
 
 

รายงานวิจัย 
 

พหุลักษณทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลาย ู
Plurality  of  Thai  Temple  Arts   in  Malayan  Peninsula 

 
 
 

 
 

 
 

    ปญญา  เทพสิงห 
    ธงพล   พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยน้ีไดทุนสนับสนุนจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม   กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจําป   2554 



 ก

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาพหุลักษณทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายู  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของวัดไทยที่มีสวนผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
พหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย  และศึกษาปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ  ที่มีศิลปกรรมในวัด             
ไทยเปนส่ือนํา    โดยวิธีการสังเกต  การสัมภาษณเชิงลึกพระสงฆ  คณะกรรมการวัด  ชาวบาน  และ
นักทองเที่ยว  จากวัดไทย  6  แหง  โดยเลือกวิธีเจาะจง แลวนําขอมูลมาวิเคราะห  หาขอสรุปเชิงพรรณา 
 จากการศึกษาพบวา  ลักษณะกายภาพของวัดไทยมีสวนผสมของศิลปกรรมทั้งไทย  จีน  ฮินดู 
พมา    ตะวันตก  และมลายูถิ่น    ลักษณะจีนปรากฎเดนชัดที่สุด  การผสมมีหลายลักษณะเชน  การ
ผสมในชิ้นเดียวกัน  เชน พญานาคไทยแตมีปากคาบแกวแบบจีน การผสมแบบแยกสวน เชน โบสถไทย
แตเจดียหลังโบสถเปนแบบพมา   การผสมคตินิยมแบบหนึ่งแตถายทอดอีกแบบหนึ่ง เชน ผังพื้นหก
เหล่ียมตามเลขมงคลแบบจีนแตใชกับโบสถไทย  ใชรูปแบบหนึ่งแตเปล่ียนประโยชนใชสอยใหม เชน นํา
เรือนพื้นถิ่นของชาวมุสลิมมาเลยมาใชเปนกุฏิพระ    
 ปจจัยที่สงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมไดแก 1) สภาพภูมิศาสตรของแหลมมลายู ซึ่งเอ้ือตอ
การเขามาของหลายชนชาติ  พัฒนาการทางประวัติศาสตรซึ่งมีชาวจีนและตะวันตกเขามีอิทธิพล สงผล
ตอการอพยพของชาวฮินดูจากอินเดีย ชาวพมา นํามาซึ่งบูรณการวัฒนธรรมกับคนทองถิ่น  เกิดสภาพ
สังคมพหุวัฒนธรรม  2)ปจจัยดานความเปนผูนํา เปนนักพัฒนาของพระสงฆ  อํานาจของคณะกรรมการ
วัด  ที่ตองการใหศิลปกรรมดึงดูดใจคนทุกชาติพันธุ 3)ปจจัยความศรัทธาตอวัดของคนหลายกลุมใน
ฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์  4)ปจจัยจากความตองการใหวัดไทยชวยพยุงรักษาศิลปวัตถุ  
 ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตาง ๆ ที่มีศิลปกรรมในวัดเปนส่ือนํา  ไดแก 1)ปฏิสัมพันธในฐานะวัด
เปนแหลงรวมจิตวิญญาณ จากการใชสัญลักษณส่ือความหมาย   2)ปฏิสัมพันธที่วัดเปนแหลงทองเที่ยว
และจัดงานประเพณี   3)ปฏิสัมพันธที่เกิดจากการยึดถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์รวมกัน 4)ปฏิสัมพันธที่เกิดจากการ
บริหารจัดการ หรือการเมืองของวัด  ลักษณะนี้สงผลตอการปรับตัว  การผสมผสาน การบูรณาการทาง
วัฒนธรรมระหวางกลุมตางๆ   วัดไทยในแหลมมลายูจะดํารงอยูไดดวยการแสวงหารายไดมาบํารุงวัด 
เนื่องจากรัฐบาลกลางอุดหนุนนอยมาก โดยเฉพาะมาเลเซีย ซึ่งเปนชาติมุสลิม  ดังนั้นจึงจําเปนตองใช
ศิลปกรรมเรียกรองความสนใจแกนักทองเที่ยวเพื่อความอยูรอด   โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งมีอํานาจ
เศรษฐกิจ  ศิลปกรรมวัดไทยในแหลมมลายูมีความหลากหลายลักษณะเพียงใด ก็ยิ่งทําใหแรงสนับสนุน
จากคนชาติพันธุตาง ๆ มีมากข้ึน 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 วัดไทยมีลักษณะศิลปกรรมแตกตางกันตามภูมิภาคตางๆ   ในภาคใตของประเทศไทย
โดยเฉพาะตอนลาง  มาเลเซีย  จนถึงสิงคโปรปรากฏวัดไทยที่มีลักษณะพิเศษ  ปรากฏการณเหลานี้สวน
หนึ่งเกิดข้ึนจากการแพรกระจายจากศูนยกลางของประเทศไทย ไปสูแหลมมลายูที่มีบริบทและ
วัฒนธรรมแตกตางกัน ทําใหมีพหุลักษณทางศิลปกรรม  ลักษณะของศิลปกรรมหากแยกตามวัฒนธรรม
แยกเปนศิลปะในวัฒนธรรมไทย จีน อิสลาม ฮินดู ตะวันตก หรืออ่ืน ๆ  ศิลปะเหลานี้ในอดีตเกี่ยวของกับ
ศาสนา   จนถึงปจจุบันศาสนสถานตาง ๆ  กลายเปนที่รวมของศิลปกรรมแขนง ตาง ๆ โดยเฉพาะดาน
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม    ดวยเหตุผลที่วาศิลปะเปนวัฒนธรรมทางสายตา  เคร่ือง
โนมนําใหเกิดความศรัทธาโดยงาย จากความประณีตงดงาม   เปนสัญลักษณหรือรูปสมมุติของส่ิง
นามธรรม  และศิลปะเปนเคร่ืองแยกแยะความแตกตางของศาสนสถาน มนุษยแตละวัฒนธรรมบมเพาะ
ศิลปะของตนใหเจริญงอกเงยจนเปนเอกลักษณ เชนเดียวกับวัดไทยที่มีคุณลักษณะพิเศษ แสดงออกถึง
ศิลปะประจําชาติ อยางไรก็ตามการรักษาเอกลักษณของวัดไทยจะมีความเขมแข็ง เม่ืออยูแกนกลางของ
วัฒนธรรมไทย หากเม่ือกระจายออกไปสูเขตวัฒนธรรมอ่ืน ความแข็งแกรงจะลดลงไปมีปฏิสัมพันธ
กับวัฒธรรมขางเคียงที่มีอยูแลวโดยเฉพาะในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม ที่วัดไทยมีลักษณะผสมผสาน
ของศิลปะวัฒนธรรมอ่ืน ๆคอนขางมาก  แหลมมลายูเปนพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มีวัดไทยปรากฎอยูมาก 
จากการแพรกระจายวัฒนธรรมจากศูนยกลางของประเทศไทย แตดวยเหตุที่มีวัฒธรรมอ่ืนครอบงํา วัด
ไทยบางแหงจึงมีเฉพาะชื่อ ลักษณะทางกายภาพไมปรากฎเปนศิลปะไทยชัดเจน  หากปรับเปล่ียนตาม
อิทธิพลที่เหนือกวา แหลมมลายูอยูทางตอนใตของประเทศไทย ครอบคลุมถึงภาคใต มาเลเซีย และ
สิงคโปร เปนที่อาศัยของคนหลากหลายวัฒนธรรมดวยเหตุผลทางประวัติศาสตรและภูมิศาสตร เปน
เสนทางติดต อการคาของคนโบราณผ านชองแคบมะละกา ประกอบกับความม่ังคั่ งของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหชาติตาง ๆ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานหาเล้ียงชีพ ดังเชน ชาวจีน ชาวฮินดูและ
มุสลิมจากอินเดีย ชาวตะวันตก ชาวพมา ปจจุบันแหลมมลายูมีวัฒนธรรมหลัก ๆ คือ วัฒนธรรมจีน 
วัฒนธรรมมุสลิม วัฒนธรรมฮินดูและวัฒนธรรมตะวัตก ศิลปะของวัฒนธรรมเหลานี้มีอิทธิพลตอวัดไทย
และอาจเปนเหตุใหวัดไทยในแหลมมลายูขาดเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
 พหุลักษณของศิลปะยังเปนสาเหตุหนึ่งของความเส่ือมสลายของวัดไทยในตางแดน ดังเชน 
การศึกษาของนิพนธ   ทิพยศรีนิมิตร (2547: 113) ที่พบวา การสรางวัดหรือบูรณะซอมแซมวัดใน
มาเลเซียตองอาศัยความศรัทธาจากชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และอินเดียเขารวมทําใหวัดไดรับการ
บูรณะใหดีกวาเดิม แตก็เปนสาเหตุหนึ่งทําใหรูปแบบเดิม ๆ ของศิลปะไทยตองเปล่ียนแปลงเปนแบบ
ผสมผสานระหวางไทยกับจีนหรือเปนศิลปะรวมแบบไทย  จีน และอินเดีย   
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 โมอัมเมด  ยูซอฟท  อิสมาเอิล  (2553) ไดเขียนบทความเร่ือง ความอยูรอดของวัดสยามในกลัน
ตัน พบวา วัดสยามหลาย ๆ วัด ที่มีชาวจีนอุปฎฐาตุจํานวนมาก จะมีรูปเคารพของพระกวนอิมหรือเทพ
เจาองคอ่ืน ๆ แมกวนอิมไมเปนสวนหนึ่งของคติความเชื่อของสยามแตเปนเพราะชาวจีนใหความศรัทธา
มากตามอิทธิพลของฝายมหายาน ชาวจีนจะนิยมตั้งรูปเทพเจาตาง ๆ ที่คนนับถือตามจุดตาง ๆ ของวัด 
เม่ือวัดตอบสนองความตองการเชนนี้ยอมไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากชาวจีน สภาพนนี้แสดง
ใหเห็นสถานภาพของวัดไทยเส่ือมลง ไมสามารถพยุงรักษาศิลปะตามแบบประเพณี  อยางนอยมี 3 
ปจจัยคือ   1) การนําศิลปะอ่ืน ๆ เขามาปะปน   2) การผอนปรนรสนิยมตามความตองการของ
ผูสนับสนุนวัด    3) ขาดการควบคุมของหนวยงานเฉพาะ  ปลอยใหเจาอาวาสวัดตัดสินใจซึ่งสวนใหญ
ยินยอมตามผูอุปถัมภ  อยางไรก็ตามสถานภาพของศิลปกรรมเหลานี้ยังข้ึนกับความแตกตางตามบริบท
ทางการเมืองและกฏหมายแหงรัฐหรือประเทศนั้นๆ 
 วัดในแหลมมลายูข้ึนกับอํานาจของรัฐไทย มาเลเซีย และสิงคโปร   แตละแหงลวนมีลักษณะ
ศิลปกรรมผสมผสาน   การควบคุมเพื่อรักษาเอกลักษณศิลปะประจําชาติมีมากนอยแตกตางกัน   วัดวัด
ชลธาราสิงเห   อําเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาสเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงออกถึงการผสมผสาน เปนวัดที่
มีศิลปะไทย  จีน  และมุสลิมปะปนกัน   ในประเทศไทยการสรางส่ิงใด ๆ นั้นข้ึนกับกรมศิลปากร  ขณะที่
กรมศิลปากรไมสามารถควบคุมดูแลวัดไทยในมาเลเซียและสิงคโปรอยางทั่วถึง    ความหลากหลายของ
ศิลปะในวัฒนธรรมตาง ๆ ที่ปรากฎในวัดไทย นอกจากแสดงถึงการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันแลว     
ยังเปนแรงจูงใจใหคนตางวัฒนธรรมยอมรับวัดไทยในฐานะส่ิงแปลกใหม และสรางความสวยงามใหกับ
เมือง   โรเบิรต แอล วินซเลอณ (Robert L Winsder)  อางใน สุรพงษ โสธนะเสถียร (2594: ออนไลน) 
พบวา   ศาสนาพุทธคอนขางจะไดรับการยกยองในมุมมองของชนกลุมอ่ืน ๆ รวมทั้งชาวมาเลเซียมุสลิม 
ชนกลุมอ่ืนมักมีความประทับใจในสถาปตยกรรมของไทยและมองวาเปนเสมือนสมบัติลํ้าคาในพื้นที่
ดังกลาว นอกจากนี้ยังพบวา แมชาวมุสลิมจะเชื่อวา อิสลามคือศาสนาที่แทจริงเพียงศาสนาเดียวแตการ
นับถือศาสนาของชาวไทยพุทธนั้นดีกวาไมมีศาสนา ดังนั้นการมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่ง
ทําใหชาวไทยพุทธไดรับการยอมรับจากชาวมาเลเซีย   แมการรวมพิธีดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางชน 2  กลุมก็ตาม    การศึกษาของไพลดา  ชัยศร (2594: ออนไลน) พบวา มีปจจัย  2 
ประการที่ทําใหชุมชนชาวไทยพุทธและวัดไทยดํารงอยูได ปจจัยแรกเปนเร่ืองของนโยบายของรัฐบาล
มาเลเซีย กับอีกปจจัยคือ บทบาทและหนาที่การเปนสถาบันทางสังคมของวัด นโยบายของรัฐกลาง
มาเลเซียตอชนกลุมชาติพันธุตาง ๆ คอนขางมีความชัดเจน  แมชนูโยบายภูมิบุตรา ซึ่งใหสิทธิแกชนชาติ
มลายูมากกวาชนชาติอ่ืน ๆ แตก็ชูประเด็นความเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลายไปพรอม ๆ กัน 
จากสภาพการณดังกลาว มิใชแหลงแสดงออกถึงศิลปะไทยเทานั้น ขณะเดียวกันวัดไทยอาจมีรูปแบบ
ศิลปะใหม ๆ ที่อาจปรับเปล่ียน ตัดทอน เพิ่มเติม หรือสรางใหมผิดแผกอยางที่คนไทยทั่วไปไมคุนเคย 
 ความหลากหลายของศิลปะในวัดไทย แมมีขอดีที่ชวยแสดงสมานลักษณของวัฒนธรรมตางๆ   
แตหากมากเกินไป  กอใหเกิดปญหาในการรักษาเอกลัษณของวัดไทย จากประสบการณของผูวิจัย ซึ่ง
เดินทางไปเยือนวัดไทยในมาเลเซียชายแดนภาคใตและสิงคโปรพอสรุปปญหาไดวา ประการแรก   
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ภาพลักษณของศิลปะไทยที่เปล่ียนแปลงจะทําใหคนตางชาติใหความหมายวัดไทยที่ตางจากเดิม ดังเชน 
วัดไทยในปนัง คนสวนใหญเขาใจวา พระพุทธไสยาสนองคใหญเปนแบบไทยดวย ทั้ง ๆ ที่ลักษณะ
ทั้งหมดเปนแบบพมา ประการที่สองงานชางศิลปไทยถูกกลบเกล่ือนดวยวัฒนธรรมอ่ืน เชน ลวดลายไทย
กระเดียดไปทางจีนหรือตะวันตก มีการเปล่ียนตําแหนงแหงที่ของสวนประกอบทางสถาปตยกรรม วิหาร
มีสภาพคลายตึกแถว ปญหานี้บางคร้ังเปนเพราะขาดแรงงานชางฝมือคนไทย   ประการที่สาม ตําแหนง
การตั้งรูปเคารพไมมีความแนนอน วัดไทยบางแหง มีพระแบบจีนเปนองคประธาน หรือจัดลําดับใหรูป
เคารพอ่ืนโดดเดนกวาแบบไทยซึ่งบางคร้ังสรางความรูสึกเอือมระอาของคนไทยที่ไปประกอบพิธี  
 สภาพดังกลาวนี ้ หากไมมีการศึกษาหรือหาแนวทางลดผลกระทบก็อาจทําใหวัดไทยขาดเอก
ลักษณะของวัฒนธรรมไทย   มีเพียงชื่อเทานั้น พหุลักษณศิลปรรมจะมีความหมายตอพหุวัฒนธรรม 
เม่ือมีการหยิบยืมระหวางกันและไมมีฝายหนึ่งพยายามครอบงําอีกฝายหนึ่ง   ดังขอสังเกตวาวัดไทยใน
มาเลเซียและสิงคโปรสวนใหญตกอยูในอํานาจทุนนิยมซึ่งเปนคนจีน  ขณะที่วัดไทยในภาคใตยังอยูใน
อํานาจของรัฐไทย แมวัดเหลานี้มีเจาอาวาสเปนคนไทย ประกอบพิธีกรรมแบบไทยเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยว แตสําหรับชุมชนไทยอํานาจตอรองของศิลปะไทยในมาเลเซียและสิงคโปร อาจมีนอยกวา
ในประเทศไทย    การศึกษาเร่ืองนี้จึงมีความสําคัญทีจ่ะชวยชี้ชัดถึงปฏิสัมพันธของคนตางวัฒนธรรมที่
ใชศิลปะเปนส่ือนํา    ขณะเดียวกันจะชวยคนหาความเปนไปใดในการดํารงเอกลัษณของวัดไทยในตาง
แดนสรางอํานาจตอรอง อยางนอยใหมีมาตรฐานตามลักษณะของวัดไทย ในประเทศไทยตามแนว
ชายแดนไทย-มาเลเซีย จากปญหาดังกลาวนําไปสูคําถามหลักที่ใชเปนแนวทางวิจัยวา  ลักษณะทาง
กายภาพของวัดไทยที่มีสวนผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ นั้นเปนอยางไร มีปจจัยใดและ
อยางไรที่สงผลตอการใชศิลปกรรมหลายลักษณะในวัดไทย  รวมถึงปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ  ที่ใชศิลปกรมในวัดไทยเปนส่ือนําเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1     เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของวัดไทยทีมี่สวนผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ 
 2     เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย 
 3     เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ที่มีศิลปกรรมในวัดไทยเปนส่ือนํา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีขอบเขตเนื้อหาดานศิลปกรรม ที่มีลักษณะทางกายภาพ กินทีว่างใน
อากาศ  และปรากฏชัดแกสายตา อันไดแก  งานจิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปตยกรรม 
 ขอบเขตดานพื้นที ่ในการวิจัยคร้ังนีผู้วิจัยเลือกสถานที่เปนวัดไทย 7 แหง แบบเจาะจงโดยแตละ
แหงตองมีลักษณะทางกายภาพของวัดทีผ่สมผสานทางศิลปกรรมหลายวัฒนธรรม  ปรากฏอยูบนแหลม
มลายูทั้งซีกตะวันออก  ซีกตะวันตก  ตอนกลาง และปลายแหลมสุด กินพื้นที่ตอนลางสุดของประเทศ
ไทย  ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร  ซึ่งสามารถอนุมานถึงวัดอ่ืนๆ ได โดยเลือกผูใหสัมภาษณ



 4

เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพหุลักษณ และปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอ่ืน  ๆ ที่เปน
พระสงฆ  คณะกรรมการวัด  ชาวบาน ผูดูแลวัด  นักทองเที่ยวผูมาแสวงบญุในวัด  และชางฝมือที่
เกี่ยวกับการสรางวัด   ไมรวมนายทุนหรือผูอุปถัมภรายใหญ  เนื่องจากสืบหาไดยากและอยูตางเมือง   
             
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยใชวิธกีารเก็บขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ   การเก็บขอมูลทุติยภูมิเปนการศึกษาคนควาที่
ผูอ่ืนจดัทําไวแลว เชน 

1. ศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ เชน รายงานวิจัย บทความ และผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  
วิทยานิพนธ   

2     ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ เชน หนังสือ ตํารา สารานุกรม ขอมูลที่เกี่ยวของ  
การเก็บขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลจากสนามหรือพื้นที่โดยตรง  มีวิธีการเก็บขอมูล ดังนี ้

      เลือกวัดไทยโดยวิธีเจาะจง (Purposive samples) และตรงตามคุณลักษณะของการวิจัย ไดแก  
วัดชลธาราสิงเห  จังหวัดนราธิวาส  ประเทศไทย   วัดไชยมังคลาราม   รัฐปนัง  วัดมัชฌิมาราม และวัด
โพธิวิหาร  รัฐกลันตัน วัดเชตวันวนาราม  รัฐสลังงอ   ประเทศมาเลเซีย   วัดอานันทเมตยาราม และวัด
กาญจนาราม ประเทศสิงคโปร  แตละวัดไทยที่เลือกจะสอบถามทั่วไป   และดําเนินการตอไปนี ้
 1   การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field note)  โดยการถายภาพ วาดภาพ และ
จดบันทึกลักษณะทางกายภาพที่สังเกตได 
 2  การสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth   interview )   เจาอาวาส    คณะกรรมการวัด ผูดูแลวัด   ผู
เขามาประกอบพิธี    นักทองเที่ยว    
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก  แนวสัมภาษณกึ่งโครงสราง  เคร่ืองอัดเสียง  กลองถายรูป  
สมุดบันทึก   

การวิเคราะหขอมูล   
 ขอมูลทั้งหมดของวัดไทยในแหลมมลายูนํามาถอดเทป พิจารณาภาพถาย เพื่อศึกษาลักษณะ
ผสมผสาน  แลววิเคราะห  ตีความ หาขอสรุปในแตละคร้ัง แตละวัน   จากนั้นสรุปโดยภาพรวม  นําเสนอ
ในรูปความเรียงและภาพประกอบ 
  
คํานิยามศัพท 
 พหุลักษณ  หมายถึงความหลากหลาย ความมากมายของรูปแบบลักษณะ    ซึ่งงานวิจัยคร้ังนี้
แยกลักษณะตามวัฒนธรรมๆ    เชน  วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมจีน   วัฒนธรรมฮินดู   วัฒนธรรม
อิสลามมลายู  หรืออ่ืนๆ  
 พหุลักษณทางวัฒนธรรมในวัดไทย  หมายถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏหรือ
แสดงออกอยูในวัดไทย  
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 ลักษณะการผสมผสานรูปแบบทางวัฒนธรรม  หมายถึงการยอมรับเอารูปแบบวัฒนธรรมที่
แตกตางกันเขามาผสมผสานตั้งแต  2  กลุมข้ึนไป อาจเปนดานรูปแบบ  วิธีการ  หรือคติความเชื่อ 
 ศิลปกรรม หมายถึงผลงานสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกตามความเชื่อความศัทธา มี
รูปธรรมและมีลักษณะทางกายภาพอยางชัดเจน ซึ่งในทีน่ี้เนน จิตรกรรม ประติมากรรม   สถาปตยกรรม   
 วัดไทย   หมายถึงสถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และเปนที่อาศัยของสงฆ ฝายเถรวาท  มี
โบสถ  วิหาร  เจดีย  รูปเคารพ และการตกแตง  ตามแบบไทยประเพณีไทย 
 แหลมมลายู  หมายถึงพื้นที่ทางตอนใตของประเทศไทย  โดยหมายรวมถึงภาคใตของประเทศ
ไทย  มาเลเซีย  และสิงคโปร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1 การวิจัยคร้ังนี้จะมีประโยชนตอผูรับผิดชอบในการรักษาเอกลักษณของชาติ  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน   ในอันที่จะสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในตางแดน หรือที่มีวัฒนธรรมอ่ืนครอบงําอยู รวมถึงการ
ปองกันกันมิใหศิลปะไทยเส่ือมสลาย ทามกลางวิถีความเปนอยูที่มีความแตกตางกับวัฒนธรรมไทย  
 2  ผลการวิจัยคาดวาจะชวยชี้ทางในพัฒนาความเขาใจระหวางคนตางวัฒนธรรม โดยใชวัดไทย
เปนศูนยกลาง และใชพหุลักษณทางศิลปกรรมโนมนําใหคนทุกชาต ิ ทุกศาสนา เขามาในวัดเพื่อ
ผลประโยชนดานการทองเที่ยว  แตยังคงไวซึ่งเอกลักษณไทย 
 3 ผลการวิจัยจะสรางเสริมองคความรูใหม เกี่ยวกับศิลปะไทย ที่อยูในพื้นที่ชายขอบ หรือ
นอกเหนือบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย  ในแงการบูรณาการศิลปะไทยกับศิลปะในวัฒนธรรมอ่ืนๆ  ใน
สภาวะปจจุบันที่วัดไทยสวนใหญเปนพื้นที่รองรับคานิยมทางวัตถุ  พุทธพานิชย  และตกอยูภายใตระบบ
ทุนนิยม 
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บทท่ี  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยแยกออกเปน  4  เร่ือง เร่ืองแรกเปน

แนวคิด ทฤษฎีดานศิลปกรรม  เร่ืองที่สองเปนการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดการ
ผสมผสานทางศิลปกรรม  เ ร่ืองที่สามเปนการศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัด  และลักษณะ
ผสมผสานศิลปกรรมในวัดที่ปรากฎในเอกสารตาง ๆ เร่ืองที่ส่ีเปนแนวคิดทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม  
ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูลภาคสนามของวัดไทยในแหลมมลายู  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

