบรวมสินค้าจากบริเวณใกล้เคียงเพื่อจัดส่งไปยังสถานีการค้าใหญ่อีกที่หนึ่ง ดังความว่า
เราเห็นว่าจะไม่เป็นการผิดหวังมากหากคิดจะสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นที่ ซิงกอรา
(สงขลา) ซึ่งอยู่ทางเหนือของปัตตานีเป็นระยะทางประมาณ 23 ลีก...ข้าพเจ้าคิดว่าเราอาจใช้
สงขลาเป็นที่สําหรับตระเวนหาสินค้าจากบริเวณใกล้เคียงเพื่อจัดส่งให้ห้างของเราที่กรุงสยาม โค
6
ชินไชน่า บอร์เนียว และห้างของเราบางส่วนที่ญี่ปุนได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งในบันทึกจดหมายเหตุของ เดอ ชัว ซี ก็ยังยืนยันถึงความเหมาะสมของที่ตั้งเมือง
สงขลา ดั ง ความว่ า “...บรรดาเรื อ ต่ า ง ๆ ที่ ผ่ า นช่ อ งแคบมะละกาก็ ต้ อ งผ่ า นเมื อ งสงขลาทุ ก ลํ า
เพราะฉะนั้นถ้าได้มีเรือไว้สัก 2 หรือ 3 ลํา ก็จะได้ทําการค้าขายติดต่อกับเมืองจีน เมืองญี่ปุน เมือง
มะนิลา และเมืองบอนีโอ ได้อย่างสะดวก...”7 หรือ “... ถ้าจะว่าไปแล้วจะหาที่ใดสําหรับการค้าขาย
กับเมืองจีน เมืองญี่ปุน เมืองตังเกี๋ย และเมืองไทรที่จะเหมาะยิ่งกว่าเมืองสงขลาเป็นไปไม่ได้...”8
พร้อมกันนี้บาทหลวง เดอ ซัว ซี ยังได้คาดการณ์เอาไว้ว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าเมือง
สงขลาจะเป็นเมืองที่มีการขยายตัวทางการค้าอย่างใหญ่โต ดังข้อความที่ว่า “...เมืองสงขลานี้ก็เป็น
แหล่งที่จะตั้งการค้าขายได้ ซึ่งต่อไปจะเป็นทําเลค้าขายอย่างใหญ่โตก็ได้...”9
จากที่กล่าวมานั้นจึง สรุปได้ว่าที่ตั้งของเมืองสงขลาเป็นจุดที่มีความเหมาะสมที่เอื้อต่อการ
เป็นท่าทางการค้า มีความสะดวกสบายในการเทียบท่าเรือ และยังเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงทั้งการค้า
ภายในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ซึ่งรวมไปถึงการค้าข้ามคาบสมุทร ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่
การเคลื่อนย้ายที่ตั้งของเมืองสงขลาทั้ง 3 แห่ง จึงอยู่ไม่ไกลกันมากนัก ดังจะกล่าวต่อไป

พ.ศ. 2385-2472” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอักษรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2547), 26.
6
กรมศิลปากร, บันทึกสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1,
แปลโดย ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2512), 176-177.
7
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25 ภาคที่ 4, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 302.
8
เรื่องเดียวกัน, 309.
9
เรื่องเดียวกัน, 302.
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ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
พื้นทีต่ อนในโดยรอบทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งผลิตสินค้าส่งออกสําคัญของเมืองสงขลามา
โดยตลอด มีส ภาพภูมิศาสตร์ เป็น ที่ราบลุ่ม เหมาะสมกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลู กข้าว
นับตั้งแต่ อ.ระโนด ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบสงขลา อ.หัวไทร ทางตอนเหนือ และใน
เขต จ.พัทลุง ทางด้านตะวันตก และส่ ง ออกผ่ านทางเมืองสงขลา ดังปรากฏในรายงานของพ่อค้า
ชาวดัตซ์ เมื่อ พ.ศ. 2163 ระบุว่า “...เมืองสงขลาส่งข้าวออกทุกปีๆ ละ 500-600 last หรือมีน้ําหนัก
ประมาณ 753,384 กก...”10
ทั้งนี้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกของเมืองสงขลามาโดยตลอด แม้จนกระทั้งในช่วงหลังจากเมือง
สงขลาทีห่ ัวเขาแดงถูกทําลายลงไป และอยู่ในช่วงของเมือสงขลามาฝั่งแหลมสน ก็ยังปรากฏว่ามีพ่อค้า
ชาวจีนจากเมืองเอ้หมึง (Amoy) เดินทางเข้ามาซื้อข้าวที่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ.226811 และช่วงที่เมือง
สงขลาตั้งอยู่ทฝี่ ั่งบ่อยางก็ยังปรากฏว่า ข้าวเป็นสินค้าส่งออกของเมืองสงขลามาโดยตลอด
สิน ค้าอีกประเภทหนึ่ งที่มีความสํ าคัญ คือ รังนก น้ําตาลโตนด ซึ่งชาวพื้นเมืองเรียกว่า
น้ําผึ้ง มีการผลิตมาแต่ดั้งเดิมโดยเฉพาะในแถบเมืองสทิงพระ ส่วนพริกไทยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
ที่ปลูกกันมากในลุ่มทะเลสาบสงขลานับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา โดยมีการขยายพื้นที่การ
ปลูกพริกไทยอย่างกว้างขวางทั้งในปัตตานี สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช จนกระทั่งพ่อค้าชาว
ดัตช์ระบุไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้ส่งเรือจําพวก “แวงเกอร์” ประมาณ 4-5 ลํา มาประจําอยู่ที่สงขลา
เพื่อทําหน้าที่กว้านซื้อพริกไทยจากพ่อค้าชาวพื้นเมือง แล้ว รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้างเมืองสงขลา 12
นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทของปุา ได้แก่ หนังสัตว์ เขาสัตว์ งาช้าง นอแรด ขี้ผึ้ง ชัน รวมถึงไม้เนื้อ
แข็งที่นํามาใช้เรือและซ่อมแซมเรือ เป็นต้น
พื้นที่บริเวณภายในที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ ดีบุก ซึ่งเป็นสินค้าที่
ต้องการของพ่อค้าต่างชาติมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 22 โดยระบุว่าเมืองสงขลาเป็นแหล่งผลิตดีบุก
มาก่อน พ.ศ. 2185 และพ่อค้าที่เข้ามาทําการค้าขายดีบุกก็มีทั้งชาวฮอลันดาและอังกฤษ13 แหล่งผลิต
ดีบกุ ที่สําคัญ ได้แก่ บริเวณคลองอู่ตะเภา (ปัจจุบันคือ อ.หาดใหญ่) และบริเวณเมืองจะนะ ซึ่งปรากฏ
เป็นหลักฐานว่าเป็นเมืองอยู่ในความดูแลของเมืองสงขลาทั้งฝั่งแหลมสนและฝั่งบ่อยาง โดยในสมัย
สงขลาฝั่งแหลมสนมีฐานะเป็นเมืองขึ้นก่อน ต่อมาในสมัยสงขลาฝั่งบ่อยางจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของเมืองสงขลา
10

Terpstra, H. De Factorij der Ootindesche Compagnie te Patani, VKII (‘sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1938), 163, อ้างถึงใน ยงยุทธ ชูแว่น, “พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบ
สงขลาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาอักษร
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 42.
11
สารสิน วีระผล, จิ้มก้องและกาไร: การค้าไทยจีน 2195-2396, แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร,
รังษี ฮั่นโสภา และสมพร แลคโซ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2548), 70.
12
กรมศิลปากร, บันทึกสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1,
แปลโดย ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2512), 138.
13
กรมศิลปากร, เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ. 2167-2185,
แปลโดย นันทา สุตกุล (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2513), 284.

12
สินค้าอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ต้องการของพ่อค้าโดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีน คื อ รังนก ซึ่งมี
แหล่งผลิตอยู่ทีเกาะสี่ เกาะห้า ภายในทะเลสาบสงขลา ในช่วงเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงไม่ปรากฏ
หลักฐานว่าบริเวณนี้อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองสงขลา แต่คาดว่าอาจเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อเมือง
สงขลามาก่อน และเจ้าเมืองสงขลาได้เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากบริเวณดังกล่าวมาโดยตลอด แม้
จนกระทั่งก่อนที่เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงจะถูกทําลายใน พ.ศ. 2223 ก็ยังให้คนไปเก็บกว้านรังนก
และภายหลังเมื่อเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกทําลายลง เจ้าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน (โยม) จึงเป็นผู้
ได้รับผลประโยชน์จากการเก็ บรังนก จนกระทั่งจีนเหยียง แซ่เฮา ขอพระราชทานทําอากรรังนกจาก
สมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยยื่นข้อเสนอจ่ายเงินอากรรังนกปีละ 50 ชั่ง (ประมาณ 4,000 บาท) นับแต่
นั้นมาการทําอากรรังนกที่เกาะสี่ เกาะห้า ก็ถูกผูกขาดโดยกลุ่มตระกูล เจ้าเมืองสงขลาเชื้อสายจีนมา
โดยตลอด ก่อนจะถูกเปลี่ยนมือเป็นคนกลุ่มอื่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมูลอากรรังนกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กล่าวได้ว่าเมืองสงขลานั้นมีพื้นที่ภายใน คือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม ทํา ให้พื้นที่
บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาจึงเป็นแหล่งผลิตสินค้าหลากหลายชนิดที่อยู่ในความต้องการของพ่อค้า
ต่างชาติและเป็นแรงจูงใจให้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย และโดยการทําหน้าที่เสมือนเป็นพ่อค้าคน
กลาง ประกอบกับมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออํานวย จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เมืองสงขลาเป็นเมือง
ท่าทางการค้าระหว่างพื้นที่บริเวณลุ่มทะเลสาบฯ กับโลกภายนอก
สภาพภูมิศาสตร์เมืองสงขลา
ตามสภาพทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถแบ่งพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาออกเป็น 2 ส่วน คือ
บริเวณที่ราบด้านตะวันตกของทะเลสาบสงขลา อันได้แก่พื้นที่ตั้งแต่ที่ราบตามแนวเทือกเขาบรรทัด ไป
จนถึงที่ราบริมฝั่งทะเลสาบฯ และบริเวณที่ราบด้านตะวันออกของทะเลสาบสงขลา ได้แก่พื้นที่บริเวณ
แนวสันทรายสทิงพระไปจนถึงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้ า นตะวั น ตกของทะเลสาบสงขลา
ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ อ.ชะอวด ในเขต จ.
นครศรีธรรมราช ทั้งหมดของ จ.พัทลุง และ อ.รัตภูมิ อ.ควนเนียง อ.บางกล่ํา ในเขต จ.สงขลา มี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์สูงชันตามแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบของลุ่มน้ําทะเลสาบฯ ฝั่ง
ตะวันตก และค่อยๆ ลาดต่ําลงทางตะวันออกตามแนวเชิงเขา จนบรรจบกับที่ราบผืนใหญ่สลับกับเขา
ลูกโดดหลายแห่ง เช่น เขาคูหาสวรรค์ เขาอกทะลุ เขาถ้ํามาลัย เขาชัยบุรี เป็นต้น และ ลาดต่ําลงสู่
ทะเลสาบฯ ประกอบกับการที่มีต้นน้ําจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่านที่ ราบลุ่มลงสู่ทะเลสาบฯ หลาย
สาย เช่น คลองปากประ คลองลําปา คลองหานโพธิ์ คลองปากเนียน คลองบางแก้ว และคลองพระ
เกิด เป็นต้น14 ทําให้บริเวณที่ราบดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทํานาทําไร่เป็นอย่างมาก
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ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, “สภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา,” ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี ค าบสมุ ท รสทิ งพระ, บรรณาธิ ก ารโดย สถาพร ศรี สั จ จั ง (
, 2528), 52-53.

13
ด้ า นตะวั น ออกของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ อ.หั ว ไทร ในเขต จ.
นครศรีธรรมราช อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.เมืองสงขลา และ อ.หาดใหญ่ ใน
เขต จ. สงขลา มี ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ เ ป็ น สั นทรายต่ อ เนื่ อ งมาจากแหลมตะลุ ม พุ ก ในเขต จ.
นครศรีธรรมราช และเรื่อยไปจนถึง หัวเขาแดงในเขต อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นภูเขาบนปลาย
แหลมปากอ่าวทะเลสาบฯ นับ เป็ นแนวสันทรายและชายฝั่ งทะเลที่ยาวและเป็น เส้ นตรงที่สุ ดของ
ประเทศ ซึ่งยาวประมาณ 155 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับสันทรายสูงหลายแนว สัน
ทรายสูงเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออกใกล้แนวชายฝั่งทะเล บางแห่งติดกันเป็นพืดสลั บกับร่องน้ํา
ส่วนทางตะวันตกของสันนทรายเป็นที่ราบลาดต่ําลงสู่ทะเลสาบฯ มีลักษณะเป็นดินตะกอนละเอียด
กักเก็บน้ําทํานาได้ดี

แผนที่ที่ 3 สภาพภูมิศาสตร์ของทะเลสาบสงขลา
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พัฒนาการเมืองสงขลา
เมืองสงขลาเป็นเมืองที่มีพัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย ในอดีตนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ราบ
ด้านเหนือของหัวเขาแดงใกล้กับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีลักษณะเป็นเมืองที่มีปูอมและกําแพง
เมืองที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่าที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฎ
บนแผนที่เมื่อ พ.ศ. 2230 โดย เดอลามา วิศวกรชาวฝรั่งเศส ช่ว งเวลาเดียวกัน นี้ บริเวณที่ลุ่มริม
ทะเลสาบด้านใต้ของหัวเขาแดงหรือด้านที่ติดกับปากอ่าวที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบฯ กับทะเลอ่าว
ไทย คงยังไม่ปรากฎเป็นชุมชนอย่างแข็งแรงนัก แต่หลังจากเมืองสงขลาตรงบริเวณหัวเขาแดงได้ล่ม
สลายลง บริเวณนี้จึงกลายเป็นเมืองสงขลาใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในราวปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับต้นกรุง
ธนบุรี แต่เนื่องจากข้อจํากัดในด้านพื้นที่ ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทําให้ เมืองสงขลาที่
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหัวเขาแดงจําเป็นต้องย้ายเมือง “อีกครั้ง” ในขณะเดียวกันแผ่นดินอีกด้านหนึ่ ง
ของทะเลสาบฯ ซึง่ อยู่ไม่ไกลนัก มีลักษณะเป็นแหลมและมีชายฝั่งติดกับ ทั้งทะเลสาบฯ และทะเลอ่าว
ไทย อีกทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวางกว่าเมืองสงขลาเดิม ดังนั้นในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้ย้าย
เมืองสงขลามาตั้งที่แผ่ น ดิน ทางใต้ของปากอ่าว และได้ เจริญ รุ่งเรืองต่อมาจนเป็นเมืองสงขลาใน
ปัจจุบัน15
ในอดีตก่อนการสร้ างเมืองสงขลาบริเวณหั ว เขาแดงนั้น แผ่ นดินทางฝั่ งตะวัน ออกของ
ทะเลสาบสงขลาได้เคยมีชุมชนขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วหลายชุมชนด้วยกัน แต่ชุมชนดังกล่าวส่วน
ใหญ่ได้เสื่อมสลายไป เพราะสาเหตุหลายประการด้วยกัน แต่ประการสําคัญที่สุ ดน่าจะเกิด จากภัย
คุกคามของโจรสลัด มาเลย์16

15

ทิวา ศุภจรรยา, “สภาพภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองสงขลา,” ใน สงขลาศึกษา:
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา (สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2535), 57.
16
สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.
2310-2445 (สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโนฒ สงขลา, 2523), 15.

15

แผนที่ที่ 4 แผนที่เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง พ.ศ. 2230 โดย เดอลามา วิศวกรชาวฝรั่งเศส
ที่มา: โอวาท โกญจนาวรรณ, “การศึกษาปูอมเมืองสงขลาเก่า กิ่งอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”
(สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 34.

16
ชุมชนโบราณก่อนการสร้างเมืองสงขลา
จากการศึกษาของ ธราพงศ์ ศรีสุชาติ17 พบว่าชุมชนแรกเริ่มของแผ่นดินทางฝั่งตะวันออก
ของทะเลสาบสงขลา กระจายตัวอยู่ตามแนวสันทรายตั้งแต่ อ.สิงนคร เรื่อยไปถึง อ.ระโนด จ.สงขลา
ประกอบด้วยชุมชนต่างๆ ดังต่อไปนี้
บริเวณเขาคูหา ตั้งอยู่ที่บ้านคูหา ต.ชุมพล อ.สทิงพระ ปัจจุบันถือเป็นหลักฐานเก่าแก่ที่สุด
ในช่วงสมัยแรกเริ่มทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนรอบลุ่มทะเลสาบ มีลักษณะเป็นถ้ําขุด
ซึ่งรับแบบอย่างมาจากวัฒนธรรมทางศาสนาของอินเดียโบราณ ใช้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิ
ไศวนิกาย มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 ภายในพบภาพเขียนลายเส้นซึ่งแปลงมาจากอักขระ
ในภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า “โอม”18 อันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิของศาสนาฮินดู นอกจากนี้
ภายในถ้ํายังพบแท่นฐานโยนี และบริเวณเขาพะโคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก ได้ปรากฎพบศิวลึงค์ ซึ่งมีอายุ
อยู่ ใ นช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 12-14 19 เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า ศิ ว ลึ ง ค์ ดั ง กล่ า ว น่ า จะเป็ น
ส่วนประกอบเดียวกับแท่นฐานโยนีในถ้ําคูหา เพราะบริเวณโดยรอบเขาพะโคะเป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นในชั้น
หลัง ดังปรากฎหลักฐานซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะวัตถุในพุทธศาสนาสมัยอยุธยาเป็นสําคัญ และจากการ
สํารวจบริเวณใกล้เคียงพบว่ามี “พัง” หรือ “สระน้ํา” กระจายตัวอยู่ทั่วไปในแถบที่ตั้งของชุมชน ซึ่ง
ในเขต อ.สทิงพระ มีอยู่ถึง 73 แห่ง และ “พัง” ทีมีขนาดใหญ่ที่สุดคือ “พังพระ” ตั้งอยู่บริเวณหน้าถ้ํา
คูหา ซึ่งอาจขุดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเพื่อประโยชน์ของชุมชน ซึ่ง ไม่ต่างไปจาก
คติการสร้าง “สระน้ํา” ในวัฒนธรรมอื่นๆ
ชุมชนโบราณสทิงพระ ตั้งอยู่บริเวณ ต.จะทิ้งพระ และบริเวณใกล้เคียง ในเขต อ.สทิงพระ
จากการขุดค้ น ทางโบราณคดี เมื่ อปี พ.ศ. 2522 ปรากฎพบชุมชนโบราณที่สํ าคัญ ซึ่ งมีคู เมือ งรู ป
สี่เหลี่ยมล้อมรอบอย่างชัดเจน ภายในพบซากสถาปัตยกรรมก่อด้วยอิฐ ชั้นฐานใช้หินก่อเป็นฐานราก
นอกจากนั้นยังปรากฎพบโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเหล็ก เศษทอง ลูกปัดทําด้วย
แก้ว หินรัตนชาติ และภาชนะดินเผาปะปนอยู่มากมาย ซึ่งภาชนะบางอย่างมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่
พบในชุมชนโบราณริมคลองปะโอ จากการศึกษาชิ้นส่วนภาชนะดินเผาสามารถจําแนกออกได้เป็น 3
ประเภท คือ
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ธราพงศ์ ศรี สุ ช าติ , “ชุ ม ชนเริ่ ม แรกสมั ย ประวั ติ ศ าสตร์ บ ริ เ วณพะโคะและใกล้ เ คี ย ง,” ใน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ, บรรณาธิการโดย สถาพร ศรีสัจจัง (สงขลา: สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2528), 33-44.
18
คงเดช ประพันธ์ทอง กล่าวว่า โอม เป็นการผสมของอักขระสามตะวคือ อะ หมายถึงพระวิษณุ อุ
หมายถึงพระศิวะ และ มะ หมายถึงพระพรหม
19
ผาสุข อินทราวุธ ให้ความเห็นไว้ว่าอาจมีอายุ ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ดูเพิ่มใน ผาสุข อินทราวุธ,
“ความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาและความเชื่อของเมืองสงขลากับหัวเมืองต่าง ๆ และดินแดนภายนอก,” ใน เอกสาร
การสัมมนาทางวิชาการ สงขลาศึกษา: ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา (สงขลา: สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา, 2535), 121.
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1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (earthenware) มีการตกแต่งพื้นผิวโดยการแกะเป็น
รูปตัวอักษรในภาษาสันสกฤต อักษรปัลลวะ20 มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12–13
2. เศษภาชนะดินเผาทีทําจากดินขาวเนื้อละเอียด (kaolin) เป็นเครื่องเคลือบด้านสีเขียว มี
ลายนูนบนเป็นรูปนกและพันธุ์ไม้ เชื่อได้ว่าเป็นภาชนะดินเผาลักษณะเดียวกันกับภาชนะดินเผาสมัย
ราชวงศ์ถังของจีนแบบที่เรียกว่า ยั่ว (yue type) มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14–15
3. เศษภาชนะดินเผาสีขาวเคลือบใส (อันนัมหรือมาโคโปโล) และเศษภาชนะเคลือบสีเขียว
ไข่กา ก้นจานมีการตกแต่งพื้นผิวเป็นรูปนูนลายปลา ซึ่งเป็นลักษณะของภาชนะร่วมสมัยในราชวงศ์
ซ้องและหยวนของจีน มีอายุราวพุทธศตวรรที่ 16-19

ภาพที่ 1 ภายในถ้ําเขาคูหา, ประติมากรรมรูปพระวิษณุบริเวณหน้าถ้ํา, และชิ้นส่วนศิวลึงค์ที่ฝังอยู่
บริเวณเดียวกับประติมากรรมรูปพระวิษณุ
ที่มา: ศิริพร ลิ่มวิจิตรวงศ์, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในเขตภาคใต้ตอนล่างของ
ประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 68-69.

ภาพที่ 2 ภาชนะดินเผาสลักอักขระโบราณที่ เมืองโบราณสทิงพระ, ลูกปัด, และเศษภาชนะดินเผา
จากบริเวณเมืองสทิงพระ
ที่มา: ศิริพร ลิ่มวิจิตรวงศ์, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในเขตภาคใต้ตอนล่างของ
ประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 47, 79, 81.
20

สถาพร ศรีสัจจัง, บรรณาธิการ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ (สงขลา: สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2528) 92.

18
ชุมชนโบราณสีหยัง ตั้งอยู่บริเวณวัดสีหยัง ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา จากการสํารวจ
บริเวณวัด ปรากฎพบทรากสถูปก่อด้วยอิฐทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ชั้นฐานเป็นหินปะการัง 21 ตั้งอยู่บนเนิน
ดิน โดยรอบบริเวณทรากสถูปพบเศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินธรรมดา ภาชนะเครื่องเคลือบ และ
ภาชนะบรรจุ อัฐิ ส่วนบริเวณทางทิศใต้สุดของแนวเขตวัด พบประติมากรรมสําริดในมือถือรวงข้าว
และจากการพบหลักฐานดังกล่าวประกอบกับการปรากฏแนวคันดินโดยรอบนั้น ทําให้เชื่อได้ว่า
บริเวณวัดสีหยังน่าจะเป็นชุมชนโบราณสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่สําคัญ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านให้
ความเห็นว่าอาจมีอายุอยู่ในช่วงสมัยของอาณาจักรศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13–18 นอกจากนี้ภายใน
พระอุโบสถของวัดยังปรากฏพบพระพุทธรูปสมัยอยุธยา และศาลาเครื่องไม้ฝีมือชั้นสูงสมัยต้นกรุงรัตน
โกลินทร์ ซึ่งแสดงถึงการให้ความสําคัญของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 3 ทรากสถูปภายในวัดสีหยัง
ชุมชนโบราณริมคลองปะโอ ตั้งอยู่ในบริเวณ ต.วัดขนุน และ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร มีอายุ
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 เดิมนั้นคลองปะโอเป็นคลองหนึ่งที่ใช้สัญจรระหว่างทะเลสาบสงขลา
และทะเลอ่าวไทย เนื่องจากริมคลองปะโอเป็นสถานที่ที่ปรากฎพบเป็นที่ตั้งของเตาเผาโบราณที่มีชื่อ
เรียกว่า เตาโคกไฟ และเตาหม้อที่ 1, 2, และ 3 ซึ่งเป็นเตาที่มีการระบายความร้อนในแนวตั้ง มี
ลักษณะฐานกลม ผนังเตาและหลังคาโค้งเป็นรูปโดม นอกจากนี้ยังพบภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
(earthenware) และภาชนะที่ทําจากดินขาวเนื้อละเอียด (kaolin) โดยทําเป็นภาชนะประเภทจาน
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คงขุดจากพื้นดินที่เกิดจากการทับถมของซากปะการังและเปลือกหอยทะเลในบริเวณสันทราย.

19
แบน อ่างดินเผา คนโฑใสน้ํา และภาชนะใส่น้ําที่มีพวยกาหรือกุณฑี22 (เคนดิ–kendi) ซึ่งอย่างหลังนี้ มี
ลักษณะการตกแต่งผิวตลอดจนเนื้อวัสดุที่คล้ายคลึงกับกุณฑีที่ได้จากชุมชนโบราณในต่างๆ เช่น เมือง
สุราบายา อินโดนีเซีย ชุมชนโบราณในเขต อ.สทิงพระ จ.สงขลา, และ จ.นครศรีธรรมราช เมือง
โบราณในเขต อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี, และชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีแถบภาคกลางของไทย

ภาพที่ 4 ภาชนะดินผาจากเตาริมคลองปะโอ
ที่มา: ศิริพร ลิ่มวิจิตรวงศ์, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในเขตภาคใต้ตอนล่างของ
ประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 88-89.
เมืองพัทลุงที่พะโคะ ตั้งอยู่ที่วัดพะโคะ อ.สทิงพระปัจจุบัน เมืองพัทลุงที่พะโคะนั้นปรากฏ
ชื่ออยู่ในเอกสารต่างๆ ที่เชื่อถือได้มาตั้งแต่ตอนต้นสมัยอยุธยา เช่น กฎหมาย “พระอัยการนาทหาร
หัวเมือง” ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประมาณ พ.ศ. 1998 โดย
มีการกล่าวถึงหัวเมืองเอก โท ตรี ทางภาคใต้ 4 เมือง คือ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเอก พัทลุง ไชยา
และชุมพรเป็นเมืองตรี23 ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น
เมืองพัทลุงที่พะโคะมีสถานะเป็นศูนย์กลางสําคัญของชุมชนทั้งการเดินเรือและการเกษตร
รวมถึงความรุ่งเรืองทางศาสนาด้วย โดยมีสิ่งยืนยันทั้งที่เป็นศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และหลักฐานที่
เป็ น เอกสาร สถานภาพของพั ทลุ ง ที่ พะโคะในระยะนี้ ได้ ก ลายเป็น ชุ มชนอิ ส ระ เป็น เอกเทศจาก
นครศรีธรรมราช และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอยุธยา จึงเข้าใจว่า เมืองพัทลุงน่าจะเป็นเมืองที่มี
บทบาทในการสร้างสมดุลย์กับเมืองอื่นๆ บริเวณคาบสมุทรด้วย ดังเห็นได้จากการที่อยุธยาส่งขุนนาง
และพระสงฆ์ออกมาปกครอง24 และสร้างศาสนสถานที่สําคัญ คือ วัดพะโคะ ซึ่งเป็นวัดหลวงกลาง
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มีการกล่าวถึงอย่างมากมายเกี่ยวกับ กุณฑี เนื่องจาดพบมากทั้งเขมร ทวารวดี ดูเพิ่มใน ธราพงศ์ ศรีสุ
ชาติ, “ชุมชนเริ่มแรกสมัยประวัติศาสตร์บริเวณพะโคะและใกล้เคียง,” ใน ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทร
สทิงพระ, บรรณาธิการโดย สถาพร ศรีสัจจัง (สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา, 2528), 33-44.
23
กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2515), 322.
24
โดยเฉพาะการส่งพระสงมีส่วนในการเมืองของเมืองพัทลุงพะโคะ ทําให้เกิดการส้รางวัดขึ้นมากมายใน
พื้นที่ชนบท ซึ่งขัดแย้งกับจํานวนประชากรที่ไม่มากนัก
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เมือง แต่ปัญหาสําคัญของเมืองพัทลุงต้องเผชิญและเป็นสาเหตุห นึ่งที่ทําให้มีการย้ายเมืองบ่อยๆ คือ
การคุกคามจากโจรสลั ดมาเลย์ ซึ่งได้ยกกําลั งเข้าปล้ นเมืองพัทลุ งและนครศรีธ รรมราชหลายครั้ง
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-22 โจรสลัดที่เข้าปล้นเมืองพัทลุงบ่อยๆ คือพวกอุชงตะนะ และพวกอะแจ
อาหรู25 เมืองอุชงตะนะเป็นเมืองที่ปรากฏอยู่ในทําเนียบหัวเมืองถวายดอกไม้ทอง ดอกไม้เงิน แก่กรุง
ศรีอยุธยาในสมัยพระรามาธิบดีที่ 1 ซึง่ เฉพาะทางใต้มีอยู่ 4 เมืองด้วยกัน คือ เมืองอุยองตะหนะ (อุชง
ตะนะ) เมืองมลากา เมืองมลายู และเมืองวรวารี 26 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงอธิบายว่า เมืองอุ
ยองตะหนะ (อุชงตะนะ) คือเมืองยะโอร์บนคาบสมุทรมลายู เป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรมัช
ปาหิตในขณะนั้น27 ส่วนพวกอะแจอาหรูสันนิษฐานว่ามาจากทางเกาะสุมาตรา 28 การบุกรุกของพวก
โจรเหล่านี้ทําให้บ้านเมืองระส่ําระสายทุกครั้ง และผลจากการถูกรุกรานบ่อยครั้ง ทําให้เมืองพัทลุงที่
พะโคะค่อยๆ เสื่อมลง ชาวเมืองพัทลุงบางส่วนพากันอพยพไปสร้างชุมชนใหม่ ยังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ
ทะเลสาบสงขลาซึง่ ปลอดภัยมากกว่า และหลังจากนั้นไม่นานพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาทั้ง 2 ฝั่งก็เกิด
ชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น 2 แห่ง คือ ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบฯ ที่เมืองบางแก้ว บริเวณ อ.เขาชัยสน จ.
พัทลุง ในปัจจุบัน ซึ่งค่อยๆ ขยายตัวและพัฒนาเป็นเมืองพัทลุงในเวลาต่อมา และฝั่งตะวันออกของ
ทะเลสาบฯ บริเวณหัวเขาแดงตรงปากอ่าวทะเลสาบ ต่อมาขยายใหญ่ขึ้นเป็นเมือง “สิงขร” หรือเมือง
สงขลาฝั่งหัวเขาแดง ซึ่งถือเป็นเมืองแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เมืองสงขลาอย่างแท้จริง

25

สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.
2310-2445 (สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโนฒ สงขลา, 2523), 16.
26
กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2515), 70.
27
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
ชําระประวัติศาสตร์ไทย สํานักนายกรัฐมนตรี, 2522), 87.
28
สงบ ส่งเมือง, “โจรสลัดทางหัวเมืองภาคใต้,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 4 (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์สยามเพรส แมเนจเม้นท์, 2542), 178.
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แผนที่ที่ 5 ชุมชนโบราณก่อนการสร้างเมืองสงขลา

22
เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง
สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเป็นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เพราะปรากฏชื่อเมืองสงขลาใน
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสมัยพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยได้กล่าวถึงเมืองสงขลา
ว่าเป็นเมืองประเทศราชเมืองหนึ่งในบรรดาเมืองประเทศราชทั้งหมด 16 เมือง29 ในปี พ.ศ. 2151
เมืองสงขลาเริ่มปรากฎชื่อเด่นชัดในบันทึกของพ่อค้าชาวดัตซ์และอังกฤษ กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2151
นายคอร์เนลิส แทรนซ์ พ่อค้าชาวดัตซ์ เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ ได้เดินทางมาพักที่เมืองนี้นานถึง 4
วัน ในระยะนี้เมืองสงขลายังคงเป็นชุมชนเล็กๆ บริเวณชายฝั่งใกล้ปากอ่าว โดยอยู่ภายใต้การปกครอง
ของเจ้าเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช30
ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 เกาะชวาตกอยู่ในยุคล่าอาณานิคมของชาวดัตซ์ ดาโต๊ะ โม
กอล พร้อมด้วยครอบครัวและบริวารจึงได้ลงเรือสําเภาหนีมาขึ้นฝั่งที่เมืองสงขลาบริเวณหัวเขาแดง ดา
โต๊ ะ โมกอล เป็ น ชาวอาหรั บ เชื้ อสายเปอร์เ ซีย นั บถื อศาสนาอิ ส ลาม สื บเชื้ อสายมาจากตระกู ล
ผู้ปกครองเมืองมาเลย์ ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงของเมืองจาการ์ต้าบนเกาะชวา พ.ศ. 2156 ดาโต๊ะ โมกอล
จึงได้สถาปนาเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงขึ้นอย่างเป็นทางการ31 ต่อมา พ.ศ. 2163 เมื่อดาโต๊ะ โมกอล
ถึงแก่อสัญกรรม สุลัยมาน ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตก็ได้ปกครองเมืองสงขลาต่อจากบิดา
ในช่ว งปี พ.ศ. 2162-2185 เมืองสงขลายัง คงยอมรับอํานาจของกรุงศรี อยุธ ยาอยู่ แต่
หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2185 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมืองสงขลาในสมัยของสุ
ลัยมานได้ก่อกบฏต่อกรุงศรีอยุธยา จากจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอชัวซี ซึ่ง เป็นผู้ช่วยทูตของเชอ
วาเลีย เดอโชมอง ราชทูตพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับ กรุงศรี
อยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้เล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่า
เมื่อปี ค.ศ. 1524 (พ.ศ. 2185) มีแขกมลายูคนหนึ่งได้เข้ามาตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลา
และได้ก่อขบถต่ อพระเจ้ากรุงสยาม แขกมลายูผู้นี้ได้ทํ าปูอม คู ประตู หอรบ อย่างแข็งแรง
หนาแน่น และในไม่ช้าก็ได้ชักชวนบรรดาพ่อค้าทั้งหลายให้ไปค้าขายในเมืองสงขลาอย่างใหญ่โต
มาก ฝุายไทยได้ยกกองทัพไปรบหลายครั้ง แต่ก็แพ้กลับมาทุกครั้ง ต่อมาแขกมลายูคนนี้ก็ตั้งตัว
32
เป็นกษัตริย์ เรียกว่า พระเจ้าเมืองสงขลา
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รัตนาภรณ์ ศรีนิ่ม , “พัฒนาการของเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของผู้นําชาวจีน ตระกูล ณ
สงขลา พ.ศ. 2318 – 2444” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2550), 24.
30
กรมศิลปากร, เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ. 2167-2185,
แปลโดย นันทา สุตกุล (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2513), 27, 47.
31
สุภัทร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, “สายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน,” ประวัติศาสตร์ตระกูลสุลต่านสุลัย
มาน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2531), 30, สันนิษฐานว่า ดะโต๊ะโมกอล เป็นหัวหน้ากองเรือสลัด
มีประสบการณ์ด้านการปล้นสะดมและการค้าทางเรือมาก่อนจึงสามารถนําพรรคพวกยึดเมืองสงขลาได้
32
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25 ภาคที่ 4, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 308.

23
จากหลักฐานดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าเมืองสงขลาในเวลานั้นได้ตั้งตัวเป็นอิสระจากกรุงศรี
อยุธยาแล้ว และในขณะเดียวกันก็พยายามขยายอํานาจสร้างความเป็นปึกแผ่น ไปพร้อมกัน เพราะ
ปรากฏหลักฐานว่าใน พ.ศ. 2189 เมืองสงขลาได้ร่วมมือกับเมืองไทรบุรีเข้ายึดเมืองพัทลุง และได้เผา
ทําลายบ้านเรือนในเมืองพัทลุงจนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุที่เมืองสงขลาแข็งเมือง
และตั้งตัวเป็นอิสระ เนื่องจากในกรุงศรีอยุธยาเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางการเมืองขึ้น ตามที่
จดหมายเหตุของโยส เซาเต็น บันทึกว่า
ตัวอย่างจะเห็นได้จากพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบัน (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง) พระองค์
ได้ทรงประหารรัชทายาทที่ชอบธรรม และเจ้านายอื่นๆ รวมทั้งข้าราชบริพารเป็นอันมาก ทั้งนี้
เพื่อไม่ให้มีเจ้านายคนใดขัดขวางการขึ้นครองประเทศของพระองค์ และเพื่อที่พระองค์จะได้ทรง
33
มอบราชบัลลังก์ให้แก่พระอนุชาหรือพระโอรสต่อไป โดยปราศจากการคัดค้าน

จากการที่เมืองสงขลากระทําการแยกตัวเป็นอิสระและได้เข้าเผาทําลายเมืองพัทลุง ทําให้
กรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงต้องส่งกองทัพมาปราบปรามถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกใน
พ.ศ. 2191 และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2198 แต่ก็ไม่สําเร็จ เหตุผลที่อยุธยาไม่สามารถปราบปรามเมืองสงขลา
ได้นั้น เนื่องจากเมืองสงขลามีการปูองกันที่มั่นคง โดยมีปูอมปืนใหญ่ถึง 18 ปูอม34 และยังมีกองทัพที่
เข้มแข็งและชํานาญการใช้อาวุธที่ทันสมัย ซึ่งจากหลักฐานรายงานของ ยอร์จ เดวิส และ จอห์น ปอร์
ทแมน เจ้าหน้าที่ของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ในปี พ.ศ. 2185 ระบุว่า
ไพร่พลทหารของเมืองสงขลามีพละกําลังกํายําล่ําสัน ได้รับการฝึกให้ชํานาญการรบและ
ยุทธวิธี ตลอดจนคุ้นเคยกับการใช้ปืนไฟมาก่อน ทั้งปืนใหญ่และปืนเล็ก ซึ่งก็ไม่น่าประหลายใจ
อะไร เพราะในยุคสมัยเดียวกันนั้น พวกมักกะสันในชวาก็กระทบไหล่ คบค้า กระทั่งปะทะต่อสู้
รบพุ่งกับพวกฮอลันดาอยู่แล้วเป็นประจํา ย่อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําสงครามมาด้ วย
โดยเฉพาะการรบปูองกันพื้นที่โดยอาศัยปูอมค่ายและปืนใหญ่ แบบเดียวกับที่พวกฮอลันดานิยม
35
ใช้เป็นพิเศษอยู่ในยุคนั้น

33

ประชุมพงศาวดาร เล่ม 13 ภาคที่ 20 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภาพ, 2507), 57.
ชัยวุฒิ พิยะกุล , ความรู้เรื่องโบราณวิทยาเมืองพัทลุง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร้าว,
2527), 208-210.
35
หม่อมหลวงชัยนิมิต นวรัตน์ , “ยกเมืองสงขลาให้ฝรั่งเศส,” ศิลปวัฒนธรรม 8, 4
(กุมภาพันธ์ 2530): 54-60.
34

24

แผนทีท่ ี่ 6 ตําแหน่งปูอมเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง
นอกจากนั้ น แล้ ว เมื อ งสงขลาน่ า จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากฮอลั น ดาด้ ว ย เนื่ อ งจาก
ฮอลันดาสนใจจะเปิดสถานีการค้าขึ้นทีเ่ มืองสงขลา จากบันทึกของ ซามูเอล พอทท์ส ซึ่งได้เดินทางมา
สํารวจสภาพการค้าภายในเอเชีย พ.ศ. 2221 ได้บรรยายว่า เจ้าเมืองสงขลาให้การต้อนรับอย่างดีที่วัง
ของเจ้าเมือง แสดงความเป็นกันเองพร้อมกับตั้งข้ อเสนอหลายอย่างเป็นการจูงใจให้ ค้าขายด้วยกัน
เช่น จะไม่เก็บภาษี และจะหาบ้านและที่อยู่ให้ นอกจากนั้นที่เมืองสงขลายังมีหลักฐานการเข้ามาอยู่
อาศัยของดัตซ์ในระยะนี้ คือ สุสานของชาวดัตช์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงไปทางเหนือ
ประมาณ 1,700 เมตร ใกล้กับที่ฝังศพของสุลตาลสุลัยมาน36
ใน พ.ศ. 2223 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยาจึ งสามารถยึดและทําลาย
เมืองสงขลาได้สําเร็จ โดยในการนี้กลุ่มพ่อค้าชาวอังกฤษได้ส่งผู้คนไปช่วยเจ้าเมืองสงขลาจัดสร้างปูอม
ปราการอีกแรงหนึ่งด้วย แต่ทางอยุธยานั้นก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างมากจากฝรั่งเศส ดังปรากฏเป็น
36

ยงยุทธ ชูแว่น, “พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง ปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 18” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาอักษรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2529). 38.

25
หลักฐานในรายงานของมองซิเออร์ เวเรต์ พ่อค้าชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาค้าขายในอยุธยาใน พ.ศ. 2230
ระบุว่า
เมื่อ 6 ปีล่วงมาแล้ว พระเจ้ากรุงสยามได้ส่งกองทัพเรือรบเป็นอันมากให้มาตีเมืองสงขลา
อย่างสามารถและไทยตีเมืองได้ ก็เพราะผู้รักษาปูอมแห่งหนึ่งของเมืองสงขลาเอาใจออกห่าง ถูก
ฝุายไทยล่อลวงเกลี้ยกล่อมจนยอมเข้าด้วยกับฝุายตรงข้าม ทหารไทยจึงเข้าไปในปูอมแล้วเอา
ดอกไม้เพลิ งโยนเข้าไปในเมือง เพลิ งได้ติ ดลุ กลามไหม้ วั งของพระเจ้ าสงขลาจนหมดสิ้ น ใน
ระหว่างที่เกิดการชุลมุนเพื่อดับไฟนั้น กองทัพไทยก็ยกเข้าเมืองได้ทําลายปูอมคูประตูหอรบ และ
37
บ้านเรือนจนเหลือแต่พื้นดิน เพราะเกรงคนอื่นจะมาตั้งมั่นขบถอีก

จากการล่มสลายของเมืองสงขลฝั่งหัวเขาแดงในครั้งนั้น ส่งผลให้สภาพบ้านเมืองทรุดโทรม
ลงและกลายเป็นเมืองร้างไม่มีผู้คนอยู่อาศัยตั้งแต่ พ.ศ. 2223 เป็นต้นมา กระทั่งในปี พ.ศ.2242-2319
บ้านเรือนที่เกาะตัวกันอย่างหลวมๆ บริเวณด้านใต้ของหัวเขาแดง จึงเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นชุมชน และ
ตัง้ ขึ้นเป็นตัวเมืองสงขลาในระยะต่อมา ซึ่งเรียกว่า “เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน”
อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาที่เมืองสงขลาอยู่ภ ายใต้การปกครองของผู้นําชาวมุสลิ ม
ส่งผลให้เมืองสงขลามีความเติบโตอย่างมากจนกลายเป็นเมืองท่าทางการค้า ที่สําคัญ และจากการที่
กลายเป็นเมืองท่าทางการค้านี้เอง เมืองสงขลาจึงได้ผลิตเงินตราขึ้นใช้เอง ซึ่งมีลักษณะดังนี้ “...ด้าน
หัว (adverse) มีอักษรไทย 2 พยางค์ คือ สง-ขลา เขียนแยกกันอยู่คนละข้างตรงข้าม ข้างละพยางค์
กับมีอักษรยะวี 2 คํา อ่านว่า นะครี -ซิงกอร์ เขียนแยกกันอยู่คนละข้าง แปลว่า “นครสงขลา” ส่วน
ด้านก้อย (reverse) มีอักษรจีน 5 ตัว อ่านออกเสียงว่ากะไรไม่ทราบ...”38

ภาพที่ 5 เหรียญเมืองสงขลา ขนาด 4 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลาง วัสดุเป็นดีบุกผสมตะกั่ว ด้านหน้า
มีอักษรไทยเขียนว่าสงขลา และอักษรมลายู อ่านว่านครซิงคอรา ด้านหลังเป็นอักษรจีน
ภาษาแต้จิ๋ว อ่านว่า จิ้น เฮง ทงปูอ แปลว่า อีแปะเมืองสงขลา
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ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25 ภาคที่ 4, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 308.
โรจนากร [นามแฝง], ความเป็นมาของเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ: 2534, พิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพนางพันธ์ทิพย์ (ศิริธร) บุญสนิท ณ เมรุวัดโคกสมานคุณ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 24 สิงหาคม 2534),
109.
38
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เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน
หลังจากเมืองสงขลาฝั่งหัวแดงถูกทางกรุงศรีอยุธยาทําลายลงอย่างราบคาบ ใน พ.ศ. 2223
ชาวเมืองสงขลาที่รอดพ้นจากภัยสงครามพากันอพยพหลบหนีไปตั้งบ้านเมืองขึ้ นใหม่อีกฝากหนึ่งของ
หัวเขาแดง คือที่บ้านแหลมสน เมืองสงขลาฝั่งแหลมสนนี้เข้าใจว่าคงขึ้นกับเมืองพัทลุงที่เขาชัยบุรี
ก่อน39 ต่อมาใน พ.ศ. 2242 จึงได้โอนมาขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหัวเมืองเอกทางภาคใต้
เพียงเมืองเดียว เจ้าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนในเวลานั้นเป็นคนที่ทางกรุงศรีอยุธยาแต่งตั้งมาปกครอง
มีราชทินนามว่า พระยาวิไชยคีรี แต่เนื่องจากไม่มีทักษะทางด้านการค้า ทําให้เมืองสงขลาฝั่งแหลมสน
ในระยะนี้จึงไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างที่ควรจะเป็น กระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 ส่งผล
ทํา ให้ บ้ า นเมื อ งต่ า งๆ แตกเป็ น ก๊ ก เป็ น เหล่ า กลุ่ ม ชุ ม นุ ม ใหญ่ ท างภาคใต้ อ ย่ า งกลุ่ ม ของเจ้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราชจึงแยกตัวเป็นอิสระจากอํานาจส่วนกลาง และได้แต่งตั้ง (วิเถียน) ขึ้นเป็นผู้ปกครอง
เมืองสงขลา เพราะเป็นผู้จงรักภักดีต่อเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช (หนู)40

แผนที่ที่ 7 ที่ตั้งเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง ฝั่งแหลมสน และฝั่งบ่อยาง

39

หลวงศรีว รวั ตร (พิ ณ จัน ทโรจนวงศ์ ), พงศาวดารเมื อ งพั ท ลุง (ม.ป.ท., 2530, พิม พ์ ในงาน
พระราชทานเพลิงศพนายเจน (ปัณณศิลป์) ฤทธิเดช ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร 28 ธันวาคม 2530),
103-104.
40
ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม , “ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสงขลากับต่างเมือง,” ใน เอกสารการสัมมนาทาง
วิชาการ สงขลาศึกษา: ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา (สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2535), 109.
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พ.ศ. 2312 สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น ได้ ย กทั พ มาปราบปรามกลุ่ ม ชุ ม นุ ม เจ้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราช (หนู) ได้สําเร็จ และแต่งตั้ง โยม ซึ่งเป็นชาวเมืองสงขลาให้เป็นพระสงขลา ปกครอง
เมืองสงขลา แต่ต่อมาทรงมีพระราชดําริว่า พระสงขลา (โยม) เป็นคนหย่อนความสามารถ จึงทรงตั้ง
จีนเหยียง แซ่เหา ชาวจีนอพยพ เชื้อสายฮกเกี้ย น ซึ่งได้รับพระราชทานให้เป็นนายอากรรังนกเกาะสี่
เกาะห้า เมื่อครั้งพระองค์ลงมาปราบกลุ่มชุมนุมเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และเป็นผู้ที่ราษฎรทั่วไปให้
ความเคารพนับถือ ให้เป็นเจ้าเมืองสงขลาแทน นับเป็นต้นตระกูล ณ สงขลา และเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเข้าสู่ระบบการเมืองการปกครองของผู้นําชาวจีนตระกูล ณ สงขลา ในเวลาต่อมา
การตั ดสิ น ใจเลื อ กกลุ่ ม ชาวจีน อพยพให้ ขึ้น มามี อํา นาจในเมื อ งสงขลาแทนคนไทยนั้ น
เนื่องจากชาวจีนตระกูล ณ สงขลา เป็นกลุ่มอพยพที่มีประสบการณ์ทางด้านการค้ามาก่อน จึงน่าจะ
เป็นผู้นําในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เติบโตขึ้นได้ไม่ยาก ที่ สําคัญส่วนกลางสามารถควบคุมได้ ง่ายกว่า
กลุ่มอํานาจท้องถิ่นเดิมที่มีอิทธิพลมาช้านาน เช่น กลุ่มอิทธิของเมืองนครศรีธรรมราช
ทําให้ในปี พ.ศ. 2318 ส่วนกลางได้แต่งตั้ง เหยียง แซ่เหา หรือจีนเหยียง หัวหน้าชาวจีน
อพยพในเมืองสงขลา ซึ่งพํานักอยู่ที่บ้านแหลมสนขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลา หรือพระยาสงขลา (เหยียง)
การพัฒนาเมืองสงขลาจึงเปลี่ยนมือจากข้าราชการไทยมาเป็นข้าราชการเชื้อสายจีน และได้กลายเป็น
กลุ่มผู้ปกครองที่มีส่วนสําคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเมืองสงขลาในยุคต่อมา และหลังจาก
นั้น มาเป็ นเวลากว่าหนึ่ งศตวรรษที่เมืองสงขลามีพั ฒ นาการสื บเนื่องกันมาภายใต้การนําของกลุ่ ม
ผู้ปกครองที่มีเชื้อสายจีนในตระกูล ณ สงขลา โดยมีทายาทสืบตระกูลเป็นเจ้าเมืองสงขลาสืบต่อกัน
มาถึง 8 คน ตั้งแต่ พ.ศ. 2318-2444
การเข้ามาของชาวจีนสู่ภาคใต้และบริเวณเมืองสงขลา
ชาวจี น รู้ จั ก บริ เ วณคาบสมุ ท รมลายู จ ากเส้ น ทางการค้ า มาตั้ ง แต่ ส มั ย แรกเริ่ ม ทาง
ประวัติศาสตร์ ดังปรากฏร่องรอยโบราณวัตถุที่ เมืองโบราณสทิงพระตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ข้างต้น
ทั้งนี้แม้สภาพความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนกับภูมิภาคนี้ยังมีไม่มากนัก แต่สถานการณ์ต่างๆ ก็ได้เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปในสมัยราชวงศ์ซ้อง (พุทธศควรรษที่ 14-18) ซึง่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่พ่อค้าจีนเดินทางมา
ค้าขายภูมิภาคนี้อย่างจริงจัง และได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งตรงกับสมัย
กรุ งศรี อยุ ธ ยาและเรื่ อยมาในสมั ย กรุง ธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ การเดินทางค้าขายของชาวจีนใน
ช่วงเวลาดังกล่าวนี้กลับกลายเป็นการเดินทางเพื่อการอพยพและแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า อันสืบ
เนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองภายในของจีนเอง41
เส้นทางค้าขายและอพยพ ของชาวจีน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือชาวจีนที่มาจาก
ประเทศจีนโดยตรง และชาวจีนที่มาจากประเทศที่สอง
กลุ่มแรก ชาวจีนที่อพยพเข้ามาจากโดยตรง เป็นกลุ่มทีเ่ ข้ามาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ส่วน
ใหญ่มาจากมณฑลทางภาคใต้ของจีน โดยเฉพาะเขตมณฑลฟูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้ง ชาวจีนกลุ่มนี้
เริ่มอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมักจะเข้ามาตั้งหลักแหล่งบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออกของ
41

ดูเพิ่มใน สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ และคนอื่นๆ, จีนทักษิณ: วิถีและพลัง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2544).

28
ไทย บริเวณเมืองนครศรี ธรรมราช ปัตตานี และสงขลา และมากขึ้นในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในช่วงการย้ายเมืองสงขลามาสู่ฝั่งบ่อยางยิ่งเปิดโอกาสให้
กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามามากขึ้น เช่น จีนเหยียง แซ่เหา42 และนายปุุย แซ่ตัน43 โดยเฉพาะ
การเดินทางของนายปุุย แซ่ตัน ในราว พ.ศ. 2367 นั้น เป็นการมุ่งหน้าเข้ามายังเมืองสงขลาโดยตรง
ด้วยสาเหตุว่าการเมืองของจีนขณะนั้นเกิดยุคเข็ญอย่างมาก อีกทั้งรู้ว่าเจ้าเมืองสงขลาเป็นจีนฮกเกี้ยน
ซึ่งอยู่จังหวัดเดียวกัน จึงตั้งใจหวังที่จะอพยพมาหวังพึ่งบารมี
กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากประเทศที่สอง ชาวจีนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาโชค
ลาภและทะเยอทะยาน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่เข้ามาทําการค้า ซึ่งย้อนไปในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 20 อันเป็นช่วงเวลาที่มะละกาเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือที่สําคัญ ชาวจีนเป็นจํานวนมาก
ต่างมุ่งอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในบริเวณปลายแหลมมลายูและบริเวณทั้งสองฟากของช่องแคบมะ
ละกา ได้แก่ ดินแดนของชวา มลายู รวมถึงสิงคโปร์ และเกาะปีนัง (มาเลเซีย) ชาวจีนเหล่านี้ส่วนหนึ่ง
ปรับสภาพและตั้งตัวได้จนเป็นเจ้าของกิจการ แต่ ทว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงลูกจ้างและกรรมกร
ดังนั้นจึงย่อมต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ประกอบกับเวลานั้นความรุ่งเรืองทางการค้าบริเวณภาคใต้
ของไทยก็เอื้อประโยชน์ต่อชาวจีนอย่างชัดเจน เป็นผลให้พากันหลั่งไหลและอพยพเข้าสู่ภาคใต้มากขึ้น
โดยเฉพาะฝั่งทะเลตะวันตกรวมถึงบางส่วนของฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่นครศรีธรรมราช สงขลา และ
ปัตตานี
การอพยพเข้ ามาของชาวจีน ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มในบริเ วณเมือ งสงขลาและเมื อ ง
ใกล้เคียงนั้น นับว่าได้ส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและชัดเจน จนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินวีถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ กลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาในภาคใต้ของไทยส่วนใหญ่เป็นชาว
จีนจากมณฑลฟูเจี้ยนและกวางตุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามชายฝั่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกของ
ประเทศจีน ชาวจีนเหล่านี้จึงมีความชํานาญด้านการเดินเรือและการต่อเรือ 44 และรู้จักเส้นทางการ
เดินเรือระหว่างจีนกับ แหลมมลายูเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในบริเวณทางภาคใต้ ของที่มีเมืองท่าทาง
การค้าหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเมืองนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี การเดินทางโดยเรือสําเภา
ของชาวจีนนั้นเริ่มออกเดินทางจากเมืองท่าจางโฉว เอ้หมึง ฉานโจว ซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ของ
มณฑลฟูเจี้ยน หรือเมืองท่ารองอย่างเมือง ไห่-เฉิน ถูง-อัน45 ผ่านมณฑลกวางตุ้งและเกาะไหหลํา เข้า
มาทางเวียดนามสู่อ่าวไทย ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน โดยอาศัยลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเดินทางกลับเมืองจีนในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยอาศัย
ลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งในจํานวนนี้ชาวจีนจากมณฑลฟูเจี้ยน ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นจีน
42

ดูเพิ่มใน สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ และคนอื่นๆ, จีนทักษิณ: วิถีและพลัง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2544).
43
เรื่องเดียวกัน.
44
เติ่ง สุ่ย เจิ้ง “บทบาททางเศรษฐกิจชาวจีนในประเทศไทย,” ใน ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและใน
ภูมิลาเนาเดิมที่เฉาซัน สมัยที่ 2 ท่าเรือซ่านโถว ค.ศ.1860-1949 (พ.ศ. 2403-2492), บรรณาธิการโดย สุภางค์
จันทวานิช (กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 46.
45
วิลเลียม จี สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, แปลโดย พรรณี ฉัตร
พลรักษ์ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529), 42.

29
ฮกเกี้ยน เป็นกลุ่มคนที่เข้ามาติดต่อค้าขายและตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ของประเทศไทยเป็น จํานวนมาก
ที่สุด รวมถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองสงขลาด้วย โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 2346
จากสภาพดังกล่าวข้างต้น เมืองสงขลานับตั้งแต่สมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย จึงเริ่มมีชาว
จีนที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก และหนึ่งในชาวจีนฮกเกี้ยนคนสําคัญ
ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองสงขลาก็คือ จีนเหยียง แซ่เหา ผู้เป็นต้นตระกูล ณ สงขลา ในเวลาต่อมา ซึ่ง
เป็นชาวเมืองเจียงจิ้วหู ตําบลเส้หิ้นทางเหนือของเมืองเอ้หมึง47 ได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหัวเขา
แดง พ.ศ. 2293 สะสมทุนจากการทําสวน ค้าขาย และทําประมง และได้เป็นนายอากรรังนกที่เกาะสี่
เกาะห้า ในสมัยกรุงธนบุรี และอาศัยรายได้จากการเป็นนายอากรรังนกเข้าสู่ การเป็นขุนนางในระบบ
ราชการไทยโดยได้เป็นเจ้าเมืองสงขลา ในปี พ.ศ. 2318
การขึ้นสู่อานาจของผู้นาชาวจีน ตระกูล ณ สงขลา
อํานาจของผู้นําชาวจีน ตระกูล ณ สงขลา เป็นบทบาทในฐานะเจ้าเมือง/ผู้สําเร็จราชการ
เมืองและผู้ช่วยราชการเมืองในระบบ “กินเมือง” โดยตรง ซึ่งนอกจากบทบาทในฐานะดังกล่าวแล้ว
ผู้นําชาวจีน ตระกูล ณ สงขลายังมีบทบาทในการควบคุมหัวเมืองทั้ง 7 ที่แยกตัวออกมาจากหัวเมือง
ปัตตานี ได้แก่ ปัตตานี หนองจิก ยะลา รามัน สายบุรี ระแงะ และยะหริ่ง และรวมถึงเมืองอื่น ๆ ด้วย
เช่น เมืองตรัง เมืองสตูล แต่ปัจจัยสําคัญซึ่งเป็นที่มาของอํานาจทางด้านการเมืองของผู้นําชาวจีน
ตระกูล ณ สงขลา ส่วนหนึ่ งมาจากการสนับสนุนของส่วนกลางในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
โดยที่ทางส่วนกลางมอบอํานาจทางด้านการเมืองให้กับผู้นําชาวจีนตระกูล ณ สงขลา ในขณะที่ผู้นํา
ชาวจี น ตระกูล ณ สงขลาก็ตอบแทนส่ ว นกลางในรู ปของเครื่ องราชบรรณาการ ภาษีอ ากร และ
ผลประโยชน์ต่างๆ ของเมืองสงขลาและเมืองที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเมืองสงขลาด้วย
เจ้าเมืองสงขลาที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองสงขลาในช่วงเวลา พ.ศ.
2318-2444 มีดังนี้
สมัยกรุงธนบุรี
จากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 บ้านเมืองต่างๆ จึงแตกเป็นก๊กเป็น
เหล่า กลุ่มชุมนุมใหญ่ทางภาคใต้อย่างกลุ่มของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชต่างแยกตัวเป็นอิสระจาก
อํานาจส่วนกลาง และได้แต่งตั้ง (วิเถียน) ขึ้นเป็นผู้ปกครองเมืองสงขลา เพราะเป็นผู้จงรักภักดีต่อเจ้า
เมืองนครศรีธรรมราช (หนู) แต่ด้วยพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ในการที่จะรวมรวบไพร่
พลและก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นใหม่ ทําให้ในปี พ.ศ. 2312 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนํากองทัพมา
ปราบปรามชุมนุมเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนู) ได้สําเร็จ และแต่งตั้งชาวเมืองสงขลา นามว่า โยม
ขึ้นปกครองเมืองสงขลา

46

สารสิน วีระผล, จิ้มก้องและกาไร: การค้าไทยจีน 2195-2396, แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร,
รังษี ฮั่นโสภา และสมพร แลคโซ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2548), 63, 266.
47
พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
, 2516), 35.
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ในครั้งนั้นมีชาวจีนอพยพผู้หนึ่ง ชื่อว่า เหยียง ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทรัพย์สินเงินทอง บุตร
ภรรยา ข้าทาสบริวารและยาแดง (ยาสูบ) จํานวน 50 หีบ เพื่อขอทําอากรรังนกที่เกาะสี่ เกาะห้า ใน
บริเวณทะเลสาบสงขลา48 โดยจะถวายเงินอากรรังนกปีละ 50 ชั่ง (4,000 บาท) สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราชทรงรับไว้เฉพาะยาแดง 50 หีบ และทรงแต่งตั้งให้จีนเหยีย งเป็นหลวงอินทคีรีสมบัติ นาย
อากร
เมื่อจีนเหยียงได้รับแต่งตั้งให้เป็นหลวงอินทคี รีสมบัติแล้ว ชาวเมืองสงขลาต่างเรียกกันว่า
“จอมแหลมสน” หรือ “ขรัวแปะ”49 จากจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นทําให้หลวงอินทคิรีสมบัติ (เหยียง)
ก้าวไปสู่การมีอํานาจปกครองเมืองสงขลา กล่าวคือ การได้ รับแต่งตั้งให้ เป็นนายอากรรังนกนี้เป็น
ช่องทางให้จีนเหยียงได้เข้ามามีส่วนใกล้ชิดกับราชสํานักส่วนกลางที่กรุงธนบุรี ด้วยการส่งเงินอากรรัง
นกจํานวน 50 ชั่ง เข้าไปถวายที่กรุงธนบุรีมิได้ขาด ทําให้เป็นที่พอใจของส่วนกลาง ซึ่งการเข้าไปถวาย
อากรรังนกดังกล่าวทุกๆ ปี ย่อมทํา ให้มีโอกาสที่จะสร้างความสนิทสนมกับข้าราชการในระดับต่างๆ
ในกรุงธนบุรีด้วยเช่นกัน
หลวงอินทคิรีสมบัติ (เหยียง) จัดส่งเงินอากรรังนกมายังกรุงธนบุรีติดต่อกัน 6 ปี จึงได้รับ
แต่งตั้งให้เป็ นเจ้ าเมืองสงขลาแทนพระสงขลา (โยม) ซึ่งถูกถอนจากราชการเพราะเป็นคนไม่เอา
ราชการ โดยให้หลวงอินทคีรีสมบัติ (เหยียง) เป็นพระสงขลา50 ว่าราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ พ.ศ.
2318 และให้ขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช
ประวัติของพระสงขลา (เหยียง) (ภาพที่ 6) มีระบุไว้แตกต่างกันในหลักฐานหลายฉบับ
กล่าวคือ ในพงศาวดารเมืองสงขลาฉบับพระยาวิเชียรคี รี (ชม) ระบุว่า จีนเหยียง แซ่เหา (ต้นตระกูล
ณ สงขลา) เป็นชาวเมืองเจียงจิ้วหู ตําบลเส้หิ้นทางเหนือของเมืองเอ้หมิง 51 ขณะนั้นมีอายุได้ 34 ปี
เดินทางมาถึงสงขลา พ.ศ. 2293 (ปีมะเมีย โทศก) ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่ในเอกสารของ
สกรรจ์ จันทรัตน์ และสงบ ส่งเมือง ระบุว่า จีนเหยียงเป็นอดีตโจรสลัดที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมือง
สงขลาในสมัยกรุงศรีอยุธยา52

48

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ.107
และ 108, (ม.ป.ท., 2519, พิ ม พ์ ใ นงานพระราชทานเพลิ ง ศพ นายสนิ ท สุ ม าวงศ์ (ป.ช., ป,ม.) ณ เมรุ ห น้ า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 27 เมษายน 2519), 18.
49
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ มหาอามาตย์เอกเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ (จิตร ณ สงขลา)
(ป.จ., ม.ป.จ., ม.ว.ม.) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ , 2519 พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพฯ ณ เมรุหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 21 ธันวาคม 2519), 37.
50
เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์), “พงศาวดารเมืองสงขลา,” ใน ประชุมพงศาวดาร เล่ม 30 (ประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) – 53) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2511), 189.
51
พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
, 2516), 35.
52
สกรรจ์ จันทรรัตน์ และสงบ ส่งเมือง, การเริ่มต้นและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเมือง
สงขลาเก่า (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 54.
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ภาพที่ 6 พระสงขลา (เหยียง แซ่เหา) พ.ศ. 2318-2327
อย่างไรก็ตามจีนเหยียงก็มีความสามารถผลักดันตนเองให้ก้าวขึ้นมาจากการเป็นพ่อค้า สู่
การเป็นผู้ปกครองเมืองสงขลา และมีผู้สืบทอดอํานาจตระกูล ณ สงขลาในฐานะผู้ปกครองเมืองสงขลา
ได้นานกว่าศตวรรษ เหตุผลหนึ่งที่จูงใจให้จีนเหยียงเดินทางเข้ามาตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานในเมืองสงขลา
เนื่องจากมีช าวจีน ฮกเกี้ย นเดิน ทางเข้ามาติดต่อค้าขายและตั้งหลั กแหล่ งอาศัยอยู่ทางภาคใต้ ของ
ประเทศไทยมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงได้เดินทางตามๆ กันมา เมื่อจีนเหยียงเดินทางมาถึงเมืองสงขลาได้
ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในบริเวณเมืองเก่าสุลต่านริมหัวเขาแดง ประกอบอาชีพทํามาหากินด้วยการทํา
สวนปลูกผักกาดขาย ต่อมาใน พ.ศ.2294 (ปีมะแม ตรีศก) จึงหันไปประกอบอาชีพอื่น คือ ทําสวนพลู
และขายพลู โดยย้ายไปอยู่ที่ ตําบลทุ่งอาหวัง แขวงเมืองจะนะ ต่อมาใน พ.ศ. 2296 ได้ย้ายกลับมา
เมืองสงขลาอีกครั้งโดยประกอบอาชีพการประมง และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตําบลบ่อยาง ซึ่งขณะนั้นยัง
ไม่ได้ตั้งเป็นเมืองสงขลา จีนเหยียงประกอบอาชีพประมงอยู่นานประมาณ 5-6 ปี และใน พ.ศ. 2301
(ปีขาล สัมฤทธิศก) จีนเหยียงจึงได้ย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ฝั่งแหลมสนเพื่อประกอบอาชีพค้าขายและ
ได้แต่งงานกับหญิงชาวเมืองพัทลุง 2 คน53 ซึ่งเป็นพี่น้องกัน และมีบุตรกับภรรยาที่ 1 จํานวน 2 คน
คือ บุญหุ้ย บุญเฮี้ยว และภรรยาที่ 2 จํานวน 3 คน คือ บุญซิ้น เถี้ยนเส้ง และยกเส้ง 54 การประกอบ
อาชีพการค้าขายของจีนเหยียง มีความเป็ นไปได้ว่าอาจจะเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อสินค้าจากชาว
พื้นเมืองเพื่อไปขายให้กับพ่อค้าชาวจีนที่มาจากมณฑลฟูเจี้ยน ซึง่ เป็นเมืองเดียวกับบ้านเกิดของจีนเหยี
ยง ข้อสันนิษฐานนี้สอดคล้องกับบันทึกของ เจนนิเฟอร์ เวย์น คุชแมน ที่กล่าวไว้ว่า“...คนจีนที่อพยพ
มาอยู่ในต่างแดนได้เห็นช่องทางในการทําการค้าได้ดีกว่าคนพื้นเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง

53
54

พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
เรื่องเดียวกัน, 1.