 
แนวคิดดานศิลปกรรม  
 ศิลปกรรมมีความหมายและลักษณะตางๆ กัน เชน หมายถึงผลแหงพลังความคิดสรางสรรค
ของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตาง ๆ ใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือน
ใจตามอฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความ
ร่ืนรมย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา  (ราชบัณฑิตยสถาน  2541 : 27) 
 ศิลป พีระศรี (2553 : 37)  ใหความเห็นวา ความหมายอยางกวางของศิลปะหรือศิลปกรรม 
หมายถึงงานอันเปนความพากเพียรของมนุษยซึ่งตองใชความพยายามและความคิด เชน  สรางเคร่ือง
เรือน  ตัดเส้ือ  เปนตน  อยางไรก็ตามเม่ือกลาวเฉพาะวิจิตรศิลป จะหมายถึงงานอันเปนความพากเพียร
ของมนุษย นอกจากใชความพยายามดวยมือและความคิดแลว ยังตองพวยพุงแหงพุทธิปญญา และจิต
ออกมาดวย   
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2550: 10) ใหความเห็นวา ศิลปะคือส่ิงที่รับรู
ไดดวยอินทรียทั้ง 6 คือ อายตนะทัง 6 ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา 
sensory organs และสุนทรภูเรียกส่ิงที่รับรูวา เลหโลกา 5 ประการ คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส เม่ือรับรู
แลวกอเกิดความรูสึกตาง ๆ เชน ความรัก ความเกลียด ความรูสึกไพเราะ ความสวยงาม ความนากลัว 
ความขยะแขยง ความสงบเงียบ ศิลปะไมตองงดงามอยางเดียว ศิลปะที่กอใหเกิดความรูสึกนาเกลียดนา
กลัวอยางยิ่งก็เปนศิลปะไดเชนกัน   

นิธิ    เอียวศรีวงศ   (2547 : 66) ใหความหมายวา ศิลปกรรมหมายถึงส่ือและเปนการส่ือที่งาย
ที่สุด ที่สะดวกที่สุด ที่จะส่ือก็คือสัญลักษณตามประเพณีอันเปนที่ยอมรับ  ในสวนของศิลปะตะวันออก
เปนกระบวนการสรางสรรคของสังคมหรือเปนการตอบสนองตอสังคมมากกวา  ไมใชการสรางสรรคของ
ปจเจกบุคคลเหมือนอยางตะวันตก   
 เขียน ยิ้มศิริ  (2549 : 33) ใหความหมายวาเปนการสะทอนออกของจิตใจของคนออกมาเปนรูป 
(Form) และในขณะเดียวกันในมุมกลับ ศิลปะสะทอนใหเห็นถึงชีวิต และชีวิตก็สะทอนใหเห็นศิลปะ ชีวิต
ของมนุษยจะขาดศิลปะไมได และศิลปะก็จะเกิดข้ึนไมไดถาขาดชีวิตของมนุษย 
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 ลีโอ ตอลสตอย (อางอิงจาก สิทธิชัย  แสงกระจาง 2538 : 152) ใหความหมายวา เปน
กิจกรรมอยางหนึ่งอันประกอบดวยคนคนหนึ่ง ไดสงผานอารมณความรูสึกของเขาไปยังคนอ่ืน ๆ จนคน
อ่ืน ๆ กระทบใจดวยอารมณเหลานี้ และสัมผัสถึงมันดวย  

       เอเดรียน เกอรแบรนด  (Gerbrands) (อางอิงจาก Chalmers, Graeme F. 1992: 16-24) 
นักมานุษยวิทยาชาวดัดช   เห็นวาศิลปกรรมมีลักษณะเปนส่ือกลางที่สงผานขอมูล ส่ือสารความคิดเห็น 
เปนเคร่ืองดํารงวัฒนธรรมใหคงอยูไดพอ ๆ กับกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม มีสวน
เสริมสรางจริยธรรมของกลุมชน ไมวาจะโดยตรงหรือออม ประสานใหเกิดความเปนปกแผนทางสังคม 
เปนเคร่ืองชวยเหลือหรืออุปกรณในการสอแสดงถึงสถานภาพทางสังคม สามารถถือเปนเคร่ืองมือชวย
เสริมอํานาจ วาสนา ชื่อเสียง เกียรติยศของผูเปนเจาของ ส่ือสะทอนความเชื่อ ศาสนา การเมือง 
เศรษฐกิจ ในแงมุมอ่ืน ๆ ดานวัฒนธรรม   ในชวงเวลาแตละยุคสมัย ศิลปน ไดรับการยอมรับในแงมุม
ตาง ๆ กัน บางก็ราวกับเปนนักมายากล ครู นักสังคม นักบําบัด ผูตีความ ผูประดิษฐตกแตง เสริมสราง
สถานภาพ นักโฆษณาชวนเชื่อ และผูสรางความเปล่ียนแปลงทางสังคม   
                 พจนานุกรมชาติพันธุและวัฒนธรรม  (Dictionary  of  Race  Ethnicity & culture.  2003 : 
17)  ใหคําจํากัดความไว 3 ความหมาย คือ  
 1) หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ของมนุษยที่แสดงถึงคุณภาพของงาน และความสามารถเชิงชาง    
 2) หมายถึง ความละเอียด ประณีต    
 3) หมายถึง การใชทักษะและจินตนาการสรางสรรคใหเกิดผลิตผลวัตถุที่งดงาม ใน
ความหมายหลังนี้เปนเร่ืองของความรูสึก การยอมรับ และตัดสินใจเกี่ยวกับความงามอยางกวาง ๆ ใน
ขอบเขตปรัชญาสุนทรียะ ซึ่งไดอิทธิพลจากกรีก ตอมากลายเปนคําเฉพาะในจารีตประเพณีของ
ชาวตะวันตก ขณะที่ศิลปะที่อยูนอกเหนือออกไปถูกกดทับ และมองอยางประหลาด หรือเปนของพวกอ
นารยชน 
 เม่ือพิจารณาความหมายศิลปกรรมมีความหมายทั้งรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมไดแก
ความหมายที่เปนวัตถุ ส่ิง รูปทรงหรือผลงาน ที่รับรูดวยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 กับสวนที่เปนนามธรรม อัน
ไดแก ความหมายที่เปนความรูสึก จิตใจ ความนึกคิด อารมณ ปญญา ซึ่งรับรูดวยอวัยวะสัมผัสไดยาก 
แตหากเปรียบเทียบคํานิยาม ความเห็นของศิลปน นักวิชาการสวนใหญใหความหมายเชิงนามธรรม
มากกวารูปธรรม แสดงวาศิลปะเกี่ยวของกับมนุษยโดยตรง เพราะความรูสึกนึกคิดนามธรรมมีอยูใน
มนุษยเทานั้น ขณะที่รูปทรงตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมปรากฏทั้งโดยมนุษยและโดยธรรมชาติ ดังนั้นดอกไมใน
ธรรมชาติ หรือภาพวาดของชางจึงไมอาจเรียกวางานศิลปะ การใหความหมายเชิงนามธรรมจึงสมบูรณ
กวา กระนั้นก็ดีทายสุดก็ตองแสดงออกผานวัตถุ ศิลปะ  จึงมีทั้งรูปธรรม และนามธรรม  กลาวคือศิลปะ
หมายถึงผลงานที่มนุษยสรางสรรคข้ึนจากใจและจิตวิญญาณ   จะเปนดานรสนิยม ความสะเทือนใจ 
ความร่ืนรมย พุทธิปญญาก็ตองมีสวนผสมของความสามารถเชิงปจเจก และบริบททางสังคม เหตุที่ไม
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อาจจัดผลงานของชางเปนศิลปะก็เพราะไมไดสรางข้ึนจากสัญชาตญาณ จากความรูสึกนึกคิด เพื่อ
ตอบสนองสังคม  อยางไรก็ดีศิลปะยังมีความหมายอยางกวางและแคบ อยางกวาง คือ ผลงานเกือบทุก
ส่ิงที่มนุษยสรางสรรคข้ึน อยางแคบคือ ผลงานเฉพาะที่รับรูดวยการเห็น อาจเรียกศิลปะนิทรรศน 
ทัศนศิลป จักษุศิลป กายศิลป ปจจุบันโดยสวนใหญศิลปะหรือศิลปกรรมมีขอบเขตความหมายถึงเฉพาะ
ผลงานสรางสรรคที่รับรูทางตาหรือการเห็น ซึ่งแยกออกจากผลงานที่รับรูทางเสียง ทางการเคล่ือนไหว 
อยางดนตรีหรือนาฏศิลป 
 ศิลปกรรมหรือศิลปะแยกออกเปน 2 ประเภทใหญคือ  ประเภทวิจิตรศิลปและประเภท
ประยุกตศิลป  วิจิตรศิลปเปนประเภทที่สรางข้ึนถึงข้ันงามบริสุทธิ์ แสดงถึงอารมณสะเทือนใจ  เปน
ผลงานสรางสรรค มีความคิดริเร่ิม และแสดงเอกลักษณ  มีจุดหมายดานความรูสึกและจินตนาการทาง
จิตใจมากกวาผลประโยชนทางกาย หรือมุงพุทธิปญญามากกวาทักษะฝมือ ตางจากประยุกตศิลปที่มุง
สนองประโยชนใชสอย ผลิตอยางซ้ําซากและปริมาณมากๆ   งานวิจิตรศิลปไดแก แขนงจิตรกรรม 
ประติมากรรม  สถาปตยกรรม  วรรณคดี  ดนตรี   ตอมาไดรวมเอาภาพถาย ภาพยนตเขาเปนสวนหนึ่ง
ของแขนงวิจิตรศิลปดวย  เพราะสามารถสรางใหบังเกิดผลสูง  สมคุณคาตามเกณฑมาตรฐาน
สุนทรียศาสตร  (ราชบัณฑิตยสถาน  2541 : 112) 

   วิรุณ   ตั้งเจริญ (2537: 3-4) ไดแยกศิลปะตามประเภทวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ดังนี้ 
  1  วิจิตรศิลป (Fine Arts)  ประกอบดวยจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปตยกรรม  วรรณกรม  

ศิลปะการแสดง ดนตรี   และเรียกจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปตยกรรมเปนแขนงทัศนศิลป   
  2 ประยุกตศิลป  (Applied Arts)  ประกอบดวยหัตถศิลป   การออกแบบอุตสาหกรรม  การ

ออกแบบส่ือสาร 
  กีรติ  บุญเจือ (2523: 123)  ไดแยกศิลปะออกตามประสาทสัมผัสแบงเปน 3  ประเภท ดังนี้ 
  1  ทัศนศิลป  (Visual  Arts) ไดแก จิตรกรรม   ประติมากรรม   และสถาปตยกรรม 
  2  จินตศิลป  (Imaginative  Arts) ไดแก  ดนตรี   วรรณกรรม 
  3  ศิลปะผสม  (Mixed  Arts)  ไดแก  การละคร  ภาพยนต  ลีลาศ  การแสดง  หรือนาฏศิลป 
   จากขางตนศิลปกรรมเกี่ยวของทั้งผลผลิตที่เปนรูปธรรม ส่ิงที่มีลักษณะกายภาพ  หรือส่ือที่

รับรูดวยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5    เกี่ยวของกับนามธรรม หรือความรูสึกจากใจและจิตวิญญาณ   ซึ่งอาจเปน
ดานรสนิยม ความสะเทือนใจ ความร่ืนรมย พุทธิปญญา   และเกี่ยวของกับสังคมและวัฒนธรรม   
วัฒนธรรมที่หลากหลายยอมแสดงออกถึงความหลายหลายทั้งรูปวัตถุ    ความรูสึกนึกคิด  วัดไทยที่
ตั้งอยูในสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงยอมมีลักษณะพหุลักษณ 

อารี    สุทธิพันธุ  (2551: 250)  ไดแบงคุณสมบัติของรูปทรงศิลปกรรม ซึ่งมนุษยสรางสรรคข้ึน  
5  ประการ คือ 

คุณสมบัติทางความรูสึก (Sensory properties) เปนส่ิงที่บอกใหรูวา ส่ิงนั้นมีรูปทรงกลม รี หนา 
หยาบ ออน  แก ละเอียด  ใหญ เล็ก  สวย  ไมสวย   
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คุณสมบัติทางรูปแบบ  (Formal properties) เปนลักษณะที่รับรูไดจากรูปแบบที่มนุษยสรางข้ึน
นั้นๆ ซึ่งอาจเปนรูปแบบธรรมชาติ   รูปแบบเรขาคณิต  รูปแบบอิสระ หรือผสมผสาน ดัดแปลงข้ึนมาเพื่อ
ใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

คุณสมบัติทางการแสดงออก  (Expressive properties) เปนคุณคาที่กระตุนใหผูพบเห็นมี
ความรูสึกรวม คลอยตาม มีปฏิกิริยาตอบสนอง เห็นดวยหรือไมเห็นดวย เปนการแสดงออกในแนวรวม
เชิงบอกเลา สรางแรงขับเคล่ือนจากผลงานที่รับรูเห็นไดนั้น 

คุณสมบัติทางเทคนิคกระบวนการ   (Technical  properties)  เปนคุณคาที่เห็นแลวตระหนักใน
ความเพียรของผูสราง ความละเอียดพิถีพิถัน เปนคุณคาที่อยูนอกเวลาที่กําหนด เปนความรูสึกพึงตื้น
เตน  ชื่นชมในความแปลก อลังการ  ความมหัศจรรย 

คุณสมบัติทางวัฒนธรรม (Cultural contextual properties) เปนคุณคาที่เห็นความเปนของ
ชาติ  สังคม ชุมชน  เตือนใหผูพบเห็นตระหนักในความสําคัญของประเพณี เอกลักษณ ตลอดจนภูมิ
ปญญาของทองถิ่น  เปนคุณคาที่ควรตองไดรับการสืบทอด 

จากคุณสมบัติขางตนพบวา ศิลปกรรมจะตองประกอบดวยสวนที่รูปแบบ  เนื้อหา  และบริบท
เสมอ   โดยมีฝายหนึ่งเปนผูสราง  อีกฝายหนึ่งเปนผูเสพ  ฝายผูสรางอาจเปนทั้งผูสรางและเสพดวย  

 
     ศิลปกรรมมีคุณคาตางๆ กัน  ดังน้ี   
     1  คุณคาทางจิตใจ  เม่ืออาหารเปนปจจัยสําหรับการเจริญเติบโตของรางกาย ศิลปกรรมก็

จะเปนปจจัยสําหรับความงอกงามของจิตใจฉันนั้น เปนอาหารใจที่แมมิไดทําใหชีวิตตองหยุดยั้ง
องคาพยพ แตก็ทําใหองคาพยพหรือเซลลตาง ๆ ของรางกายไดรับแรงกระตุน หากไมไดกระตุนดวยส่ิงดี
งาม สัญชาติญาณและอวิชชาก็จะถูกแทรกแซงดวยความชั่วราน ดังที่มีนักวิทยาศาสตรเสนอวามอง
ไมไดแบงการทํางานเปนซีกซาย ซีกขวา ตามที่เราเขาใจกันแตแรก แมสมองแตละซีกมีความถนัดของ
ตัวเอง แตสมองทํางานแบบเชื่อมกันหมด (พรพิไล เลิศวิชาและคณะ, 2548 : 150) คนที่มีชีวิตอยูรอด มี
สติปญญาเฉลียวฉลาด ฟงหรือจดจําเกา รูแตจะแสวงหาปจจัยส่ีมาตอบสนองรางกาย หากไมไดสัมผัส
ทั้งศิลปกรรม ก็จะขาดความสามารถคิดออกมาเปนภาพเปนแผนที่คามคิด ที่มองส่ิงตาง ๆ อยางสัมพันธ
กันเปนภาพรวม ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในสถานการณปจจุบัน 
      วิกฤติปญหาในปจจุบันเกิดจากตนเหตุตาง ๆ ที่โยงใยเปนลูกโซ และหนึ่งในตนเหตุนั้นก็คือ 
ความออนไหวของจิตใจ จิตใจที่ถูกครอบงําดวยกิเลสตัณหา อันนํามาซึ่งการขาดอิสรภาพ ความลด
คุณคาของตนเอง และความขุนมัวทางอารมณ เม่ือปญหาเกิดข้ึนจากใจก็ตองแกปญหาดวยใจ ใช
ศิลปกรรมเปนเคร่ืองขัดเกลาอารมณและยกระดับจิตใจใหผองแผวสูงสง  
                2  คุณคาดานศาสนา   ทุกศาสนาสงเสริมใหมนุษยเห็นคุณคาของจิตใจ เห็นคุณคาของ
ศีลธรรมจรรยา ที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ อันทําใหมีชีวิตอยางมีความสุข สงบ และราบร่ืน ทุกศาสนา
จึงมีหลักธรรมไวปฏิบัติ ศิลปกรรมไมเพียงความสัมพันธกับศาสนา ในฐานะเคร่ืองมือในการทําความ
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เขาใจหลักธรรม และเอ้ือตอการปฏิบัติศาสนกิจเทานั้น แตเปนเคร่ืองถายทอดจินตนาการของมนุษย 
จากนามธรรมสูรูปธรรม จากส่ิงที่ไมรูไมเห็นใหเห็นอยางประจักษ เม่ือใดที่ศิลปกรรมตั้งอยูบนฐาน
ศีลธรรมจรรยา ก็ยังสงผลตอจิตใจคือความปติอ่ิมเอิบใจ 
  วิรุณ ตั้งเจริญ (2552 : 29) ใหความเห็นเกี่ยวกับศิลปะกับพุธศาสนาในปจจุบันไววา 
“ศิลปะหรือทัศนศิลปเปนแรงกระตุนจิตศรัทธา อาจบอกหรืออธิบายเร่ืองราว อธิบายความเปนมา และ
ศิลปะอาจเปนตัวตีความ ขยายความ หรือกระตุนใหเกิดความดีงามตามคําสอนของแตละศาสนา ศิลปะ
อาจเปนพาหะที่นําไปสูวิชชา 
 ฉลอง สุนทรวาณิชย (2552 : 443-444) ใหความเห็นเกี่ยวกับพระเคร่ืองวา ในอดีตทําข้ึน
เพื่อสืบอายุพุทธศาสนา กระตุนใหเกิดการเผยแผคําสอน หากปจจุบันทําข้ึนเพราะคิดวา มีอํานาจศักดิ์
สิทธิที่จะเอามาบูชาเพื่อคุมครองชีวิต” กลาวคือพุทธศิลปใหผลในแงการค้ําจุนจิตใจใหเกิดความดีงาม
ดวยเผยแผคําสอน เพราะหากทุกคนมีหลักธรรมปฏิบัติ สังคมโดยรวมก็จะเกิดสุข และในแงสราง
ภูมิคุมกันใจ การนับถือพระเคร่ือง สวมใส สรางความเชื่อม่ันทางใจ กลอมจิตวิญญาณใหพึ่งพิงอยาง
เปนรูปธรรม 
 รอซูล อิสลามี (2004) ไดกลาวไวในสารเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ใน
หนังสือศิลปะเปอรเซียไวตอนหนึ่งวา ศิลปกรรมเปนการเปดเผยอยางแทจริงของคุณคาทั้งหลาย 
ทางดานจิตวิญญาณ ความบริสุทธิ์แหงความรูสึกทั้งหลาย การกล่ันกรองของจิตนาการ ความละเมียด
ละไมของอารมณมนุษย การขยายออกไปอยางกวางขวางแหงความรูสึกทั้งหลาย ความไพเราะซาบซึ้ง 
การหยั่งรูเชิงอัชฌัชติกญาณ ศีลธรรมจรรยา และความพิสุทธิ์แหงความคิด ซึ่งแทจริงมันเปนขุมทรัพย
อันมีคาที่ไมมีที่ส้ินสุด ที่มนุษยไดคนพบมรดกของมนุษยชาติ ซึ่งยังคงมีความหมายยิ่ง ๆ ข้ึนไป และรุม
เรือยเสมอ เม่ือคํานึงถึงลักษณะอันเปนอัตลักษณ ศิลปกรรมและศาสนาไดเพิ่มพูนความรุมรวยอยาง
พิเศษ ซึ่งทําใหประสบความสําเร็จยิ่งข้ึนเสมอ 
 จากขอคิดเห็นของนักวิชาการขางตน สรุปเกี่ยวกับคุณคาของศาสนศิลปที่มีตอจิตใจ ดังนี้ 
 1) ศาสนศิลปที่นํามาตีความ จะทําใหมนุษยขยายการเรียนรูหลักธรรมไดงายข้ึน ดังเชน 
แบบองคเจดียที่มีมาลัยเถา 3 ชั้นเสมอ อยูใตวงคระฆัง ที่หมายถึงสัญลักษณของธรรมะที่มี 3 ประการ 
เชน ไตรลักษณ ไตรสิกขา รัตนตรัย ไตรภูมิ เปนตน เปนการสรางความรูในรูปลักษณของวัตถุ เพื่อ
กระตุนใหเกิดความดีงาม  
 2) ศาสนศิลปเปนเคร่ืองจรรโลงในรูปวัตถุ เพราะเปนวัตถุเปนส่ิงที่มองเห็นงาย หากทุกคน
ถือเคร่ืองจรรโลงใจอยางเดียวกัน จะทําใหสังคมนั้นสงบราบร่ืน เชน มิหรับในมัสยิดทั่วโลกตั้งในทิศทาง
ไปยังเมืองเมกกะ การนับถือบูชาพระพุทธรูปของชาวไทยพุทธ การนับถือกวนอิมของชาวจีน เปนตน 
ภายใตความศรัทธาส่ิงเหลานี้ โนมนําใหจิตใจม่ันคง  
 3) ศิลปกรรมแตละศาสนา มีอัตลักษณ แสดงถึงรสนิยม จินตนาการของผูสราง การ
เขาใจอัตลักษณของศิลปะแตละศาสนา ยอมทําใหมนุษยเห็นคุณคาของประสบการณมนุษย ซึ่งไม
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เฉพาะดานความละเอียดออนเทานั้น แตเปนเร่ืองเสรีภาพทางความคิด ความตองการเฉพาะคนในส่ิง
เหนือธรรมธรรมที่ไมอาจหาไดจากธรรมชาต ิ
 3  คุณคาทางประวัติศาสตร    ศิลปะเปนเคร่ืองสะทอนประวัติศาสตร ดวยเหตุที่ตลอด
ระยะเวลาของการดํารงชีวิตที่ผานพนไป มนุษยมักสรางศิลปวัฒนธรรมทั้งเพื่อการใชสอยประจําวันและ
เพื่อศาสนา ไมวา เคร่ืองถวย บานเรือน เจดีย รูปปน เม่ือยุคสมัยเปล่ียนแปลง ส่ิงเหลานี้กลายเปน
หลักฐานสําคัญ เพราะมีรูปธรรม เห็นชัด  และคอนขางคงทนถาวรกวาหลักฐานอ่ืน ๆ  
   ศิลปะมีคุณคาทั้งประวัติศาสตร  และประวัติศาสตรศิลป   คุณคาทางประวัติศาสตรไดแก 
การศึกษาหรือการคนควาทางโบราณคดี  ที่หลักฐานศิลปกรรมสงผลตอการเปล่ียนแปลง   เพิ่มเติม หรือ
ลดทอนองคความรูทางประวัติศาสตร  แมศิลปกรรมจะไมใชอักษรจารึก  แตก็มีรูปแบบที่แตกตางในแต
ละยุคสมัย และกระจายปรากฏตามสถานที่ตาง ๆ ศิลปกรรมเหลานี้สามารถเปนตัวกําหนด หรือพิสูจน
ความถูกตองในเหตุการณประวัติศาสตรได   สวนคุณคาทางประวัติศาสตรศิลปะ ไดแก ศิลปกรรมที่
นํามาเปรียบเทียบ การคล่ีคลายตอเนื่อง หาแบบอยาง พัฒนาการ หาความเชื่อมโยงวัฒนธรรมกลุมชน 
หาอายุสมัย ความสัมพันธกับบริบทตาง ๆ แตละสมัยทางศลิปะ   
 โบราณสถานใดก็ตามที่ไมมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรเหลืออยู ศิลปกรรมจะเปน
กุญแจนําไปสูความกระจางในอดีต ดังนั้นการศึกษาการคล่ีคลาย และเปรียบเทียบแบบอยางศิลปกรรม 
ซึ่งเปนหลักฐานของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง นอกจากนี้ศิลปะในอดีตยัง
สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงของประวัติศาสตรที่มีการบันทึกไวเปนลายลักษณ
อักษรอีกดวย (พิริยะ ไกรฤกษ. 2533 : 189) 
  จากความเห็นของนักวิชาการขางตนวิเคราะหไดวา ศิลปะมีคุณคาตอประวัติศาสตรทั่วไป 
และดานประวัติศาสตรศิลปโดยตรง  ที่มีตอประวัติศาสตรทั่วไป ยกตัวอยางเชน การคนพบหลักฐาน
ลูกปดจํานวนมากที่อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะชวยยืนยันไดวาบริเวณนี้เปนแหลงอาศัย เปน
แหลงการคาทางเรือที่สําคัญ  ที่มีคุณคาตอประวัติศาสตรทางศิลปกรรม ยกตัวอยางเชน การคนพบ
พระพุทธรูปในภาคใตที่อําเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส ซึ่งคลายกับพระพุทธรูปที่อินเดีย อันทําใหมี
สมมุติฐานเบื้องตนวา วัฒนธรรมพุทธศิลปจากอินเดียแพรกระจายลงมาถึงชายแดนภาคใต และให
แบบอยางตอการสรางพระพุทธรูปในภาคใต อยางไรก็ตามคุณคาทางประวัติศาสตรยังสามารถแยกยอย
ไดอีก  ดังนี้ 
 4  คุณคาทางการเมือง  เปนการใชศิลปกรรมเพื่อศึกษาการเมือง ดังที่สุธี คุณาวิชยานนท 
(2552 : 85) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะกับการเมืองไวตอนหนึ่งวา   ศิลปะเปนผลผลิตทางการเมือง
ไมทางใดก็ทางหนึ่ง ไมมากก็นอย ในตัวอยางที่สุดข้ัว ศิลปะบางชนิดในบางยุคเปนเคร่ืองมือทาง
การเมืองหรือถึงข้ันรับใชการเมือง ตัวอยางกรณีศิลปะแบบสัจจนิยมราชาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราช ที่
รับเอาศิลปะสัจนิยมตะวันตกเขามาตกแตงประดับประดา   สงผลตอศิลปะนิยมสยามทําใหศิลปะไทย
ประเพณีมีความทันสมัยข้ึน   และนี่ก็คือการใชศิลปกรรมสรางชาติใหทันสมัย พรอม ๆ กับความม่ันคง
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ของสถาบันกษัตริย  หลังจากนี้ก็มีแบบสัจนิยมวีรบุรุษไทยในยุคคณะราษฎร ยุครัฐบาล  ที่โฆษณาชวน
เชื่อ  ใชศิลปกรรมเปนเคร่ืองมือปลุกใจใหรักชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริยและความเปนไทย 
 จะเห็นไดวา ศิลปะเปนเคร่ืองมือทางการเมืองในอดีตสองลักษณะคือ การสรางความ
ยิ่งใหญ และพระบารมีของสถาบันชั้นสูง  และความเปนชาตินิยมซึ่งเกี่ยวของกับผูนํา ผูปกครองประเทศ 
เชนเดียวกับหัวเมือง แวนแควนตาง ๆ ในอดีตที่จะพบศิลปะหรือวังของชนชั้นนํา แตกตางชนชั้นธรรมดา
สามัญ    จากประวัติศาสตรในสมัยรัชกาลที่ 5  ในการยกดินแดนคือรัฐกลันตัน ตรังกาน ไทรบุรี และปะ
ลิสใหกับอังกฤษ  ในรัฐกลันตันสุดเขตแดนอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ดวยเหตุที่วัดชลธาราสิงเหมี
ลักษณะไทย  จนไดชื่อวาวัดพิทักษถิ่นแดนไทย  ศิลปกรรมพุทธศาสนาของวัด จึงมีคุณคาตอความเปน
ชาติ   เปนการเมืองเร่ืองพื้นที่ในประวัติศาสตรไทย 
 5  คุณคาทางเศรษฐกิจ  ศิลปกรรมสะทอนคุณคาเศรษฐกิจในแงที่วา เปนสินคา
แลกเปล่ียนระหวางเมืองตาง ๆ และเปนตัวกลางสําหรับซื้อขายสินคา ซึ่งจะพบอยูตามเสนทางสัญจร
ตามแมน้ําลําคลอง หรือมหาสมุทร  การคนพบบริเวณหนึ่งที่ เชื่อมโยงไดอีกบริเวณหนึ่ง แสดงถึง
ความสัมพันธทางการคา การเปนเมืองคูคาขาย เชน การคนพบลูกปด ซึ่งไมเพียงแตมีประโยชนดานการ
ประดับตกแตง บงบอกถึงรสนิยมคนในอดีตเทานั้น   แตยังใชแทนเงินตราหรือแลกเปล่ียนเปนสินคาชนิด
อ่ืน เชน แลกเปนทองคํา งาชาง เคร่ืองเทศ หรือแลกเอาทาสมารับใชก็ได  (เกษม สมัยกุล. 2550. 14) 
 มาลินี คัมภีรญาณนนท (2552 : 327) ไดสรุปผลจากการวิจัยเร่ือง ตามรอยมรดก
วัฒนธรรมจีน ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจากจิตรกรรมฝาผนังวา   ภาพจิตรกรรมสะทอนใหเห็นวา 
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เกิดจากพอคาและคหบดีชาวจีน และการที่
พอคาเหลานี้ตองเดินทางไปมาหาสูกัน   กลายเปนพลังขับเคล่ือนทางศิลปะที่สําคัญ 
 การคนพบโบราณวัตถุเคร่ืองถวยตางชาติ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต อยางนอยยืนยันใหเห็น
วา  มีการติดตอคาขายกับชาวตางชาติ ประกอบกบัมีชุมชนชาวจีนทาเรือโบราณที่ปตตานี แสดงถึงการ
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจของเมืองปตตานี  นอกจากหลักฐานศิลปกรรมยังมีคําบันทึก พงศาวดารอ่ืน ๆ ชี้
ชัดวาในภาคใตตอนใตมีเมืองทาที่สําคัญ ที่พอคาตาง ๆ ไมวา จีน ญี่ปุน อินเดีย ตางแวะเวียนซื้อหา
สินคา เรือที่เขามามากในปตตานีนําสินคาประเภทเคร่ืองถวย ผาไหม จึงทําใหชวงสมัยหนึ่ง ปตตานี
กลายเปนเมืองที่เศรษฐกิจรุงเรืองที่สุด  (ปยดา ชลวร. 2552 : 172-174) 
 ขอคิดเห็น และผลการศึกษาขางตน สรุปไดวา ศิลปะแสดงถึงประวัติศาสตรเศรษฐกิจใน 2 
ลักษณะคือ การใชหลักฐานศิลปกรรมบอกเลาเร่ืองราวของประวัติศาสตรและการใชหลักฐานศิลปกรรม
แสดงถึงความนิยม หรือการมีอยูของศิลปกรรมที่ทําใหเศรษฐกิจขณะนั้นรุงเรือง ในการศึกษา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชายแดนภาคใตกับการเปนศูนยกลางการคาของเมืองปตตานี ยังมีหลักฐานอ่ืน 
เชน ตึกแถวชิโน-ปอรตุกีส เหรียญโบราณ แมศาสนศิลป เชน ศาลเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว รูปเทพเจาจีน
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มากมาย  สวนหนึ่งก็เกิดจากความศรัทธาของพอคาชาวจีน  การประดิษฐส่ือกลาง  การขอพร  ขอ
โชคชะตาจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในรูปโบราณวัตถุ เพื่อความรุงเรืองทางการคา  เหลานี้แสดงถึงศิลปกรรมที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจเชนกัน 
 6  คุณทางสังคมและวัฒนธรรม  หลักฐานทางศิลปกรรมเปนเคร่ืองสะทอนสังคมและ
วัฒนธรรมหลายประการ ในดานสังคมแสดงถึงการรวมกลุมทางสังคม แสดงความสัมพันธระหวางสังคม
หนึ่งกับอีกสังคมหนึ่ง โดยมีวัฒนธรรมเปนผลผลิตอันกอใหเกิดเอกลักษณ การประสานประโยชน
ระหวางกัน   ศิลปกรรมเปนเพียงผลิตผลหนึ่งในอีกหลายดาน นับแตดนตรี  การแสดง วรรณคดี  
การละเลน รวมถึงการสืบทอดทางศาสนาและความเชื่อถือ   ความเขาใจศิลปกรรมในอดีตยังจะ
เชื่อมโยงไดกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เชน งานปูนปนสมัยทวารวดีที่สะทอนถึงการเลนดนตรีสมัยนั้น  มรดก
ทางศิลปกรรมจึงไมเพียงแสดงรูปลักษณเฉพาะ  แตยังชวยสรางความเขาใจในวัตถุอ่ืน ๆ หรือบริบทที่
เกี่ยวของ เชน การใชพุทธสถานโบราณทําความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต ไมเพียง
แสดงใหเห็นความยืนยาวของสังคมไทยพุทธเทานั้น  แตยังบอกถึงวิธีคิด  วิธีสราง  ระดับความเชื่อ วิธี
ปรับตัว  การผสมผสานรสนิยมทางความงาม  และการแลเปล่ียนเรียนรูกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
 นอกจากนี้ยังมีคุณคาทางชาติพันธุ   เปนการใชศิลปกรรมศึกษาวาสังคมนั้นมีกี่ชาติพันธุ  
ชาติพันธุใดมีอยูกอนหรือหลัง มีมานานเพียงใด ประเทศไทยเปนสังคมแบบพหุลักษณ มีผูอาศัยอยู
หลายชาติพันธุ  แตละชาติพันธุสรางสรรคศิลปะใหเปนเอกลักษณ  ทางวัฒนธรรมไวมากมาย 
 จุลทัศน  พยาฆรานนท  (2552:  10)  ไดกลาวปาฐกถาในวันศิลป พีระศรี ประจําป 2552 
ไวอยางสนใจวา ศิลปกรรมเปนวัฒนธรรมสําคัญประการหนึ่ง  เปนเคร่ืองสําแดงคุณสมบัติใหประจักษ 
และเปนเคร่ืองชี้วัดหมูคนในชาติพันธุแหงบานเมือง หรือประเทศนั้น ๆ ซึ่งอยูมาแตอดีตกาลดวย
จริยธรรมเปนเคร่ืองค้ําจุนเผาพันธุและสังคม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ  แตอาจมากหรือนอย ประณีต
หรือหยาบกระดาง ลุมลึกหรือตื้นเขินบาง  อยางไรก็ตามศิลปกรรมเปนทรัพยสินทางปญญา เปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนทุนเดิมของชาติพันธุและสังคมแหงอดีต  เปนตนทุนกอสานวัฒนธรรมดาน
ศิลปกรรม  และอาจใชเปนตนทางสรางสรรคสูความเปนสากลสมัยได   ดวยคุณสมบัติอันมีเอกลักษณ 
และอัตลักษณของชาติพันธุใหปรากฏตอไป 
 จากคํากลาวนี้จะพบวา การเรียนรูศิลปะของศาสนสถานตาง ๆ ในนํามาซึ่งความเขาใจ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และจิตใจซึ่งอยูภายในดวย   ดังกรณีวัดไทย วัดจีน หรือมัสยิดในชายแดน
ภาคใต  ตลอดถึงปลายแหลมมลายตูางสะทอนถึงรูปลักษณ และความเชื่อที่มีระยะเวลาหลายศตวรรษ   
และสะทอนใหเห็นวามีบรรพชนทั้งที่เปนชาติพันธุไทย จีน ฮินดู และมุสลิมอาศัยรวมกันมานาน มีการ
แบงปนความรูโดยมีจริยธรรมเปนเคร่ืองค้ําจุน มิฉะนั้นไมอาจสรางศิลปกรรมที่อยูใกลเคียง หรือผสมกัน
ได  ดังเห็นวามีบางแหงปลูกสรางสุสานชาวจีนใกลมัสยิด มีมัสยิดที่ผสมผสานศิลปะไทยและจีน   ซึ่ง
ตอมากลายเปนอนุสรณสถานทางพหุวัฒนธรรม 
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แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยท่ีกอใหเกิดการผสมผสานทางศิลปกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการผสมผสานทางศิลปกรรม  ผูวิจัยไดใช

แนวคิดทางวัฒนธรรมเปนหลัก  ทั้งนี้เพราะการผสมผสานทางวัฒนธรรมกอใหเกิดการผสมผสานดาน
ศิลปกรรมเชนกัน  เหตุที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีสังคมพหุวัฒนธรรมและศิลปะมีปจจัย  ดังนี้ 

 
 1  สภาพทางภูมิศาสตร 
สภาพทางภูมิศาสตรสงผลตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ประทุม   ชุมเพ็งพันธุ  (2548 : 

38)  ไดเขียนไวในหนังสือศิลปวัฒนธรรมภาคใตตอนหนึ่งวา  แหลมมลายูตั้งอยูกึ่งกลางระหวงอินเดีย
กับจีน เปนจุดแบงทะเลจีนใตกับทะเลอินเดีย จึงเปนจุดแวะพัก จุดหมายปลายทางส้ินสุดการเดินเรือ ผู
ที่จะเดินทางเรือขามฟากฝงตอไปจําเปนตองเปล่ียนเรือ  จึงเปนเสนทางเดินเรือคาขายที่สําคัญยิ่งมาแต
โบราณระหวางตะวันตกกับตะวันออก กลาวคือไมวามนุษยเดินทางเคล่ือนยายถายเทผูคนและ
วัฒนธรรม  ยอมไมพนแหลมมลายู  โดนเฉพาะบริเวณชองแคบมะละกา  จึงทําใหบริเวณนี้เปนแหลง
พบปะของคนหลายชาติหลายวัฒนธรรม   ประเสริฐ   วิทยารัฐ  (2536 :14-15) ใหความเห็นวา  หาก
เลยแนวละติจูดที่ 5 องศา หรือใกลเสนศูนยสูตร เปนที่ตั้งตนการเกิดลมมรสุมตะวันออกฉียงเหนือและ
ตะวันตกเฉียงใต ซึ่งมีกระแสลมสงบและทิศทางลมไมแนนอน หรือลมเบามาก ทําใหเรือสินคาตางๆ ตอง
วนเวียนอยู เพราะปลอดแรงลม อาจหมดสะเบียงอาหาร ตองเดินเรือเลียบฝงคาบสมุทรมลายูตอนกลาง 
การที่เมืองมะละกามีผูคนจากหลายเชื้อชาติ  อาจเปนเพราะตองรอการเปล่ียนลมมรสุม  เพื่อสะดวกตอ
การลงใตโดยอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และข้ึนเหนือโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต   

พื้นที่ใดเปนที่ราบติดทะเล  ไมมีภูเขาขวางกั้นจะชักนําใหเกิดการเคล่ือนยายผูคนเขามางายข้ึน 
ประเทศที่มีผูคนอยูรวมกันหลายเชื้อชาติมาตั้งแตอดีตมักเปนที่ติดทะเล เชน อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย  
มาเลเซีย  ฯลฯ  อยางไรก็ตามยังมีปจจัยสภาพอากาศเกื้อหนุนดวย การเคล่ือนยายของผูอพยพจะไมเขา
สูเมืองที่มีอากาศหนาวกวาหรือรอนกวา ดังพบวา ญี่ปุนแมเปนเกาะมีทะเลโอบลอม แตการผสมผสาน
ของชาติพันธุตาง ๆ มีนอย เพราะไมใชทางผานไปมาของเรือสินคานานาชาติ การเดินเรือข้ึนเหนือมีแต
สภาพที่หนาวเย็นเร่ือย ๆ ตางจากแหลมมลายูที่เรือไมวาจากตะวันออกสูตะวันตก จากตะวันตกสู
ตะวันออก ลวนสามารถเลือกสรรหลักแหลงใหกับตน   บารบารา วัตสัน อันดายา และลีโอนารด วาย อัน
ดายา (2551: 64-91) ผูศึกษาประวัติศาสตรมาเลเซีย มีความเห็นวา การที่มลายูเปนที่พบปะของหลาย
ชาติอยางนอยมีสองปจจัย    1) การตั้งอยูในตําแหนงทางภูมิศาสตรตรงเสนทางทะเลที่สําคัญ 2 
เสนทางมาบรรจบกัน   ทําใหเชื่อมโยงเขากับตลาดการคาที่สําคัญของอินเดียและจีนดวยระบบลมมรสุม
ประจําป  2) ความม่ังคั่งอุดมสมบูรณของทรัพยากรในหมูเกาะ ทําใหมีสินคามากมายสําหรับขายและ
แลกเปล่ียน ทรัพยากรที่สําคัญในชวงแรก ๆ คอืปาดิบชื้น ซึ่งอุดมดวยไมเนื้อหอม ยางสน หวาย คร่ัง ทํา
ใหมลายูโดงดัง   ชาวมลายูทําหนาที่คนกลางและซื้อขายสินคา นอกจากนี้ยังมีสินแรมากมาย การมี
โลหะสําคัญบางชนิดเปดโอกาสใหแกดินแดนที่โดดเดี่ยวเจริญข้ึน  ดังเชนซาราวัก  การพบสินแร
มากมายทําใหชาวจีนเขาไปบุกเบิกการสงออกแรเหล็กที่ถลุงแลว  
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จากเอกสารขางตนพิจารณาไดวา การอพยพเคล่ือนยายของผูคนมักมีจุดมุงหมายในแผนดินที่มี
ความอุดมสมบูรณไมวาทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพอากาศที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต มีชัยภูมิที่เปนทะเล
โดยเฉพาะการเกิดชองแคบทางทะเลบีบบังคับใหนักเดินเรือตองใชเสนทางเดียวกัน ขณะที่เทคโนโลยี
การตอเรือมีขีดจํากัดของขนาด  จึงตองเดินเรือเลียบฝง   บริเวณชองแคบมะละกาเมืองชายฝงของ
คาบสมุทร  เชน ปนัง มะละกา สิงคโปรเหมาะแกการเทียบเรือ  พักเรือหรือซอมเรือของทุกชาติ จึงทําให
เมืองเหลานี้มีหลากหลายวัฒนธรรม มีการผสมผสานดานศิลปกรรม  แหลมมลายูเปรียบเสมือนเสนแบง
ความเปนตะวันตกและตะวันออก  ในความเปนตะวันออกยังมีวัมนธรรมยอย เม่ือคาบสมุทรมลายูเปน
แหลงพบปะสองวัฒนธรรมที่แตกตาง ทําใหเกิดศิลปกรรมลูกผสมอยางเห็นไดชัด 

 
2. การอพยพยายถ่ิน 
ความหลากหลายวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในคาบสมุทรมลายู นอกจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสม 

ยังมีแรงผลักดันจากปจจัยการอพยพยายถิ่น  ดวยเหตุปญหาตางๆ  ดังนี้ 
2.1 ยายถ่ินเพื่อหนีปญหาการเมือง ในงานวิจัยเร่ืองจีนทักษิณ วิถีและพลัง โดยสุธิวงศ พงศ

ไพบูลย และคณะ  (2544: 42-43)  ไดกลาวถึงการอพยพของชาวจีนสูภาคใตของไทย สาเหตุหนึ่งเกิด
จากความวุนวายทางการเมือง สืบเนื่องจากชาวจีนจํานวนหนึ่งตอตานราชวงศชิง ซึ่งปกครองโดยพวก
แมนจู และชอบบังคับใหชาวจีนลมเลิกประเพณีเดิม ๆ ไมยึดตามประเพณีของแมนจู เชน โกนหัวถักหาง
เปย การบีบบังคับนานาประการทําใหชาวจีนจํานวนมากอพยพหนีออกนอกประเทศ บางกลุมตั้งสมาคม
ลับหรืออ้ังยี่  ทําการตอตานอยางเงียบๆ  ชาวจีนที่เคล่ือนไหวในภาคใตเคล่ือนไหวรวมกับชาวจีนอ่ืนๆ 
สนับสนุนการตอสูภายใตการนําของ ดร. ซุนยัดเซ็น จนเกิดการปฏิวัติโคนลมราชวงศชิง ชาวจีนสวนตาง 
ๆ ทั้งปนัง สิงคโปร  ภูเก็ตใหการสนับสนุนจํานวนมาก   เปนการยายเพื่อตั้งหลักรวมพลังข้ึนใหม นอก
เขตประเทศจีนอยางเงียบ ๆ เม่ือสําเร็จแลวบางคนไมกลับประเทศจีน ยอมล้ีภัยอยางถาวร จนสามารถ
สรางฐานะ สรางหลักฐาน  เกียรติภูมิ และยศถาบรรดาศักดิ์   

2.2 ยายถ่ินเพื่อหนีความยากจนในประเทศจีน ในประเทศจีนมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึนเสมอ 
เชน น้ําทวม แผนดินไหว ความแหงแลง  เกิดความขาดแคลนที่ทํากินและความอดอยากยากจน จึง
อพยพหนีภัยเส่ียงโชค แสวงหาชีวิตที่ดีกวา ชาวจีนไมนอยอพยพมาตั้งหลักแหลงใหมในแหลมมลายู ดัง
กรณีที่ชาวจีนฮากกาอพยพออกจากประเทศจีน   วรศักดิ์ มหัทรโนบล (2548: 142) มีความเห็นวา เปน
เพราะความยากจน และตองการเก็บเงินกอนกลับมาสูประเทศจีนอีกคร้ัง  ดังที่ยงยุทธ วงศเจริญ (อาง
จากสุธวิงศ พงศไพบูลย และคณะ, 2544: 92) กลาววา บรรพบุรุษของตน ผูเปนกง อพยพเขาสูภาคใต
เม่ือคร้ัง ดร.ซุนยัดเซ็นทําการปฏิวัติ สาเหตุที่อพยพเกิดจากความยากจน และมีญาติที่เขาอยูกอนสงขาว
จึงอพยพมา  โดยแอบอยูในทองสําเภา เม่ือถึงกรุงเทพมีญาติมารับกอนลงมาตั้งหลักแหลงถาวรทาง
ภาคใต     

ชาวจีนอพยพตั้งหลักแหลงในแหลมมลายูหลายเผาพันธุ เชน ฮกเกี๊ยน กวางตุง แตจิ๋ว แคะ  
ชาวจีนเหลานี้สามารถปรับตัวกับภาษาสําเนียงทองถิ่นโดยงาย  ระยะแรกชาวจีนมักถูกเรียกวาบาบา 
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เปนกลุมที่ปรับตัวเขากับสังคมพื้นเมือง การปรับตัวเปนผลจากความตองการดานเศรษฐกิจ ประกอบกับ
คนที่โยกยายสวนใหญเปนผูชายจึงแตงงานขามถิ่น เกิดการผสมทางวัฒนธรรม กลุมบาบาในมะละกา
นิยมทํามาการคา สวนในตรังกานูทําการเกษตร และการคา  

การอพยพหนีความยากจนในประเทศจีนไมเพียงภัยธรรมชาติแตเปนเพราะความตองการ
อาชีพที่ม่ันคงกวา จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาความยากจนทําใหมีความมานะบากบั่นจนสามารถ
ยกระดับเปนชนชั้นกลางที่มีอํานาจควบคุมเศรษฐกิจของทองถิ่น การรวมกลุมของชาวจีนในฐานะที่เปน
ชาวจีนดวยกันหรือเผาพันธุ ภาษา ตระกูลแซเดียวกัน ทําใหดํารงรักษาอัตลักษณไวอยางเขมแข็ง ความ
เปนคนกลุมนอยในคาบสมุทรแตมีกําลังทางเศรษฐกิจมากกวาคนพื้นเมือง ทําใหศิลปกรรมตามรสนิยม
นายทุนจีนเกิดข้ึนงายกวาศิลปกรรมของคนกลุมอ่ืนๆ 

2.3 ยายถ่ินเพื่อประกอบการและขายแรงงาน ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 แหลมมลายู
เปดเหมืองแรจํานวนมากมีการริเร่ิมปลูกยางพารา ประกอบกับอังกฤษตั้งเขตปกครอง สเตรตส เซตเติล
เมนต (Straits Settlement) ซึ่งมีเมืองหลักตามแนวชองแคบมะละกา คือเมืองมะละกา สิงคโปร และ
ปนัง เมืองเหลานี้เปนเมืองทาแลกเปล่ียนสินคา ตลาดกลางรับซื้อวัตถุดิบสงตลาดยุโรป ทําใหเกิด
ผูประกอบการและผูใชแรงงานจํานวนมาก สวนหนึ่งเปนแรงงานจากอินเดียที่อังกฤษนําเขามารับจาง
ตามสวนกาแฟหรือสวนยางพารา เม่ือภาคเกษตรกรรมขยายตัวทําใหชาวอินเดียหล่ังไหลเขามามากข้ึน   
ตองจัดวิธทีํางานอยางเปนระบบ โดยทําสัญญากับผูวาจาง ทํางานจนครบสัญญา เม่ือครบสัญญาจะ
เปนอิสระ ภายหลังระบบสัญญาผูกมัดถูกยกเลิก มีผลใหแรงงานระยะหลังเปนแรงงานอิสระ ชาวอินเดีย
เหลานี้สวนใหญเปนชาวทมิฬจากมีทราส หรืออินเดียตอนใต นอกจากภาคเกษตรแลว ยังเปนคนงาน
สรางทางรถไฟ หรืองานกอสรางของรัฐบาลอังกฤษ  