, 2516), 1.
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ใต้ ที่พวกเขาพากันมาตั้งหลักแหล่งอยู่และพร้อมตัวกว่าที่จะใช้ความรู้ความชํานาญทางด้านนี้หาผล
กําไรให้แก่ตนเอง...”55
จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่จีนเหยียงเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองสงขลาบริเวณเชิงหัวเขาแดง
และเริ่มสร้างฐานะให้ตัวเองจากการทําสวน การประมง กระทั่งหันมาประกอบอาชีพค้ าขายที่เมือง
สงขลาฝั่งแหลมสน จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านจนเรียกจีนเหยียงว่า “ตั้วแปะ” ทั้งสะสมทรัพย์สิน
เงินทองและข้าทาสบริวารไว้นั้น กลายเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การเป็นเจ้าเมืองสงขลาในเวลาต่อมา
เมืองสงขลาในการปกครองของพระสงขลา (เหยียง) ขึ้นตรงกับเมืองนครศรีธรรมราชได้
เพียงปีเดียว เนื่องจากเจ้าเมืองทั้งสองเริ่มเป็นอริกัน เหตุด้วยเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช (หนู) มีหนังสือ
ให้ เ จ้ า พนั ก งานไปเก็ บ เอาผู้ ห ญิ งช่ า งทอหู ก และบุ ตรสาวราษฎรชาวเมื อ งสงขลา พาไปยั งเมื อ ง
นครศรีธรรมราชหลายสิบคน 56 จนเป็นที่เดือดร้อนแก่บุคคลและครอบครัวเหล่านั้น สร้างความไม่
พอใจอย่างมากแก่พระสงขลา (เหยียง) พระสงขลาจึงได้เข้าเฝูาและกราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าตาก
สินฯ ให้ทรงทราบและขอแยกเมืองสงขลาให้พ้นจากอํานาจการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชมา
ขึ้นตรงกับกรุงธนบุรี
ในปี พ.ศ.2319 สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ เมืองสงขลาไปขึ้นกับกรุง
ธนบุ รี โ ดยตรง นอกจากนั้ น สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น ฯ ยั ง โปรดให้ ย กเมื อ งสงขลาเป็ น เมื อ งตรี
ควบคุมดูแลเมืองตานี เมืองจะนะ และเมืองเทพาอีกด้วย เมืองสงขลาจึงเป็นอิสระพ้นจากอํานาจเมือง
นครศรีธรรมราชจนสิ้นรัชกาล

55

เจนนิเฟอร์ เวย์น คุชแมน, การค้าทางเรือสาเภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, แปลโดย ชื่นจิตต์
อําไพพรรณ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 84.
56
สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2310 2444 (สงขลา: โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2523), 130.
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ตารางที่ 1 แสดงช่วงเวลาการปกครองของเจ้าเมืองสงขลา
กรุงเทพฯ

เจ้าเมืองสงขลา

ที่ตั้งเมือง

1. พระสงขลา (เหยียง แซ่เหา)
พ.ศ. 2318-2327

ฝั่งแหลมสน

2. เจ้าพระยาอินทคิรี (บุญหุ้ย)
พ.ศ. 2327-2355

ฝั่งแหลมสน

3. พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง)
พ.ศ. 2352-2367 พ.ศ. 2355-2360

ฝั่งแหลมสน

รัชกาลที่ 1
พ.ศ. 2325-2352

รัชกาลที่ 2

รัชกาลที่ 3

4. พระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง)
พ.ศ. 2360-2390

ฝั่งบ่อยาง

5. เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์)
พ.ศ. 2390-2408

ฝั่งบ่อยาง

6. เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (เม่น)
พ.ศ. 2408-2427

ฝั่งบ่อยาง

พ.ศ. 2367-2394

รัชกาลที่ 4
พ.ศ. 2394-2411

รัชกาลที่ 5

7. พระยาวิเชียรคิรี (ชุ่ม)
พ.ศ. 2411-2453 พ.ศ. 2427-2431

ฝั่งบ่อยาง

8. พระยาวิเชียรคิรี (ชม)
พ.ศ. 2431-2444

ฝั่งบ่อยาง
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สมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2352)
เมื่อเข้าสู่ สมัยการปกครองของรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นระยะที่ราชสํานักเริ่มดําเนินการตามนโยบายพัฒนาหัวเมืองสงขลาอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2327 เป็นต้นมา เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าเมืองก่อน กล่าวคือได้ปลดพระสงขลา (เหยียง) ซึ่งที่มี
อายุมาก และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน ออกจากตําแหน่งเจ้าเมือ ง และนําตัว
ไปควบคุ ม ไว้ ในกรุ ง เทพฯ แล้ ว โปรดแต่ งตั้ ง บุ ญ หุ้ ย บุ ตรคนโตของพระสงขลา (เหยี ย ง) ผู้ ย อม
สวามิภักดิ์ต่ออํานาจใหม่ขึ้นเป็นเจ้าบ้านเมืองสงขลา การกระทําของราชสํานักในลักษณะดังกล่าว
เป็นการย้ําให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาหัวเมืองสงขลาโดยอาศัยกลุ่มชาวจีนอพยพ เป็นผู้นํา
ต่อไป เพียงแต่ส่วนกลางไม่ไว้วางใจเจ้าเมืองคนก่อนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน
นั่นเอง
บุญหุ้ย (ภาพที่ 7) เป็นบุตรคนโตสายภรรยาที่ 1 ของพระสงขลา (เหยียง) เกิดที่เมือง
สงขลาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏวัน เดือน ปี เกิด เติ บโตขึ้นในเมืองสงขลาในขณะที่
บิดาต้องย้ายครอบครัวจากเมืองสงขลาเก่าที่หัวเขาแดงไปอยู่ที่ตําบลทุ่งอาหวัง แขวงเมืองจะนะ ก่อน
กลับมาอยู่ที่ตําบลบ่อยางและครั้งสุดท้ายไปอยู่ที่บ้านแหลมสน เมื่ อบิดาได้เลื่อนตําแหน่งเป็นพระ
สงขลา (เหยียง) บุญหุ้ย บุตรคนโตจึงถูกเลื่อนตําแหน่งเป็นหลวงสุวรรณคีรี (บุญหุ้ย) ผู้ช่วยราชการ
เมืองสงขลา

ภาพที่ 7 เจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) พ.ศ. 2327-2355
ใน พ.ศ. 2327 เมื่อบิดาถูกปลดออกจากตําแหน่งเจ้าเมือง หลวงสุวรรณคีรี (บุญหุ้ย) จึง
ขึ้นเป็นพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) เจ้าเมืองสงขลาคนต่อมา และในขณะนั้นเมืองสงขลายังอยู่ในความ
ดูแ ลของเมื องนครศรี ธ รรมราช จนถึง พ.ศ. 2334 เจ้ าเมื องสงขลาได้รั บการเลื่ อ นตํ าแหน่ งเป็ น
เจ้าพระยาคนแรกของตระกูล ณ สงขลา ทั้งนี้เนื่องจากความดีความชอบที่ได้รับจากการปราบกบฏ
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ปัตตานีสําเร็จ57 กบฏปัตตานีครั้งนั้นเริ่มต้นจาก “โต๊ะสาเหยียด” ซึ่งเป็นแขกมาจากประเทศอินเดีย
อ้างตนว่าสืบเชื้อสายมาจากพระนบีมูฮัมหมัด แสดงตนเป็นผู้วิเศษคบคิดกับพระยาตานียกทัพมาตี
เมืองสงขลา พระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) ต้านทานไม่ได้ต้องหนีไปอยู่ ที่เมืองพัทลุงและต้องขอกําลังจาก
นครศรี ธ รรมราชมาสมทบกับ ทัพที่กรุงเทพฯ ส่ งลงมา โดยมีพระยากลาโหมราชเสนาเป็นแม่ทัพ
ช่วยกันระดมตีเมืองปั ตตานีพ่ายไป พระยาอินทคี รี (บุญหุ้ย) ตามไปตีได้เมืองปัตตานี จับตัวรายา
ปัตตานีส่งเข้ามากรุงเทพฯ ทําให้สามารถปูองกันปัตตานีได้ รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าให้พระยาอินทคีรี
(บุญหุ้ย) เป็นเจ้าพระยาอินทคี รี ผู้สําเร็จราชการเมืองสงขลา และยกเมืองสงขลาเป็นเมืองชั้นโทให้
ขึ้นกับกรุงเทพ และยังโปรดเกล้าให้เมืองไทรบุรี เมืองตานี เมืองตรังกานู อยู่ในความดูแลของเมือง
สงขลาอีกด้วย58 จากบทบาทของเจ้าพระยาสงขลา (บุญหุ้ย) ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมดูแล
เมืองปัตตานี ทําให้ เมืองสงขลามีความสําคัญมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาความไม่ส งบในเมือง
ปัตตานี เพราะตั้งแต่เมืองสงขลารับมอบหน้าที่แทนเมืองนครศรีธรรมราช การก่อความไม่สงบในหัว
เมืองเหล่านี้ ก็ไม่ปรากฏขึ้นอีก
ปัจจัยการแยกเมืองสงขลาออกจากเมืองนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2334 มีฐานะเป็นหัว
เมืองบริวารขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ นั้น อย่างน้อยมีสามประการด้วยกันคือ
ประการแรก เพื่ อ ให้ เ มือ งสงขลาเติบ โตขึ้ น เป็ นศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการค้า ภายในและ
ภายนอกประเทศบริ เวณตอนกลางของแหลมมลายู แทนเมืองปัตตานี ซึ่งส่ ว นกลางไม่ส ามารถ
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตรง
ประการที่สอง เพื่อให้เมืองสงขลาเป็นฐานที่มั่นแห่งที่สองสําหรับควบคุมหัวเมืองประเทศ
ราชมลายู
ประการที่สาม เพื่อส่งเสริมให้หัวเมืองสงขลามีอํานาจขึ้นถ่วงดุลเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่ง
เป็นหัวเมืองใหญ่ที่ยังคุกรุ่นด้วยอํานาจของเจ้าเมืองคนเก่า (หนู)
แต่ผลจากการดําเนินนโยบายพัฒนาหั วเมืองสงขลาสมัยรัชกาลที่ 1 ทําให้เมืองสงขลาเริ่ม
กลายเป็นอริ กับหัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งก็มีเหตุให้ขัดเคืองมาแล้วตั้งแต่เจ้าเมืองคนก่อน และ
รวมทั้งเมืองปัตตานีในฐานะที่เป็นคู่แข่งทางด้านการค้า ด้วย และตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา
ตระกูล ณ สงขลา ได้กลายเป็นตระกูล ที่มีอิทธิพลสูงสุดในเมืองสงขลา โดยปราศจากตระกูลคู่ แข่ง
ตระกูล อื่นๆ เปิดโอกาสให้ ตระกูลดังกล่าวใช้อํานาจหน้าที่ในฐานะเจ้าเมืองสร้างความมั่งคั่ง และ
อิทธิพลอย่างมหาศาล ทําให้มีอํานาจเป็นปึกแผ่นสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ
สมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2352-2394)
ในช่วงต้นรัชกาลที่ 2 การก่อกบฏของหัวเมื องปัตตานี (ยี่หริ่งและตรังกานู ) ในปี พ.ศ.
2353-2354 เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเมืองสงขลาเป็นปึกแผ่นมั่นคงสามารถต่อสู่กับศั ตรูภายนอกได้โดยลําพัง
ส่วนกลางจึงเริ่มมั่นใจในความเข้มแข็งของเมืองสงขลาว่าสามารถควบคุมหัวเมืองมลายูทางชายฝั่งด้าน
57

เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ, “นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 –
2439” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2522), 50.
58
พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
, 2516), 11.
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อ่าวไทยได้อย่างใกล้ชิด จึงได้ตัดสินใจแยกหัวเมืองปัตตานีออกเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก 7 หัวเมือง
ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา ยะหริ่ง รามัน ระแงะ สายบุรี และหนองจิก มีฐานะเป็นหัวเมืองบริวาร
ของเมืองสงขลาโดยตรง ซึง่ นับได้ว่าส่วนกลางได้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาหัวเมืองสงขลาในฐานะที่
มั่นควบคุมหัวเมืองประเทศราชมลายูโดยสมบรูณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2354 เป็นต้นมา การแยกเมืองปัตตานี
ยังถือว่าเป็นการกําจัดคู่แข่งทางการค้าของเมืองสงขลาลงไปอีกด้วย ส่งผลให้เมืองสงขลาจึงสามารถ
ทําการค้าได้อย่างกว้างขวางปราศจากการกีดกันจากหัวเมืองปัตตานี การค้าขายในเมืองสงขลาขยาย
ตัวอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็เริ่มกลายเป็นหัวเมืองคู่แข่งกับเมืองนครศรีธรรมราชชัดเจนขึ้น ด้วย
เช่นกัน
ในช่วงต้นรัชกาลที่
พ.ศ. 2352-2355 นั้น กล่าวได้ว่าเมืองสงขลาเป็นเมืองที่มี
เสถียรภาพทางการค้าและสมดุล ทางอํานาจทางการเมืองเป็นอย่างมาก ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวนี้ อยู่
ในช่วงปลายการปกครองของเจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 2 ต่อมาหลังจาก
เจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) ถึงแก่อสัญกรรม พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) จึงได้เป็นเจ้าเมืองสงขลา
ลําดับที่ 3 (ภาพที่ 8) ซึ่งเป็นบุตรของพระอนันตสมบัติ (บุญเฮี้ยว) เจ้าเมืองจะนะ และเป็นหลานของ
เจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย)

ภาพที่ 8 พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) พ.ศ. 2355-2360

ในปี พ.ศ. 2355 ในระยะนี้ส่วนกลางมีนโยบายขยายอํานาจและอิทธิพลลงไปทางหัวเมือง
มลายูโดยเฉพาะทางเมืองไทรบุรี เมืองเปรัด และหัวเมืองทั้ง 7 คือ ปัตตานี ยะลา ยะหริ่ง รามัน ระ
แงะ สายบุรี และหนองจิก เนื่องจากเมืองไทรบุรีพยายามดึงเอาอังกฤษและพม่ามาถ่วงดุลอํานาจกับ
ฝุายไทย ส่วนเมืองเปรัดนั้นเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก เมืองนี้ไม่เคยตกอยู่ในอํานาจของไทย
มาก่อน ทางฝุายไทยจึงพยายามหาทางเข้าควบคุมเมืองเปรัด และบุคคลสําคัญที่ดําเนินการขยาย
อํานาจของไทยในครั้งนั้นคือ กรมหมื่นศักดิพลเสพผู้กํากับราชการกรมพระกลาโหมในสมัยรัชกาลที่ 2
และสมเด็จกรมพระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นญาติสนิทกับเจ้าพระยานครฯ (น้อย) เจ้า
เมื อ งนครศรี ธ รรมราช เจ้ า เมื อ งนครศรี ธ รรมราชจึ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส่ ว นกลาง ให้ เ ป็ น

37
ผู้ดําเนินการขยายอํานาจตามแผนการที่รัฐบาลได้วางไว้ จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 ซึ่งอธิบายเรื่องหัว
เมืองมลายู ได้บันทึกเหตุการณ์ตอนหนึ่งไว้ว่า
ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ราวในจุลศักราช 1172 ปีมะเมียโทศก
เจ้าพระยาสงขลา (บุญหุ้ย) ถึงอสัญกรรม พระยาตานี (ขวัญซ้าย) ก็ถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณา
โปรดให้หลวงวิเศษสุนทร (จ๋ง) เป็นพระยาวิเศษภักดีศรีสุรสงครามผู้ว่าราชการเมืองสงขลา และ
นายพ่าย (น้อง) เป็นพระยาตานี ต่อมาพระยาตานี (พ่าย) ว่าราชการเมืองตานีไม่เรียบร้อยได้
เกิดโจรผู้ร้ายแลจลาจลขึ้นในบ้านเมืองชุกนุม จึงโปรดให้พระยาอภัยสงครามเป็นข้าหลวงพร้อม
59
ด้วยพระยาสงขลา (จ๋ง) ลงไปจัดแยกเมืองเอกเป็น 7 เมือง

บทบาทของเมืองสงขลาในการดําเนินการตามนโยบายใหม่ นี้มีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวคือเป็นเพียงฝุายสนับสนุนทางด้านกําลังไพร่พล ทางฝุายเมืองสงขลา
จึงไม่เต็มใจที่จะร่วมมือ ประกอบกับเจ้าเมืองสงขลาเป็นอริกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชมาก่อน จึงได้
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้การสนับสนุน จนไม่สามารถตอบสนองนโยบายขยายอํานาจลงสู่หัวเมืองมลายู
ได้ดี เท่ าเจ้ า พระยานครศรี ธ รรมราช (น้ อย) เป็ นผลให้ ส่ ว นกลางไม่ พอใจเจ้ าเมือ งสงขลาไปด้ว ย
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับหัวเมืองสงขลาต้องอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ฐานะของเมืองสงขลาจึง
ตกต่ําลงไป ดังจะเห็นได้จากเจ้ าเมืองสงขลาระยะดังกล่าวนี้คือ พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง พ.ศ.
2355-2360) จะได้รับบรรดาศักดิ์เพียงพระยา ถือศักดินา 5,000 เท่านั้น ต่ํากว่าเจ้าเมืองสงขลาคน
ก่อนคือ เจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) ที่มีบรรดาศักดิ์สูงถึงเจ้าพระยา ศักดินา 10,000
ต่อ มาใน พ.ศ. 2356 พระยาวิ เศษภัก ดี (เถี้ ย นจ๋ ง ) เริ่ม ประสบปั ญ หาและไม่ส ามารถ
ควบคุมดูแลหัวเมืองปัตตานีซึ่งเป็นเมืองขึ้นได้ ถึงกับมีหนังสือรายงานมายังกรุงเทพฯ ว่าแขกเมืองยะ
หริ่งกับเมืองสายบุรีมีเรื่องวิวาทรบพุ่งกัน พระยาสงขลาส่งคนไปตักเตือนถึง 2 ครั้งก็ไม่สําเร็จ ทางราช
ธานีจึงให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) แต่งกรมการออกไปว่ากล่าวอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าทาง
ราชธานีเริ่มให้ความสําคัญกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชมากขึ้น
พ.ศ. 2360 พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 3 ถึงแก่อสัญกรรม
น้องชายคือ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 4 (ภาพที่ 9)
เถี้ยนเส้ง เกิดที่บ้านแหลมสน เมืองสงขลา ประมาณสมัยพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟูา
จุฬาโลก บิดาคือพระอนันตสมบัติ (บุญเฮี้ยว) ผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลาและเจ้าเมืองจะนะ (พ.ศ. 23282331) ซึ่งถึงแก่กรรมตั้งแต่ตนเองยังเป็นเด็ก เถี้ยนเส้งจึงอยู่ในความอุปการะของลุง คือ เจ้าพระยา
อินทคีรี (บุญหุ้ย) ต่อมาได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในเมืองหลวง ภายหลัง ย้ายออกมาเป็นผู้ช่วยราชการ
เมืองสงขลาในสมัยที่ พระยาวิเศษภักดี เจ้าเมืองสงขลาลําดับ 2 (เถี้ยนจ๋ง พ.ศ. 2355-2360) ใน
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จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ.1194 (พ.ศ.2375), อ้างถึงใน เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ, “นโยบายการ
ปกครองเมื อ งสงขลาในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ พ.ศ. 2325 – 2439” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช า
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 66.

38
ตําแหน่งหลวงสุนทรานุรักษ์ (เถี้ยนเส้ง) และได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรานุรักษ์ (เถี้ยนเส้ง)
ใน พ.ศ. 2355 จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2360 ก็ได้เป็นเจ้าเมืองสงขลา และถึงแก่กรรมใน พ.ศ. 239060

ภาพที่ 9 พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) พ.ศ. 2360-2390

เมืองสงขลาภายใต้การปกครองของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เป็นช่วงระยะเวลาที่เมือง
สงขลาตกต่ําลงเช่นกัน เนื่องจากมีเรื่องขัดแย้งและเป็นอริกับเมืองนครศรีธรรมราชหลายกรณี เช่น
เรื่องการยักยอกเลกเมืองนครศรีธรรมราช การห้ามติดต่อค้าขายกันระหว่างเมืองสงขลากับพัทลุง ไทร
บุ รี และนครศรี ธ รรมราช ทํ า ให้ เ มื อ งสงขลาต้ อ งเดื อ ดร้ อ น เพราะขาดแคลนข้ า ว รวมทั้ ง เรื่ อ ง
พฤติกรรมส่วนตัวของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ที่ส่อไปในทางไม่ซื่อสัตย์สุจริต ในเรื่องการเข้าไป
พัวพันกับการค้าฝิ่นและหาผลประโยชน์ส่วนตัว61
นอกจากนั้นเมืองสงขลาในสมัยของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ได้เกิดกบฏเมืองไทรบุรีขึ้น
2 ครั้ ง ครั้งแรกใน พ.ศ. 2373 และครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2381 ส่ว นหนึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) และพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เนื่องจากเมืองทั้ง 2 ต่าง
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันตามที่ได้กล่าวไป62 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าเจ้าเมืองสงขลาปฏิบัติราชการไม่ได้เป็น
ที่พอพระราชหฤทัยจนถึงกับจะให้จับตัวพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ลงโทษประหารชีวิต ส่วนพระ
ราชดํารัสที่ทรงตําหนิเจ้าเมืองสงขลาในด้านการรบก็ตรัสว่า เจ้าเมืองสงขลาดีแต่จะไปเตือนให้คนอื่น
เขารบ ถึงทีตัวแล้วก็ไม่ออกไปรบเหมือนเขาได้63

60

พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
ดูเพิ่มในบทที่ 1, หน้า 2.
62
ดูเพิ่มในบทที่ 1, หน้า 1-2.
63
พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
61

, 2516), 31.
, 2516), 83.
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อย่างไรก็ตาม เมืองสงขลาภายใต้การปกครองของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ก็เติบโตขึ้น
อย่างมาก จนถึงกับต้องย้ายที่ตั้งของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ไปตั้งอยู่ ที่ฝั่งบ่อยางในปี พ.ศ. 2385
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเกิดปัญหาทางการเมืองในประเทศจีนจึงผลักดันให้ชาวจีนจํานวน
มากอพยพเข้ามาติดต่อค้าขายและเกิดการตั้งถิ่นฐานในเมืองสงขลาเป็นจํานวนมากดังได้กล่าวไปแล้ว
ประกอบกับเจ้าเมืองสงขลามีนโยบายสนับสนุนให้ชาวจีนอพยพประกอบอาชีพ ในเมืองสงขลาอย่าง
หลากหลายตามความถนัดของตนเช่น ช่างฝีมือ ทํากระเบื้อง ดินเผา ปั้นหม้อ ไห พ่อค้า ฯลฯ ทําให้
การค้าในเมืองสงขลาคึกคักและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ชาวจี น อพยพได้เ ข้ามาลงทุน ทําอุต สาหกรรมครัว เรื อนบางชนิด ดังที่ เคยทํ าในเมือ งจี น เช่ น อิ ฐ
กระเบื้อง หม้อ ไห โอ่ง เครื่องถม เครื่องโลหะ ต่อเรือ ทําปลาแห้ง และกุ้งแห้ง เป็นต้น เป็นสินค้าเพื่อ
จําหน่ายในเมืองสงขลาและต่างเมือง จนกระทั่งที่ตั้งตัวเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนคับแคบ ต้องย้ายมาตั้ง
เมืองใหม่ที่ฝั่งบ่อยาง
จะเห็นได้ว่าในเวลานี้กระแสวัฒ นธรรมจีนเฟื่องฟูอย่างมากขนาดศาลหลั กเมืองที่สร้างขึ้น
ในสมัยพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ในปี พ.ศ. 2385 ยังเป็นอาคารอย่างจีน ซึ่ง มีบันทึกปรากฎใน
พงศาวดารเมืองสงขลา ระบุว่า
ครั้นปีขาลจัตวาศก ศักราช 1204 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฝังหลักไชยเมืองสงขลา
พระราชทานไม้ไชยพฤกษ์หลักไชยต้นหนึ่งกับเทียนไชยเล่มหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องไทยทานต่างๆ
และให้สมเด็จพระอุดมปิฏก ประธานสงฆ์ฐานานุกรม
กับพระราชครู
อั ษ ฎาจารย์ พ ราหมณ์ กั บ พราหมณ์ 8 นาย ออกมาเป็ น ประธาน
(
) ได้เกณฑ์กรมการและไพร่จัดการทําเป็นโรงพิธีใหญ่ขึ้นกลางเมือง คือที่
หน้าศาลเจ้าหลักเมืองเดี๋ยวนี้และตั้งโรงพิธีสี่ทิศ คือที่ปูอมเสร็จแล้ว ครั้นเดือนสี่ ขึ้น
(
เป็น
การใหญ่ คือจัดการกระบวนแห่ทั้งพวกจีนและพวกไทย เป็นที่ครึกครื้นเอิกเกริกมาก ตั้งกระบวน
แห่หลักเมืองไม้ไชยพฤกษ์กับเทียนไชยเข้าโรงพิธี แล้วพระสังฆ์ราชาคณะฐานานุกรมเจริญพระ
ปริตต์ พระครูพราหมณ์ก็สวดตามไสยเวช ครั้น ณ วันเดือนสี่ ขึ้น
พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) กับพระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ เชิญหลักไม้ไชย
พฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา มีปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ แล้วพระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง ) ได้
จัดการสมโภชน์หลักเมืองเป็นการเอิกเกริกอีก 5 วัน 5 คืน คือละครหรือโขนร้องโรง 1 หุ่นโรง 1
งิ้วโรง 1 ละครชาตรีโรง 1 และพระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์
22 รูป กับเครื่องบริขารภัณฑ์ต่างๆ แก่พระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญ และพระครูอัษฎา
จารณ์พราหมณ์เป็นอันมากเสร็จแล้ว ครั้นเสร็จการฝังหลักเมืองพระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) จัดเรือ
สําเภาลําหนึ่งส่งพระราชาคณะกับพระครูอัษฎาจารณ์พราหมณ์เข้าไป ณ กรุงเทพฯ แล้วพระยา
สงขลา (เถี้ยนเส้ง ) ได้ให้ช่างก่อตึกคร่อมหลักเมืองไว้
64

64

(ภาพที่ 10)

พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ

, 2516), 25-26.
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ภาพที่ 10 ศาลหลักเมืองสงขลา สร้างขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ปี พ.ศ. 2385
สํ าหรั บ ต้น แบบในการพัฒ นาหั ว เมื องสงขลาในระยะดั งกล่ า วแล้ ว พิ จารณาดู จาก
สิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่จะเห็นว่า เป็นแบบผสมระหว่างไทยซึ่งอาจจะหมายความถึงกรุงเทพฯ
และจีนอาจจะหมายถึงเมืองต่างๆ ทางตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะเมืองเอ้หมึง บ้านเดิมของตระกูล ณ
สงขลา แต่อิทธิพลจีนนับว่าแรงมากทั้งนี้เพราะเจ้าเมืองกรมการเมืองทั้งหมดเป็น ชาวจีนอพยพ ทําให้
สิ่งก่อสร้างต่างๆ จึงมีลักษณะเป็นแบบจีนเสียส่วนใหญ่ ตั้งแต่จวนเจ้าเมือง บ้านเรือนราษฎร (ภาพที่
11) แม้แต่พระอุโบสถในวัดบางวัด เช่นที่วัดดอนแย้ ก็ยัง มีรูปร่างคล้ ายอาคารแบบศาลเจ้า ใน
วัฒนธรรมจีน หรือแม้แต่ซุ้มประตูเมือง (ภาพที่ 12) ก็เป็นศิลปะแบบจีนอย่างเห็นได้ชัด

ภาพที่ 11 จวนเจ้าเมืองสงขลา และบ้านเรือนราษฎร
ที่มา: เอนก นาวิกมูล, สมุดภาพสงขลามหาวชิราวุธ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จํากัด (มหาชน), 2536), 93, 165.
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ภาพที่ 12 ซุ้มประตูเมืองสงขลา และพระอุโบสถวัดดอนแย้
จากการสร้างศาลหลักเมืองสงขลาให้เป็นอาคารอย่างศาลเจ้าในวัฒนธรรมจีนนั้น ทําให้
สันนิ ษฐานว่าในช่วงสมัยของพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ ง) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่
ภ์
ที่มีลักษณะอย่างจีน
ศาลหลักเมือง ก็อาจสร้างขึ้นในการอุปถัม ภ์ของพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง )
เช่นเดียวกัน
พ.ศ. 2390 เมื่อย้ายเมืองสงขลามาฝั่งบ่อยางได้ 5 พระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง)
ลําดับที่ ถึงแก่อสัญกรรม พระสุนทรานุรักษ์ (บุญสัง) ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนต่อมา
พระสุนทรานุรักษ์ (บุญสังข์) (ภาพที่ 13) เป็นเจ้าเมืองในตระกูล ณ สงขลา คนที่ 5 เป็น
บุตรของพระยาศรีสมบัติ (บุญซิ้น) ผู้ซึ่งทําหน้าที่ช่วยราชการเมืองสงขลาอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 23272360 ชีวิตตอนต้นของ พระสุนทรานุรักษ์ (บุญสังข์) ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในเมืองหลวง จึงมีความ
ใกล้ชิดกับราชสํานัก และเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและรับเอาอิทธิพลต่างๆ มาจากส่วนกลาง ในปี พ.ศ.
2360 เมื่อบิดาถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไข้ทรพิษ กลับออกไปรับราชการอยู่ที่เมืองสงขลา และได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นหลวงสุนทรานุรักษ์ (บุญสังข์) ตําแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา ในสมัยของเจ้าเมือง
สงขลาลําดับที่ 4 พระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2
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ภาพที่ 13 เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) พ.ศ. 2390-2408

ในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งได้สร้างผลงานไว้หลายอย่าง เช่น ในปี พ.ศ. 2371 ได้คุมไพร่พล
จํานวน 1,000 คน ไปต่อเรือศีรษะง้าวอยู่ที่เมืองเทพา 65 ต่อมาได้คุมไพร่พล จํานวน 3,000 คน ตาม
ไปจับตัวพระยารามันได้ที่บ้านนา แขวงเมืองเประ66 พ.ศ. 2376 ได้คุมต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองเครื่องราช
บรรณาการและเงินส่วยต่างๆ ไปถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยาพระคลัง (ดิส
บุนนาค) ได้กราบบังคมทูลความดีความชอบ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระสุนท
รานุรักษ์”67 ครั้นเมื่อพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2390 พระสุนทรานุรักษ์
(บุญสังข์) ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองสงขลาคนต่อมา และในปี พ.ศ. 2394 จึงได้รับพระราชทาน
เลื่อนสัญญาบัตรเป็น “พระยาวิเชียรคี รี ศรีสมุทวิสุทธิศักดามหาพิชัยสงครามรามภักดีพิริยะพาหะ
บรากรมพาหุ ” ผู้ สํ า เร็ จ ราชการเมื อ งสงขลา ถื อ ศั ก ดิ น า 5,000 ดั ง ปรากฏข้ อ ความในประชุ ม
พงศาวดาร ภาคที่ 53 ดังนี้
พระราชทานนามสัญญาบัตรให้พระสุนทรารักษ์เลื่อนขึ้นเป็นพระยาวิเชียรคิรี ศรีสมุทรวิ
สุทธิศักดามหาพิชัยสงครามรามภักดีพิริยะพาหะ ผู้สําเร็จราชการเมืองสงขลา ถือศักดินา 5,000
แล้วพระราชทานพานหมากทองคํา เหลี่ ยมเครื่องในแปดสิ่ง สํารับ 1 คนโท ทองคํา 1 ลูกดิ่ ง
68
ทองคําสาย 1

65

เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์), “พงศาวดารเมืองสงขลา,” ใน ประชุมพงศาวดาร เล่ม 30 (ประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) – 53) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2511), 214.
66
เรื่องเดียวกัน, 216.
67
เรื่องเดียวกัน, 218.
68
เรื่องเดียวกัน, 241.
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นับได้ว่าในช่วงแรกเริ่มการปกครองเมืองสงขลาของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ซึ่งตรงกับ
ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 3 คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2390 เป็นต้นมา
หลั งจากที่ ได้ ย้ ายเมือ งสงขลาจากฝั่ ง แหลมสนมาตั้ง อยู่ ที่ ฝั่ ง บ่ อยาง เมื อ งสงขลาได้ พัฒ นาตั ว เอง
จนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก จึงกล่าวได้ว่าระยะที่เมืองสงขลาตกต่ําอยู่ในภาวะด้อยเกียรติยศ
และศักดิ์ศรีทางด้านการเมืองเริ่มคลี่คลายลงแล้ว
สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411)
หลังจากเจ้าพระยานครฯ (น้อย) เจ้าเมืองนครศรีธ รรมราช ถึงแก่อสั ญกรรมในปี พ.ศ.
2382 ส่วนกลางได้ยกเลิก นโยบายขยายอํานาจลงไปทางหัวเมืองมลายูอย่างสิ้นเชิง และได้นําเอา
นโยบายใหม่มาใช้ กล่าวคือการแยกเมืองไทรบุรีออกเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก 4 เมือง คือ ไทรบุรี สตูล
ประลิส และกะบังปาสู เพื่อลดความเข้มแข็งของหัวเมืองดังกล่าวลงหลังจากที่ส่วนกลางไม่ประสบ
ความสําเร็จในการเข้าปกครองหัวเมืองไทรบุรีโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวส่งผลโดยตรง
ต่อเมืองสงขลา โดยส่วนกลางได้หันกลับมาดําเนินการพัฒนาหัวเมืองสงขลาขึ้นใหม่อีกครั้ง หลังจากได้
ละเลยไปเป็นเวลานานร่วม 30 ปี
ในช่วงต้นของรัชกาลที่ 4 เมืองสงขลายังอยู่ภายใต้การปกครองพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์)
เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 5 ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นมากทั้ งด้านการเมืองและการปกครอง ทําให้เมือง
สงขลามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้ทําหน้าที่ในการดูแล
หัวเมืองมลายูด้วยความเรียบร้อยตลอดมา เพราะไม่ปรากฏคําร้องอุทธรณ์จากพลเมืองหรือเจ้าเมือง
ในหัวเมืองเหล่านั้น นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพอพระทัยในการ
ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ที่มีความรับผิดชอบในการจัดส่งส่วย
ทองบุตรจีน69 ให้แก่ส่วนกลางอย่างครบถ้วนทุกปีมิได้ค้าง
เกล้าฯ ตัง้ พระยาวิเชียร (บุญ
สังข์) เป็นเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) โดยเปรียบเทียบกับดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลก
เจ้าพระยาอินทคิรี (บุญหุ้ย)
สงขลา
ดังนี้
เมื่อครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกล่วงมาแล้วได้ทรงพระกรุณาชุบ
เลี้ยงตั้งพระยาผู้สําเร็จราชการเมืองสงขลาเป็นตําแหน่งเจ้าพระยา ถือศักดินา 10,000 ในครั้งนั้น
แล้ว ๆ บัดนี้เมืองสงขลาก็รุ่งเรืองจําเริญเป็นที่มาค้าขายของลูกค้าต่างประเทศ แลลูกค้าในเมืองก็
ตั้งตัวทํามากินค้าขายแลทําการสิ่งของต่าง ๆ เจริญขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ปูอมแลกําแพงเมืองก็ได้
สร้างขึ้นแลทํานุบํารุงไว้ดีงามเป็นสง่า ปรากฏว่าเมืองปากได้ทั้งปวงอยู่แล้ว พระยาวิเชียรคิรี
ศรีสมุ ท วิท ธิศักดาดามหาพิไ ชยสงครามปรามภักดีพิ ริย าพาหบุ ญ สัง ข์คนนี้ ได้ เป็น ที่ผู้ สํ าเร็จ
ราชการเมืองมาได้ 9 ปีแล้ว และไม่มีถ้อยความอุทธรณ์ฟูองร้องแต่กรมการผู้น้อยแลไพร่บ้าน
พลเมืองแลหัวเมืองแขกประเทศราชแต่สักครั้งหนึ่ง ก็เห็นเป็นความชอบมากอยู่แล้ว ควรจะเลื่อน
ให้สูงขึ้นตามให้สูงขึ้นตามอย่างแต่ก่อน เพราะฉะนั้น บัดนี้ให้พระยาวิเชียรคิรีศรีสมุทวิสุทธิศักดา
69

ส่วยทองบุตรจีน หมายถึง เป็นส่วยประเภทหนึ่งที่มีเฉพาะในเมืองสงขลา ในระยะแรกต้องเสียให้
รัฐบาลในรูปของทองคําแต่ต่อมาเสียให้เป็นเงิน จัดอยู่ในประเภทคล้าย ๆ กับส่วยกองนอกหรือส่วยสรรพเหตุ ในแง่ที่
มีนายหมวดนายกองควบคุมไว้แน่นอน.
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มหาพิไชยสงครามรามภักดี อภัยพิริยปรากรมภาหุ ถือศักดินา 10,000 จงมีอํานาจได้ว่ากล่าว
สิทธิขาดในราชการทั้งปวงตลอดจนแขวงเมืองสงขลาแลเมืองขึ้นเมืองสงขลาทั้งปวงตามอย่างแต่
ก่อ น ดั ง นั้ น เจ้ า พระยาพิ ไ ชยศรี ส มุ ท สงคราม ผู้ สํ า เร็จ ราชการเมื อ งสงขลาในครั้ ง แผ่ น ดิ น
70
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกทุกประการ

ช่ว งระยะเวลาที่เมืองสงขลาอยู่ภ ายใต้การปกครองของเจ้าพระยาวิเชียรคี รี (บุญสังข์ )
บ้านเมืองปรากฎเป็นปกติสุข ไม่ค่อยมีสงคราม ทําให้เจ้าเมืองสงขลามีเวลาดูแลและพัฒนาบ้านเมือง
ได้อย่างเต็มที่ เมืองสงขลาจึงเติบโตขึ้น ในหลายๆ ด้าน กล่าวคือได้มีการจัดระบบปูองกันเมืองสงขลา
ให้มั่นคงด้วยการสร้างกําแพงเมืองใหม่อย่างแข็งแรง สร้างปูอมปืนบริเวณปากน้ําที่แหลมทรายและที่
ค่ายม่วงตรงกันข้ามกับปูอมปากน้ําบนฝั่งตะวันตก พร้อมทั้งต่อเรือกําปั่นขนาดใหญ่ 2 ลําคือ เรือ
กําปั่นวิเชียรคีรีและกําปั่นมณีกลอกสมุทร ในปี พ.ศ. 2396 เพื่อไว้สําหรับลาดตระเวนโจรสลัด 71 และ
ตั้งกองทหารปืนใหญ่ขึ้นในเมืองสงขลาเป็นครั้งแรก โดยขอครูฝึกมาจากกรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมี
การส่งเสริมอุตสาหกรรมและหัตถกรรมขึ้นในเมืองสงขลา เช่น การทําอิฐและกระเบื้อง ทําเครื่องถม
กุ้งแห้ง และกะปิ รวมทั้งมีการส่งเสริมด้านการค้าอย่างกว้างขวาง มีการติดต่อค้าขายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศจีน
ในสมัยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เมืองสงขลายังมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก
จากเมืองสงขลาไปยังเมืองไทรบุรีเพื่อให้ราษฎรทั้ง 2 เมือง ไปมาค้าขายกันได้สะดวก ถนนที่สร้างใหม่
นี้มีระยะทางยาวประมาณ 80 กิโลเมตร เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2405 ใช้การได้ในปี พ.ศ. 2408 ให้ชื่อว่า
“ถนนไทรบุรี” ในการสร้างถนนครั้งนี้เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้เกณฑ์ไพร่พลจากเมืองสงขลา
และหัวเมืองมลายู ออกไปทํา และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินส่วย
ทั้งหมดในเมืองสงขลาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อใช้ในการสร้างถนนครั้งนี้ด้วย
นอกจากนั้นเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) ยังมีเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างจริงจัง หมั่นทําบุญทําทานเป็นประจํา และยังชักชวนบรรดาญาติพี่น้องในตระกูล ณ สงขลา
กรมการและชาวเมืองให้ทําบุญทําทานด้วยเช่นกัน ดังปรากฏในพงศาวดารเมืองสงขลาว่า
เจ้าคุณผู้สําเร็จราชการเมืองสงขลาที่ประพฤติซึ่งการทั้งปวง แต่ล้วนให้ประโยชน์แก่ตนและ
ผู้อื่น แล้วจึงทําและอุตส่าห์ชักนํากระทําสงเคราะห์แก่ญาติและกรมการชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวง
72
ให้ชักชวนกันทําบุญให้ทานและช่วยกันทํานุบํารุงพระบวรพุทธศาสนา

ในช่วงการปกครองของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ตั้งแต่ พ.ศ. 2390-2408 เป็น
ระยะเวลา 18 ปี นอกจากจะปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบตลอดจนกิจการค้าของเมืองสงขลาที่
พัฒนาขึ้น ทําให้เมืองสงขลากลายเป็นเมืองท่าอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ที่สําคัญการที่เจ้าพระยาวิเชียร
คีรี (บุญสังข์) เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาจากส่วนกลางทางกรุงเทพ ประกอบกับการชอบกิจกรรมการบุญ
70

เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์), “พงศาวดารเมืองสงขลา,” ใน ประชุมพงศาวดาร เล่ม 30 (ประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) – 53) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2511), 314.
71
พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
, 2516), 34.
72
พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
, 2516), 245.

45
การกุศลตามที่ได้กล่าวไปนั้น ทําให้สันนิษฐานว่าเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) บูรณะวัดต่างๆ ใน
สมัยที่ท่านเป็นเจ้าเมืองด้วย เช่น การบูรณะพระอุโบสถและพระวิหารวัดโพธิ์ปฐมาวาส73 หรือแม้แต่
วัดสุวรรณคีรี และวัดศิริว รรณาวาส ซึ่ง 2 วัดหลังนี้แม้ว่าไม่มีบันทึกเป็นลายลั กษณ์อักษร แต่จาก
อิทธิพลทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะตามแบบฉบับของช่างหลวง และกระแสการบูรณะวัด
วาอารามอย่างกว้างขวางในสมัยรัชกาลที่ 3 ทําให้คาดว่าเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ซึ่งเป็นเจ้า
เมืองสงขลาอยู่ในช่วงเวลานั้น อาจได้ทําการบูรณะวัดทั้ง 2 นี้ด้วย (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 พระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดสุวรรณคีรี และวัดศิริวรรณาวาส

กระทั่งในปี พ.ศ. 2408 เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 5 ถึงแก่
อสัญกรรม พระยาวิเชียรคิรี (เม่น) ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนต่อมา
พระยาวิเชียรคิรี (เม่น) เป็นบุตรพระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) เจ้าเมืองสงขลาลําดับ ที่ 3
พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เกิดในปี พ.ศ. 2358 ที่เมืองสงขลาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย เมื่ออายุได้ 3 ปี บิดาถึงแก่อสัญกรรม จึงอยู่ในความอุปการะของอา คือ พระยาวิเชียรคี รี
(เถี้ยนเส้ง) จนกระทั่งในปี พ.ศ.2376 ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับราชการอยู่ในกรุงเทพ เป็นจ่าเรศ
(เม่น) มหาดเล็กหลวง74 ต่อมาเมื่อพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เป็นเจ้าเมืองสงขลา จึงให้จ่าเรศ (เม่น)
เป็นพระสุนทรานุรักษ์ (เม่น ) ในตําแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา แทนตําแหน่งเดิ มของพระยา
วิเชียรคีรี (บุญสังข์) จนกระทั่งเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2390 พระยา
วิเชียรคีรี (เม่น) ก็ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 6 (ภาพที่ 15)
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กนิกนันท์ อําไพ, “จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา: ภาพสะท้อน
สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนสงขลาสมัยรัตนโกสินทร์ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 9, ให้ความเห็นว่า วัดโพนั้นคาดว่าน่าจะได้รับการบูรณะครั้ง
ใหญ่ ที่ทําห็เปลี่ยนมาเป็นผนังโค้งมีปี
.
74
พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ
, 2516), 37.
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ภาพที่ 15 เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) พ.ศ. 2408-2427

ในสมัยการปกครองเมืองสงขลาของพระยาวิเชียรคี รี (เม่น) ถือเป็นอีกสมัยหนึ่งที่ เมือง
สงขลามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับสมัยของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เจ้าเมืองสงขลา
ลําดับที่ 5
พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) สมรสกับท่านผู้หญิงสุทธิ์ ธิดาของพระยารัตนโกษา (บุญเกิด) ชาว
กรุงเทพฯ ท่านผู้หญิงสุทธิ์เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นผู้บูรณะวัดสุทธิวรารามที่กรุงเทพฯ
รวมทั้งสร้างอุโบสถภายในวัดแจ้งและวัดศาลาหัวยางที่เมืองสงขลา75 โดยเฉพาะวัดแจ้งนั้นยังมีโบราณ
สถานที่สําคัญสําหรับบุคคลในตระกูล ณ สงขลาด้วย คือ บัวบรรจุอัฐิของตระกูล ณ สงขลา
ในสมัยของพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ได้สานต่อการก่อสร้างถนนสายเศรษฐกิจสงขลา-ไทร
บุรี-ปีนัง ต่อจากเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสัง) จนสําเร็จเรียบร้อย ทําให้เมืองสงขลาเจริญเคียงคู่ขึ้นกับ
เกาะปีนังมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2409 พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) รับสนองพระบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว เป็นแม่กองควบคุมการบูรณะพระเจดีย์บนยอด
เขาตังกวน เพื่อชมวิวเมืองสงขลาและศึกษาดาราศาสตร์ ดังเช่นพระนครคีรีที่เมืองเพชรบุรี
สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ในปี พ.ศ. 2414 พระยาวิ เ ชี ย รคี รี (เม่ น ) ได้ จั ด การรั บ เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากเสด็จฯ กลับจากการประพาสอินเดีย โดยได้เสด็จขึ้นที่เมืองไทรบุรี
มาตามถนนเพื่ อ ประทับ ลงเรื อ ที่เ มื อ งสงขลากลั บ สู่ พระนคร นับ เป็ น เหตุก ารณ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่
พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จฯ ข้ามแหลมมลายูทางสถลมารคเป็นครั้งแรก
กระทั่งในปี พ.ศ. 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน
บรรดาศักดิเ์ ป็นเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) นับเป็นตําแหน่งเจ้าพระยาคนที่ 3
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ดูเพิ่มในบทที่ 3, วัดแจ้ง, วัดศาลาหัวยาง.
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ตระกูล ณ
ไป
บทบาทของเจ้าเมืองสงขลาที่
ปกครองโดยการสืบสายสกุลต่อเนื่องมากว่าศตวรรษ โดยเริ่มจากความแตกแยกของคนในตระกูล ณ
สงขลา ที่เริ่มเป็นศัตรูกันเอง เนื่องจากการจัดแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวระหว่างบุตรหลานทั้ง 2 สาย
ของพระสงขลา (เหยียง) ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ด้วย ที่ไม่
สามารถสร้างความสามัคคีระหว่างคนในตระกูลไว้ได้อย่างในสมัยเจ้าเมืองคนก่อนๆ ประกอบกับการ
ชักนําของส่วนกลาง คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งมีความสนิทสนมกับ
พระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) ซึ่งเป็นบุตรเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 5 ได้ทํา
สารตราประกาศแต่งตั้งพระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) เป็นรองเจ้าเมืองสงขลา ในสมัยของเจ้าพระยาวิเชียร
คีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 6 ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนแรกหากเจ้าพระยา
วิเชียรคิรี (เม่น) ถึงแก่อสัญกรรม เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าพระยาวิเชียรคี รี
(เม่น) และพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) ผู้บุตรเป็นอย่างมาก ดังปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ครั้นเมื่อเจ้าพระยาสงขลา (เม่น) ชรา ผู้มุ่งหมายจะเป็นผู้ว่าราชการเมืองต่อไป 2 คน คือ
พระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) บุตรเจ้าพระยาสงขลา (สังข์) กับพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) บุตร
เจ้าพระยาสงขลา (เม่น) 2 คนนี้เดินทางต่างกัน พระยาสมบัติภิรมย์เดินทางทุ่มเข้าข้างฝุาย
สมเด็จเจ้าพระยา (ช่วง) ข้างฝุายพระยาสุนทรานุรักษ์รอข้างสมเด็จเจ้าพระยาไม่ติดเพราะเหตุว่า
มารดา (ท่านผู้หญิงสุทธิ์) เป็นญาติท้าวทรงกันดาร (สี) ซึ่งเป็นมารดาในเจ้าจอมมารดาสี สนิทชิด
ชมอยู่ในวัง... จึงโปรดให้เข้าเฝูาในหมู่มหาดเล็กนุ่งผ้าหักเชิงภาคภูมิ มากกว่าอยู่สงขลา... ครั้น
สวรรคตแล้วพระยาสุนทรารักษ์ (เนตร) ก็อยู่ข้างว้าเหว่ ข้างสมเด็จเจ้าพระยาฯ ทั้งท้องตราเรียก
พระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) ว่าเป็นผู้สืบต่อในที่เจ้าเมืองสงขลาจึงได้เกิดบาดหมางกันขึ้นระหว่างคน
ทั้ง 2 นี้ ด้วยเหตุว่าข้างหนึ่งมีที่พึ่ง ข้างหนึ่งมีบิดา เป็นเจ้าเมืองทําการก็ทํานองจะลุด้วยอํานาจ
76
โลภะ โทสะ อย่างใดอย่างหนึ่งมากๆ

จากสภาพการณ์นั้ น พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) จึงเริ่มใช้วิธีการต่างๆ ต่อต้านพระยา
สมบั ติภิรมย์ (ชุ่ม ) เนื่องจากประเพณีดั้งเดิมในการสื บทอดตําแหน่งเจ้ าเมืองของคนในตระกูล ณ
สงขลานั้น ผู้สืบทอดตําแหน่งเจ้าเมืองสงขลาส่วนใหญ่จะมาจากผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุนทรานุ
รักษ์ ไม่ใช่พระยาสมบัติภิร มย์ อย่างไรก็ตามการเป็นอริกันของคนภายในตระกู ล ณ สงขลา สมัย
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ก็ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ไม่รุนแรงเหมือนในสมัยต่อมา
กระทั่งในปี พ.ศ. 2425 พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) ได้ถึงแก่อสัญกรรม ทําให้เจ้าพระยา
วิเชียรคีรี (เม่น) ผู้เป็นบิดาล้มปุวยลงด้วยความเสียใจและถึงแก่อสัญกรรมในอีก
คือปี พ.ศ.
2427
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หจช.ร. 5 ม. 2.14/98 หนังสือพระยาเทเวศร์วงษ์วิวัฒน์ ข้าหลวงใหญ่ตรวจราชการเมืองตรวจ
ราชการเมืองสงขลา และเมืองกลันตัน ร.ศ.113 (2437), อ้างถึงใน สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัย
ธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2310 - 2444 (สงขลา: โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สงขลา, 2523), 202-204.
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เมื่อพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสําคัญได้ถึงแก่อสัญกรรมลง
พระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) ก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 7 ต่อจากเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)
พระยาวิเชียรคี รี (ชุ่ม) (ภาพที่ 16) เป็นบุตรของเจ้าพระยาวิเชียรคี รี (บุญสังข์) ในสาย
ภรรยาที่ 2 ของพระสงขลา (เหยียง) การเป็นเจ้าเมืองของพระยาวิเชียรคิรี (ชุ่ม) นี้ สร้างความไม่พอใจ
ให้กับในตระกูล ณ สงขลา สายภรรยาที่ 1 อย่างมาก ทําให้พระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) ได้รับการขัดขวาง
จากคนในตระกูล ณ สงขลา สายภรรยาที่ 1 ซึง่ เป็นอริกันมาตลอด ส่งผลให้บทบาทของพระยาวิเชียร
คีรี (ชุ่ม) จึงมีไม่มากนัก

ภาพที่ 16 พระยาวิเชียรคิรี (ชุ่ม) พ.ศ. 2427-2431
ในสมัยของพระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) พ.ศ. 2427-2431 ซึ่งอยู่ในช่วงกลางสมัยของรัชกาลที่ 5
อัน
พระองค์ทรง
ประกอบกับ การแตกแยกภายในของ
ตระกูล ณ สงขลา ทําให้ส่วนกลางมองเห็นโอกาสอันดีที่จะลดอํานาจและอิทธิพลของตระกูลเจ้าเมือง
ลง โดยส่วนกลางได้ดําเนินนโยบายที่สําคัญอย่างน้อย 2 ประการคือ
ประการแรก ใช้โอกาสดังกล่าวในการเพิ่มความขัดแย้งของคนในตระกู ลเจ้าเมืองสงขลา
ระหว่างสายภรรยาที่ 1 และที่ 2 ของพระสงขลา (เหยียง)
ประการที่สอง ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองสงขลาตามแบบตะวันตก โดยให้เมืองสงขลา
เจริญเติบโตขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม ไม่ใช่หัวเมืองบริวารที่มีเจ้าเมืองปกครอง
อย่างในสมัยก่อนหน้านี้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2431 พระยาวิเชียรคี รี (ชุ่ม ) ได้ถึงแก่อสัญกรรม ส่วนกลางก็ใช้โอกาส
ดังกล่าวในการเพิ่มความแตกแยกขึ้นในตระกูลเจ้าเมืองสงขลา โดยได้หันกลับมาตั้งพระยาวิเชียรคีรี
(ชม) ให้เป็นเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 8 พระยาวิเชียรคีรี (ชม) เป็นบุตรคนโตของพระยาสุนทรานุรักษ์
(เนตร) และเป็นสายภรรยาที่ 1 ของพระสงขลา (เหยียง)
พระยาวิเชียรคีรี (ชม) (ภาพที่ 17) เกิดที่เมืองสงขลา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2397 ที่
บ้านปุาหมาก ปัจจุบันคือที่ตั้งศาลจังหวัดสงขลา เติบโตขึ้นในเมืองสงขลา เริ่มเรีย นหนังสือไทยกับ
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เมื่ออายุได้ 11 ปี พ.ศ. 2407 ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นมหาดเล็กหลวงเวรฤทธิ์ รับราชการในกรุงเทพได้ 2 ปี แล้วจึงลาออกมา
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ศึกษาวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติมในเมืองสงขลา เช่ น วิชาช่างไม้ ยิงปืน โหราศาสตร์ แพทย์ การเดินเรือ
การถ่ายรูป ช่างเหล็ก ช่างทอง และทําแผนที่กับครูไทยและครูต่างประเทศ จนมีความเชี่ยวชาญใน
วิชาการหลายแขนง จนอายุได้ 16 ปี ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงวิเศษภักดี (ชม) และพระยาสุนทรานุ
รักษ์ (ชม) ตามลําดับ ในตําแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองในสมัยที่ พระยาวิเชียรคี รี (ชุ่ม) เป็นเจ้าเมือง
สงขลา จนเมื่อพระยาวิเชียรคิรี (ชุ่ม) ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2431 ก็ได้เลื่อนเป็นพระยาวิเชียรคีรี
(ชม) เจ้าเมืองสงขลา ลําดับที่
ลําดับสุดท้าย

ภาพที่ 17 พระยาวิเชียรคีรี (ชม) พ.ศ. 2431-2444
ได้กล่าวแล้วว่าการตั้งพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลานั้น เป็นความต้องการ
ของส่วนกลางในการสร้างความขัดแย้งขึ้นในตระกูลเจ้าเมืองสงขลาทั้ง 2 สาย โดยในปี พ.ศ. 24362437 หลวงอุดมภักดี (พัน) บุตรพระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) ได้ทําหนังสือกล่าวโทษพระยาวิเชียรคีรี (ชม)
ส่งไปยังกรุงเทพฯ ในขณะที่ทางฝุายพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ก็ได้ทําหนังสือกล่าวโทษหลวงอุดมภักดี
(พัน) ด้วยเช่นกัน ส่วนกลางจึงได้ส่งพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เป็นข้าหลวงออกไปชําระความ และผู้ที่มี
ความผิดในครั้งนี้คือพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ฐานปล่อยให้กรมการเมืองฆ่านักโทษโดยพลการแล้วไม่จับ
ตัวกรมการคนดังกล่าวมาชําระความตามกฎหมาย พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ต้องถูกส่งตัวไปพิจารณา
โทษในกรุงเทพฯ เพราะมีข่าวว่าคิดจะหลบหนี ก่อนที่ส่วนกลางจะตัดสินโทษพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ว่า
มีความผิดมาก หากจะถอดถอนก็เห็นว่าเป็นความผิดครั้งแรกจึงยอมยกโทษให้ครั้งหนึ่ง โดยให้ทํา
หนังสือทัณฑ์บนไว้
ผลจากการแตกแยกของคนในตระกูล ณ สงขลานี่เอง ทําให้พระยาวิเชียรคิรี (ชม) เจ้าเมือง
คนสุดท้ายต้องได้รับโทษ ซึ่งถือเป็นการลดเกียรติและศักดิ์ศรีของเจ้าเมืองสงขลาให้ตกต่ําลงไปยิ่งขึ้น
ทําให้พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ได้รับความขมขื่นอย่างมากจนไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติราชการต่อไป และใน
ท้ายที่สุดส่วนกลางก็มีข้ออ้างที่จะปลดพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ออกจากตําแหน่งในปี พ.ศ. 2444 ด้วย
เหตุผลว่าทุพลภาพไม่สามารถรับราชการได้เต็มความสามารถ ซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลได้บรรลุเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้โดยสมบูรณ์
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อย่างไรก็ตามส่วนกลางก็ยังมีความเมตตาพระยาวิเชียรคิรี (ชม) อยู่บ้าง เพราะเห็นว่าเป็น
คนในตระกูลที่มีผลงานด้านการเมืองการปกครองและสร้างคุณประโยชน์ให้กับเมืองสงขลามาช้านาน
หลายชั่วคน ด้วยการให้มีบรรดาศักดิ์เป็นจางวางเมืองสงขลา (ชม) รับพระราชทานเบี้ยบํานาญปีละ
8,000 บาท77 ซึ่งสูงกว่าอัตราเบี้ยบํานาญผู้สําเร็จราชการเมืองในมณฑลเดียวกันหลายเท่าตัว พระยา
วิเชียรคีรี (ชม) หรือจางวางเมืองสงขลา ถึงแก่อสัญกรรม ในปี พ.ศ. 2447 เมื่ออายุได้ 50 ปี ตระกูล
ณ สงขลา ก็หมดอํานาจในฐานะเจ้าเมืองสงขลานับตั้งแต่นั้นมา
ตารางที่ 2 ลําดับเจ้าเมืองสงขลาของสายสกุลที่ 1 และ 2 ของ พระสงขลา (เหยียง)
ที่มา: ปรับปรุงจาก สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 2310 - 2444 (สงขลา: โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา,
2523), 183-184.
เจ้าเมือง
ลําดับที่

สายภรรยาที่ 1
ของพระสงขลา (เหยียง)

สายภรรยาที่ 2
ของพระสงขลา (เหยียง)

2

เจ้าพระยาอินทคิรี (บุญหุ้ย)
พ.ศ. 2327-2355 เจ้าเมือง

พระพิเรนทรภักดี (บุญซิ้น)
พ.ศ. 2327-2355 ผู้ช่วยราชการ

3

พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง)
พ.ศ. 2355-2360 เจ้าเมือง

พระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญซิ้น)
พ.ศ.2355-2360 ผู้ช่วยราชการ

4

พระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง)
พ.ศ. 2360-2390 เจ้าเมือง

หลวง/พระสุนทรานุรักษ์ (บุญสังข์)
พ.ศ.2360-2390) ผู้ช่วยราชการ

5

พระ/พระยาสุนทรานุรักษ์ (เม่น)
พ.ศ. 2394-2408 ผู้ช่วยราชการ

เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์)
พ.ศ. 2390-2408 เจ้าเมือง

6

เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (เม่น)
พ.ศ. 2408-2427 เจ้าเมือง

พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร)
พ.ศ. 2408-2425 ผู้ช่วยราชการ

7

หลวงวิเศษภักดี (ชม)
พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม)
พ.ศ. 2412-2431 ผู้ช่วยราชการ