แรงงานสวนใหญเปนแรงงานจากจีน  เปนเพราะความตองการของนายทุน ซึ่งเปนคนจีน
ดวยกัน  ดังกรณีงานเหมืองแร คนสยาม คนมลายูไมนิยมรับจางเปนกรรมกรเหมือง  จึงตองเกณฑ
แรงงานจากภายนอก  โดยเฉพาะคนจีน นอกจากนี้มีชาวจีนที่อพยพมารับเปนผูประกอบการและรับจาง
ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม ชาวจีนอพยพมายังคาบสมุทรมลายูเปนระยะ ๆ ชวงแรกอยูตามภาค
ตะวันออก ในตรังกานูแตเดิมมีชาวจีนมากกวาคร่ึงหนึ่งของประชากรชาวตรังกานู ทําการคากับรัฐ
ใกลเคียงและสยาม ชาวจีนเร่ิมอพยพไปสูภาคตะวันตกตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 19 เพื่อคนหาแหลงแร
ดีบุก ทําใหกิจการเหมืองแรพัฒนาข้ึน เหมืองเหลานี้มักเปนของชนชั้นนําชาวมลายู ชาวจีน และ
ชาวตะวันตก เหมืองแรสวนมากมีชาวจีนเปนผูลงทุน ดําเนินกิจการและเปนแรงงานในเหมืองดวย (พัช
รินทร  สวนฐิตะปญญา, 2541: 12-13) ชาวจีนนอกจากทําเหมืองแรแลว ยังรับเหมาสัมปทานและเปน
คนงานในโครงการตางๆ ของภาครัฐ  ดังการอพยพยายถิ่นของนายเจียกีซี  จากกวางตุงสูประเทศไทย
เพื่อคาขาย ตอมาเปนผูรับเหมาสรางทางรถไฟสายใต การกอสรางนี้ตองใชคนงานจํานวนมาก ผูรับจาง
สวนใหญเปนจีนอพยพ ซึ่งมีหลายภาษา ตองแบงหนาที่ทํางาน เชน จีนแคะทําหนาที่บุกเบิกถางปา จีน
แตจิ๋วทําหนาที่โกยดินถมทาง จีนกวางตุงทําหนาที่โรยหิน หลังจากสรางเสร็จชาวจีนเหลานี้ตั้งถิ่นฐาน
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อยางถาวรในภาคใต สะทอนถึงการอพยพยายถิ่นของคนจีนในภาวะที่เมืองไทยขาดแคลนแรงงาน และ
ขาดผูประกอบการที่กลาเส่ียงกลาลงทุน (คือหาดใหญ, ม.ป.ป: 12-13)     

การเขามาประกอบอาชีพ นอกจากชาวจีนยังมีชาติอ่ืน ๆ เชน ชาวอาหรับ การเดินทาง
คาขายของอาหรับมาพรอมกับการเผยแผศาสนาอิสลาม ชาวอาหรับบางคนเขามาคาขายจนเปนมหา
เศรษฐี ดังคําบันทึกของไลท  (Francis Light) ในป ค.ศ. 1792  ที่กลาววา มีเศรษฐีอาหรับจากอะเจะห
ทางเหนือของเกาะสุมาตรามาอยูในปนัง บริจาคเงินกอนใหญรวมกับผูบริหารเมือง พอคา ประชาชน 
ปจจุบันยังเหลือหลักฐานคือมัสยิดลิบู และโกดังเคร่ืองเทศ   ชาวอินเดียมีทั้งผูนับถือศาสนาฮินดูและ
ศาสนาอิสลาม  ชาวมุสลิมอินเดียเขามาคาขายในปนังจนรํ่ารวย  เปดตลาดบาซาร (Bazaar) จําหนาย
สินคาราคาถูกเปนคนแรก   ชาวอินเดีย ชาวพมาเขามายังมลายูโดยงายเพราะตางข้ึนกับรัฐบาลอังกฤษ 
มีชาวชวาเขาเปนแรงงานใหกับยุโรป ทําไรออย เคร่ืองเทศ รับจางเก็บเกี่ยวขาว ชาวพมาเขามายึดอาชีพ
เพาะปลูก ชาวญี่ปุนเขามาคาขาย  ประกอบงานชาง ในชวงหลังสงครามโลก ญี่ปุนเขาจํานวนมากเปน
ผูจัดการ นักการเงิน งานพาณิชย อยางไรก็ตามคนเหลานี้กลมกลืนกับวิถีชีวิตในทองถิ่นมากแลว เหลือ
เพียงวัฒนธรรมกลุมใหญ คือมาเลย  อินเดีย และจีน (Penang State Museum 2004) 

2.4 ยายถ่ินตามคําชักชวน ผูที่อพยพโยกยายสูคาบสมุทรมลายูสวนหนึ่ง เปนผูที่ มี
เปาหมายแนนอน อาจเปนเพราะมีญาติสนิทมิตรสหายอาศัยอยูแลว หรือรูวามีคนจีนที่พูดภาษา
เดียวกัน อาศัยอยูกอนแลว เชน นายเจียกีซี เขาสูกรุงเทพในเบื้องตน เพราะรูวามีศิษยของปูเปนเจาของ
รานสุราตางประเทศในกรุงเทพ นายหยกเตี้ยว แซแปะ ตันตระกูลธารสิริโรจน อพยพจากมณฑลฮกเกี้ยน
สูสิงคโปรกอน เม่ือทราบขาววาเกาะภูเก็ตอุดมดวยทรัพยากรยิ่งกวาสิงคโปร   ผูที่ทะเยอทะยานอยากได
เงินจํานวนมากจึงชักชวนกันมา นายเงียบเอ้ียน แซเอ๊ียบยายจากปนังเขามาอยูในตะกั่วปา เพราะมี
จีนออด แซเอยบ คนแซเดียวกันเขามาตั้งถิ่นฐานอยูกอนแลว (สุธิวงศ พงศไพบูลย, และคณะ. 2544: 
94) การระดมทุนและแรงงานในรูปกงสีของชาวจีน เปนแรงจูงใจชักนําใหญาติมิตรชาวจีนอพยพสู
ภาคใตเปนผลสําเร็จมากข้ึน  คนงานใหมๆ มักอยูกินกับกงสี แลวคอยๆ ปรับฐานะเปนหุนสวน จนแยก
ไปประกอบการดวยตนเอง  การรวมตัวในรูปแบบกงสีมักรวมตามสกุลแซ ตามเมืองที่เกิด หรือภาษา 
เพื่องายตอการดําเนินการและชักชวนคนอ่ืนเขามา  ในปนังพบวา ชาวจีนที่อพยพเขามาจะรวมกลุม
จัดตั้งเปนสมาคม เชน สมาคมแซหลี สมาคมฮากกา สมาคมกวางตุง ปจจัยที่เอ้ือตอการจัดตั้งคือ การ
เปนคนกลุมนอย การเปนตัวแทนแรงงาน การพบปะสังสรรค การเงิน และสวัสดิการสังคม อีกทั้ง
สนับสนุนดานการศึกษาแกสมาชิก ในปนังจัดเปนพื้นที่ที่มีกงสีหรือสมาคมจีนมากที่สุดในคาบสมุทร
มลายู (Koo Su Nin, 1999: 101-103) การตั้งกงสีและการเชิญชวนเขามารวมดําเนินการเปนสาเหตุให
ชาวจีนเขามากมาข้ึน  การยายถิ่นของชาวอินเดีย ชาวจีน เกิดการผสมผสานกับชาวมลายูพื้นถิ่น  พหุ
ลักษณทางศิลปกรรมในเอเชียรวมกับยุโรป  ดังเชน  กงสีจีน  ตึกแถวรานคา  ศาสนถาน บานเรือนที่มี
ลักษณะสรรผสานวัฒนธรรม  (Cultural Eclecticism) มากกวาวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว 

 
 



 18

3. การขยายอํานาจของตางชาติ 
ความอุดมสมบูรณของแหลมมลายูและชัยภูมที่เหมาะแกการคาระหวางซีกตะวันออกและ

ตะวันตก ทําใหชาติมหาอํานาจตาง ๆ หมายปองครองอํานาจเหนือดินแดนแถบนี้ การแผอํานาจนั้นมีกล
ยุทธแตกตางกัน ตามกําลังความสามารถ ชาวจีนเปนกลุมแรกๆ ที่เขามามีอิทธิพลเหนือแหลมมลายู 
จากนั้นเปนชาวตะวันตก การแผอํานาจไมวาการติดตอสรางความสัมพันธผานการคา การศาสนา การ
ทูต การสงคราม หรือเชาที่ดิน  สงผลตอการเคล่ือนยายของผูคน และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางกัน 

3.1 การแผอํานาจของจีน 
จีนเคยแผอํานาจเขามายังคาบสมุทรมลายูชวงสมัยจักรพรรดิ์หยงเลอ แหงราชวงศหมิง จาก

เอกสารประวัติศาสตรระบุวา เจิ้งเหอแมทัพจีนชาวมุสลิมพรอมลูกเรือลองเรือถึงสูทะเลใต 7 คร้ัง ในคร้ัง
ที่ 3 ราว คศ.1409 ลองมาถึงชองแคบมะละกา การเดินทางมาเปนผลจากความตองการสินคา และวาง
กุศโลบายเพื่อขยายอํานาจของจักพรรดิจ์ีน  เจิ้งเหอถูกสงมายังมะละกาพรอมบริวารหญิงชาวจีน หญิง
จีนคนหนึ่งแตงงานกับสุลตานเมืองมะละกา  และหญิงคนอ่ืน ๆ ตางแตงงานกับชนมลายูพื้นเมือง เกิด
บุตรหลานเชื้อผสมกับมลายสืูบตอมา 

ปริวัฒน  จันทร (2546: 71) ใหความเห็นวา การที่เจิ้งเหอเดินทางถึงอาวไทยจนถึงชองแคบมะ
ละกาเปนผลจากความตองการใหนานาประเทศยอมรับวาจีนมีจักรพรรดิองคใหมแลว   พระองคสงทูต
เพื่อประกาศชัยชนะและเตือนใหรัฐตาง ๆ สงเคร่ืองบรรณาการไปถวายดังที่เคยปฏิบัติมา พรอมกันนี้ก็
แสวงหาประโยชนทางการคาจากเมืองตางๆ ที่ไดเยือน สรางความม่ังคั่งและแข็งแกรงใหกับราชสํานัก 
สําหรับประเทศเล็ก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การสงบรรณาการยังไดสิทธิ์การขอความคุมครองทาง
การเมืองจากจีนในฐานะผูทรงอํานาจที่สุดในซีกตะวันออก 

3.2  การแผอํานาจตะวันตก 
ชาวตะวันตกที่มีบทบาทและสรางอํานาจในแหลมมลายู ไดแก  โปรตุเกส ฮอลันดา และ

อังกฤษ  โปรตุเกสเขามายึดมะละกาเปนคร้ังแรก เพื่อสรางฐานการคาทางตะวันออก โปรตุเกสเขามาตั้ง
ฐานในเอเชียคร้ังแรกที่อินเดีย  ในเมืองกาลิกตั   คร้ังเม่ือขจัดคูแขงอยางพอคาอาหรับแลว ยายฐานไป
ตั้งที่เมืองโคชิน  ซึ่งที่นี้บุกเบิกจนเปนศูนยกลางการคากอนเขายึดเมืองกัว   และตั้งศูนยการคาแหงใหม 
จากนั้นขยายฐานสูคาบสมุทรมลายู   การขยายอํานาจการคาสูมะละกาเปนผลจากการเผยแผศาสนา
คริสตเขาไปกอน   หลังจากนั้นส้ินอํานาจลงเม่ือดัชทหรือฮอลันดาเขามา   ดัชทปกครองหมูเกาะชวาของ
อินโดนีเซียอยูกอน  โดยตั้งศูนยกลางการคาแหงแรกที่บันดุงบนเกาะชวา   เปาหมายของดัชทคือการคา
ขาย  มิไดชักจูงใหหันมานับถือศาสนาของตนเหมือนโปรตุเกส   ชาวพื้นเมืองบนเกาะอินโดนีเซียซึ่งไม
ชอบโปรตุเกสอยูแลวจึงพากันคบคากับดัชท ทําใหดําเนินการคาดวยดี   ในที่สุดขับไลโปรตุเกสออกไปได 
จากนั้นดัชทสรางศูนยการคาและการปกครองแหงใหมที่ปตตาเวีย (จารกาตาในปจจุบัน) แลวขยายสู
ชองแคบมะละกาที่โปรตุเกสเคยยึดครอง  การเขามาของตะวันตกไมเพียงแตรับวัฒนธรรมตะวันตก
เทานั้น แตยังมีวัฒนธรรมของชาติในอาณานิคมที่ติดตาม  เชน ลูกเรือ ทาสและนักโทษ วิถีชีวิตคน
คาบสมุทรมลายูจึงมีอิทธิพลจากชวา จากอินเดียผานการชักนําของเจาอาณานิคมชาวตะวันตก 
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การแผอํานาจในมลายูของโปรตุเกส และดัชทมีอยูเพียงมะละกา แตหากอังกฤษสามารถยึด
ทั้งมะละกาและขยายพื้นทีท่ั่วภาคพื้นสมุทร ทั้งมะละกา ปนัง และสิงคโปรจนถึงพื้นที่ตอนในของปลาย
แหลมมลาย ู   การแผอํานาจของอังกฤษ สงผลตอการเขามาของชาติตางๆ จากการเปดเมืองทาปลอด
ภาษี  ความตองการแรงงาน  ผูประกอบการลงทุน   เชิญชวนใหรวมสรางบานแปลงเมืองตามวิถีทางของ
ตน  อาจกลาวไดวา อังกฤษมีบทบาทตอการเขามาของชาติตางๆ   ดวยเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

3.2.1. การติดตามผูนําของอังกฤษ  ในชวงอังกฤษปกครองไดมีขาหลวง หรือตัวแทน
รัฐบาลเขามาเปนระยะๆ  ในชวงเร่ิมตนการยึดปนัง  ฟรานซิส ไลนตั้งหลักที่เมืองมัทราสทางใตของ
อินเดียอยูกอน  จึงทําใหการเดินเรือคร้ังนั้นมีลูกเรือจากอินเดียจํานวนมาก   โดยเฉพาะทางภาคใตมีคน
ทยอยยายเขามาบริเวณชองแคบมะละกา  ไลนเปนผูนําชางกออิฐเขามาและตั้งบริษัทคินส 
(Company’s Kilns) เพื่อผลิตวัสดุกอสราง   พรอมเกณฑแรงงานจากเบงกอลเขามาสรางสถานที่
ราชการ ถนน บางเปนชาวอินเดียวที่มาชดใชความผิด (Koo Su Nin, 2001: 98) การเดินเรือของไลนก็ให
เกิดปฏิสัมพันธทางการคา การติดพบปะสังสรรคทั้งชาวสยามและมลาย ูประกอบกับอังกฤษเปดนานน้ํา
ปนัง สิงคโปรไมเก็บภาษีกับเรือทุกชาติ   ทําใหชาวอินเดียเดินทางสูมลายูมากข้ึน อยางไรก็ตามชาว
อินเดียไมอยูในฐานะผูลงทุนมากไปกวาคนจีน 

3.2.2. การเปดเสรีทางการคาของอังกฤษ ในสเตร็ตส เซตเติลเมนตคือปนัง มะละกา 
สิงคโปร  ตามชายฝงทะเลอังกฤษสนับสนุนใหคนตางชาติเขามาลงทุน และขายแรงงาน   เมืองเหลานี้
แมอยูใกลชิดชาวมลายู แตคนที่เพิ่มข้ึนกลับเปนชาวจีน จึงเกิดการเผชิญระหวางวัฒนธรรมมลายู 
อินเดีย และจีน ที่มีทั้งการสังสรรคและความขัดแยงทางวัฒนธรรม  ในงานเขียนของพัชรินทร สวนฐิตะ
ปญญา  (2541: 15) แสดงใหเห็นวา การหล่ังไหลของชาวอินเดียและชาวจีนมีผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงสังคมมลายู ชาวจีนและอินเดียตางพยายามรักษาวัฒนธรรม ภาษา และขนบธรรมเนียม
แทนที่จะผสมกลมกลืนกับผูอาศัยอยูเดิม ความหลากหลายวัฒนธรรมจึงปรากฏเดนชัดใน 3 กลุม
ดังกลาว 

ภายใตอิทธิพลอังกฤษ  ชาวมลายูและที่ไมใชชาวมลายู  แทบจะไมมีความสัมพันธกัน  ชาว
มลายอูยูในฐานะคนในการปกครองของสุลตาน  ผูไมใชชาวมลายูอยูในฐานะคนในความคุมครองของ
อังกฤษ  เปนกรรมกร  ชางฝมือหรือพอคาที่แสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจ  การเปดเสรีไดกลายเปน
ปญหา  เม่ือมีแรงงานอพยพจํานวนมาก  ยิ่งเม่ือยางพาราราคาตกต่ํา  แรดีบุกไมมีตลาดจําหนาย  
แรงงานชาวจีนและอินเดียกลายเปนภาระแกอังกฤษ  เพราะไมมีงานทํา  แตคนเหลานี้สมัครใจอยูใน
คาบสมุทรมลายูตอไป  หลังจากเซอร แสตมฟอรด  รัฟเฟล (Sir Stamford Raffle)  เขามาเปนขาหลวง
อังกฤษในสิงคโปร  มีการจัดวางผังเมืองใหม จัดสรรใหชาวจีนตั้งบานเรือนอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ
แมน้ําสิงคโปร  ทามกลางการอยูรวมกันของคนหลายเชื้อชาต ิ

3.2.3.  การแบงแยกอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจตามเช้ือชาติ  ในชวงที่อังกฤษ
ปกครอง  ชาวตางชาติมีบทบาททางเศรษฐกิจ  เปนผูลงทุนและกรรมกร  สวนชาวมลายูเปนเจาของที่ดิน  
ชาวประมง  และเกษตรกร  อังกฤษใหสิทธิมลายูรับราชการ  และยอมใหสุลตานปกครองประชาชนในรัฐ
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ตน  อํานาจเศรษฐกิจสวนใหญข้ึนกับการสงออก  ชาวจีนสามารถรวมพลังทางเศรษฐกิจดวยการกอตั้ง
สมาคมหรือหอการคาข้ึน  มีการติดตอสมาคมระหวางรัฐตาง ๆ   ความเหล่ือมลํ้าความแตกตางทาง
เศรษฐกิจเปนผลใหไมยอมรับซึ่งกันและกันระหวางชาวมลายูและที่ไมใชมลายู  มักเกิดเร่ืองขัดแยง
ระหวางชาวมลายูเจาของเหมืองกับชาวจีนที่ประกอบการเสมอ  เหตุนี้ทําใหเกิดการแบงแยกทาง
เศรษฐกิจตามสังคมและเชื้อชาติ กลาวคือชาวจีนและอินเดียมีอํานาจดานเศรษฐกิจ  สวนมลายูมี
อํานาจดานการเมือง  และอยูในฐานะภูมิบุตรา   

3.2.4.  การแบงแยกการศึกษา  อังกฤษยังแบงแยกการศึกษาตามเชื้อชาติ มีโรงเรียน
สอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสอนภาษามลายู  โรงเรียนสอนภาษาจีน  โรงเรียนสอนภาษาทมิฬ ใน
เบื้องตนเปดโรงเรียนอังกฤษ ผูศึกษาสวนใหญเปนบุตรหลานขุนนางและสุลตาน  เพราะมีคาใชจายสูง  
นอกนั้นใหกลุมชาติพันธุตาง ๆ จัดการศึกษาอยางอิสระ  รัฐบาลอังกฤษสนับสนุนการเงินแกสถานศึกษา
ภาษามลาย ู สงเสริมใหเด็กมลายูเรียนรูศาสตรใหมๆ นอกเหนือคัมภีรกุรอาน  สนับสนุนการเงินดานการ
สอนภาษาทมิฬแกชาวอินเดีย  ซึ่งสวนใหญอยูภาคเกษตรกรรม  สวนภาษาจีนอังกฤษไมสนับสนุน  
การเงิน  เปนภาระของชาวจีนที่ตองหาเงินและจัดการศึกษาเอง  แตกระนั้นก็ดีโรงเรียนจีนกลับมีความ
แขมแข็งกวา จากการรวมกลุมชวยเหลือกัน  ประกอบกับการสรางชาตินิยมในจีน  ทําใหชาวจีนอพยพ
ทุกแหงมีสํานึกของการเปนชาวจีนโพนทะเล  พยายามส่ือภาษาประจําชาติที่เปนแบบเดียวกัน  เพื่อ
เอกภาพของชาวจีนโพนทะเล  ไมแบงแยกภาษาตามตระกูลดังที่เคยทํา  (พัชรินทร   สวนฐิตะปญญา,  
2541: 17 – 25) 

ปจจัยจากบทบาทของเจาอาณานิคมตะวันตกขางตน จะเห็นวา    ไมอาจทําใหแตละชาติ
พันธุมีความสัมพันธกันโดยตรง  ตางดํารงวัฒนธรรมตามวิถีตน  โดยมีอังกฤษเปนผูคอยประสาน
ผลประโยชนของคนชาติพันธุตาง ๆ สงผลใหมีลัษณะพหุลักษณในคาบสมุทรมลายูภายใตการปกครอง
อยางเห็นไดชัด  เม่ืออังกฤษปลดปลอยเปนเอกราช  จวบจนปจจุบันสังคมบนคาบสมุทรมลายูยังมี
ลักษณะพหุวัฒนธรรมหรือบูรณาการทางวัฒนธรรม  (Cultural integration) กลาวคือ ยอมรับความ
หลากหลายและเอกลักษณของแตละวัฒนธรรม   และไมไดพยายามครอบงําซึ่งกนัและกัน  ดังพบวาแต
ละวัฒนธรรมตางแสดงศิลปกรรมตามความเชื่อและประเพณีของตนเอง  นอกจากนี้ยังมีลักษณะทวิ
ลักษณทางวัฒนธรรม  (Double  Ethnic Identity) ที่สํานึกถึงการอยูใตอํานาจรัฐชาติมลายู 
ขณะเดียวกันก็ยังธํารงถึงความเปนจีน อินเดีย หรือพมาไว  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา ลักษณะพหุ
วัฒนธรรมในประเทศไทยไมเดนชัดเทากับประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร  เปนเพราะประเทศเหลานี้เคย
ตกอยูใตการปกครองของอังกฤษ  และอังกฤษไดสรางฐานรากไวนั่นเอง 

 
      4.  ทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน 

ปจจุบันงานศิลปะเกือบทุกแขนงอยูภายใตระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน  ความ
เปล่ียนแปลงของศิลปะภายใตระบบทุนนิยม  เปนผลจากการตั้งทุนเพื่อแสวงประโยชนทางธุรกิจ  
พรอมๆ  กับความตองการดานจิตใจผานงานศิลปะ  การกอตัวของทุนนิยมในพื้นที่ใด   สงผลกระทบตอ
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วัฒนธรรมทองถิ่น  อํานาจตอรองของคนในชุมชนมีนอย  เม่ือทุนในชุมชนมีไมเพียงพอ  นายทุนจึงเขา
มาแทนที่  ทําใหวัฒนธรรมของนายทุนเขามาครอบงํา   ความเปนทองถิ่นจึงลดความสําคัญเร่ือย ๆ ดังที่                   
ธวัชชัย   อนุพงศอนันต  (2550:7)   ไดกลาวในบทนําของหนังสือแปลเร่ือง ศิลปะภายใตแรงกดดันของ  
จูสต  สเมียส (Joost   Smiers)  วา ในโลกประชาธิปไตย  การที่ศิลปะถูกสรางสรรคข้ึน  และแสดงออก
ในรูปแบบที่มีความสัมพันธกับแตละสังคม  บางคร้ังโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจก็สงผลกระทบตอการ
เคารพทองถิ่น    ซึ่งเปนเร่ืองที่ระบบการคาเสรีทั่วโลกไมคอยสนใจนัก  หลายสังคมศิลปะดั่งเดิมจึงสูญ
หาย  ความเปนทองถิ่นนิยมไดถูกลดระดับความสําคัญลงทุกหนแหง  นอกจากนี้จูสต สเมียส (2550:9)  
ยังกลาววา  ศิลปะโดยมากเปนสวนที่ความไมสอดคลองทางอารมณความรูสึก  ความขัดแยงทางสังคม
และคําถามเกี่ยวกับสถานะมาปะทะอยางเขมขน  อีกทั้งมีสวนที่เปนเศรษฐกิจเขาไปแทรกซึมทาง
วัฒนธรรม  ปจจุบันสังคมโลกตองเผชิญกับกระแสความทาทายคร้ังใหญ  ภายใตชื่อที่เรียกวา  “โลกาภิ
วัตนและระบบทุนนิยมโลก”    วัฒนธรรมของทองถิ่นจึงส่ันคลอนคร้ังใหญเม่ือเผชิญการแผขยาย
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมภายใตแนวคิดที่วา  ผูมีอํานาจควบคุมระบบขาวสารและบันเทิงเทานั้น  จะ
มีพลังอํานาจเหนือจิตวิญญาณ  กําหนดทิศทางสังคมและวิธีการเสพศิลปวัฒนธรรมของคนในสังคม 

อัปปาดรัย  (Appadurai)  (อางถึงในสุริชัย   หวันแกว,  2552: 151-152)    ใหความเห็นวา  
โลกในยุคโลกาภิวัตนสงผลตอวิถีการดําเนินชีวิต เปนเพราะวัฒนธรรมมีการเคล่ือนไหวอยางเร็วและ
ซับซอนผานมิติตางๆ อยางนอย  5  มิติ  อันไดแก 

1.  มนุษยทัศน  (Ethnoscape)  เปนมิติที่วัฒนธรรมเคล่ือนไหวจากการอพยพยายถิ่นของ
มนุษย  มีการขามเมือง  หมูบาน  ขามรัฐหรือพรมแดนตลอดเวลา  เกิดการถายเททางสังคมและ
วัฒนธรรมระหวางกลุม 

2.  ธนาทัศน  ( Financescape)  เปนมิติที่เคล่ือนไหวจากการไหลเวียนของเงินทุนและ
เศรษฐกิจโลก  ที่สามารถเคล่ือนยายทุนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  สงผลใหความสามารถของอํานาจทุน
จากแหงหนึ่งไปมีอิทธิพลเหนือสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองอีกแหงหนึ่ง 

3.  วิทยาทัศน  (Technoscape)  เปนมิติที่เคล่ือนไหวจากความกาวหนาของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ทั้งดานฮารดแวรและซอฟแวร  ผานขอจํากัดทางกายภาพของรัฐชาติ 

4.  ส่ือทัศน  (Mediascape)  เปนมิติที่เคล่ือนไหวจากการเผยแพรขอมูลขาวสารออกไป
อยางรวดเร็ว  มากมาย  และกวางไกล  ส่ือไมเพียงพามนุษยกาวผานเวลา  แตยังพามนุษยกาวขาม
สถานที่และภูมิประเทศผานชุมชนออนไลน  หรือชุมชนในจินตนาการ 

5.  อุดมการณทัศน  (ldeoscape)  เปนมิติที่เคล่ือนไหวจากการแลกเปล่ียนอุดมการณ  
แนวคิดตอสังคม  โลก  จริยธรรม  แนวคิดวาดวยเสรีภาพ  ประชาธิปไตย  และประชาสังคมแผขยายทั่ว
โลก 

การเคล่ือนไหวทั้งหามิติกอใหเกิดการผสมผสาน  การถายเท  และปะทะแยงชิงพื้นที่ในการ
ดํารงอยู  ระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  อยางไรก็ตามพลังอํานาจในการจัดการทาง
วัฒนธรรมในปจจุบันยังถูกแทรกแซงจากกลไกอํานาจรัฐสูพลังขับเคล่ือนที่ซับซอน  นั่นคือพลังการตลาด  
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ซึ่งไมจํากัดเฉพาะรัฐชาติเทานั้น  แตยังเปนตลาดที่กาวขามพรมแดนอยางไรขีดจํากัด  ซึ่งมอง
ศิลปวัฒนธรรมเปนสินคาในระบบอุตสาหกรรม  ขณะที่คนในชุมชนหรือทองถิ่นก็ถูกลดสถานะจาก
มนุษยผูเปนเจาของวัฒนธรรม  เปนเพียงผูบริโภคสินคาวัฒนธรรมเทานั้น  กระแสโลกาภิวัตนจึงสงผล
กระทบตอวัฒนธรรม  ดังที่โรเบิรต   ฮอลตัน  (Robert  Holton, 2000: 140-52)  ไดจําแนกผลกระทบ
ออกเปน  3  กลุม 

1.การเกิดวัฒนธรรมรวมตัว  (Cultural Homoginization) โลกาภิวัตนไดทําใหเกิดมาตรฐาน
การยอมรับ  จนเกิดการเคล่ือนยายเปล่ียนตาม  และลอกเลียนแบบดวยความเต็มใจ สงผลใหวัฒนธรรม
ทองถิ่นสูญสลายตามกระแสนิยม 

2. การเกิดวัฒนธรรมแตกตัว (Cultural Heteroginization) โลกาภิวัตนทําใหเกิดการแปลก
แยกระหวางวัฒนธรรม ตางฝายตางธํารงรักษาเอกลักษณของตนเอง  มีสภาพตางคนตางอยูไมยุงเกี่ยว
กันจนยากที่รอมชอม 

3. วัฒนธรรมผสม (Cultural Hybridization) โลกาภิวัตนทําใหเกิดการผสมผสาน มีการหยิบ
ยืม  แลกเปล่ียนองคประกอบทางวัฒนธรรมระหวางกัน  จนยากที่จะแยกออกจากกัน วัฒนธรรมผสมมัก
เกิดข้ึนเสมอหากมีการติดตอส่ือสารแบบรอมชอมหรือประนีประนอม   วัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในโลกนี้สวน
ใหญเปนการหยิบยืมแลกเปล่ียนทั้งส้ิน 

สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2552: 31) มีความเห็นวา การผสมผสานทางวัฒนธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคล 2 กลุมที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันเขามาเกี่ยวของและสัมพันธกัน ตองการลดความรูสึกแตกตาง
และลดความรังเกียจเดียดฉันทซึ่งกันและกัน ดวยความพยายามปรับตัวรับเอาวัฒนธรรมของฝายหนึ่ง
เขามาปฏิบัติ จนมีลักษณะการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตุวา ฝายที่มี
อํานาจนอยกวาดานเศรษฐกิจและการเมืองจะเปนฝายปรับตัวเขาหาฝายที่มีอํานาจอิทธิพลมากกวา นั่น
คือระบบทุนนิยมจะทําใหความหลากหลายมีเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได 

ปราณี  จิตกรณกิจศิลป (2553: 127) มีความเห็นวา คนที่มีพื้นฐานเหมือนกัน มีวิธีการเจรจา
ตอรองขามวัฒนธรรมที่คอนขางจะคลายคลึงกัน การประยุกตลักษณะของการเจรจาในวัฒนธรรมนั้น
คอนขางเปนเร่ืองธรรมดา ความแตกตางของลักษณะของการเจรจาจะมีมากในระบบการปกครอง 
นโยบายทางกฎหมาย ความคิดประเพณี วัฒนธรรม ยิ่งเม่ือโลกกาวสูโลกาภิวัตน ความถี่และ
ความสําคัญของการเจรจาขามวัฒนธรรมยิ่งมีมากข้ึนและเพิ่มมากข้ึน  ลักษณะนี้การตอรองในระบบทุน
นิยมพึงกระทําหากมีพื้นฐานเดียวกัน  ขณะเดียวกันนายทุนสวนใหญใชโอกาสความเปนพวกเดียวกัน
หรือมีวัฒนธรรมขางเคียงยนระยะเวลา  ในการเจรจาตอรองมากวาพวกที่มีความแตกตาง 

จากแนวคิดและความเห็นขางตนพิจารณาไดวา ทุนนิยมและโลกาภิวัตนเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอศิลปกรรม   ผลผลิตทางวัฒนธรรมของมนุษยในปจจุบันยังข้ึนกับพลังขับเคล่ือนของจักรวรรดิ
นิยมทางวัฒนธรรม ข้ึนกับกลไกของการส่ือสาร และระบบการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมนั้น ๆ พลัง
อํานาจของวัฒนธรรมแบบตลาดเปนส่ิงที่ตานทานไดยาก   เพราะเขาถึงผูบริโภคไดงายและมากกวา
ผานส่ือใหมๆ  ความเขมแข็งวัฒนธรรมแบบตลาดยังอาจเขมแข็งข้ึน  เม่ือขาดความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
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ศิลปวัฒนธรรมยอมขับเคล่ือนตามทุนนิยม ตามกระแสโลกาภิวัตน  เปนเหตุใหผูดอยเศรษฐกิจกวา
สูญเสียศิลปกรรม  อันเปนเอกลักษณของตนเอง   อยางไรก็ตามการสูญเสียวัฒนธรรมยังมีหลายระดับ  
ข้ึนอยูกับการตอรอง การมีวัฒนธรรมคลายคลึงยอมมีอํานาจตอรองมากกวาวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
 
 5  การแบงเสนพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหม 
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแหลมมลายู ยังเกิดข้ึนจากปจจัยการแบงเสนพรมแดนของ
รัฐชาติสมัยใหม สังคมและวัฒนธรรมแหลมมลายูเดิมมีลักษณะเดียวกัน มีมรดกรวมกันซึ่งสืบเนื่อง
ตั้งแตสมัยศรีวิชัยในพุทธศตวรรษที่ 13-18 ความหลากหลายทางชาติพันธุแพรกระจายทั่วแหลมไป
จนถึงหมูเกาะอินโดนีเซีย  คนสยามบางสวนอาศัยอยูในประเทศมาเลเซียมาชานาน มีมุสลิมมลายู
บางสวนอาศัยอยูในประเทศไทย มีคนจีน อินเดีย ชวา พมา อาศัยอยูทั่วคาบสมุทร เม่ือตีเสนแบงอํานาจ
อธิปไตยของแตละรัฐชาติ (Nation State) การถือวัฒนธรรมหลักของรัฐไมสงผลใหคนในวัฒนธรรม
เดียวกันอพยพยายถิ่น  ในสมัยรัชกาลที่ 5 เม่ือยกพรมแดนปะลิส ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูใหอังกฤษ 
และตอมามาเลเซยีไดรับเอกราช   คนมุสลิมมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมิไดอพยพสูประเทศ
มาเลเซีย และคนสยามหรือไทยในกลันตัน เคดาหก็มิไดอพยพสูประเทศไทย บริเวรรอยตอพรมแดนนี้จึง
เปนพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมใกลเคียง   ประกอบกับการอพยพเขามาของคนจีนฝงตะวันออกและชาวอินเดีย
ฝงตะวันตกของแหลมมลายู   หลังการแบงเขตพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหม ทําใหรัฐชาติที่เกิดใหมคือ
มาเลเซียและประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใตของไทยมีสังคมพหุวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด กลาวคือการ
แบงเสนเขตแดนเปนเพียงการกําหนดทางกายภาพเทานั้น แตดานสังคมและวัฒนธรรมคลุกเคลาและ
ไหลเล่ือนอยูเสมอ ชาวมุสลิมในประเทศไทยกลายเปนคนกลุมนอย ชาวสยามในมาเลเซียกลายเปนคน
กลุมนอย ชาวจีนในมาเลเซียถูกจํากัดสิทธิมากกวาประเทศไทยและสิงคโปร ทั้งนี้ข้ึนกับอํานาจอธิปไตย
ของรัฐชาติสมัยใหมแตละแหง 
 เสกสรรค  ประเสริฐกุล (2512: 3) มีความเห็นวา รัฐกอนแบงเสนพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหม 
มีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ   1) ไมมีพรมแดนชัดเจน และไมไดถือหลักอธิปไตยเหนือดินแดน 2) รัฐ
และสังคมดํารงอยูทาบซอนกัน โดยผานการจัดตั้งสังคมตามระบบไพร/ขุนนาง ทําใหสมาชิกของสังคม
เปนคนของรัฐโดยปริยาย และรัฐไมมีกลไกการปกครองที่แยกจากการควบคุมกําลังคน 3) รัฐตางๆ
ประกอบดวยศูนยอํานาจใหญเล็ก แตอํานาจไมรวมศูนย หัวเมืองสวนใหญมีฐานะอิสระ และประเทศ
ราชปกครองกันเอง  4) ไมมีแนวคิดเร่ืองชาติในความหมายสมัยใหม และไมไดคัดคนออกเปนนอกใน
ตามความแตกตางทางชาติพันธุ   5) รัฐมีบทบาทจํากัด แคปกปอง คุมครอง ไมใหขาศึกมารุกราน และ
รักษาความสงบเรียบรอยเทานั้น 
 รัฐโบราณหลังแบงเสนพรมแดนเปนรัฐชาติสมัยใหม  เปนแรงผลักดันจากภายนอกลวน ๆ การ
ปกบินเขตแดนระหวางศูนยกลางอํานาจที่กรุงเทพฯ กับรัฐอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตกและการ
แยกดินแดนสิงคโปรออกจากมาเลเซีย สงผลใหรัฐชาติตางๆ บนแหลมมลายูมีรูปลักษณตายตัว นําไปสู
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ความสัมพันธทางอํานาจแบบใหม  ที่ตางถือหลักอธิปไตยเหนือดินแดน ทามกลางชาติพันธุตาง ๆ ที่มี
ถิ่นฐานอยูภายในของเสนเขตแดนที่ประกอบข้ึนเปนรัฐชาติซึ่งมีอยูจํานวนมาก 
 ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย (2552: 17) มีความเห็นวา สังคมกอนรัฐชาติสมัยใหมยอมรับและไม
ปฏิเสธความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตที่สําคัญสังคมกอนรัฐสมัยใหมมองความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คือความแตกตางที่ไมเทาเทียมกัน ความหลากหลายในสังคมรัฐสมัยใหมตั้งอยูบนพื้นฐานที่
ตางจากสังคมกอนสมัยใหม กลาวคือ ความหลากหลายตองควบคูไปกับความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
แตความเปนจริงไมไดเปนหนึ่งเดียวเชนนั้น หากแปรเปล่ียนตามสภาพ ตามเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ซึ่งแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

 1) การหลอมรวมความหลากหลายเปนหนึ่ง (Homogeneity) แนวคิดนี้จะพบเห็นในชวงรอยตอ
ของสังคมจากกอนสมัยใหมสูสังคมสมัยใหม  2) การประนอมความปรองดองความหลากหลาย 
(Diversity) แนวคิดนี้กอตัวหลังจากสังคมรัฐสมัยใหมไดปกฐานม่ันคงแลว สามารถหลอมรวมความ
แตกตางใหกลายเปนหนึ่งเดียวจนพอดี จนตองเรียกรองใหยอมรับความหลากหลายของกลุมวัฒนธรรม
ตาง ๆ ไมวาชาติพันธุ เพศ สถานะ ตลอดจนชนชั้น     3) การผสมผสานพันทาง (Hybridity) แนวคิดนี้
มองอัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมตาง ๆ วามิไดชัดเจน ตายตัว และเปนหนึ่งเดียว และผสมผสานและ
ซอนทับกันอยู 
 การผสมผสานของวัฒนธรรมเม่ือแบงเขตแดนแตละรัฐชาติ มีความแตกตางตามบริบทและ
เงื่อนไข ดังที่ เดชา  ตั้งสีฟา (2552: 8-9) เห็นวา ในรัฐไทยคนจีนกับคนไทยเคยแยกเปนพวกเขาพวกเรา
แตในที่สุดคนจีนกลายเปนพวกเรา เปนสวนของวาทกรรมคนไทย ความแตกตางระหวางคนจีนกับคน
ไทยเปนเพียงชาติพันธุ เม่ือสังคมไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน   คนจีนเปนพลังขับเคล่ือนที่
สําคัญ คนจีนก็กลายเปนคนไทยหรือพวกเรา เงื่อนไขนี้แตกตางจากคนจีนในมาเลเซีย คนจีนกับคน
มาเลยยังแยกเปนพวกเขาพวกเรา เพราะรัฐชาติจํากัดสิทธิ แมคนจีนอยูเบื้องหลังความรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจ รัฐมาเลยก็ใหอภิสิทธิ์กับคนมุสลิมมลายูมากกวา โดยไมกระทบกับคนกลุมนอยและผูอพยพ 
อ่ืนๆ  ถือศาสนากับชาติพันธุของภูมิบุตรวามีความสําคัญ 
 จากแนวคิดขางตน ทําใหเห็นวา การแบงรัฐชาติแบบสมัยใหมไมใชอุปสรรคของการดํารงไว
ซึ่งอัตลักษณของแตละวัฒนธรรม   หากรัฐชาติถือนโยบายเปนสังคมพหุวัฒนธรรมศาสนา  อยางไรก็
ตามผูบริหารรัฐสวนใหญ มักถือเอาชาติพันธุและศาสนาที่ตนนับถือเปนหลัก หากคนที่นับถือศาสนา
เดียวกันเปนพวกเราแลว คนที่นับถือศาสนาอ่ืนจึงตกเปนพวกเขา   ลักษณะนี้จะพบวาพวกเขาที่มีความ
เชื่อใกลเคียงกันมักรวมตัวกันงาย   ดังเชน ชาวสยามกับชาวจีนภายใตรัฐชาติมุสลิมจะรวมกลุมสราง
งานศิลปกรรมในวัดไดมากกวาชาวคริสต หรืออินเดีย  เพราะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน 
  
 6  ความเช่ือทางศาสนา 
 ความหลากหลายดานความเชื่อและศาสนาในแหลมมลายู   ยังเอ้ือใหเกิดการหยิบยืม
ผสมผสานวัฒนธรรม โดยเฉพาะศาสนาที่มีความเชื่อคลายกัน  แหลมมลายูมีผูนับถือศาสนาตาง ๆ คือ 
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ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาฮินดู ศาสนาเหลานี้แสดงออกถึงรูปแบบศาสนสถาน รุ
ส่ิงเคารพ  ตลอดถึงศิลปกรรมแตกตางกัน ตามความเชื่อ  ความศรัทธา และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 ศาสนาอิสลาม ในสารานุกรมมาเลเซีย ฉบับศาสนาและความเชื่อไดกลาววา (The 
Encyclopedia of Malaysia: Religions and Beliefs, 2005: 22-23) ชาวมุสลิมตองศรัทธาใน 6 
ประการ  1) ศรัทธาตอพระอัลลอฮ ใหนับถือพระอัลลอฮองคเดียวเทานั้น   2)ศรัทธาในฑูตสวรรค 3)
ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน เคารพคําสอนที่ปรากฎในคัมภีรเทานั้น 4)ศรัทธาในศาสดาพยากรณ ศาสดา
มีมาแลวหลายองคใหถือนบีมูฮัมมัดเปนคนสุดทาย   5) ศรัทธาตอวันพิพากษา ในวันพิพากษาจะมีการ
พิจารณาการกระทําของมนุษยคนที่ทําความดีมีโอกาสข้ึนสวรรค  6) ความศรัทธาในการกําหนด
ลวงหนาที่วาพระเจาสามารถควบคุมทุกส่ิง   ยอมรับการดําเนินชีวิตตามคุณธรรมที่พระอัลลอฮตัดสินไว 
มีหลักปฏิบัติ  5 ประการคือ 1) การประกาศวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระอัลลอฮ  มีนบี มูฮัมมัด
เปนศาสนฑูต   2) การละหมาดวันละ 5 คร้ัง   3) การบริจาคเงินของตนที่เรียกกวาซากาต  เพื่อการกุศล
อยางนอย 2.5 เปอรเซนต   4)การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  5)การแสวงบุญหรือทําพิธีฮัจญที่นคร
เมกกะ  ศาสนาอิสลามเขาสูแหลมมลายูตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 – 16 จากพอคาอาหรับ หลังจากนั้น
รับอิทธิพลจากอินเดียในสมัยโมกุล นับแตคริสตศตวรรษที่ 16 ภายใตการแผอํานาจของชาติมหาอํานาจ  

หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติดังกลาวสงผลใหศาสนศิลปของศาสนาอิสลามมีลักษณะพิเศษคือ 
ไมมีรูปสมมุติของพระอัลลอฮ พระนบีมูฮัมมัด หรือศาสดาคนอ่ืน ๆ รวมทั้งคนและสัตว ทั้งนี้เพราะรูป
จําลองเหลานี้ไมมีคุณคาเพียงพอที่จะสะทอนความยิ่งใหญของพระเจาได กลายเปนส่ิงตองหาม ดัง
ปรากฎในหลักหะดิษ (Hadith)  วา  หากรูปภาพหรืองานศิลปะใด ๆ กลายเปนส่ิงเคารพ เชนเดียวกับรูป
วัวของคนฮินดู  ใครก็ตามที่วาดข้ึนเพื่อวัตถุประสงคนี้นอกเหนือจากความศรัทธาตอพระเจา จะตอง
ลงโทษอยางรุนแรง (ยูซุฟ  ก็อรฎอรี 2547: 47) ดวยเหตุนี้ชาวมุสลิมจึงเนนการสรางสรรคศิลปะอ่ืนๆ เชน 
ศิลปะที่เกิดจากการถักทอลายพันธุพืช  ลายงเรขาคณิต รวมถึงการประดิษฐอักษร  โดยเฉพาะการเขียน
อักษรถือเปนขอพิสูจนในความสรัทธาตอตอคัมภีรอัลกุรอาน 

รุปแบบมัสยิดสวนใหญไดรับอิทธิพลจากศิลปะอิสลามในอินเดีย อาหรับ และรูปแบบที่
สรางสรรคในทองถิ่น ในแหลมมลายู รูปแบบมัสยิดมีความหลากหลาย บางแหงผสมแบบจีน บางแหง
ผสมแบบมลายูทองถิ่น ในหนังสือศิลปกรรม: มัสยิดในโลกมลาย-ูนูซันตารา เขียนโดยอับดุลฮาลีม นาซิร 
ระบุวา  มัสยิดแบบทองถิ่นสวนใหญเปนอาคารไม หลังคาซอนที่เรียกวามัสยิดมาลายู-นูซันตารา ในมะ
ละกาอาจเรียกวา มัสยิดซ็อมแตกส่ี (Som Pecah Empat) ซ็อมแปลวายอดหลังคาหรือจั่วยอดหลังคา  
จึงอาจเรียกอีกอยางวา มัสยิดยอดหลังคาแตกส่ี หลังคาเปนชั้นๆ ซอนดวยรูปปลายยอดแหลมเหมือน
ทรงเมรูของบาหลี อาจเปนสถาปตยกรรมดั้งเดิมกอนเขามาของศาสนาอิสลาม  มัสยิดหลังๆ มักไดรับ
อิทธิพลศิลปะโมกุลของอินเดีย โดยสังเกตจากกลีบใบตีแฉกเหนือโดม และการทําสันโคงแบบมัลติฟอยล 
(Multi foil  Arch) 

6.2  ศาสนาฮินดู  ศาสนาฮินดูเผยแพรจากอินเดีย ระยะแรกผานพมา ผานภาคใตของไทย
จนถึงมาเลเซียราวคริสตศตวรรษที่ 6-9   ระยะหลังผานเขาสูมาเลเซียโดยตรงจากรัฐตอนใตของอินเดีย 
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ราวคริสตศตวรรษที่  19   ศาสนาฮินดูไมมีผูกอตั้งหรือศาสนฑูต  ทั้งนี้ เพราะศาสนาฮินดูเชื่อใน
ประสบการณศาสนาของพระฤษีทั้งหลายในอดีต  จึงไมมีผูสรางหรือศาสดาพยากรณเปนตัวตน ชาว
ฮินดูมีความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการคือ เทพเจา วิญญาณ กรรม การเกิดใหม และการหลุดพน  พระเจามี
อยูมากมายแตที่นิยมนับถือมีพระพรหม พระนารายณ พระศิวะ รวมถึงศักติหรือภรรยาของเทพเจา  เชื่อ
ในกฎแหงกรรม การทําดีจะนํามาใหคนนั้นไปสูการเกิดใหมที่ดีกวา เชื่อวามีวิญญาณที่เรียกวาพรหมัน
เปนส่ิงเที่ยงแทไมเปล่ียนแปลงอยูเหนือโลกแหงวัตถุ   เชื่อวาทุกคนมีวิญญาณที่เรียกวาอาตมัน ที่อาจ
รวมเปนสวนหนึ่งของพรหมัน เชื่อในความหลุดพนที่จะเกิดข้ึนไดเม่ือมีปญญามาแทนความโงเขลา 

วัดฮินดูในแหลมมลายูทั่วไปมีประตูเขาสูงกวาสวนใด ๆ ของวัดที่เรียกวาโคปุระ เหนือประตู
สรางหลังคาซอนชั้น บางแหง 3 ชั้น บางแหง 5 ชั้น บางแหง 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น ซึ่งเปนเลขคี่ แตละชั้น
ประดับรูปเทพเจาตาง ๆ เหนือสุดเปนหลังคาโคงทรงประทุน  บางแหงเหนือสุดตั้งอักษรทมิฬ ซึ่งมี
ความหมายวาโอม เปนการรวมตัวของอะ (พระวิษณุ) อุ (พระศิวะ) มะ (พระพรหม) หรือแทนแนวคิด
แบบมูรติ คําวาโอมยังเปนสัญลักษณแทนเสียงสําหรับพรหมัน ที่มีการสวดซ้ําไปมา เปนที่นิยมมากแถบ
ตอนใตของอินเดีย ผนังอาคารแบงออกเปนสวน ๆ โดยทั่วไปสวนแรกเม่ือเดินเขาสูภายในวัดฮินดู  คือ  
จุดที่กราบบูชารูปเคารพ  สวนที่สองคือ  แทนวางเคร่ืองบูชา  ซึ่งอาจเปนอาหาร  ดอกไม  สวนที่สามคือ  
รูปสัตวพาหนะประจําเทพ  หากบูชาพระศิวะจะเปนรูปโคนันทิ  สวนที่ส่ีคือรูปบูชาที่สูงสุดประจําวัด  มัก
ตั้งเปนฐานส่ีเหล่ียมซึ่งหมายถึงโลก  ยกระดับอีกชั้นเปนวงกลมซึ่งหมายถึงโลก    จึงหมายถึงการพบกัน
ระหวางโลกกับสวรรค  สวนนี้เรียกวา  “ครรภคฤหะ  (Garbagraham)  การจัดผังวัดฮินดูยังเปรียบเทียบ
ไดกับอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมนุษย  วัดขนาดใหญที่มีอาคารหลายหลัง  ประตูใหญหรือโคปุระ
เปรียบเสมือนเทาของมนุษย  ครรกคฤหะเปรียบเสมือนกับหัวมนุษย  กําแพงเปรียบเสมือนผิวหนัง  (The  
Encyclopedia  of  Malaysia,  2005 : 55-56) 

6.3  ศาสนาคริสต  ศาสนาคริสตเผยแผสูมลายู  โดยมิชชั่นนารีชาวโปรตุเกส ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่  15  เปนศาสนาที่เชื่อในพระเจาสูงสุด และองคสาม  คือพระบิดา  พระบุตร  และพระ
จิต   พระบิดาหมายถึงพระเจาผูสถิตในสวรรค  ผูสรางโลก  สรรพส่ิง  และมนุษย    พระบุตรหมายถึง          
พระเยซูคริสตคือบุตรของพระเจา ผูเสด็จมาถายบาปแกมนุษยผูหลงผิดใหกลับคืนไปหาพระเจา  พระจิต
หรือพระวิญญาณบริสุทธิห์มายถึงพลังของพระเจาหรือพลังแหงความรักที่เชื่อมพระบดิากับพระบุตรเขา
ดวยกัน   ชาวคริสตเขาวัดเพื่อนมัสการ  สวดสรรเสริญพระเจาหรือขอความชวยเหลือจากพระเจาผานคํา
อธิษฐาน  มีการอานคัมภีรไบเบิลรวมถึงการเทศนาในโบสถ   แตสวนใหญชาวคริสตจะเขาโบสถในวัน
อาทิตย  ขณะทีมุ่สลิมเขามัสยิดในวันศุกร 