พระยาวิเชียรคิรี (ชุ่ม)
พ.ศ. 2427-2431 เจ้าเมือง

77

พระยาวิเชียรคีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ

, 2516), 45.
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บทที่ 3
การสร้างวัดในเมืองสงขลา: ดกรณีศึกษา
ในบทนีเ้ ป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของพระอุโบสถในแต่ละวัดที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นพระอุโบสถและพระวิหารที่สร้างขึ้นหรือได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในช่วงการปกครอง
ของเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา (พ.ศ. 2318 – 2444) หรือไม่ก็ในช่วงเวลาราว 2 ทศวรรษหลังจากการ
สิ้นอานาจของตระกูล ณ สงขลา
การสร้างและการบูรณะวัดในเมืองสงขลา
วัดเป็นศาสนสถานหรือสถานที่ทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงห์หรือ
นักบวช โดยปกติวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ คาว่า
“วัด” นี้มีที่มายังเป็นที่ยุติ บ้างก็อธิบายว่ามาจาก “วตวา” ในภาษาบาลี ซึ่งแปลว่า เป็นที่สนทนา
ธรรม บ้างก็อธิบายว่ามาจาก “วัตร” หมายถึง กิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระทาหรือการ
จาศีล1 บ้างก็ให้ความเห็นว่ามาจากคาว่า “วรร” หรือ “วรรษา” ที่หมายถึงช่วงการจาพรรษาในฤดู
ฝน2
วัดในสมัยพุทธกาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ “อาวาส” มักตั้งอยู่ในเขตชนบท สร้างโดย
พระภิกษุ และ “อาราม” มักตั้งอยู่ใกล้เมืองหรือชุมชน มีผู้สร้างถวาย สาหรับที่มาของ “อาวาส” และ
“อาราม” นั้น เนื่องจากในสมัยพุทธกาลพระภิกษุมักจะแยกย้ายไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังสถานที่
ต่างๆ โดยไม่อยู่ประจา ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนทาให้การเดินทางไม่สะดวกอีกทั้งยังเป็น
ฤดูเพาะปลูก ซึ่งการเดินทางเผยแพร่พระพุทศาสนาของพระสงฆ์อาจเหยียบย่าต้นกล้าที่เพิ่งหว่านใหม่
ภายหลังพระพุทธองค์ได้ทรงกาหนดให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์งดการเดินทางตลอดช่วงฤดูฝน และให้จา
พรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3
“ ษ ” แต่ในขณะเดียวกันสถานที่ในการจา
พรรษาของพระภิกษุก็มีข้อห้ามหลายประการ เช่น มิให้พระภิกษุจาพรรษาในสถานที่โล่งแจ้งโดยไม่มี
เสนาสนะมุงบังและต้องมีประตู เปิดปิดได้ มิให้จาพรรษาในกลดหรือเต้นท์ ในตุ่ม (ที่เป็นดินเผา) ใน
โพรงไม้และบนต้นไม้ และต้องมีขอบเขตด้วย ซึ่ง หากเป็นที่จาพรรษาที่พระภิกษุสร้างขึ้นเองก็ มักจะ
สร้ างด้ว ยวัส ดุที่ห าได้ง่ าย และมัก ถูกปล่ อ ยให้ร กร้ า งเมื่อ สิ้ น ฤดูการจ าพรรษา สถานที่ จาพรรษา
1

ชัยวุฒิ พิยะกูล , พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
(กรุงเทพฯ:
, 2552), 60.
2
สมคิด จิระทัศนกุล, โชติมา จตุรวงศ์ และชาญวิทย์ สรรพศิริ , “รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนาในชุมชนท้องถิ่น” (รายงานการวิจัยในชุดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือนชุมชนและนิเวศวิทยา
การอยู่อาศัยของคนไทยในภาคตะวันตก, 2548), 7.
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ลักษณะนี้เรียกว่า “อาวาส” แต่สาหรับสถานที่จาพรรษาที่สร้างด้วยวัสดุคงทนและสวยงาม เนื่องจาก
ผู้ ส ร้ า งส่ ว นใหญ่เ ป็ นกษั ตริ ย์ห รื อ เศรษฐี สถานที่จ าพรรษาลั ก ษณะนี้ จึง เรี ย กว่ า “อาราม” และ
เนื่องจากความคงทนและสวยงามทาให้อารามหลายแห่งในครั้งพุทธกาลยังเป็นที่รู้จักแม้ในปัจจุบัน
เวฬุวันวิหารที่สร้างโดยพระเจ้าพิมพิสาร เชตวันวิหารที่สร้างโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี และบุปผารามที่
สร้างโดยนางสุชาดา เป็นต้น
การกาหนดขอบเขตที่อยู่ของพระภิกษุทั้งเขตอาวาสและเขตอารามนั้นกาหนดด้วยแนวเขต
เสมา ซึ่งพบว่ามีบั นทึกไว้ในต านานดิพ าวามสา (Dipavamsa) ของศรี ลั งกาที่ กล่ า วว่าหลั งจากที่
กษัตริย์ชาวสิงหลได้สร้างสังฆอารามเพื่อถวายเป็นที่อยู่ของเหล่าภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาจากอินเดียแล้ว
กษัตริย์ลังกาได้ทูลถามพระเจ้ามหินทพระเถระชาวอินเดียผู้นาเอาพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ในลังกา
ว่า อารามของพระองค์สร้างได้ถูกต้องประการใด พระเจ้ามหินทตรั สตอบว่าอารามจะถูกต้องและ
เหมาะสมก็ต่อเมื่อได้กาหนดเขตสีมาแล้ว3
สีมามี 2 ประเภท คือ “พัทธสีมา” และ “อพัทธสีมา” พัทธสีมาแปลว่า แดนที่ผูก เป็นเขต
ที่พระสงฆ์กาหนดขึ้นเอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 แ
ขัณฑสีมา เป็นสีมาที่ผูกเฉพาะพระอุโบสถ มหา
สีมาคือสีมาที่ผูกทั่ววัด และสุดท้ายคือสีมาที่ผูก 2
แ
แ
เป็นเขต
ที่กาหนดโดยบ้านเมือ ง เรียกว่า คามสีมา และนิคมสีมา เป็นต้น พัทธสีมาที่พระมหากษัตริ ย์ทรง
อนุญาตินั้นมีกาหนดไม่ให้ใหญ่เกินกว่า 3
และไม่ให้เล็กเกินไปจนจุพระสงฆ์ 21
ความหมายแต่เดิมของพัทธสีมาคงไม่ได้เป็นการจับจองถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ เป็นเพียงการกาหนด
เขตเพื่อทากิจกรรมทางพุทธศาสนา จนต่อมาภายหลังพัทธสีมาจึงได้เปลี่ยนเป็นการจับจอง และต้อง
ได้รับอนุญาตจากราชอาณาจักรก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วการขอพระบรมราชานุญาตเป็นการขอเฉพาะ
ที่ตั้งพระอุโบสถ ต่อมาจึงมีธรรมเนียมพระราชทานตลอดแนวเขตที่ตั้งทั้งอาวาสและอาราม
วัดในสมัยโบราณของไทยเข้าใจว่าเป็นการสร้างตามอย่างอารามในสมัยพุทธกาล โดยพบว่า
มีการสร้างอุโบสถและวิหารควบคู่กันเป็นแบบแผน อุโบสถในครั้งพุทธกาลเรียกว่า “โรงอุโบสถ” มี
ลักษณะเป็นอาคารโถง ไม่มีฝาผนัง4 ใช้เป็นที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเป็นที่ที่พระสงฆ์ประชุมทา
กิจกรรมร่วมกัน แต่ต่อมาอุโบสถของไทยได้มีการปิดผนังมิดชิดและใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของ
พระสงฆ์เท่านั้น จึงเลิกใช้คาว่าโรงอุโบสถกลายเป็น “พระอุโบสถ” แทน ทาให้ต่อมาต้องมีการสร้าง
ศาลาการเปรียญเพิ่มเติมขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฟังธรรม ซึ่งในภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลามักเรียกว่า “โรงธรรม” ส่วนวิหารนั้นมีการปิดผนังมิดชิดเนื่องจากเป็นที่อยู่ร่วมกันของพระสงฆ์
ซึ่งแต่เดิมพระสงฆ์ไทยก็คงอาศัยอยู่รวมกันในวิหาร ครั้นต่อมาเมื่อ มีการสร้างกุฎิ เ พื่อให้เป็นที่อ ยู่
เฉพาะของพระสงฆ์ ประกอบกับมีศาลาการเปรียญสาหรับศึกษาธรรมอยู่แล้ว วิหารที่สร้างไว้ตาม
ประเพณีโบราณจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้วิหารกลายเป็น “พระวิหาร” สาหรับที่เก็บ
พระพุทธรูปตั้งแต่นั้นมา5
3

สมคิด จิระทัศนกุล, โชติมา จตุรวงศ์ และชาญวิทย์ สรรพศิริ , “รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนาในชุมชนท้องถิ่น” (รายงานการวิจัยในชุดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือนชุมชนและนิเวศวิทยา
การอยู่อาศัยของคนไทยในภาคตะวันตก, 2548), 8.
4
เรื่องเดียวกัน, 9.
5
เรื่องเดียวกัน, 9.
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สาหรับการสร้างวัดในบริเวณลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาซึ่งในปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของเมือง
สงขลา มีหลักฐานกล่าวถึงไว้อย่างชัดเจนในตานานนางเลือดขาว 6 ซึ่งได้กล่าวถึงการสร้างวัดสทัง วัด
สทิงพระ และวัดเขียนบางแก้ว (เมืองพัทลุง) ว่า “...จับเดิมแต่แรกตั้งเมืองพัทลุงครั้งเมื่อตั้งพระวัด
เขียนวัดสทังแลสทิงพระคณะสามป่าแก้วอนุโลมเป็นหัวเมืองสทิงพระ...”7
คาว่า “ตั้งพระ” ในที่นี้จึงหมายความว่าการสร้างพระพุทธรูปหรือการสร้างมหาธาตุเจดีย์
ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-208 และวัดทั้ง 3 แ สร้างขึ้นตามคติพระพุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศ์ คือมีการสร้างมหาธาตุเจดีย์แบบลังกาเป็นประธานของวัด และยังกล่าวถึง “คณะสามป่า
แก้ว” หรือ “คณะป่าแก้ว” หรือ “คณะกาแก้ว” โดยเพี้ยนมาจากคาว่า “ลังกาแก้ว” ซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณะลังกา 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ลังกาแก้ว ลังการาม ลังกาชาติ และลังกาเดิม โดยมีที่มาจากการ
ปกครองคณะสงฆ์เมืองนครศรีธรรมราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแบ่งรักษาพระบรมธาตุ คณะละด้าน
คือ พระครูกาชาติรักษาด้านทิศตะวันตก พระครูกาแก้วรักษาด้านทิศตะวันออก พระครูการามรักษา
ด้านทิศใต้ และพระครูกาเดิมรักษาด้านทิศเหนือ 9 สาหรับมูลเหตุของชื่อ “กา” ทั้ง 4 ฝ่ายนี้ ศาตรา
จารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์10 มีความเห็นสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ11 ที่ทรงวินิจฉัยไว้ สรุปความได้ว่า โดยทั่วไปลักษณะการพูดของชาวปักษ์ใต้มักตัดพยางค์หน้าทิ้ง
พูดแต่เพียงพยางค์หลัง เช่น “สาเภา” พูดแต่เพียงสั้นๆ ว่า “เภา” หรือคาว่า “ตลาด” ก็พูดเพียงว่า
“หลาด” และเช่นเดียวกันกับคาว่า “ลังกา” จึงเหลือแต่เพียงว่า “กา”
ในบริ เ วณลุ่ ม น้าทะเลสาบสงขลาได้แ บ่ งคณะสงฆ์ อ อกเป็ น 2 ฝ่ า ยคื อ คณะกาชาติ มี
ศูนย์กลางการปกครองตั้งอยู่ที่วัดพะโคะ ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบ (เมืองสงขลาในปัจจุบัน )
และคณะกาแก้วหรือป่าแก้ว มีศูนย์กลางการปกครองตั้งอยู่ที่ วัดเขียนบางแก้ว ทางฝั่งตะวันตกของ
ทะเลสาบ (เมืองพัทลุงในปัจจุบัน) ดังที่ได้อ้างถึงในตานานนางเลือดขาว
การสร้างวัดในบริเวณทะเลสาบสงขลาในอดีตมักกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามการขยายตัวของ
ชุมชน เนื่องจากศูนย์กลางการปกครองของบ้านเมืองมีศูนย์กลางไม่แน่นอน มักเปลี่ยนไปตามอานาจ
ทางการเมือง เช่น เมืองสทิงพระ และเมืองพะโคะ เป็นต้น ซึ่งหัววัดในเมืองเหล่านี้นอกจากจะเป็น
ศูนย์กลางการปครองของสถาบันสงฆ์แล้วยังมีหน้าที่ในทางการเมืองหลายประการอีกด้วย ดังนี้

6

ดูเพิ่มใน ชัยวุฒิ พิยะกุล, “เพลานางเลืดขาว: ศึกษาความเชื่อและพระพุทธศาสนาในลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลาฝั่งตะวันตก,” ใน พัทลุงศึกษา: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา (ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง วันที่ 27-29 สิงหาคม 2536).
7
ชัยวุฒิ พิยะกูล , พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
(กรุงเทพฯ:
, 2552), 62.
8
เรื่องเดียวกัน, 62.
9
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, พุทธศาสนาแถบลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก สมัยกรุงศรีอยุธยา
(สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2523), 36.
10
เรื่องเดียวกัน, 34.
11
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ต้านานคณะสงฆ์ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2514), 37.
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การปกครองโดยผ่า นสถาบันสงฆ์ เนื่อ งจากพื้ นที่บริ เ วณลุ่ มน้าทะเลสาบสงขลาเป็ น
ดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากกรุงศรีอยุธยาทาให้ยากต่อการควบคุม ราชสานักจึงเพิ่มบทบาทให้กับสถาบัน
สงฆ์ในการคานอานาจกับฝ่ายบ้านเมืองในท้องถิ่นโดยวิธีการ “กัลปณา”12 ทาให้สถาบันสงฆ์มีอานาจ
ในการควบคุมกาลังคนและที่ดินในรูปแบบของกรมวัด ซึ่งประกอบด้วย ขุนเพชรพยาบาล ขุนธรรม
พยาบาล หมื่นพรหมศาสนา และสมุหบาญชี ตลออดจนข้าพระโยมสงฆ์ 13 รวมทั้งทรั พยากรทาง
ธรรมชาติต่างๆ ที่ได้รับจากการกัลปนา และทาให้สถาบันสงฆ์มีอานาจสิทธิ์ขาดไม่ขึ้นกับเจ้าเมืองและ
กรมการเมืองใด และเนื่องจากผลประโยชน์ที่อยู่ในการควบคุมของกรมวัดมีจานวนมาก จนทาให้ เจ้า
เมืองกรมหรือกรมการเมืองพยายามเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากข้าพระโยมสงฆ์อยู่หลายครั้ง ซึ่งได้
กล่าวไว้อย่างชัดเจนในเอสารการกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ.2242 ระบุว่า
ให้เอาคนเชิงกุฎีศีลบาลในอารามวัดเขียนวัดสทังเบิกเดิมประเพณีโดยตารานั้นให้ไปเบิกเอา
ส่วย และเบี้ยค่านาอากรพนัดที่กรมการ เอาแก่เชิงกุฎีศีลบาล ข้า (โปรด) คนทาน พระกัลปนา
เหนือตาราพระราชโองการ แต่ปีกุนเอกศกมาถึงปีจอโทศก ให้พระครูหัวเมืองมารามคณะป่าแก้ว
เดิมประเพณีในอารามวัดเขียนวัดสทัง และอารามขึ้นคณะป่าแก้ว โดยมีพระตาราเดิมให้เป็นไม้
อิฐปูนทาอารามนั้น และให้ห้ามเจ้าเมือง ปลัดเจ้าเมือง และกรมการทั้งหลาย มิให้เอาค่านาอากร
14
ที่ภูมิทานพระกัลปนา และห้ามมิให้เอามรดกเจ้ากูสงฆ์ เชิงกุฎีศีลบาล

และสาหรับการกัลปณาในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบหรือส่วนหนึ่งของเมือ ง
สงขลาในปัจจุบัน ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปกครองคณะสงฆ์แบบลังกา 4
าฝั่งตะวันออกนั้นปกครองโดยคณะลังกาชาติซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด
พะโคะ หรือวัดราชประดิษฐาน อ.สทิงพระ มีเจ้าคณะระบุไว้หลายชื่อ เช่น ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศ
รถ ระบุว่า พระครูเทพราชเมาฬีศรีปรมาจารย์ราชประชา หัวเมืองพะโคะ คณะลังกาชาติ, สมเด็จพระ
ราชมุณี หรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด, พระครูธรรมทิวากรบวรมุนีศรีธรรมาทิพ หัวเมืองพัทลุง
เขาบรรพต เป็นต้น ซึ่งสมณศักดิ์เหล่านี้คงเป็นเจ้าคณะลังกาชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ต่างคราวต่าง
วาระกัน15 เจ้าคณะลังกาชาติ มีพระครูรอง 6 รูป รวมทั้ง ข้าพระโยมสงฆ์และวัดอีกเป็นจานวนมาก
เช่น วัดมหาการ วัดเบิก วัดโรงน้อย วัดใหม่พระครูสมุห์พะโคะ วัดตะพังครู วัดพระครูรองพะโคะ วัด
กระพระกัมวาจา วัดดีหลวง วัดชลอน วัดชะแมพระโพธิญาณวัดสนามชัย วัดต้นป่าศาลาแก้ว วัดแกระ
12

การกัลปณาคือ การเจาะจงให้หรือมอบให้ โดยทั่วไปหมายถึงการยกที่ดินหรือสิ่งอื่น เช่น อาคารซึ่ง
เจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัดหรือศาสนา โดยแต่โบราณมาถือว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของพระมหากษัตริย์ การ
กัลปณาจึงมักเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชูทิศที่ดินไร่นาอันเป็นของหลวง รวมถึงผู้คนทั้งชาย-หญิง ให้แก่
วัดเป็นสิทธิ์ขาด ใครจะล่วงละเมิดมิได้
13
ชัยวุฒิ พิยะกูล, พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่ มน้้าทะเลสาบสงขลา
(กรุงเทพฯ:
, 2552), 77.
14
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมพระต้าราบรมรา
ชูทิศเพื่อกัลปนา สมัยอุธยาภาค 1 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 17– 18.
15
ชั ย วุ ฒิ พิย ะกู ล , พัฒ นาการและบทบาทของพระพุท ธศาสนาบริ เ วณลุ่ มน้้ า ทะเลสาบสงขลา
(กรุงเทพฯ:
, 2552), 71.
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เป็นต้น16 ซึ่งวัดเหล่านี้โดยมากตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาหรือในเขต จ.
สงขลาในปัจจุบัน
วัดพะโคะซึ่งเป็นศู นย์กลางการปกครองของคณะกาชาติ ตั้งอยู่ทางฝั่ งตะวั นออกของ
ทะเลสาบ มีพื้นที่เลณฑุบาตกว้างขวาง กล่าวคือ ทิศเหนือจดแหลมตลุมพุกเมืองนครศรีธรรมราช ทิศ
ใต้จดหัวเขาแดงเมืองสงขลา ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย และทิศตะวันตกจดทะเลสาบ 17 โดยมีบันทึก
หลักฐานเกี่ยวกับการกัลปนาพื้นที่เลณฑุบาตแก่วัดต่างๆ ดังที่ สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์18 ได้กล่าวถึงการ
กัลปนาในคณะลังกาชาติ ซึ่งพบว่าอย่างน้อยมี 6 ครั้ง คือ
1. การกัลปนาในสมัยพระยาธรรมรังคัลเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ราว พ.ศ. 2057
2. การกัลปนาในสมัยพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. 2091 – 2111
3. การกัลปนาในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส ซึ่งพระราชทานถวายต่อพระครูเทพราชเมาฬี
ศรีปรมาจารย์ราชประชา หัวเมืองพะโคะ คณะลังกาชาติในปี พ.ศ. 2158 ระบุว่า
พระบาทสมเด็จพระเอกาทสรฐอิศวรบวรนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว เสด็สถิตยเต
จิหกุฐสัตตยาโรคคภพ ในพนังกตรพิมานอันเป็นสถานบูรพาภิมุขมหาปราสาท เทียบออกพระศรี
ภูรีปัญญาธิราช เสนาบดีศรีสาลักษณ์อรรคมหาอามาตย์ นาฏีกาสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีศรี
สังฆปรินายกดิลกมหาสามีศรีวิมลธรรมวิสุทธิ์พุทธโฆษาจารย์วงษ์สราดุลย์อธิคุณดลมหันตสหไตร
โลกนารถ...สถิตในพระศรีรัตนมหาธาตุ แลพระครูเทพราชเมาฬี ศรีปรมาจารย์ราชประชาหัว
เมืองพะโต๊ะคณะลังกาชาติ เข้ามาถวายพระพรบวรพระราชกุศล แลพระราชตาราเดิมโบราณ
ราชประเวณี เข้ามาถวายพระพรว่า เดิมบูรพกษัตริย์ราธิราชมีพระราชศรัทธาทาให้ เป็นพระราช
ตาราไว้ว่า เดิมญาติพระราชเมาฬีศรีปรมาจารย์ศรับรรสม ไว้ทั้ง 200 หัวงานมีเศษ ผูกไว้ให้เป็น
ข้าพระศรีรัตนมหาธาตุ...และมีพระราชหฤไทยทราบในพระตาราถวายนั้น แลมรพระราชศรัทธา
ไว้ตามพระราชทาน พระกัลปนา แต่โบราณราชประเวณี แลบ่าวไพร่ไร่นาญาติสาหรับพระราม
แลญาติพระครูเทพราชเมาฬีศรีปรมาจารย์หัวเมืองพะโต๊ะคณะลังกาชาติ ให้กราบทูลสนองขอ
พระราชทานพระราชกัลปนา 200 มีพระราชโองการตรัสให้เทพาธิบดีศรีเทพนารายน์ สมุหมาต
ยาธิบดีปลัดบัญชีไนยนี้ขาดแล้ว แลอุทิศตรวจน้าไว้เป็นทานพระราชกัลปนา ให้รักษาพระศรีรัต
19
นมหาธาตุเป็นอิฐปูนบนเขาพะโต๊ะ

16

มีบันทึกไว้ในแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ. 977 (แผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ) อ้างใน ชัย
วุ ฒิ พิ ย ะกู ล , พั ฒ นาการและบทบาทของพระพุ ท ธศาสนาบริ เ วณลุ่ ม น้้ า ทะเลสาบสงขลา (กรุ ง เทพฯ:
, 2552), 71
17
ชัย สัจจาพันธุ์, ประวัดวัดพะโคะและสมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้้าทะเลจืด) (ม.ป.ท,
2525), 11.
18
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, พุทธศาสนาแถบลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก สมัยกรุงศรีอยุธยา
(สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ สงขลา, 2523), 53, อ้างใน ชัยวุฒิ พิยะกูล,
พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา (กรุงเทพฯ:
,
2552), 74.
19
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมพระต้าราบรมรา
ชูทิศเพื่อกัลปนา สมัยอุธยาภาค 1 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 77–78.
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4. การกัลปนาในสมัยสมเด็จพระราชมุนี (หลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด) พ.ศ.21582171 ความว่า
จึงสมเด็จเจ้าเมื่อยังมิได้ไปกรุงสีอยุตทิยานั้นก่อน แลนามชื่อพระราม แลมาคิดอ่านด้วย
พระครูสัทธรรมรังษีพุทธบวรจารีย์ แลว่าจะขอที่ ณ บนเขาพะโคะนั้นว่า จะตั้งพระศรี รัตนมหา
ธาตุนั้น แลจึงพระรามนั้นถามว่าเขานั้นสูงเท่าใด จึงพระครูสัทธรรมรังสีพุทธบวรมาจารีย์ก็บอก
ว่าสูงได้เสันหนึ่ง จึงพระรามว่าจะก่อพระศรีรัตนมหาธาตุเส้นห้าวา แลจะทาด้วยฉลุงทองแดง แล
จึงพระครูสัทธรรมรังศรีพุทมาจารีย์ก็เห็นว่าชอบจึงก็โมทนาด้วย แลจึงพระรามก็เ ข้าไปเมืองศรีอ
ยุทิยา จึงมีพระราชทานโปรดให้นามชื่อ สมเด็จพระราชมุนีผู้มีบุญแล จึงกระทารถถวาย แต่
สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชโองการตรัสให้ก่อพระศรีรัตนมหาธาตุ ณ บน
ขาพะโคะนั้น ลงเส้นห้าวา แลทาพระระเบียงรอบ แลทาพระศาลา แลทาพระวิหารอุโบสถ20

5. การกัลปนาในสมัยพระครูธรรมทิวากรมุนีศรีสัทธรรมาทิพ หัวเมืองพัทลุง (เขาบรรพต)
6. การกัลปนาในสมัยสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ.2242 การกัลปนาครั้งนี้กล่าวถึงการ
กัลปนาวัดเขียนบางแก้วคณะกาแก้ว ทางด้านฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา แต่ก็มีการกล่าวถึงวัด
ในเขตกัลปนาของวัดพะโคะคณะกาชาติด้วย
จะเห็นได้ว่าการปกครองคณะสงฆ์บริเวณลุ่มน้าทะเลสาบสงขลามีการจัดการทรัพยากร
อย่างเป็นสัดส่วนตามลักษณะทางกายภาพของเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝากฝั่งอย่างชัดเจน ประกอบ
กับลักษณะการปกครองที่เกื้อกูลกันระหว่างสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังตัวอย่ าง
จากการกัลปนาดังได้กล่าวมาแล้ว ทาให้พระพุธศาสนาในดินแดนแถบนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นวัดจึงสร้างขึ้นอย่างมากมายตามการกระจายอานาจสู่ชนบท กระทั่งเกิดการขยายตัวของ
ชุมชนควบคู่กับการสร้างหรือการบูรณะวัด จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่อยู่ในการควบคุมดูแ ลของคณะ
สงฆ์ เช่น ชุมชนบ้านสทังมีวัดสทัง ชุมชนบ้านพระเกิดมีวัดพระเกิด ชุมชนบ้านชะแมมีวัดชะแม ชุมชน
บ้านโรงมีวัดโรงเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมีวัดบริวารหรือวัดที่ขึ้นกับคณะกา
ชาติเป็นศูนย์กลางของชุมชน
การสกัดกั้นอิทธิพลของศาสนาอิสลาม เนื่องจากเป็นดินแดนที่ติดต่อกับหัวเมืองมลายูที่
คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงเป็นไปได้ว่าการสร้างวัดอาจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
มั่นคงในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลศาสนาอิสลามที่ค่อยๆ เพิ่มจานวนประชากรขึ้นเรื่อยๆ
กระทั้งในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อกรมการเมืองขึ้น ตรงต่อราชสานัก ประกอบกับการรักษาสมดุลย์ทาง
อานาจและผลประโยชน์ซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับผู้นาชุมชน เจ้าเมือง และราชสานัก ส่งผลให้เมือง
สงขลามีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น ทาให้บทบาทของสถาบันสงฆ์ในทางการเมืองลดความสาคัญ
ลง การสร้างหรือบูรณะวัดในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จึงเป็นไปเพื่อการทานุบารุงศรัทธาในพระพุทธศาสนา
หรือบ้างก็เพื่อให้เป็นวัดประจาตระกูล หรือบ้างก็สร้างขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลของชุมชนที่เกิดใหม่
ซึ่งสามารถจาแนกได้ตามกลุ่มผู้สร้างและบูรณะ ได้ดังนี้

ดูเพิ่มใน สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, พุทธศาสนาแถบลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก สมัยกรุงศรี
อยุธยา (สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2523), 53.
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กลุ่มเจ้าเมืองและกรมการเมือง เช่น การสร้างและบูรณะวัดของเจ้าพระยาอินทคีรี (บุญ
หุ้ย) เจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 2 (พ.ศ. 2327-2355) ได้สร้างและทานุบารุงวัดสาคัญๆ ในเขตเมือง
สงขลาฝั่งแหลมสน ได้แก่ วัดสุวรรณคีรี วัดบ่อทรัพย์ วัดศิริวรรณาวาส และวัดภูผาเบิก วัดยายสี
จันทน์หรือวัดมัชฌิมาวาสฯ ด้านฝั่งบ่อยาง และในสมัยที่พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา
ลาดับที่ 4 (พ.ศ. 2360-2390) ได้บูรณะวัดยายสีจันทน์ หรือวัดมัชฌิมาวาสฯ ให้ เป็นวัดสาหรับ
ประกอบพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยาประจาเมืองสงขลา และยังได้สร้างหนังสือผูกใบลาน ประกอบด้วย
พระวินัย 66 คัมภีร์ พระสูตร 229 คัมภีร์ พระอภิธรรม 97 คัมภีร์ ตู้ทองลายรดน้า 8 ตู้ นอกจากนี้ใน
สมัยที่เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) เจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 5 (พ.ศ. 2390-2408) ได้สร้างเจดีย์ไว้บน
ยอดเขาเก้าเส้ง เมื่อ พ.ศ. 2372 (สร้างสมัยเป็นผู้ช่วยฯ) และสร้างพระพุทธบาทจาลอง เจดีย์ ศาลาที่
วัดเกาะถ้า ต.เขารูปช้าง เมื่อ พ.ศ.2390 – 2408 สร้างอุโบสถพร้อมจิตรกรรมฝาผนังและกุฎิไม้ในวัด
มัชฌิมาวาสฯ เมื่อ พ.ศ.2390 – 2408 สร้างหอพระไตรปิฎก บูรณะกาแพง และซุ้มประตูวัดมัชฌิมา
วาสฯ เมื่อ พ.ศ. 2402 บูรณะวัดศิริวรรณาวาสและวัดโพธิ์ปฐมาวาส เมื่อ พ.ศ.2395 เป็นต้น
กลุ่มผู้น้าชุมชน ประกอบด้วย พ่อค้า ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อ
ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า คนกลุ่มนีอ้ าศัยอยู่ทั้งในตัวเมืองและท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ขาดวัดที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงรวมกลุ่มกันสร้างวัดขึ้นในท้องถิ่นของตนโดยการบริจาค
ที่ดินหรือใช้ที่ดินสาธารณะซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากในสมัยนั้น ทั้งร่วมกันบริจาคทรัพย์หรือบริจาค
แรงงานในการก่อสร้างศาสนสถานขึ้นภายในวัด จากนั้นจึงนิมนต์พระสงฆ์ในบริเวณใกล้เคียงให้มาอยู่
จาพรรษาเพื่อประกอบพิธีกรรมและอบรมสั่งสอนศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งทา
ให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของวัดที่จะต้องคอยดูแลบารุงรักษาให้วัดและ
พระสงฆ์สามารถดารงอยู่ได้ตามอัตภาพ
กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ กลุ่มนี้หมายถึงผู้นาคณะสงฆ์และพระสงฆ์ทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่
ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้าน-ชาวเมือง ดังนั้นการกระทาในด้านต่างๆ ของพระสงฆ์จึงได้รับ
การสนับสนุนจากทุกฝ่ายให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว และพบว่ามีพระภิกษุสงฆ์หลายรูปที่
สร้างวัดขึ้นในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นสถานที่บาเพ็ญบุญกุศลต่างๆ
แต่หลังจากปี พ.ศ. 2445 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะ
สงฆ์ ร.ศ. 12121 การจัดระบบการปกครองมีระบบระเบียบมากขึ้น ทาให้การสร้างและบูรณะวัดต้อง
อิงกับระเบียบราชการเป็นหลัก การสร้างวัดขึ้นใหม่ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนจึง
จะสร้างได้และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด การสร้างศาสนสถานภายในวัด จึงมีการว่าจ้าง
ช่างก่อสร้าง โดยการออกแบบแปลนที่ชัดเจนก่อนจะของบประมาณมาสนับสนุนการก่อสร้างวัด ซึ่ง
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินกัลปนาวัดหรือเงินที่เกิดจากผลประโยชน์ที่ ธรณีสงฆ์ของวัดนั้นๆ เงิน
กัลปนาดังกล่าวเดิมวัดจะเป็นผู้เก็บผลประโยชน์มาบารุงวัด ครั้นภายหลังเมื่อประกาศใช้กฎหมาย
รัษฎากรแล้ว ทางราชการได้นาเงินเหล่านี้ไปใช้เป็นเงินบารุงท้องที่ ดังนั้นในช่วงสมัยนี้เองจึงพบว่ามี
วัดในเมืองสงขลา เช่น วัดจะทิ้งพระ และวัดพะโคะ วัดเหล่านี้พยายามขอเบิกเงินกัลปนาจากรัฐ บาล
เพื่อนามาบูรณะพัฒนาวัดหรือสร้างศาสนสถานภายในวัด แต่ก็ประสบความยุ่งยากในการเบิกจ่ายและ
21

(กรุงเทพฯ:

ชัยวุฒิ พิยะกูล, พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
, 2552), 123.
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ต้องใช้เวลานาน การบูรณะวัดในสมัยต่อมาจึงเป็นการรวบรวมกาลังทรัพย์และแรงงานจากชาวบ้าน
เป็นส่วนใหญ่
จากที่กล่าวมาทาให้เ ห็นว่าวัดในเมืองสงขลาปัจจุบันได้มีการบูร ณะมาโดยตลอดตั้งแต่
ในช่วงต้นของการปกครองเมืองโดยกลุ่มเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา หรือแม้กระทั่งหลังจากการที่กลุ่ม
เจ้าเมืองได้หมดอานาจไปแล้วก็ตาม วัดในเมืองสงขลาก็ยังที่ได้รับการบูรณะต่อมาเสมอ โดยกลุ่มผู้นา
ชมชุนบ้าง พระสงฆ์บ้าง หรือแม้แต่ทายาทของกลุ่มการเมืองเดิม
วัดกรณีศึกษา
ในปั จ จุ บั น วั ด ที่ ยั ง คงมี ลั ก ษณะดั ง เดิ ม ตั้ ง แต่ ก ารบู ร ณะในครั้ ง ดั ง กล่ า วมี อ ยู่ ไ ม่ ม ากนั ก
เนื่องจากชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่อาจทนเห็นวัดในชุมชนของตนทรุดโทรมไปตามกาลเวลาได้
จึงร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะวัดวาอารามเหล่านั้นให้คงทนถาวรและสวยงามอยู่ เสมอ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการบูรณะดังกล่าวเป็นเพียงการซ่อมแซมในองค์ประกอบภายนอกซึ่งไม่กระทบต่อโครงสร้าง
หลักของอาคาร ทาให้ยังคงสามารถศึกษาถึงลักษณะดั้งเดิมของอาคารเหล่านั้นได้ ถึงแม้จะเหลืออยู่ไม่
มากนักก็ตาม และจากการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามสามารถคัดเลือกพระอุโบสถและพระวิหารตาม
ขอบเขตการศึกษาได้ทั้งสิ้น 25 วัด โดย แบ่งออกเป็น 5 ภ คือ
1. อ.เมืองสงขลา 13 วัด ประกอบด้วย วัดดอนแย้, วัดแจ้ง, วัดศาลาหัวยาง, วัดมัชฌิมา
วาสฯ, วัดโพธิ์ปฐมาวาส, วัดสระเกษ, วัดโรงวาส, วัดน้ากระจาย, วัดสามกอง, วัดแหลมพ้อ, วัดโคก
เปี้ยว, วัดท้ายยอ, วัดเขาบ่อ
2. อ.สิงหนคร 7 วัด ประกอบด้วย วัดสุวรรณคีรี, วัดบ่อทรัพย์, วัดศิริวรรณาวาส (ร้าง),
วัดโลการาม, วัดสลักป่าเก่า, วัดดีหลวงใน, วัดบางเขียด
3. อ.กระแสสินธุ์ 3 วัด ประกอบด้วย วัดเกาะใหญ่, วัดแหลมบ่อท่อ, วัดโรง
4. อ.ระโนด 1 วัด ประกอบด้วย วัดสีหยัง
5. อ.หาดใหญ่ 1 วัด ประกอบด้วย วัดท่านางหอม
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แผนที่ที่ 8 จังหวัดสงขลาและพื้นที่ทาการศึกษา
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1. วัดที่ท้าการศึกษาในเขต อ.เมืองสงขลา

แผนที่ที่ 9 วัดที่ทาการศึกษาในเขต อ.เมืองสงขลา
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วัดดอนแย้22
วัดดอนแย้ตั้ งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อ ยาง อ.เมือ งสงขลา สั ง กัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ทิศเหนือติดกับถนนนาทวี ทิศใต้ติดกับถนนสาธรณะ ทิศตะวันออก
ติดกับโรงพยาบาลสงขลา และทิศตะวันตกติดกับถนนไทรบุรี
วัดดอนแย้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2203 ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดดอนแย้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ภายในมีอาคารส าคัญต่างๆ ประกอบด้ว ย พระ
อุโบสถ โรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) หอระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ อาคารเอนกประสงค์ ศาลาอดีตเจ้าอาวาส
เนื่องจากวัดดอนแย้เป็นวัดราษฎร์ ขนาดย่อม การแบ่งพื้นที่ระหว่ างเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาสจึงไม่ชัดเจนนัก โดยเน้นให้พระอุโบสถที่อยู่ภายในกาแพงแก้วเป็นส่วนประธานของวัด และ
ให้อาคารต่างๆ อยู่รายรอบทั้งสองข้างของพระอุโบสถ พื้นที่ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพื้นที่ว่างใน
ลักษณะของ “ลานทราย” สาหรับการทากิจกรรมอันเนื่องในพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดดอนแย้มีขนาดประมาณ 13.80 X 8.00 เมตร ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว หัน
หน้าไปทางทิศตะวันตก ตัวอาคารของพระอุโบสถวัดดอนแย้นี้มีลักษณะอย่างสถาปัตยกรรมแบบจีน
ประเพณี ภายในอาคารมีเสาร่วมใน 2 แถวๆ ละ 2 ต้น ในแนวของเสาร่วมในมีการยกพื้นเพื่อใช้เป็น
พื้นที่สาหรับทาสังฆกรรมของพระภิกษุ พระอุโบสถวัดดอนแย้มีประตูทางเข้าเฉพาะด้านหน้าทางทิศ
ตะวันตก 3 ช่อง มีหน้าต่างข้างละ 2 ข่อง กรอบซุ้มช่องหน้าต่างทาเป็นอาคารจีนจาลอง โดยมีหลังคา
ยื่นยาวออกมาคล้ายเป็นกันสาดไปในตัว ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 3 องค์
ประดิษฐานอยู่ในแนวเดียวกัน ส่วนฐานในปัจจุบันพบเพียงชั้นบัวคว่าเท่านั้น แต่เนื่องจากพื้นโดยรอบ
ของพระอุโบสถถูกปิดทับด้วยชั้นคอนกรีต จึงสันนิษฐานว่าชั้นบัวคว่าอาจตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดาน
อีกชั้นหนึ่ง ส่วนเครื่องบนทาเป็นลักษณะอาคารอย่างจีน คือมีปลายของสันหลังคาทั้งสองด้านโค้งขึ้น
คล้ายหัวเรือสาเภา และสาหรับโครงสร้างของหลังคาก็ทาเป็นลักษณะเสา-คานชุดเล็กๆ หลายชุด
เรียงต่อกันขึ้นไปรับแผงหลังคาคล้ายกับลักษณะของเสาตุ๊กตาในงานสถาปัตยกรรมไทย
ในปัจจุบันพบว่าพระอุโบสถวัดดอนแย้มีการต่อเดิมผนังด้านทิศตะวันตกคลุมทับแนวใบ
เสมาเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยในการทาสังฆกรรม

22

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 432.
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3 ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ)
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5 หอระฆัง
6 กุฏิเจ้าอาวาส
7 กุฏิ
8 ศาลาบาเพ็ญกุศล
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ภาพที่ 18 พระอุโบสถวัดดอนแย้

ลายเส้นที่ 2 ผังพื้นพระอุโบสถวัดดอนแย้

ลายเส้นที่ 3 รูปด้านหน้า, ด้านหลังพระอุโบสถวัดดอนแย้
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ลายเส้นที่ 4 รูปด้านข้างพระอุโบสถวัดดอนแย้
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วัดแจ้ง23
วั ด แจ้ ง ตั้ ง อยู่ ใ นเขตเทศบาลนครสงขลา ต.บ่ อ ยาง อ.เมื อ งสงขลา สั ง กั ด คณะสงฆ์
มหานิกาย มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน ทิศเหนือติดกับถนนไชยา ทิศใต้ติดกับหมู่ บ้านและวังมหาอุปราชกรม
หลวงลพบุรีราเมศว์ ซึ่งปัจจุบันเป็นบ้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทิศตะวันออกติดกับถนนราม
วิถี และทิศตะวันตกติดกับถนนไทรบุรี
วัดแจ้งสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2320 ในสมัยกรุงธนบุรี ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง แต่เดิมวัดแจ้ง
ไม่ได้มีบริ เวณกว้างขวางอย่างในปัจจุบัน ต่อมาเจ้าจอมกุหลาบในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นทายาทของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 6 ได้สร้าง
บัวบรรจุอัฐิของตระกูล ณ สงขลา ในที่ดินที่เคยเป็นนิวาสสถานเดิมซึ่งมีบริเวณติดกับวัดแจ้ง และ
ภายหลังได้บริจาคที่ดินนั้นให้กับวัด ทาให้วัดแจ้งมีบริเวณกว้างขวางขึ้นดังในปัจจุบัน
ลักษณะการวางผังบริเวณ
ผังบริเวณของวัดแจ้งประกอบด้วย พระอุโบสถ เจดีย์บรรจุอัฐิ โรงธรรม (ศาลาการเปรียญ)
หอระฆัง ศาลาบรรจุอัฐิตระกูล ณ สงขลา กลุ่มกุฎีสงฆ์ อาคารเอนกประสงค์ ศาลา และอาคารเรียน
วัดแจ้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาเก่า วัดแจ้งนั้น ถือว่าเป็นวัดขนาด
ใหญ่เมื่อเทียบกับวัดอื่นๆ ในเมืองสงขลา เนื่องจากเป็นสถานที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมและยังเป็น ตั้ง
ของโรงเรียนวัดแจ้งอีกด้วย ดังนั้นพื้นที่วัดจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามลักษณะการใช้ประโยชน์
โดยมีพระอุโบสถตั้งอยู่ตอนกลาง พื้นที่ทางตอนเหนือ ของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารทาง
พระพุทธศาสนา เช่น โรงธรรม กลุ่มกุฏิ ศาลา และอาคารเอนกประสงค์สาหรับประกอบพิธีกรรม แต่
ก็ไม่ได้จัดแบ่งของแนวเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสไว้ชัดเจนนัก เป็นแต่เพียงการแบ่งส่วนตามกลุ่มที่ตั้ง
ของอาคาร เช่น ด้านหน้าของตอนเหนือจะเป็นห้องสุมด กุฏิเจ้าอาวาส และอาคารเรียนพระปริยัติ ถัด
มาเป็นกลุ่มกุฏิและโรงธรรม ถัดมาด้านหลังเป็นกลุ่มอาคารเอนกประสงค์ และพื้นที่ทางตอนใต้ ของ
พระอุโบสถเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดแจ้ง และสาหรับพื้นที่ว่างหรือลานทรายนั้นตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า
โดยมีหอระฆัง (หลังเก่า) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระอุโบสถ
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กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 411.
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พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดแจ้งสร้างโดยท่านผู้หญิงสุทธิ์ในพระยาวิเชียรคีรี (เม่น ณ สงขลา) เจ้าเมือง
สงขลาลาดับที่ 6 (พ.ศ. 2407 – 2427) บุตรีของพระยารัตนโกษา (บุญเกิด) เป็นชาวกรุงเทพฯ ท่าน
ผู้ ห ญิ ง สุ ท ธิ์ เ ป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนาและเป็ น ผู้ ส ร้ า งวั ด สุ ท ธิ ว ราราม เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างอุโบสถวัดศาลาหัวยางและวัดแจ้งที่เมืองสงขลา
พระอุโบสถวัดแจ้งมีขนาดประมาณ 12 X 25 เมตร ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว ตรงมุมทั้งสอง
ของของกาแพงแก้วด้านหน้ามีเจดีย์บรรจุอัฐิตั้งอยู่ พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันตก แม้ว่าใน
วัฒนธรรมการสร้างพุทธศาสนาสถานจะมีความเชื่อในเรื่องของทิศที่เป็นมงคล คือทิศตะวันออกก็ตาม
แต่ในบริบททางกายภาพของสังคมเมือง วัดจาเป็นต้องอยู่ในทิศทางที่สะดวกต่อการสัญจรและการ
เข้าถึงของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นการที่พระอุโบสถวัดแจ้งหันไปทางทิศตะวันตกนั้น เนื่องจากตัวเมือง
สงขลาเดิมซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด ทาให้วัดแจ้งต้องหันหน้าวัดไปตามทิศทางของชุมชนตามที่
กล่าวมา
พระอุโบสถวัดแจ้งตั้งอยู่ตรงส่วนกลางเยื้องไปทางด้านหลังของแนวกาแพงแก้ว โดยมีหลัก
เสมาวางล้อมรอบ ผังพื้นของพระอุโบสถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ระเบียงด้านนอกและส่วนที่
เป็นพื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม โดยทั่วไปพระอุโสถหลังนี้มีลักษณะสมมาตรทั้งด้านยาวและด้าน
กว้าง มีบันไดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย ตรงกลางทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังมีบัวบรรจุอัฐิขนาดเล็กตั้งอยู่ (เจดีย์บรรจุอัฐิ,โกศ) ตรงระเบียงทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนว
เสาพาไลเพื่ อรับชั้ นหลังคาปีกนก ตอนบนของผนังปั้นปูนเป็นลายดอกกลมระหว่างแนวเสา พระ
อุโบสถมีประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 5 ช่อง ส่วนหน้า
บันเป็นแบบก่ออิฐทึบฉาบปูนเรียบคล้ายกับกรอบหน้าบันในงานสถาปัตยกรรมตะวันตกแต่มีความ
อ่อนโค้งมากกว่า ตรงกลางหน้าบันมีสัญลักษณ์คล้ายกับรัศมีของพระอาทิตย์ทอแสงอยู่บนเส้นขอบน้า
ทะเล ซึ่งอาจหมายความถึงพระอาทิตย์ ที่กาลังขึ้นซึ่งแสดงไว้ในหน้าบันทางทิศตะวันออก และพระ
อาทิตย์ตกที่แสดงไว้ในหน้าบันทางทิศตะวันตก สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของเมืองสงขลาที่มีลักษณะ
เป็นเมืองสองทะเล นอกจากนั้นตรงผนังด้านหน้ามีจากรึกเขียนไว้ว่า “พุทธศักราชล่วงแล้ว 2448
พรรษา” ซึ่งน่าจะหมายถึงปีที่สร้างพระอุโบสถหลังนี้
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1 พระอุโบสถ
2 เจดีย์บรรจุอฐั ิ
3 หอระฆังเก่า
4 ศาลาบรรจุอัฐิ ตระกูล ณ สงขลา)

ลายเส้นที่ 5 ผังบริเวณวัดแจ้ง
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5 บริเวณกุฏิ
6 โรงธรรม (ศาลาการเปรียญ)
7 ห้องสมุด
8 อาคารเรียนโรงเรียนวัดแจ้ง
9 อาคารเอนกประสงค์
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ภาพที่ 19 พระอุโบสถวัดแจ้ง

ลายเส้นที่ 6 ผังพื้นพระอุโบสถวัดแจ้ง

ลายเส้นที่ 7 ูปด้านหน้า, รูปด้านหลัง พระอุโบสถวัดแจ้ง
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ลายเส้นที่ 8 รูปด้านข้างพระอุโบสถวัดแจ้ง
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วัดศาลาหัวยาง24
วัดศาลาหัวยางตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ ทิศเหนือติดกับบ้านเรือนราษฎร ทิศใต้ติดกับโรงเรียนเทศบาล 3
(ศาลาหัวยาง) ทิศตะวันออกติดกับถนนไทรบุรี และทิศตะวันตกติดกับบ้านเรือนราษฎร
วัดศาลาหัวยางสร้างขึ้นในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา ราว พ.ศ. 2300 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
ผังบริเวณของวัดศาลาหัวยางประกอบด้วย พระอุโบสถ โรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) เจดีย์
บรรจุอัฐิ หอระฆัง กุฎิเก่า กลุ่มกุฎิสงฆ์ โรงครัว ศาลา อาคารเอนกประสงค์ และอาคารเรียน
วัดศาลาหัวยางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองสงขลาเก่า หันหน้า ออกสู่ถนนไทรบุรีทางทิศ
ตะวันออก มีพระอุโบสถซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของวัดทาหน้าที่เป็นอาคารประธาน ภายในวัดไม่ได้จัดแบ่ง
พื้นที่ส่วนต่างๆ ออกอย่างชัดเจนนัก เพียงแต่ยึดตามกลุ่มอาคารการใช้สอยเป็นหลัก โดยทางตอน
เหนือของพระอุโบสถเป็นกลุ่มอาคารในกิจกรรมของพระพุทธศาสนา โดยมีโรงธรรม ศาลานุสรณ์อดีต
เจ้าอาวาส หอระฆัง และศาลานั่งพัก ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนหน้า ถัดมาด้านหลังเป็นกลุ่มกุฎิ โรงครัว
และอาคารเอนกประสงค์ ส่วนตอนใต้ของพระอุโบสถพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของอาคารเรียนโรงเรียน
วัดศาลาหัวยาง และสาหรับพื้นที่ว่างหรือลานทรายนั้นตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ แต่ปัจจุบั น
ได้แปรสภาพเป็น “ลานปูน” เพื่อความสะดวกในการทากิจกรรมต่างๆ
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง สร้างโดยท่านผู้หญิงสุทธิ์ในพระยาวิเชียรคีรี (เม่น ณ สงขลา)
เจ้ า เมื อ งสงขลาล าดั บ ที่ 6 (พ.ศ. 2407 – 2427) บุ ตรี ข องพระยารั ต นโกษา (บุ ญ เกิ ด ) เป็ น ชาว
กรุงเทพฯ ท่านผู้หญิงสุทธิ์เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นผู้สร้างวัดสุทธิวราราม เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างอุโบสถภายในแจ้งและวัดศาลาหัวยางที่เมืองสงขลา
พระอุโบสถวัดศาลาหัวยางหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้วโดยมีหลัก
เสมาวางล้อมรอบ มีซุ้มประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้านเป็นแบบซุ้มยอดปรางค์ ตรงมุมของกาแพงแก้วทั้ง 4
ทิศทาเป็นยอดปรางค์แบบเดียวกับซุ้มประตู ผังพื้นของพระอุโบสถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ
ระเบียงด้านนอกและส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม มีบันไดขึ้นทางด้านข้างทั้งสองด้าน
โดยทั่วไปพระอุโบสถหลังนี้มีลักษณะสมมาตรทั้งด้านยาวและด้านกว้าง ส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัว
หงาย ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก พระอุโบสถมีประตู
ทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 5 ช่อง ทั้งประตูและหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็น
เครือเถาว์แบบผสมระหว่างไทยและเทศ ส่วนหน้าบันเป็นแบบมีไขราหน้าจั่ว และปั้นปูนเป็นลายเครือ
เถาว์ พระอุโบสถวัดศาลาหัวยางมีลักษณะพิเศษคือ เป็นอาคารที่มีหลังคาลดชั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
มีเพียง 2 แห่ง คือ พระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง และพระอุโบสถวัดสระเกษ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในข้อต่อไป

24

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 616.
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1 พระอุโบสถ
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2 ศาลานุสรณ์
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ลายเส้นที่ 9 ผังบริเวณวัดศาลาหัวยาง
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ภาพที่ 20 พระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง

ลายเส้นที่ 10 ผังพื้นพระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง

ลายเส้นที่ 11 รูปด้านหน้า, ด้านหลัง อุโบสถวัดศาลาหัวยาง
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ลายเส้นที่ 12 รูปด้านข้างพระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง
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วัดมัชฌิมาวาส วรวิหาร
วัดมัชฌิมาวาสฯ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ ทิศเหนือติดกับที่ธรณีสงฆ์ของวัด ทิศใต้ติดกับถนนมัชฌิมวิถี
ทิศตะวันออกติดกับที่อุปราจารนอกกาแพง และทิศตะวันตกติดกับถนนไทรบุรี
วัดมัชฌิมาวาสฯ สร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ผู้สร้างวัดชื่อ นางศรีจันทร์
ต่อมาชาวบ้านจึงเรี ยกว่า วัดยายศรีจันทร์ ต่อมามีผู้สร้างวัดขึ้นทางเหนือชื่อว่าวัดเลียบ วัดยายศรี
จันทร์จึงตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง วัดเลียบกับวัดโพธิ์ปฐมาวาส ชาวบ้านจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า วัด
กลาง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2431 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (เมื่อครั้งยังดารง
พระอิสริย ยศเป็นน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิ รญาณวโรรส) ได้เสด็จมาเมืองสงขลาและทรงเปลี่ยนชื่อ
จากวั ด กลาง เป็ น วั ด มั ช ฌิ ม าวาส และเมื่ อ วั น ที่ 17
ม พ.ศ.2460
รัชกาลที่ 6
วัดมัชฌิมาวาสขึ้นเป็นพระอาราม
หลวงชั้นตรี มีชื่อทางราชการว่า วัดมัชฌิมาวาส วรวิหาร
วัดมัชฌิมาวาสฯ เป็นวัดที่ได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบันทึกกล่าวไว้ในพงศวดาร
เมืองสงขลา โดยสรุปช่วงเวลาการบูรณะได้ดังนี้
สมัยรัชกาลที่ 1 เจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดมัชฌิมาวาสครั้งใหญ่
โดยสร้างพระอุโบสถ และพระวิหารขึ้นใหม่
สมัยรัชกาลที่ 2 -3
(
) ได้สร้างหนังสือผูกลาน 66 ภ พระ
อภิธรรม 87 ภ ตู้พระไตรปิฏก 8 และเมื่อย้ายเมืองสงขลามาตั้งที่ฝั่งบ่อยางจึงใช้วัดมัชฌิมาวาส
เป็นสถานที่ถือน้าพิพัฒน์สัตยาสืบมา
รัชกาลที่ 3-4 เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่เป็นแบบไทยจีน
สร้างพระวิหาร สร้างหมู่กุฏิเป็นคณะ หอไตรพระจอม ศาลาฤาษี ก่อกาแพงแก้ว และสร้างซุ้มประตูทั้ง
4 ด้านแบบซุ้มยอดมงกุฎ
ษ แ
ษภ
รัชกาลที่ 5 ในระยะที่พระครูวิสุทธิโมลี (จันทร์ทอง) เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ.2438 – 2453)
เนื่องจากในปี พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุขุมนัย
วินิต (ปั้น สุขุม) ออกมาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาล สาเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช และได้ตั้ง
ศาลาว่าการมณฑลฯ ขึ้นที่เมืองสงขลา ปรากฏลมพายุพัดแรงและฝนตกหนักทาให้ต้นมะขามโค่นล้ม
ลงทับประตูหน้าของวัดหักพังทะลาย พระครูวิสุทธิโมลีได้ไปเจริญพรขอช่างต่อพระยาวิเชียรคีรี (ชม)
เจ้าเมืองสงขลาในสมัยนั้นเพื่อบูรณะซุ้มประตู แต่พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ตอบว่าท่านหมดอานาจตาม
ระบบเก่าเสียแล้ว จะทาซุ้มประตูแบบยอดมงกุฎอย่างของเดิมไม่ได้อีกแล้ว จึงได้ทาถวายเป็นแบบซุ้ม
ประตูแบบศิลปะฝรั่งผสมจีน25
ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จออกตรวจ
ราชการมณฑลนครศรี ธ รรมราช และได้เ สด็จ มาทรงเยี่ ย มวั ดมั ช ฌิม าวาสฯ พร้ อ มด้ว ยข้ า หลวง
เทศาภิบาล พระครูวิสุทธิโมลี (จันทร์ทอง) ได้ต้อนรับภายในพระอุโบสถ ได้ทรงเห็นว่าหลังคาอุโบสถ
ชารุดมาก ทาให้รูปภาพฝาผนังด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เสียหาย จึงทรงรับสั่งให้พระยาสุขุมนัยวินิตกับ
25

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 610.
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เจ้าอาวาสร่วมกันบูรณะเพื่อรักษาฝีมือช่างเก่าไว้ การบูรณะอุโบสถยังไม่แล้วเสร็จ พระยาสุขุมนัยวินิต
(ปั้น สุขุม) ก็ได้ย้ายเข้ากรุงเทพฯ เพื่อรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวง
โยธาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2449 แต่พระยาสุขุมนัยวินิตก็ยังให้ช่างทาต่อมาจนแล้วเสร็จเหลือเฉพาะการติด
ช่อฟ้าใบระกาเท่านั้น
ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2463 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวง
ลพบุรีราเมศวร์ อุปราชมณฑลปักษ์ใต้ (พ.ศ. 2458 – 2468) ได้ทรงเป็นประธานในการบูรณะกุฏิด้าน
ทิศเหนือ ซึ่งเป็นของเก่าที่เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้สร้างไว้ หลังจากนั้นวัดมัชฌิมาวาสฯ ยัง
ได้รับการบูรณะจากส่วนกลาง คณะสงฆ์ และประชาชนมาเป็นระยะๆ จนปัจจุบัน26
ลักษณะการวางผังบริเวณ
ผังบริเวณของวัดมัชฌิมาวาสฯ ประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร อาคารพิพิธภัณฑ์
(ศาลาการเปรียญ) เจดีย์ หอระฆัง หอพระไตรปิฎก ศาลาฤาษี และกลุ่มกุฎิสงฆ์
วัดมัชฌิมาวาสฯ ตั้งอยู่ในเขตเมืองสงขลลาเก่า หันหน้าไปทางทิศตะวันตก การวางตาแหน่งของ
อาคารต่างๆ ภายในวัดเป็นไปอย่างระเบียบแบบแผน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกอยู่
ทางตอนหน้ามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่ง ประกอบด้วยศาลาฤาษี หอระฆัง ซึ่งอยู่ทางปีกขวา ส่วน
ทางปีกซ้ายประกอบด้วย หอพระไตรปิฏ ก และกุฏิ โดยมีกาแพงแก้วล้อม ส่วนที่สองคือครึ่งหลังของ
ผังบริเวณ ในส่วนนี้ประกอบด้วยอาคารในส่วนของพุทธาวาส ได้แก่ พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการ
เปรียญ (อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน) อาคารทั้งสามนี้วางขนานกันอย่างเป็นระเบียบ โดยเฉพาะพระ
อุ โบสถและพระวิหารนั้ นมีก าแพงแก้ว ล้ อ มรอบอย่า งเป็ นระเบี ยบ ซึ่ง ทั้งหมดหั นหน้าไปทางทิ ศ
ตะวันตก ทางด้านซ้ายสุดเป็นกลุ่มกุฎิต่อจากพื้นที่ตอนหน้าและยังต่อเนื่องไปยังพื้นที่ด้านหลังของ
กลุ่มอาคารพุทธวาส
พระวิหาร
พระวิหารวัดมัชฌิมาวาสฯ ตั้งอยู่ในแนวกาแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีลักษณะ
เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อย่างอาคารโถง ก่ออิฐถือปูน แต่ภายหลังได้มีการติดตั้งประตู-หน้าต่าง
เพิ่มเติมเข้าไปตรงช่องเปิด ส่วนฐานรอบระเบียงทาเป็นฐานปัทม์ หรือชุดบัวคว่า-หงาย พนักระเบียง
ประดับด้วยกระเบื้องปรุแบบจีน ตัวอาคารมีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ตรงแนวเสาพาไลก่อเป็นวงโค้งเพื่อ
รับหลังคาปีกนกรอบอาคาร หลังคาเป็นผืนเดียว มีปีกนกรอบ ตรงหน้าบันก่ออิฐทึบ ไม่มีไขราหน้าจั่ว
และไม่ประดับเครื่องลายอง

26

(กรุงเทพฯ:

ชัยวุฒิ พิยะกูล, พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนาบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
, 2552), 114-115.
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1 พระอุโบสถ
4 สถานที่จัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
7 หอระฆัง
10 กุฎิ

ลายเส้นที่ 13 ผังบริเวณวัดมัชฌิมาวาสฯ
ที่มา: ปรับปรุงจาก กรมศิลปากร

2 พระวิหาร
3 ศาลาการเปรียญ (พิพธิ ภัณฑ์)
5 หอพระไตรปิฏก 6 ศาลาฤาษีดัดตน
8 เจดีย์
9 กุฏิทรงจีน
11 ศาลา
12 บ่อน้า
13 ซุ้มประตู
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ภาพที่ 21 พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสฯ

ภาพที่ 22 อาคารพิพิธภัณฑ์ และศาลาฤาษีดัดตน ภายในบริเวณมัชฌิมาวาสฯ

ภาพที่ 23 ซุ้มประตูแตต่ละด้านของวัดมัชฌิมาวาสฯ
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ภาพที่ 24 พระวิหาร วัดมัชฌิมาวาสฯ
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ลายเส้นที่ 14 ผังพื้นพระวิหาร วัดมัชฌิมาวาสฯ

ลายเส้นที่ 15 รูปด้านหน้า, ด้านหลัง พระวิหาร วัดมัชฌิมาวาสฯ
ที่มา: เขียนโดย จักรภพ เสาเวียง

ลายเส้นที่ 16 รูปด้านข้าง พระวิหาร วัดมัชฌิมาวาสฯ
ที่มา: เขียนโดย จักรภพ เสาเวียง
83
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วัดโพธิ์ปฐมาวาส27
วัดโพธิ์ปฐมาวาสตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดกับบ้านเรือนราษฎร
ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ
วัดโพธิ์ปฐมาวาสสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2200 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง แต่เดิมในบริเวณนี้เป็น
สถานที่ค้าโภค์ หมายถึงตลาดนัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดโภค์” ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น “วัดโพธิ์” และได้
เปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์ปฐมาวาสในสมัยของพระครูสังฆโศภน
วัดโพธิ์ปฐมาวาสเป็นวัดที่ได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าเมืองสงขลา ซึ่งมีบันทึก
กล่าวไว้ในพงศวดารเมืองสงขลา โดยสรุปช่วงเวลาการบูรณะวัดโพธิ์ปฐมาวาสได้ดังนี้
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระยาศรีสมบัติจางวาง
(บุญซิ้น) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา (พ.ศ. 2355-2360) เป็นผู้สร้าง/บูรณะพระอุโบสถและวิหาร28
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ปี พ.ศ. 2388 พระสุนทรา
นุรักษ์ (บุญสังข์) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา ได้ชักชวนข้าราชการและชาวบ้านทั้งไทยจีนและไทย
มุสลิม ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถนนหน้าวัดโพธิ์ สะพานข้ามคลองสาโรง และบ่อน้า เป็นจานวน
2,312 เหรี ยญ 3 ตาลึ ง ถนนกว้าง 5 วา ยาว 80 เส้ น ตั้งแต่ส ะพานส าโรงผ่ านหน้าวัดโพธิ์จนถึง
ประตูชั ยยุทธช านะหรื อชัยยุทธชนะ เป็นประตูเมือ งสงขลาที่ตั้งอยู่บริเวณถนนไทรบุรีตัดกับถนน
กาแพงเพชร29
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ปี พ.ศ. 2402 เจ้าพระยา
วิเชียรคีรี (บุญสังข์) ผู้บุตรของพระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญซิ้น) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและ
วิหาร สิ้นเงินไป 361 เหรียญ30
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2461 ได้มีการ
บูรณะปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ซึ่งมีการบันทึกปีพุทธศักราชไว้ที่หน้าบันของพระอุโบสถ

27

ดูเพิ่มใน. กนิกนันท์ อาไพ, “จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส สงขลา” (วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548).
28
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 30 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) – 53) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2511), 210.
29
สถาบันทักษิณคดีศึกษา, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 เล่ม 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ
พิมพ์, 2529), 3522.
30
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 30 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) – 53) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2511), 243.
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ลักษณะการวางผังบริเวณ
ผังบริเวณของวัดโพธิ์ปฐมาวาสประกอบด้ วย พระอุโบสถ โรงธรรม กลุ่มเจดีย์ หอระฆัง
กลุ่มกุฎีสงฆ์ และอาคารเอนกประสงค์
วัดโพธิ์ปฐมาวาสตั้งอยู่ในแนวเขตเมืองสงขลาเก่า หันหน้าไปทางทิศตะวันตกตามทิศทาง
ของตั ว เมื อ ง ผั ง บริ เ วณเป็น ไปอย่า งมี ร ะเบี ย บแบบแผน เพี ยงแต่ ก ารแบ่ งเขตพุ ทธาวาสกั บ เขต
สังฆาวาสบางส่วนยังมีลักษณะที่ทับซ้อนกัน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในอดีตมีการแบ่งขอบเขตดังกล่าว
อย่างชัดเจน โดยสังเกตจากการใช้แนวกาแพงที่มีซุ้มแบบจีนเป็นตัวแบ่ง เพราะตาแหน่งที่ตั้งของแนว
กาแพงดังกล่าวอยู่ด้านหน้าของกลุ่มกุฎิเดิม ต่อมาภายหลังอาจมีความจาเป็นในการปลูกสร้างอาคาร
เพิ่มเติมเพื่อรองรับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น แนวกาแพงเดิมจึงถูกรื้อลงและสร้างอาคารทับซ้อนลงในบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ของวัดโพธิ์ปฐมาวาสประกอบด้วย พระอุโบสถและกลุ่มเจดีย์ 3
เป็น
แกนประธานของวัด กลุ่มเจดีย์ ทั้ง 3 องค์นี้ตั้งอยู่ด้านหน้าหรือทางทิศตะวันตกของพระอุ โบสถ โดย
เจดีย์องค์กลางซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีกาแพงล้อม ทาหน้าที่เป็นเจดีย์ประธาน ถัดมาทางด้านขวา
ของพระอุโบสถเป็นศาลาโรงธรรมซึ่งวางขนานกัน ทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มอาคารในเขตพุทธาวาส ซึ่งมี
ก าแพงแก้ ว ล้ อ มรอบอย่ า งเป็ น ระเบี ย บ ส าหรั บ เขตสั ง ฆาวาสประกอบด้ ว ยกลุ่ ม กุ ฎิ แ ละอาคาร
เอนกประสงค์ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้าย ด้านหลัง และต่อเนื่องไปทางด้านขวาของอาคารในเขตพุทธวาส
ส่วนพื้นที่ว่างที่เป็นลานทรายนั้นอยู่ทางด้านหน้าของวัด และในบริเวณนี้มีหอระฆังตั้งอยู่
พระอุโบสถ
พระอุ โบสถวั ดโพธิ์ป ฐมาวาส ตั้ง อยู่ ในแนวก าแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิ ศ ตะวันตก มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูน พระอุโบสถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่
เป็นพื้นที่ปิดล้อมภายใน กับส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอก ส่วนฐานรอบระเบียงทาเป็นฐานปัทม์ หรือชุด
บัวคว่า-หงาย สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 0.40 เมตร พนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุแบบจีน
ส่วนฐานของตัวอาคารภายในทาเป็นฐานปัทม์เช่นกัน สูงจากระดับพื้นระเบียงประมาณ 0.60 เมตร
ตรงชั้นระเบียงมีบันไดทางขึ้นอยู่ตรงตอนกลางของทุกด้าน ส่วนชั้นของตัวอาคารมีบันไดอยู่ทางด้าน
หน้า (ทิศตะวันตก) ด้านเดียว มีประตูทางเข้า 1 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 5
ตรงแนวเสาพาไล
ก่อเป็นวงโค้งเพื่อรับหลังคาปีกนกรอบอาคาร ส่วนหลังคาเป็นผืนเดียว และมีปีกนกรอบ ตรงหน้าบัน
ก่ออิฐทึบ ไม่มีไขราหน้าจั่ว ตรงตาแหน่ งของช่อฟ้า -หางหงษ์นั้นปั้นปูนเป็นลายคล้ายลายกระหนก
ผสมผสานกับลักษณะของใบไม้ ตรงหน้าบันทาเป็นรูปพานทองรองรับใบโพธิ์และมีจารึกอยู่เหนือพาน
ว่า “พุทธศักราช 2461”
ภายในพระอุโบสถยังมีการเจาะผนังส่ วนบนเหนือช่องหน้าต่างเป็นซุ้มเพื่ อประดิษฐาน
พระพุทธรูป มีทั้งหมด 15 ซุ้ม ด้านข้างด้านละ 5 ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ด้านหลัง
พระประธาน 2 ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางประธานอภัย และผนังด้านหน้าพระ
ประธาน 3 ซุ้ม ซุ้มกลางเป็นรูปต้นโพธิ์ ส่วนอีกสองซุ้มที่ขนาบอยู่ด้านข้างนั้นประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ตรงผนังภายในของอาคารยังปรากฎเสาไม้ไผ่ฝังอยู่ในผนังซึ่งตรงกับตาแหน่งของแนวเสา
ซึ่งเชื่อว่าแนวเสาไม้ไผ่ดังกล่าวนี้ทาหน้าที่รองรับขื่อไม้ร่วมกับแนวผนังอิฐด้วย
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1 พระอุโบสถ
2 โรงธรรม
3 เจดีย์ประธาน
4 เจดีย์

ลายเส้นที่ 17 ผังบริเวณวัดโพธิ์ปฐมาวาส

7

5 หอระฆัง
6 ศาลา
7 บริเวณกุฏิ
8 อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น
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ภาพที่ 25 โรงธรรมและหอระฆังวัดโพธิ์ปฐมาวาส

ภาพที่ 26 เจดีย์วัดโพธิ์ปฐมาวาส

ภาพที่ 27 กลุ่มกุฎิวัดโพธิ์ปฐมาวาส
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ภาพที่ 28 พระอุโบสถวัดโพธิป์ ฐมาวาส
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ภาพที่ 29 ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส

ลายเส้นที่ 18 ผนังภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส

90
วัดสระเกษ
วัดสระเกษตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 20 ไร่ ทิศเหนือติดกับถนนปละท่า ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก
ติดกับถนนสาธารณะ และทิศตะวันตกติดกับบ้านเรือนราษฎร
วัดสระเกษสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2350 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
ผังบริเวณของวัดสระเกษประกอบด้วย เจดีย์ พระอุโบสถ โรงธรรม หอระฆัง หอพระ
ไตรปิฏก หอสมุด กลุ่มกุฎิสงฆ์ หอฉัน อาคารเอนกประสงค์ ศาลานุสรณ์ ศาลาบาเพ็ญกุศล เมรุ
วัดสระเกษหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ผังบริเวณของวัดไม่ได้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน
นัก มีทางเข้าด้านทิศเหนือ พระอุโบสถเป็นอาคารประธานของวัดซึ่ งตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนในสุดตรงริม
กาแพงด้านทิศใต้ และเนื่องจากความต้องการใช้สอยพื้นที่ที่มากขึ้น ทาให้กิดสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เพิ่ม
เข้ามาในชั้นหลัง เช่น เจดีย์ บรรจุอัฐิและอาคารเอนกประสงค์ต่างๆ ทาให้พื้นที่ที่เป็นลานทรายรอบ
พระอุโบสถจึงลดน้อยลง พร้อมกับความสง่างามของพระอุโบสถที่ถูกอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ บด
บังทัศนียภาพ
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดสระเกษหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้วโดยมีหลักเสมา
วางล้อมรอบ ผังพื้นของพระอุโบสถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ระเบีย งด้านนอกและส่วนที่เป็น
พื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม มีบันไดขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัว
หงาย ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก ตรงวงโค้งประดับด้วย
คิ้วบัว พระอุโบสถมีประตูทางเข้าด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 1 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง ทั้ง
ประตูและหน้าต่างไม่มีซุ้มประดับ ส่วนหน้าบันเป็นแบบไม่มีไขราหน้าจั่ว แต่ปั้นปูนเป็นลักษณะเครื่อง
ลายองมีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงษ์ อย่างในภาคกลาง แต่เฉพาะตรงปีนกนั้นทาเป็นเศียรพญานาค
ตรงหน้าบันปั้นปูนเป็นรูปรัศมีของดวงอาทิตย์ทอแสงอยู่บนเส้นขอบน้าทะเล ลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะ
ลอกเลียนมาจากพระอุโบสถวัดแจ้ง เนื่องจากมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างชัดเจน นอกจากนั้น
ตรงหน้าบันของพระอุโบสถวัดสระเกษยังมีบันทึกถึงปีที่บูรณะว่า “2468”
พระอุโบสถวัดสระเกษมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือ เป็นอาคารที่มีหลังคาลดชั้น ซึ่ง
น่าจะได้รับแบบอย่างมาจากพระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง

91

ภาพที่ 30 พระอุโบสถวัดสระเกษ
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วัดโรงวาส31
วัดโรงวาสตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 9 ไร่ ทิศเหนือติดกับถนนไชยมงคล ทิศใต้ติดกับวิทยาลัยพยาบาล ทิศ
ตะวันออกติดกับทางรถไฟเก่า และทิศตะวันตกติดกับถนนรามวิถี
วัดโรงวาสสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2320 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
ผังบริเวณของวัดโรงวาสประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) หอ
ระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ อาคารเอนกประสงค์ ศาลบาเพ็ญกุศล และพื้นที่ว่ างที่เป็นลานทรายซึ่งเป็นส่วน
เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารต่างๆ
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดโรงวาสหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้วโดยมีหลักเสมา
วางล้อมรอบ ผังพื้นของพระอุโบสถแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ เฉลียงด้านนอกและส่วนที่เป็น
พื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัว
หงาย ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก พระอุโบสถมีประตู
ทางเข้าด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 1 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 4 ช่อง ทั้งประตูและหน้าต่างตกแต่ง
ด้วยซุ้ม โดยซุ้มประตูทาเป็นทรงมงกุฏ และหน้าต่างเป็นซุ้มทรงบันแถลง ส่วนหน้าบันก่ออิฐทึบ ไม่มี
ไขราหน้าจั่ว ภายในหน้าบันปั้นปูนเขียนสีเป็นภาพปฐมเทศนา ตรงเครื่องลายองทาเป็นรวยระกาปั้น
ปูน ซึ่งน่าจะบูรณะตามอย่างของเดิม โดยสังเกตุได้จากใบระการูปตัวเหงาที่มีลักษณะคล้ายคลึ งกับวัด
อื่นๆ

31

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 593.
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ภาพที่ 31 พระอุโบสถวัดโรงวาส
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วัดน้้ากระจาย32
วัดน้ากระจาย ตั้งอยู่ที่บ้านน้ากระจาย ต.พะวง อ.เมืองสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี
เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับสวนยางและบ้านเรือนราษฎร ทิศ
ตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ และทิศตะวันตกติดกับถนนกาญจนวนิช
วัดน้ากระจายสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2300 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ปรากฎนาม
ผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
ผังบริเวณของวัดน้ากระจายประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ)
หอระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ และพื้นที่ว่างที่เป็นลานทรายซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารต่างๆ โดย
มีพื้นที่ว่างรอบพระอุโบสถมากว่าส่วนอื่นๆ ทาให้พระอุโบสถเป็นจุดเด่นในผังบริเวณอย่างชัดเจน
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดน้ากระจายมีขนาดประมาณ 9.80 X 14.30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว
และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามความเชื่อในเรื่องของทิศอันเป็นมงคล ผังพื้นของพระอุโบสถแบ่ง
ออกเป็นสองส่ วน คือ เฉลี ยงด้านนอกและส่วนที่เป็นพื้ นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม มีบันไดทั้ง
ด้านหน้าและด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย มีลูกแก้วอกไก่กั้นกลาง
ระหว่างท้องไม้ ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก พระอุโบสถ
มีประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง ส่วนหน้าบันเป็นแบบก่ออิฐทึบฉาบปูน
เรียบ ส่วนเครื่องลายองทาเป็นปูนปั้น ประกอบด้วยช่อฟ้าและหางหงษ์ซึ่งทาเป็นพญานาค

32

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 488.
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1 พระอุโบสถ
2 ศาลาโรงธรรม
3 ศาลาเอนกประสงค์
4 ศาลาประดิษฐานรูปเหมือน
อดีตเจ้าอาวาส
5 หอระฆัง
6 โรงครัว
7 กุฎิ

ลายเส้นที่ 19 ผังบริเวณวัดน้ากระจาย
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8 ศาลาประกอบอาหาร
9 ห้องน้า
10 ศาลาบาเพ็ญกุศล
11 เมรุ
12 ศาลาประชาคม
13 โรงเรือพระ
14 บ้านเรือนราษฎร
(ในเขตธรณีสงฆ์)
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ภาพที่ 32 พระอุโบสถวัดน้ากระจาย

ลายเส้นที่ 20 ผังพื้นพระอุโบสถวัดน้ากระจาย

ลายเส้นที่ 21 รูปด้านหน้า, ด้านหลัง พระอุโบสถวัดน้ากระจาย
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ลายเส้นที่ 22 รูปด้านข้าง พระอุโบสถวัดน้ากระจาย
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วัดสามกอง33
วัดสามกอง ตั้งอยู่ที่บ้านสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย
มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกติดกับที่ดินราษฎร ทิศตะวันตกติดกับ
โรงเรียนวัดสามกอง
วัดสามกองสร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของกองทัพ 3
คือ ทัพ
พระยาหนะ พระยาสงขลา และพระยานคร ในคราวทาศึกกับเมืองปัตตานี ครั้นเมื่อเสร็จการศึก ท่าน
พุ่ม ธนารักษ์ ซึ่งอพยพมาจากบ้านทะนาว เมืองปัตตานี จึงได้ขอตั้งวัดขึ้นและให้ชื่อว่า “วัดสามกอง”
พร้อมด้วยเจดีย์ 1 องค์ ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ แต่ภายหลังเจดีย์ได้ถูกรื้ออกไป
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดสามกองตั้งอยู่บนที่ราบ แวดล้อมด้วยทุ่งงนาและหมู่บ้าน ผังบริเวณประกอบด้วย พระ
อุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) หอระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ และพื้นที่ว่างที่เป็นลานทรายซึ่งเป็น
ส่วนเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารต่างๆ โดยมีพื้นที่ว่างรอบพระอุโบสถมากว่าส่วนอื่นๆ ทาให้พระ
อุโบสถเป็นจุดเด่นในผังบริเวณอย่างชัดเจน
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดสามกองมีขนาดประมาณ 7 X 15.30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว หันหน้า
ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศทางสัญจรหลัก และเนื่องจากพระอุโบสถวัดสามกองมีขนาดไม่ใหญ่นัก
การก่อกาแพงในแนวของเสาร่วมในจึงจะทาให้พระอุโบสถแคบลงไปอีก ดังนั้นพระอุโบสถวัดสามกอง
จึงเป็นลักษณะอย่างอาคารโถง โดยมีพื้นที่ปิดล้อมเฉพาะส่วนที่ประดิษฐาน
พระอุโบสถวัดสามกองมีบันไดทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ตรงส่วนฐานทาเป็นชุด
บัวคว่าบัวหงาย ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้ นหลังคาปีกนก ส่วนหน้า
บันเป็นแบบปูกระเบื้อง คล้ายกับการปูกระเบื้องของหลังคา แต่ในส่วนของหน้าบันจะมีระยะห่างของ
ระแนงมากกว่า และเป็นการปูกระเบื้องในแนวตั้ง จากนั้น ใช้ปูนฉาบทับตรงด้านนอกของหน้าบัน
วิธีการนี้น่าจะเป็นความต้องการในการลดน้าหนักของหน้าบันที่ถ่ายแรงลงมาสู่คานทับหลัง ซึ่งปกติจะ
เป็นการก่ออิฐทึบทาให้ชุดเสาและคานทับหลังต้องรับน้าหนักของหน้าบันทั้งแผง
นอกจากนี้ยังพบว่าตรงบานประตูของห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ทาเป็นภาพทวารบาล
ประดับมุก ซึ่งนอกจากที่พระอุโบสถวัดสามกองนี้แล้วก็ไม่พบในที่อื่นอีกในเมืองสงขลา จึงสันนิษฐาน
ว่าน่าจะเป็นฝีมือของช่างจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

33

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 629.
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1 พระอุโบสถ
2 ศาลาโรงธรรม
3 ศาลาเอนกประสงค์
4 ศาลาหลวงพ่อทวดอินทร์

ลายเส้นที่ 23 ผังบริเวณวัดสามกอง

5 หอระฆัง
6 โรงครัว
7 กุฎิ
8 ศูนย์สาธารณสุขชุมชน
9
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ภาพที่ 33 พระอุโบสถวัดสามกอง

ลายเส้นที่ 24 ผังพื้นพระอุโบสถวัดสามกอง

ลายเส้นที่ 25 รูปด้านหน้า, ด้านหลัง พระอุโบสถวัดสามกอง
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ลายเส้นที่ 26 รูปด้านข้างพระอุโบสถวัดสามกอง
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วัดแหลมพ้อ
วัดแหลมพ้อ ตั้งอยู่ที่บ้านสวนทุเรียน ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับทะเลสาบสงขลา ทิศตะวันออกติด
กับถนนสาธารณะ และทิศตะวันตกติดกับบ้านเรือนราษฎร
วัดแหลมพ้อ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2360 โดยการริเริ่มของพระครูทิพวาสี (พรหมแก้ว )
และได้ขนานนามว่า “วัดแหลมพ้อ ” ตามลักษณะที่ตั้งของวัดที่ เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลสาบฯ
และในบริเวณเดียวกันนี้ยังพบว่ามีต้นกะพ้อขึ้นอยู่มาก จึงได้ชื่อว่า “วัดแหลมพ้อ” ซึงในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้ปรากฎชื่อวัดแหลมพ้อในรายงานการประภาษหัวเมืองภาคใต้ พ.ศ. 2427 โดยสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ความว่า
อนึ่งที่ปากช่องทะเลสาบนั้นมีเกาะๆ หนึ่ง ชื่อเกาะยอ มีเขาสามเขา เป็นสามเหลี่ยม แหลม
ทิศตะวันออกทิศใต้เรียกว่า แหลมภอ แหลมทิศเหนือเรียกว่า ช่องเขาเขียว แหลมทิศตะวันตก
เฉียงใต้เรียกว่าแหลมหัวการัง มีตาบลบ้านสวนแห่งด้านตะวันตกเรียกว่าบ้านอ่าวทราย ด้าน
ตะวันออกเรียกว่าบ้านสวนใหม่ ด้านใต้เรียกว่าบ้านท่าไทร ในเกาะยอนี้มีสวนเรียงรายอยู่ในเกาะ
แลรอบเกาะเป็นสวนผลไม้ หมากมะพร้าว จาปาดะ ขนุน สะตอ พุมเรียง ละมุด ทุเรียน แลมี
สวนมัน ผักแลพลูต่างๆ บริบูรณ์ มีบ้านราษฎรเจ้าของสวนเรียงรายอยู่ในเกาะ แลรอบเกาะ
ตลอดมีบ่อน้าจืดสนิทอยู่หลายแห่ง มีบ่อหนึ่งริมน้าเรียกว่า บ่อหิน เป็นบ่อศิลาน้าจืดสนิท ที่ว่า
บ่อหินเป็นบ่อของเก่า แต่บัดนี้บ่อนั้นโสโครก มีบ่อเลื่อนขึ้นมา ปากบ่อก่ออิฐ มีศาลาเล็กที่นั่น
หลังหนึ่ง วัดแหลมภอนั้นตั้งอยู่ที่แหลมภอ มี โบสถ์เสาเฉลียงก่อเป็นคูหา แลมีศาลาการเปรียญ
ราษฎรสร้างใหม่ก่ออิฐสงขลาไว้ ฝีมืออย่างดีไมถือปูน ก่อเป็นคูหา มีศาลาเป็นที่พักแห่งหนึ่ง พื้น
34
วัดเตียนสะอาดร่มรื่นด้วยต้นไม้

ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดแหลมพ้อตั้งอยู่บนพื้นที่ราบริมทะเลสาบสงขลา ผังบริเวณของวัดประกอบด้วย พระ
อุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) เจดีย์ หอระฆัง พระนอนน กลุ่มกุฎีสงฆ์ และพื้นที่ว่างที่เป็น
ลานทรายซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างอาคารต่างๆ เข้าด้วยกัน

34

ภาคที่ 7 (

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ภาณุพันธุวงศ์วรเดช, ชีวิวัฒน์ เที่ยวที่ต่างๆ
ภ , 2504), 51-52.
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พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดแหลมพ้อมีขนาดประมาณ 12 X 17 เมตร ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว หันหน้า
ไปทางทิศตะวันตก ผังพื้นของพระอุโบสถแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ระเบียงด้านนอกและส่วนที่เป็น
พื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม มีบันไดทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ตรงส่วนฐานทาเป็นชุด
บัวคว่าบัวหงาย พระอุโบสถมีเสาพาไลรอบเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก ตรงส่วนบนสุดของเสาพาไลทา
เป็นลักษณะการก่อเหลื่อมขึ้นไปบรรจบกับคานทับหลัง ทาให้ ช่องเปิดตรงแนวเสาพาไลเป็นสี่เหลี่ยม
คางหมุ หรือคานเฉียง พระอุโบสถมีประตูทางเข้า 3 ช่อง ในแนวเดียวกับบันไดทางขึ้น หน้าต่างด้าน
ละ 3 ช่อง ซุ้มประตู-หน้าต่างปั้นปูนเป็นลายเครือเถาประกอบเทพพนม การปั้นประดั บตกแต่งนี้ทา
เฉพาะส่วนบนที่เป็นหน้าบันเหนือกรอบประตู-หน้าต่างเท่านั้น ส่วนหน้าบันเป็นแบบไทยพระเพณี คือ
มีไขราหน้าจั่ว แผงหน้าบันปั้นปูนเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เครื่องลายองเป็นปูนปั้นเช่นกัน
ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงษ์ซึ่งทาเป็นพญานาค
พระอุ โบสถวัดแหลมพ้ อที่ปรากฎในปัจจุบัน นี้น่าจะได้รั บการบูรณะครั้งใหญ่หลัง พ.ศ.
2427 เนื่องจากลวดลายประดับทั้งซุ้มประตู หน้าต่าง และบันได ปรากฎมีอิทธิพลของศิลปะตะวันตก
อย่างเด่นชัด ซึ่งในช่วงเวลานั้นศิลปะตะวันตกในพื้นที่เมืองสงขลายังไม่ได้แพร่หลายนัก ดังนั้นการ
กล่าวถึงในรายงานการประภาษหัวเมืองภาคใต้ พ.ศ. 2427 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดชนั้น น่าจะเป็นพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งเข้าใจว่า การ
บูรณะในครั้งหลัง พ.ศ. 2427 น่าจะคงลักษณะดั้งเดิมของพระอุโบสถหลังเดิมไว้ คือเป็นอาคารที่มี
ระเบี ย งรอบ และตรงส่ ว นบนสุ ด ของเสาพาไลท าเป็ น คานเฉี ย งเช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ลั ก ษณะทาง
สถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้เป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ถึง
รัชกาลที่ 4 ประกอบกับในช่วงหลัง พ.ศ. 2427 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กล่าวถึงในเอกสารเสด็จประภาษหัว
เมืองภาคใต้นั้น ไม่ปรากฎความนิยมในการสร้างช่องเปิดเป็นแบบคานเฉียงอีก
จึงสันนิษฐานได้ว่าพระอุโบสถวัดแหลมพ้อในปัจจุบันน่าจะได้รับการบูรณะครั้งใหญ่หลัง
พ.ศ. 2427 โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของอาคารไว้ คือเป็นอาคารที่มีปีกนกรอบ และมีช่องเปิดเป็น
สี่เหลี่ยมคางหมูตรงแนวเสาพาไล

106

5
8

8

8

8
4

3
2
7
1

6
9
9

1 พระอุโบสถ
2 หอระฆัง
3 เจดีย์
4 ศาลา
5 พระนอน

ลายเส้นที่ 27 ผังบริเวณวัดแหลมพ้อ

6 กุฏิเจ้าอาวาส
7 กุฏิ
8 เจดีย์ใหม่ (บรรจุอัฐิ)
9 อาคารเอนกประสงค์
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ภาพที่ 34 พระอุโบสถวัดแหลมพ้อ

ลายเส้นที่ 28 ผังพื้นพระอุโบสถวัดแหลมพ้อ

ลายเส้นที่ 29 รูปด้านหน้า, ด้านหลัง พระอุโบสถวัดแหลมพ้อ
108

ลายเส้นที่ 30 รูปด้านข้าง (ทิศใต้) พระอุโบสถวัดแหลมพ้อ

109

ลายเส้นที่ 31 รูปด้านข้าง (ทิศเหนือ) พระอุโบสถวัดแหลมพ้อ

110
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วัดโคกเปี้ยว35
วัดโคกเปี้ยว ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย
มีเนือ้ ที่ประมาณ 15 ไร่ ทิศเหนือติดกับทางเข้าวัด ทิศใต้ติดกับทะเลสาบสงขลา ทิศตะวันออกติดกับ
ถนนสาธารณะ และทิศตะวันตกติดกับป่าชายเลน
วัดโคกเปี้ยว สร้างขึ้นเมื่อราว 30 ตุลาคม พ.ศ. 2425 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยการริเริ่มของนายรอด ทีปรักษพันธุ์ วัดโคกเปี้ยวเดิมชื่อ “วัดขี้
โคกเปี้ยว” ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวโรรส ทรงรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัด
โคกเปี้ยว” ดังในปัจจุบัน
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดโคกเปี้ยวตั้งอยู่บนพื้นที่ราบริมทะเลสาบสงขลา ผังบริเวณของวัดประกอบด้ วย พระ
อุโบสถ หอระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ ศาลา และพื้นที่ว่างที่เป็นลานทรายซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
ต่างๆ เข้าด้วยกัน
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดโคกเปี้ยว ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก พระอุโบสถ
ก่ออิฐทึบ มีหลังคาปีกนกรอบอาคาร ไม่มีเสาพาไล ภายในมีเสาร่วมในแถวละ 4 ต้น เป็นเสาไม้ ตัว
อาคารมีบันไดทางขึ้นด้านหน้า (ทิศตะวันตก) ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่า-บัวหงายตั้งอยู่บนฐาน
หน้ากระดานหนึ่งชั้น พระอุโบสถมีประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง ตรงแนวเดียวกับตาแหน่งบันได
หน้าต่างด้านละ 3 ช่อง และเนื่องจากประตู-หน้าต่างที่มีขนาดเล็ก จึงทาช่องระบายอากาศไว้ตรง
ด้านข้างของช่องเปิดทั้งหมด (ทั้งประตู-หน้าต่าง) โดยทาเป็นช่องประดับกระเบื้องปรุ ซึ่งจะอยู่ทั้งสอง
ข้างของแต่ละช่องเปิด หน้าบันเป็นลายก้านขด ส่วนเครื่องลายองทาเป็นช่อฟ้าและหางหงษ์ซึ่งทาเป็น
พญานาค ทั้งหน้าบันและเครื่องลายองนี้น่าจะได้รับการบูรณะในสมัยหลัง เนื่องจากเป็นวัสดุสมัยใหม่
อย่างไรก็ตามพระอุโบสถวัดโคกเปี้ยว คงได้รับการบูรณะครั้งสาคัญในสมัยหลัง โดยจะเห็น
ได้ว่ามีส่วนที่เป็นชายคาด้านหน้า และพื้นตรงทางขึ้น ซึ่งเพิ่มเข้ามาอย่างไม่ลงตัว ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จึงจาเป็นต้องตัดในส่วนที่ต่อเติมเข้ามาทีหลังออกไป

35

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 396.
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ภาพที่ 35 พระอุโบสถวัดโคกเปี้ยว
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วัดท้ายยอ36
วัดท้ายยอ ตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเสาะ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย มี
เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ทิศเหนือติดกับทะเลสาบสงขลา ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวัน ตก ติดกับ
ที่ดินราษฎร
วัดท้ายยอสร้างขึ้นเมื่อราว 5 มีนาคม พ.ศ. 2311 เดิมชื่อ “วัดคงคาวดี” แต่ชาวบ้าน
เรียกว่า “วัดท้ายเสาะ” ตามชื่อของหมู่บ้านและต่อมาจึงเป็น “วัดท้ายยอ” ตามชื่อของเกาะยอ
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดท้ายยอตั้งอยู่บนพื้ นที่ร าบริ มทะเลสาบสงขลา ผั งบริ เ วณของวัดประกอบด้ว ย พระ
อุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) เจดีย์ หอระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ ศาลา และพื้นที่ว่างที่เป็นลาน
ทรายซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างอาคารต่างๆ เข้าด้วยกัน
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดท้ายยอ ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศตะวัน ออกตามความเชื่อ
ในเรื่องของทิศอันเป็นมงคล ตัวพระอุโบสถก่ออิฐทึบ มีหลังคาปีกนกรอบอาคาร ไม่มีเสาพาไล ภายใน
มีเสาร่วมในแถวละ 4 ต้น เป็นเสาไม้ ตัวพระอุโบสถมีบันไดทางขึ้นด้านข้างทั้งสองข้าง (ทิศเหนือ-ใต้)
ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่า-บัวหงาย พระอุโบสถมีประตูทางเข้า ตรงด้านข้าง 2 ช่อง ตรงแนว
เดียวกับบันได มีช่องหน้าต่างตรงด้านข้างและด้านหน้า ด้านละ 3 ช่อง ตรงผนังใต้หน้าต่างทาช่อง
ระบายอากาศรอบอาคาร โดยทาเป็นช่องประดับกระเบื้องปรุ หน้าบันมีไขราหน้าจั่ว ก่ออิฐเรียบ
เป็นที่น่าสังเกตุว่าตรงหน้าต่างน่าจะได้รับการบูรณะในสมัยหลัง เนื่องจากช่องหน้าต่างที่
ปรากฎในปัจจุบัน เป็นลักษณะหน้าต่างในแบบเดียวกับที่ใช้ในอาคารบ้านเรือน ซึ่งแต่เดิมช่องหน้าต่าง
ของพระอุโบสถวัดท้ายยอน่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับช่องหน้าต่างของพระอุโบสถวัดโคกเปี้ยว

36

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 460.

114

5

9

9

9
6

4
2
6
6

7
6

1
6

3

9
8

เ ข า พิ ห า ร

3

1 พระอุโบสถ
2 ศาลาโรงธรรม
3 เจดีย์
4 หอระฆัง
ลายเส้นที่ 32 ผังบริเวณของวัดท้ายยอ

5 โรงครัว
6 กุฎิ
7 บ่อน้า
8 โรงเก็บเรือพระ 9 ศาลา
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ภาพที่ 36 พระอุโบสถวัดท้ายยอ
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วัดเขาบ่อ
วัดเขาบ่อ ตั้งอยู่ที่บ้านอ่าวทราย ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อ
ที่ประมาณ 7 ไร่ ทิศเหนือติดกับทะเลสาบสงขลา ทิศใต้ ติดสถาบันทักษิณคดีศึกษา ทิศตะวันออกติด
โรงเรียนวัดเขาบ่อ และทิศตะวันตกติดกับทะเลสาบ
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดเขาบ่อตั้งอยู่บนเชิงเขาในเกอะยอริมทะเลสาบสงขลา ผังบริเวณของวัดประกอบด้วย
พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) หอระฆัง ศาลาทวดช้าง ถ้าเขาบ่อ กลุ่มกุฎีสงฆ์ ศาลา
และพื้นที่ว่างที่เป็นลานทราย
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดเขาบ่อ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ไม่มีกาแพงแก้ว พระอุโบสถก่ออิฐทึบ มี
หลังคาปีกนกรอบอาคาร ไม่มีเสาพาไล ภายในมีเสาร่วมในแถวละ 4 ต้น เป็นเสาไม้ ตัวอาคารมีบันได
ทางขึ้นด้านหน้า (ทิศตะวันตก) และทิศเหนือ ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่า-บัวหงายตั้งอยู่บนฐาน
หน้ากระดานหนึ่งชั้น และมีหน้าต่างเฉพาะด้านทิศเหนือตรงตาแหหน่งด้านข้างของพระประธาน 1
ช่อง หน้าบันก่ออิฐทึบมีไขราหน้าจั่ว ไม่พบร่องรอยการประดับเครื่องลายอง

ภาพที่ 37 พระอุโบสถวัดเขาบ่อ

117
2. วัดทีท่ าการศึกษาในเขต อ.สิงหนคร

แผนที่ที่ 10 วัดที่ทาการศึกษาในเขต อ.สิงหนคร
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วัดสุวรรณคีรี37
วัดสุวรรณคีรีในตั้งอยู่ที่บ้านบ่อเตย ต.หัวเขา อ.สิงหนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่
ประมาณ 19 ไร่ ทิศเหนือติดเชิงเขา ทิศใต้ติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับที่ดินราษฎร และทิศ
ตะวันตกติดกับวัดศิริวรรณาวาส
วัดสุวรรณคีรีขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2318 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง เดิมวัดนี้ชื่อว่า วัดออก และเป็น
วัดสาหรับการถือน้าพิพัฒน์สัตยาของบรรดากรมการเมืองสงขลาในขณะที่ยังตั้งบ้านเมืองอยู่ที่ฝั่ง
แหลมสน ชื่อวัดนั้นสันนิษฐานว่าเรียกตามบรรดาศักดิ์ของหลวงสุวรรณคีรี ซึ่งก็คือเจ้าพระยาอินทคีรี
(บุญหุ้ย) ในขณะที่ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา นอกจากนั้นยังมีจารึกอยู่ที่ ถะ (เจดีย์แบบจีน) ที่ตั้งอยู่
หน้าพระอุโบสถว่า เจ้าพระยาสงขลา (บุญหุ้ย) เป็นผู้สร้างเจดีย์เมื่อ พ.ศ. 2340
29
.ศ. 2341
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดสุวรรณคีรีตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขา หันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่ปากอ่าวทะเลสาบฯ และ
เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ซึ่งอยู่ตรงข้ามผัง ด้านหน้าวัดมีบ่อน้าและศาลาแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในย่านนี้ เนื่อ งจากที่ตั้งของวัดเป็นเชิงเขา ทาให้ร ะดับที่สูงที่สุดจึงเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ
อาคารประธานของวัด และตรงระดับพื้นของพระอุโบสถนี้สามารถมองเห็นเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางได้
อย่างชัดเจน ถัดมาจึงเป็นกุล่มกุฏิและโรงครัว บริเวณของวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ กลุ่มกุฎิสงฆ์
ศาลา
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดสุว รรณคีรีตั้งอยู่ภายในกาแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศตะวัน ออก มีช่อ ง
ประตูหน้าหน้า 2
ตรงกลางมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานพรองค์หนึ่ง มีหน้าต่าง
ด้านละ 7
มีบันไดทางขึ้น 4 ด้าน อยู่ตรงด้านยาวของอาคารทั้งสองด้าน ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง ชั้นฐานประกอบด้วยหน้ากระดาน 1 ชั้น บัวคว่า บัวหงาย สาหรับเสาพาไลพบว่าในปัจจุบัน
ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด โดยใช้เสาและคาน ค.ส.ล. แทนเสาและผนังอิฐแบบเดิม อย่างไรก็ตาม
จากการสอบถามพระภิกษุภายในวัด จึงทราบความว่าแต่เดิมนั้นแนวเสาพะไลของพระอุโบสถวัด
สุวรรณคีรีเป็นแบบคานตรง คือมีช่องเปิดตรงเสาพาไลเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าบันก่อิฐทึบ ปั้นเป็น
ป
ป
ป
เครื่องเคลือบที่ประดับนั้นเป็นเครื่องเคลือบอย่าง
เต็มใบ ตรงสันหลังคาจั่วทาเป็นตัวเหงาขนาดเล็ก

37

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 636
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5 เจดียบ์ รรจุอฐั ิ
6 บ่อน้า
7 ศาลาหลวงพ่อทวด
8 ลานเจดีย์
9 ศาลาการเปรียญและหมู่กุฏิ
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ภาพที่ 38 พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี
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วัดบ่อทรัพย์38
วัดบ่อทรัพย์ในตั้งอยู่ที่บ้านบ่อเตย ต.หัวเขา อ.สิงหนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่
ประมาณ 55 ไร่ ทิศเหนือติดเชิงเขา ทิศใต้ติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับวัดศิริวรรณาวาส
และทิศตะวันตกติดกับเชิงเขา
วัดบ่อทรัพย์สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2360 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง ส่วนชื่อวัดนั้นสันนิษฐานว่า
เรียกตามบ่อน้าขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าวัด
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดบ่อทรัพย์ตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขา ผังบริเวณของวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ กลุ่มกุฎิสงฆ์
ศาลา และพื้นที่ว่างที่เป็นลานทราย โดยเฉพาะพระอุโบสถนั้นตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอาคารอื่น ๆ และ
ตรงระดับพื้นของพระอุโบสถนี้สามารถมองเห็นเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางได้
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดบ่อทรัพย์ ตั้งอยู่บนเชิงเขา ไม่มีกาแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผัง
พื้นของพระอุโบสถแบ่ง ออกเป็นสองส่วน คือ เฉลียงด้านนอกและส่วนที่เป็ นพื้นที่ภายในสาหรับทา
สังฆกรรม มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าและด้านหลัง ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย ตัวอาคารทา
ช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรั บชั้นหลังคาปีกนก ตรงวงโค้งทาเป็นคิ้ว บัวลดชั้น พระ
อุโบสถมีประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง ด้านหลัง 2 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง ส่วนหน้าบันเป็น
แบบก่ออิฐทึบ ฉาบปูนเรียบ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา

38

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 502.
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4 ศาลา
5 กุฏิ
6 หอระฆัง
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ภาพที่ 39 พระอุโบสถวัดบ่อทรัพย์
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วัดศิริวรรณาวาส (ร้าง)
วัดศริวรรณาวาสในตั้งอยู่ที่บ้านบ่อเตย ต.หัวเขา อ.สิงหนคร ทิศเหนือติดเชิงเขา ทิศใต้ติด
ถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับเชิงเขา และทิศตะวันตกติดกับวัดบ่อทรัพย์
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดศริวรรณาวาสตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขา โดยมีพระอุโบสถตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอาคารอื่น
ผังบริเวณของวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ หอระฆัง และเนื่องจากวัดศิริวรรณาวาสไม่มีภิกษุจา
พรรษาอยู่ สิ่ งก่ อ สร้ างต่ า งๆ จึ ง เสื่ อ มสภาพไปตามกาลเวลา แต่ ก็ ยัง คงเหลื อ ร่ อ งรอยให้เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของวัดศิริวรรณาวาส
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดศริวรรณาวาสตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผังพื้น
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนเฉลียงด้านนอกและส่วนที่เป็นพื้ นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม พระ
อุโบสถมีบันไดขึ้นเฉพาะด้านหน้า ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย มีลูกแก้วอกไก่คั่นกลาง
ระหว่างท้องไม้ ตัวอาคารทาเป็นเสาพาไลเพื่อรับหลังคาปีกนก ตรงส่วนบนสุดของเสาพาไลทาเป็น
ลักษณะการก่อเหลื่อมขึ้นไปบรรจบกับคานทับหลัง ทาให้ช่องเปิดตรงแนวเสาพาไลเป็นสี่เหลี่ยมคาง
หมุ หรือคานเฉียง พระอุโบสถมีประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 3 ช่อง ตรงบาน
ประตูพบร่องรอยการเขียนลายรดน้าเป็นรูปทวารบาลแบบจีน หรือเสี้ยวกาง ส่วนหน้าบันเป็นแบบก่อ
อิฐทึบ ไม่มีไขราหน้าจั่ว ตรงสันหลังคาจั่วทาเป็นรูปตัวเหงาขนาดเล็ก
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4 กุฏิ
5 แท่น
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7 บ่อน้า
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ภาพที่ 40 พระอุโบสถวัดศิรวิ รรณาวาส
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วัดโลการาม39
วัดโลการามตั้งอยู่ที่บ้านสทิงหม้อ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อ
ที่ประมาณ 7 ไร่ ทิศเหนือติดกับสระน้าสาธารณะ ทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับป่าช้า ส่วนทิศ
ตะวันตกติดกับถนนสาธรณะ
วัดบางเขียดสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2315 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดโลการามตั้งอยู่บนพื้นที่ราบริมทะเลสาบสงขลาตอนใน และเนื่องจากวัดโลการามตั้งอยู่
ริมคลองสัญจร ซึ่งทาหน้าที่เป็นท่าเรือไปพร้อมกัน ผังบริเวณของวัดไม่เป็นระเบียบนัก ประกอบด้วย
พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) ศาลเจ้าจีน เจดีย์ หอระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ และศาลา
เอนกประสงค์ ปัจจุบันทางวัดได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ตั้งคู่ขนานกับพระอุโบสถหลังเก่า
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดโลการามหันหน้าไปทางทิศตะวัน ออก ไม่มีกาแพงแก้ว และเนื่องจากพระ
อุโบสถวัดโลการามมีขนาดไม่ใหญ่นัก การก่อกาแพงในแนวของเสาร่วมในจึงจะทาให้พระอุโบสถแคบ
ลง ดังนั้นพระอุโบสถวัดโลการามจึงเป็นลักษณะอย่างอาคารโถง โดยมีพื้นที่ปิดล้อมเฉพาะส่วนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป พระอุโบสถวัดโลการามมีบันไดทางขึ้นเฉพาะด้านหน้า ตรงส่วนฐานทาเป็น
ชุดฐานสิ งห์ ตัว อาคารทาเป็นเสาพาไลเพื่ อ รับหลั งคาปีกนก ตรงส่ วนบนสุดของเสาพาไลทาเป็น
ลักษณะการก่อเหลื่อมขึ้นไปบรรจบกับคานทับหลัง ทาให้ช่องเปิดตรงแนวเสาพาไลเป็นสี่เหลี่ยมคาง
หมู หรือขื่อเฉียง พระอุโบสถมีซุ้มหน้าต่างตรงส่วนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โดยปั้นปูนเป็นลายเครือ
เถาประกอบเทพพนม ส่วนหน้าบันเป็นแบบไม่มีมีไขราหน้าจั่ว แผงหน้าบันด้านทิศตะวันออกปั้นปูน
เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ด้านตะวันตกเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เครื่องลายองทาเป็น
รวยระกาปูนปั้น ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงษ์ซึ่งทาเป็นพญานาค

39

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 601.
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5 ศาลเจ้าจีน
6 หอระฆัง
7 กุฏิ
8 อาคารเรียน

8

9 โรงเก็บของ
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ภาพที่ 41 พระอุโบสถวัดโลการาม
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วัดสลักป่าเก่า40
วัดสลักป่าเก่าตั้งอยู่ที่บ้านปลายนา ต.ชิงโค อ.สิงหนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่
ประมาณ 17 ไร่ ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้และทิศตะวันออกติดบ้านเรือนราษฎร ส่วนทิศ
ตะวันตกติดกับถนนสาธารณะ
วัดสลักป่าเก่าสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2277 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง แต่เดิมนั้นชื่อวัดสลักป่า
ต่อเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกัน ชื่อว่าวัดสลักป่าใหม่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดสลักป่าที่มีอยู่
เดิมว่า วัดสลักป่าเก่า
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดสลักป่าเก่าตั้งอยู่บนพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยทุ่งนา สอดคล้องกับชื่อ บ้านปลายนา ใน ต.
ชิงโค อ.สิงหนคร จาการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศพบว่า ในบริเวณใกล้เคียงกันปรากฎมีวัดอีก 2
ป
และวัดบ่อทอง วัดทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีการวางผังโดยยึดทิศทางตามแนวทางสัญจร
ของชุมชนและ contour ข
คันนาเป็นหลัก และถึงแม้ว่าวัดเหล่านี้จะหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกโดยประมาณ แต่จากการวางผังโดยยึดแนว contour ดังกล่าว ทาให้ทิศทางของแต่ละวัด
แตกต่างกันเล็กน้อย ตามทิศทางของแนวคันนาตามที่ได้กล่าวไป
ผังบริเวณของวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) เจดีย์ หอ
ระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ และพื้ นที่ว่างที่เป็นลานทรายซึ่งเป็นส่วนเชื่อต่อระหว่าง
อาคารต่างๆ เข้าด้วยกัน
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ไม่มีกาแพงแก้ว ผังพื้นแบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนระเบียงด้านนอกและส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม พระอุโบสถมีบันได
ขึ้นเฉพาะด้านหน้า พนักบันไดทาเป็นสันโค้งบรรจบกับพนักระเบียง บนสันพนักบันไดมีรูปพญานาค
และฤาษีตั้งอยู่ทั้ง 2 ข ตรงส่วนฐานอาคารทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย มีลูกแก้ วอกไก่คั่นกลาง
ระหว่างท้องไม้ พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า มีช่องประตูด้านหน้า 1 ช่อง หน้าต่างด้านละ 3
ซุ้ม
ประตูขหน้าต่างประดับกระเบื้องเคลือบเป็นลายพวงอุบะ มีพาไลรอบเพื่อรับหลังคาปีกนก ตรงช่อง
เปิดระหว่างพาไลเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม ซึ่งเกิดจากโครงสร้างแบบเสาและคานตรงของพาไล ตรงคอ
สองปั้นปูนเป็นรูปยักษ์แบก ส่วนหน้าบันมีไขราหน้าจั่ว หน้าบันทาเป็นลายเทวดานั่งแท่นประกอบลาย
พรรณพฤกษา

40

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 621.
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ภาพที่ 42 พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า
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วัดดีหลวงใน41
วัดดีหลวงในตั้งอยู่ที่บ้านดีหลวง ต.ชิงโค อ.สิงหนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่
ประมาณ 10 ไร่ ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ติดกับบ้านเรือนราษฎร ส่วนทิศตะวันออกติดกับ
ถนนสายเอเชีย
วัดดีหลวงสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2220 เดิมชื่อ “วัดดีหลวง” ต่อมาในบริเวณใกล้เคียงกันมี
วัดตั้งขึ้นใหม่ ชื่อว่าวัดดีหลวงนอก ชาวบ้านจึงเรียกวัดดีหลวงว่า วัดดีหลวงใน หรือวัดใน
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดดีหลวงตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ ริมเส้นทางสัญจรหลัก ผังบริเวณของวัดประกอบด้วย พระ
อุโบสถอยู่ทางด้านขวาของวัด หอระฆังอยู่คู่กับพระอุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) อยู่
ทางซ้ายของผัง ถัดออกไปด้านหลังศาลาการเปรียญเป็น กลุ่มกุฎีสงฆ์ โรงครัว ศาลา และพื้นที่ว่างที่
เป็นลานทราย
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดดีหลวง ตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผังพื้นของพระ
อุโบสถแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ระเบียงด้านนอกและส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม มี
บันไดขึ้นเฉพาะด้านหน้า ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตาม
แนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก พระอุโบสถมีประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง และหน้าต่างด้านละ
3 ช่อง ตรงบานประตูพบร่องรอยการเขียนลายรดน้า ส่วนหน้าบันเป็นแบบก่ออิฐทึบ ภายในหน้าบัน
ด้านทิศตะวันออกปั้นปูนเป็นเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดก ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นรูปเทพทรงโค
3 ตัว เครื่องลายองทาเป็นรวยระกาปูนปั้น ประกอบด้วยช่อฟ้าและหางหงษ์ซึ่งทาเป็นพญานาค
พระอุโบสถวัดดีหลวงนี้มีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ปรากฎในแห่งอื่น คือ หางหงษ์ตรง
ส่วนหลังคาปีกนก ซึ่งทาเป็นรูปช้าง ม้า ฤาษี และยักษ์

41

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 436.
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ลายเส้นที่ 37 ผังบริเวณวัดดีหลวงใน

4 ศาลา
5 กุฏิ

134

ภาพที่ 43 พระอุโบสถวัดดีหลวงใน

ภาพที่ 44 หางหงษ์ (หลังคาปีกนก) พระอุโบสถวัดดีหลวงใน
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ภาพที่ 45 หน้าบันพระอุโบสถวัดดีหลวงใน
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ภาพที่ 46 ประตูพระอุโบสถวัดดีหลวงใน
ที่มา: คัดลอกโดย อนุรักษ์ ชานาญช่าง

ลายเส้นที่ 38 ผังพื้นพระอุโบสถวัดดีหลวงใน

ลายเส้นที่ 39 รูปด้านหน้า, ด้านหลัง พระอุโบสถวัดดีหลวงใน
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ลายเส้นที่ 40 รูปด้านข้าง พระอุโบสถวัดดีหลวงใน
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วัดบางเขียด42
วัดบางเขียดตั้งอยู่ที่บ้านบางเขียด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อ
ที่ประมาณ 10 ไร่ ทิศเหนือติดกับบ้านเรือนราษฎร ทิศใต้ติดกับสระน้าสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับ
ถนนสาธารณะริวรรณาวาส และทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนบ้านบางเขียด
วัดบางเขียดสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2189 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดบางเขียดตั้งอยู่บนพื้นที่ราบริมทะเลสาบสงขลาตอนใน ทาหน้าที่เป็นทั้งวัดและท่าเรือไป
พร้อมกัน (ในช่วงที่ยังใช้เรื อโดยสาร) ผั งบริเวณของวัดประกอบด้วย พระอุ โบสถ ศาลาโรงธรรม
(ศาลาการเปรียญ) หอระฆัง กลุ่มกุฎีสงฆ์ บัว (เจดีย์บรรจุอัฐิ) และศาลาเอนกประสงค์
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดบางเขียด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ไม่มีกาแพงแก้ว พระอุโบสถวัดบาง
เขียดเป็นลักษณะอย่างอาคารโถง มีบันไดทางขึ้นเฉพาะด้านหน้า ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัว
หงาย ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก ส่วนหน้าบันเป็นแบบ
ปูกระเบื้อ ง คล้ ายกับการปูกระเบื้องของหลั งคา แต่ในส่ว นของหน้าบันจะมีร ะยะห่างของระแนง
มากกว่า และเป็นการปูกระเบื้องในแนวตั้ง จากนั้นใช้ปูนฉาบทับตรงด้านนอกของหน้าบัน วิธีการนี้
น่าจะเป็นความต้องการในการลดน้าหนักของหน้าบันที่ถ่ายแรงลงมาสู่คานทับหลัง ซึ่งปกติจะเป็นการ
ก่ออิฐทึบทาให้ชุดเสาและคานทับหลังต้องรับน้าหนักของหน้าบันทั้งแผง

42

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 509.
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4 พระอุโบสถหลังใหม่
5 ศาล

ลายเส้นที่ 41 ผังบริเวณวัดบางเขียด

6 หอระฆัง
7 กุฏิ
8 ศาลาอานวยการ
9 ศาลาเอนกประสงค์
10 โรงครัว
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ภาพที่ 47 พระอุโบสถวัดบางเขียด
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3. วัดทีท่ าการศึกษาในเขต อ.กระแสสินธุ์

แผนที่ที่ 11 วัดที่ทาการศึกษาในเขต อ.กระแสสินธุ์

143
วัดเกาะใหญ่
วัดเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะใหญ่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี
เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ทิศเหนือติดที่ดินสาธารณะ ทิศใต้ติดกับ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันออกติดกับ
ถนนสาธารณะ และทิศตะวันตกติดที่ดินสาธารณะ
วัดเกาะใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2396 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดเกาะใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินดินสูง ด้านหลังและด้านข้างของวัดเป็นภูเขาลูกเล็กๆ อาคาร
ต่างๆ ในวัดกอดตัวกันอย่างหลวมๆ โดยมีพระอุโบสถตั้งอยู่ สูงกว่าอาคารอื่นๆ ผังบริเวณของวัด
ประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) ศาลาบาเพ็ญกุศล โรงครัว และกลุ่มกุฎิ
สงฆ์
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดเกาะใหญ่ หันหน้าไปทางทิศตะวัน ออก ไม่มีกาแพงแก้ว พระอุโบสถเป็น
อย่างอาคารโถง มีผนังเฉพาะด้านสกัดหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ในแนวเสาร่วมในยกระดับให้สูง
กว่าตรงส่วนที่เป็นระเบียง ประมาณ 0.20 เมตร พระอุโบสถมีบันไดทั้งด้านหน้า (ด้านทิศตะวันออก)
และด้านข้าง (ด้านทิศใต้) ตรงส่วนฐานทาฐานทาเป็นชั้นหน้ากระดานเรียบ ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็น
วงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก ส่วนหน้าบันเป็นแบบก่ออิฐทึบฉาบปูนเรียบ ไม่มี
เครื่องลายอง

ภาพที่ 48 พระอุโบสถวัดเกาะใหญ่
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วัดแหลมบ่อท่อ
วัดแหลมบ่อท่อ ตั้งอยู่ที่บ้านแหลมบ่อท่อ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่
ทิศเหนือและทิศใต้ติดกับที่ดินราษฎร ทิศตะวันออกติดทะเลสาบสงขลา และทิศตะวันตกติดถนน
สาณารณะ
วัดแหลมบ่อท่อ ไม่ปรากฎปีทสี่ ร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดแหลมบ่อท่อ ตั้งอยู่บนเนินดิน โดยหันหน้าวัดออกสู่ทะเลสาบสงขลา บริเวณที่ตั้งวัด
แหลมบ่อท่อนั้นล้อมรอบด้วยบ้านเรือนราษฎรอย่างหลวมๆ โดยมากเป็นสวนหมากและดงตาล ปัจจจุ
บันด้านหลังของวัดเป็นเส้นทางสัญจรหลักของชุมชน ซึ่งในอดีตเส้นทางสัญจรทางบกนี้อาจเป็นเพียง
เส้นทางสัญจรในระดับท้องถิ่นเท่านั้น เนื่องจากการเดินทางติดต่อระหว่างพื้นที่บริเวณเกาะใหญ่กับ
พื้ น ที่ อื่ น ๆ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ ส้ น ทางเดิ น เรื อ เป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง ที่ ตั้ ง ของวั ด แหลมบ่ อ ท่ อ ในอดี ต นั้ น จึ ง
เปรียบเสมือนท่าเรือของชุมชน
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดแหลมบ่อท่อ ตั้งอยู่ในกาแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก พระอุโบสถ
เป็นอย่างอาคารโถง มีผนังเฉพาะด้านสกัดหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระอุโบสถมีทางขึ้นทั้งสอง
ด้าน คือ ด้านหน้า (ด้านทิศตะวันออก) และด้านหลัง (ด้านทิศตะวันตก) ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัว
คว่า-หงาย หรือ ฐานปัทม์ ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก
หน้าบันมีไขราหน้าจั่ว ประดับเครื่องลายองแบบรวยระกา ตรงหางหงษ์ทาเป็นรูปเศียรพญานาค

ภาพที่ 49 พระอุโบสถวัดแหลมบ่อท่อ
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วัดโรง43
วัดโรง ตั้งอยู่ที่บ้านโรง ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 12
ไร่ ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดคลองสาธารณะ ทิศใต้และทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะ
วัดโรง สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2300 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง เดิมชื่อว่า วัดบน ตั้งอยู่ถัดขึ้นไป
ทางทิศตะวันออก เมื่อเริ่มมีประชากรมากขึ้นจึงได้ย้ายวัดมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมนั้น
ใช้เป็นโรงเก็บเรือ ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดโรง นับแต่นั้นมา
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดโรง ตั้งอยู่บนที่ราบริมทะเลสาบสงขลา ตามเส้นทางสัญจรทางน้า และถือเป็นท่าเรือ
สาคัญของชุมชน อาคารต่างๆ ในวัดกอดตัวกันอย่างหลวมๆ โดยมีพระอุโบสถเป็นอาคารประธาน
ของวัด ผังบริเวณของวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) ศาลาบาเพ็ญ
กุศล โรงครัว และกลุ่มกุฎีสงฆ์ ปัจจุบันทางวัดได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ตั้งอยู่ขนานกับหลังเดิม
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดโรง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ไม่มีกาแพงแก้ว ผังพื้นของพระอุโบสถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือ ระเบียงด้านนอกและส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม มีบันไดขึ้น
ทางด้านหน้า (ด้านทิศตะวันตก) มีพนักบันได ตรงส่วนฐานระเบียงทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย ฐานชั้น
ที่สอง (ตัวอาคารภายใน) ทาเป็นฐานบัวเช่นเดียวกัน ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไล
เพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก พระอุโบสถมีประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง และหน้าต่างด้านข้างด้านละ 3
ช่อง หน้าต่างหลังพระประธาน 1 ช่อง ส่วนหน้าบันเป็นแบบก่ออิฐทึบฉาบปูนเรียบ ไม่มีเครื่องลายอง

ภาพที่ 50 พระอุโบสถวัดโรง

43

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2532), 592.
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ลายเส้นที่ 42 ผังพื้นพระอุโบสถวัดโรง

ลายเส้นที่ 43 รูปด้านหน้า (ด้านทิศตะวันตก) พระอุโบสถวัดโรง

ลายเส้นที่ 44 รูปด้านข้าง (ด้านทิศเหนือ) พระอุโบสถวัดโรง
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ลายเส้นที่ 45 รูปด้านข้าง (ด้านทิศใต้) พระอุโบสถวัดโรง
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4. วัดที่ทาการศึกษาในเขต อ.ระโนด

1 วัดสีหยัง
ต.บ่อตรุ
ที่ตั้งของัดสีหยัง

1

แผนที่ที่ 12 วัดที่ทาการศึกษาในเขต อ.ระโนด

150
วัดสีหยัง
วัดสีหยัง ตั้งอยู่ที่บ้านสีหยัง ต.บ่อตรุ อ.ระโนด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ
33 ไร่ ทิศเหนือติดกับ ที่ดินราษฎร ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับ ทุ่งนา และทิศ
ตะวันตกติดกับถนนสายระโนด-สงขลา
วัดสีหยัง สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2310 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง เดิมมีนามว่า "วัดสีกุยัง"
หนังสือกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยาเรียกว่า "วัดศรีกูยัง"
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัด สีหยัง ตั้งอยู่ริ มเส้ นทางสั ญ จรหลั ก สายสงขลา-ระโนด แต่เ ดิมสั นนิ ษ ฐานว่ าอาคาร
ประธานของวัดคือ ศาลาโรงธรรม (ศาลาเครื่องไม้) ที่อยู่ด้านหน้าฐานเจดีย์เก่า เพราะอาคารกลุ่มนี้อยู่
ในแนวเดียวกับทางเข้า ถัดออกไปทางทิศใต้เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
เท่ากับว่าหันหลังให้กับทิศทางสัญจร แต่ก็คะเนได้ว่าต้องการตั้งพระอุโบสถไว้ตรงขอบพื้นที่ของแนว
ผัง เพื่อจะได้มีพื้นที่ว่างหรือลานทรายเพื่มขึ้น ดังนั้นพระอุโบสถจึงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสวน
ทางกับทิศหน้าวัดไปโดยปริยาย ภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรมไม้ (ศาลาการ
เปรี ยญ) ฐานเจดีย์เก่า หอระฆัง กลุ่ มกุฎีสงฆ์ โรงเรียน และพื้นที่ว่างที่เป็นลานทรายซึ่งเป็นส่ว น
เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารต่างๆ โดยมีพื้นที่ว่างรอบพระอุโบสถมากว่าส่วนอื่นๆ ทาให้พระอุโบสถ
เป็นจุดเด่นในผังบริเวณอย่างชัดเจน
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดสีหยัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ไม่มีกาแพงแก้ว ผังพื้นของพระอุโบสถ
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ระเบียงด้านนอกและส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในสาหรับทาสังฆกรรม มีบันไดขึ้น
เฉพาะทางด้านหน้า (ทิศตะวันออก) ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็น
วงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก พระอุโบสถมีประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง และ
หน้าต่างด้านละ 2 ช่อง อีกหนึ่งช่องตรงห้องพระประธานนั้นเป็นช่องระบายอากาศกรด้วยกระเบื้อง
จีน พนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุ หน้าบันด้านทิศตะวันออกปั้นปูนเป็นภาพเมขลากับรามสูร
ด้า นทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น ภาพเทพพนม หน้ า บั น ไม่ มี ไ ขราหน้ า จั่ ว ส่ ว นเครื่ อ งล ายองท าเป็ น ปู น ปั้ น
ประกอบด้วยช่อฟ้าและหางหงษ์ซึ่งทาเป็นพญานาค
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1 พระอุโบสถ
2 ฐานเจดีย์
3 ศาลาไม้ (เก่า)
4 ศาลาการเปรียญ
ลายเส้นที่ 46 ผังบริเวณวัดสีหยัง

5 หอระฆัง
6 ศาลา
7 อาคารเรียน
8 บ่อน้า
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ภาพที่ 51 พระอุโบสถวัดสีหยังก่อการบูรณะ

ภาพที่ 52

ในสภาพปัจจุบัน

ลายเส้นที่ 47 ผังพื้นพระอุโบสถวัดสีหยัง

ลายเส้นที่ 48 รูปด้านหน้า, ด้านหลังด้านหลังพระอุโบสถวัดสีหยัง
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ลายเส้นที่ 49 รูปด้านข้างพระอุโบสถวัดสีหยัง
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5. วัดที่ทาการศึกษาในเขต อ.หาดใหญ่

แผนที่ที่ 13 วัดที่ทาการศึกษาในเขต อ.หาดใหญ่

156
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม ตั้งอยู่ที่บ้านท่านางหอม ต.น้าน้อย อ.หาดใหญ่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี
เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ ทิศเหนือติดกับที่ดินราษฎร ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับทุ่ง
นา และทิศตะวันตกติดกับบ้านเรือนราษฎร
วัดท่านางหอม สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2310 ไม่ปรากฎนามผู้สร้าง
ลักษณะการวางผังบริเวณ
วัดท่านางหอมตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา โดยแต่เดิมการสัญ จรในบริเวณนี้
อาศัยเรือเป็นภาหนะหลัก ซึ่งในบริเวณนี้มีลาคลองสายเล็กๆ หลายสายไหลลงสู่ทะเลสาบฯ วัดท่านาง
หอมจึงตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของชุมชนและอาจมีสถานะเป็นท่าเรือไปในตัวด้วย ซึ่งนอกจากสร้างขึ้น
เพื่อเป็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้ว ยังอาจสร้างขึ้นในฐานะ
การเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แถบนี้อีกด้วย
ผั ง บริ เ วณของวั ด ท่ า นางหอม เป็ น เหมื อ นวั ด ท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ไป คื อ เรี ย บ และง่ า ย ไม่ มี
องค์ประกอบที่ซับซ้อนนัก ซึ่งประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาโรงธรรมไม้ (ศาลาการเปรียญ) หอระฆัง
กลุ่มกุฎิสงฆ์ โรงครัว และพื้นที่ว่างที่เป็นลานทราย
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดท่านางหอมเป็นอย่างอาคารโถง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีกาแพงแก้ว
ล้อมรอบ มีบันไดขึ้นเฉพาะทางด้านหน้า (ทิศตะวันออก) ตรงส่วนฐานทาเป็นชุดบัวคว่าบัวหงาย ตัว
อาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก ภายในอาคารก่อผนังเฉพาะ
ส่วนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ชุดหลังคาได้รับการบูรณะใหม่

ภาพที่ 53 พระอุโบสถวัดท่านางหอม
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สรุปรูปแบบของอาคารกรณีศึกษา
จากการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามสามารถคัดเลือกพระอุโบสถและพระวิหารตามขอบเขต
การศึกษาได้ 25 วัด โดย แบ่งออกเป็น 5 อำเภอ คือ อ.เมืองสงขลา 13 วัด อ.สิงหนคร 7 วัด อ.
กระแสสินธุ์ 3 วัด อ.ระโนด และ อ.หาดใหญ่ อย่างละ 1 วัด และจากการจาแนกลักษณะทาง
กายภาพเบื้องต้นพบว่าพระอุโบสถในกรณีศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ แบบที่มีพาไล
และแบบที่ไม่มีพาไล
แบบมีพาไล มีทั้งหมด 21 วัด และแบบที่ มีช่องเปิดเป็นวงโค้งมีจานวนมากที่สุด คือมี
จานวน 16 วัด อาคารแบบช่องเปิดสี่เหลี่ยม 2
อเ เ
ำ 2
แบบไม่ ำ 4 เป็นอาคารทรงจีน 1 นอกนั้น 3 วัดเป็นอาคารแบบไทยพื้นถิ่น ซึ่ง
ทั้ง 3
ำ ำ อ เำ อ
และจากการสารวจพบว่าโดยวัดส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่บริเวณตัวเมืองสงขลาทั้งฝั่ง
แหลมสนและฝั่งบ่อยาง
นอกจากนั้นยังพบว่าพระอุโบสถจานวนมากหันหน้าตามทิศทางของเมือ ง หรือ ทิศทาง
สัญจรหลักเป็นสาคัญ ซึ่งได้จาแนกไว้ในตารางพร้อมรายละเอียดอื่นๆ
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ตารางที่ 3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สาคัญของอาคารที่ศึกษา