วัดคริสตโดยทั่วไปมีสองลักษณะคือ  แบบคลาสสิค  (Classical  style)  และแบบโกธิค  
(Gothic  style)  แบบคลาสสิคมักใชชองโคงมน  หลังคาโดม  สวนโกธิคใชชองโคงแหลม  หลังคากรวย
แหลมหรือผสมกันตามอิทธิพลของชาติตะวันตก  ซึ่งมีบทบาทในมลายูชวงหนึ่ง  ผังโบสถสวนใหญเปน
ไมกางเขนแบบลาติน  มีแทนบูชาอยูตอนในสุดของโบสถ  บางแหงมีหอคอยสูงเปนที่ตั้งระฆัง 
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6.4  พุทธศาสนา   พุทธศาสนาเผยแผสูแหลมมลายูราวตนคริสตศตวรรษที่  5    จาก
หลักฐานโบราณวัตถุในบันจังของรัฐเคดาห  รุงเรืองมากสมัยศรีวิชัย  จนเส่ือมลงเม่ือศาสนาอิสลามเขา
มาครอบงําแทน  ในชวงมลายูตกอยูในอํานาจของอังกฤษ  พุทธศาสนาแพรกระจายสูแหลมมลายู
เร่ือยมาจากการอพยพของชาวจีน ญี่ปุน  พมา  ลังกา  มี  2  นิกายหลัก คือหินยานหรือเถรวาท  และ
มหายาน  ในชวงแรกมหายานเผยแผจากอินเดียชวงหลังจากจีน  จากการอพยพของชาวจีนแผนดินใหญ  
ทําใหมหายานมีคตินิยมแบบจีน ซึ่งผสมกับแนวคิดของลัทธิเตา ขงจื้อ  สวนหินยานสวนใหญเผยแผจาก
ลังกา ภายหลังจึงเรียกวาลังกาวงศ 

หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานในป  พ.ศ. 57 พระภิกษทุี่เคยดําเนินตามคําสอนของพุทธองค
และขออุปสมบทรวมตัวกันเกิดเปนนิกายแรก ที่เรียกวา นิกายสถวีรวาท ซึ่งหมายถึงมติของสงฆชั้น
ผูใหญ นิกายนี้ยึดหลักคําส่ังสอนและสืบทอดหลักปฏิบัติธรรมวินัย  ตั้งแตพุทธกาลอยางเครงครัด ไม
เปล่ียนแปลง  ตอมาในพ.ศ. 157 เม่ือทําการสังคายนาคร้ังที่ 2  มีภิกษุกลุมหนึ่งไมเห็นดวยกับการปฏิบัติ
ธรรมวินัย จึงแยกออกมาเปนนิกายใหมเรียกวามหาสังฆิกะ หรือมติของคณะสงฆที่ประชุมใหญ ตอมา
พัฒนาเปนมหายาน  ซึ่งหมายถึงยานอันกวางใหญและเรียกนิกายเดิมวาหินยาน อันหมายถึงยานอันคับ
แคบ   มหาสังฆิกะเชื่อวา พระพุทธเจามีสภาวะเปนโลกุตระมีพระชนมอนันกาล  พระศากยมุนีเกิดจาก
การสรางสรรคดวยอิทธปิาฏิหารย หรืออํานาจญาณ เพื่อสอนมนุษยแทนพระพุทธองคซึ่งสถิตอยูเหนือ
โลก (พิริยะ  ไกรฤกษ, 2544: 57-58) ฝายมหายานยังเชื่อวาพระโพธิสัตวยังเกิดจากอํานาจปาฏิหารย
ของส่ิงสถิตเหนือโลก เชนเดียวกับพระพุทธเจา แตจะไมเขาสูนิพพานกอนจนกวาจะชวยสรรพสัตวได
ทั้งหมด   ฝายหินยานและมหายานตางเชื่อวา พระโพธิสัตวคืออดีตชาติของพระพุทธเจาที่บําเพ็ญเพียร 
สรางบารมีแตอดีต   (ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห, 2536: 99) ลักษณะนี้ฝายมหายานจึงเห็นวา ในเม่ือ
พระพุทธเจาทรงมีอดีตเปนพระโพธิสัตวมาหลายชาติจึงควรถือแบบอยางวิถีดําเนินชีวิต  ที่ตนเองจะ
ดําเนินชีวิตเปนโพธิสัตวเชนเดียวกัน เพื่อใหเขาถึงพุทธภูมิในที่สุด  ฝายมหายานจึงใหความเคารพพระ
โพธิสัตวมากวาหินยาน โดยเฉพาะพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่ตอมาก็คือกวนอิม   

วัดฝายหินยานแบบไทยและมหายานแบบจีน   โดยผังภูมิของวัดไมแตกตางกันมาก 
ประกอบดวยอาคารหลายหลัง  มีโบสถ วิหาร  เจดียเปนหลัก แตมีรูปทรงศิลปกรรมแตกตางกันตามคติ
ความเชื่อ ประเพณีแตละทองถิ่นและวัฒนธรรม  โบสถฝายหินยานมักมีรูปเคารพประธานองคเดียว สวน
มหายานมีสามองค ซึ่งมีนัยความหมายถึงรัตนตรัยของมหายาน หรือตรีกาย อันไดแก นิรมานกาย  
ธรรมกาย และสัมโภคกาย (เสฐียร  พันธรังษี, 2543: 70)  เจดียของวัดไทยรูปทรงเพรียวยอดแหลม 
เจดียของวัดจีนเปนทรงหอสูงซอนชั้นยอดแหลมที่เรียกวาถะ  มหายานยังนิยมตั้งกวนอิมรูปหรือพระ
โพธิสัตวในวัด สรางพระยูไลหรือพระศากยมุนี  จตุโลกบาล  พระอรหันต 

จากความหลากหลายความเชื่อและศาสนา  สงผลตอความแตกตางในการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรม  ขณะเดียวกันการอยูรวมกันของคนหลายวัฒนธรรมสงผลวัดไทยในแหลมมลายูมีพหุลักษณ
ทางศิลปกรรม  กลาวคือวัดไทยอาจมีรูปแบบผสมศิลปกรรมของวัฒนธรรมอ่ืน สวนผสมมีมากนอยตาม
ปจจัย เงื่อนไข หรือบริบทสังคมที่หอมลอม 
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ลักษณะทางกายภาพของวัด  และลักษณะผสมผสานศิลปกรรมในวัด 
  แนวคิดเกี่ยวกับวัดไทย 
 วัดเปนสถานที่ทางพระพุทธศาสนา โดยปกติประกอบดวยโบสถ วิหาร และที่อยูของภิกษุสงฆ
สามเณร เปนตน  วัดยังแยกเปนวัดคามวาสีกับวัดอรัญวาสี  คามวาสีสรางข้ึนสําหรับชุมชนหรือเมือง
โดยตรง ภารกิจของสงฆมุงทางปฏิบัติดานพิธีกรรมศาสนา  มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับโลก
ภายนอกตลอดเวลา  วัดอรัญวาสีนิยมตั้งอยูบริเวณปาเขา มีอาคารไมมากนัก ไมมีรูปแบบหรือแผนผัง
ตายตัว  อาคารสําคัญอาจไมใชโบสถ วิหาร เจดีย  แตเปนกุฏิหรือศาลาอเนกประสงค  เพราะเนนการ
วิปสสนากรรมฐาน (สมคิด  จิระทัศนกุล, 2543 : 14)  วัดใหญ ๆ โดยเฉพาะวัดหลวงมักแบงเปนเขต
พุทธาวาส  คือสวนที่ประกอบดวยอุโบสถ วิหาร เจดีย  กับเขตสังฆาวาส คือสวนที่ภิกษุสามเณรอยู
อาศัย  ประกอบดวยกุฏิ หอฉัน เปนตน ระหวางเขตทั้ง 2 นี้ มักมีกําแพง ถนน คู คลอง กั้นแยกเปน
สัดสวน อยางไรก็ดีวัดที่อยูในเขตพระราชฐานและเปนที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนา มีเฉพาะเขต
พุทธาวาสเทานั้น ไมมีเขตสังฆาวาส   ศิลปกรรมหรืออ่ืนๆ ภายในวัดมีรายละเอียด ดังนี้   
 1 โบสถหรืออุโบสถ หมายถึงสถานที่พระสงฆประชุมกันทําสังฆกรรม โบสถที่ใชทําสังฆกรรม
นั้นตองไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา   คือเขตที่พระมหากษัตริยพระราชทานแกสงฆ อันเปนสิทธิ์ขาด
เพื่อใชสรางอุโบสถ   รอบโบสถมีลูกนิมิตเปนเคร่ืองกําหนดเขตอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ซึ่งตามปรติฝงลงในดิน 
และเหนือที่ฝงลูกนิมิตมักจะสรางใบสีมาอีกชั้นหนึ่ง ซุมดังกลาวนี้เรียกวา ซุมพัทธสีมา ภายในอุโบสถมี
พระประธาน ซึ่งโดยปกติจะเปนพระพุทธรูปขนาดใหญองคเดียว  สวนรูปแบบของโบสถนั้นแตกตางกัน
ตามสถาปตยกรรมของแตละยุคสมัย  
 ลักษณะตัวโบสถสวนใหญผังพื้นเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา บางแหงอาจมีระเบียงโดยรอบ หรือมี
ระเบียงเฉพาะดานหนาและดานหลัง  หรือมีระเบียงเฉพาะดานหนาหรือดานหลังเพียงดานเดียว หรือไม
มีระเบียงเลยก็ได    ฐานของโบสถมีความสูงและรูปแบบแตกตางกันไป โดยปกตินิยมทําเปนฐานบัวหรือ
ฐานสิงห  ฐานยังเปนส่ิงบงบอกถึงยุคสมัยสถาปตยกรรมดวย เชน สวนฐานที่เปนรูปโคงแบบตกทองชาง
หรือทองสําเภา   แสดงวาเปนสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย   ประตูโบสถสวนใหญอยูทางดาน
หนาและดานหลัง  ประตูและหนาตางมักมีซุมลักษณะตาง ๆ เชน ซุมบันแถลง ซุมทรงมงกุฎ ซุมทรง
มณฑป  บางแหงอาจไมมีซุม แตตกแตงเหนือประตูหนาตางเปนลวดลาย เชนลายดอกไม ชองหนาตาง
จะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับความนิยมของสมัยและความจําเปน   เสาโบสถทั่วไปมี 2 ชนิด คือ เสาลอย 
ไดแกเสาที่ไมติดกับผนัง และเสาเก็จ ไดแกเสาติดผนัง    เสามีลักษณะแตกตางกัน มีทั้งทรงกลม 
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา หกเหล่ียม แปดเหล่ียม เสาส่ีเหล่ียมยอมุมหรือยอไม ปลายสุดของเสา
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นิยมตกแตงเปนบัวหัวเสาเพื่อความสวยงาม และบัวหัวเสานี้ยังบอกถึงสมัยของสถาปตยกรรมดวย เชน 
บัวกลุมหรือบัวโถนิยมในสมัยอยุธยา    บัวจงกลและบัวแวที่นิยมกันในสมัยรัตนโกสินทร 
 โบสถมีหนาบันหรือแผงปดหนาจั่ว   มีทั้งที่ทําดวยแผนไมและกออิฐถือปูน  การตกแตงหนาบัน
ที่เปนแผนไมทําโดยแกะสลักลวดลายลงบนหนาบัน   ถาเปนแบบกออิฐถือปูนจะใชวิธีปนปูนลงบนหนา
บัน   ลายหนาบันทําเปนลวดลายและรูปตาง ๆ เชน นารายณทรงครุฑ ลายดอกไม ลายเทพนม วัดหลวง
บางวัดมีตราประจําองคพระมหากษัตริยที่ทรงสราง  หนาบันที่สรางในรัชกาลที่ 3 มักกออิฐถือปูน 
ประดับลวดลายกระเบื้องเคลือบ  ใตหนาบันอาจมีปกนกหรือกันสาดยื่นออกมา ถาไมมีมักทําเปนลาย
กระจังฐานพระ   ใตกระจังฐานพระมีแผงแรคอสองตกแตงอยางสวยงาม และใชบังแสงดวย  ถาไมมีแผง
แรคอสองมักทําลวดลายประดับเปนรูปสามเหล่ียมคลายรวงผ้ึงเรียกวา ลายรวงผ้ึง และ ลายสาหราย 
หอยประดังลงมาตามเสาทั้งสองขาง  ใตคลังคายังลายหนาอุดปกนก และลายอุดหนาเตา ชายคาที่ยื่น
ออกไปโดยมีเตารับนั้น ถายื่นมากมักจะมีคันทวยรองรับ 
 รูปทรงหลังคาโบสถยึดตามประเพณีที่ตองทําหลังคาสูงชัน และมีหลายชั้น จํานวนชั้นของ
หลังคาเรียกวา  ซอน โดยซอนที่ 1 จะอยูลางสุด หลังคาแตละซอนประกอบดวยหลังคาหลายผืน แตละ
ผืนของหลังคาเรียกวา ตับ โดยนับตับบนสุดเปนตับที่ 1 หลังคาตรงที่ยื่นออกมาจากหนาบัน เรียกวา 
ไขราหนาบัน ตรงขอบนอกของไขราจะมีส่ิงปดกระเบื้องเพื่อกันไมใหลมตีกระเบื้องเปด เคร่ืองปดนี้ทํา
หนาที่เชนเดียวกับปนลมของเรือนไทยภาคกลาง แตตกแตงใหสวยงาม มีชื่อเรียกสวนตาง ๆ ดังนี้ 
 - รวยระกา ประกอบดวยรวยกับแถวใบระกา รวยไดแกแผนไมหนาลักษณะคลายลําตัว
พญานาคที่ทอดตัวตรงจากแปหัวเสาข้ึนไป    ตามแนวหลังคาบนแปลานจนถึงใตชอฟา   ทําหนาที่ปด
เคร่ืองมุง 
 - ลํายอง  คือรวยที่ทอดตัวข้ึนจากแปหัวเสาพักอยูบนแปลาน  เรียกวานาคสะดุง แลวไปเกี่ยว
กระหวัดกับแปลานตัวถัดข้ึนไป   ตัวลํายองมีลักษณะคลายงวงชาง  แตมีปลายแหลมเกี่ยวกระหวัดอยู
กับแปเรียกวา งวงหรืองวงไอยรา และแปที่มีงวงเกี่ยวอยู เรียกวาแปงวง จากแปงวงตัวลํายองจะทอดตรง
ข้ึนไปจนถึงใตชอฟา   บนตัวลํายองตั้งแตหางหงสจนถึงชอฟามีใบระกาประดับอยูตลอดนั้น เรียก
โดยรวมวา เคร่ืองลํายอง 
 - ชอฟา สวนที่ประดับปลายสุดของรวยหรือตัวลํายองทั้ง 2 ขางมาบรรจบกันอยูเหนืออกไก 
โดยทั่วไปมีรูปรางเหมือนหัวนก   ที่ดัดแปลงเปนรูปหัวนาคหรืออ่ืน ๆ   
 - หางหงส สวนปลายสุดของรวยหรือตัวลํายอง โดยทั่วไปวางอยูเหนือแปหัวเสา มีรูปรางคลาย
หัวพญานาค 
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 ภายในโบสถตามปกติมีพระประธานองคหนึ่ง  นอกจากนั้นยังอาจมีพระพุทธรูปอ่ืน ๆ พระ
ประธานนิยมสรางเปนปางมารวิชัยหรือปางสมาธิประดิษฐานบนรัตนบัลลังกที่มีลวดลายลงรักปดทอง
ประดับกระจกสวยงาม รัตนบัลลังกนี้อาจตั้งอยูบนฐานใหญอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ฐานชุกชี   ถัดจาก
พระประธานลงมามักจะมีสวนที่ยกพื้นจากพื้นอุโบสถเพื่อเปนที่นั่งของสงฆ เรียกวา อาสนสงฆ เพราะ
เปนธรรมเนียมวาพระสงฆตองนั่งสูงกวาบุคคลธรรมดา   ผนังโบสถนิยมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปน
ภาพเกี่ยวเร่ืองราวพระพุทธศาสนา และมีประเพณีที่ยึดถือเปนแบบอยางสืบทอดวา ผนังดานหลังของ
พระประธานนิยมเขียนภาพเกี่ยวกับเร่ืองไตรภูมิ ผนังดานหนาพระประธานนิยมเขียนภาพมารผจญ ผนัง
ดานขางทั้ง 2 ดาน สวนมากจะเขียนเร่ืองเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามความนิยมของแตละยุคสมัย 
แตกตางกันไปแตละโบสถ   โดยทั่วไปจะเร่ิมเร่ืองจากมุมใดมุมหนึ่งของโบสถเวียนขวาตามเข็มนาฬิกา
ไปตามผนังจนเต็ม  หรือจะเร่ิมตนจากดานหลังหรือดานหนาของพระประธานทั้งสอง โดยดําเนินเร่ือง
ติดตอกันออกมาจนสุดผนังดานหนา   บานประตูและหนาตางสวนใหญนิยมตกแตงลายรดน้ํา ลายปน
แกะสลักลายเขียนสี ลายประดับมุก  อาจเปนภาพทวารบาล หรืออ่ืน ๆ  (ราชบัณฑิตยสภา,  2536:  72-
79) 

รอบโบสถมีกําแพงแกวเปนเคร่ืองแสดงขอบเขตของโบสถหรือวิหาร กอเปนกําแพงไมสูงมากนัก 
รูปแบบของกําแพงแกวจะแตกตางกันตามแตละยุคแตละสมัยของสถาปตยกรรม และมีทั้งกําแพงโปรง
และกําแพงทึบ   ลักษณะของกําแพงแกวคือ สันกําแพงทําเปนบัวหลังเจียดต่ําลงมาเปนหนากระดาน 
เสนลวดบัวหงาย ตัวกําแพง และสวนที่เปนฐานมีเสนลวด บัวควํ่า บัวหงาย  หนากระดาน  มีสีมา 
เคร่ืองหมายบอกเขตโบสถทั้งแปดทิศ  โดยแยกออกเปนเขตตางหากจากเขตบาน เรียกวาวิสุงคามสีมา 
ใบสีมาสวนใหญเปนแผนหินยอดคลายรูปกลีบบัว โดยทั่ว ๆ ไปมักจะสรางซุมครอบใบสีมาไว 
 2. วิหาร หมายถึงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคูกับโบสถ   เพียงแตไมมีพัทธสีมาและตามปกติ
มิไดใชเปนที่ทําสังฆกรรม  บางแหงอาจใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและแสดงธรรมโปรด
ประชาชนดวย   ลักษณะรูปแบบของวิหารแตกตางกันไปตามยุคตามสมัยและแตละทองถิ่น 
 ลักษณะของโบสถและวิหารขางตนมีแตกตางกันตามรสนิยมการแสดงออกซึ่งความงามของชาง 
และบริบทสังคมที่แวดลอม ปจจุบันโบสถและวิหารอาจมีสวนผสมของศิลปะในวัฒนธรรมตาง ๆ ไมมาก
ก็นอย ดังจะกลาวตอไปนี้ 
 แนงนอย  ศักดิ์ศรี (2537: 105-166) ไดเขียนถึงมรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร โดย
สะทอนใหเห็นวา วัดไทยหลายแหงยึดคตินิยมแบบศิลปะจีน  มีลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะไทย
และจีน หลังคาโบสถวิหารมีลักษณะคลายจีน แตเม่ือมองลึกซึ้งพบวา  โครงสรางหลังคาสวนใหญเปน
งานไม การซอนหลังคาทําแบบประเพณีเดิม แตไมเกิน 2 ชั้น สวนที่เห็นภายนอกคือ หนาบันและคอสอง
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ซึ่งกออิฐถือปูน ชายคาปกนกโดยรอบตอนลางสวนใหญมีลักษณะแบบไทย หนาบันกออิฐถือปูน ไมมี
ไขราหนาจั่ว ซุมประตูหนาตางเปล่ียนเปนงานปูนปนติดผนัง มีซุมทรงดอกไม ทรงมงกุฎตอยอดบันแถลง 
ทรงอยางเทศหรือตะวันตก บานประตูหนาตางเขียนเร่ืองจิตรกรรมและประดับมุกแบบจีน ผนังภายใน
เขียนเร่ืองราวแบบจีน เชน สามกก พนักระเบียงมีทั้งชนิดกอทึบและโปรง ชนิดกอโปรงมักกรุดวย
กระเบื้องเคลือบปรุสีตาง ๆ แบบจีน   วัดในยุคนี้มีสวนผสมทั้งแบบไทย  จีน  และตะวันตก 
 น.  ณ ปากน้ํา (2526: 53-54)  ไดอธิบายถึงโบสถของวัดมัชฌิมาวาส อําเภอเมืองสงขลาวา วัด
มัชฌิมาวาส ไดรับอิทธิพลจากจีนคอนขางมาก รอบกําแพงแกวของโบสถตั้งรูปตุกตาจีน พนักพาไล
ระหวางเสาแกะสลักนูนสูงเปนเร่ืองสามกก ประตูตั้งทวารบาลลอยตัวแบบจีน 8 รูป สันนิษฐานวาเปน
เทพเจาประจําทิศ รวมถึงเทพเจาในลัทธิเตา นอกจากนี้มีศาลาฤษีแบบกออิฐถือปูนหลังคาทรงจั่ว กอ
โถงชองผนังเปนซุมโคง (Aruh) อันเปนคติแบบตะวันตก หนาจั่วเปนเร่ืองพุทธประวัติ บริเวณคอสองเปน
จิตรกรรมฝาผนังรูปฤษีดัดตน กุฏิรับรองออกแบบเปนทรงเกงจีน ลักษณะศิลปกรรมในวัดจะมีทั้งผสมใน
อาคารหลังเดียวกัน หรือหลังหนึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง อีกหลังเปนอีกรูปแบบหนึ่ง  
 ประทุม  ชุมเพ็งพันธุ (2543: 278-279) ไดกลาวถึงลักษณะของวัดสุวรรณคีรี ซึ่งตั้งอยูบนหัวเขา
แดง  เมืองสงขลา วัดนีเ้ปนแบบหินยานหรือเถรวาท  มีส่ิงกอสรางหลายหลัง เชน โบสถ ถะจีน ตุกตาจีน 
หอระฆัง มณทป ซึ่งลวนสวยงามและเปนศิลปกรรมจีนทั้งส้ิน ทั้งนี้เปนเพราะคนจีนสราง คือหลวง
สุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยงหรือบุญหุยคนใดคนหนึ่ง) ที่หนาโบสถมีเจดียจีน ซึ่งสรางโดย เจาพระยาพิชัย
คีรี(บุญหุย) ลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา หากวัดใดผูอุปถัมภหรือผูสรางเปนชนชาติใด แมจะตางนิกายแต
เม่ือปรับตัวใหเขากับคติทองถิ่นยอมมีลักษณะที่สมานลักษณทางศิลปกรรม ลักษณะจีนของวัดไทย
แสดงออกถึงผูมีอํานาจ ดานกําลังทรัพย แตลักษณะไทยประเพณีแสดงออกถึงคติทองถิ่นของผูศรัทธา 
 ธํารงศักดิ์  อายุวัฒนะ (2547: 210-211) ไดเขียนถึงวัดไทยในรัฐกลันตันวา บางวัดเกาแกถึง 
400 ป อาคารสถานที่สมบูรณแบบเดียวกับวัดไทย มีกําแพงวัดและซุมประตูงามสงาดวยศิลปะไทย บน
ซุมประตูและขางกําแพงเขียนปายชื่อวัดเปนภาษาไทยกับอังกฤษ ที่ผูผานไปมาอาจตะลึงกับความงาม
ของศิลปะไทยทามกลางกล่ินอายของมลายู ส่ิงกอสรางของวัด เชน โบสถทรงไทย ศาลาการเปรียญแบบ
จตุรมุข กุฏิทรงไทยทั้งแบบเดียวและแบบหมู หอฉัน ศาลาพักรอน เจดีย 2 องค สรางดวยงบประมาณ
ของรัฐบาลไทยกับมาเลเซียรวมกัน วัดกลายเปนศูนยกลางของคนไทยในกลันตัน แสดงถึงการเปนเพื่อน
บานที่ดีตอกัน   
 ลักษณะนี้อาจพิจารณาไดวา วัดไทยในมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียปลดปลอยใหสรางวัดอยาง
อิสระตามขนบธรรมเนียมประเพณีภายใตขอบเขตจํากัด  จึงเปนทางเลือกที่คนไทยในมาเลเซียจะเลือก
รูปแบบใดก็ได หากผูใดใหการสนับสนุนหรือมีอิทธิพลการเมืองครอบงําอยู  ศิลปะก็โอนเอียงตาม
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ลักษณะคตินิยมผูนั้น การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเปนกลไกหนึ่งที่ทําใหวัดไทยยังคงอัตลักษณดาน
รูปแบบ แตหากมีนอยอาจมีทุนสนับสนุนอ่ืน เชน นายทุนจีน ลักษณะที่ผสมผสานมากบางนัอยบางจึง
ข้ึนกับเงื่อนไขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3. เจดียหรือสถูป  สวนใหญใชเปนที่บรรจุพระธาตุหรือส่ิงเคารพตาง ๆ   มีลักษณะเปนรูปจอม
แหบาง เปนเหล่ียมบาง ทรงกลมบาง มียอดแหลม ฐานแผกวาง สันติ  เล็กสุขุม (2535: 16-30)  ไดแยก
ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเจดียออกเปนเจดียทรงปราสาท  ทรงปรางค  ทรงระฆังกลม ทรงดอก
บัวตูม  เจดียเหล่ียมยอมุม  เจดียทรงเคร่ือง   แตละลักษณะมีความแตกตางแตละทองถิ่น  เจดียอาจ
เรียกชื่อตามที่ตั้งและความสําคัญ เชน เจดียประธาน คือเจดียขนาดใหญที่เปนประธานของวัดหรือ
ประธานของเจดียอ่ืน ๆ เจดียทิศคือเจดียเล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยูบนฐานเดียวกับเจดียประธาน โดยตั้งอยูประจํา
ทิศตางๆ  เจดียรายคือเจดียขนาดยอมที่เรียงรายอยูในเขตพุทธาวาส   อาจเปนเจดียบริวารของเจดีย
ประธานหรืออยูรอบอุโบสถหรือวิหารก็ได  องคประกอบของเจดียเหล่ียมยอมุม ในสมัยรัตนโกสินทรที่มี
ลักษณะเปนรูปจอมแห แบงเปน 3 สวนใหญ ๆ ดังนี้  สวนยอด   สวนเรือนธาตุ   และสวนฐาน   
 สันติ  เล็กสุขุม (2548: 38) ไดเขียนถึงสถาปตยกรรมไทยวา ลักษณะของปรางคไทยไดรับ
อิทธิพลจากขอมเปนเบื้องตน ในระยะตอมามีลักษณะอ่ืน ๆ เขามาผสม เชน ศิลปะพุกามของพมา 
ศิลปะลังกา ศิลปะจีน ดังยกตัวอยาง พระปรางคประธานวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน
แบบอยุธยาตอนตน มีมุขยื่นออกดานทิศตะวันออก หนามุขประดับดวยฟกเพกาคลายลวดลายที่นิยมใน
โบราณสถานพุกาม เหนือมุขตั้งเจดียองคเล็กเปนแบบระฆังทรงลังกา ภายในมีภาพเขียนเลาเร่ือง
เกี่ยวกับราชสํานักของจีนเปนภาพบุคคลในชุดจีน มีภาพเทวดาเหาะ  ภาพบางสวนผสมแบบจีน เชน 
ลักษณะมงกุฎ  ดอกไม กอนเมฆ นอกจากนี้ปรางคบางแหงผสมแบบอยางกับศิลปะมุสลิม ดังเชน 
ปรางคองคหนึ่งที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี มีลักษณะคลายกลีบมะเฟอง สันติ  เล็กสุขุมได
ตั้งขอสันนิษฐานใหมวา  ไดรับอิทธิพลจากโดมของมัสยิดในประเทศตะวันออกกลาง และเชื่อวา ซุมที่กอ
เปนวงโคงแหลมอาจเปนแบบแผนการกอสรางจากเปอรเซียหรือตะวันตก (กรมศิลปากร, 2543: 45) 
 จักรพงษ คําบุญเวียง (2544: ออนไลน) ไดเขียนถึงวัดทางภาคเหนือวา มีลักษณะศิลปะพมา
ผสมลานนา ดังเชน วัดศรีชุม ในลําปาง หลังคาซอนหลายชั้น บนยอดมีฉัตรตั้งอยู ซึ่งชาวพมาเรียก
สถาปตยกรรมแบบนี้เรียกวา “ทรงพระยาธาตุ” วัดในลําปางมีลักษณะผสมกับพมาอีกหลายวัด แตผาน
การซอมแซมบูรณะหลายคร้ังไมเหลือรองรอยศิลปะพมาเหลืออยู ทําใหศิลปะพมาผิดเพี้ยนจากอดีต 
เชน ที่วัดเจดียซาวหลัง หรือวัดเจดียซาว วัดพระเจียซาวหลัง แปลวา วัดที่มีเจดียยี่สิบองค คําวา ซาว 
เปนภาษาพื้นเมืองแปลวายี่สิบ คําวา หลัง แปลวาองค  แตละองคลวนเปนแบบพมา แตปจจุบันมีเพียง
รากฐานเทานั้น  
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 ที่วัดจีนบนเนินแหงรัฐปนัง ปรากฏเจดียจีนที่มีลักษณะพิเศษ จากรายการเสด็จประพาสตนของ
รัชกาลที่ 5 ซึ่งจัดโดยทีวีไทยเสรี ไดอธิบายวา เปนเจดียจีนผสมพมา เม่ือคร้ังรัชกาลที่ 5  เสด็จปนังได
บริจาคเงินสมทบสรางเจดีย โดยมีขอแมวาตองใหเจดียมีลักษณะไทยอยูดวย  แตเทาที่ผูวิจัยสังเกตใน
ปจจุบันแทบไมปรากฏศิลปะไทยบนเจดีย  มีแตศิลปอิสลามหรือแบบมัวร  อยางไรก็ตามก็แสดงใหเห็น
วา การกอสรางเจดียที่มีลักษณะพหุลักษณะทางศิลปกรรมที่รวมเอาทั้งศิลปะจีน  ไทย  พมา  อิสลาม ไว
ดวยกัน คือการแสดงถึงสมานลักษณทางศิลปกรรมในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์  ใหเห็นวาเปนของคนทุกวัฒนธรรม 
อันจําเปนสําหรับเมืองที่มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 

4. กุฏิ  คืออาคารที่พักอาศัยของพระสงฆ  เดิมเปนเพียงอาคารเล็ก ๆ สรางดวยไมพอที่พระสงฆ
รูปหนึ่งจะลุกนั่งนอนได ตอมาไดมีขนาดใหญข้ึนเพื่อใหพระสงฆพักอาศัยไดหลายรูป ลักษณะของกุฏิไม
จะเปนไปตามสถาปตยกรรมของแตละทองถิ่น  ธํารงศักดิ์  อายวัุฒนะ (2547: 335) ไดกลาวถึงวัดในรัฐ
ปนังบางแหงวา มีกุฏิไมสองชั้นแบบไทยและแบบจีน  นอกจากนี้มีศาลาการเปรียญศิลปะแบบไทยผสม
จีน  มีหอฉันแบบจีน  มีสถูปเจดียแบบจีนผสมพมา 
 5  ประติมากรรม: พระพุทธรูป 
 พระพุทธรูปเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา ไมใชรูปเหมือนของพระพุทธเจา ดังนั้นพระพุทธรูป
แตละสกุลชาง แตละสมัยจึงมีรูปรางแตกตางกันไปตามคตินิยม อยางไรก็ตามมักมีลักษณะสําคัญที่
เรียกวา มหาปุริสลักษณะอันหมายถึง ลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ ซึ่งระบุไวในตํานานวา เปน
ลักษณะของพระพุทธเจา เชน มีผิวสีดุจทองคํา มีขนออนระหวางคิ้วที่เรียกวาอุณาโลม มีศรีษะเปนรูป
อุษณียหรืออุณหิส (คือสวนนูนบนศรีษะที่คลานมุนมวยผมหรือสวมมงกุฎ)  มีคางเหมือนราชสีห มีความ
นูน 7 แหง คือนิ้วมือนิ้วเทายาว ที่ฝาเทามีลายเปนจักร ฯลฯ  การสรางพระพุทธยังแสดงอริยาบถตาง ๆ มี
ความหมายเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนที่สําคัญ ๆ เชน แสดงทายืน ทานั่ง ทากาวเดิน ทานอน นอกจากนี้มี
การยกพระหัตถหรือวางพระหัตถในทาตาง ๆ  พระพุทธรูปประทับยืนมี 2 แบบ คือแบบยืนตรงและแบบ
ยืนเอียงที่เรียกวา แบบตริภังค   พระพุทธรูปประทับนั่งมี 2 แบบ คือแบบหอยพระบาทและขัดสมาธิ 
แบบขัดสมาธิยังแยกเปนขัดสมาธิเพชรและสมาธิราบ   พระพุทธรูปทากาวเดินเรียกวา ปางลีลา  แสดง
โดยพระบาทซายกาวไปขางหนา สวนสนพระบาทขวายกข้ึนสูงจากพื้น (ศักดิ์ชัย  สายสิงห 2550: 18-
20) พระพุทธรูปไสยาสนทั่วไปมี 2 แบบ คือแบบปริพพพาน  โดยกวพรกบามบรรทมตะแคงขวา พระ
บาทซายซอนพระบาทขวา พระหัตถขวางอข้ึนหงายวางอยูที่พื้นขางพระเขนย (หมอน) ปลายพระบาท
เสมอกันทั้งสองขาง อยางไรก็ตามพระไสยาสนแบบพมามักวางพระบาทเหล่ือมซอนกัน  ซึ่งเปนตาม
พุทธประวัติที่วา พระองคเสด็จบรรทมลักษณะสีหไสยา ตะแคงเบื้องขวา ตั้งพระบาทเหล่ือมพระบาท  
แบบโปรดอสุรินทราหู พระอริยาบถตะแคงขวา พระหัตถซายทาบตามพระวรกาย พระหัตถขวาตั้งรับ
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พระเศียรและมีพระเขนยรองรับ พระบาททั้งสองซอนทับเสมอกัน (ระพีพรรณ  ใจภักดี, 2546: ) การ
สรางพระพุทธรูประยะแรกสรางตามแบบสกุลชางอินเดีย   ภายหลังดัดแปลง ตามคตินิยมของคนใน
ทองถิ่น ดังที่เห็นความแตกตางของพระพุทธรูปในประเทศตาง ๆ เชน ไทย จีน พมา ญี่ปุน บางรูปมี
ลักษณะผสมผสานกับศิลปกรรมตะวันตก 
 พระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเปนอีกองคหนึ่ง   ที่แสดงการผสมผสาน
ระหวางแบบเกากับแบบใหม   รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง (2553: 164) เสนอวาเปนรูปแบบผสมผสาน
ระหวางสุโขทัยกับศิลปะตามแนวสมจริงแบบสมัยใหมของตะวันตก   ลักษณะการกาวเดินดัดแปลงจาก
พระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยซึ่งยกยองวางามที่สุด   สวนสัดพระวรกายตามแนวสมัยใหม เห็นได
จากพระพักตรและพระอังสะที่เหมือนมนุษยธรรมดา จีวรสมจริง ทําใหพระพุทธรูปกลายเปนตัวแทน
พระพุทธรูปยุครวมสมัย  ลักษณะนี้นอกจากความคิดของคนไทยในกระแสชาตินิยมและการถวิลหาอดีต
แลว คงเกิดข้ึนจากความประทับใจของศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ที่มีตอพระพุทธรูปและแนวคิดที่วา 
การทําตามศิลปะอันรุงเรืองในอดีตเปนส่ิงดี 
 พระพุทธรูปที่แพรกระจายจากจีน พมามักมีลักษณะพิเศษเดนชัด คือจีวรเปนร้ิวๆ พระพุทธรูป
ในจีนมีหลายองค องคที่คนไทยทั่วไปนับถือเรียกวาพระยูไล หรือพระศรีศากยมุนี   ปยะแสง  จันทรวงศ
ไพศาล, (2553: 20-21) ไดอธิบายถึงพระยูไลวา  พุทธลักษณะของพระองคมักประทับนั่งบนดอกบัว 
พระพักตรอวบอ่ิมดวยพระเมตตา ดานหลังเปนรูปประกายรัศมีหรือประภามณฑลคลายเปลวไฟ หรือ
รัศมีดวงอาทิตย บนพระอุระมีสัญลักษณสวัสติกะหรือวาน อันหมายถึงความสุขสวัสดี หรือเคร่ืองหมาย
ประจําพระพุทธศาสนา ฝายมหายานในวัดจีนมักวางพระยูไลอยูกึ่งกลาง โดยอาจมีพระอมิตาภะและ
พระไภสัชคุรุพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวอยูใกลเคียง สําหรับพระโพธิสัตวที่คนจีนนับถือมีหลายองค   องค
ที่นิยมมาก  คือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรหรือกวนอิม   นิธิ  เอียวศรีวงศ (2537: 81) ใหความเห็นวา การ
ที่ชาวจีนเรียกพระโพธิสัตวอวโลกิเดศวรเปนกวนอิมนั้นเปนเพราะสับสนกับคําแปลภาษาสันสกฤต ตรง
คําวา อิศวร ในความหมายเดิมหมายถึงพระผูยิ่งใหญที่มองลงมา แตจีนกลับแปลเปนผูยิ่งใหญที่เงี่ยหู
ฟงความทุกขของโลก เนื่องจากสับสนคําวา ศวรกับคําสวร ซึ่งแปลวาเสียง ความหมาย กวนอิมจึง
แปลวา พระผูเงี่ยหูฟงความทุกขของสรรพสัตว  ลักษณะของกวนอิมโดยทั่วไปประทับยืน   พระกรซาย
ถือแจกันในลักษณะเอียง  พระกรขวาถือกิ่งหลิวในทาพรมน้ํามนต การตั้งรูปเคารพเพื่อสักการะบูชา 
หมายถึงการชี้นําทางสวางใหดวงจิตของมนุษย 
 รูปลักษณพระพุทธเจาบางองค มีลักษณะผสมหลายลักษณะ ตามรสนิยมของชางและบริบท
สังคมยุคสมัยตางๆ ในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนปรากฎวาอิทธิพลจีนเดนชัดข้ึน ดังเชน พระคันธาร
ราฐ ปางขอฝน รัศมีเปนรูปบัวตูมหรือลูกแกว พระหัตถขวากวักเรียกเม็ดฝน พระหัตถซายรองรับเม็ดฝน 
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แตครองจีวรแบบจีน ในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังนิยมดัดแปลงพระพุทธรูปพมาซึ่งสลักจากหินออนสีขาวเปน
พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ใหเปนพระพุทธรูปแบบไทย โดยเดิมขมวดพระเกศา
และรัศมีเปนเปลวทําดวยทองหรือโลหะชุบทองครอบลงไปบนพระเศียร เม่ือคร้ังรัชกาลที่ 5 เสด็จ
ประพาสอินเดีย ขณะนั้นมีนักปราชญคนควาเกี่ยวกับกําเนิดพระพุทธเจา และเห็นวาพระพุทธรูปรุนแรก
ชาวกรีก-โรมันเปนผูคิดข้ึนกอน   และเรียกตามแหลงแรกวาคันธาระ เม่ือเสด็จกลับประเทศไทยจึงให
หลอพระพุทธรูปปางขอฝน ตามแบบกรีก-โรมัน คือมีพระเกศาเหมือนเสนผมคนธรรมดา มีมวยพระเกศา
เหนือพระเศียร พระพักตรเปนแบบชาวตะวันตก จมูกโดงปากเล็ก ครองผาจีวรเหมือนตามธรรมชาติ 
ฐานพระมีลวดลายแบบกรีก-โรมัน และใหเรียกพระคันธาระตามชื่อแควนที่ทําข้ึนคร้ังแรก  ตั้งแตนี้จึงมี
พุทธลักษณะเหมือนสามัญชนหรือผสมผสานตามวัฒนธรรมตะวันตก (สุภัทรดิศ  ดิศกุล, 2523: 89-
106) การสรางวัดใหมๆ บางคร้ังเปนการนําลักษณะตางๆ ของศิลปะในอดีตมาผสม ดังเชน วัด
พุทธาวาสในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนวัดที่มีลักษณะผสมตามคติทองถิ่นที่ชางนําเอาศิลปะศรีวิชัย
กับทรารวดี เจดียแบงออกเปน 3 สวน คือ ชั้นลางเปนลานประทักษิณ มีกําแพงแกวเตี้ย ๆ ลอมรอบ ใต
เจดียทําใตถุนสูง ตรงกลางทําแทนประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง ชั้นที่ 2 มีซุมประจําทิศสามารถเขา
ไปภายใน ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงธรรม ตามผนังเจดียโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรม
เปนพระบรมธาตุสําคัญของประเทศไทย ชั้นที่ 3 เปนหองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีพระพุทธรูปหลอ 8 
องค ตามผนังขางองคเจดียและเข็มทิศ ตั้งพระพุทธรูปสมัยตาง ๆ เชน แบบชวา แบบศรีวิชัย อูทอง เชียง
แสน สุโขทัย เปนตน องคระฆังประดับกระเบื้องโมเสกสีทอง (ประทุม  ชุมเพ็งพันธุ, 2544: 338-339) 
 นอกจากรูปเคารพในพุทธศาสนา  วัดบางแหงตั้งรูปเคารพในศาสนาพราหมณหรือฮินดู เชน 
พระวิษณุ พระพรหม พระศิวะ พระพรหมนับถือทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ  ในศาสนา
พราหมณหมายถึงเทพผูสราง   ในพุทธศาสนาหมายถึงผูประกอบดวยเมตตา กรุณา มุถิตา อุเบกขา 
หรือเรียกวา พรหมวิหาร 4  คือธรรมอันเปนที่ตั้งแหงพรหม มักสรางเปนส่ีพักตรหรือพรหมส่ีหนา  สวน
พระนารายนับถือในฝายไวษณพนิกายของศาสนาพราหมณ หมายถึงผูรักษา พระองคมี 4 กร ถือสังข 
จักร คฑา ดอกบัว ชาวฮินดูเชื่อวา เม่ือโลกยังมีทุกข พระวิษณุจะอวตารมาปราบยุคเข็ญ  พระราม
พระกฤษณะก็เปนอวตารของพระองค แมพระพุทธเจาก็เชื่อวาเปนอวตารของพระนารายณดวย พระศิวะ
เปนเทพผูทําลายเพื่อสรางใหม  พระศิวะมีหลายแบบ อาจเปนรูปโยคี ทรงมุนมวยเปนชฎา นุงหนังเสือ 
ถือตรีศูล มีพระเนตรที่สามกลางพระนลาฏ   เปนรูปพระศิวนาฎราช  รูปศิวลึงก  บางคร้ังพระศิวะรวมตัว
กับพระนารายณเรียกวาพระหริหระ ซึ่งพบมากสมัยสุโขทัย  คือมีพระเนตรกลางหนาผากตามเทว
ลักษณะของพระศิวะ แตมี 4 กร สองกรถือจักรและสังขอันเปนลักษณะของพระนารายณ  
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 6  ทวารบาล 
 วัดไทยยังนิยมตั้งทวารบาลหรือผูรักษาคุมครองสถานที่   ทวารบาลมีหลายลักษณะตามอิทธิพล
ที่ไดรับ   ในวิถีไทยโบราณการตั้งผูรักษาสวนใหญอยูที่ประตู คนโบราณเชื่อวาผีมีอํานาจเหนือคนและ
เหนือธรรมชาติ บันดาลส่ิงใดก็ได จะใหเกิดโชครายหรือโชคดีก็ได จึงมีความยําเกรง ดังนั้นสวนตาง ๆ 
ของที่อยูอาศัยยอมมีผูรักษา เชน ปากทางเขาหมูบานจะสรางประตูไวอยางงาย ๆ โดยปกเสาไวสองขาง 
พาดข้ึนเปนข่ือดานบน ไมมีบานเปดปดประตูนี้เรียกวาข่ือบาน เม่ือเดินเขาไปในปาเห็นข่ือบานจะรูวามี
หมูบานตั้งอยู ที่สําคัญนิยมตั้งศาลหรือหอผีประจําหมูบานปากทางเขาข่ือบาน เพื่อคุมครองปองกันสิ่งที่
มองไมเห็น ลักษณะนี้เกิดแนวคิดเร่ืองผูรักษาประตูหรือทวารบาล 
 ตอมาเม่ือไดรับอิทธิพลจากอินเดีย ความเชื่อที่ไมยุงยากซับซอนพัฒนาเปนเร่ืองเทพหรือเทวดา 
ทั้งในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา โดยเอาธรรมชาติและภูมิประเทศ ดังเชน ความล้ีลับซับซอน 
ทุรกันดารของหิมาลัย มาสรางจินตนาการรวมกับความเชื่อเดิมเกิดเปนลัทธิเวท ที่มีเทพเจาตาง ๆ 
มากมายแทนปรากฎการณธรรมชาติ เปนผูปกครองจักรวาล  มีเทพเจานอยใหญซึ่งตางความสําคัญและ
มีฐานะลดหล่ันกัน  เทพเหลานี้อาจปองกันหรือทําลายหากไมไดรับการเซนสรวงบวงพลีที่ถูกตองตาม
พิธีกรรมที่กําหนดไว   เทพเจาเหลานี้ถูกบันทึกไวในคัมภีรปุราณะ โดยกลาววามีรูปรางอยางมนุษย แต
กําหนดใหมีสวนประกอบพิเศษตางจากมนุษยธรรมดา  เชน หลายเศียร หลายกร มีพาหนะสําคัญ มี
เคร่ืองอุปโภคประจําพระองค บางลัทธิกําหนดใหพระศิวะเปนเทพสูงสุด มีเทพชั้นรองทําหนาที่พิทักษ
รักษาประตูหรือทางเขาสูที่ประทับของเทพเจา (กรมศิลปากร, 2546: 8-12) จากคติความเชื่อ ชางได
นํามาถายทอดทั้งเทคนิคทางจิตรกรรม ประติมากรรม ประดับตามประตูใหเปนเทพผูพิทักษรักษา  ซึ่ง
เปนทางเชื่อตอระหวางสวรรคกับโลกมนุษย  ดังที่พบรูปยักษ  สิงห เทพผูรักษาทิศหนาประตูสถานที่
สําคัญ   คติการสรางทวารบาลยังแพรกระจายสูประเทศจีนในสมัยราชวงคถัง มีตํานานกลาววาเม่ือ
กษัตรยลมปวยในหองบรรทม มีทหารเอกคอยเฝาประตู ภูติผีก็ไมมารบกวน จึงใหชางวาดภาพทหาร
ประตูขางละบานที่เรียกวาม้ึงซิ้น จนกลายเปนธรรมเนียม นอกจากนี้จีนยังถือเอาพระอินทรเปนผู
คุมครองพุทธศาสนาจึงสรางรูปไวตามวัด เรียกวาจิ้นเส่ียวกวางหรือกางเสียว  รวมถึงนิยมทํา
ประติมากรรมลอยตัวรูปโลกบาล  ลักษณะนี้สอดคลองกับคติไทยที่มีประวัติพระอินทรตอนหนึ่งวา 
เทวดาทําสงครามกับอสูร   เทวดาไมมีกําลังใจ พระอินทรจึงออกอุบายใหทํารูปเทวดาทั่วเมืองทุกประตู 
อสูรเห็นรูปคิดวาทัพออกมาแลวจึงพากันหนีหมด   ความสอดคลองอาจเปนแรงดลใจใหชางตกแตงวัด
ไทยมักนําพระอินทรไวที่ประตู  ทวารบาลประจําบานประตูแบบจีนสงผลตอศิลปะไทย  วัดไทยหลาย
แหงมีลักษณะทวารบาลคติไทยผสมแบบจีน 
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7  จิตรกรรม 
จิตรกรรมในวัดไทยมีหลายลักษณะ มีแบบประเพณี  แบบประเพณีประยุกต แบบสากล หรือมี

ลักษณะผสม   จุลทัศน  พยาฆรานนท (2992: 20-25) ไดกลาววา สาระสําคัญประการแรกของ
จิตรกรรมประเพณีคือ การสรางใหปรากฏบนที่วางดวยการใชเสน  เขียนเสนหรือลอมพื้นที่บริเวณวาง
เปนรูปราง ประการที่สองรูปภาพตาง ๆ ไมเปนลักษณะตามตาเห็นในธรรมชาติ ประการที่สามรูปภาพดู
คลายกระดาษตัดเปนรูปรางส่ิงตางๆ ปะติดแบบราบไปกับพื้น ประการที่ส่ีเปนภาพเขียนเลาเร่ือง 
พรรณนาความ  ประการที่หารูปลักษณของบานเรือน ศาลา ภูเขา ตนไมตางมีขนาด สัดสวน และความ
ไมสมจริงกับที่มนุษยจะใชการ  ประการที่หกไมแสดงความรูสึกทางสีหนาแตใชภาษาทาทาง ประการที่
เจ็ดมักแบงตอนโดยใชเสนวงลอม  เสนสินเทา ใชสวนของภาพ เชน ภูเขา คู คลอง มิไดแบงเปนเสนตรง
แบบตะวันตก อยางไรก็ตามจิตรกรรมประเพณีเ ร่ิมลดระเบียบแบบแผน  เม่ือรับอิทธิพลตางชาติ 
โดยเฉพาะตะวันตก ชางไทยรุนใหมนิยมปรับเปล่ียนรูปแบบ เชนเพิ่มแสงเงา หรือมิติใกลไกลตาม
ธรรมชาติเหมือนตาเห็น และยังนําเทคนิคการใชเสนนําสายตามาใช บางคร้ังเลียนแบบตะวันตกลวน 
หรือเขียนแบบไทยแตในเนื้อหาสอดแทรกวิถีแบบชาวตะวันตก ชาวจีน หรือชาวมุสลิม 