ระโนด

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

กระแสสินธุ์

สิงหนคร

หาดใหญ่

เมือง

ที่ตั้ง
วัด

พาไลโค้ง/
ขื่อโค้ง

พาไล
สี่เหลี่ยม/
ขื่อตรง

พาไลคาง
หมู/ขื่อเฉียง
ทรงจีน

อาคารทึบ

อาคารโถง

หางหงษ์แบบ
ไขราหน้าจั่ว เครื่องลายอง
พญานาค

หันหน้าทิศ
ตะวันออก/
ตะวันตก

หมายเหตุ

-เป็นพระอุโบสถอย่าง


ในเขต
เทศบาล



ในเขต
เทศบาล



ในเขต
เทศบาล

___

___

___

___

___

___

___





___

___

___

___

ตะวันตก

จีนประเพณีในพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท

วัดดอนแย้

___

___

___

___



___

___

___

___

___

___

___

___

ตะวันตก

-มีลายดอกกลมตรงผนัง
เหนือเสา
-หน้าบันเป็นรัศมีดวง
อาทิตย์เหนือริว้ น้าทะเล

วัดแจ้ง

___

___

___

___



___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

เป็นเพียงตัวเหงา
ขนาดเล็ก



ตะวันออก

-หลังคาลดชั้น
-ตรงขอบวงโค้งทาเป็น
ลวดบัวคล้าย
สถาปัตยกรรมตะวันตก

วัดศาลาหัวยาง




ในเขต
เทศบาล

___

___

___

___



___

___

___

___

วัดมัชฌิมาวาสฯ

ภายหลังทา
ประตู-หน้าต่าง
ปิดทับ

ตะวันตก




ในเขต
เทศบาล

___

___

___

___



วัดโพธ์ปฐมวาส

___

___

___

___

___

___

ตะวันตก

-หน้าบันมีอักษรเขียนว่า
“2461”
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ตารางที่ 3 (ต่อ)



ในเขต
เทศบาล



ในเขต
เทศบาล

___

___

___

ระโนด

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

กระแสสินธุ์

สิงหนคร

หาดใหญ่

เมือง

ที่ตั้ง
วัด

___

พาไลโค้ง/
ขื่อโค้ง



พาไล
สี่เหลี่ยม/
ขื่อตรง

พาไลคาง
หมู/ขื่อเฉียง
ทรงจีน

อาคารทึบ

อาคารโถง

หางหงษ์แบบ
ไขราหน้าจั่ว เครื่องลายอง
พญานาค

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___





___

___

หันหน้าทิศ
ตะวันออก/
ตะวันตก



___

ปั้นปูน

เป็นแบบทั่วไป

ตะวันตก





ตะวันตก





ตะวันออก

___

___





วัดสระเกษ

___

___

___

___



วัดโรงวาส



___

___

___

___



วัดน้ากระจาย



___

___

___

___



ตะวันตก

วัดสามกอง


ในเกาะ
ยอ

___

___

___

___

___

วัดแหลมพ้อ

___



___



ตะวันตก

หมายเหตุ

-หน้าบันเป็นรัศมีดวง
อาทิตย์คล้ายวัดแจ้ง
-หลังคาลดชั้นคล้ายวัด
ศาลาหัวยาง
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

หาดใหญ่

สิงหนคร

กระแสสินธุ์

ระโนด

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

เมือง

ที่ตั้ง



___

___

___

___

ในเกาะ
ยอ

วัด

พาไลโค้ง/
ขื่อโค้ง

พาไล
สี่เหลี่ยม/
ขื่อตรง

พาไลคาง
หมู/ขื่อเฉียง

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

ทรงจีน

อาคารทึบ



อาคารโถง

___

หางหงษ์แบบ
ไขราหน้าจั่ว เครื่องลายอง
พญานาค

หันหน้าทิศ
ตะวันออก/
ตะวันตก

หมายเหตุ




ทาขึ้นใหม่

___

ตะวันตก



___

___

ตะวันออก



___

___

ตะวันตก



ตะวันออก

วัดโคกเปี้ยว


ในเกาะ
ยอ



ในเกาะ
ยอ

___

___

___

___



___

วัดท้ายยอ

___

___

___

___



___

วัดเขาบ่อ


___

___



___

___

___



___

___

___

___

___

เป็นเพียงตัวเหงา
ขนาดเล็ก

วัดสุวรรณคีรี

___

___



___

___



วัดบ่อทรัพย์

___

___

___

___

___

___

___

-ตรงขอบวงโค้งทาเป็น
ลวดบัวคล้าย
สถาปัตยกรรมตะวันตก

___

ตะวันออก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ระโนด

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

กระแสสินธุ์

สิงหนคร

หาดใหญ่

เมือง

ที่ตั้ง
วัด

พาไลโค้ง/
ขื่อโค้ง

พาไล
สี่เหลี่ยม/
ขื่อตรง

พาไลคาง
หมู/ขื่อเฉียง
ทรงจีน

อาคารทึบ

อาคารโถง

หางหงษ์แบบ
ไขราหน้าจั่ว เครื่องลายอง
พญานาค

หันหน้าทิศ
ตะวันออก/
ตะวันตก

หมายเหตุ


___

___



___

___

___

___



___

___

___

___

เป็นเพียงตัวเหงา
ขนาดเล็ก

___

ตะวันออก

วัดศิริวรรณาวาส (ร้าง)

___

___



___

___

___

___



___

___

___

___



___



แบบรวยระกา



ตะวันออก



ตะวันออก

วัดโลการาม

___

___



___

___

___



___

___




แบบรวยระกา

วัดสลักป่าเก่า

___

___



___

___



___

___

___

___

___


___

แบบรวยระกา



ตะวันออก

วัดดีหลวงใน

___

___



___

___



วัดบางเขียด

___

___

___

___



___


___

ตะวันออก

-หางหงษ์ตรงหลังคาปี
กนกทาเป็นรูปช้าง ม้า
ยักษ์ และฤาษี
-มีลายรดน้า
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ระโนด

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

กระแสสินธุ์

สิงหนคร

หาดใหญ่

เมือง

ที่ตั้ง
วัด

พาไลโค้ง/
ขื่อโค้ง

พาไล
สี่เหลี่ยม/
ขื่อตรง

พาไลคาง
หมู/ขื่อเฉียง
ทรงจีน

อาคารทึบ

อาคารโถง

หางหงษ์แบบ
ไขราหน้าจั่ว เครื่องลายอง
พญานาค

หันหน้าทิศ
ตะวันออก/
ตะวันตก

หมายเหตุ

-ที่ตั้งวัดอยู่บนเนินสูง
___

___

___



___



___

___

___

___



___

___

___

ตะวันออก

วัดเกาะใหญ่

___

___

___



___



___

___

___

ตะวันออก

-ซ่อมแซมไปมาก แต่
ยังคงสังเกตุได้ถึง
ลักษณะดั้งเดิม

ตะวันตก

-ชารุดมาก
-เสาพาไลหรือระเบียงมี
เส้นขอบคล้าย
สถาปัตยกรรมตะวันตก

ตะวันออก

-บูรณะใหม่
-เสาพาไลหรือระเบียงมี
เส้นขอบคล้าย
สถาปัตยกรรมตะวันตก

ตะวันตก

-ซ่อมแซมไปมาก แต่
ยังคงสังเกตุได้ถึง
ลักษณะดั้งเดิม



___





แบบรวยระกา



วัดแหลมบ่อท่อ

___

___

___



___



___

___

___

___

___

___

___

___

วัดโรง

___

___

___



บ้านท่า
นางหอม

___

___

___

___



บ้านบ่อ
ตรุ



___

___

___

___

___

___



แบบรวยระกา



วัดสีหยัง

___



วัดท่านางหอม

___

___

___

___







ทาขึ้นใหม่

___

บทที่ 4
สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถในเมืองสงขลา สมัยการปกครองของเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา
การศึกษารูป แบบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโ บสถ ภายใต้บริบททางสังคมของเมือง
สงขลาสมัยการปกครองของเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา ในครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลจากทั้ง 2 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งจากเอกสารชั้นต้น
และเอกสารชั้นรอง ซึ่งได้นําเสนอไปในบทที่ 2 พัฒนาการของเมืองขลาและการปกครองของเจ้า
เมืองตระกูล ณ สงขลา ประกอบกับข้อมูลทางกายภาพจากภาคสนาม (field work) เช่น ภาพถ่าย
แผนที่ แผนผัง และแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งได้แสดงไว้ในบทที่ 3 การสร้างวัดในเมืองสงขลา: ด
กรณีศึกษา
การศึ กษาในครั้ งนี้ ผู้ ศึกษาได้ใ ห้ นิยามของงานสถาปั ตยกรรมว่ า เป็น “สั ญลั กษณ์ ทาง
วัฒนธรรม” และจากสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดังกล่าวนํามาสู่การตั้งคําถามถึง “ต้นเหตุ” ซึ่งผู้ศึกษา
ได้นิยามว่า “ความต้องการเชิงสัญลักษณ์”1 เท่ากับว่าความต้องการเชิงสัญลักษณ์ (เหตุ) นํามาสู่งาน
สถาปัตยกรรม (ผล) และแน่นอนว่า “เหตุ” และ “ผล” ย่อมต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน อย่างไรก็
ตามเนื่องจากว่างานสถาปัตยกรรมที่ทําการศึกษาเป็นงานสถาปัตยกรรมทางศาสนา จึงจําเป็นต้องมี
ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเข้ามาสนับสนุน นั่นคือ “ศรัทธา” ซึง่ ทั้งสามสิ่งนี้ตา่ งส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ลายเส้ น ที่ 50 ความสั ม พั น ธ์ ข อง “เหตุ ” (ความต้ อ งการเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ) “ผล” (สั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรม=ศิลปะและสถาปัตยกรรม) และ “ความศรัทธา” ในพุทธศาสนา
1

เป็นความต้องการเชิงสัญลักษณ์เพื่อการลดความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่มีความเจริญทางสังคม เศรษฐกิจที่น้อยกว่า กับพื้นที่ที่มีความเจริญทางสังคม-เศรษฐกิจที่มากกว่า งานศิลปะและสถาปัตยกรรมจึงเป็นอย่าง
หนึ่งของความต้องการนั้น และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในภาพใหญ่
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จากการศึกษา “เหตุ” (ความต้องการเชิงสัญลักษณ์) นํามาสู่การศึกษาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ “ผล” (สถาปัตยกรรม) โดยตั้งสมมุติฐานไว้ 3 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก: การกระจายตัวของวัดในเมืองสงขลา ที่มีอยู่อย่างมากมายโดยเฉพาะทาง
ฝั่งตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย อ.เมืองสงขลา อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด
เป็ น ผลสื บเนื่ องจากการที่ ทางกรุ งศรีอยุธ ยาใช้สถาบันสงฆ์ในการสร้างสมดุลย์อํานาจระหว่างรัฐ
ส่วนกลางกับฝ่ายบ้านเมืองในท้องถิ่น ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเดินทางติดต่อระหว่างรัฐส่วนกลาง
กับพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลานั้น เป็นไปด้วยความยากลําบาก และต้องใช้ระยะเวลานาน
ดังนั้นการกัลปนาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหนึ่งในวิธีการถ่วงดุลย์อํานาจของส่วนกลาง ทําให้ พุทธ
ศาสนาในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างกว้างขวาง เป็นเหตุให้เกิดการ
สร้ างวัดขึ้น ทั่วบริ เวณลุ่มน้ํ าทะเลสาบฯ ต่อมาในสมัย ต้นกรุง รัตนโกสิ นทร์ ความสั มพันธ์ระหว่าง
ศูนย์กลางอํานาจกับเจ้าเมืองสงขลามีเสถียรภาพมากขึ้น ทําให้บ ทบาทด้านการเมืองของสถาบันสงฆ์
ลดความสําคัญลง วัดบางแห่งที่อยู่ในเขตชนบทถูกปล่อยให้รกร้าง จนเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 4 และ
5 บ้านเมืองเริ่มมีความมั่นคงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิด
กระแสการสร้างและบูรณะวัดวาอารามขึ้นทั่วไปในเมืองสงขลา
ประเด็ น ที่ ส อง: รู ป แบบของพระอุ โ บสถในเมื อ งสงขลา ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ
สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 สืบเนื่องจากในสมัยของเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 3
(พระยาวิเศษภักดี-เถี้ยนจ๋ง) และเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 4 (พระยาวิเชียรคีรี-เถี้ยนเส้ง) ไม่สามารถ
ปกครองเมืองสงขลาและหัวเมืองบริวารให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยตามพระราชประสงค์ ได้ ประกอบ
กับความขัดแย้งกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช (น้อย) ผู้ซึ่งใกล้ชิดกับราชสํานัก2 จนนํามาสู่ความไม่พอ
พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทําให้สถานะของเจ้าเมืองสงขลา
ลดความสําคัญลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพทางอํานาจของตระกูลเจ้าเมืองสงขลา ดังเห็นได้
จากการที่เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 3 (พระยาวิเศษภักดี หรือ เถี้ยนจ๋ง ) และเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 4
(พระยาวิเชียรคีรี หรือ เถี้ยนเส้ง ) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นพระยา มีศักดินา 5,000 เท่านั้น
ซึ่งต่างจากเจ้าเมืองสงขลาลํ าดับ ที่ 2 (เจ้าพระยาอินทคีรี หรือ บุญหุ้ ย ) ซึ่งได้ รับ พระราชทาน
บรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าพระยา มีศักดินา 10,0003 เป็นเหตุให้เจ้าเมืองสงขลาในลําดับต่อมาคือ พระยา
วิเชียรคีรี (บุญสังข์) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 5 พยายามกลับมามีบทบาทอีกครั้ง และเนื่องจากพระยา
วิเชียรคีรี (บุญสังข์) เป็นผู้ที่เคยเข้าไปรับราชการอยู่ในราชสํานักส่วนกลางมาก่อน จึงพยายามที่จะ
พัฒนาบ้านเมืองของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามแบบอย่างที่ได้รับมา เช่น การสร้างและการบูรณะ
วัดวาอารามตามความนิยมในส่วนกลาง ซึ่งต่างจากสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา
ลําดับที่ 4 ทีน่ ิยมสร้างอาคารแบบศาลเจ้าจีน เช่น อาคารศาลหลักเมือง เป็นต้น หรือแม้กระทั่งวัดก็มี
ลักษณะเป็นอาคารอย่างศาลเจ้า เช่น วัดดอนแย้4 ดังนั้นเหตุผลหนึ่งในการสร้างและการบูรณะวัดวา
อารามตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิ ยมในรัชกาลที่ 3 ของเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 5
2

ดูรายละเอียดในบทที่ 2, 36-38.
สงบ ส่งเมือง. การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ.
2310-2445 (สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโนฒ สงขลา, 2523), 107-108.
4
ดูรายละเอียดในบทที่ 3, วัดดอนแย้.
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(พระยาวิเชีย รคีรี -บุ ญสั งข์ ) จึ งเป็ นหนึ่งในวิธีการ “เอาใจ” ของเจ้าเมืองสงขลาที่มีต่อ ราชสํ านัก
ส่วนกลาง จนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เลื่ อนบรรดาศักดิ์ให้ เป็ น เจ้ าพระยา มีศักดินา 10,000 แสดงให้ เห็ นว่าตระกูล เจ้าเมืองสงขลาได้
กลับมามีบทบาทอีกครั้งในฐานะผู้สําเร็จราชการหัวเมืองสําคัญของสยาม
ต่อมาในสมัยของเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 6 เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ได้เกิดความขัดแย้ง
ขึ้นระหว่างคนในตระกูลสายภรรยาที่ 1 และ 2 ของพระสงขลา (เหยียง) เรื่องตําแหน่งเจ้าเมืองคน
ต่อไป กระทั่งฝ่ายหนึ่งได้ส่งเรื่องมายังส่วนกลาง ซึ่งในขณะนั้นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ใน
ฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2411-2416) จึงมีสารตราประกาศให้ พระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) ผู้
บุตรของเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 5 (พระยาวิเชียรคีรี-บุญสังข์) ซึ่งเป็นสายภรรยาที่ 2 ของพระสงขลา
(เหยียง) เป็นเจ้าเมืองสงขลาคนต่อไปหลังจากเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ซึ่งเป็นสายภรรยาที่ 1 ถึงแก่
อสัญกรรม ด้วยเหตุนี้จึงอาจนํามาสู่ความพยายามสร้างสัมพันธ์ระหว่างสายภรรยาที่ 1 ของเจ้าเมือง
สงขลา (เหยียง) กับสายตระกูลบุนาคให้มากขึ้น ซึ่งอาจนํามาสู่การสร้างพระอุโบสถรูปแบบตะวันตก
ของตระกูล เจ้ าเมือ งสงขลาในเวลาต่อ มา เนื่อ งจากสมเด็ จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุ ริ ยวงศ์ (ช่ว ง
บุนนาค) ได้สร้างพระอุโบสถไว้หลังหนึ่งมีลักษณะเป็นแบบอย่างตามอิทธิพลตะวันตกคือที่วัดศรีสุริ
ยวงศาราม จ.ราชบุรี ในราวปี พ.ศ. 2417 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2422
และจากการทีท่ ่านผู้หญิงสุทธิ์ในเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 6 เป็น
ชาวกรุงเทพนั้น คงได้สัมผัสกับศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทแทนที่ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมจีนในเวลานั้น จึงเป็นไปได้ว่าการเกิดขึ้นของแบบอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตกที่
ปรากฎในพระอุโบสถเมืองสงขลา เช่น วัดแจ้ง และวัดศาลาหัว ยาง จึงมีที่มาจากรสนิยมของท่าน
ผู้หญิงสุทธิ์
ประเด็นที่สาม: การกระจายตัวของรูปแบบพระอุโบสถในพื้นที่ชนบทของเมืองสงขลา ได้
กล่าวแล้วว่า เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 เกิดกระแสการสร้างและบูรณะวัดวาอารามขึ้นทั่วไปใน
เมืองสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่นั้น เป็นวัดที่เคยรกร้างไปในครั้งสมัยกรุงธนบุรี -ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การ
บูรณะวัดวาอารามดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นซึ่ ง
จําเป็นต้องมี “ต้นอย่าง” ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสมในการเป็น “ตัวอย่าง” จึงต้องมีความสําคัญทั้งใน
เรื่องความงาม และความเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญ จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงวัดที่
เจ้าเมืองหรือคนในตระกูลเจ้าเมืองได้ ให้การอุปถัมป์ไว้หลายวัด เช่น วัดสุวรรณคีรี วัดศิริวรรณาวาส
วัดมัชฌิมาวาสฯ วัดแจ้ง และวัดศาลาหัวยาง5 เป็นต้น ในจํานวนนี้วัดบางแห่ง เช่น วัดสุวรรณคีรี
และวัดแจ้ง ยังมีสถานะเป็นวัดประจําตระกูลของเจ้าเมืองอีกด้วย ทําให้พระอุโบสถในเมืองสงขลามี
สถานะเป็ น ทั้ ง “วั ด ต้ น อย่ าง” ที่ อุป ภัม ป์ โ ดยตระกู ล เจ้า เมื อ ง และ “วั ดเอาอย่า ง” ที่ ส ร้า งโดย
ชาวเมือง
และเพื่อให้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่กล่าวมา ผู้ศึกษาได้จําแนกรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ของพระอุโบสถในเมืองสงขลา สมัยการปกครองของตระกูลเจ้าเมืองสงขลาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
รูปแบบในวัฒนธรรมจีน และกลุ่มรูปแบบในวัฒนธรรมตะวันตก
5
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กลุม่ รูปแบบในวัฒนธรรมจีน
การสร้างงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องในวัฒนธรรม-พิธีกรรมของชาวจีน มี
รากฐานมาจากความเชื่อในพลังธรรมชาติและพลังเหนือธรรมชาติ ว่ามีผลต่อชะตากรรมของมนุษย์
ต่อมาความเชื่อเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นลัทธิและศาสนา ซึ่ง ประกอบด้วย ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื้อ และ
ศาสนาพุทธแบบมหายาน
ถึงแม้ว่าศาสนาและความเชื่อของชาวจีนจะมีความหลากหลายอยู่มากก็ตาม แต่ทั้งหมดก็
หลอมรวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย วโดยไม่ แ บ่ ง แยก ดั ง เห็ น ได้ จ ากสั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า งๆ ที่ ป รากฎอยู่ ใ นงาน
สถาปัตยกรรม เช่น สั ญลั กษณ์รู ป ยันต์แปดทิศ (ปาก้วย) สั ญลั กษณ์รูป หยิน -หยาง สัญลั กษณ์ รูป
ดอกไม้มงคลต่างๆ และสัญลักษณ์รูปสัตว์ในตํานาน เป็นต้น ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถ
ป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ได้ นอกจากนั้นยังเชื่อว่าเป็นสิ่งเสริมสร้างพลังให้กับพื้นที่ตามหลักของฮวงจุ้ย
อีกด้วย
และจากลั ก ษณะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของไทยที่ ป ระสานสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี แ ห่ ง
พระพุท ธศาสนาในทุ กระดั บ ทํ าให้ เ ครื่ อ งบ่ ง ทางวั ฒ นธรรมของชาวจี น จึ งได้ รั บการยอมรับ จาก
สังคมไทยเป็นอย่างดี รวมทั้งรูปทางศิลปะและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะรูปสถาปัตยกรรมทางพุทธ
ศาสนา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้สามารถจําแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ แบบสถาปัตยกรรมจีนประเพณี
และแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
แบบสถาปัตยกรรมจีนประเพณี
เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ ชาวจีนใช้เป็นแม่แบบในการก่อสร้าง
อาคารประเภทต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม ต้ น อย่ า งชั ด เจนในสมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง (พ.ศ.1911-2187) และ
(พ.ศ.2187-2454)6
ะ แ แผนใน
งานสถาปัตยกรรมแบบประเพณีของจีน ซึ่งยังใช้เป็นหลักเกณฑ์ในงานสถาปัตยกรรมทุกประเภทด้วย
เช่น ผังเมือง พระราชวัง วัด ศาลเจ้า และที่อยู่อาศัย ซึ่งงานสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีหลักฐานที่น่าเชื่อ
ว่ า เป็ น การออกแบบสถาปั ต ยกรรมตามหลั ก จั ก รวาลวิ ท ยาโบราณของจี น ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ง าน
สถาปัตยกรรมในแต่ละประเภทได้ทํางานประสานกลมกลืนกับธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งตามความเชื่อ
ของชาวจีน โดยมีแบบแผนและส่วนประกอบดังนี้
การโอบล้อมด้วยกําแพง ในสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณีจะใช้แนวกําแพงเพื่อบ่งบอกถึง
อาณาเขต และเป็นเส้ นเขตกั้นระหว่างพื้นที่ภายนอก พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้เป็นผลมาจากการจัดวางตัวอาคารแต่ละหลังแยกออกจากกัน โดยวางให้อยู่ในตําแหน่งชิดขอบ
กําแพง ทําให้ตรงกลางเกิดเป็นลานโล่ง ซึ่งทําหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมสําหรับคนในครอบครัว
การเน้นแนวแกนเหนือ-ใต้ ระบบแนวแกนของอาคารแบบจีนประเพณี นั้นพัฒนามาจาก
หลักความเชื่อและระบอบปกครองแบบศักดินาของจีน โดยแนวแกนหลักนั้ นจะอยู่ในแนว เหนือ-ใต้
โดยมีทางเข้าหลักอยู่ทางทิศใต้ของแนวแกน ซึ่งเป็นทิศที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นทิศมงคล แนวแกนดังกล่าว
6

แวววิ เ ชี ย ร อภิ ช าติ ว รพั น ธุ์ , “การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลชาวจี น ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม ใน
กรุ ง เทพมหานคร” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการผั ง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550) 33-34.
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นี้จะแสดงออกผ่านที่ว่างทางสถาปัตยกรรม หรือลานโล่ง หรืออีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ส่วนรวม ทําให้เกิด
การวางตัวอาคารขนานไปกับแนวแกนที่ว่าง และเกิดเป็นกลุ่มอาคารแบบสมดุลย์ขึ้นภายในแนวเขต
กําแพง (symmetrical balance)
พื้นที่ว่าง นอกจากจะทําหน้าที่เป็นแนวแกนของกลุ่มอาคารและพื้นที่สาธารณะของคนใน
ครอบครัวแล้ว ยังใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน และงานศพ รวมทั้งใช้พักของ
แขกที่ ม าเยื อ น ซึ่ ง ทํ า ให้ พื้ น ที่ ว่ างในส่ ว นนี้ จึ ง เปรี ย บเสมื อ น “หน้ า บ้ า น” ดั ง นั้ นการทํ า กิ จ กรรม
บางอย่ าง เช่น การซักล้าง หรือการพักผ่ อนส่ว นตัว ที่จําเป็นต้องใช้ “พื้นที่ว่างของพื้นที่ส่ วนตัว ”
สถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณีจึงกําหนดให้มีพื้นที่โล่งอีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของผู้เป็น
เจ้าของเรือนซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวมากว่า โดยมีลักษณะเป็นลานโล่งโอบล้อมด้วยตัวอาคารต่างๆ
ของผู้เป็นเจ้าของเรือน

ลานใน

นอนลูก

นอนลูก

นอน พ่อ-แม่

ลานนอก

นอนแขก

นอนแขก

รับแขก

ครัว

ลายเส้นที่ 51 พื้นที่ว่างภายในพื้นที่โอบล้อมของงานสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณี
ที่มา: ปรั บ ปรุ งจาก แวววิเชี ย ร อภิช าติว รพันธุ์ , “การศึกษาอิทธิ พลชาวจีนที่มี ผ ลต่อ รูปแบบ
สถาปัตยกรรม ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550) 34.
ลําดับชั้นในงานสถาปัตยกรรม การเน้นลําดับชั้นในงานสถาปัตยกรรมแบบจีนประเพณีนั้น
ก็เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสําคัญระหว่างผู้เป็นเจ้าของกับผู้อยู่อาศัย โดยแสดงออกผ่านการเข้าถึง
ตามแนวแกน คือแรกสุดด้านหน้าจะเป็นห้องครัว และห้องพักแขก ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและเป็น
การจํากัดพื้นที่ของแขกไม่ให้เข้าล้ําไปใน “พื้นที่ส่วนตัว” ที่อยู่ด้านในสุดของผัง ซึ่งประกอบไปด้วย
ห้องนอนและอาคารที่พักอาศัยส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของเรือน นอกจากนี้ลําดับชั้นหรือฐานานุศักดิ์ใน
งานสถาปัตยกรรมจีนยังปรากฎพบว่ามีการแสดงออกผ่านรูปทรงของตัวอาคารด้วย โดยเฉพาะในส่วน

168
ของหลั งคาที่เปรีย บเสมือนเป็ นเครื่องทรงของอาคารนั้นพบว่า มีการจําแนกลําดับการใช้งานตาม
ฐานานุศักดิ์ของผู้เป็นเจ้าของถึง 4 ลําดับอย่างกว้างๆ
หนึ่ง หลังคาทรงปันหยาปลายงอน ใช้
สําหรับพระมหากษัตริย์ สอง หลังคาทรงปันหยาปลายงอน สันหลังคาเรียบ ใช้สําหรับขุนนางชั้น
ผู้ใหญ่ สาม หลังคาทรงจั่ว ทั้งสันหลังคาตรงและสันหลังคาโค้ง ใช้สําหรับเป็นบ้านเรือนของสามัญชน
รวมทั้งศาลเจ้า สี่ หลังคาทรงกรวยและทรงปิรามิด มักใช้เป็นศาลาประดับสวน โดยเฉพาะฐานานุศักดิ์
ในชั้นที่สามที่เป็นอาคารทรงจั่วนั้นยังปรากฎอย่างแพร่หลายในพื้นที่เมืองสงขลาด้วย ซึ่งมีทั้งอาคารใน
กลุ่มศาลเจ้าและอาคารที่ ใช้เป็นบ้านเรือนของสามัญ ชน ซึ่งโดยมากอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ของ
สามัญชน มักจะเป็นหลังคาจั่วแบบสันหลังคาตรง สําหรับอาคารศาลเจ้าต่างๆ และพระอุโบสถวัดดอน
แย้ ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อถัดไปนั้นเป็นหลังคาทรงจั่วแบบสันหลังคาโค้งตามอย่างฐานานุศักดิ์ของงาน
สถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณี
ระบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณีเป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้ร ะบบโครงสร้างไม้
ในการถ่ายน้ําหนักจากส่วนบนลงสู่พื้นดิน การใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างยังช่วยลด
ความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวได้อีกด้วย เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติต้านทานแรงดึง และ
ยืดหยุ่นตัวสูง สถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณียังได้ให้ความสําคัญกับความงามของโครงสร้างไม้ด้วย
ดังเห็นได้จากจุดเชื่อมต่อระหว่างเสาและคานที่มีการประดิ ษฐ์คานถ่ายน้ําหนักซึ่งเรียกว่า “โต่วก้ง”
(toukung) ซึ่งทําหน้าที่รองรับชายคาและโครงสร้างที่มาบรรจบกันให้เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์
แบบ และการตกแต่งโครงสร้างไม้ในลักษณะดังกล่าวนี้ยังพบในอาคารจีนแบบประเพณีในเมืองสงขลา
ด้วย ซึ่งจะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไป

ลายเส้นที่ 52 ระบบโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณี
ที่มา: ปรั บ ปรุ งจาก แวววิเชีย ร อภิช าติว รพันธุ์ , “การศึกษาอิทธิพลชาวจีนที่มีผ ลต่อรูปแบบ
สถาปัตยกรรม ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550) 39.
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ตารางที่ 4 แสดงรูปทรงของหลังคาและฐานานุศักดิ์ของงานสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณี
ที่มา: ปรับปรุ งจาก แวววิเชียร อภิชาติวรพันธุ์ , “การศึกษาอิทธิพลชาวจีนที่มีผลต่อรูปแบบ
สถาปัตยกรรม ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550) 36-37.

รายการ

รูปทรงหลังคา

ฐานานุศักดิ์

1 หลังคาทรง
ปันหยาปลาย
งอน หนึ่งชั้น
และสองชั้น

-สําหรับ
พระมหากษัตริย์

2 หลังคาทรง
ปันหยาปลาย
งอน สันหลัง
คาเรียบ

-สําหรับขุนนางชั้น
ผู้ใหญ่

3 หลังคาทรง
จั่ว สันหลังคา
ตรงและสัน
หลัง คาโค้ง

-ศ า ส น ส ถ า น แ ล ะ
บ้านเรือนของสามั ญ
ชน (เป็นกลุ่มตัวแบบ
ที่ใช้ในกรณีศึกษา-วัด
ดอนแย้)

4 หลังคาทรง
กรวยและ
ทรงปิรามิด

-สําหรับศาลาที่พัก
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ระบบประสานทางพิกัด7 ในสถาปัตยกรรมจีนประเพณีมีการวางมีการวางระบบประสาน
ทางพิกัดเรียกว่า “เจียน” (jian) ซึง่ เทียบได้กับ “ห้อง” ในสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี ขนาดของ
อาคารจีนแบบประเพณีส่วนใหญ่จะเป็นจํานวนเลขคี่ประมาณ 3-5
และ “เจียน” ที่กล่าวถึงนั้น
คือห้องกลางหรือพื้นที่เอนกประสงค์ซึ่งจะมีความกว้างมากกว่าห้องอื่นๆ และเพื่อประโยชน์การใช้
สอยที่ส มบู ร ณ์ ขึ้น ช่ว งเสาที่ เหลื อทั้ง สองข้า งจึง ใช้ เป็น ห้ องนอน ระยะช่ว งเสาโดยทั่ ว ไปจึงกว้า ง
ประมาณ 3
ะ ณ6
และเมื่อต้องการขยายพื้นที่ก็สามารถทําได้โดยการนําเจียน
มาเรียงต่อกันเรียกว่า “โถง” หรือ “ที่ว่าง” (ting) นอกจากนี้แล้วยังพบว่าในรูปด้านของอาคารจีน
แบบประเพณียังมีการใช้ระบบประสานทางพิกัดดังกล่าวด้วย คือ ในรูปด้านที่แบ่งออกเป็น 3 ห้อง
โดยตรงกลางจะเป็นห้องเสาประธานซึ่งจะมีขนาดกว้างที่สุด สอดคล้องกับผังอาคารในตําแหน่งของ
“เจียน” ดังนั้นในรูปด้านตําแหน่งของเจียนนี้จึงเป็นชั้นของหลังคาที่อยู่บนสุด ถัดลงมาจึงเป็นปีกทั้ง
สองข้าง ซึ่งระบบประสานพิกัดนี้นอกจากจะสอดคล้องกันทั้งในระดับผังและรูปด้านแล้ว ยังเชื่อมโยง
ไปถึ ง การอ้ า งอิ ง ระบบแนวแกนด้ ว ย โดยสั ง เกตุ ไ ด้ จ ากการใช้ จํ า นวนเลขคี่ เช่ น 3 และ 5
และ
ส่วน ะธ ขึ้น
1 2 3 ดังนั้น 2 จึงเป็น
ประธานหรือศูนย์กลางไป ซึ่งส่วนประธานหรือศูนย์กลางในที่นี้จะทําหน้าที่เป็นทั้งแนวแกนดิ่ง/ราบ
ทางเข้า ลานโล่ง/โถงกลาง และ “เจียน” ไปพร้อมกัน

ทางเข้า/แนวแกนดิ่ง

นอนแขก

โถง/ห้อง

โถง/ห้อง

ลานโล่ง

ลานโล่ง

นอนแขก

รับแขก
ที่ว่าง/เจียน

โถงกลาง/เจียน

ทางเข้า/แนวแกนราบ

ลายเส้นที่ 53 การทํางานของ “เจียน” (jian) ในงานสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณี

7

แวววิ เ ชี ย ร อภิ ช าติ ว รพั น ธุ์ , “การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลชาวจี น ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม ใน
กรุ ง เทพมหานคร” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะสถาปั ต ยกรรมศาสต ร์ แ ละการผั ง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 40.
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การใช้รูปสัญลักษณ์ ชาวจีนมีความผูกพันกับระบบความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติมาเป็น
เวลาช้านาน ดังนั้นในแทบทุกกิจกรรมของชาวจีนจึงคํานึงถึงความเป็นสิริมงคลและความโชคดีเสมอ
ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ได้แสดงออกผ่านวัฒนธรรมและวิถีในการดํารงชีวิตของชาวจีน เช่น พิธีกรรม หรือ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนศิลปะและสถาปัตยกรรม โดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่ ดัดแปลงมาจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ พืชพรรวรรณา รูปสัตว์ในตํานาน และรูปเทพเจ้าต่างๆ การตกแต่งสถาปัตยกรรม
ตามความเชื่อนี้จึงกลายเป็น เอกลั กษณ์ของงานสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณี และถึงแม้ว่างาน
สถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้จะมีพัฒนาการไปตามยุคสมัย หรือได้แพร่ขยายไปในพื้นที่อื่นๆ จนกลายเป็น
สิ่งแสดงออกถึงสัญลักษณ์ทางเชื่อชาติของชาวจีน ในพื้นที่ต่างๆ เช่นที่ปรากฎในกรณีของศาลเจ้าจีน
ในเมืองสงขลา ซึง่ สถาปัตยกรรมแบบจีนประเพณีในเมืองสงขลานี้ ยังคงปรากฎรูปสัญลักษณ์ในแบบที่
ยึดถือมาแต่อดีตซึง่ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดในข้อต่อไป
สําหรับสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณีในประเทศไทย มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นอย่างเป็น
ทางการในสมัย กรุงธนบุรี โดยชาวญวณซึ่งเป็นพุทธมามกะฝ่ายมหายานเช่นเดียวกับชาวจีนและมี
ลักษณะทางสังคม-วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งชาวจีนในสมัยนั้นก็อาศัยวัดญวณดังกล่าวนี้เป็นที่
ประกอบศาสนากิจต่างๆ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระสงฆ์ในประเทศจีนซึ่งทราบข่าวว่า
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองดี จึงนิยมเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย และเมื่อพระสงฆ์จีนเริ่มมีจํานวนมากขึ้นจึงเกิดมีวัดจีนในนิกายมหายานขึ้นเป็นวัดแรก
บริเวณถนนเยาวราช ชื่อว่า “วัดย่งฮกยี”่ หรือ “วัดบําเพ็ญจีนบรต” เมื่อมีพระสงฆ์ในจีนนิกายมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องจึงได้เกิดวัดในฝ่ายจีนนิกายขึ้นอีกวัดหนึ่งตรงบริเวณบ้านหม้อ ชื่อว่า “วัดกัมโล่ยี่” หรือ
“วัดทิพยวารีวิหาร” และบริเวณถนนเจริญกรุง ชื่อว่า “วัดเล่งเน่ยยี่” หรือ “
มล ” ซึ่ง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ล ฯพ ะ
แต่งตั้ง พระ
อาจารย์จีนวังสมาธิวัตร เป็น ณะ ฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์เป็นพระปลัด
ซ้าย และหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์เป็นพระปลัดขวา นับเป็นการเริ่มต้นของสมณศักดิ์พระสงฆ์จีน
นิกายตั้งแต่นั้นมา ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพฯ ของ อรศิริ ปาณินท์8 พบว่า วัด
มังกรกมลาวาส บริเวณถนนเจริญกรุง เป็นวัดที่ยังคงลักษณะทางสถาปัตยกรรมจีนแบบประเพณีโดย
แท้จริง คือมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐ หลังคาทรงบันหยาปลายงอน โครงสร้างหลังคาเป็นไม้กลมแบบ
เสาคานและมีโ ครงสร้ างย่อยเป็น ชั้นๆ แบบโต่วก้ง นอกจากนั้นยังพบว่า ระบบผังของวัดมังกรกม
ลาวาสยังได้ให้ความสําคัญกับลําดับความต่อเนื่องของอาคารด้วย โดยเริ่มจากโถงหรือวิหารด้านหน้า
ซึ่งประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้า ทั้งสี่ทิศ ส่วนกลางของวิหารนั้นจะประดิ ษฐานพระศรีอารยเมต
ไตร และด้านหลังของพระศรีอารยเมตไตรจะประดิษฐานเทพเจ้าผู้คุ้มครองคณะสงฆ์ ถัดจากวิหาร
หน้าจะเป็นพระวิหารใหญ่ ซึ่งพระดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศากยมุนี
8

เป็นการศึกษาเปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพฯ ประกอบด้วย วัดบําเพ็ญจีนบรต วัดทิพยวารีวิหาร วัด
โพธิ์แมนคุณาราม และ
มล
ซึ่งทั้งหมดเป็นวัดจีนในนิกายมหายาน ผลการศึกษาพบว่า วัดมังกรกม
ลาวาส เป็นวัดที่มีรูปแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมแบบจีนประเพณี และวัดโพธิ์แมนคุณาราม เป็นวัดที่ได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมทั้งจากพุทธศาสนาแบบหินยานและจากสังคมไทยมากที่สุด , ดูเพิ่มใน อรศิริ ปาณินท์ , “การศึกษา
เปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพฯ,” (รายงานการวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), บทคัดย่อ.
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พุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า9 ตามลําดับ นอกจากนั้นแล
ทั้งสองข้างของพระวิหารใหญ่ด้านละ 9 ค์

พะ

นต์ประดิษฐานอยู่

ลายเส้นที่ 54 แผนผังวัดมังกรกมลาวาส ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
ที่มา: ปรับปรุงจาก อรศิริ ปาณินท์ , “การศึกษาเปรียบเทียบวัดจีนในกรุงเทพฯ,” (รายงานการวิจัย
เสนอต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 34

ภาพที่ 54 พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศากยมุนีพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (ตามลําดับ)
ภายในวิหารใหญ่วัดมังกรกมลาวาส
9

เป็นพระพุทธเจ้าที่พบเฉพาะในนิกายมหายาน พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครู
แห่งยารักษาโรค พระนามอื่นๆ ของท่านคือ พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า พระมหาไภษัชย
ราชพุทธเจ้า เป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบต โดยมีความเชื่อว่า รูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตน
เจดีย์วางบนพระหัตถ์ ส่วนในความเชื่อของชาวทิเบต พระองค์มีกายสีน้ําเงินเข้ม นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาถือยา
สมุนไพร (นิยมเป็นเห็ดหลินจือ) พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรวางบนพระเพลา ถือกันว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถ
รักษาโรคทางกายและโรคทางกรรมของสัตว์โลก
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ภาพที่ 55 ทางเข้าวิหารหน้าวัดมังกรกมลาวาส

สถาปั ตยกรรมแบบจี น ประเพณี ที่กล่ าวมาทั้งหมดนั้น เป็นวัด ในพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน แต่สําหรับวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือหินยานที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอย่าง
จีนประเพณีนั้น จากการศึกษายังไม่ปรากฎพบในพื้นที่อื่นนอกจากวัดดอนแย้ ใน จ.สงขลา ทําให้
การศึกษาภายใต้ หั วข้อ “พระอุโ บสถในเมืองสงขลา สมัยการปกครองของเจ้าเมืองตระกูล ณ
สงขลา พ.ศ. 2318-2444” ในส่วนของรูปแบบจีนประเพณีจึงมีเพียงตัวอย่างเดียว และเนื่องจากว่า
ในบริ เวณใกล้ เคียงกับ วัดดอนแย้ นั้น ปรากฎมีส ถาปัตยกรรมแบบจีนประเพณีอีกจํานวนหนึ่ง ที่มี
รูปแบบคล้ายคลึงกัน เพียงแต่อาคารในกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นอาคารสําหรับประกอบพิธีกรรมในการ
เข้าถึงเทพเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีน อาทิเช่น ศาลเจ้าส่ําเล้งเตียน ศาลเจ้าปุนเถ้าก๋ง ศาลเจ้า โป้อัน
เตียน ศาลเจ้าปุนเถ้าก๋ง -สําโรง10 และศาลหลักเมืองสงขลา โดยเฉพาะอาคารศาลหลักเมืองนั้น มี
ประวั ติ ก ารสร้ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในพงศาวดารเมื อ งสงขลา 11 สรุ ป ความได้ ว่ า อาคาร
ศาลหลักเมืองสงขลาสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2385 ซึ่งเป็นปีแรกในการย้ายเมืองสงขลามาตั้งอยู่ที่ฝั่งบ่อ
ยาง ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สมเด็จพระเจ้าน้องยา
เธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร์ อุปราชมณฑลปักษ์ใต้ ได้มีลายพระหัตถ์แจ้งว่าหลักเมืองจังหวัด
สงขลาปลวกกัดชํารุด พ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลา จะช่วยกันออกเงินทําเสาหลักเมืองด้วย
10

สมปอง ยอดมณี, “คตินิยมการก่อสร้างที่ปรากฎในสถาปัตยกรรมจีน ในเขตอําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535),
127-131.
11
พระยาวิเชียร คีรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา, กรุงเทพฯ: พระนครการพิมพ์, 2515, 25-26.

174
ซีเมนต์คอนกรีต เพื่อจะได้อยู่อย่างถาวร อุดมฤกษ์ในการวางเสาหลักเมือง ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2460 ตรงกับเดือน 4 แรม 4 ค่ํา เวลา 7 นาฬิกา 22 นาที 36 วินาทีก่อนเที่ยง โหรทั้งสี่คนถือ
ก้อนดินยืนประจําทั้ง 4 ทิศ แล้ววางก้อนดินลงในหลุมหลักเมือง จากนั้นจึงเชิญเสาหลักลงหลุมแล้ว
กลบดินเป็นปฐมฤกษ์ จนถึงเวลา 8 นาฬิกา กับ 41 นาที 36 วินาที ก่อนเที่ยง ถือเป็นฤกษ์ดีที่สุด
ดังนั้ น เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บประวั ติศาสตร์ เมื องสงขลา การศึก ษาในส่ ว นนี้ จึงใช้ อาคาร
ศาลหลักเมืองซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบจีนประเพณี เป็นตัวแบบในการศึกษาเปรียบเทียบ
กับรูปแบบจีนประเพณีที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดดอนแย้ และสําหรับการเปรียบเทียบองค์ประกอบ
ต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมจะประกอบด้วย ผังบริเวณ/ผังพื้น ส่วนฐาน ส่วนกลาง ส่วนบน และระบบ
โครงสร้าง
ตารางที่ 5 แบบแจกแจงการวิเคราะห์รูปแบบพระอุโบสถในเมืองสงขลา แบบสถาปัตยกรรมจีน
ประเพณี
รายการ

อาคารศาลเจ้า/
ศาลหลักเมือง

อาคารพุทธแบบวัดเถรวาท

ศาลหลักเมืองสงขลา

อุโบสถวัดดอนแย้

ผังบิเวณ, ผังพื้น
ส่วนฐาน
ส่วนกลาง
ส่วบนหลังคา
ระบบโครงสร้าง

ผังบริเวณ/ผังพื้น
ศาลหลักเมืองสงขลา ตั้งอยู่ในแนวกําแพงเมืองสงขลา ในบริเวณถนนนางงามปัจจุบัน ตัว
อาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ ในแนวแกนเหนือ -ใต้ ตามความเชื่อในวัฒนธรรมจีน ด้านหน้าของ
อาคารศาหลักเมืองเป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดประมาณเท่าตัวของตัวอาคาร พื้นภายนอกปูด้วยกระเบื้อง
ดินเผา
ตัวอาคารมีความกว้างประมาณ 30 X 20
มีทางเข้าด้านหน้า (ด้านยาว) พื้นที่ภายใน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบพิธีกรรมกับส่วนที่ใช้ประดิษฐานเสาหลักเมือง โดยสองส่วนนี้
จะมีประตูบานเฟี้ยมทําหน้าเป็นตัวแบ่ง ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้จะสอดคล้องกับหลักของ “เจียน” (jian) ใน
การกําหนดพื้นที่ประธาน นอกจากนั้นอาคารศาลหลักเมืองยังมีอาคารขนาบข้างอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่
ทางด้านซ้าย ทําหน้าที่เป็นห้องจัดเตรียมพิธีและห้องเก็บของ
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ลายเส้นที่ 55 ผังบริเวณและผังพื้นอาคารศาลหลักเมืองสงขลา

วัดดอนแย้ ตั้งอยู่ในแนวกําแพงเมืองเก่า บริเวณถนนไทรบุรี ในเขตเทศบาลนครสงขลา
โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทางทะเลสาบสงขลา การใช้พื้นที่ในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสไม่ได้
แบ่งออกอย่างชัดเจนนัก โดยมีลานทรายซึ่งปัจจุบันบางส่วนแปรสภาพเป็นลานอิฐเป็นตัวแบ่งอย่าง
หลวมๆ12 ในปัจจุบันพบว่าพระอุโบสถวัดดอนแย้มีการต่อเดิม ผนังด้านทิศตะวันตกคลุมทับแนวใบ
เสมาเพื่อขยายพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรม
พระอุโบสถวัดดอนแย้มีขนาด 13.80 X 8.00 เมตร ตั้งอยู่ภายในเขตกําแพงแก้วซึ่งมีขนาด
29.50 X 18.00 เมตร พื้นที่ของพระอุโบสถคิดเป็นร้อยละ 20.80 ของพื้นที่ในเขตกําแพงแก้ว มี
ประตูทางเข้าเฉพาะด้านหน้าทางทิศตะวันตก 3 ประตู มีหน้าต่างข้างละ 2 บาน ด้านทิศตะวันออกซึ่ง
เป็นด้านหลังของพระอุโบสถเป็นผนังทึบตลอดแนว ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาร
วิชัย 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตุว่า การประดิษฐานพระพุทธรูปใน
12

ดูเพิ่มในบทที่ 3 วัดดอนแย้.
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ลักษณะดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกั บ การประดิษฐานพระพุทธรูปในวิห ารแบบวัดในพุทธศาสนานิกาย
มหายาน เช่น วัดมังกรกมลาวาส ดังได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งเป็นไปได้ว่าการประดิษฐานพระพุทธรูปในพระ
อุโบสถวัดดอนแย้อาจมีคติความเชื่อในแบบเดียวกับ ที่ปรากฎในวัดจีนฝ่ายมหายาน แต่เนื่องจาก
ข้อจํ ากัดในระยะทางที่ห่ างไกลจากราชธาณี จึง ทําให้เกิด การสร้างพระพุทธรูป ขึ้นเองโดยช่างใน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากพระพักตร์ที่นอกจากจะมีพุทธลักษณะในแบบศิลปะรัตนโกสินทร์
ตอนต้นแล้ว ยังแสดงออกถึงฝีมือการปั้นช่างชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย13

ภาพที่ 56 พระประธานในพระอุโบสถวัดดอนแย้

13

พระพุทธรูปในแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ปรากฎโดยทั่วไปในวัดบริเวณลุม่ น้ําทะเลสาบสงขลา
ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นทีส่ ร้างโดยฝีมือของช่างชาวบ้านแทบทั้งสิ้น
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ส่วนฐาน
ศาลหลักเมืองสงขลา ไม่พบการประดับตกแต่งใดๆ ในส่วนของชั้นฐาน เป็นแต่เพียงการ
ทําบันไดยื่นออกมาเล็กน้อย

ภาพที่ 57 ด้านหน้าอาคารศาลหลักเมืองสงขลา
วัดดอนแย้ เนื่องจากบริเวณพื้นภายในเขตกําแพงแก้วซึ่งจากเดิมที่เป็นลานทรายกลายมา
เป็นพื้นคอนกรีตในปัจจุบัน ทําให้บางส่วนของฐานพระอุโบสถถูกกลบทับด้วยชั้นคอนกรีต ซึ่งใน
ปัจจุบันปรากฎเพียงชั้นบัวค่ําและลวดบัวเท่านั้น อย่างไรก็ตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดฝ่าย
มหายานหรือศาลเจ้าในวัฒนธรรมจีน ไม่ปรากฎว่ามีการใช้ฐานบัวในลักษณะดังกล่าว แต่กลับปรากฎ
อยู่โดยทั่วไปในพระอุโบสถฝ่ายเถรวาทหรืองานสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมไทย

ภาพที่ 58 ภาพจําลองฐานพระอุโบสถวัดดอนแย้
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ส่วนกลาง
ศาลหลักเมืองสงขลา โดยทั่วไปอาคารในแบบจีนประเพณี ประกอบด้วย ผนัง เสาติดผนัง
(ด้านหน้า) และช่องเปิด (ประตู)
ประตู อาคารศาลหลักเมืองมีประตูอยู่ทางด้านหน้า เท่ากับความกว้างของอาคาร ประตู
ดังกล่าวนี้แบ่งออกเป็น 3
เสาติดผนัง (ด้านหน้า) มีการประดับตรงบัวหัวเสาเป็นรูป ดอกไม้มงคลตามความเชื่อของ
ชาวจีน

ภาพที่ 59 เสาติดผนังอาคารศาลหลักเมืองสงขลา
วัดดอนแย้ ส่วนกลางของพระอุโบสถโดยทั่วไปแบบไทยประเพณีประกอบด้วย ผนัง เสา
พะไล (เสารอบนอกรับชายคา) ประตู หน้าต่าง ตลอดจนลวดลายประดับที่อยู่บริเวณส่วนกลางของ
คาร เช่น บัวหัวเสา และซุ้มประตู-หน้าต่าง แต่พระอุโบสถหรือพระวิหารในแบบจีนประเพณี ดังกล่าว
นี้มีปรากฎเฉพาะผนัง ประตู และหน้าต่างเท่านั้น เนื่องจากอาคารในแบบวัฒนธรรมจีนมีการใช้ผนัง
หรือกําแพงเป็นส่วนหนึ่งในการรับน้ําหนักของส่วนบน
ประตู จากการวางตําแหน่งประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 ช่อง ประตู
หลักซึ่งอยู่ตรงกลางมีขนาด 2.45 x 1.10 และประตูรองทั้งสองข้างมีขนาด 2.45X0.90 การที่มีประตู
ถึงสามช่องดูเหมือนจะเกินความจําเป็นไปสําหรับอาคารขนาดเล็กที่มีด้านสกัดกว้างเพียง 8.00 เมตร
และจากอาคารที่ศึกษาทั้งหมดพระอุโบสถวัดดอนแย้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีขนาดความกว้างของด้านสกัด
แคบที่สุด แต่กลับมีประตูทางเข้าด้านหน้าถึง 3 ช่อง และจากการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมพบว่า
การใช้งานจริงมีเพียงประตูเดียวคือประตูหลักที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นนี้ทําให้เกิดข้อสังเกตุ
2 ะ
ประการแรก เนื่องจากอาคารในวัฒนธรรมจีนส่วนใหญ่มักสอดแทรกรูปสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงความเป็นมงคลและการป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เช่น รูปดอกโบตั๋น รูปดอกบัว หมายถึง
เกียรติยศและความเจริญรุ่งเรือง รูปดอกท้อ หมายถึง การป้องกันสิ่งชั่วร้าย14 และรูปมังกรที่แสดงถึง
ความเป็นเทพ ความมีอํานาจและบารมี เป็นต้น หรือ การสร้างช่องเปิด 3 ช่องไว้ด้านหน้าอาคาร
ประกอบด้วยประตูทางเข้าช่องหนึ่งอยู่ตรงกลาง และหน้าต่างอีก 2 ช่องอยู่ด้านข้าง หากมองเผินๆ
14

สมปอง ยอดมณี, “คตินิยมการก่อสร้างที่ปรากฎในสถาปัตยกรรมจีน ในเขตอําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535).
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แล้วช่องเปิดทั้ง 3 ดังกล่าวอาจดูคล้ายใบหน้าของสัตว์ในตํานาน ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าสามารถขับไล่สิ่งชั่ว
ร้ายต่างๆ ได้ โดยประตูเปรียบเหมือนปากที่อ้ากว้าง และหน้าต่างเปรียบเหมือนตาทั้งสองข้างที่เบิก
โพลง (ภาพที่ 61) ประการที่สอง ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฎในปัจจุบันบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า
ผนังด้านหน้า (ด้านทิศตะวันตก) ได้ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ทั้งจากผนังที่แคบกว่าและการใช้บาน
หมุนเหล็กเพื่อยึดประตูเข้ากับผนัง (ภาพที่ 60) ลักษณะที่กล่าวมานี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นการแสดงออก
ในรูปแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า แบบสัจจะนิยม 15 คืองานสถาปัตยกรรมที่ คํานึงถึงการใช้
ประโยชน์ (function) มากกว่ า ความงามที่ เ ป็ น ลั ก ษณะของการประดั บ ตกแต่ ง แต่ ท ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลับทําช่องเปิดไว้ถึ ง 3
ะ
พ
ซึ่งทําให้
สันนิษฐานได้ว่าช่องเปิดที่ปรับปรุงเพิ่มเติมพร้อมกับผนังด้านหน้าในชั้นหลัง อาจมีตําแหน่งการวางที่
สอดคล้องกับช่องเปิดที่มีมาแต่เดิม ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างศาลเจ้าจีนที่สืบทอดมาก็เป็นได้
แต่เนื่องจากอาคารศาลเจ้าจีนหรืออาคารตึกแถวที่มีช่องเปิดด้านหน้าในแบบดั้งเดิมดังที่ได้
กล่าวมานั้น คงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมเพื่อตอบสนองกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
ทําให้บางส่วนมีการปรับเปลี่ยนหน้าต่างด้านหน้าที่ขนาบข้างประตู ให้เป็นประตูทั้ง 3
ดังปรากฎ
ทีศ่ าลหลักเมืองสงขลา เป็นต้น (ภาพที่ 57) และในกรณีช่องเปิดด้านหน้าหรือประตูของพระอุโบสถวัด
ดอนแย้ นั้ น ยั ง เป็ น ไปได้ว่า มีการปรับ เปลี่ ยนให้ มีลั กษณะเดียวกั บ ประตูในงานสถาปั ตยกรรมใน
วัฒนธรรมไทยอีกด้วย
หน้าต่าง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทําให้อาคารเครื่องก่อในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมจึง
ไม่นิยมเจาะช่องหน้าต่างมากนัก ต่อเมื่อได้อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณเมืองสงขลาซึ่งมี
สภาพอากาศที่ร้อนชื้นจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดังกล่าว
อย่างไรก็ตามแม้ในสภาพอากาศแบบร้อนชื้ นในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกการเจาะ
ช่องหน้าก็ยังปรากฎไม่มากนัก เนื่องจากอาคารในแบบประเพณีของจีนมักมุงหลังคาตามแนวยาว
ของอาคาร คือหันหน้าจั่วออกด้านข้างตามแนวยาว ทําให้ผนังด้ านข้างซึ่งไม่มีชายคาไว้ป้องทั้งจาก
แดดและฝนจึง ไม่เหมาะต่อการเจาะช่องหน้า ต่าง แต่จาการศึกษาพบว่าช่องเปิดที่ใช้สําหรับการ
ระบายอากาศในอาคารแบบจีนประเพณีที่ใช้ในการอยู่อาศัยมักเจาะเป็นช่องเล็กๆ ทั้งวงโค้งกลม วงรี
หรือรูปผลไม้มงคล เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีบานปิด โดยมักปรากฎอยู่ตามด้านยาวของอาคารใน
แนวดิง่ เดียวกับสันหลังคา (ภาพที่ 62)
แต่ทว่าช่องหน้าต่างของพระอุโ บสถวัดดอนแย้นั้นไม่ได้อยู่ตรงกับ แนวสันหลั งคาจั่ว ใน
อาคารแบบจีนประเพณี เนื่องจากมีจํานวนช่องหน้าต่าง 2 ช่อง จึงไม่สามารถวางช่องหน้าต่างในตํา
เหน่ งกึ่งกลางได้ ทั้งนี้ สื บ เนื่ องมาจากความพยายามในการวางตําแหน่งช่ องหน้าต่างในลั กษณะ
เดียวกับพระอุโบสถในแบบวัฒนธรรมไทย โดยสังเกตุได้จากองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง บานแผนกและ
บานเปิดที่มีสลักทั้งด้านบนและด้านล่าง และเนื่องจากด้านยาวของอาคารไม่มีชายคายื่นยาวออกมา
ทําให้ช่องหน้าต่างจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากแสงแดดและสายฝน แต่จากประสบการณ์ประกอบ
กับความคุ้นชินกับสภาพอากาศทําให้ช่องหน้าต่างที่เป็นปัญหาของอาคารดังได้กล่าวมานั้น ได้รับการ
ออกแบบและดัดแปลงในคราวเดียวกับ การก่อสร้างพระอุโบสถ โดยการทํา ซุ้มหน้าต่างซึ่งมีลักษณะ
15

หมายถึ ง สถาปั ต ยกรรมแห่ ง ความเป็ น จริ ง ตรงไปตรงมา เคารพในเนื้ อ แท้ ข องวั ส ดุ หรื อ
สถาปัตยกรรมที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก
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เป็นอาคารจําลองในรูปแบบเดียวกับลักษณะของพระอุโบสถ ซึ่งนอกจากจะมีผลในด้านความงาม
แล้วยังถือเป็นชายคาที่ป้องกันแดดและฝนให้กับช่องเปิดอีกด้วย (ภาพที่ 63)

ภาพที่ 60 ประตูพระอุโบสถวัดดอนแย้ แสดงถึงร่องรอยการปรับเปลี่ยนผนังด้านหน้าและบานประตู
โดยใช้วัสดุสมัยใหม่

ภาพที่ 61 ศาลเจ้าโป้ฮันเตียน ถนนยะลา จังหวัดสงขลา แสดงให้เห็นการวางช่องเปิดด้านหน้า 3
ล กับใบหน้าของสัตว์ในตํานานเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆ, ศาลหลักเมืองจังหวัด
สงขลา สังเกตุว่าช่องเปิดด้านหน้าได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมเพื่อสอด
รับกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 62 ภาพอาคารตึกแถวแบบวัฒนธรรมจีนที่มีหน้าต่างด้านข้าง

ภาพที่ 63 หน้าต่างของพระอุโบสถวัดดอนแย้
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ส่วนบน โดยรวมหมายถึงส่วนที่เป็นหลังคาในภาพใหญ่ซึ่งประกอบด้วย สันหลังคา เครื่อง
มุง และการประดับตกแต่ง หลังคานั้ นถือเป็นส่วนสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของอาคาร ซึ่งนอกจากจะให้
คุณค่าในด้านประโยขน์ใช้สอยแล้ว ยังเป็นส่วนที่แสดงออกถึงความงามอันเป็นลักษณะเฉพาะของ
อาคารในวัฒนธรรมนั้นๆ
ศาลหลักเมือง ตรงสันหลังคามีลักษณะแอ่นโค้งตรงปลายทั้ง 2
ส่วนปลายของสัน
หลังคาแต่ละด้านตกแต่งด้วยรูปหงษ์หันหน้าเข้าหากัน
แ
ประเพณี
ตรงกลางของสันหลังคาประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเขียนสีเป็นรูปไม้มงคล ส่วนตรงจั่วหลังคาซึ่งเป็น
ด้านข้างของอาคารประดับด้วยลายปูนปั้นเป็นรูปใบไม้ม้วน และมีลายดอกกลมอยู่ตรงกลาง

ภาพที่ 64 สันหลังคาแอ่นโค้งของอาคารศาลหลักเมืองสงขลา
วัดดอนแย้ มีลักษณะเป็นหลังคาทรงจั่ว ซึ่งพบได้ทั่วไปทั้งอาคารศาลเจ้าและอาคารที่อยู่
อาศัยในวัฒนธรรมจีน ดังปรากฎในบริเวณเขตเมืองเก่าสงขลาในปัจจุบัน
สันหลังคา มีลักษณะแอ่นตรงกลางและเชิดขึ้นตรงปลายทั้ง 2
คล้ายกับหัวเรือสําเภา
16
จีน ภายในเส้นกรอบสันหลังคาแบ่งจังหวะการประดับตกแต่งออกเป็น 3
กึ่งกลาง ทําเป็น
เส้นตรงในแนวตั้งคล้ายลูกกรง และด้านข้างทั้งสองประด้วยกระเบื้องปรุด้านละ 5 แผ่น ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้ยังพบได้กับอาคารในวัฒนธรรมจีนทั่วไปใน จ.สงขลา เช่น ตึกแถว ศาลเจ้า ซุ้มประตู และ
ศาลหลักเมือง
จั่วหลังคา จากการที่อาคารในวัฒนธรรมจีนในเมืองสงขลานิยมมุงหลังคาตามแนวยาวของ
อาคาร ทําให้จั่วหลังคาจึงหันออกด้านข้างซึ่งเป็นด้านเดียวกับหน้าต่างดังที่ได้กล่ าวไว้ โดยทําหน้าที่
เป็นส่วนที่ปิดทับกระเบื้องเช่นเดียวกับหลบหลังคาหรือสันตะเข้ในงานสถาปัตยกรรมไทย เพียงแต่
แนวจั่วหลังคาดังกล่าวตั้งอยู่ในแนวเดียวกับผนัง ด้านข้างและมีความหนาใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ
30 เซนติเมตร ลาดโค้งลงมาจากยอดจั่วจดสุดผนัง ส่วนบนของแนวจั่วย่อมุมทําเป็นคิ้วบัวตลอดแนว
นอกจากนั้นยังพบว่ามีการตกแต่งโดยทําเป็นชั้นบัวหงายตามแนวโค้งของส่วนปลายผนัง ซึ่งเป็นตัวรับ
แนวจั่วหลังคาอีกชั้นหนึ่ง และเป็นที่น่าสังเกตุว่าแนวบัวหงายดังกล่าวยังปรากฎต่อเนื่องไปถึงด้านหน้า
และด้านหลังของส่วนปลายผนังอีกด้วย (ภาพที่ 65)

16

สมปอง ยอดมณี, “คตินิยมการก่อสร้างที่ปรากฎในสถาปัตยกรรมจีน ในเขตอําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535).
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เครื่องมุง หมายถึงกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคา เป็นกระเบื้องดินเผา ในระยะแรกนั้นเป็นวัสดุ
สําเร็จรูปที่นําเข้ามาพร้อมกับการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวจีน ต่อมาจึงผลิตขึ้นเองโดยชาวจีนที่มาตั้ง
ถิ่นฐานอย่างถาวรแล้ว ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐ โดยเป็นที่รู้จักในชื่อว่า
กระเบื้องสงขลา หรือ กระเบื้องเกาะยอ
ปัจจุบันพระอุโบสถวัดดอนแย้ได้เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องลอนคู่แบบอย่างหนาตามยุคสมัยใน
ปัจจุบัน แต่จากการศึกษาและสังเกตุเครื่องมุงในสถาปัตยกรรมจีนที่ปรากฎในเมืองสงขลา ทําให้สันนิ
ฐานได้ว่ากระเบื้องที่ใช้มุงแต่เดิมนั้นคงมีลักษณะเช่นเดียวกับตึกแถวในวัฒนธรรมจีนในบริเวณเมือง
เก่าสงขลา โดยมีชื่อเรียกขานหลายชื่อ เช่น กระเบื้องกาบกล้วย กระเบื้องราง และที่นิยมมากที่สุดคือ
กระเบื้องจีน 17 ลักษณะของกระเบื้องจีนนั้นคล้ายกับกระเบื้องกาบูที่ใช้กันในสมัยอยุธยา เพียงแต่
กระเบื้องจีนมีส่วนโค้งทีก่ ว้างกว่า และมีระบบการมุงที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งสืบเนื่องจากหลังคาจั่วที่
มีอ งศาความลาดไม่ม ากนั ก ทั้ งยั งแอ่ นโค้ งไปตามแนวของหลั ง คาจั่ ว ทํ าให้ เ กิ ดการซ้ อนชั้ น ของ
กระเบื้องในระดับที่ถี่มาก ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการไหลของน้ําฝน ไม่ให้ซึมผ่านเข้ามาภายใน
อาคาร ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ รู ปแบบหลั ง คาในอาคารแบบจี นประเพณี นั้ น เป็ น ที่เ ข้ า ใจกั น ใน
ความหมายของคําว่า “หนา หนัก ทึบ ตัน”

ลายเส้นที่ 56 สันหลังคาแอ่นโค้งของพระอุโบสถวัดดอนแย้

17

สมปอง ยอดมณี, “คตินิยมการก่อสร้างที่ปรากฎในสถาปัตยกรรมจีน ในเขตอําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2535),
79- 80.
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ภาพที่ 65 หลบหลังคาซึง่ ตัง้ อยูแ่ นวเดียวกับผนังและแนวบัวหงายตรงปลายผนังของพระอุโบสถวัด
ดอนแย้

ลายเส้นที่ 57 หลบหลังคาและการมุงกระเบื้องของอาคารตึกแถวในวัฒนธรรมจีน บริเวณถนนนคร
นอก-นครใน จังหวัดสงขลา

ลายเส้นที่ 58 กระเบื้องกาบกล้วยหรือกระบื้องราง กระเบื้องจีน และกระเบื้องเกล็ดเต่า
ที่มา: สมปอง ยอดมณี, “คตินิยมการก่อสร้างที่ปรากฎในสถาปัตยกรรมจีน ในเขตอําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา, 2535), 81-83.
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โครงสร้าง
ศาลหลักเมือง โดยอาศัยจุดเชื่อมต่อระหว่างเสาและคานที่มีการประดิษฐ์คานถ่ายน้ําหนัก
ซึ่งเรียกว่า “โต่วก้ง (toukung)” ลงสู่เสาไม้ภายในตัวอาคาร พร้อมๆ กับผนังรับน้ําหนัก ซึ่งทําหน้าที่
เป็นทั้งส่วนประกอบของโครงสร้างและส่วนปิดล้อม

ภาพที่ 66 โต่วก้ง (toukung) ภายในอาคารศาลหลักเมือง
วัดดอนแย้ โครงสร้างการถ่ายน้ําหนักจากส่วนบนลงมาสู่พื้นดินของพระอุโบสถวัดดอยแย้
นั้น ใช้ร ะบบโครงสร้าง แบบเดียวกับการถ่ายแรงในอาคารจีนประเพณี หากแต่เพียงการประดับ
ตกแต่งตรงส่วนคานถ่ายน้ําหนัก หรือ “โต่วก้ง (toukung)” ไม่มากเท่ากับอาคารศาลหลักเมือง คาน
ถ่ายน้ําหนักหรือโต่วก้งนี้ แท้จริงแล้วทําหน้าที่เหมือนเสา-คานชุดเล็กๆ หลายชุด ตั้งอยู่บนเสา-คานชุด
ใหญ่ โดยตําแหน่งเสาซึ่งเป็นไม้กลมขนาดค่อนข้างใหญ่ วางเป็นแนวสี่เหลี่ยมกลางห้องพระอุโบสถ ซึ่ง
หากลองลากเส้นตามแนวผังของเสา จะพบว่าเสาไม้ที่รับโต่วก้งนี้ก็ทําหน้าที่เช่นเดียวกับเสาร่วมใน ใน
อาคารแบบไทยนั้นเอง

ภาพที่ 67 โต่วก้ง (toukung) ภายในพระอุโบสถวัดดอนแย้
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบส่วนประกอบต่างๆ ของพระอุโบสถแบบจีนประเพณี

187
แบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 วัดวาอารามต่างๆ ที่มีมา
แต่เดิมเกิดชํารุดทรุดโทรมลงเป็นอันมาก พระองค์จึงทรงโปรดฯ ให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม
เก่าเหล่านั้น โดยทรงนํารายได้แผ่นดินมาใช้จ่ายในการทํานุบํารุงพระศาสนา ขณะเดียวกันก็ทรง
ชักชวนและสนับสนุนเหล่าเจ้านายเชื้อพระวงศ์ ขุนนาง พ่อค้า เศรษฐี และข้าราชบริพาร จนมีคํา
กล่าวที่ว่า “ใครใจบุญชอบสร้างวัดวาอารามก็เป็นคนโปรด”18 ทําให้เกิดความนิยมในการสร้างวัดใน
ที่ดินของตนเองให้เป็นอย่างวัดประจําตระกูลขึ้นเป็นจํานวนมาก ประกอบกับความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจอัน เป็นผลสืบเนื่ องมาจากการค้า โดยเฉพาะกับประเทศจีน 19 จึงทําให้เกิดความนิยมใน
ศิลปวัฒนธรรมจีนขึ้นอย่างกว้างขวาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 นั้น เป็นผลงานการสร้างสรรค์
ทางด้ า นศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะ และเป็ น รู ป แบบของสถาปั ต ยกรรมที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปทรง
สถาปัตยกรรมที่เคยมีการสร้างมาแต่ครั้งก่อน โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ
ไทย และศิลปะสถาปัตยกรรมแบบจีนเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบใหม่ซึ่ง
เรียกกันทั่วไปว่า “แบบพระราชนิยม”20 โดยมีลักษณะเป็นอาคารทรงโรง ยกพื้นทําเป็นระเบียงรอบ
ทั้ง 4
ตรงระเบียงมีเสาพะไลตั้งเรียงเป็นระยะๆ เพื่อรับชายคา หลังคาทําเป็นชั้นลด 2 ชั้น ซ้อน
กันลดละ 3-4
หน้าบันก่ออิฐทึบยันอกไก่ ตรงหน้าจั่วไม่มีไขราและเครื่องลํายอง โดยก่ออิฐเป็น
แนวสันจั่วแบบเดียวกับหลบหลังคาหรือสันตะเข้ และนิยมประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นรูปดอกพุต
ตาล และตรงพนักระเบียงมักประดับด้วยกระเบื้องปรุเคลือบเขียวอย่ างเดียวกับสถาปัตยกรรมใน
วัฒนธรรมจีนทั่วไป
ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดํารงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ โดยทรงมีพระราชดําริให้
ดัดแปลงแก้ไขแบบที่ช่างร่างถวาย ให้เป็นลักษณะอย่างสถาปัตยกรรมตามพระราชหฤทัย ซึ่งสมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
กล่าวถึงวัดแบบพระราชนิยมไว้ในสาส์นสมเด็จฯ ตอนหนึ่งว่า

18

ดู เ พิ่ ม ใน ณั ฐ วั ฒ ร จิ น รั ต น์ , “การออกแบบสถาปั ต ยกรรมแบบพระราชนิ ย มในรั ชกาลที่ 3”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปกร, 2546).
19
พระองค์ทรงนําเงินที่ได้จากการค้าสําเภาส่วนพระองค์เก็บสะสมไว้นําในถุงแดงแยกเป็นถุง ถุงละ 10
ชั่ง ตีตราปิดปากถุงเก็บเข้าในหีบกําปั่นข้างพระแท่นบรรทม ต่อมาจึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่ง ว่า “เงินพระคลังข้างที่”
ซึ่งถือเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นอกเหนือจากเงินในท้องพระคลังหลวง (พระคลังมหาสมบัติ) ซึ่งเป็นเงินรายได้
แผ่นดินจากการผูกขาดการเก็บภาษีอากร
20
ดู เ พิ่ ม ใน ณั ฐ วั ฒ ร จิ น รั ต น์ , “การออกแบบสถาปั ต ยกรรมแบบพระราชนิ ย มในรั ชกาลที่ 3”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปกร, 2546).
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ทรงเคยเห็นกลอนหรือโคลงที่พระยาไชยวิชิต (เผือก) แต่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จารึกศิลาไว้ที่วัดหน้าพระเมรุ กล่าวถึง การยักเยื้องมิให้มีช่อฟ้า ใบระกา
อันเป็นของหักพังง่ายไม่ถาวรสร้างออกนอกแบบอย่างวัดซึ่งสร้างกันเป็นสามัญจะเรียกต่อไปใน
จดหมายนี้ว่า วัดนอกอย่าง ไม่ใช่แต่เอาช่อฟ้า ใบระกาออกเพียงเท่านั้น ถ้าสิ่งอื่น เช่น ลวดลาย
และรูปภาพ เป็นต้น ก็แผลงเป็นอย่างอื่นหมด คงไว้แต่สิ่งอันเป็นหลักของวัดอันจะเปลี่ยนแปลง
21
ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ ง านสถาปั ต ยกรรมตามแบบพระราชนิ ย มในพระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ยังแสดงออกถึงระเบียบฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยที่ สอดคล้องกับฐานานุศักดิ์
ของผู้สร้าง โดยเฉพาะวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างจะมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ทั้งการวาง
ผังและเครื่องประกอบต่างๆ ที่ซับซ้อนกว่าวัดที่ขุนนางหรือพ่อค้าเป็นผู้สร้าง 22 ซึ่งรายละเอียดของแต่
ละส่วนประกอบจะได้กล่าวในแต่ละส่วนของการศึกษาในข้อถัดไป
ความนิยมในการสร้างวัดวาอารามในสมัยรัชกาลที่ 3 ไม่เพียงจะได้รับความนิยมเฉพาะใน
กรุงเทพฯ เท่านั้น แม้แต่ในพื้นที่บริเวณเมืองสงขลาเองก็ได้รับความนิยมเช่นกัน แต่เนื่องจากความ
นิยมดังกล่าวนั้นนั้นจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง และต้องรอจนกว่าวัฒนธรรมนั้นจะสุกงอม
จนเข้าสู่กระบวนการวัฒนธรรมนิยม และเนื่องจากเมืองสงขลามีทรัพยากรและปัจจัย หลายอย่างที่
คล้ายคลึงกับกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือเป็นศูนย์รวมของชาวจีน
อพยพ ทําให้ไม่นานนักความนิยมในวัฒนธรรมตลอดจนรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกระบวนจีนใน
รัชกาลที่ 3 จึงได้รับความนิยมขึ้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งแม้จะใช้ระยะเวลาไม่นานนักแต่การตกผลึกของ
กระบวนการวัฒนธรรมนิยมก็ล่วงเลยมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 และ
การที่สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ยังคงได้รับความนิยมอยู่จนตลอดรัชสมัยของพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ล
ล มีการ
โดยเจ้าเมืองเชื้อ
23
สายจี น ประกอบกับ จํ า นวนประชากรของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการอพยพ
เคลื่อนย้ายและจากการขยายวงศ์ตระกูลของลูกหลานในชั้นหลัง ทําให้ในสมัยรัชกาลที่ 4 รูปแบบ
ศิลปะและวัฒนธรรมจีนในเมืองสงขลาจึงยังคงได้รับความนิยมจากชาวเมือง จึงเรียกสถาปัตยกรรมที่
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ว่า “แบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาล
ที่ 3”
แต่ในขณะที่รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 จะได้รับความนิยม
อย่างมากในเมืองสงขลาในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งใน
ขณะเดี ย วกั น ศิ ล ปะและสถาปั ต ยกรรมกระแสหลั ก ในพื้ น ที่ ส่ ว นกลางอย่ า งกรุ ง เทพฯ ได้ มี ก าร
21

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ , บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 1 (พระนคร: สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506 ), 19.
22
ดู เ พิ่ ม ใน ณั ฐ วั ฒ ร จิ น รั ต น์ , “การออกแบบสถาปั ต ยกรรมแบบพระราชนิ ย มในรั ชกาลที่ 3”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปกร,
2546).
23
ดูรายละเอียดในบทที่ 2, 29-50.
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เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปจากสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 แล โดยเป็นผลมาจาก
ปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น
ประการแรก เป็นเหตุผลทางการศาสนา เนื่องมาจากการกําเนิดธรรมยุติกนิกาย ซึ่งสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงก่อตั้งขึ้น ด้วยเหตุที่ต้องการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ทรงเห็น
ว่าได้บิดเบือนไปจากความถูกต้องที่แท้จริง และขณะเดียวกันทรงเห็ นว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมใน
สมัยก่อนหน้าพระองค์ โดยเฉพาะในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้คลี่คลายตามอย่างศิลป
สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมจีนอย่างสุดโด่ง อาทิเช่น วัดราชโอรสฯ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดารามฯ
เป็นต้น ความคลาดเคลื่อนทางศิลปสถาปัตยกรรมเหล่านี้ คือรูปธรรมที่พระองค์ทรงหยิบยกมาเป็น
ข้ออ้างรวมกับความคลาดทางนามธรรมที่แสดงผ่านความหย่อนยานในธรรมวินัยของพระสงฆ์และ
คฤหั ส เช่น โปรดฯ ให้ ทําการสึ กพระสงฆ์ที่ทําผิ ดวินัยร้ายแรงถึง 500 รูป ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อทําให้
ภาพพจน์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของพระองค์มีความชอบธรรมและรัดกุมยิ่งขึ้น
ประการที่สอง เป็นเหตุผลทางการเมืองในระดับรัฐ เนื่องจากศาสนสถานต่างๆ ในสมัย
รั ช กาลที่ 3
มัก สร้างตามแบบกระบวนจีน โดยเชื่อว่าจีนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ 24
มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง จึ งยอมรั บ เอาวัฒ นธรรมจีนเข้ามาอย่างไม่ระวั ง แต่เมื่อครั้งที่จีนพ้ายแพ้ใ น
สงครามฝิ่นให้แก่อังกฤษในปี พ.ศ. 2385
พะ
แ
และ แ แ
ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของพระองค์ จึงทรงปฏิเสธแบบอย่างศิลปและ
สถาปัตยกรรมจีนอย่างชัดเจน ด้วยทรงเห็นว่าหากยังใช้รูปแบบดังกล่าว ชาติตะวันตกซึ่งอยู่ในลัทธิล่า
อาณานิคมและกําลังให้ความสนใจกับประเทศสยามอยู่ในขณะนั้น อาจมองว่าสยามเป็นเมืองขึ้นของ
จีนก็เป็นได้25
จากที่กล่าวมานั้นทําให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของชาวจีนและไทยเชื้อสายจีนใน
บริเวณเมืองสงขลาที่มีต่อระบบความเชื่อ ความนิยมและความคุ้นชิน จนนํามาสู่ความเป็นกลุ่มก้อน
ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเมืองสงขลาในขณะนั้นซึ่งบันทึกเกี่ยวกับชาวจีนที่มาผูกปี้ ว่าเป็นจํานวน
ถึง 813 คน26 ประกอบกับการมีผู้สําเร็จราชการเมืองเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนดังที่กล่าวไปแล้ว ทําให้
สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ในเมืองสงขลา ยังคงได้รับความนิยมอยู่จนตลอดรัช
สมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
24

ดูเพิ่มใน สมคิด จิระทัศนกุล , “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปการ, 2533).
25
เรื่องเดียวกัน.
26
เงินผูกปี้ เป็นเงินส่วยที่เก็บจากชาวจีนผู้อพยพซึ่งอยู่นอกระบบไพร่เพราะไม่ได้สักข้อมือหมายหมู่เช่น
เดียวกัยคนไทย ชาวจีนอพยพจึงไม่ถูกเกณฑ์ไปราชการทัพศึกหรือเข้าเวรทําราชการช่วยงานพระนคร การผูกปี้จีน
มีการผูกกัน 3 ปี/ครั้ง ซึ่งการผูกปี้ในเมืองสงขลาแต่ละครั้งจะได้เงินประมาณ 2,000-3,000 บาท เช่นในปี พ.ศ.
2402 มีชาวจีนมาผูกปี้ถึง 813 คน ได้เงิน 3,252 บาท ในปี พ.ศ. 2408 มีชาวจีนมาผูกปี้ 809 คน ได้เงิน 3,236
บาท และในปี พ.ศ. 2431 มีชาวจีนมาผูกปี้ 482 คนได้เงิน 1,932 บาท, ดูเพิ่มใน สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมือง
สงขลาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2310-2445 (สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโนฒ
สงขลา, 2523), 57-60.
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ลายเส้นที่ 59 พระอุโบสถวัดราชโอรสฯ สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ลายเส้นที่ 60 พระอุโบสถวัดโสมนัสฯ สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ที่มา: สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปการ, 2533), 54.
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราช
นิยมในรัชกาลที่ 3 ที่ปรากฎในเมืองสงขลานั้น โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ซึ่งจากการศึกษาปรากฎพบรูปแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราช
นิยมในรัชกาลที่ 3 จํานวน 5 วัดคือ พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า พระอุโบสถ
วัดศิริวรรณาวาส (ร้าง) พระอุโบสถวัดโลการาม ในเขต อ.สิงหนคร และพระอุโบสถวัดแหลมพ้อ ใน
เขต อ.เมือง จ.สงขลา 27
อย่างไรก็ตามพระอุโบสถรูปแบบดังกล่าวที่พบในบริเวณเมืองสงขลา มีองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมบางอย่างที่ต่างออกไปจากพิ้นที่ส่วนกลาง เนื่องจากทั้งความสามารถในเชิงช่างและ
รสนิยมของคนในท้องถิ่นเอง นอกจากนั้นยังพบว่าพระอุโบสถแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบ
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ที่พบในเมืองสงขลานั้นมีลักษณะการขยายตัวแบบ “วัดต้นอย่าง” และ
“วัดเอาอย่าง” (ดูในส่วนวิเคราะห์ในรายละเอียดถัดไป) ซึ่งจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึง
“วัดสุวรรณคีรี” ว่าเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 228 เป็นผู้สร้างหรือบูรณะ และเจ้าเมืองสงขลาในลําดับ
ต่อๆ มาจึงได้ทําการบูรณะเพิ่มเติม จนกลายเป็นวัดประจําตระกูลของเจ้าเมืองไปในที่สุด ส่วน “วัดศี
รีวรรณาวาส” ถึงแม้ไม่ปรากฎหลักฐานทางเอกสารระบุว่าเจ้าเมืองหรือคนในตระกูลเจ้าเมืองคนใด
เป็นผู้สร้างหรือบูรณะ แต่จากรูปแบบและส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมรวมถึงที่ตั้งที่ซึ่งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับวัดสุวรรณคีรี จึงทําให้สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับการอุปถัมป์โดยเจ้าเมืองหรือคนในตระกูล
เจ้าเมืองเช่นกัน และถึงแม้ว่าทั้งพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีและพระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาสจะจัดอยู่ใน
กลุ่มของแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เช่นเดียวกัน แต่ก็มีลักษณะ
บางอย่างที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีจะใช้ระบบขื่อตรง (แนวเสาพาไล) ในแบบที่
ใช้กันทั่วไปในสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ ส่วนวัดศิริวรรณาวาสจะใช้ระบบขื่อเฉียง (แนวเสา
พาไล) ซึ่งไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักทั้งในสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 หรือแม้ใน
สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 เองก็ตาม ซึ่งแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมใน
รัชกาลที่ 3 ของพระอุโบสถทั้งสองแห่งที่กล่าวมานี้ ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆ ในเขตรอบนอก
ของเมืองสงขลาอีกด้วย แต่เนื่องจากกาลเวลาที่แปรเปลี่ยนไป พระอุโบสถของวัดบางแห่งจึงชํารุด
ทรุมโทรมลงตามกาลเวลา ประกอบกับรสนิยมที่เปลี่ยนไปในชั้นหลัง ทําให้เกิดกระแสการบูรณะ/
สร้างวัดวาอารามขึ้นอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้ทําให้ในปัจจุบันจึงหลงเหลือวัดที่ มีหลักฐานแสดงถึง
การลอกเลี ย นรู ป แบบของสถาปั ตยกรรมแบบตัว อย่างเพีย งไม่ กี่แห่ งเท่ านั้น คือ แบบขื่ อตรง
ประกอบด้วย พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า สันนิษฐานว่า เอาแบบอย่างมาจากพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี
และแบบขื่อเฉียง ซึ่งประกอบด้วย พระอุโบสถวัดโลการาม และวัดแหลมพ้อ โดยสันนิษฐานว่าได้รับ
แบบอย่างมาจากพระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาส

27
28

เดิมที่คงมีจํานวนมากว่านั้น แต่เนื่องจากหลายวัดได้ทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ดูรายละเอียดในบทที่ 2, 34-36.
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ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระอุโบสถในเมืองสงขลาในกลุ่มร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบ
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 จึงมีสถานะเป็นทั้ง “วัดต้นอย่าง” ที่อุปภัมป์โดยตระกูลเจ้าเมือง และ
“วัดเอาอย่าง” ที่สร้างโดยชาวเมือง ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์ในส่วนนี้จะทําการวิเคราะห์องค์ ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมออกเป็นส่วนๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างพระอุโบสถแบบส่วนกลางในกรุงเทพฯ
โดยเลือกวัดราชโอรสารามฯ ซึ่งเป็นวัดที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดเนื่องจากเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรง
สร้ า ง มาเป็ น แม่ แ บบในเปรี ย บเทีย บกับ พระอุ โ บสถในกลุ่ ม “แบบต้ น อย่า ง” ในเมื อ งสงขลาซึ่ ง
ประกอบด้ว ย พระอุโ บสถวัดสุวรรณคีรีและวัดศิริวรรณาวาส และพระอุโบสถในกลุ่ม “แบบเอา
อย่าง” คือ พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า วัดโลการาม และวัดแหลมพ้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7 แบบแจกแจงการวิเคราะห์ รูปแบบพระอุโ บสถในเมืองสงขลา แบบร่วมอย่างกับ
สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
รายการ

กรุงเทพฯ
(แบบส่วนกลาง)

แบบสงขลาขื่อตรง
แบบต้น
อย่าง

แบบเอา
อย่าง

แบบสงขลาขื่อฉียง
แบบต้น
อย่าง

แบบเอา
อย่าง

ผังบริเวณ,ผังพื้น
ส่วนฐาน
ส่วนกลาง
ส่วนบนหลังคา
ระบบโครงสร้าง

วัดราชโอรสาราม วัดสุวรรณคีรี
กรุงเทพฯ
อ.สิหนคร

วัดสลักป่า
เก่า
อ.สิงหนคร

วัดศิริวรรณา วัดโลการาม
วาส อ.สิง อ.สิงหนคร
หนคร
และวัด
แหลมพ้อ
(ร้าง)
อ.เมือง
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ผังบริเวณ/ผังพื้น หมายถึงพื้นที่ที่มีการจัดวางหรืออกแบบทางสถาปัตยกรรมตามหลักของ
พุทธศาสนาสถานไทยที่มีความสั มพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบของกลุ่ มอาคารกับพื้นที่ว่างและ
สภาพแวดล้อมของพื้น ที่นั้น ๆ ภายใต้บริบทและเงื่อนไขที่มาจากคติความเชื่อ รูปสั ญลักษณ์ และ
ข้อกําหนดทางพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ซึ่งตามระเบียบแบบแผนเดิมที่ปฏิบัติตามกันมา ได้
กําหนดพื้นที่ของวัดออกเป็น 2
เขตพุทธาวาส ถือเป็นพื้นที่ส่วนสําคัญที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นที่ตั้งแห่งหัวใจของอาคารในพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วย พระ
เจดีย์ ซึ่งเป็นรูปสัญลักษณ์ที่สื่อถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นอาคารประธานของวัดด้วย
จึงจําเป็นต้องจัดอยู่ให้ในตําแหน่งที่สําคัญที่สุดของพื้นที่ในเขตพุทธวาส และบ่อยครั้งที่ตําแหน่งพระ
เจดีย์จะถูกกําหนดลงบนแนวแกนประธานของผังรวม ซึ่งสัมพัน ธ์กับเส้นทางสัญจร เข้า -ออกของวัด
ด้วย พระอุโบสถ เป็นอาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเฉพาะในส่วนของโลกุตระวิสัย 29 ที่
เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า สังฆกรรม เช่นการบวช การสวดปาฏิโมกข์30 ฯลฯ โดยมีลักษณะเด่น
ที่สังเกตุได้ง่ายคือเป็นอาคารที่มีหลักเสมาล้อมรอบ ซึ่งแต่เดิมในสมัยสุโขทัยนั้นพระอุโบสถเป็นอาคาร
ขนาดเล็ก และไม่สําคัญนักเนื่องจากใช้เฉพาะการประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์เท่านั้น พระอุโบสถ
จึงไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในแนวแกนประธานของผั งรวม แต่เมื่อคตินิยมนี้เปลี่ยนไปในเวลาต่อมาพระ
อุโบสถจึงได้เข้ามาอยู่ในแนวแกนประธานของผังรวมด้วย โดยจะอยู่ด้านหลังสุดของแนวแกนประธาน
ดังที่ปรากฎในสมัยอยุธยาตอนต้น และได้พัฒนาบทบาทมากขึ้นจนกลายมาเป็นอาคารที่สําคัญที่สุด
เพียงหนึ่งเดียวของวัดดังที่ปรากฎในสมัยอยุธยาตอนปลายและในสมัยรัตนโกสินทร์ กระทั่งในปัจจุบัน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในเขตชนบทอย่ างในเมืองสงขลาและพื้นที่บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา พระ
วิหาร เป็นอาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางโลกียะวิสัย คือเป็นพิธีกรรมที่จําเป็นต้องมีฆราวาสเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เช่น การเทศนา การถวายผ้าป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระ
อุโบสถ แตกต่างกันตรงที่ พระวิหารจะไม่มีหลักเสมาล้ อมรอบ และโดยส่ วนใหญ่มักจะวางอยู่ตรง
ด้ า นหน้ า ของพระเจดี ย์ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการทํ า สั ง ฆกรรมใดๆ ล้ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ คติ ค วามเชื่ อ ใน
พระพุท ธศาสนา อัน มี พระพุท ธเจ้ า เป็ น พระศาสดา ซึ่ง ในบริ เวณสั ง ฆมณฑลนั้ น มีพ ระเจดีย์ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าดังได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้นการทําสังฆกรรมใดๆ ในพระวิหารจึงถือเป็นการ
บูชาพระบรมศาสดาไปพร้อมกัน พระมณฑป เป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้สําหรับประดิษฐานสิ่ง
สําคัญต่างๆ ในพระพุทธศาสนา เช่น รอยพระพุทธบาท พระไตรปิฎก และพระพุทธรูป เป็นต้น31
29

โลกกุตระ หมายถึงทางธรรม และโลกียวิสัย หมายถึงทางโลก
ปาติโมกข์ เป็นหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา เป็น "ปาติโมกข์" ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
ตลอดปฐมโพธิกาล คือ 20 พรรษาแรก เฉพาะครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน 3) หลังจากตรัสรู้แล้ว 9 เดือน
เป็นการแสดงปาติโมกข์ที่ประกอบด้วยองค์ 4 เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ซึ่งมีเพียงครั้งเดียวในพระศาสนาของ
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆ (อรรถกถาแสดง ไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" นี้ ด้วยพระองค์เอง
ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ตลอด 20 พรรษาแรก หลังจากนั้นทรงบัญญัติให้พระสงฆ์แสดง "อาณาปาติโมกข์" แทน)
31
สมคิด จิระทัศนกุล, โชติมา จตุรวงศ์ และชาญวิทย์ สรรพศิริ, “รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนาในชุมชนท้องถิ่น” (รายงานการวิจัยในชุดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือนชุมชนและนิเวศวิทยา
การอยู่อาศัยของคนไทยในภาคตะวันตก, 2548) 258.
30
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เขตสังฆาวาส เป็นพื้นที่สําคัญรองลงมาจากเขตพุทธวาส ด้วยเป็นที่ตั้งของอาคารที่ใช้ใน
การอยู่อาศัยและประกอบกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดํารงเพศบรรพชิต ซึ่งประกอบด้วยอาคารสําคัญ
ต่างๆ อันได้แก่ กุฏิ คืออาคารที่พักอาศัยหลับนอนของพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มอาคารหลักในอาคาร
กลุ่ มสังฆวาส เนื่องจากเป็น อาคารที่ถูกใช้ส อยมากที่สุด ดังนั้นการจัดวางองค์ประกอบของผั งใน
เขตสังฆวาสจึงใช้กลุ่มกุฎิเป็นแกนกลาง และนําอาคารอื่นๆ มาประกอบตามลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมและการใช้สอยของพระสงฆ์เป็นหลัก ดังนั้น โรงครัว-หอฉัน จึงเป็นอาคารที่เข้ามาประชิดติด
กับกุฎิมากที่สุด เนื่องจากเป็นอาคารสําหรับการฉันอาหารร่วมกันของพระสงฆ์ นอกจากนั้นยังใช้เป็น
สถานที่เก็บเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถ้วย จาน และเครื่องครัวต่างๆ ถัดออกมาเล็กน้อยเห็นจะเป็น ศาลา
การเปรียญ เนื่องจากเป็นอาคารสําหรับใช้ในการเรียนหนังสือของพระสงฆ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของพระสงฆ์กับฆราวาส ส่วน หอไตร เป็นอาคารที่เก็บพระคัมภีร์ทางศาสนา ซึ่งโดยมากมัก
วางอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ของกลุ่ ม กุ ฎิ ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ความสะดวกในการเข้ า ไปศึ ก ษาพระธรรมนั่ น เอง
เช่นเดียวกับ หอกลอง-หอระฆัง ซึ่งใช้สําหรับเป็นเครื่องบอกเวลาและสัญญาณ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
ตั้งอยู่ในตําแหน่งที่ได้ยินเสียงชัดเจนและทั่วถึง และ เว็จกุฎี เป็นอาคารเป็นอาคารสําหรับใช้ในการขัย
ถ่าย ซึ่งโดยหลักการแล้วควรจะอยู่ในตําแหน่งใกล้ชิดติดกับกุฎิมากที่สุด แต่ทว่าด้วยข้อจํากัดในเรื่อง
ของกลิ่น จึงทําให้อาคารหน่วยนี้จําเป็นต้องวางให้ห่างจากกุฎิมากกว่าอาคารในหน่วยอื่นๆ และจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องวางให้อยู่ใต้ลม32
งานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ที่ปรากฎในเขตวัฒนธรรมส่วนกลาง
อย่างในกรุงเทพฯ นั้น มีระเบียบการวางผังที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะวัดที่พระมหากษัตริย์
ทรงสร้างจะมีองค์ประกอบของแผนผังที่ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ซึ่งขณะเดียวกันวัดที่ขุนนางหรือพ่อค้า
สร้างก็จะมีองค์ประกอบของผังลดหลั่นลงมาตามลําดับ
แบบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) แผนผังของงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ ใน
กรุงเทพฯ โดยทั่วไปนั้น มีลักษณะเป็นสัณฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยอ้างอิงกับทิศสําคัญทั้งสี่ คือ ทิศ
เหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ในการออกแบบแผนผังของพระอารามทุกแห่งจะหัน
หน้าเข้าหาเส้นทางสัญจรสําคัญเป็นหลักทั้งทางบกและทางน้ําตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก
โดยส่วนพุทธาวาสนั้นจะกําหนดให้อยู่ในส่วนหน้าซึ่งถือเป็นส่วนประธานของวัด ซึ่งประกอบด้วย
อาคารสําคัญต่างๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ เป็นต้น และทั้งหมดจะล้อมไว้
ด้วยกําแพงแก้วและพระระเบียงเพื่อเน้นความสําคัญและแยกมิติของพื้นที่ศักดดิ์สิทธิ์
วัดราชโอรสฯ นั้นเนื่องจากเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างจึงมีการใช้องค์ประกอบที่
ซับซ้อน โดยเฉพาะอาคารที่ เป็นประธานในเขตพุทธวาสนั้นมีมากถึง 4
ประกอบด้วย พระ
อุโบสถ เป็นอาคารไม่ใหญ่นัก ขนาด 5 ห้อง นับรวมมุขหน้า-หลังด้วยเป็น 7 ห้อง หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก วิหารพระพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถในเขตกําแพงแก้วเดียวกัน แต่พระวิหาร
จะมีระเบียงคตล้อมรอบอยู่อีกชั้นหนึ่ง ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ยาว
20 เมตร หันพระเศียรไปทางทิศใต้และหันพระพักต์ไปทางทิศตะวันออก ทําให้พระวิหารจึงตั้งอยู่ใน
32

สมคิด จิระทัศนกุล, โชติมา จตุรวงศ์ และชาญวิทย์ สรรพศิริ, “รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนาในชุมชนท้องถิ่น” (รายงานการวิจัยในชุดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือนชุมชนและนิเวศวิทยา
การอยู่อาศัยของคนไทยในภาคตะวันตก, 2548), 165-169.
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แนวแกนเหนือ-ใต้ ซึ่งตัดฉากกับพระอุโบสถที่ตั้งอยู่ด้านหน้า และจากการที่พระวิหารมีระเบียงคต
ล้อมรอบโดยเฉพาะ ประกอบกับตัวอาคารที่มีขนาดใหญ่โตกว่าพระอุโบสถ จึงทําให้วิหารพระพุทธ
ไสยาสน์มีสถานะเป็นอาคารประธานของผังบริเวณทั้งหมด วิหารพระยืน ตั้งอยู่นอกกําแพงแก้วทาง
ด้านซ้า ยของพระอุโ บสถ หั น หน้ าไปทางทิศตะวั นออก ศาลาการเปรีย ญ ตั้ งอยู่น อกกํ าแพงแก้ ว
ด้า นขวาของพระอุโ บสถ และหั น หน้า ไปทางทิ ศตะวั นออกเช่ น เดีย วกั น นอกจากนี้ ยั ง มีอ าคาร
ประกอบอื่นๆ เช่น พระปราค์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมทั้งสองของกําแพงแก้วด้านหน้า และวิหารคต ตั้งอยู่ตรง
กําแพงแก้วในส่วนที่กั้นระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร33
แบบวัด ต้ น อย่า ง (สงขลา/ขื่อตรง/ขื่อเฉียง) วัดในกลุ่ มแบบตัว อย่ างนี้ตั้งอยู่บนที่ดอน
บริเวณเชิงเขาแดงในเขต อ.สิงหนคร ในบริเวณเดียวกันนี้นอกจากวัดสุวรรณคีรี และวัดศีริวรรณา
วาสแล้ว ยังปรากฎมีวัดอีก 2
พ และภูผาเบิก ซึ่งวัดทั้งหมดที่กล่าวมานอกจากจะหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างศาสนาสถานตามทิศทางในอุดมคติแล้ว 34 ยัง
สอดคล้องกับทิศทางการสัญจรทางทะเลอีกด้วย เนื่องจากวัดในกลุ่มแบบตัวอย่างนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลม
สนใกล้ปากอ่าวในทะเลสาบสงขลา (เมืองสงขลาเก่า) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง (เมือง
สงขลาใหม่) โดยมีปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองทั้งสอง (ภาพที่ 68)
พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี (ขื่อตรง) ตั้งอยู่ภายในกําแพงแก้ว มีช่องประตูหน้าหน้า 2
ตรงกลางมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานพรองค์หนึ่ง มีหน้าต่างด้านละ 7
มีบันได
ทางขึ้น 4 ด้าน อยู่ตรงด้านยาวของอาคารทั้งสองด้ าน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นอกจากนั้นภายใน
กําแพงแก้วยังมีถะ (เจดีย์แบบจีน) และหอระฆัง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถอีกด้วย
ส่วนพระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาส (ขื่อเฉียง/ร้าง) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดสุวรรณคีรีนัก และหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน พระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาสมีขนาดเล็กกว่ารวมทั้งมีพื้นที่ใน
เขตกําแพงแก้วน้อยกว่าวัดสุวรรรคีรีด้วย และเนื่องจากมีพื้นที่ใช้สอยในเขตกําแพงแก้วไม่มมากนักจึง
ทําให้ไม่ปรากฎพบส่วนประกอบอย่างอื่นภายในเขตกําแพงแก้ว อย่างไรก็ตามตัวกําแพงแก้วของพระ
อุโบสถวัดศริวรรณาวาสมีลักษณะพิเศษที่แตกจากไปจากวัดอื่นๆ คือ ตรงซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าซึ่ง
ทําเป็นซุ้มประตูอย่างจีน มีลักษณะเป็นหลังคาปลายงอนแบบสถาปัตยกรรมจีนประเพณีทั่วไป

33

ดู เ พิ่ ม ใน ณั ฐ วั ฒ ร จิ น รั ต น์ , “การออกแบบสถาปั ต ยกรรมแบบพระราชนิ ย มในรั ชกาลที่ 3”
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปกร ,
2546).
34
ศาสนสถานมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนื่องจากเป็นทิศมงคล ถือเป็นการเริ่มต้นการรับแสงแรก
แห่งตะวัน และถือเป็นความหวังของการดํารงชีพ
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ภาพที่ 68 พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี วัดศิริวรรณวาส วัดบ่อทรัพย์ และวัดภูผาเบิก ตั้งอยู่ตรงปากอ่าว
ตรงเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน
แบบวัดเอาอย่าง (สงขลา/ขื่อตรง/ขื่อเฉียง) การวางผังและผังบริเวณของวัดในแบบเอา
อย่างของกลุ่มร่วมอย่างกับสถาปั ตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
แ
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ส่วนคือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส
ดังได้กล่าวไปนั้น ซึ่งกลุ่มอาคารดังกล่าวนี้ไม่ได้แยกออกอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจนนัก ซึ่งส่วนสําคัญที่
เข้ามามีบทบาทในการจัดการพื้นที่คือ “ลานทราย” โดยเป็นหน่วยหนึ่งของผังรวมที่ทําหน้าที่เป็นทั้ง
ส่วนแบ่งแยกและส่วนเชื่อมต่อสถาปัตยกรรมหน่วยอื่นๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ที่ว่าง
ทางสถาปัตยกรรม” และนอกจากจะทําหน้าที่เป็น “ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม” แล้ว ยังทําหน้าที่เป็ น
“พื้นที่เอนกประสงค์ ” อีกด้วย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของบ้าน/ชุมชน ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้น อาทิเช่น การทําบุญประจําปี งานบุญชักพระ 35 หรือแม้กระทั่งประเพณีชิงเปรต36 เหล่านี้เป็น
กิจกรรมที่ต้องประกอบด้วยผู้คนจํานวนมาก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ผูกติดกับความเชื่ อทางศาสนา
ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงจําเป็นต้องใช้ “พื้นที่เอนกประสงค์” หรือ “ลานวัด” ซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่ที่
35

งานบุญชักพระ ทํากันในวันหลังออกพรรษา 1 วัน
ชิงเปรต ทํากันในวันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ดํารงอยู่บนความเชื่อของการนับถือผีบรรพบุรุษผู้
ล่วงลับไปแล้ว หากยังมีบาปอยู่จะกลายเป็นเปรตในนรกปีหนึ่งจะถูกปล่อยให้มาเมืองมนุษย์ 15 วัน โดยมาในวันแรม
1 ค่ํา เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวัน "รับเปรต" หรือวันสารทเล็ก ลูกหลานต้องเตรียมขนมมาเลี้ยงดูให้อิ่มหมีพีมันและ
ฝากกลับเมืองเปรตในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 นั่นคือวันส่งเปรตกลับคืนเมืองเรียกกันว่าวันสารทใหญ่
36
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เปิดโล่งกว้างใหญ่ และจากบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไปนั้นทําให้ลานวัดจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของผั ง บริ เ วรอั น สํ า คั ญ ที่ ทุ ก วั ด จํ า เป็ น ต้ อ งมี นอกจากนี้ ล านทราย ยั ง แฝงไว้ ด้ ว ยคติ ต าม
พระพุทธศาสนาด้วย
วัดสลักป่าเก่า (ขื่อตรง) ตั้งอยู่บนที่ราบ ล้อมรอบด้วยทุ่งนา สอดคล้องกับชื่อ บ้านปลายนา
ใน ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จาการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศพบว่า ในบริเวณใกล้เคียงกันปรากฎมีวัดอีก 2
ล
และวัดบ่อทอง วัดทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีการวางผังโดยยึดทิศทางตามแนวทาง
สัญจรของชุมชนและ contour แ คันนาเป็นหลัก (ภาพที่ 69) และถึงแม้ว่าวัดเหล่านี้จะหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออกโดยประมาณ แต่จากการวางผังโดยยึดแนว contour ดังกล่าว ทําให้ทิศทาง
ของแต่ละวัดแตกต่างกันเล็กน้อย ตามทิศทางของแนวคันนาตามที่ได้กล่าวไป พระอุโบสถวัดสลักป่า
เก่า ตั้งอยู่บนลานทราย มีช่องประตูด้านหน้า 1 ช่อง หน้าต่างด้านละ 3
มีระเบียงล้อมรอบ
ด้านหน้ ามีบั น ไดทางขึ้น พนั กบั นไดทําเป็นสั นโค้งบรรจบกับพนักระเบียง บนสันพนักบันไดมีรูป
พญานาคและฤาษีตั้งอยู่ทั้ง 2
นอกจากนั้นยังสังเกตุได้ว่าใบเสมาที่ตั้งอยู่รอบพระอุโบสถไม่
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของอาคาร กล่าวคือ ใบเสมาด้านหน้าซึ่งตั้งขวางอยู่ตรงตําแหน่งบันได
ทางขึ้น ทําให้ดูเหมือนว่าเป็นส่วนเกินของอาคาร (ภาพที่ 70) แต่จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ซึ่ง
ได้กล่าวไปแล้วว่าในพื้นที่เมืองสงขลาโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกได้มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในนิกายเถรวาทมาแล้ วอย่างน้อยในสมัยอยุธยา ประกอบกุ ศโลบาย
ในการกั ล ปนาข้ า พระโยมสงฆ์ 37 จนทํ า ให้ เ กิ ด มี วั ด ขึ้ น ทั่ ว ไปในบริ เ วณชุ ม ชนต่ า งๆ ในพื้ น ที่ ร อบ
ทะเลสาบฯ ดังนั้นตําแหน่งใบเสมาที่ปรากฎในวัดสลักป่าเก่าและวัดอื่นๆ ที่ปรากฎร่องรอยในแบบ
เดียวกัน จึงสามารถอธิบายได้ว่าตําแหน่งใบเสมาดังกล่าวที่ดูเหมือนเป็นส่วนเกินของอาคารนั้นอาจ
เป็นตําแหน่งใบเสมาที่มีมาแต่เดิมก่อนการบูรณะในครั้งหลังก็เป็นได้
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(กรุงเทพฯ:

ชัยวุฒิ พิยะกูล , พัฒนาการและบทบาทของพระพุท ธศาสนาบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
, 2552), 72-79.
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1 พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า
2 วัดบ่อทอง, 3 วัดสลักป่าใหม่
ภาพที่ 69 ตําแหน่งที่ตั้งของวัดตามทิศทางของแนวคันนา

ภาพที่ 70 ตําแหน่งการวางแนวเสมาเดิมของพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี และพระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า

199
ส่วนพระอุโบสถวัดโลการาม และวัดแหลมพ้อ (แบบขื่อเฉียง) มีลักษณะผังบริเวณแบบวัด
ในชนบททั่วไป คือตั้งอยู่บนลานทรายและล้อมรอบด้วยอาคารในกลุ่มสังฆาวาส เช่น กุฎิ และศาลการ
เปรียญ เป็นต้น แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่าพระอุโบสถวัดแหลมพ้อซึ่งตั้งอยู่ใน ต.เกาะยอ ในเขต อ.เมือง
สงขลานั้น หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เท่ากับว่าวัดแหลมพ้อนั้นหันหลังให้กับเมืองสงขลาทั้งฝั่งแหลม
สนและฝั่งบ่อยาง รวมทั้งหันหลังให้กับเส้นทางสัญจรหลักด้วย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ซึ่ง
มีสะพานติณสูลานนท์เชื่อมต่อระหว่างเกาะยอกับแผ่นดินใหญ่ 38 กรณีดังกล่าวนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
นั ก เนื่ องจากได้กล่ าวแล้ ว ว่าคตินิ ยมในการสร้างงานสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนานั้นมักให้
ความสําคัญกับทิศตะวันออกเป็นหลัก หรืออีกอย่างหนึ่งคือยึดถือเส้นทางคมนาคมหรือตัวชุมชนเป็น
เกณฑ์ เช่น วัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกนอกกําแพงเมืองสงขลาเก่า (ฝั่งบ่อยาง) ซึ่งส่วนใหญ่จะหน้าเข้า
หาเมืองและเส้นทางสัญจรหลัก ทําให้วัดเหล่านั้นจึงจําเป็นต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
จากการศึกษาถึงการตั้งถิ่นฐานและเส้นทางการคมนาคมของชุมชนในเกาะยอรวมถึงพื้นที่
รอบลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาพบว่า แต่เดิมผู้คนในบริเวณนี้ใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางและ
การติดต่อค้าขายระหว่างชุมชนบริเวณตอนในทั้งทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของทะเลสาบฯ กับ
เมืองท่าสงขลา ซึ่งในขณะนั้นมีสถานะเป็นเมืองท่าสินค้าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เกาะ
ยอซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางดังกล่าวนี้จึงเป็นที่รู้จักของพ่อค้าและนักเดินเรือซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นไต๋ก๋ง
ชาวจีน ชาวจีนจึงเป็นกลุ่มแรกๆ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณเกาะยอ ซึ่งสันนิษฐานว่าอพยพมา
จากฝั่งตรงข้ามทางทิศใต้ของเกาะยอบริเวณบ้านทุ่งหวัง บ้านน้ํากระจาย และชุมชนในบริเวณคลองอู่
ตะเภา ชุมชนเริ่มแรกจึงได้ตั้งขึ้นทางตอนใต้ของเกาะบริเวณบ้านท่าไทร บ้านนาถิ่น เนื่องจากพื้นที่
บริเวณดังกล่าวนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม ต่อมาจึงขยายตัวไป
ทางทิศตะวันตกคือบริเวณบ้านท้ายยอซึ่งมีลักษณะเป็นแหลม เหมาะแก่การทําประมง ต่อมาจึงเริ่ม
ขยายตัวไปทางทิศตะวันออกของเกาะบริเวณวัดโคกเปี่ยว และต่อมาจึงเริ่มขยับไปริมสุดทางทิศ
ตะวันออกของเกาะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดแหลมพ้อในปัจจุบัน 39 (ภาพที่ 72) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชุมชน
และวัดรุ่นแรกๆ ที่ตั้งอยู่บนเกาะยอคือบริเวณวัดท้ายยอในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้ขยายตัวออกไปเรื่ อยๆ
ทางทิศตะวันออกบริเวณวัดโคกเปี้ยวและวัดแหลมพ้อ ตามลําดับ จึงสันนิษฐานได้ว่าการที่วัดโคก
เปี้ยวและวัดแหลมพ้อหันหน้าวัดไปทางทิศตะวันตกนั้นก็เพื่อต้องการหันเข้าหาวัดท้ายยอซึ่งเป็นวัด
แรกและวัดสําคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มการตั้งถิ่นฐาน (ภาพที่ 73) อีกทั้งบริเวณยอดควนวัดท้าย
ยอนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายอีกด้วย40 (ภาพที่ 71)
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สะพานติณสูลานนท์ในปี พ.ศ. 2529
ณั ฐ นี ภ รณ์ น้ อ ยเสงี่ ย ม, “การศึ ก ษาสั ด ส่ ว นเรื อ นมงคลสู ต ร ตํ า บลเกาะยอ จั งหวั ด สงขลา”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศษสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546), 16.
40
อาจเป็นได้ว่ามีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 4
39
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ภาพที่ 71 เจดีย์บนเขาพิหารบริเวณวัดท้ายยอ
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บ้านตะเครี๊ยะ

บ้านทะเลน้อย
บ้านปากคลอง
บ้านลําปา

ระโนด

ทะเลสาบตอนกลาง/
ทะเลหลวงสงขลา

โรง
กระแสสินธุ์

พัทลุง

เกาะใหญ่
บ้านคูขุด
สทิงพระ

บ้านแหลมจองถนน
เกาะหมาก

ปากพยูน

เกาะนางคํา
สิงหนคร

ควนเนียง
บ้านหัวหาด

ปากรอ

สงขลา

บ้านคูเต่า

บ้านน้ํากระจาย

บ้านสทิงหม้อ
ทะเลสาบตอนล่าง/
ทะเลสาบสงขลา
เกาะยอ

แผนที่ที่ 14 เส้นทางการเดินเรือในทะเลสาบสงขลา
ที่มา: ปรับปรุงจาก ปก แก้วกาญจน์ , “การค้าทางเรือบริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา,” (รายงานการวิจัย
เสนอต่อสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา, 2540), 61-69.
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จากบริเวณ
บ้านน้้ากระจาย
จากบริเวณตอนในของทะเลสาบ
และชุมชนริมคลองอู่ตะเภา

ภาพที่ 72 ลําดับการตั้งถิ่นฐานในเกาะยอ

วัดเขาบ่อ/ไม่มีพาไล

วัดท้ายยอ/ไม่มีพาไล

วัดแหลมพ้อ/แบบคานเฉียง

เจดีย์
ย์
วัดโคกเปี้ยว/ไม่มีพาไล

ภาพที่ 73 ทิศทางการหันหน้าของวัดในเกาะยอ

203
ส่วนฐาน ฐานอาคารทางพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่เดิมนั้น มีทั้ง มีลักษณะเป็นฐานเขียง
ฐานปัทม์ (ฐานบัว) หรือฐานสิงห์ ประกอบกัน ตามแต่ฐานานุศักดิ์ของงานสถาปัตยกรรมนั้นๆ ซึ่ง
สามารถแยกออกได้ 2 ลักษณะ คือ ฐานยกพื้นชั้นเดียว โดยมากประกอบด้วยฐานหน้ากระดาน
ประกอบฐานบัวคว่ํารองรับผนังอาคาร ฐานยกพื้นสองชั้น ประกอบด้วยฐานชั้นล่างซึ่งทําหน้าที่เป็น
ระเบียงล้อมรอบอาคาร มีลักษณะเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) หรือฐานสิงห์ รองรับเสาพาไล และพนัก
ระเบียง ส่วนฐานชั้นบนเป็นฐานของตัวอาคาร มีลักษณะเป็นฐานสิงห์ยกสูง บางครั้งพบว่ามีการคั่นที่
ช่วงของหน้ากระดานท้องไม้ด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ การใช้รูปแบบของฐานยกพื้นนั้นมีความสําคัญ และมี
ความเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การออกแบบให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ฐานานุ ศั ก ดิ์ อั น เป็ น พื้ น ฐานทางการออก
แบบอย่างหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมไทยที่สืบทอดต่อกันมา41 ดังที่ลาลูแบร์ซึ่งเดินทางสู่สยามในสมัย
อยุธยาได้ให้ทัศนะและบรรยายไว้ว่า
ข้อที่ชาวสยามไว้ยศอย่างสูงต่ํา ในเคหสถานของตนอย่างไรบ้างนั้น คือว่าแม้พื้นเรือนจะมี
อยู่เพียงชั้นเดียว แต่พื้นเรือนนั้นก็มิได้อยู่ในระดับเดียวกันตลอดทั้งหลัง เป็นต้นว่าภายในพระ
ราชมนเฑียร ห้องที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระสนมนางราชนารี พื้นย่อมสูงกว่าในห้อง
อื่นๆ นอกนั้นทั้งปวง ห้องที่อยู่ใกล้ห้องพื้นสูงกว่าห้องอื่น พื้นก็สูงกว่าห้องที่พัดห่างไป ลดหลั่น
42
กันลงไปโดยลําดับ เพราะฉะนั้นจึงมีชั้นบันไดสําหรับก้าวจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งอยู่เสมอ

แบบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ฐานของงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมใพระบาทสมเด็จ
พระนั่ งเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ในวั ฒ นธรรมส่ ว นกลางโดยเฉพาะวัดที่พระมหากษัต ริย์ทรงสร้ างนั้นจะมี
องค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่าวัดที่เจ้านายชั้นรองลงมาหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีองค์ประกอบของชั้น
ฐานที่ลดหลั่นลงมา คือ โดยมากมัก สร้างเป็นฐานยกพื้นชั้นเดียว เช่นวัด โปรดเกศเชษฐาราม ที่สร้าง
โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หมื่นศักดิพลเสพ และพระยาเพชรพิไชย (เกศ)
สําหรับฐานอาคารของวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างเช่นวัดราชโอรสฯ ซึ่งมีวิหารพระพุทธ
ไสยาสน์เป็นอาคารประธานของผังบริเวณตามที่ได้กล่าวไปนั้น มีลักษณะเป็น ฐานยกพื้นสองชั้น คือ
ชั้นแรกเป็นฐานในส่วนของพื้นระเบียง และชั้นที่สองเป็นฐานของตัวอาคาร
แบบวัดต้นอย่าง (สงขลา/ขื่อตรง/ขื่อเฉียง) ถึงแม้ว่าพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีและพระ
อุโบสถวัดศิริวรรณาวาสจะถูกจัดไว้ในส่วนของวัด ต้นอย่างที่เป็นแม่แบบให้กับวัดอื่นๆ ในพื้นที่ เมือง
สงขลาในเขตชนบท แต่เ นื่ อ งจากทั้ งในกลุ่ มแบบต้ น อย่า งและในแบบเอาอย่ า งซึ่ งจะได้ กล่ าวใน
รายละเอียดต่อไปนั้น ต่างก็เป็นวัดราษฎร์เช่นเดียวกัน ดังนั้นส่วนประกอบของชั้นฐานจึงไม่มีความ
แตกต่างกันมากนัก แต่อย่างไรก็ตามในการอธิบายถึงรายละอียดก็จะอ้างอิงตามกลุ่ มรูปแบบที่ได้
จําแนกไว้แล้ว โดยในส่วนของพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีนั้น ชั้นฐานประกอบด้วยหน้ากระดาน 1 ชั้น
บัวคว่ํา บัวหงาย มีบันไดทางขึ้น 4 ด้าน อยู่ตรงด้านยาวของอาคารทั้งสองด้าน ทั้งด้านหน้าและ
41

ดู เ พิ่ ม ใน ณั ฐ วั ฒ ร จิ น รั ต น์ , “การออกแบบสถาปั ต ยกรรมแบบพระราชนิ ย มในรั ชกาลที่ 3”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปกร,
2546).
42
สมภพ ภิรมณ์, กุฎาคาร (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 44.
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ด้านหลัง และสําหรับส่วนฐานของพระอุโบสถวัดศิริวรรณวาสนั้น มีลักษณะคล้ายกับวั ดสุวรรณคีรี แต่
มีลูกแก้วอกไก้เพิ่มเข้ามาที่ชั้นท้องไม้ และเนื่องจากว่าบริเวณรอบๆ มีลักษณะที่ตั้งเป็นเชิงเขา ทําให้มี
พื้นที่ในเขตกําแพงแก้วอย่างจํากัด จึงมีบรรไดทางขึ้นทางด้านหน้า (ทางทิศตะวันออก) เพียงด้านเดียว
แบบวัดเอาอย่าง (สงขลา/ขื่อตรง/ขื่อเฉียง) ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับวัดในกลุ่มแบบต้ น
อย่าง ซึ่งฐานอาคารในกลุ่มแบบเอาอย่างนั้นอาจมี รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมยังถือ
ว่ายังอยู่ในระเบียบตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทย คือมีฐานหน้ากระดานหนึ่งชั้นและต่อด้วยชุดบัว
คว่ํา-บัวหงาย
ฐานของพระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า (ขื่อตรง) มีลักษณะเป็นฐานบัวคว่ํา-บัวหงาย ตั้งอยู่บน
ฐานหน้ ากระดานหนึ่งชั้น แต่ที่เพิ่มเข้ามามากกว่าพระอุโบสถวัดสุว รรคีรี (วัดต้ นอย่าง) คือ มีชั้น
ลูกแก้ว อกไก่ตรงท้องไม้ มีบ รรไดขึ้นทางด้านหน้า ซึ่งตรงกลางบรรไดนี้มีห ลั กเสมาตั้งขวางทาง
ขึ้นอยู่43
ฐานของพระอุโบสถวัด โลการาม (ขื่อเฉียง) มีลักษณะที่ค่อนข้างต่างไปจากวัดศิริวรรณา
วาส (วัดต้นอย่าง) กล่าวคือ เป็นฐานเขียงหนึ่งชั้นต่อขึ้นไปเป็นชั้นฐานสิงห์ ท้องไม้ จบด้วยชั้นบัหงาย
และหน้ ากระดาน มี บั น ไดขึ้น ทางด้านหน้า (ทางทิศตะวันออก) ตรงริมเสาพาไลทั้งซ้ายและขวา
สําหรับฐานของพระอุโบสถวัดแหลมพ้อนั้น (ขื่อเฉียง) มีลักษณะเป็นชุดบัวคว่ํา-บัวหงายตั้งอยู่บนชั้ น
หน้ากระดานหนึ่งชั้น มีบรรไดทางขึ้น 3 ด้าน คือด้านหน้า (ทางทิศตะวันตก) และด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
และสําหรับบรรไดของพระอุโบสถวัดแหลมพ้อนี้มี ลักษณะคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมแบบอิท ธิพล
ตะวันตก คือ มีส่วนฐานที่กว้างกว่าและค่อยๆ สอบเข้าไปประชิดติดกับเสาพาไล (ภาพที่ 74) ซึ่งจาก
บันทึกจากเอกสารการประภาสต้นหัวเมืองปักษ์ใต้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2427 ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของวัดแหลมพ้อว่า “...วัดแหลมภอนั้นตั้งอยุ่ที่แหลมภอ มีโบสถ์เสาเฉลียงก่อเป็นคูหา และมีศาลาการ
เปรียญราษฎรสร้างใหม่ก่อด้วยอิฐสงขลาไว้...”44
ทําให้ สัน นิ ฐ านได้ว่าวัดแหลมพ้อนั้นคงได้มีการบูรณะมาครั้งสําคัญ หลั ง พ.ศ. 2427
เนื่องจากบันไดทางขึ้นและรูปแบบของตัวอาคารเป็นคนละยุคสมัยกัน 45 นอกจากนี้ตรงกลางบันได
ด้ า นหน้ า ของพระอุ โ บสถวั ด แหลมพ้ อ ยั ง พบหลั ก เสมาในลั ก ษณะเดี ย วกั บ วั ด สลั ก ป่ า เก่ า 46 ซึ่ ง
สันนิษฐานว่าเป็นแนวเสมาเดิมก่อนการสร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบัน

43

ดูเพิ่มในบทที่ 3 วัดสลักป่าเก่า.
ดูเพิ่มในบทที่ 3 วัดแหลมพ้อ.
45
อาจบูรณะหลังจากวัดสระเกษซึ่งมีข้อความเขียนไว้ที่หน้าบันว่า “2468” เพราะมีบันไดโค้งเหมือนกัน
ซึ่งวัดแหลมพ้อน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากวัดสระเกษ เพราะวัดสระเกษเป็นวัดใหญ่ ในเมืองสงขลา และปี พ.ศ.
2427 ตามหลักฐานยังไม่ปรากฏศิลปะแบบตะวันตกขึ้นในเมืองสงขลา เพราะวัดแจ้งที่สันนิษฐานว่าเป็นวัดต้นอย่าง
แบบตะวันตกนั้นก็ระบุว่าสร้าง/บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2448 ในปลายรัชกาลที่ 5.
46
ดูเพิ่มในบทที่ 3 วัดสลักป่าเก่า.
44
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ภาพที่ 74 บันไดพระอุโบสถวัดแหลมพ้อ
ส่วนกลาง หมายถึงส่วนที่อยู่ระหว่างฐานอาคารกับส่วนบนหรือหลังคา ประกอบด้วย ผนัง
เสาพะไล (เสารอบนอกรับชายคา) ประตู หน้าต่าง โดยเฉพาะช่องเปิดตรงแนวเสาพะไล ซึ่งใช้เป็น
องค์ประกอบหลักในการจําแนกรูปแบบสถาปัตยกรรมออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น แบบขื่อตรง/กลุ่ม
ร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ประกอบด้วย วัดสุวรรณคีรี วัดสลักป่าเก่า
แบบขื่อเฉียง/กลุ่มร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ประกอบด้วย วัดศิ
ริวรรณาวาส วัดโลการาม และแบบขื่อโค้ง/กลุ่มอิทธิพลตะวันตก ประกอบด้วย วัดแจ้ง วัดศาลาหัว
ยาง ฯลฯ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในข้อถัดไป

ลายเส้นที่ 61 ช่องเปิดตรงแนวเสาพะไลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในจําแนกรูปแบบ
แบบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) หลักการพื้นฐานโดยทั่วไปของอาคารนั้นประกอบด้วยพื้นที่ปิด
ล้อมทั้งในส่วนที่เป็น “พื้นที่ส่วนตัว” และ “พื้นที่เปิดโล่ง” ซึ่งในงานพุทธสถาปัตยกรรมทั้งแบบพระ
ราชประเพณีและแบบพระราชนิยมฯ นั้น ภายในพื้นที่ปิดล้อมของผนังอาคารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระ
ประธานรวมทั้งใช้ประกอบศาสนกิจต่างๆ เทียบได้กับ “พื้นที่ส่วนตัว” ในอาคารประเภทที่อยู่อาศัย
ฉะนั้นพื้นที่โดยรอบหรือระเบียง จึงเทียบได้กับ “พื้นที่เปิดโล่ง” ประกอบกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
ในเรื่องแรงโน้มถ่วง ทําให้อาคารในรูปแบบต่างๆ รวมถึงอาคารในพุทธศาสนาของไทย จึงมีลักษณะ
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การถ่ายแรงแบบเสา-คาน โดยการถ่ายแรงดังกล่าวนี้จะแสดงออกทางกายภาพของอาคารซึ่งก็จะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม แต่สําหรับ อาคารทางพุทธศาสนาตามแบบประเพณีที่สืบทอดมา
กระทั่งได้รับการปรั บปรุ ง -เปลี่ ยนแปลงจนเป็นที่แพร่หลายอย่างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ
อาคารที่มีลักษณะเป็นระเบียงล้อมรอบ ซึ่งกล่าวแล้วว่าระเบียงนั้นทําหน้าที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งล้อมรอบ
พื้นทีป่ ิดล้อมภายใน และเมื่อมีหลังคาเข้ามาคลุมระเบียงจึงเป็นเหตุผลทําให้เกิดแนวเสาตั้งขึ้นรายรอบ
อาคาร ระหว่างเสาแต่ละต้นนั้นจึงเกิดเป็นพื้นที่ว่างในแนวตั้ง เรียกว่า “ช่องเปิดแนวเสาพะไล” ซึ่งจะ
มากน้อย-กว้างหรือยาวเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร ซึ่งโดยมากอาคารประธานของวัดในพื้นที่
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) มักจะมีนาดใหญ่ ทําให้ช่องเปิดแนวเสาพะไลจึงมากขึ้นตามจํานวนเสา จน
สามารถเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในการกําหนดรูปทรงและสร้างความงาม-ความพอดีของรูปด้านของ
อาคารได้ โดยอาคารที่มีขนาดใหญ่ เช่น วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรส ซึ่งหากไม่มีช่องเปิดแนว
เสาแนวเสาพะไล ซึง่ เท่ากับว่ารูปด้านจะแสดงด้วยผนังทั้งหมด ส่งผลให้อาคารดูทึบ ตัน และหนัก แต่
เมื่อใช้พื้นที่เปิดโล่งมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาคารทั้งในระดับผังที่แสดงออกโดยระเบียงล้อมรอบ
และในรูปด้านที่แสดงออกโดยช่องเปิดแนวเสาพะไล ทําให้อาคารดูเ บาและโปร่งขึ้น อีกทั้ง ยังมีส่วน
ช่วยเน้นเส้นแนวตั้งของอาคาร ทําให้อาคารดูแข็งแรงและสง่างามมากขึ้น (ภาพที่ 76)
และในส่วนของพื้นที่ปิดล้อมภายใน (ห้องพระอุโบสถ ส่วนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ) ก็
จําเป็ น ต้องมีช่องเปิ ด เช่น กัน เพีย งแต่เป็นในลั กษะช่องเปิดชั่ว คราว คือ ประตู ซึ่ง ใช้สํ าหรับเป็น
ทางเข้า-ออก และหน้าต่าง ใช้สําหรับ การระบายอากาศและเป็นช่องแสง ทั้งยังมีสถานะเป็นอาคาร
จําลองในแต่ละหน่วย47 ซึ่งโดยมากซุ้มประตูและหน้าต่างในสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาล
ที่ 3 นี้ มักจะประดับตกแต่งโดยใช้ลวดลายที่ประดิษฐ์จากดอกพุดตาลหรือดอกโบตั๋น และดอกไม้อื่นๆ
มีทั้งที่เป็นซุ้มปูนปั้นติดกับผนังและที่เป็นงานปูนปั้นผสมกับการประดับด้วยจานหรือชามกระเบื้อง
เคลือบสี ซึ่งทั้งหมดล้วนทําเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ อันเป็นเอกลักษณ์สําคัญของซุ้มประตู /หน้าต่าง
แบบพระราชนิยมฯ นอกจากนั้นยังมีลายเป็นรูปสัตว์ หรือเมฆแบบประแจจีน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็น
ลวดลายมงคลตามคติและศิลปะจีนทั้งสิ้น48
แบบสงขลา/ขื่อตรง (วัดต้นอย่าง/วัดเอาอย่าง) เนื่องจากช่องเปิดตรงแนวเสาพาไลของ
พระอุโบสถในแบบขื่อตรง/สงขลา ทั้งในแบบต้ นอย่างและแบบเอาอย่าง มีระบบการถ่ายแรงแบบ
เดียวกับอาคารในแบบส่วนกลาง/กรุงเทพฯ เพียงแต่ตรงเสาพาไลของอาคารในแบบขื่อตรง/สงขลา
จะมีลักษณะเหมือนผนังรับน้ําหนักที่เจาะช่องเปิดขนาดใหญ่ มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว
ทําให้ตรงมุมของเสาพะไลทั้ง 4
จะมีลักษณะเป็นรูปตัว L ดังที่ปรากฎในพระอุโบสถวัดสลักป่า
เก่า (แบบวัดเอาอย่าง) แต่สําหรับพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี (แบบวัดต้นอย่าง) พบว่าในปัจจุบันได้รับ
การบูรณะโครงสร้างส่วนกลางใหม่ทั้งหมด โดยใช้เสาและคาน ค.ส.ล. แทนเสาและผนังอิฐแบบเดิม
อย่างไรก็ตามจากการสอบถามพระภิกษุภายในวัด49 จึงทราบความว่าแต่เดิมนั้นแนวเสาพาไลของพระ
47

ดูเ พิ่ม ใน สมคิด จิร ะทั ศนกุ ล , คติ สั ญลั กษณ์ และความหมายของ ซุ้ม ประตู -หน้า ต่า งไทย
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546).
48
ดู เ พิ่ ม ใน ณั ฐ วั ฒ ร จิ น รั ต น์ , “การออกแบบสถาปั ต ยกรรมแบบพระราชนิ ย มในรั ชกาลที่ 3”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปกร, 2546).
49
จากการสอบถามพระลูกวัดเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยผูศ้ ึกษาได้เขียนแบบให้ดู.
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อุโบสถวัดสุวรรณคีรีเป็นแบบขื่อตรง ซึ่งผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าน่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับพระอุโบสถ
ของวัดสลักป่าเก่า ในเขต อ.สิงหนคร
นอกจากนั้นยังพบว่าตรงส่วนบนสุดของผนังที่ติดกับชายคาปีกนก มักทําเป็นชั้นลวดบัว
เพื่อให้สอดรับกับตัวเชิงกลอนของชายคาปีกนก ชั้นลวดบัวในลักษณะดังกล่าวนี้ ก็ปรากฎเช่นกันใน
พระอุโบสถวัดดอนแย้ (ภาพที่ 75) ซึ่งเป็นกลุ่มของสถาปัตยกรรมแบบจีนประเพณี แต่ในทางตรงข้าม
กลับไม่ปรากฎเป็นที่แพร่หลายในสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ ของส่วนกลาง ซึ่งจากการศึกษา
พบปรากฎเฉพาะในชั้นคอสองของหลังคาหลักที่รับหน้าบันเท่านั้น เช่น พระอุโบสถวัดไพชยนต์พล
เสพฯ หรือไม่ก็พบเป็นชั้นลวดบัวในอาคารขนาดเล็กที่ไม่มีชายคาปีกนก เช่น ซุ้มด้านข้างพระวิหารวัด
โปรดเกศเชษฐาราม (ภาพที่ 77)

ภาพที่ 75 ชั้นลวดบัวตรงส่วนบนสุดของผนังที่ติดกับชายคาปีกนก พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า และชั้น
ลวดบัวรับริมหลังคาของพระอุโบสถวัดดอนแย้
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ภาพที่ 76 พื้นที่เปิดโล่งในแนวตั้ง ของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสารามฯ

ภาพที่ 77 พระอุโบสถวัดไพชยนต์พลเสพฯ, ซุ้มด้านข้างพระวิหารวัดโปรดเกศเชษฐาราม

สําหรับประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถในแบบขื่อตรงนั้น (พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี/ต้น
อย่าง, พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า /เอาอย่าง) เนื่องจากพระอุโบสถในเมืองสงขลาโดยส่วนใหญ่เป็น
อาคารขนาดเล็ ก พื้ น ที่ ของผนั ง จึ ง ไม่ มากพอสํ าหรับ วางลวดลายที่ จะมาประกอบเป็ นซุ้ มประตู หน้าต่าง หรือถ้ามีก็จะเป็น ลายปูนปั้นหรือบางที่ก็ทําเป็นลายพวงอุบะประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ
เช่น ที่พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า (เอาอย่าง/ขื่อตรง) แต่สําหรับซุ้มประตู-หน้าต่างของพระอุโบสถวั ด
สุวรรณคีรี (ต้นอย่าง/ขื่อตรง) นั้น กลับไม่ปรากฎลวดลายการประดับใดๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใน
ช่วงแรกของการบรูณะหรือการสร้างพระอุโบสถในกลุ่มต้ นอย่างของเมืองสงขลา มักไม่นิยมทํากรอบ
ซุ้มประตู-หน้าต่าง เนื่องจากช่างในท้องถิ่น ซึ่งโดยมากเป็นชาวจีนไม่ชํานาญในทักษะการปั้น ประดับ
ดังจะเห็นได้ว่าพระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาส (แบบต้นอย่าง/ขื่อเฉียง) ซึ่งเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าน่าจะ
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สร้างขึ้นในคราวเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันกับพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี50 ก็ไม่ปรากฎร่องรอยการประดับ
กรอบซุ้มหน้าต่างเช่นเดียวกัน
แบบสงขลา/ขื่อเฉียง (วัดต้นอย่าง/วัดเอาอย่าง) ขื่อเฉียง หมายถึง คานปิดมุม ทําหน้าที่
คล้ายค้างคาวในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งแบบขื่อเฉียงนี้สันนิษฐานว่าน่าจะพัฒนามาจากแบบขื่อตรง
เนื่อจากการถ่ายแรงของระบบเสา-คาน ในอดีตนั้นต้องใช้ไม้เป็นตัวรับคาน เรียกว่า “คานทับหลัง”
ดังนั้นส่วนที่รับน้ําหนักของช่องเปิดที่แท้จริงคือ คานไม้ทับหลัง ซึ่งหากพื้นที่ว่างหรือช่องเปิดมีความ
กว้างมากเกินไป นั้นหมายความว่า ช่วงเสาจะห่างขึ้นด้วย และจะทําให้คานทับหลังไม่สามารถถ่ายแรง
จากส่วนบนลงมาที่เสาได้ทั้งหมด โดยจะเห็นว่าอาคารที่มีขนาดใหญ่ในแบบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) จะ
มีพื้นที่ช่องเปิดตรงแนวเสาพาไลไม่กว้างมากนัก เพราะจะทําให้ต้องใช้โครงสร้างเสา-คานหลายชุดเพื่อ
รับน้ําหนักเครื่องบน แต่จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพระอุโบสถในพื้นที่เมืองสงขลานั้นส่วนมากเป็นอาคาร
ขนาดเล็ก ชุดหลังคาไม่ได้ซับซ้อนมากนัก ทําให้ช่องเปิดตรงแนวเสาพะไลจึงมีความกว้างมากกว่าแบบ
ส่วนกลางเมื่อเทียบกับสัดส่วนของความยาวเสา อย่างไรก็ตามก็ยังเกิดความกังวลว่าช่วงเสาที่กว้าง
ของพระอุโบสถในเมืองสงขลาอาจทําให้คานไม้ทับหลังรับน้ําหนักของส่วนบนไม่ไหว จึงเกิดการต่อ
คานในลั ก ษณะของคานเฉี ย งขึ้ น โดยใช้ วิ ธี ก ารก่ อ อิ ฐ เหลื่ อ มขึ้ น มาจากแนวเสา ประมาณ 30
ซ ติเมตร
ระบบเสา-คานของแนวเสาพาไลมีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ้งแท้จริงแล้วตัวคานเฉียงนี้
ทําหน้าที่เสมือนค้ํายันระหว่างเสา-คานนั่นเอง

ภาพที่ 78 พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ มีช่องเปิดแบบคานเฉียง, ช่องเปิดของพระอุโบสถ
วัดศิริวรรณาวาส
สําหรับประตู-หน้าต่างนั้น ก็ไม่แตกต่างจากแบบขื่อตรงที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งแบบต้นอย่าง
ทั้งขื่อตรง (พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรี) และขื่อเฉียง (พระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาส) จะไม่มีการประดับ
ตรงส่วนซุ้ม เพียงแต่ในส่วนของพระอุโบสถวัดศริวรรรณาวาส จะมีการเขียนลายรดน้ําตรงบานประตู
และบานหน้าต่าง โดยที่บบานประตูนั้นจะเขียนเป็นรูปทวารบาลแบบจีนหรือเซี้ยวกาง ลักษณะการ
เขียนเป็นฝีมือระดับชั้นครู ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นช่างที่มาจากกรุงเทพฯ เนื่องจากผลงานในสาขาวิชา
ดังกล่าวในเมืองสงขลาขณะนั้น ไม่ปรากฎพบเป็นที่แพร่หลายนัก ส่วนซุ้มประตู-หน้าต่างของวัดแบบ
50

ดูเพิม่ ในบทที่ 3 วัดศิริวรรณวาส.
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เอาอย่าง/ขื่อเฉียง ซึ่งประกอบด้วยวัดโลการาม และวัดแหลมพ้อ ปรากฎการประดับตกแต่งซุ้ มทั้ง
ประตูและหน้าต่าง โดยวัดแหลมพ้ อนั้นมีลักษณะซุ้มปูนปั้นเป็นลายเครือเถาประกอบเทพนม51 การ
ปั้นประดับตกแต่งนี้ทําเฉพาะส่วนบนที่เป็นหน้าบันเหนือกรอบประตู-หน้าต่างเท่านั้น (ภาพที่ 79)
และสําหรับที่พระอุโบสถวัดโลการาม มีปรากฎเฉพาะการปั้นประดับตรงซุ้มหน้าต่าง เนื่องจากพื้นที่
ปิดล้อมมีเฉพาะห้องคูหาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ทําให้ประตูจึงย่นระยะไปอยู่ตรงหน้าพระประธาน
ซึง่ ช่องเปิดนี้จําเป็นต้องมีขนาดความกว้าง-สูงที่ใหญ่กว่าหน้าตักและเศียรของพระประธาน ทําให้ช่อง
เปิดในตําแหน่งนี้จึงมีความกว้างมาก จนเกือบเท่ากับความกว้างของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ ในการประกอบ
พิธีกรรม (พื้นภายในที่ยกระดับให้แตกต่างจากพื้น ระเบียงล้อม) ดังนั้นจึงไม่มีพื้นที่เหลือพอในการ
ประดับตกแต่ง (ภาพที่ 80) ทําให้ในส่วนกลางของวัดโลกรามจึงมีเพียงหน้าต่างเท่านั้นที่ปรากฏการ
ประดับตกแต่ง โดยมีลักษณะเป็นลายลายเครือเถาประกอบเทพนม สําหรับช่องหน้าต่างนั้นทําเป็นวง
กบไม้และมีไม้ซคี่ ล้ายลูกกรงประดับอยู่ ซึ่งรูปแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมีบานปิด

ภาพที่ 79 การปั้นประดับส่วนบน เหนือกรอบประตู-หน้าต่าง พระอุโบสถวัดแหลมพ้อ

ภาพที่ 80 ช่องเปิดตรงหน้าพระประธาน และซุ้มหน้าต่าง พระอุโบสถวัดโลการาม

51

น่าจะทําในคราวเดียวกับการบูรณะครั้งใหญ่ หลังปี่ พ.ศ. 2427 ดูเพิ่มในบทที่ 3 วัดแหลมพ้อ.
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ส่วนบน หมายถึงส่วนที่เป็นหลังคาในภาพใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย หน้าบัน เครื่องลํายอง
เครื่องมุง และการประดับตกแต่ง หลังคานั้ นถือเป็นส่วนสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของอาคาร ซึ่งนอกจาก
จะให้คุณค่าในด้านประโยขน์ใช้สอยแล้ว ยังเป็นส่วนที่แสดงออกถึงฐานานุศักดิ์ของอาคารนั้นๆ ด้วย
แบบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) เนื่องจากอาคารในแบบส่วนกลางซึ่งได้กล่าวแล้วว่ามีขนาด
ใหญ่ หากว่าทําเป็นหลังคาชั้นเดียวก็คงเลี่ยนตา ดูไม่สู้งาม และไม่สมเป็นแหล่งรวมรวมศิลปวิทยาขั้น
สุง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า วัดที่มีขนาดใหญ่ ก็จะมีชั้นของหลังคามากขึ้น ด้วย ซึ่งหากเรามองตรงไปยังรูป
ด้านหน้าของอาคาร เราจะเห็ นถึงการซ้อนชั้นของตับหลังคา คําว่าตับนี้ ก็คงเปรียบดูจากการซ้อน
กันของตับจาก โดยมากจะซ้อนกันประมาณ 3 แ
ญ่
ซ
4
เช่นวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสฯ ซึ่งเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง ในขณะเดียวกัน
ถ้าเรามองด้านข้างของอาคาร และมองไปยังเส้นรอบรูปของหลังคา ที่เป็นลักษณะขั้นบันได้ อันนี้
เรียกว่า ลดชั้น หากเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ไ ม่มีมุขหน้าหลัง ซึ่งโดยทั่วไปอาคารแบบพระราชนิยมมัก
ไม่ปรากฎ ก็จะลดชั้นหลังคา 2 ลด
หน้าบัน คือส่วนที่เป็นแผงไม้หรือแผงปูนตรงด้านสกัดของอาคาร ปกติมักทําลวดลายปิด
ประดับบนพื้นผิวด้านนอก หน้าบันเป็นส่วนของอาคารที่มองเห็นชัดที่สุดเมื่อเราหันหน้าเข้าด้านสกัด
ของอาคาร รวมทั้งเป็นส่วนประกอบที่มีประมาตรขนาดใหญ่ ดังนั้นหากมองในเชิงช่าง พื้นผิวของหน้า
บันจึงใช้สําหรับแสดงฝีมือของช่างชั้นครู ดังนั้นงานประดับที่อยู่ตรงหน้ าบันจึงถือเป็นของงามชิ้นเอก
ของสํานักหรือตระกูลช่างนั้นๆ อันจะนํามาซึ่งเกียตริยศชื่อเสียงของนายช่างผู้สรรค์งาน
หน้าบันนั้นแต่เดิมแบบราชประเพณีทําเป็น ลายลายอย่างกระหนก เครือเถา ลายประเภท
นี้จะมีความหมายเฉพาะการประดับตกแต่งเท่านั้น ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือลายประกอบประกอบ
เทวดา หรืออมนุษย์ เช่น ช่อลายกระหนกเปลวประกอบภาพนาราย์ทรงครุ ฑ การตกแต่งประเภทนี้
นอกจากจะใช้เพื่อความงามแล้วจะมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ด้วย ส่วนหน้าบันซึ่งเป็นที่นิยมใน
แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
ล ณะเป็นแผงอิฐทึบ ใช้กระเบื้องเคลือบเป็นวัสดุ ในการตก
แต่งหน้าบัน ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษที่เพิ่งปรากฎเป็นครั้งแรกในรัชกาลนี้ ลักษณะของลวดลายการ
ประดับนั้น มีหลากหลายประเภท เช่น หน้าบันแบบที่มีลายเป็นดอกไม้มงคลหรือลายพฤกษชาติผสม
กับลายทิวทัศน์แบบจีน ส่วนใหญ่ลายส่วนที่ประกอบเป็นทิวทัศน์จะประดับอยู่ทางส่ว นล่างของหน้า
บัน เช่น หน้าบันพระอุโบสถและพระวิหารวัด ไพชยนต์พลเสพ (ภาพที่ 81) และหน้าบันแบบที่ลาย
เป็นดอกไม้มงคล ซึ่งส่วนใหญ่ทําเป็นลายรูปดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศผูกเป็นเครือเถาบางแห่งมี
ลายดอกไม้แจกันเป็นประธานของหน้าบัน หน้าบันประเภทนี้พบหลายแห่งด้วยกัน เช่น หน้าบัน
อุโบสถและวิหารวัดโปรดเกศเชษราม เป็นต้น (ภาพที่ 82)
ส่วนหน้าบันของพระวิหารวัดราชโอรสนั้น เป็นหน้าบันสองชั้น คือเป็นหน้าบันซึ่งเกิดจาก
หลังคาตับบนสุดหรือตับที่ 1 กับหลังคาตับที่ 2 ซึง่ มีบัวตามแนวนอนในระดับเดียวกับปลายหลังคาตับ
ที่ 1 แบ่งพื้นที่หน้าบันนี้ออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน เรียกว่า”หน้าบันสองชั้น” หน้าบันแบบที่
ปรากฏสัญลักษณ์สัตว์เทพอันได้แก่ มังกรและหงส์ (ภาพที่ 83)
เครื่องลํายอง คือตัวไม้แกะสลักปิดหัวท้ายเครื่องมุงหลังคาของอาคารในงานสถาปัตยกรรม
ไทย ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ และอาคารที่ใช้ใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นพระอุโบสถ พระวิหาร เป็นต้น แต่จะไม่ใช้ในอาคารประเภทที่อยู่
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อาศัย เคื่องลํายองนี้คงมีหน้าที่เช่นเดียวกับป้านลมในอาคารบ้านเรือนไทย ซึ่งทําหน้าที่ป้องกันลมที่จะ
พัดเข้ามาใต้กระเบื้อง ซึ่งจะทําให้หลังคาเปิดได้ เครื่องลํายองนี้รวมเรียกถึง ช่อฟ้า ใบระกา และหาง
หงษ์ด้วย ซึ่งมีทั้ งความสําคัญทั้งในแง่ของความงามที่ถูกออกแบบมาให้สอดรับกับผืนหลังคา และ
ความงามในเชิงสัญลักษณ์ด้วย

ภาพที่ 81 หน้าบันพระอุโบสถวัดไพชยนต์พลเสพ

ภาพที่ 82 หน้าบันอุโบสถวัดโปรดเกศเชษราม

ภาพที่ 83 หน้าบันของพระวิหารวัดราชโอรส
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เครื่องลํายองในแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 นั้น เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่เป็นปูนก่อ การ
ประดับตกแต่งด้วยปูนปั้ นตรงส่วนของเครื่องลํายองนั้นจึงมีข้อจํากัดในการเก็บ รายละเอียด และที่
สําคัญดูจะไม่เหมาะกับตัวอาคารอย่างจี นด้วย ทําให้เครื่องลํายองในแบบพระราชนิยมนี้จึงมีเพีย ง
ลักษณะของคิ้วบัวตรงกรอบหน้าบัน เท่านั้น เช่นในกรอบหน้าบันของพระวิหารวัดราชโอรส (ภาพที่
83) หรือบางแห่งอาจเป็นลักษณะของลายใบไม้ม้วนขึ้นมาตรงปลายสันกรอบหน้าบัน ซึ่งลายใบไม้นี้ก็
จะสอดรับกับตัวลายหน้าบันที่ทําเป็นลวดลายธรรมชาติ เช่นที่วัด พระอุโบสถและพระวิหารวัดอัปสร
สวรรค์ พระอุโบสถวัดประดู่ฉิมพลี เป็นต้น ซึ่งแท้จริงนั้นจึงไม่ควรเรียกว่า เครื่องลํายอง เนื่องจากไม่
มีลักษณะของช่อฟ้าหางหงษ์ให้เห็น เป็นแต่เพียงคิ้วบัวขอบหน้าบันตามที่กล่าวไป
เครื่องมุง นิยมใช้กระเบื้องเกล็ดเต่าตามแบบพระราชประเพณี เนื่องจากอาคารในแบบ
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีหลังคาซ้อนชั้นหลายชั้ น กระเบื้องจีนซึ่งมีวิธีการมุง
แบบ หนัก ทึบ ตัน จึงไม่เหมาะกับการมุงซ้อนหลายชั้นในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทําให้เสี่ยงต่อการ
พังทลายได้ ง่าย แต่ จ ะเห็ น ว่ าอาคารแบบพระราชนิยมฯ ที่มีข นาดเล็ กจะมีปรากฎแบบที่มุ งด้ว ย
กระเบื้องและวิธีการอย่างจีนด้วย เช่น วิหารศาลาการเปรียญ และวิหารพระยืน วัดราชโอรสฯ
แบบวัดต้นอย่าง (สงขลา/ขื่อตรง/ขื่อเฉียง) เนื่องจากส่วนบนเป็นส่วนของหลังคาในภาพ
ใหญ่ ไม่ได้มีลั กษณะเฉพาะที่แบ่ งแยกระหว่างพระอุโ บสถในแบบขื่อตรงหรือ ขื่อเฉียง ดังนั้นการ
วิเคราะห์ ในส่ว นนี้จึ งกล่ าวรวมกัน ทั้งในแบบขื่อตรงและขื่อ เฉียง ซึ่ งประกอบด้ว ย พระอุโบสถวัด
สุวรรณคีรี (ขื่อตรง) และพระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาส (ขื่อเฉียง)
หน้าบัน ในกลุ่มวัดต้ นอย่างนั้นเป็นรูปแบบก่ออิ ฐทึบไม่มีไขราหน้าจั่วตามแบบฉบับ ของ
อาคารแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
ณ (แบบต้นอย่าง/ขื่อตรง)
ั้นเป็น
ล
และ
ล
ะ
เครื่องเคลือบที่ประดับนั้นเป็นเครื่องเคลือบอย่าง
เต็มใบ ในขณะที่วัดศิริวรรณาวาส (แบบต้นอย่าง/ขื่อเฉียง) ไม่ได้ประดับอะไร เป็นแต่เพียงฉาบผิว
เท่านั้น ซึ่งโดยแท้จริงแล้วการใช้เครื่องเคลือบมาประดับหน้าบันของอาคารในแบบพระราชนิยมฯนั้น
จะเห็นได้ว่าทรงมีหลักสําคัญคือ ประหยัด เรียบง่าย และคงทน ซึ่งในการประดับกระเบื้องเคลือบนั้น
อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าไม่เคยปรากฎมาก่อนในสมัยก่อนหน้า ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นผลมาจากเครื่อง
เคลือบที่เกิดการเสียหายจากการขนส่ง มาประดับแทนกระจกเกรียบที่ต้องใช้ทรัพยากรและเวลาใน
มากในการปรุงกระจก จากนั้นจึงเป็นที่นิยมและเห็นว่างาม ต่อมาจึงใช้กระเบื้องเต็มใบที่สมบู รณ์มา
ประดับเพิ่ม ดังนั้นในเมืองสงขลาซึ่งแม้ต้องการสร้างสถาปัตยกรรมตามอย่างแบบพระราชนิยมฯ แต่
เครื่องเคลือบนั้นก็เป็นของนําเข้าจากเมืองจีน เป็นของมีราคา ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทํา
ให้ไม่ใช้กระเบื้องเคลือบประดับทีห่ น้าบันพระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาส
เครื่องลํายอง ทั้งที่วัดสุวรรณคีรี และวัดศิริวรรณาวาสนั้น เป็นแบบลายใบไม้ม้วน โดยวัด
วัดสุวรรณคีรีจะเป็นลายใบไม้ที่ใหญ่และสมบูรณ์กว่าวัดศิริวรรณาวาส เนื่องจากได้กล่าวแล้วว่าเครื่อง
ลํายองที่มีลายใบไม้ม้วนแบบพระราชนิยมฯ นั้น โดยส่วนใหญ่ที่ปรากฎในแบบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
จะสอดรับกับลายธรรมชาติ ใบไม้ ดอกไม้ในส่วนของหน้าบัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงหน้าบันของ
พระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาสแล้วว่า ไม่ปรากฎการประดับตกแต่งในส่วนหน้าบัน ทําให้เครี่องลํายองศิ
ริวรรณาวาสจึงเป็นเพียงจงอยเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับหน้าบันที่เรียบเกลี้ยง เพราะหากทําเป็น
ใบไม้สวยงามลายละเอียดมากไปอาจขัดแย้งกับหน้าบันและดูไม่มีที่มาที่ไป
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เครื่องมุง มุงด้ว ยกระเบื้ องสงขลาปลายแหลม ซึ่งกระเบื้อ งดินเผาเมืองสงขลา เป็น
กระเบื้องที่มีชื่อเสียง และได้ความนิยมกันอย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานาน มีรูปแบบและคุณสมบัติ
เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของภาคใต้ มีประวัติว่าชาวจีนได้นําเข้ามาในสมัยแรกเริ่มการตั้งถิ่น
ฐานของกลุ่มชาวจีน ต่อมาคนในท้องงถิ่นดั้งเดิมจึงมีการรับช่วงต่อและได้ขยายกิจการออกไปอย่าง
กว้างขวาง จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ส่วนกลางอย่างกรุงเทพฯ มี
แหล่งผลิตอยู่บริเวณทิศตะวันตกของตัวเมืองสงขลา ตั้งแต่บริเวณบ้านท่าอิฐ ท่าสะอ้าน ขึ้นไปจนถึง
บริเวณบ้านท่านางหอม ต.น้ําน้อย อ.หาดใหญ่ บริเวณบ้าน โคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมือง และบ้านบาง
โหนด ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ ซึง่ ในอดีตนั้นเคยมีเตาเผาอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่น้อยกว่า 200 เตา แต่ใน
ปัจจุบันมีโรงกระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวคือที่บ้านท่านางหอม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพที่ 84 เตาเผากระเบื้องสงขลา ที่บ้านท่านางหอม อําเภอหาดใหญ่
แบบวัดเอาอย่าง (สงขลา/ขื่อตรง/ขื่อเฉียง) ประกอบด้วย พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า วัด
โลการาม และวั ด แหลมพ้ อ วั ด เหล่ า นี้ ส ร้ า งหลั ง จาก
ล ของรั ช กาลที่ 4
ล
พ
ะล
ล แ พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้
ได้เริ่มมี
การบู ร ณะมาอย่างต่อเนื่ อง โดยได้นํา แบบอย่างมาจากวัดต้น อย่างในเมืองสงขลา ผสมผสานกับ
ลักษณะสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4
ะ ล แ ลดล ณะเฉพาะ
อิทธิพล ล เช่น หน้าบัน และ
ล
หน้าบัน ทําเป็นแบบมีไขราหน้าจั่ว และปูนปั้นประดับอย่างไทยประเพณี ยกเว้นหน้าบัน
พระอุโบสถวัดโลการามเท่านั้นที่ไม่มีไขรา แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีส่วนประกอบของหน้าบันที่ครบถ้วน
เครื่องลํายอง นิยม
และใช้วัสดุปูนปั้นแทนไม้ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่
แพร่หลายมากในแบบร่วมอย่างกับพระราชนิยม กลุ่มเอาอย่างของเมืองสงขลา โดยรูปพญานาคนั้นมี
รายละเอียดที่สวยงามครบองค์ประกอบ เช่น หงอน รัดอก เกล็ด เป็นต้น
เครื่องมุง มุงด้วยกระเบื้องสงขลาปลายแหลมเช่นเดียวกัน
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โครงสร้าง ระบบโครงสร้างเป็นสิ่งสําคัญแรกสุดที่ต้องให้ความสําคัญ ซึ่งนอกจากขนาดของ
อาคารแล้ว ที่ตั้งของอาคารก็เป็นสิ่งจําเป็นในการกําหนดโครงสร้างของอาคารนั้นๆ ด้วย
แบบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) โดยทั่วไปในแบบส่วนกลางนั้น อาคารขนาดใหญ่ในสมัย ต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) มักใช้ โอ่ง ไห เป็นส่วนหนึ่งของฐานราก เนื่องจากบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์นั้นเป็นที่ลุ่ม พื้นดินอ่อนนุ่ม การสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักมาก จึงเสี่ยงต่อ
การทรุดตัวของอาคาร ดังนั้นอาคารขนาดใหญ่เช่นพระปรางค์วัดอรุณฯ หรือพระอุโบสถวัดระฆังฯ จึง
มีการลดน้ําหนักของฐานรากโดยการใช้โอ่งหรือไหมาเรียงต่อกันเป็นชั้นฐานต่อจากชั้นซุง อีกทีหนึ่ง
แล้วใช้ทรายอัดตรงระหว่างโอ่งหรือไหแต่ละลูกเพื่อลดแรงเสียดทานของพื้นผิวโอ่งหรือไห ซึ่งเป็นการ
ใช้หลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า “แรงลอยตัว” (Floating Foundation)
สําหรับโครงสร้างการถ่ายแรงของผนังนั้น ที่เห็นจากภายนอกว่าเป็นกําแพงรั บน้ําหนัก
แท้จริงนั้นการก่อสร้างใช้วิธีการตั้งโครงเสาไม้ขึ้นก่อนเพื่อรับโครงสร้างหลังคา แล้ว จึงก่อผนังปูนหุ้ม
อีกชั้นหนึ่ง หรืออีกวิธีการหนึ่งที่ควบคู่กันไปคือใช้อิฐก่อเป็นเสาขึ้นไปเพื่อใช้รับโครงสร้างหลังคา แล้ว
จึงก่ออิฐเป็ นผนังล้อมตามแนวเสา แต่วิธีการนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่าเพราะต้องรอให้เสาก่ออิฐ
แข็งตัวดีเสียก่อน52
โครงสร้างส่วนบนนั้นถือได้ว่าเป็นทักษะเชิงช่างชั้นสูง เพราะนอกจากจะต้องมีความคงทน
แข็งแรงแล้ว ยังต้องมีความงามไปพร้อมกันด้วย โครงสร้างส่วนบนนี้มีลักษณะต่างกันเป็นสองอย่างคือ
แบบจันทัน และแบบจัน ทันต่อ ซึ่งโดยมากระบบจันทันนั้นจะใช้กับอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
ส่วนระบบจันทันต่อ หรือระบบผสมนั้น จะใช้กับอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งในระบบจันทันต่อนี้ถือได้ว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างอาคารในสมัยรัตนโกสินทร์ตน้ 53

ลายเส้นที่ 62 ฐานรากแผ่วางบนโอ่งหรือไห โดยมีแนวความคิด คือ น้ําหนักอาคาร+ฐานรากเท่ากับ
หรือน้อยกว่าน้ําหนักดินที่ขุดออกไป

52

สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปการ, 2533).
53
เรื่องเดียวกัน.
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ลายเส้นที่ 63 โครงสร้างแบบจันทันและแบบผสม
ที่มา: สมคิด จิระทัศนกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปการ, 2533), 262.

แบบวัดต้นอย่าง (สงขลา/ขื่อตรง/ขื่อเฉียง) การที่พระอุโบสถของวัดในแบบตัวอย่างทั้ง 2
วัด ตัง้ อยู่บนเนินเขา โดยเฉพาะพระอุโบสถวัดสุวรณคีรี ถือว่าเป็นอาคารขนาดกลางที่ใหญ่กว่าวัดอื่นๆ
ในจํ า นวนอาคารที่ ศึ กษา แต่ ก็ ไ ม่ไ ด้ ห มายความว่า จะใช้ ระบบฐานรากแบบโอ่ง หรือ ไหตามแบบ
ส่ ว นกลางที่ไ ด้กล่ าวไป เพราะเนื่ องจากที่ตั้งของวัด ซึ่งอยู่บ นเนินเขาบนพื้นดินแข็ง จึงไม่ มีความ
จําเป็นต้องใช้ฐานรากแบบโอ่งหรือไห ซึ่งเหมาะสําหรับอาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อน อีกทั้ง
การใช้ฐานรากแบบโอ่งหรือไหจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งหากผิดพลาดอาจทําให้อาคารเกิด
ความเสี ย หายได้มากกว่าอาคารที่ใช้ฐ านรากแบบคลองรากก็เป็นได้ ฐานรากของพระอุโ บสถวั ด
สุวรรณคีรีจึงน่าจะใช้อิฐก่อเป็นตารางตามแนวช่องเสา แบบที่เรียกว่า คลองราก แต่ในปัจจุบันตามที่
ได้กล่ าวแล้ วว่าตรงเสาพะไลของพระอุโบสถได้มีการเปลี่ยนมาใช้เป็นเสาและคานคอนกรีด จึงไม่
สามารถระบุได้ถึงตําแหน่ งเสาเดิมที่ชัดเจน การเปลี่ยนเสาเดิมนั้นอาจเนื่องมาจากพระอุโบสถวัด
สุวรรณคีรีมีขนาดใหญ่รวมทั้งตับหลังคาที่มีความสูงและชันมากกว่าวัดอื่นๆ โดยเฉพาะตับหลังคาตรง
ชายคาปีกนก ซึ่งมีความชันและเอียงมาก ทําให้มพี ื้นที่ระนาบของหลังคาปีกนกที่เพิ่มขึ้น จนกลายเป็น
สาเหตุแห่งในการชํารุดของเสาพะไล และเนื่องจากตับหลังคาที่ชั้นทําให้มีปริมาตรของผืนหลังคามาก
โครงสร้างหลังคาจึงเป็ นแบบจันทันต่อ คือระบบผสมระหว่างตุกตากับจันทัน ในขณะเดียวกันที่พระ
อุโบสถวัดศิริวรรณาวาส ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและหลังคาที่ไม่ชันมากนัก น้ําหนักที่ลงสู่ดินจึงมีความพอดี
ทําให้หลังคาปีกนกจึงไม่พังทลาย และด้วยอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก จึงใช้โครงสร้างแบบจันทันใน
การรับน้ําหนักโครงสร้างหลังคา
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แบบวัดเอาอย่าง (สงขลา/ขื่อตรง/ขื่อเฉียง) ได้แก่พระอุโบสถวัดสลักป่าเก่า วัดโลการาม
และวัดแหลมพ้อ ถึงแม้ว่าวัดในกลุ่ม แบบเอาอย่างนี้จะไม่ได้ตั้งอยู่บนเนินควนอย่างวัดในกลุ่มแบบ
ตัวอย่างก็ตาม แต่จากอาคารที่มีขนาดเล็กทําให้สันนิ ษฐานได้ว่าอาจมีโครงสร้างส่วนฐานแบบคลอง
รากหรื อแบฐานรากแผ่ และสื บ เนื่องจากอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่นักทําให้ โ ครงสร้างส่ ว นบนจึงมี
ลักษณะเป็นแบบจันทัน

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบส่วนประกอบต่างๆ แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
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สรุปการก่อรูปของพระอุโบสถในกลุ่มอิทธิพลจีนในเมืองสงขลา
การเกิ ด ขึ้ น ของศิ ล ปะและสถาปั ต ยกรรมอิ ท ธิ พ ลจี น ในเมื อ งสงขลานั้ น อยู่ ใ นช่ ว งการ
ปกครองเมืองสงขลาตั้งแต่พระสงขลา (เหยียง แซ่เหา) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 1 (พ.ศ. 2318-2327)
จนถึงช่วงเวลาการย้ายเมืองสงขลามาอยู่ทีฝั่งแหลมสน ปี พ.ศ. 2385 ในสมัยการปกครองของพระยา
วิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 4 (พ.ศ. 2360-2390) กระทั่งเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านทาง
สถาปัตยกรรมในปี พ.ศ.2390 ในสมัยการปกครองของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เจ้าเมืองสงขลา
ลําดับที่ 5 ซึง่ จากการจําแนกลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นของพระอุโบสถในอิทธิพลวัฒนธรรมจีนใน
เมื อ งสงขลา สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 รู ป แบบ คื อ แบบจี น ประเพณี และแบบร่ ว มอย่ า งกั บ
สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
พระอุโ บสถแบบจี น ประเพณี พบเพี ยงตั ว อย่ างเดีย ว คื อ พระอุ โ บสถวัด ดอนแย้ จาก
การศึกษาทางประวัติศาสตร์การปกครองของเจ้าเมืองสงขลาพบว่า ในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ย
นเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 4 ตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่ 2 และตอนต้นของรัชกาลที่ 3 มีบันทึก
กล่าวถึงการสร้างศาลหลักเมืองสงขลา ระบุว่า “...พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) ได้ให้ช่างก่อตึกคร่อม
หลักเมืองไว้ 3 ล
ล
ล
…”54 และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็
ปรากฎการสร้างศาลเทพเจ้าอยู่หลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าปุนเถ้าก๋ง และศาลเจ้าโป้อันเตียน เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับเอกสารชั้นรองที่มีความเห็นว่า พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เป็นผู้เคร่งครัดในธรรมเนียม
จีน ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่า วัดดอนแย้น่าจะอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ด้วย
เช่นกัน
ในสมัยของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ความสัมพันธ์ของเจ้าเมืองสงขลากับส่วนกลางทาง
กรุงเทพฯ ไม่สู้ดีนัก ถึงขนาดมีรับสั่งจะประหารชีวิตพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เลยทีเดียว สาเหตุ
หนึ่งมาจากการที่พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ไม่สามารถควบคุมดูแลเมืองไทรบุรีซึ่งเป็นเมืองขึ้นของ
สงขลาในขณะนั้นได้ ดังปรากฏข้อความในจดหมายหลวงอุดมสมบัติ เมื่อครั้งปราบกบฏไทรบุรี ใน
พ.ศ.2381 ดังนี้
แล้วรับสั่งท้าวพระกรุณาด้วยราชการเมืองไทรว่าออกไปสักทีหนึ่งเถิด อ้ายแขกมันจองหอง
คุมเหงนักหนายกเข้ามาในเขตแดนเมืองสงขลา ทําเอาเมืองจะนะ เมืองเทพาไปได้ พระยาสงขลา
ก็พากันอ้อแอ้เสียหมด นั่งให้อ้ายแขกมันหลอกลวง ทําเข้ามาได้จนในเขตแดนอ้ายแขกมันก็เป็น
แต่ลูกเล็กๆ ยังให้มันทําได้ น่าเกลียด น่าชังนักหนาทีเดียว อ้ายย่าโม่อะไรมิรู้ ถ้าไม่เป็นคนชอบ
76
อัชฌาสัยอยู่แต่ก่อนแล้วจะส่งท้าวพระกรุณาให้ออกไปตัดหัวมันเสีย

ประกอบกับ ความขัดแย้งกับ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชที่มีมาตั้งแต่สมัยเจ้าเมืองคนก่อ น
พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) พ.ศ. 2355-2360 รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมส่วนตัว ของพระยาวิเชียรคิรี
(เถี้ยนเส้ง) ที่ส่อไปในทางทุจริต และเรื่องการเข้าไปพัวพันกับการค้าฝิ่น 77 ทําให้ในสมัยของพระยา
54

พระยาวิเชียรคิรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ: พระนครการพิมพ์, 2519), 25-26.
หลวงอุดมสมบัติ, จดหมายเหตุหลวงอึดมสมบัติ พร้อมคําบรรยายของสมเด็จพระเจ้า บนมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (กรุงเทพฯ: กรมมศิลปากร, 2530), 58.
77
เรื่องเดียวกัน, 178-179.
76
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วิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) จึงถือเป็นช่วงเวลาที่เมืองสงขลาตกต่ําลงอย่างมาก ส่งผลโดยตรงต่อความมี
เสถี ย รภาพของเจ้ า เมื อ งและอํ า นาจของตระกู ล เจ้ า เมื อ ง รวมถึ ง ผลประโยชน์ ม หาศาลจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและการค้าในเมืองสงขลา
พระอุโบสถแบบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เมื่อเจ้าพระยา
วิเชียรคิรี (บุญสังข์) ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 5 (พ.ศ. 2390-2408) ตรงกับปลายรัชกาลที่ 3 ถึง
ตอนต้นของรัชกาลที่ 4 ซึ่งตามประวัติกล่าวว่าได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในส่วนกลางทางกรุงเทพฯ อยู่
หลายปี จึงมีความใกล้ชิดกับราชสํานัก และเมื่อได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลาจึงได้นําเอาอิทธิพลต่างๆ ทั้ง
ทางการเมืองการปกครอง รวมถึงแบบอย่างทางศิลปะและสถาปัตยกรรม มาพัฒนาเมืองสงขลา
ช่ว งเวลาที่ เมือ งสงขลาอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของเจ้ าพระยาวิเ ชีย รคิรี (บุ ญสั งข์ ) นั้ น
บ้านเมืองเป็นปกติสุขดี ไม่ค่อยมีสงคราม เจ้าเมืองสงขลาจึงมีเวลาดูแลและพัฒนาบ้านเมืองได้อย่าง
เต็มที่ เมืองสงขลาในเวลานั้นจึงเติบโตขึ้นในหลายๆ ด้าน จนเป็นที่ชื่นชอบของรัชกาลที่ 4 ดังมีบันทึก
ในครัง้ ที่ทรงเลื่อนบรรดาศักดิ์ของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ให้สูงขึ้นว่า
พระยาวิเชียรคิรีศรีสมุทวิทธิศักดาดามหาพิไชยสงครามปรามภักดีพิริยาพาหบุญสังข์คนนี้
ได้เป็นที่ผู้สําเร็จราชการเมืองมาได้ 9 ปีแล้ว และไม่มีถ้อยความอุทธรณ์ฟ้องร้องแต่กรมการ
ผู้น้อยแลไพร่บ้านพลเมืองแลหัวเมืองแขกประเทศราชแต่สักครั้งหนึ่ง ก็เห็นเป็นความชอบมากอยู่
แล้ว ควรจะเลื่อนให้สูงขึ้นตามให้สูงขึ้นตามอย่างแต่ก่อน เพราะฉะนั้น บัดนี้ให้พระยาวิเชียรคิรี
ศรีสมุทวิสุทธิศักดามหาพิไชยสงครามรามภักดี อภัยพิริยปรากรมภาหุ ถือศักดินา 10,000 จงมี
อํานาจได้ว่ากล่าวสิทธิขาดในราชการทั้งปวงตลอดจนแขวงเมืองสงขลาแลเมืองขึ้นเมืองสงขลาทัง้
78
ปวง

ในช่วงของการปกครองเมืองสงขลาของเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2390-2407 เป็นระยะเวลา 17 ปี ซึ่งนอกจากจะปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบเรียบร้อยแล้ว
เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) ยังเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ด้วย และยังได้
ชักชวนบรรดาญาติพี่น้องในตระกูล ณ สงขลา ตลอดจนกรมการและชาวเมืองให้ทําบุญทําทานด้วย
เช่นกัน ดังปรากฏในพงศาวดารเมืองสงขลาว่า
เจ้าคุณผู้สําเร็จราชการเมืองสงขลาที่ประพฤติซึ่งการทั้งปวง แต่ล้วนให้ประโยชน์แก่ตน
และผู้อื่น แล้วจึงทําและอุตส่าห์ชักนํากระทําสงเคราะห์แก่ญาติและกรมการชาวบ้านชาวเมืองทั้ง
79
ปวงให้ชักชวนกันทําบุญให้ทานและช่วยกันทํานุบํารุงพระบวรพุทธศาสนา

ประกอบกับในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดกระแสการบูรณะวัดวาอารามขึ้นอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
เป็นเหตุผลสําคัญในการก่อเกิด แบบอย่าง
ล
ที่เรียกว่าแบบพระราชนิยมฯ
ล ณะเป็นสถาปัตยกรรม ผสม ซ แ บ ัชกาลที่ 3
ไว้เป็น
การส่วนพระองค์ เช่น วัดราชโอรสฯ และสําหรับพระราชทานแก่พระเจ้าลูกเธอฯ เช่น วัดเทพธิดา
78

เจ้า พระยาวิเ ชีย รคิ รี (บุ ญสั งข์) , “พงศาวดารเมืองสงขลา”, ใน ประชุ มพงศาวดาร เล่ ม 30
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2511), 314.
79
พระยาวิเชียรคิรี (ชม), พงศาวดารเมืองสงขลา (กรุงเทพฯ: พระนครการพิมพ์, 2519), 245.
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รามฯ เป็นต้น จึงสันนิษฐานว่าเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) จึงอาจใช้โอกาสนี้ในการสร้าง/บูรณะวัด
วาอารามต่างๆ ด้วย เช่น วัดสุวรรณคีรี ซึ่งมีฐานะเป็นวัดประจําตระกูลของเจ้าเมืองสงขลา รวมถึงวัด
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันอย่างวัดศิริวรรณาวาส ซึ่งมีลักษณะตามแบบฉบับของช่างหลวงในกรุงเทพ
จากทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสมัยเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) อาจกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายการ
ปกครองเมืองสงขลาเพื่อการกลับมามีเสถียรภาพทางอํานาจของตระกูลเจ้าเมืองสงขลาอีกครั้ง โดยใช้
วิธีการต่างๆ ในรูปแบบของการปกครองเมืองสงขลา รวมถึงรูปลักษณ์ที่แ สดงผ่านงานศิล ปะและ
สถาปัตยกรรม ซึ่งที่มีลักษณะร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 อย่างเห็นได้
ชัด และมีพัฒนาการที่แตกต่างจากในสมัยพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) ดังนั้นการปฎิบัติของเจ้าพระยา
วิเชียรคิรี (บุญสังข์) จึงเปรียบเสมือนการเอาใจส่วนกลางเพื่อความมีเสถียรภาพของตระกูลเจ้าเมือง
เอง
ในที่สุดเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) จึง การแ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์ น พ ะ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
การปกครองเมืองสงขลา เจ้าพระยาวิเชียรคี รี (บุญสังข์ )
การก
ี
ะล
สงขลา
ได้ ล
สมัยของ
พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) เจ้าเมืองสงขลาลําดับที่ 3 พ.ศ. (2355-2360) และพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ย
นเส้ง)
สงขลาลําดับที่ 4 (พ.ศ. 2360-2390)
ล
แ
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้ /
บูรณะ ซึ่งตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ถึงตอนต้นของรัชกาลที่ 4 จนกระทั่งเข้าสู่ตอนกลางของสมัย
รัชกาลที่ 4 ถึงแม้ว่า
ะแ ล ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ะมีการปรับปรุง- ล แปลง
บ้าง แ
ล การพื้นฐานถือว่า คง เนื่อง สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมใน ัชกาลที่ 3 อยู่
เป็นทุนเดิม
พาะ แ
ะ ล
ล
พ
ะล
ล
พะ
ะ
แ พระพุทธศาสนา
ในดินแดนแถบนี้
ดังเห็นได้จากจํานวนวัดที่มีอยู่อย่างหนาแน่น แต่ได้
ร้างไปในสมัยปลายอยุธยา และได้เริ่มมีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นําเอาแบบอย่างมาจากวัดที่
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้สร้าง/บูรณะไว้ คือเป็น
ะ ล
และมี
คิ้วบัวตรงปลายผนังรับชายคาปีกนก ผสมผสานกับลักษณะสถาปัต ยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ
ประดับตกแต่งเครื่องลํายองแบบครุฑจับนาค จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบพระอุโบสถที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชาย
ขอบของเมืองสงขลา จึงมีลักษณะเป็นแบบเอาอย่างจากสถาปัตยกรรมต้น อย่างที่เจ้าพระยาวิเชียรคีรี
(บุญสังข์) ได้สร้าง/บูรณะไว้
ด้ว ยรูป การณ์ นี้กล่ าวได้ว่าสถาปัตยกรรมแบบอิทธิพลจีนที่เกิดขึ้นในเมืองสงขลานั้น มี
บทบาททางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเห็นได้ชัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสถียรภาพ
ทางอํานาจของตระกูล เจ้าเมือง กระทั่งเป็นที่แพร่ห ลายและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจาก
ชาวเมืองสงขลาในสมัยต่อมา และได้เป็นพื้นฐานให้เกิดการบูรณะวัดวาอารามในแบบอิทธิพลตะวันตก
ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวในข้อต่อไป
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กลุ่มอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตก
เมื่อกระแสวัฒ นธรรมจีนเริ่มหมดบทบาทลง ในขณะเดียวกันชาติตะวันตกเริ่ม เข้ามามี
บทบาทมากขึ้น ซึ่งเหตุผ ลส าคัญในการขยายอานาจของชาติตะวั นตกนั้น สื บเนื่ องมาจากความ
ต้องการวัตถุดิบ และแรงงานราคาถูก อันเป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของชาติแถบ
ตะวันตกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18
การเข้ ามาของสถาปั ตยกรรมตะวัน ตกในสมัย รัต นโกสิ นทร์ เ ริ่ม ตั้ง แต่ รัช สมั ยของสมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล 2 โดยมีโปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามา
เจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้รัฐบาลโปรตุเกสได้นาสิ่งของเข้ามาถวาย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหลายอย่าง เช่น ระย้าแก้ว กระจกใหญ่รูปกลม เชิงเทียน รูป
พระเจ้าแผ่นดินโปรตุเกส เป็นต้น ต่อมาสิ่งของเหล่านี้ได้กลายมาเป็นของสวยงามที่นิยมนาไปประดับ
ตามอาคารที่สาคัญ เช่น พระที่นั่งองค์ต่างๆ และวัดวาอาราม นอกจากนั้นยังมีภาพพิมพ์หรือรูปเขียน
เกี่ยวกับบ้านเมืองของตะวันตกเข้ามาบ้าง จึงทาให้เกิดความนิยมในศิลปะแบบตะวันตกหรือแบบเทศ
ขึ้น เพียงแต่รูปแบบทางศิลปะแบบดังกล่าวนี้เป็นแบบที่ช่างไทยจินตนาการขึ้นโดยนาองค์ประกอบ
บางอย่างของตะวันตกมาผสมผสานกับแบบไทย จึ งเกิดมีรูปแบบทางศิลปะที่ผสมผสานกัน เช่น ซุ้ม
ประตูสุนทรทิศาในพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น

ภาพที่ 85 ซุ้มประตูสุนทรทิศาในพระบรมมหาราชวัง

ครั้นมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 3 การติดต่อค้าขายกับ
ประเทศทางตะวันตกที่สืบเนื่องมากจากรัชกาลก่อนอันได้แก่โปรตุเกสและอังกฤษนั้นเริ่ มเกิดปัญหา
โดยเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งพยายามเสนอสัญญาการค้าขายที่เอาเปรียบประเทศสยามเป็นอันมาก
ทาให้สยามในขณะนั้นเกิดความรู้สึกระแวดระวังชาวตะวันตกมากขึ้น อย่างไรก็ตามการติดต่อกับ
ประเทศทางตะวันตกดังกล่าวนี้ ไม่สู้จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม
เท่าใดนัก
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ความพยายามที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าทันต่อกระแสวัฒนธรรมตะวันตกนั้นได้เริ่ม
ขึ้นแล้วตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ดังมีพระราชดารัส อันเป็น
อมตะก่อนเสด็จสวรรคตว่า “…การศึกสงครามข้างญวน ข้างพม่า ก็เห็นจะไม่ มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้าง
พวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การสิ่งใดของเขาที่ควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา แต่
อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว…”80
เมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 4 ลัทธิล่าอาณานิคม
ของชาติตะวันตกก็ส่งผลกระทบโดยตรงสยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาสนธิสัญญาเบาวริ่ง ในปี พ.ศ.
2398 โดยมีสาระสาคัญคือ ให้สยามเลิกการผูกขาดการค้ากับต่างประเทศโดยพระคลังหลวง และให้
สยามเก็บภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 3 นอกจากนี้คนในบังคับของอังกฤษกระทาผิดในราชอาณาจักรไม่ต้อง
ขึ้นศาลไทย ให้ขึ้นศาลกงศุลแทน81 สนธิสัญญาเบาวริ่งนอกจากทาให้สยามเสียผลประโยชน์ทางการ
ค้าแล้ว ยังต้องเสียสิทธิเสรีภาพนอกอาณาเขตแก่มหาอานาจตะวันตกเป็นครั้งแรก แม้สยามจะไม่
พอใจแต่ต้องจายอมเพราะยาเกรงในแสนยานุภาพของกองเรือรบอังกฤษ ซึ่งภายหลังสยามยังต้องทา
สัญญาที่มีใจความลักษณะเดียวกันนี้กับอีกหลายประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมทั้งญี่ปุ่นในปลาย
สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วย
อย่างไรก็ตามผลดีโดยตรงของสนธิสัญญาเบาวริ่ง คือ การขยายตัวครั้งใหญ่ของวงการค้า
เนื่องจากการเลิกผูกขาดสิทธิการค้ากับชาติตะวันตกโดยพระคลังหลวง ทาให้บรรดาพ่อค้าทั้ง รายเก่า
และรายใหม่ส ามารถทาการค้าโดยตรงกับชาติตะวันตกได้ เศรษฐกิจของสยามจึงขยายตัว อย่าง
รวดเร็ว ผลพวงจากการค้าข้ามชาตินี้ย่อมปฏิเสธไม่ได้ถึงการเคลื่อนย้ายทางสัมภาระทางวัฒนธรรมที่
ตามมา ซึ่งยังส่งผลโดยตรงต่อจานวนประชากรในเขตพระนคร ดังจะเห็นได้จากการที่รัชกาลที่ 4 ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้ขยายเขตพระนครออกไปทางทิศตะวั นออก โดยการขุดคลองผดุงกรุงเกษมและตัด
ถนนเพิ่มอีกหลายสาย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองจากการเป็นเมืองที่
ใช้เส้นทางสัญญจรทางน้า กลายมาเป็นเมืองที่ใช้การสัญญจรทางถนนเป็นหลักนับแต่นั้นมา
การรับอารยธรรมของชาติตะวั นตกในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงตระหนักดีถึงความก้าวหน้าของชาติตะวันตก แต่จากการพ่ายแพ้ของจีนใน
สงครามฝิ่นต่ออังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2382-2385 และจาก
ลา
ทาให้พระองค์ทรงทราบดีถึงความละโมบของชาติตะวันตก และทรงเห็นว่าคงไม่มีประโยชน์
ที่จะปิดกั้นการแพร่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้นจึงทรงหันมาเปิดรับอารยธรรมตะวันตกเสีย
เอง การเรียนรู้ภาษาจากชาติตะวันตกจึงเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรก โดยการจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน
ภาษาอังกฤษแก่พระราชโอรสและพระราชธิดา ตลอดจนเสนาบดีข้าราชการหนุ่มรุ่นใหม่ นอกจากนี้
ยังส่งพระราชโอรสบางพระองค์ไปศึกษาต่อในสิงคโปร์และอังกฤษด้วย
80

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2 (พระนคร: องค์การ
ค้าของคุรุสภา,2504), 188. อ้างใน สมชาติ จึงศิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.
2480 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553), 23.
81
สนธิสญ
ั ญาทีร่ าชอาณาจักรสยามทากับสหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดย
เซอร์จอห์น เบาว์ริง ราชทูตที่ได้รบั การแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย โดย เพิ่มเติมจากสนธิสญ
ั ญา
เบอร์นี สนธิสญ
ั ญาฉบับก่อนหน้าซึ่งได้รับการลงนามระหว่างสยามและสหราชอาณาจักรใน พ.ศ.2369 ในรัชกาลที่ 3
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สาหรับวิทยาการในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ กฎหมาย การเดินเรือ และการต่อเรือกลไฟ
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว ทรงเห็ นว่ ายังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับชาวสยาม จึงทรงจ้าง
ชาวตะวันตกมารับราชการในสาขานั้นๆ แต่สาหรับวิชาการเดินเรือและการต่อเรือกลไฟ มีชาวสยามที่
สามารถเรียนรู้จากชาวตะวัน ตกได้อย่างรวดเร็ว คือ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และขุน
นางตระกูลบุนนาค เป็นต้น
ส่ ว นในด้ า นการปกครองนั้ น พระองค์ ท รงโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส่ ง ขุ น นาง น าโดยสมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และกรมมหื่นวิษณุนาถฯ ไปดูการบริหารราชการที่
สิงคโปร์ (เมืองในอาณานิคมของอังกฤษ) ในปี พ.ศ. 2402 ซึ่งนอกจากการศึกษางานด้านบริหาร
ราชการแล้ว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ยังได้จดจาเอาลักษณะอาคาร
บ้านเรือนในสิงคโปร์ไว้ด้วย

ภาพที่ 86 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) พ.ศ. 2350-2425

อาคารแบบตะวันตกในเมืองสิงคโปร์นั้นถูกสร้างไว้โดยอังกฤษซึ่ง มีสถานะเป็นเจ้าอาณา
นิคมของสิงคโปร์ตั้งแต่ พ.ศ.2362 โดยอาคารที่สาคัญมักได้รับการสร้างโดยวิศวกรทหาร เช่น อาคาร
รัฐสภาเก่า ออกแบบโดย จอร์จ ดรัมโกลด์ โคลแมน (George Drumgold Coleman) ในปี พ.ศ.
236982 มีลักษณะคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค (Neoclassicism) มีลักษณะเด่นคือมี
ช่องเปิดวงโค้งและเป็นอาคารแบบสมมาตร ซึ่งเป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากสถาปัตยกรรมแบบกรีก โรมัน ส่วนอาคารเชิงพานิช เช่นตึกแถวหรือที่พักอาศัยขนาดเล็ก มักสร้างโดยช่างชาวจีน

82

สมชาติ จึงศิริอารักษ์ , สถาปัตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553), 30.
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ภาพที่ 87 อาคารรั ฐ สภาเก่ า ของสิ ง คโปร์ ออกแบบโดย จอร์ จ ดรั ม โกลด์ โคลแมน (George
Drumgold Coleman) ในปี พ.ศ. 2369

ภาพที่ 88 ตึกแถวหรือที่พักอาศัยขนาดเล็กในสิงคโปร์ สร้างโดยช่างชาวจีน
ที่ ม า: สมชาติ จึ ง ศิ ริ อ ารั ก ษ์ , สถาปั ต ยกรรมตะวั น ตกในสยาม สมั ย รั ช กาลที่ 4 - พ.ศ.2480
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553), 29.

หลั ง จากการกลั บ มาของสมเด็ จ
ะ บรม
(ช่ ว ง บุ น นาค)
และ
ษ
ฯ จึงได้นาแบบอย่างอาคารบ้านเรือนที่ปรากฎในเมืองสิงคโปร์มาสร้างในพระ
นคร โดยเฉพาะงานที่เป็ นอาคารพานิช และอาคารบ้านเรือนขนาดเล็ก แต่เนื่องจากการก่อสร้าง
ดังกล่าวยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน เป็ นเพียงการผสมผสานดัดแปลงระหว่างสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตก แบบไทย และแบบจีนที่คุ้นชินเท่านั้น
ตึกแถวรุ่นแรกที่สร้างขึ้นนี้มีให้พบทั่วไปตามถนนที่ตัดใหม่ เช่น บริเวณท่าเตียน และถนน
สนามไชย สาหรับให้ข้าราชการชาวต่างประเทศพักอาศัย ต่อมาได้สร้างเพิ่มขึ้นอีก บริเวณถนนเจริญ
กรุง ถนนบารุงเมืองและถนนเฟื่องนคร เพื่อคนทั่วไปเช่าประกอบการค้าและพักอาศั ย รูปแบบ
ตึกแถวนั้นคาดว่าได้รับอิทธิพลจากจีน ปีนัง และสิงคโปร์ ซึ่งมักเป็นงานช่างแบบจีนปนตะวันตก หรือ
แบบที่เรียกกันติดปากว่า แบบฝรั่งช่างเจ๊ก ส่วนที่เป็นแบบจีนคือหลังคามุงกระเบื้องลอนแบบจีน
คล้ายกับหลังคาศาลเจ้า ส่วนการใช้ช่องเปิดประตู หน้าต่างที่มีขื่อหรือคานโค้งเลียนแบบฝรั่งยังคง
เป็ น ไปตามจิ น ตนาการ ซึ่ ง นาย เอ บี กริ ส โวลด์ ชาวอเมริ กั น ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ งาน
สถาปัตยกรรมในช่วงนี้ว่า
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พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า ฯ ทรงเป็ น นั กก่อสร้างที่ ส าคัญ พระองค์โปรดดัด แปลง
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปให้เข้ากับความต้องการของชาวไทย ที่โปรดมากก็คืออาคารปูนชั้นเดียว
ที่เย็นสบาย มีหลังคาเป็นรั้วและมีแนวเสาอยู่ด้านหน้า อาคารแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการฟื้นฟู
สถาปัตยกรรมแบบกรีกรุ่นหลังในแคว้นแคโรไลนาใต้ (South Carolina) และแ
ล
(Louisiana)
แ
ล 4 ตกแต่งด้วย
83
ลวดลายเครื่องประดับแบบจีนอย่างงดงาม ลวดลายแบบนี้จะเป็นที่นิยมกันมากในรัชกาลก่อน

ภาพที่ 89 ตึกแถวแบบจีนบนถนนเจริญกรุงในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งอาจสืบทอดลักษณะดั้งเดิมมาจาก
สมัยรัชกาลที่ 4

สาหรับตัวอย่างอาคารขนาดใหญ่ที่รับอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งพบได้ตามที่
พักอาศัย ชนชั้นสูง เช่น ตามพระราชวัง และวังเจ้านายต่างๆ อาทิ เช่น หมู่พระตาหนักในพระอภิ
เนาวนิเวศน์ ในปี พ.ศ.2395-240084 และพระตาหนักต่างๆ บนพระนครคีรีหรือเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี
ในปี พ.ศ. 2401 เป็นต้น

83

อเล็กซานเดอร์ บี กริสโวลด์, หนังสือที่ระลึกถึงรอบ 100 แ งวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเสวยราชย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์
พระราชทาน (พระนคร:
ะ
, 2511), 72-73.
84
พระอภิเนาวนิเวศน์ เป็นพระราชมณเฑียร (เรือนหลวง) ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง โดยทรงเลือกบริเวณที่เรียกว่า "สวนขวา" เป็นที่
จัดสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ โดยสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาติตะวันตก ทั้งนี้เพื่อจะใช้เป็นที่ต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองและเป็นที่แสดงเครื่องบรรณาการที่ประเทศแถบยุโรปส่งมาถวาย และเป็นพระเกียรติยศของ
พระองค์อีกประการหนึ่งด้วย เมื่อสิ้นรัชกาลแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มิได้ประทับ ณ หมู่พระ
อภิเนาว์นิเวศน์ ประกอบกับพระราชมณเฑียรแห่งนี้สร้างด้วยเครื่องไม้ประกอบอิฐ ปูนเป็นหลัก เมื่อเวลาผ่านไปจึงผุ
กร่อนจนต้องรื้อลงเกือบทั้งหมดและปรับพื้นที่เป็นสวน ดังเช่นปัจจุบัน
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ภาพที่ 90 พระที่นั่งภูวดลทัศไนย (หอนาฬิกา) ในกลุ่ มพระที่นั่งอภิเนาวนิเวศน์ เริ่มก่อสร้าง
พ.ศ. 2395 แล้วเสร็จ พ.ศ.2400 ในสมัยรัชกาลที่ 4

ภาพที่ 91 พระตาหนักองค์ต่างๆ ในพระนครคีรี
ดังนั้นภาพรวมของอาคารแบบอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 มักจะปรากฏเป็นอาคาร
ที่มีเสาโรมัน และขื่อ หรื อ คานโค้ง ซึ่งเป็ นสั ญ ลั กษณ์ แทนความเจริ ญของเมือ งตามแบบอารธรรม
ตะวันตก ซึ่งแท้จริงแล้ว เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของจินตนาการของความ “ศิวิไลซ์” หาใช่แบบแผนที่
ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ของสถาปัตยกรรมนั้นไม่
กล่าวแล้วว่าความนิยมในศิลปสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนั้นเกิดขึ้นในราชสานักและหมู่
ชนชั้นปกครองอย่างแพร่หลาย แม้แต่อาคารทางพุทธศาสนาที่ได้รับการอุปถัมป์โดยตระกุลขุนนางที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในเวลานั้นก็ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นกัน ดังที่ปรากฎในรูปแบบ
พระอุโบสถของวัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้สร้างไว้ในปี
พ.ศ. 2417 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2421 ในขณะที่ดารงตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแผ่นดินและสมุหพระ
กลาโหมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ 5 ดังปรากฎในพระราชหัตถเลขา ร.ท จ.ศ.
1241 ดังนี้
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ถึง เจ้าคุณสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษ์
ด้วยเจ้าคุณสร้างวัดศรีสุริยวงษาราม ครั้งนี้เป็นการกุศลใหญ่และจะเป็นเกียรติยศปรากฏ
สืบไปภายน่า ฉันมีใจศัทธายินดี ครั้นจะช่วยสร้างเจดีย์สฐาน ฤาเสนาสนะอันใดให้เป็นของเฉพาะ
สิ่งอันซึ่งเป็นส่วนฉันมีอยู่ในวัดนั้น เจ้าคุณก็ได้ทาการเสียเสร็จแล้ว จึงจัดเงิน 50 ชั่ง มอบให้ลูก
หญิงศรีวิไลยมาช่วยเจ้าคุณแล้วแต่จะเห็นควร ใช้ในการกุศลครั้งนี้ หฤาจะไว้เป็นส่วนสาหรับ
ปฏิสังขรณ์ และสร้างสมอันใดขึ้น ในวัดนี้ก็ตามแต่เจ้าคุณจะเห็นควร ขอให้เจ้าคุณได้รับไว้ในส่วน
การกุศลให้สมประสงค์ฉันด้วย
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ณ วัน 4ฯ 2 ค่า ปีเถาะ เอกศก ศักราช 1241 เป็นวันที่
4054 ในรัชกาลปัจจุบันนี้
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(พระบรมนามาภิไธย) สยามมินทร์

พระอุโบสถวัดศรีสุริยวงศาราม มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบประยุกต์ กล่าวคือ มี
ลักษณะผังเป็น แบบพระอุโบสถอย่างไทยประเพณีทั่วไป คือมีหลังคาปีกนก มีพาไลรอบ กว้าง 11
เมตร ยาว 18 เมตร ผนังก่ออิฐฉาบปูน แต่เสาพาไลนั้นเป็นแบบพาไลกลมอย่างเสาโรมัน ปลายเสารับ
พาไลทาเป็นผนังโค้งติดกัน ตรงปลายผนังทาเป็นคิ้วบัวรับชายคาปีกนก หน้าบันไม่มีไขราหน้าจั่ว ไม่มี
ช่อฟ้าใบระกา ภายในพระอุโบสถมีพระบรมศาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 และภาพวาดของสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ภาพที่ 92 พระอุโบสถวัดศรีสุริยวงศาราม จ.ราชบุรี

เป็นที่น่าสังเกตุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ตระกูลเจ้าเมืองสงขลามีความใกล้ชิดกับขุนนาง
ตระกูลบุนนาค เนื่องจากเจ้าเมืองสงขลานับตั้งแต่เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) พ.ศ. 2390 -2408
เป็นต้นมา ล้วนได้รับราชการเป็นจางวางอยู่ในราชสานักมาก่อ นทั้งสิ้น ดังนั้นจึงมีโอกาสใกล้ชิดกับขุน
นางผู้ ใหญ่ห ลายท่าน ดังปรากฎหลั กฐานในกรณีความขัดแย้งภายในของตระกูล เจ้าเมืองสงขลา
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ดูเพิ่มใน ปิยนาค บุนนาค, บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูลบุนนาค (พระ
นคร: ดวงกมล, 2520).
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ระหว่างพระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) กับพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) ที่ฝ่ายหนึ่งถือข้างสมเด็จเจ้าพระยา
ฯ (ช่วง) และท้ายที่สุดพระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) ซึ่งที่ถือข้างสมเด็จเจ้าพระยาฯ จึงเป็นฝ่ายที่ได้ขึ้นเป็น
เจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 7 ดังความในหนังสือพระยาเทเวศร์วงษ์วิวัฒน์ ข้าหลวงใหญ่ตรวจราชการ
เมืองตรวจราชการเมืองสงขลา และเมืองกลันตัน ร.ศ.113 ว่า
ครั้นเมื่อเจ้าพระยาสงขลา (เม่น) ชรา ผู้มุ่งหมายจะเป็นผู้ว่าราชการเมืองต่อไป 2 คน คือ
พระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) บุตรเจ้าพระยาสงขลา (สังข์) กับพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) บุตร
เจ้าพระยาสงขลา (เม่น) 2 คนนี้เดินทางต่างกัน พระยาสมบัติภิรมย์เดินทางทุ่มเข้าข้างฝ่าย
สมเด็จเจ้าพระยา (ช่วง) ข้างฝ่ายพระยาสุนทรานุรักษ์รอข้างสมเด็จเจ้าพระยาไม่ติดเพราะเหตุว่า
มารดา (ท่านผู้หญิงสุทธิ) เป็นญาติท้าวทรงกันดาร (สี) ซึ่งเป็นมารดาในเจ้าจอมมารดาสี สนิทชิด
ชมอยู่ในวัง... จึงโปรดให้เข้าเฝ้าในหมู่มหาดเล็กนุ่งผ้าหักเชิงภาคภูมิมากกว่าอยู่สงขลา... ครั้น
สวรรคตแล้วพระยาสุนทรารักษ์ (เนตร) ก็อยู่ข้างว้าเหว่ ข้างสมเด็จเจ้าพระยาฯ ทั้งท้องตราเรียก
พระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) ว่าเป็นผู้สืบต่อในที่เจ้าเมืองสงขลาจึงได้เกิดบาดหมางกันขึ้นระหว่างคน
ทั้ง 2 นี้ ด้วยเหตุว่าข้างหนึ่งมีที่พึ่ง ข้างหนึ่งมีบิดา เป็นเจ้าเมืองทาการก็ทานองจะลุด้วยอานาจ
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โลภะ โทสะ อย่างใดอย่างหนึ่งมากๆ

จากความใกล้ชิดกับขุนนางตระกูลบุนนาคตั้งแต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ซึ่ง
กล่าวแล้วว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทด้านสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในราชสานักส่วนกลาง จึงมีเหตุผลถึง
ความน่าจะเป็นว่าการก่อรูปของพระอุโบสถแบบอิทธิพลตะวันตกในเมืองสงขลานั้น อาจได้รับแรง
บันดาลใจ หรือ “แบบอย่าง” มาจากพระอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามเป็นสาคัญ และพระอุโบสถแบบ
อิทธิพลตะวันตกในเมืองสงขลาที่สร้างโดยคนในตระกูลเจ้าเมืองสงขลานั้นจึงอาจเป็นสัญลักษณ์ของ
ความใกล้ชิดต่อตระกูลขุนนางใหญ่ก็เป็นได้
จากการที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามดังที่ ได้แสดงไว้ในบทที่ 3 การสร้างวัดในเมืองสงขลา:
วัดกรณีศึกษา ซึ่งปรากฎพบพระอุโบสถที่ได้รับอิทธิพลอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตกในหลายๆ วัด มี
ทั้งมากบ้าง น้อยบ้าง หรืออาจแฝงอยู่ในรูปของสถาปัตยกรรมแบบพระราชประเพณีที่แพร่หลายอยู่ใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งได้กล่าวแล้วว่ามีลั กษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
เพียงแต่งานสถาปัตยกรรมที่มีพัฒนาการในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น จะสังเกตุว่ามักจะใช้เศียรพญานาค
แทนหางหงษ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่พระอุโบสถในเมืองสงขลา (เฉพาะอาคารที่ศึกษา) ก็มักจะมีลักษณะ
ดังกล่าว
พระอุโบสถในกลุ่มวัฒนธรรมตะวันตกที่นามาใช้เป็นกรณีศึกษา มีจานวนทั้งหมด 16
คือ วัดแจ้ง วัดศาลาหัวยาง วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดมัชฌิมาวาสฯ วัดสระเกษ โรงวาส วัดบ่อทรัพย์ วัดน้า
กระจาย วัดสามกอง วัดดีหลวงใน วัดบางเขียด วัดกาะใหญ่ วัดโรง วัดแหลมบ่อท่อ วัดสีหยัง และวัด
ท่านางหอม
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หจช.ร. 5 ม. 2.14/98 หนังสือพระยาเทเวศร์วงษ์วิวัฒน์ ข้าหลวงใหญ่ตรวจราชการเมืองตรวจ
ราชการเมืองสงขลา และเมืองกลันตัน ร.ศ.113 (2437), อ้างถึงสงบ ส่งเมือง. การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุง
ธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2310-2445 (สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโนฒ สงขลา, 2523),
202-204.
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ได้กล่ าวแล้ ว ถึ งการเข้ามาของสถาปัตยกรรมอิท ธิพลตะวั นตกของพระอุ โ บสถในเมือ ง
สงขลา มีหลั กฐานเป็น ใบบอกติดอยู่ด้านหน้าพระอุโ บสถวัดแจ้ง มีใจความว่า ท่านผู้ห ญิงสุ ทธิ์ ใน
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 6 (พ.ศ. 2408-2427) ได้สร้างพระอุโบสถขึ้น 2
แห่ง ในเมืองสงขลา คือ วัดแจ้ง และวัดศาลาหัวยาง ดังนั้นรูปแบบการศึกษาครั้งในจึงยึดถือลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถทั้งสองแห่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตัวอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม
แบบอิทธิพลตะวันตก
และเนื่ อ งจากพระอุ โ บสถในกลุ่ ม วั ฒ นธรรมตะวั น ตก ล
ะ แ
ละ
ทั้งยังมีจานวนมากถึง 16 แห่ง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา
ล
ตามที่ตั้ง โดยกาหนดให้พระอุโบสถวัดแจ้งและวัดศาลาหัวยางเป็นวัดต้นอย่าง และวัดที่ตั้งอยู่ในเขต
ตัวเมืองเป็นวัดในกลุ่ม วัดเอาอย่างในเมือง มีทั้งหมด 5 วัด ซึ่งประกอบด้วย วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัด
มัชฌิมาวาสฯ วัดสระเกษ โรงวาส และวัดบ่อทรัพย์87 ส่วนวัดที่ตั้งอยู่รอบนอกของเมืองสงขลานั้นจะ
กาหนดให้อยู่ในกลุ่มของ วัดเอาอย่างนอกเมือง มีทั้งหมด 9 วัด ประกอบด้วย วัดน้ากระจาย วัดสาม
กอง วัดดีหลวงใน วัดบางเขียด วัดกาะใหญ่ วัดโรง วัดแหลมบ่อท่อ วัดสีหยัง และวัดท่านางหอม
สาหรับการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมจะประกอบด้วย ผังบริเวณ/
ผังพื้น ส่วนฐาน ส่วนกลาง ส่วนบน และระบบโครงสร้าง

ตารางที่ 9 แบบแจกแจงการวิเคราะห์รูปแบบพระอุโบสถในเมืองสงขลา กลุ่มอิทธิพลตะวันตก
หมายเหตุ แบบเอาอย่ างนอกเมืองและในเมืองจะแจกแจงเฉพาะตรงส่ว นกลางอาคาร
สาหรับในส่วนอื่นจะกล่าวรวมกันใน “แบบเอาอย่าง”
รายการ

แบบต้นอย่าง

แบบเอาอย่างในเมือง

แบบเอาอย่างนอกเมือง

ผังบริเวณ,ผังพื้น
ส่วนฐาน
ส่วนกลาง
ส่วนบนหลังคา

วัดแจ้ง
วัดศาลาหัวยาง

วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดมัชฌิมา วัดน้ากระจาย วัดสาม
วาสฯ วัดสระเกษ โรงวาส กอง วัดดีหลวงใน วัดบาง
เขียด วัดกาะใหญ่ วัดโรง
และวัดบ่อทรัพย์
วัดแหลมบ่อท่อ วัดสีหยัง
และวัดท่านางหอม

ระบบโครงสร้าง
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ถึงแม้ว่าที่ตั้งปัจจุบันของวัดบ่อทรัพย์จะอยู่ใน อ.สิงหนคร แต่จากสภาพภูมิศาสตร์ ของบ้านแหลมสน
ซึ่งเคยเป็นตัวเมืองของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนมาก่อน ประกอบกับตัวพระอุโบสถมีลักษณะต่างๆ ของสถาปัตยกรรม
คล้ายคลึงกับแบบต้นอย่างมาก จึงกาหนดให้อยู่ในประเภทวัดเอาอย่างในเขตเมืองได้

231
ผังบริเวณ/ผังพื้น
แบบวัดต้นอย่าง ประกอบด้วย วัดแจ้ง และวัดศาลาหัวยาง ทั้งสองวัดตั้งอยู่ในตัวเมือง
สงขลา สองวัดนี้ต่างก็ถือเป็นวั ดที่อยู่นอกกาแพงเมืองเก่าสงขลา โดยวัดแจ้งนั้นตั้งอยู่เยื้องไปทางฝั่ง
ตะวันออกของเมือง ทาให้วัดแจ้งจึงต้องหันหน้ามาทางทิศตะวันตตกซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของตัวเมือง ส่วน
วัดศาลาหัวยางนั้นอยู่เยื้องมาทางฝั่งตะวันตก ติดกับถนนไทรบุ รี ซึ่งเป็นถนนเส้นที่ตัดผ่านกลางเมือง
และยังเป็นสายหลักในการติดต่อกับพื้นที่รอบนอก และด้วยเหตุผลเดียวกัน วัดศาลาหัวยางจึงหันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก ทั้งสองวัดนี้ล้วนตั้งอยู่ในเขตกาแพงแก้ว ส่วนผังพื้นของพระอุโบสถนั้น วัดแจ้งจะ
มีขนาดที่ใหญ่กว่าวัดศาลาหัวยาง
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัดแบบตัวอย่างในกลุ่มอิทธิพลแบบตะวันตก ให้ความสาคัญในเรื่องของ
ที่ตั้งเมืองหรือทางสัญจรของชุมชนเป็นเกณฑ์
แบบวัดเอาอย่างในเมือง/นอกเมือง วัดในกลุ่มนี้โดยมากมักตั้งอยู่คู่กับชุมชน โดยมีสถานะ
เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมทางโลกและพิธีกรรมทางธรรม เช่น เป็นลานกีฬา เป็นสถานที่เล่าเรียน เป็น
สถานที่จัดงานปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น โดยหนึ่งชุมชนจะมีวัดตั้งขึ้นก่อนหนึ่งวัด ดังนั้นวัดจึงมีสถานะ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างไม่อาจแยกออกจากกัน ดังมีคากล่าวที่ว่า บวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียน
และเป็นที่น่าสังเกตุว่าวัดในเมืองสงขลาที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงการปกครองของเจ้าเมืองเชื้อ
สายจีนนั้น โดยมากมักจะหันหน้าไปยังทิศทางสัญจรหรือทิศที่ตั้งของเมืองเป็นหลัก เช่น วัดโรง สาม
กอง เป็นต้น ส่วนวัดที่มีบันทึกหลั กฐานแน่ชัดว่ามีความเก่าแก่มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เช่น วัดสีหยัง
หรือวัดบริเวณใกล้เคียงกันอย่างวัดพระเจดีย์งาม88 ล้วนให้ความสาคัญกับทิศตะวันออก ถึงแม้จะหัน
หลังให้กับทิศทางสัญจรซึ่งอยู่หน้าวัดก็ตาม89
ส่วนฐาน
แบบวัดตัวอย่าง พระอุโบสถวัดแจ้งทาเป็นชั้นบัวคว่า-บัวหงาย อย่างฐานปัทม์ทั่ว ไป ส่วน
พระอุโบสถวัดศาลาหัวยางทาเป็นฐานสิงห์ มีลูกแก้วคั่นตรงท้องไม้
แบบวัดเอาอย่างในเมือง/นอกเมือง โดยส่วนใหญ่ทาเป็นชั้นบัวคว่า-บัวหงาย อย่างฐาน
ปัทม์ทั่วไป แต่บางหลังก็ทาเป็นชั้นฐานหน้ากระดานธรรมดา เช่น วัดเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ หรือ
บางหลังทาเป็นฐานสองชั้นคือฐานตรงระเบียงและฐานภายในอาคาร เช่น วัดโพธิ์ปฐมาวาส อ.เมือง
สงขลา และวัดโรง อ.กระแสสินธุ์

88

ไม่ได้อยู่ในกรณีศึกษา
เส้นทางสัญจรดังกล่าวคือถนนสายระโนด ซึ่งตัดผ่านหน้าวัด แต่เชื่อว่าถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางการ
สัญจรที่มีมาแต่เดิม
89
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ภาพที่ 93 ฐานสองชั้นของพระอุโบสถวัดโรง อ.กระแสสินธุ์ และพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส อ.เมือง
สงขลา
ส่วนกลาง
แบบวัดตัวอย่าง ในส่วนของพระอุโบสถวัดแจ้งนั้น ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตาม
แนวเสาพาไลเพื่อรับชั้นหลังคาปีกนก ตรงวงโค้งของพาไลที่ทาเป็นคิ้วบัว ตอนบนของผนังปั้นปูนเป็น
ลายดอกกลมตรงระหว่างแนวเสา คล้ายส่วนประดับในงานสถาปัตยกรรมตะวันตก
แบบวัดเอาอย่างในเเมือง ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้น
หลังคาปีกนก โดยวงโค้งของพาไลส่วนใหญ่มีลักษณะเช่นเดียวกับวัดแบบตัวอย่าง อาทิเช่น วัดสระ
เกษ วัดบ่อทรัพย์ ซึ่งทาเป็นคิ้วบัวล้อไปกับขอบวงโค้ง
แบบวัดเอาอย่างนอกเมือง ตัวอาคารทาช่องเปิดเป็นวงโค้งตามแนวเสาพาไลเพื่อรับชั้น
หลังคาปีกนก โดยวงโค้งของพาไลส่วนใหญ่ไม่มีคิ้วบัว เช่น วัดน้ากระจาย วัดสามกอง วัดดีหลวงใน
วัดบางเขียด วัดกาะใหญ่ วัดโรง วัดแหลมบ่อท่อ และวัดสีหยัง

ภาพที่ 94 ส่วนกลาง (ผนัง) ของวัดแบบ ต้นอย่าง ในกลุ่มอิทธิพลตะวันตก พระอุโบสถวัดแจ้ง และ
พระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง
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ภาพที่ 95 ส่วนกลาง (ผนัง) ของวัดแบบ เอาอย่างในเเมือง ในกลุ่มอิทธิพลตะวันตก พระอุโบสถวัด
สระเกษ และพระอุโบสถวัดบ่อทรัพย์

ภาพที่ 96 ส่วนกลาง (ผนัง) ของวัดแบบเอาอย่างนอกเมือง ในกลุ่มอิทธิพลตะวันตก, (ซ้ายบน) พระ
อุโบสถวัด ดีหลวงใน, (ขวาบน) พระอุโบสถวัด บางเขียด, (ซ้ายล่าง) พระอุโบสถวัดน้า
กระจาย, (ขวาล่าง) พระอุโบสถวัดสามกอง
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ส่วนบน
แบบวัดต้นอย่าง หลังคามีปีกนกรอบ หน้าบันมีทั้งแบบที่มีไขรา (วัดศาลาหัวยาง) และไม่
มีไขราหน้าจั่ว (วัดแจ้ง) ไม่พบการทาเครื่องลายอง หน้าบันก่ ออิฐทึบ ปั้นปูนประดับ โดยเฉพาะหน้า
บันของพระอุโบสถวัดแจ้งนั้น มีลักษณะคล้ายรูปสัญลักษณ์ คือมีลักษณะเป็นเส้นนอนอยู่ตอนล่างและ
เส้นเฉียงอยู่ข้างบน คล้ายกับรัศมีของพระอาทิตย์ทอแสงอยู่บนเส้นขอบน้าทะเล ซึ่งอาจหมายความถึง
พระอาทิตย์ที่กาลังขึ้นซึ่งแสดงไว้ในหน้าบันทางทิศตะวันออก และพระอาทิตย์ตกที่แสดงไว้ในหน้าบัน
ทางทิศตะวันตก สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางที่มีลักษณะเป็นเมืองสองทะเล ซึ่ง
รูปสัญลักษณ์ดังกล่าวจะส่งต่อไปในหน้าบันของพระอุโบสถในรูปแบบเอาอย่างด้วย
แบบวัดเอาอย่างในเมือง/นอกเมือง
โดยรวมแล้วมีลักษณะคล้ายกับแบบตัวอย่าง
ยกเว้นตรงเครื่องลายองที่มักทาเป็นรวยระกา แบบครุฑจับนาค ซึ่งในแบบตัวอย่างจะไม่ปรากฎการ
ประดับด้วยเครื่องลายอง อาจเป็นเพราะว่า พระอุโบสถในรูปแบบเอาอย่างนี้ได้ผสมผสานลักษณะ
อย่างสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 ไว้ด้วย คือ มีลักษณะหางหงษ์เป็นพญานาคตามที่
ได้กล่าวไป
และสาหรับหน้าบัน โดยเฉพาะหน้าบันพระอุโบสถวัดสระเกษ แสดงถึงลักษณะที่เอาอย่าง
มาจากหน้าบันวัดแจ้งอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีลักษณะเป็นเส้นนอนอยู่ตอนล่าง และเส้นเฉียงเป็นรัศมี
อยู่ข้างบน คล้ายกับรัศมีของพระอาทิตย์ทอแสงอยู่บนเส้นขอบน้าทะเล ซึ่งอาจหมายความถึงพระ
อาทิตย์ที่กาลังขึ้นซึ่งแสดงไว้ในหน้าบันทางทิศตะวันออก และพระอาทิตย์ตกที่แสดงไว้ในหน้าบันทาง
ทิศตะวันตก สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางที่มีลักษณะเป็นเมืองสองทะเล ส่วน
หลังคานั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัดศาลาหัวยาง คือมีลักษณะเป็นหลังคาสองชั้น เพียงแต่วัดสระเกษ
มีขนาดอาคารที่ใหญ่กว่า จึงซอยตับหลังคาหลักเพิ่ มอีกหนึ่งชั้น รวมปีกนกด้วยเป็นสามชั้น ที่หน้าบัน
พระอุโบสถวัสระเกษนั้นมีข้อความระบุถึงปีที่สร้าง/บูรณะด้วย โดยเขียนว่า “2468” ซึ่งสร้าง/บูรณะ
หลังพระอุโบสถวัดแจ้งและวัดศาลาหัวยางอย่างแน่นอน เพราะมีใบบอกติดอยู่ในบริเวณวัดแจ้งว่า
พระอุโบสถวัดแจ้งและวัดศาลาหัวยางสร้างพร้อมกันโดยท่านผู้หญิงสุทธิ์90 ซึ่งที่ผนังของพระอุโบสถวัด
แจ้งระบุว่า “พุทธศักราชล่วงแล้ว 2448
”

ภาพที่ 97 หน้าบันพระอุโบสถวัดแจ้งและวัดสระเกษ
90

ดูเพิ่มในบทที่ 3 ในส่วนของวัดแจ้ง, วัดศาลาหัวยาง.
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โครงสร้าง
อาคารส่วนใหญ่นั้นมักกรุด้วยฝ้าเพดานจึงทาให้ไม่สามารถมองเห็นถึงโครงสร้างที่แท้จริงได้
ซึ่งมีเพียง 2 วัดเท่านั้นที่ไม่กรุฝ้าเพดาน คือ พระอุโบสถวัดสามกอง และพระอุโบสถวัดบางเขียด ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็อาคารโถง อย่างไรก็ตามการศึกษาในส่วนโครงสร้างนั้นยังสามารถสังเกตุได้จากในส่วน
ของหน้าบัน ซึ่งการศึกษาพบว่า ทั้งพระอุโบสถแบบต้นอย่างและเอาอย่างของกลุ่มอิทธิพลตะวันตกมี
ลักษณะอย่างเดียวกัน คือ ใช้ผนังรับน้าหนักและใช้โครงสร้างหลังคาแบบจันทัน

ภาพที่ 98 โครงสร้างภายในของพระอุโบสถวัดสามกอง

ภาพที่ 99 โครงสร้างภายในของพระอุโบสถวัดบางเขียด

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารกลุ่มอิทธิพลตะวันตก
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สรุปการก่อรูปของพระอุโบสถในกลุม่ อิทธิพลตะวันตกในเมืองสงขลา
ตามหลักฐานที่กล่าวถึงการสร้างพระอุโบสถวัดแจ้งและวัดศาลาหัวยางว่า ท่านผู้หญิงสุทธ์
ในเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 6 (พ.ศ. 2408-2427) เป็นผู้อานวยการสร้างนั้น
ประกอบกับในบริเวณใกล้เคียงเช่นในเมืองพัทลุง หรืออย่างเมืองนครศรีธรรมราชเองก็ตาม ยังไม่
ปรากฎการสร้างพระอุโบสถอย่างในอิทธิพลตะวันตกแบบที่ปรากฎในเมืองสงขลา ดังนั้นจึง น่าจะมี
เหตุปัจจัยอื่น นอกจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจากการศึกษาพบอย่างน้อย 2
ประการ คือ
1. เนื่องจากท่านผู้หญิงสุทธิ์ ผู้อานวยการสร้างพระอุโบสถวัดแจ้งและวัดศาลาหัวยาง เป็น
บุคคลสาคัญในตระกูลเจ้าเมืองสงขลา และที่สาคัญคือ ท่านผู้หญิงสุทธิ์มีพื้นเพเดิมเป็นลูกขุนนางทาง
กรุงเทพฯ ทัศนคติของชาวเมืองสงขลาในช่วงเวลานั้นซึ่งแท้จริงแล้วก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ในทุกยุค
ทุกสมัยที่คิดว่ากรุงเทพฯ คือสัญลักษณ์ของความทันสมัย ดังนั้นเมื่อชาวกรุงเทพฯ ซึ่งในที่นี้คือท่าน
ผู้ห ญิงสุ ทธิ์ ได้ทาการสร้างพระอุโ บสถในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ ดูแปลกตาไว้นั้น ย่อม
เปรียบเสมือนการสร้างสัญลักษณ์ของความทันสมัยขึ้นในเมืองสงขลาด้วย
2. การที่ท่านผู้หญิงสุทธิ์สร้างพระอุโบสถแบบอิทธิพลตะวันตกขึ้นในเมืองสงขลานั้น อาจ
เป็นเพราะความใกล้ชิดที่มีต่อขุนนางสายตระกูลบุนนาค โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อ การเมืองและการปกครองมาตั้งแต่ในสมัย
รัชกาลที่ 4 ถึงตอนต้นของรัชาลที่ 5 และจากเอกสารบันทึกเกี่ยวกับความขัดแย้งของคนในตระกูลเจ้า
เมืองสงขลาคือพระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) กับพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร) ที่ฝ่ายหนึ่งเข้าทางสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ (ช่วง) ตามที่ได้กล่าวไปนั้น และท้ายที่สุดพระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) ซึ่งเข้าทางสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ จึงเป็นฝ่ายที่ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลาลาดับที่ 791
สมเด็จเจ้าพระยาฯ (ช่วง) ไม่เพียงแต่มีบทบาทในด้านการเมืองการปกครองเท่านั้น ในด้าน
สถาปัตยกรรมก็มีบทบาทไม่แพ้กัน ดังเห็นได้จากการอานวยการสร้างพระนครคีรีในสมัยรัชกาลที่ 4
พ.ศ. 2401 และต่อมา ในปี พ.ศ. 2421 สมเด็จเจ้าพระยาฯ (ช่วง) ได้สร้างวัดขึ้นที่ จ.ราชบุรี วัดหนึ่ง
ชื่อว่า วัดศรีสุริยวงศารามฯ โดยหมายจะให้เป็นวัดประจาตระกูล ซึ่งลักษณะพระอุโบสถของวัดศรีสุริ
ยวงศารามฯ นั้น ถือเป็นพระอุโบสถแห่งแรกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่
เรียกว่าแบบคลาสสิค (Classicism)92
จากรูปการณ์นี้จึงไม่เกินเลยนักที่จะกล่าวว่าพระอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามฯ ที่สร้างโดย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้ เป็นแรงบันดาลใจหรือแบบอย่างให้ คนในตระกูลเจ้าเมือง
สงขลาสร้างพระอุโบสถแบบอิทธิพลตะวันตกขึ้นในเมืองสงขลา
และจากการปรากฎรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตะวันตกในอาคารทางพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่
มากมายหลายแห่งในบริเวณรอบนอกหรือพื้นที่ชนบทของเมืองสงขลา มีลักษณะการขยายตัว แบบ
“การเอาอย่าง” ซึ่งได้กล่าวแล้วว่า ท่านผู้หญิงสุทธิ์ในเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลาดับ
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ดูเพิ่มในบทที่ 2 หน้าที่ 50-51
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน คือปี พ.ศ.2419-1421 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้าง
พระอุโบสถในรูปแบบอิทธิพลตะวันตกเช่นกันคือที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่
เรียกว่า โกธิค (Gothic)
92
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ที่ 6 ได้บูรณะพระอุโบสถวัดแจ้งและวัดศาลาหัวยางขึ้น ทั้งยังมีลักษณะงดงามกว่าพระอุโบสถหลัง
อื่นๆ ที่ได้รับอิทธิแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก และโดยเฉพาะวัดแจ้งนั้นยังมีสถานะเป็นวัดประจา
ตระกูลเจ้าเมืองสงขลาอีกด้วย เพราะมีเอกสารระบุว่า เจ้าจอมกุหลาบในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ได้บริจาคที่ดินและสร้างบัวบรรจุ
อัฐิของบรรพบุรุษไว้ในบริเวณวัด จึงทาให้วัดแจ้งกลายเป็นวัดสาคัญจนกลายเป็น “วัดต้นอย่าง” ของ
พระอุโบสถแบบอิทธิตะวันตก

บทที่ 5
บทสรุป

สืบเนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยา พื้นที่บริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลานั้นตั้งอยู่ห่างไกลจาก
ส่วนกลางมาก การกัลปนาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างสมดุลย์อ้านาจของส่วนกลาง
กับฝ่ายบ้านเมืองในท้องถิ่น ท้าให้พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างกว้างขวาง เป็นเหตุให้เกิดการ
สร้างวัดขึ้นทั่วบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบฯ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลาง
อ้านาจกับ เจ้ าเมืองสงขลามีเสถียรภาพมากขึ้น ท้าให้บทบาทด้านการเมื องของสถาบันสงฆ์จึงลด
ความส้าคัญลง วัดบางแห่งที่อยู่ในเขตชนบทจึงถูกปล่อยให้รกร้างไป
กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนกลางมีนโยบายท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนารวมถึงการบูรณะ
วัดวาอารามต่างๆ จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปสถาปัตยกรรมในรัชกาลนี้ โดยมีลักษณะเป็น
แบบผสมผสานระหว่างแบบไทยประเพณีและแบบจีนประเพณี ซึ่งศิลปวัฒนธรรมจีนในขณะนั้น ถือว่า
มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมาก สืบเนื่องมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นในประเทศจีนจน
เกิดกระแสการอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนเป็นจ้านวนมาก และชาวจีนเหล่านั้นก็น้าพาเครื่องบ่งชี้หรือ
สัมภาระทางวัฒนธรรมติดตัวมาด้วย
ในเวลาต่อมาเกิด การเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับชาติตะวั นตกในสมัย
รัชกาลที่ 4 จึงท้าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจไปสู่ชนชั้นกลางมากขึ้น ประกอบกับนโยบายเดิมใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ในการท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา ท้าให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งในส่วนกลางและตามหัว
เมื อ งต่ า งๆ ซึ่ ง มี ค วามศรั ท ธาในพระศาสนาอยู่ เ ป็ น ทุ น เดิ ม จึ ง ร่ ว มกั น สร้ า ง/บู ร ณะอาคารทาง
พระพุทธศาสนาในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ในบริเวณเมืองสงขลาก็เช่นกัน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถในส่วนกลางในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างรัชกาลที่
4 โดยภาพรวมนั้น ถือว่ามีความชัดเจนของรูปแบบอยู่มาก กล่าวคือ สถาปัตยกรรมแบบ
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 นั้น มีลักษณะโดยรวมเป็นอาคารทรงโรง ยกพื้นท้าเป็นระเบียงรอบทั้ง 4
ตรงระเบียงมีเสาพะไลตั้งเรียงเป็นระยะๆ เพื่อรับชายคา หลังคาท้าเป็นชั้นลด 2 ชั้น ซ้อนกัน
ลดละ 3-4
หน้าบันก่ออิฐทึบยันอกไก่ ตรงหน้าจั่วไม่มีไขราและเครื่องล้ายอง โดยก่ออิฐเป็นแนว
สันจั่วแบบเดียวกับหลบหลังคาหรือสันตะเข้ และนิยมประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นรูปดอกพุตตาล
และตรงพนั ก ระเบี ย งมั ก ประดั บ ด้ ว ยกระเบื้ อ งปรุ เ คลื อ บสี่ เ ขี ย วอย่ า งเดี ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมใน
วัฒนธรรมจีนทั่วไป ส่วนสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 โดยภาพรวมนั้นเป็นอาคาร
ทรงโรงเช่นเดียวกัน เพียงแต่หันมาใช้ส่วนประกอบต่างๆ อย่างไทยประเพณีมากขึ้น เช่น การท้าไขรา
หน้าจั่ว หน้าจั่วประดับด้วยลายปูนปั้นอย่างไทย และไม่นิยมประดับกระเบื้องเคลือบ ส่วนที่ชัดเจนคือ
การกลับมาใช้เครื่องล้ายองอย่างไทย และตรงส่วนหางหงษ์ของเครื่องล้ายอง มักท้าเป็นเศียรพญานาค
ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะรัชกาล
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แต่ส้าหรับพระอุโบสถที่ได้รับการสร้าง/บูรณะขึ้นในบริเวณเมืองสงขลาซึ่งคาบเกี่ยวอยู่
ในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4 พบว่ามีการผสมผสานของรูปแบบของรูปแบบเฉพาะทั้งสอง
รัชกาล ซึ่งอาจเป็นเพราะการบูรณะติดต่อกันหลายครั้งก็เป็ นได้ เช่น การพบว่าพระอุโบสถวัดโลกา
ราม ซึ่งมีลักษณะดั้งเดิมที่น่าจะสร้างด้วยอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
เนื่ องจากว่าเป็ น อาคารแบบไม่มีไขราหน้าจั่ว ทั้งยังมีช่องเปิดตรงพาไลเป็นแบบที่เรียกเฉพาะใน
การศึกษาครัง้ นี้ว่า แบบคานเฉียงหรือขื่อเฉียง ทั้งยังเป็นลักษณะเดียวกับพระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาส
ซึ่งมีลักษณะแบบอิทธิพลของสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 อย่
คานเฉียงหรือขื่อ ย
อย
อ
ศ์
ฯ
ขึ้น
ย
3 ซึ่งที่กล่าวว่าพระอุโบสถวัดโลการามนี้มีลักษณะผสมผสานทั้งแบบพระราชนิยมใน
รั ช กาลที่ 3 และแบบพระราชนิยมในรัช กาลที่
เนื่องจากย
ประดับตกแต่งด้ว ย
ย
อย
ย สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่
ย ซึ่งการ
ผสมผสานของรูปแบบในลักษณะดังกล่าวหรือใกล้เคียงกันนี้ยังพบได้ในพระอุโบสถหลังอื่นๆ ที่ใช้เป็น
กรณีศึกษาด้วย
กระทั่งการเข้ามาอย่างเต็มรู ปแบบของอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5
ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการค้าเสรีในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งส่งผลให้วัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะงาน
สถาปัตยกรรมกลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย และไม่เฉพาะแต่ส่วนกลางเท่านั้ นที่ไคร่สัมผัสถึง
กลิ่นไอของความศิวิไลซ์ เมืองสงขลาก็เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งจากสภาพภูมิศาสตร์ ที่เป็นท่าเรือการค้ามา
แต่เดิมประกอบกับความใกล้ชิดของเจ้าเมืองสงขลากับราชส้านักที่เคยมีมา ท้าให้เมืองสงขลาจึง เป็น
เมืองหนึ่งในหัวเมืองภาคใต้ที่ปรากฎสัญลักษณ์ของความทันสมัยอย่างเชัดเจน
ปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานทางวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ที่มีปัจจัย
คล้ายคลึงกัน ท้าให้ ผลลัพธ์ของกระบวนการทางวัฒ นธรรมที่กล่ าวมานั้นจึงไม่ต่างกันนัก แต่จาก
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในขั้นต้น สามารถสังเกตเห็นได้ถึงความแตกต่างบางประการจากพื้นที่ที่มี
ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น พัทลุง นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ซึ่งอาจมีเหตุผลและ
กระบวนการทางสังคมบางอย่างที่ท้าให้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถในบริเวณเมือง
สงขลา มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นที่กล่าวมา
ด้วยเหตุนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัจจัยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของพระ
อุโบสถ และความส้าคัญของวัดภายใต้บริบททางสังคมในพื้นที่เมืองสงขลาทางฝั่ งตะวันออก โดย
ศึกษาเฉพาะอาคารเครื่องก่อที่สร้างขึ้นในระหว่างรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 5 โดยมีวิธีการศึกษาคือ น้า
การศึกษาภาคเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองสงขลาโดยเฉพาะช่วงการปกครองของเจ้าเมือง
เชื้อสายจีน วิเคราะห์ถึงบทบาทที่มีต่องานศิลปะและสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น ตลอดจนการวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบระหว่างพระอุโบสถในท้องถิ่นเมืองสงขลากับพระอุโบสถในกลุ่มวัฒนธรรมส่วนกลาง
(โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแนวเส้นเวลาในระดับเดียวกัน ) ทั้งในระดับการวางผัง ประโยชน์การใช้
สอยของอาคาร และองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ส่วนฐาน ผนัง เสา หลังคา และโครงสร้าง
เป็นต้น โดยได้แบ่งพระอุโบสถออกเป็น
อ
อ
ุ่ม
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จากการศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถในเมืองสงขลา สมัยการปกครอง
ของเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา พ.ศ. 2318-2444 พบว่าพระอุโบสถมีการแสดงออกทางสถาปัตยกรรม
ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทในแต่ละช่วงเวลาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็นสองช่วง คือ
ช่วงแรก (รัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4): การเคลื่อนย้ายของชาวจีนกับบทบาทการท้านุบ้ารุง
พุทธสถาปัตยกรรม โดยสืบเนื่องจากปัญหาความแตกแยกของหัวเมืองต่างๆ ในสมัยกรุงธนบุรี จึงท้า
ให้สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีนโยบายแต่งตั้งให้พระญาติและบรรดาบริวารของพระองค์เป็นเจ้าเมือง
ส้าคัญต่างๆ เช่น เมืองสงขลานั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการค้าทางทะเลมา
แต่เดิม จึงทรงแต่งตั้งจีนเหยียงเป็นเจ้าเมืองสงขลา (พ.ศ. 2318–2327) อดีตนายอากรรังนกผู้มีความ
จงรักภักดีมาแต่ครั้งต้นกรุงธนบุรี อีกทั้งยังเป็นชาวจีนที่มีความสามารถทางการค้าและการประมง
ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาเมืองสงขลาอย่างจริงจัง โดยเริ่ม
จากการเปลี่ยนตัวเจ้าเมืองสงขลา (เหยียง) ซึ่งมีอายุมากและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีมาแต่เดิม แล้วทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง บุญหุ้ย บุตรคนโตของพระยาสงขลา (เหยียง) ผู้
ยอมสวามิภักดิ์ต่อพระราชอ้านาจใหม่ ขึ้นเป็นเจ้าพระยาอินทคีรี เจ้าเมืองสงขลาล้าดับที่ 2 (พ.ศ.
2327–2355) จากนั้นส่วนกลางยังมีนโยบายในการพัฒนาเมืองสงขลาอย่ างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2334
ส่วนกลางได้แยกเมืองสงขลาซึ่งเดิมขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช มาขึ้นตรงต่อราชส้านักส่วนกลาง
และยกฐานะขึ้น เป็ น หั ว เมือ งชั้น โท ทั้ง ยังเพิ่มบรรดาศั กดิ์เ จ้าเมื องจากพระยาขึ้ นเป็น เจ้าพระยา
เทียบเท่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และยังยกฐานะจากผู้ ว่าราชการเมืองสงขลาเป็นผู้ส้าเร็จราชการ
เมืองสงขลา ท้าให้ตระกูลเจ้าเมืองสงขลากลายเป็นตระกูลใหญ่ และมีอ้านาจสูงสุดในเมืองสงขลา
และถึงแม้ว่าในสมัยของพระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) (พ.ศ. 2355–2360) เจ้าเมืองสงขลาล้าดับที่ 3
และพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ( .ศ. 60–2390) เจ้าเมืองสงขลาล้าดับที่ 4 จะได้รับบรรดาศักดิ์
เพียงพระยา เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนกลางได้หันไปให้ความสนใจในการขยายอ้านาจไปยัง
เมืองไทรบุรีและเปรัค โดยมอบหมายให้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้ด้าเนินการ โดยเมืองสงขลาท้า
หน้าที่เพียงส่งก้าลังสนับสนุนเท่านั้ น ท้าให้ทางเมืองสงขลาจึงไม่เต็มใจให้ความร่วมมือ จึงเป็นเหตุให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างเมืองสงขลากับเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากจะ
เป็นหัวเมืองชั้นเอกแล้ว เจ้าพระยานครฯ (น้อย) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ยังมีความใกล้ชิดกับราช
ส้านักส่วนกลางมากกว่าเจ้าเมืองสงขลาอีกด้วย ท้าให้ความส้าคัญของเมืองสงขลาในช่วงรัชกาลที่ 2
และ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงถูกลดบทบาทลง แต่ก็ไม่สามารถลดกระแสอ้านาจของตระกูลเจ้า
เมืองสงขลาที่มีอิทธิพลสูงสุดในเมืองสงขลาได้ ยิ่งกว่านั้นการหลั่งไหลเข้ามาของชาวจีนในเมืองสงขลา
กลับมีมากขึ้น เนื่องจากเมืองสงขลามีสถานภาพต่างจากเมืองอื่นๆ คือการที่มีเจ้าเมืองเชื้อสายจีนที่
ปกครองโดยสืบสายสกุลมาช้านาน และในขณะเดียวกันได้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นในเมืองจีน
จึงเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ท้าให้ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในเมืองสงขลามากขึ้น และในปี
พ.ศ. 2385 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า เมืองสงขลาที่ฝั่งแหลมสนคับแคบไม่
สามารถรองรับการขยายตัวของจ้านวนประชากรได้ จึงมีพระราชด้าริให้ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลม
สนมาอยู่ที่ฝั่งบ่อยาง ท้าให้การค้าขายในเมืองสงขลาขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้งศิลป
วิทยาการต่างๆ ที่เป็นสัมภาระทางวัฒนธรรม เช่น กระเบื้อง ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อกระเบื้อง
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สงขลา ผ้ า ทอเกาะยอ และเครื่ องปั้นบ้านสทิงหม้อ รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมภายในวัด และ
โดยเฉพาะอาคารส้าคัญอย่างพระอุโบสถ เช่น วัดสุวรรณคีรี วัดศิริว รรณาวาส วัดดอนแย้ และอาคาร
ศาลหลักเมือง เป็นต้น

ภาพที่ 100 พระอุโบสถวัดดอยแย้ สันนิษฐานว่าสร้างในปี พ.ศ. 2385 – พ.ศ. 2390 ในสมัยของพระ
ยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง), ศาลหลักเมืองสงขลา สร้างในปี พ.ศ. 2385 เนื่องจากเป็นปีที่
ย้ า ยเมือ งสงขลามาตั้ ง ที่ฝั่ ง บ่ อยาง ทั้ ง สองเป็ นอาคารในกลุ่ ม สถาปั ต ยกรรมแบบจี น
ประเพณี
ได้กล่าวแล้วว่าในช่วงการปกครองเมืองสงขลาของพระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) เจ้าเมือง
สงขลาล้าดับที่ 3 และพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาล้าดับที่ 4 สถานะของเจ้าเมือง
สงขลาได้ถูกส่วนกลางลดบทบาทลง ประกอบกับความไม่สงบของหัวเมืองมลายูซึ่งอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเมืองสงขลา เป็นเหตุให้เจ้าเมืองสงขลาในล้าดับต่อมาคือ พระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์)
(พ.ศ. 2390-2408) เจ้าเมืองสงขลาล้าดับที่ 5 จึงพยายามที่จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในสถานการณ์
ใหม่ และเนื่องจากพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เป็นผู้ที่เคยเข้าไปรับราชการอยู่ในราชส้านักส่วนกลาง
มาก่อน จึงท้าให้เกิดความความพยายามที่จะพัฒนาบ้านเมืองของตนให้ มีความเจริญรุ่งเรืองตาม
แบบอย่างที่ได้รับมา เช่น การบูรณะวัดวาอารามทั้งในเมืองสงขลาเก่าที่บ้านแหลมสนและในเมือง
สงขลาใหม่ที่บ้านบ่อยาง ซึ่งก่อนหน้านี้ในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาล้าดับที่ 4
ปรากฎหลักฐานในพงศาวดารเมืองสงขลากล่าวถึงการสร้างอาคารศาลหลักเมืองว่ามีลักษณะเป็น
อาคารตึกอย่างศาลเจ้าในปัจจุบัน ดังนั้นเหตุผลหนึ่งในการท้านุบ้ารุงพุทธศาสนาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้
จึงเป็นหนึ่งในวิธีการ เอาใจ ของเจ้าเมืองสงขลาที่มีต่อส่วนกลาง ทั้งนี้สืบเนื่องจากในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงเห็นว่าวัดวาอารามที่มีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อน
ต่างก็ช้ารุดทรุดโทรมลงเป็นอันมาก พระองค์จึงทรงชักชวนเหล่าบรรดาขุนนาง พ่อค้า และข้าราช
บริพาร ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามเก่าทั้งในเขตพระนครและตามหัวเมืองต่างๆ โดยทรง
ผสมผสานระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนที่พระองค์ทรงโปรดฯ เข้ากับการใช้พื้นที่ในแบบพุทธ
สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า “สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ” ดังนั้นพระ
อุ โ บสถวั ด สุ ว รรณคี รี แ ละวั ด ศิ ริ ว ณาวาสจึ ง เป็ น วั ด กลุ่ ม แรกของเมื อ งสงขลาที่ ไ ด้ รั บ การ
บูรณะปฏิสังขรณ์ เนื่องจากพบว่าทั้งตัวพระอุโบสถและส่วนประกอบต่างๆ ภายในวัดมีการแสดงออก
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ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 กล่าวคือ มีพาไลรอบรับชายคาปีกนก
หน้าบันก่ออิฐทึบ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ เป็นต้น และโดยเฉพาะวัดสุวรรณคีรีนั้นนอกจากจะ
เป็นวัดส้าคัญของตระกูลเจ้าเมืองสงขลาแล้ว ยังใช้เป็นที่ถือน้้าพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลา
ในสมัยที่ตั้งอยู่ฝั่งแหลมสนอีกด้วย
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการเข้ามามีบทบาทใหม่ของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) จึงเสมือน
เข้ามาปรับเปลี่ยนทัศนคติของส่วนกลางที่มีต่อตระกูลเจ้าเมืองสงขลาในเวลานั้น ประกอบกับ การ เอา
ใจ ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การปกครองหัวเมืองมลายูด้วยความเรียบร้อย การส่งส่วยทองบุตรจีน ด้วย
ความสม่้าเสมอ การตัดถนนไปยังเมืองไทรบุรีเพื่อให้ทั้งสองเมืองติดต่อกันได้โดยสะดวก เป็นต้น ท้าให้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานแต่งตั้งยศพระยาวิเชียรคีรี (บุญ
สังข์) เป็น เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าตระกูลเจ้าเมืองสงขลาได้
กลับมามีบทบาทอีกครั้งในฐานะผู้ส้าเร็จราชการหัวเมืองส้าคัญทางภาคใต้ของสยาม

ภาพที่ 101 พระอุโบสถวัดสุวรรณีคีรี สันนิษฐานว่าได้รับการบูรณะครั้งแรกในปี พ.ศ. 2340 ในสมัย
ของเจ้าพระยาอินทรคีรี (บุญหุ้ ย ) ต่อมาในปี พ.ศ. 2360 ได้รับการบูรณะอีกครั้งใน
ปลายสมัยของพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนจ๋ง) และครั้งหลังสุดในสมัยของเจ้าพระยาวิเชียร
คีรี (เม่น), พระอุโบสถวัดศิริว รรณาวาส บูรณะในปี พ.ศ. 2402 ในสมัยของเจ้าพระยา
วิเชียรคีรี (บุญสังข์) ทั้งสองเป็นอาคารต้นอย่างในกลุ่มสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม
ในรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าพระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีน่าจะยังได้รับการ
บูรณะในสมัยของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ด้วย เนื่องจากวัดสุวรรณคีรีเป็นวัด
ส้าคัญที่มีการบูรณะมาทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ไม่พบข้อมูลทางเอกสารกล่าวถึง
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ช่วงที่สอง รัชกาลที่ 5 และหลังจากนั้น: วัฒนธรรมตะวันตกกับการผลิตซ้้า เมื่อสิ้นสมัย
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) จึงได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสงขลาล้าดับที่ 6 (พ.ศ.
2408-2427) และเช่นเดียวกัน เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ก่อนจะได้รับต้าแหน่งเป็นเจ้าเมืองสงขลา
นั้ น เคยได้ รั บ ราชการในราชส้ า นั ก ส่ ว นกลางมาก่ อ นและได้ ส มรสกั บ ท่ า นผู้ ห ญิ ง สุ ท ธิ์ ซึ่ ง เป็ น ชาว
กรุงเทพฯ ในช่วงเวลานี้กระแสความนิยมในสถาปัตยกรรมตะวันตกเริ่มเข้ ามามีบทบาทในฐานะ
สัญลักษณ์ของความทันสมัย ท้าให้ความนิยมในสถาปัตยกรรมจีนและสถาปัตยกรรมแบบพระราช
นิยมในรัชกาลที่ 3 ลดความส้าคัญลง
ในช่วงต้นของการเป็นเจ้าเมืองของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เป็นช่วงเวลาส้าคัญของ
บ้านเมือง เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินในขณะนั้นยังทรงพระเยาว์นัก อ้านาจการบริหารบ้านเมืองจึงตก
อยู่กับขุนนางตระกูลบุนนาค น้าโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) ในฐานะผู้ส้าเร็จ
ราชการ ซึ่งไม่ว่าข้าราชการขุนนางฝ่ายหัวเมืองใดก็ให้ความเคารพอยู่มาก ตระกูลเจ้าเมืองสงขลาก็
เช่นกัน ซึ่งเดิมนั้นตั้งแต่ครั้งเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ทีเ่ คยรับราชการอยู่ในราชส้านักส่วนกลางก็
มีความรู้จักกันดีอยู่ แต่ความสัมพันธ์ในเชิงภักดี ของคนในตระกูลเจ้าเมืองสงขลาต่อสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) มาชัดเจนในคราวความขัดแย้งของคนในตระกูลเจ้าเมืองสงขลา เนื่องจาก
กรณีการชิงการเป็นว่าที่เจ้าเมืองในล้าดับที่ 7
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) ได้สร้างวัดขึ้น ใน จ.ราชบุรี วัดหนึ่ง ชื่อว่า วัด
ศรีสุริยวงศารามฯ ในปี พ.ศ. 2421 มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นอิทธิพลแบบแบบคลาสสิ ค
(Classicism)
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2448 จึงเกิดงานสถาปัตยกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกันขึ้นที่เมือง
สงขลาโดยการอุปถัมป์ของท่านผู้หญิงสุทธิในเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)
จึงมีความเป็นไปได้ว่าพระอุโบสถวัดศรีสุริยวงศารามฯ ที่สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ ได้เป็นแรงบันดาลใจหรือแบบอย่างให้คนในตระกูลเจ้ าเมืองสงขลาสร้างพระอุโบสถ
แบบอิทธิพลตะวันตกขึ้นในเมืองสงขลา แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมดังกล่าวไม่ใช่
เป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมกระแสหลัก เป็นแต่เพียงการท้าขึ้นเพื่อให้ดูแปลกตา ดังจะเห็นว่าไม่
เป็นที่ได้รับความนิยมในพื้นที่อื่นๆ เห็นแต่เพียงในเมืองสงขลาเพียงแห่งเดียว แต่จากความน่าจะเป็น
ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเจ้าเมืองสงขลากับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง)
จนเป็นที่มาของรูปแบบพระอุโบสถที่คล้ายคลึงกันขึ้นในเมือ งสงขลา 2 แห่งคือ พระอุโบสถแจ้ง และ
วัดศาลาหัวยาง
แต่จากการปรากฎรูปแบบอิทธิพลตะวันตกในอาคารพระอุโบสถซึ่งมีอยู่มากมายหลายแห่ง
ในบริเวณรอบนอกหรือพื้นที่ชนบทของเมืองสงขลาจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องปกตินัก เนื่องจากตั้งแต่ในอดีต
การสร้างอาคารทางศาสนาส่วนใหญ่ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลหรือแบบอย่างมาจากสถาปัตยกรรมกระแส
หลักทางส่วนกลางทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในสมัยอยุธยาที่เป็นอาคารไม้โครงสร้างเครื่องประดุซึ่งมีปรากฎ
หลักฐานในแผ่นภาพกัลปนาเมืองนครศรีธรรมราช หรือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมใน
รัชกาลที่ 3 ที่ยังปรากฎอยู่บ้างตามวัดต่างๆ ดังได้กล่าวไปแล้ว
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ดังนั้นการเกิดขึ้นของรูปแบบพระอุโบสถอิทธิพลตะวันตกในเมืองสงขลานั้นจึงต้องมี “ต้น
อย่าง” ซึ่งจากที่กล่าวถึงในเบื้องต้นว่า ท่านผู้หญิงสุทธิ์ในเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลา
ล้าดับที่ 6 ได้บูรณะพระอุโบสถวัดแจ้งและวัดศาลาหัวยางขึ้น พระอุโบสถทั้ง 2 แห่ง ล้วนมีลักษณะ
งดงาม และโดยเฉพาะวัดแจ้งนั้นยังมีสถานะเป็นวัดประจ้าตระกูลเจ้าเมืองสงขลาอีกด้วย เพราะมี
เอกสารระบุว่า เจ้าจอมกุหลาบในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นธิดาของ
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ได้บริจาคที่ดินและสร้างบัวบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษไว้ในบริเวณวัด ท้าให้วัด
แจ้งกลายเป็นวัดส้าคัญจนกลายเป็น “วัดต้นอย่าง” ของพระอุโบสถแบบอิทธิตะวันตก

ภาพที่ 102 พระอุโบสถวัดแจ้ง , พระอุโบสถวัดศาลาหัวยาง ทั้งสองวัดได้รับการอุปถัมป์จากท่าน
ผู้หญิงสุทธิ์ในเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาล้าดับที่ 6 และเป็นอาคารต้น
อย่างในกลุ่มสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

ดั ง นั้ น รู ป แบบของพระอุ โ บสถส้ า คั ญ ทั้ ง สองแห่ ง ทั้ ง วั ด สุ ว รรณคี รี (แบบอิ ท ธิ พ ลใน
สถาปัตยกรรมแบบรัชกาลที่ 3) และวัดแจ้ง จึงอยู่ในสถานะ “วัดต้นอย่าง”
และเนื่องจากเมืองสงขลาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของตระกูล ณ สงขลา เจ้าเมืองเชื้อสาย
จี น ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของทะเลสาบสงขลาฝั่ ง ตะวั น ออก ท้ า ให้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจี น และ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่อุปถัมป์โดยคนในตระกูลเจ้าเมืองจึงได้รับความนิยมจากชาวเมืองอย่าง
แพร่หลาย โดยถือเอาเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความเจริญของชุมชน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น
เหตุผลท้าให้ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตการปกครองของเมืองพัทลุง
จึงไม่ปรากฎความนิยมในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดังกล่าว แม้แต่มัสยิดในเมืองสงขลาก็ยังได้รับ
อิทธิพลดังกล่าวด้วย
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ภาพที่ 103 พระอุโบสถ เก่า-ใหม่ วัดโรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ภาพที่ 104 มัสยิดบ้านบน อ.เมือง จ.สงขลา

ตารางที่ 11 ช่วงเวลาการปกครองเมืองสงขลาของเจ้าเมืองแต่ละสมัย และช่วงเวลาการเกิดของสถาปัตยกรรม
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นอกจากการจ้ า แนกรู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมตามกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลจี น และกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ล
ตะวันตกที่กล่าวมาแล้ว จากการศึกษายังพบพระอุโบสถอีกรูปแบบหนึ่งที่ส้าคัญเช่นกันคือ รูปแบบ
เฉพาะถิ่นเกาะยอ ในเกาะยอนั้นมีวัดทั้งหมด 4 วัด ประกอบด้วย วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว วั ดเขาบ่อ
และวัดแหลมพ้อ ซึ่ง 3 ใน 4 วัด มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว และวัดเขาบ่อ
และอีก 1 วัดซึ่งต่างออกไปคือวัดแหลมพ้อ ซึ่งอยู่ในประเภทร่วมอย่างกับสถาปัตยแบบพระราชนิยม
ฯ1
ยยอ
ย
อ
ทางสถาปัตยกรรม
ย
ซึ่ง
ย
ย
บบร่วมอย่างกับสถาปัตยกรรมแบบพระราช
นิยมฯ
ย แบบอ
คือมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐทึบ มีปีกนกรอบอาคาร
มีเสาร่วมใน ไม่มีเสาพาไลหรือระเบียง ตรงส่วนบนของผนังด้านนอกไม่พบการใช้คิ้วบัวประดับ ตรงคอ
สองด้านนอกก็เช่นกัน หน้าบันมีไขราหน้าจั่ว และมักไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับประตูหน้าต่าง และมัก
ใช้กระเบื้องปรุประดับตรงส่วนล่างของผนัง

ภาพที่ 105 พระอุโบสถวัดท้ายยอ พระอุโบสถวัดโคกเปี้ยว และวัดเขาบ่อ

และที่ส้าคัญคือวัดทั้งหมดในเกาะยอหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เว้นแต่เพียงวัดท้ายยอ ซึ่ง
จากการศึกษาถึงการตั้งถิ่นฐานพบว่าบริเวณวัดท้ายยอเป็นบริเวณแรกๆ ที่มีการตั้งถิ่นฐานขึ้นในเกาะ
ยอโดยกลุ่มชาวจีนในช่วงกรุงธนบุรีต่อกับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประกอบกับการตั้งเจดีย์บนเขา
พิหารในบริเวณวัดท้ายยอ ท้าให้วัดนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ส้าคัญเนื่องจากถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนและจรรโลงพระพุทธศาสนาขึ้นในเกาะยอ
ต่อมาเมื่อบริเวณแหลมทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนเริ่มแรกบริเวณวัดท้ายยอ มี
จ้านวนประชากรมากขึ้นจึงเริ่มขยายพื้นที่ไปในส่วนต่างๆ ของเกาะ สังเกตุได้ว่าเมื่อชุมชนขยายตัวจะ
สร้างวัดประจ้าชุมชนขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคล ดังนั้นในบริเวณถัดมาจากวัดท้ายยอคือบริเวณวัดโคกเปี้ยว
1

แต่เดิมอาจมีลักษณะเช่นเดียวกับวัดอื่น ๆ ในเกาะยอก็เป็นได้ แล้วมาบูรณะเพิ่มเติมในช่วงหลัง
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ซึ่งจะสังเกตุว่าวัดโคกเปี้ยวนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ปัจจัยที่ท้าให้วัดโคกเปี้ยวตั้งหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันตกนั้น น่าจะเป็นการหันหน้าเข้าหาเส้นทางสัญจรหรือไม่ก็หันหน้าเข้าหาที่ตั้งของเมือง ซึ่งทั้ง
สองข้อที่กล่าวมาล้วนไม่ปรากฎในพื้นที่โคกเปี้ยว เพราะพื้นที่ใหม่ในบริเวณนี้สามารถเลือกที่ตั้งหรือ
ทิศทางได้ตั้งแต่แรกการสร้างวัด หรือถ้าหากเป็นเรื่องของการหันหน้าไปทางชุมชน ก็ควรหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกดูจะสมควรมากกว่า เนื่องจากทั้งตัวเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนและฝั่งบ่อยาง ซึ่งตั้งอยู่
ไม่ไกลจากเกาะยอ ล้วนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทั้งสิ้น ดังนั้นเหตุผลเพียงประการเดียวที่เห็นจะเป็นไป
ได้จึ ง น่ าจะเป็ น เรื่ องของการให้ ค วามส้ าคัญกั บวัด ท้ายยอและเจดีย์ บนเขาพิห ารซึ่งตั้ งอยู่ท างทิ ศ
ตะวันตกของวัดโคกเปี้ยวเป็นส้าคัญ และเมื่อโดยรอบวัดโคกเปี้ยวเริ่มมีประชากรมากขึ้นจึงเริ่มการ
ขยายพื้นที่มาอยูบริเวณตอนใต้ของเกาะคือบริเวณวัดแหลมพ้อ และพร้อมๆ กันก็ขยายพื้นที่ออกไป
ทางทิศเหนือของเกาะคือบริเวณวัดเขาบ่อด้วยวิธีการเดียวกัน ซึ่งวัดทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่หัน
หน้าไปทางทิศตะวันตกทั้งสิ้น ซึ่งยิ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความส้าคัญในเรื่องของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดท้าย
ยอและเขาพิหารได้เป็นอย่างดี

วัดเขาบ่อ/ไม่มีพาไล

วัดท้ายยอ/ไม่มีพาไล

วัดแหลมพ้อ/แบบคานเฉียง

เจดีย์ย์
วัดโคกเปี้ยว/ไม่มีพาไล

ภาพที่ 106 ที่ตั้งเกาะยอและทิศทางการหันหน้าของวัดในเกาะยอ
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