ดังที่มาลินี  คัมภีรญาณนนท (2552: 304) ไดศึกษามรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนจากจิตรกรรมฝาผนัง พบวาพอคาจีนที่ปรากฎในภาพเปนตัวแปรสําคัญดานศิลปกรรมทั้ง
ทางตรงและทางออม เคร่ืองใช  เคร่ืองบันเทิง หนังสือ ภาพพิมพไม สินคาตกแตง ถวยชามที่พอคานําเขา
มากกลายเปนผลงานที่ไมจํากัดเฉพาะตน เผยแพรสูวัด วัง   ลวดลายตกแตงและเร่ืองราววรรณกรรมมี
สวนกระตุนและเปนแรงบันดาลใจใหชางเขียนไทยถายทอดบนจิตรกรรมฝาผนัง หรือกลาวไดวา เปนผู
อยูเบื้องหลังใหเกิดงานศิลปะจีนบนจิตรกรรมฝาผนังไทย   ไกรฤกษ นานา (2554: 116) ใหความเห็นวา 
ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีในวัดหลายแหงแสดงถึงวัฒนธรรมของคนชาติตาง ๆ มากมายที่เขามาใน
กรุงสยาม ดังปรากฎภาพชาวมุสลิมอาหรับ  อินเดีย  เปนรูปพอคา วิทยาธร แมทัพนายกอง ดังที่ภาพ
วิทยาธรหนาแขกที่วัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี  ภาพกองทหารสมัยอยุธยาที่วัดสุวรรณาราม 
กรุงเทพ   สะทอนใหเห็นวา สังคมไทยมีใจกวางตอลัทธิความเชื่อตาง ๆ และชางศิลปไมรังเกียจที่จะนํา
คนในชาติตาง ๆ เขามาสอดแทรกในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ภาคใตยังพบที่วัดมัชฌิมาวาส ดัง
ปรากฏจิตรกรรมไทยเลาเร่ืองทศชาติชาดก  แตละตอนสอดแทรกวิถีชีวิตคนในอดีตของเมืองสงขลา มี
ภาพชาวจีนสวมเส้ือกั๊กมีเชือกผูกคลายกระดุม ถักผมเปย มีงิ้ว กระบี่กระบอง มีบานเรือนแบบจีน มี
ชาวตะวันตกใสหมวกแกปคลายทหาร  ผูหญิงสวมเส้ือแขนยาวมีเส้ือคลุมใสกระโปรงพอง ๆ คลายสุมไก 
ภาพเขียนเหลานี้มีลักษณะประเพณีไทย แตแทรกภาพวิถีตางชาติ  นอกจากนี้มีลักษณะภาพที่เขียน
แบบตะวันตก  แตมีเนื้อหาตามประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนา การเขียนแบบตะวันตกลวนๆ  มีตัวอยางที่
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วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในกรุงเทพ  เขียนโดยขรัวอินโขง  เปนภาพปริศนาธรรมแสดงแสงเงาออน
แก  ใสมิตลิวงตาใหเห็นระยะใกลไกล  ไมมีการตัดเสนขอบคม จิตรกรรมผสมยังปรากฏตามเสาโบสถ 
วิหาร  สันติ  เล็กสุขุม (2548: 230) กลาววามีเสาโบสถบางแหงออกแบบเปนลายแผง รูปส่ีเหล่ียมขนม
เปยกปูนที่ประกอบดวยชอ ดอก ใบ  ภายในผูกลายชอดอกใบลักษณะจีนปนฝร่ัง ลักษณะนี้พิจารณาได
วา จิตรกรรมอาจอยูในลักษณะของลวดลายตกแตงที่เขียนดวยสีและอาจผสมกันระหวางวัฒนธรรมของ
ชาติตาง ๆ กอนที่จะปรากฎเปนวัฒนธรรมรวมสมัยในสังคมไทย 

8  ลวดลาย 
ลวดลายเปนสวนประกอบสําคัญที่ใชในการตกแตงวัดหรือศาสนสถานตางๆ วัดไทยสวนใหญ

ออกแบบตกแตงโดยใชลายไทย แตมีบางวัดที่มีลักษณะผสมทั้งลายไทย ลายตะวันตก หรือลายจีน 
โดยเฉพาะอิทธิพลศิลปะตางชาติ ที่หล่ังไหลเขามา ทําใหชางสามารถเลือกเฟนแบบอยางศิลปะมาใช
เปนสวนประกอบในการตกแตงอาคารหรือผลงานของตน ลวดลายโดยทั่วไปแบบเปน 3 แบบใหญ ๆ  

1. ลวดลายแบบธรรมชาติ เปนการนําสวนตาง ๆ ของส่ิงแวดลอมธรรมชาติมาดัดแปลงใหเปน
ลวดลาย เชน ลายกามปู ลายกนกเปลว ลายกลีบบัว ลายกระจังตาออย ลายกาบ ฯลฯ หากเปนพันธุพืช
เรียกวา ลายพันธุพฤกษา ลวดลายธรรมชาติแบบจีนที่พบมากคือ ลายกอนเมฆ ลายดอกโบตั๋น ดอก
พุดตาน สวนลายแบบอิสลามเรียกวา ลายอารเบสถ (Arabesque) เปนลายเสนตรงผสมผสานกับเสน
โคงออนชอยของรูปใบไม ดอกไม ผลไม และรูปสัตว ลายตะวันตก  ไดแก  ลายพืชคลายใบผักกาด ลาย
ทิวลิป 

2. ลวดลายเรขาคณิต เปนการใชรูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม เสนตรง เสนโคง หยิกงอ ฯลฯ 
มาดัดแปลงเปนลวดลายพบมากในศิลปะแบบอิสลาม 

3. ลวดลายประดิษฐ เปนลวดลายที่ประดิษฐตามความเชื่อ ความตองการส่ือสารเพื่อประโยชน
ทางสังคม เชน ลายอักษร ลายสวัสติกะ ลายชอระยา (swag) ลายไมกางเขน เปนตน 

สันติ  เล็กสุขุม (2546: 10) ใหความเห็นวา แมชางศิลปไทยจะเขียนจิตรกรรมสมัยใหม แตมัก
ผสมลายไทยแบบตาง ๆ ทั้งที่เขียนเปนสวนรองหรือสวนหลักของภาพ   ที่เปนสวนรองคือประดับประดา
สวนหนึ่งสวนใดของภาพ เชน เปนตัวกนก  ตัวกระจังที่ภาพปราสาทราชวัง   ที่สวนเคร่ืองแตงกายตัวพระ
ตัวนาง ที่ภาพสัตวหิมพานต โดยประดับสวนหัว หาง หรือปุยขน และที่เขียนเปนสวนหลักคือเขียนลาย
ไทยเปนลักษณะเดนของภาพ นอกจากงานเขียนแลวอาจปนหรือแกะสลักเปนสันนูนข้ึนมา  

ลวดลายไทยมีลายประเภท ในหนังสือกระหนกในดินแดนไทยของสันติ  เล็กสุขุม (2545: 23-
30)  ไดแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
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1. ประเภทลายชอ มักประกอบดวยดอกไม ใบไม กานมวน เปนพุมเปนพวง เชน ลายชอดอก
โบตั๋นในศิลปะจีน 

2. ประเภทดอกลอย มีลักษณะดอกประดิษฐเรียงกันเปนแผง หรือเรียกวาลายหยอม ใชในการ
ประดับพื้นที่ขนาดใหญ เชน ลายดอกกานแยง 

3. ประเภทดอกบัว เปนลายบัวปลายเสา ลายลวดบัว ลายกลีบบัว 
4. ประเภทลายหนากระดาน มีลักษณะเปนชุดเรียงตอเนื่องบนแถบคลายแผนกระดาน จึงมัก

เรียกวา ลายหนากระดาน เชน ลายประจํายามกามปู ลายดอกซีกดอกซอน ลายดอกกลมสลับบั้ง ลาย
รักรอย ลายกานตอดอก 

5. ประเภทลายกระจัง มีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียม ประดับเรียงตามแนวขอบ เชน ขอบของ
แทนฐาน ขอบพรึง หรือขอบชายคา 

6. ประเภทลายกาบ มีลักษณะคลายกาบหุมเสา หรือขอบประตูหนาตาง ประกอบดวยกาบบน 
กาบลาง และประจํายามรัดอกอยูกึ่งกลาง เชน กาบไผ กาบพรหมศร 

7. ประเภทลายเครือเถา มีลักษณะคดโคงในแนวตั้ง สวนโคงแตะกันหรือสอดสลับคลาย
ลักษณะพันเกี่ยวของเถาวัลย 

8. ประเภทลายเฟองอุบะ มีลักษณะคลายมาลัยชอดอกไมแขวนหอยเปนราวที่ยอดผนัง 
9. ประเภทลายกรวงเชิง มักประดับคูกับลายเฟองอุบะที่โคงดานลาง โดยปลายแหลมชี้ข้ึน 

ขณะที่ลายเฟองอุบะปลายแหลมชี้ลง 
10. ประเภทลายประดับมุม เปนลายประดับมุมฉากภายในของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือผืนผา เปน

ความคิดของชางในการลบมุมฉากของกรอบเพื่อความสวยงาม 
 วินัย  ผูนําพล  (2552 : 407-408)  ไดกลาวบทสรุป ในหนังสือวัฒนธรรมผสมในศิลปกรรม
สยาม   ไววา  ความเจริญทางการคาที่เชื่อมโยงกับการคายุคใหม  สยามสามารถขยายอิทธิพลตนลงสู
คาบสมุทรไทย  มลายูตอนลางถือเปนรอยตอภูมิศาสตรที่เชื่อมโยงกับความแปรเปล่ียนของโลกมาก
ยิ่งข้ึน  ทําใหศิลปกรรมของสยามในภาคใตตอนลาง  มีความแตกตางหลากหลายยิ่งข้ึน    
 การใชหลักฐานศิลปกรรมสยามสองสัจธรรมในวัฒนธรรมที่ผสม  ทําใหเห็การดํารงอยูของสังคม
มนุษย   ที่มีลักษณะผสมระหวางความเชื่อบูชาบรรพบุรุษเดิม  ความศรัทธาในพุทธศาสนา  และความ
เคารพเทพเจาในศาสนาพราหมณ  ทั้งหมดที่กลาวมาถือเปนสวนรวมของจิตวิญญาณทางสังคมที่มีการ
สืบทอดจารีตและประเพณีจากรุนสูรุน  หรือเปนวัฒนธรรสังคมสยามที่มิไดใหความสําคัญกับเร่ืองเชื้อ
ชาติบริสุทธิ ์
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ทั้งผูนํารัฐและผูมีสวนเกี่ยวของดานความม่ังคงของชาติ  จําเปนตองปรับกระบวนทัศน  ตอง
ตระหนักวา ความเปนเอกภาพสามารถยืนอยูบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ภาษา  และ
ศาสนา  อีกทั้งเขาบริบทประวัติศาสตร   มิฉะนั้นจะทําใหกลุมชาติพันธและวัฒนธรรมที่ตางไปจาก
สวนกลางรูสึกวาตนถูกคุกความอัตลักษณทางวัฒนธรรม  จะเกิดการตอตานที่เปนเหตุใหบางรัฐชาติลม
สลาย  ในประเทศที่สามารถสรางความเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย  เชน  มาเลเซีย  
สิงคโปร  หรือแมแตประเทศมหาอํานาจที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสตอยางประเทศจีน  ซึ่งมีเร่ืองใน
การกําจัดสิทธิมนุษยชน  ก็ยังยอมรับการมีบทบาททางการเมืองและใหเกียรติวัฒนธรรมของชนกลุม
นอย   ดังนั้นหากจะสรางความรักชาติ  ความสามัคคี  ความสงบสุข  ดังเชน วิธีที่บรรพชนกระทําจนเปน
ผลสําเร็จนั้น  รัฐตองใชมุมมองการศึกษาประวัติศาสตรที่ถูกตอง 

จะเห็นวา วัดไทยมีลักษณะพิเศษตรงที่ประกอบดวยอาคารหลายหลัง ดัวยเหตุนี้จึงมีเนื้อที่มาก  
แตดวยวัดบางแหงเปนวัดที่สรางข้ึนใหมและหากอยูในตางประเทศ  การออกแบบกอสรางบางคร้ังจึงมี
เนื้อที่จํากัด ทําใหศิลปกรรมถูกตัดทอน ปรับเปล่ียน  
 
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม   
 1  แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural diversity) 
 ทฤษฎีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาจากพื้นฐาน 2 แนวคิดใหญ ๆ คือ แนวคิดวิวัฒนาการ 
และแนวคิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (อมรา  พงศาพิชญ 2545: 5-13) ในที่นี้จะเนนแนวคิดการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรม แนวคิดนี้อยูภายใตการนําของฟราน โบแอส (Franz Boas) โดยสํานัก
ประวัติศาสตรทองถิ่นและการแพรกระจายวัฒนธรรม 
 เขาเชื่อวา การที่สังคมหลาย ๆ สังคมมีวัฒนธรรมเหมือนกัน  เปนเพราะการแพรกระจายของ
วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสูสังคมหนึ่ง การยอมรับวัฒนธรรมใหมทําใหสังคมมีวัฒนธรรมเหมือนกัน 
โดยไมจําเปนวาตองมีจุดกําเนิดรวมกัน การศึกษาประวัติศาสตรทุกดานจะทําใหเห็นภาพการ
แพรกระจายวัฒนธรรม การทําความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมมนุษยตองศึกษาทุกดาน ทุก
แงมุมในลักษณะองครวม รวมถึงวัฒนธรรมทีเ่ปนวัตถุ เชน ส่ิงประดิษฐ  เคร่ือใช  ส่ิงกอสราง ฯลฯ และ
วัฒนธรรมที่เปนอวัตถุ เชน ระบบคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต  รายงานเกี่ยวกับ
สังคมวัฒนธรรม หรือชาติพันธุที่เขียนอยางรอบดานนี้เรียกวาชาติพันธุวรรณนา หรือชาติพันธุพรรณนา 
(Ethnology) 
 ขอสําคัญของแนวคิดนี้คือ วัฒนธรรมมีลักษณะองครวมที่ประกอบดวยสวนยอยแตเม่ือรวมกัน
จะมีเอกลัษณะเฉพาะของสังคมนั้น ๆ  จนกลายเปนแบบแผนที่มีลักษณะพิเศษอันมีปจจัยตาง ๆ  มาเสริม
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ใหเกิดความกลมกลืน และมีลักษณะเฉพาะเปนชุดวัฒนธรรม ชุดวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ มีหลายองคประกอบ 
การกระจายตัวขององคประกอบชุดวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่ที่เรียกวา เขตวัฒนธรรม  หรือพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม   วัฒนธรรมแตละสวนเม่ือกระจายอยูตามพื้นที่มีความเขมขนหรือความหนาแนนไมเทากัน 
สวนที่มีองคประกอบหนาแนนเรียกวา แกนกลางวัฒนธรรม (Culture  core or Culture center) อยางไร
ก็ตามศูนยกลางเหลานี้อาจเคล่ือนยายได ถาสังคมเคล่ือนยาย 
 โบแอสยังเห็นวา ขอมูลภาคสนามมีความสําคัญ เขาใชความรูทางชาติพันธุวรรณนา ในการ
อธิบายปรากฎการณทางวัฒนธรรม ตอมีผูยอมรับมากข้ึนนําไปสูการคัดคานวิธีการสรางกรอบอางอิง
ตามทฤษฎีวิวัฒนาการ เขาใหแนวคิด โดยแยกเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้ (อางใน สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. 2552: 
124-125) 
 1. วัฒนธรรมแตละสังคมยอมไดรับอิทธิพลจากเอกลักษณของประวัติศาสตรวัฒนธรรมเฉพาะ
สังคม จากองคประกอบหลายดานมากมาย รวมทั้งเปนพื้นฐานเฉพาะวัฒนธรรมนัน้ๆ 
 2. วัฒนธรรมมนุษยที่คลายคลึงกัน เกิดจากการประดิษฐคิดคนอยางอิสระมากกวาเกิดจากการ
แพรกระจายวัฒนธรรม สําหรับการแพรกระจายวัฒนธรรมก็คือการแพรกระจายองคประกอบวัฒนธรรม
ที่ซับซอนจากมนุษยกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง 
 3. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเขตวัฒนธรรม (Culture area) วา พื้นที่วัฒนธรรมของมนุษยภายใน
พื้นที่เดียวกันยอมมีลักษณะคลายคลึงกันมากกวาวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
 โบแอส สนใจโลกทัศนของคนเผาดั้งเดิม โดยวิธีการศึกษาธรรมชาติของจิตมนุษย เพื่อนําไปสู
ความเขาใจอันดีระหวางมนุษยชาติ ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของแตละวัฒนธรรมจึงศึกษา
ตามโลกทัศนของคนแตละวัฒนธรรมหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนการศึกษาตามบริบทประวัติศาสตร
ทองถิ่นเขตวัฒนธรรมนั้น ๆ  
 อมรา  พงศาพิชญ (2545: 14-15) ไดใหขอสังเกตวา การแพรกระรจายวัฒนธรรมที่กอใหเกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
 1. สังคมวัฒนธรรมชุดใดชุดหนึ่งมีศูนยกลางอยูที่จุดใดจุดหนึ่ง และแพรกระจายออกไป  ขยาย
อิทธิพลใหญข้ึนจนครอบคลุมพื้นที่กวางในลักษณะแกนกลางวัฒนธรรม (Culture core) และเขต
วัฒนธรรม (Culture area) ศูนยกลางของวัฒนธรรมมีหลายศูนยกลาง เม่ือตางฝายตางขยายอิทธิพลจะ
เกิดการเรียนรูแลกเปล่ียนและยอมรับซึ่งกันและกัน เม่ือใดที่อิทธิพลของศูนยกลางวัฒนธรรมออนแอ 
หรือเขตวัฒนธรรมกวางขวางมาก และวัฒนธรรมจากศูนยกลางแพรกระจายไปไดไมเต็มที่ ความ
เขมแข็งนอยและมีลักษณะของวัฒนธรรมชายขอบ ที่อาจแตกตางจากวัฒนธรรมศูนยกลาง 
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 2. สังคมวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางคุณลักษณะและรูปแบบ วัฒนธรรมแตละชุดยอมมี
เหตุผลของการเกิด และคุณคาสําหรับสังคมนั้น จึงไมเหมาะสมที่จะเปรียบเทียบวาวัฒนธรรมใดดีกวา
กัน ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมมีลักษณะสัมพัทธ (Culture Relativism) วัฒนธรรมแตละชุดมีความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและสภาพสังคมของตน 
 3. เม่ือวัฒนธรรมแพรกระจายจากศูนยกลาง และไปปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมขางเดียวที่มีอยู
แลว ยอมมีการเรียนรูและรับรูซึ่งกันและกัน  ระยะแรกอาจรับวัฒนธรรมใหมชั่วคราวที่เรียกวา การยืม
วัฒนธรรมและตอมาจึงรับเปนของตน กระบวนการและปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมมีหลายลักษณะ ใน
กรณีที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงพอยอมรับกันได ปฏิสัมพันธจะอยูแบบสันติ  แตหากวัฒนธรรม 2 ชุดมี
ความแตกตางกัน  ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมอาจมีความขัดแยง  ไมสามารถปรับรับหรือยอมรับกัน  ตาง
ฝายตางไมยอมใหอีกวัฒนธรรมหนึ่งครอบงํา 
 การพิจารณาปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรม อาจใชแนวทางการอธิบายดังตอไปนี ้
 1.1 การปรับตัว (adaptation) 
 การใชแนวศึกษานี้อาจพิจารณาจากการปรับตัวของชีวภาพ และการปรับตัวทางวัฒนธรรม ใน
การปรับตัวของวัฒนธรรมนี้หมายรวมถึงวัฒนธรรมในรูปวัตถุและที่ไมใชวัตถุ ซึ่งรวมถึงระบบความคิด 
ความเชื่อ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของสมาชิก  ในสังคมในดานการปรับตัวนี้ โคเฮน (Cohen) ไดเสนอวา 
 1  การศึกษาเร่ืองการปรับตัวทางวัฒนธรรม ควรพิจารณาองคประกอบดานศิลปวัฒนธรรม 
(วรรณคดี การแสดง   ศิลปกรรม ฯลฯ)   และวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิตความเชื่อ คานิยม ฯลฯ 
 2 องคประกอบตาง ๆ ของวัฒนธรรมเรียงรอยประสานกัน เปนวัฒนธรรมที่มีลักษระองครวม มี
ลักษณะเฉพาะของแตละสังคมวัฒนธรรม 
 3  การปฏิสัมพันธกับสังคมขางเคียง หรือการคนพบส่ิงใหม ภายในสังคมตนเองจะทําใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนเพื่อการคงอยูของสังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ  
 4  วัฒนธรรมตอระบบสัญลักษณ องคประกอบแตละสวนมีความหมายและส่ือความหมายที่
ลึกซึ้ง และกวางขวางกวาขอเท็จจริง เชน ธงมีความหมายมากกวาผาผืนหนึ่ง 
 5  การดําเนินชีวิตของมนุษยตองดําเนินเปนกลุม การปรับเปล่ียนสังคมวัฒนธรรมเปนการ
ปรับเปล่ียนเปนกลุมมากกวาปจเจกชน การสืบทอดวัฒนธรรมตองถายทอดจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่งเปน
กลุม   การปรับตัวทางวัฒนธรรมจึงเปนการเปล่ียนของกลุม 
 6  พฤติกรรมของมนุษยยืดหยุนและปรับเปล่ียนได ไมมีพฤติกรรมใดที่ไมสามารถปรับเปล่ียนได
เลย 
 7  การถายทอดวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง มีกระบวนการและข้ันตอน 
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1.2 การสังสรรคทางวัฒนธรรมหรือการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation)  
การสังสรรคหรือการผสมผสานใชเม่ือมีปฏิสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรมระหวาง 2 กลุมที่มี

สังคมวัฒนธรรมตางกัน และมีการรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เชน คนไทยยอมรับนับถือเทพเจาของชาว
จีน และชาวจีนยอมรับนับถือพระพุทธรูปของไทย 

1.3  การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  (Assimilation)  
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหมายถึง คนกลุมหนึ่งที่มีแนวโนมยอมรับวัฒนธรรมของอีก

กลุมหนึ่ง กลุมที่มีพลังมากกวาจะครอบงําวัฒนธรรมของกลุมที่มีพลังนอยกวา กลุมที่มีวัฒนธรรมนอย
จะถูกผสมกลมกลืนเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมที่พลังมากกวา จนผสมรวมกันเปนชุดเดียวกัน เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ดังเชน คนอินเดียแดงที่ถูกวัฒนธรรมตะวันตกครอบงําหมดแลว หรือถูกกลืนกับ
วัฒนธรรมคนผิวขาวอเมริกา คนผิวขาวรับการปลูกขาวโพดจากอินเดียแดง คนอินเดียแดงรับวัฒนธรรม
หลาย ๆ อยางจากคนผิวขาวอเมริกัน การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือ
เกิดข้ึนดวยความตั้งใจของฝายที่มีอํานาจกวาก็ได 

1.4 บูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural Integration) และทวิลักษณทางวัฒนธรรม 
(Double Ethnic Identity) 

การบูรณาการทางวัฒนธรรม คือการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ
ของแตละวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมกัน และไมมีการครอบงําซึ่งกันและกัน ในสังคมปจจุบันเม่ือเกิดรัฐ
ชาติ ถาปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุมีลักษณะยอมรับซึ่งกันและกัน หมายถึง การเกิดบูรณาการ
ทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกวา พหุวัฒนธรรม คือ รัฐชาติที่มีหลาย ๆ วัฒนธรรม ประเทศที่เกิดข้ึนใหม
มัเปนรัฐพหุวัฒนธรรม เพราะประเทศเหลานี้เกิดข้ึนหลังอพยพเคล่ือนยายของกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
ดังเชน สิงคโปร มาเลเซีย การยอมรับพหุวัฒนธรรม หมายความวา กฎหมายและกฎระเบียบที่ใชในการ
บริหารและจัดการไมเครงครัด เปดทางเลือกในการปฏิบัติโดยไมมีวัฒนธรรมหนึ่งครอบงําวัฒนธรรมหนึ่ง 
แตในทางปฏิบัติวัฒนธรรมชุดหนึ่งอาจมีบทบาทในสังคมและการเมืองเหนือกวาชุดหนึ่ง 

ความพยายามผสมกลมกลืนของรัฐมีหลายลักษณะ   คนบางกลุมยอมรับวัฒนธรรมหลักของรัฐ 
และผสมผสานกลืนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมหลักของรัฐ   คนเหลานี้มักอยูใกลศูนยอํานาจ และ
ยินดีถูกกลืนโดยกลุมอํานาจ  แตกลุมที่อยูหางไกลอํานาจรัฐ ยังคงมีความตองการธํารงวัฒนธรรมเดิม
ของตนอยู  แตก็ยอมรับวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในบางเร่ือง เรียกไดวา เปนทวิลักษณทางวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยมีหลายกลุมที่มีวัฒนธรรมผสมผสานแบบทวิลักษณ ดังเชน กลุมคนจีน คนมุสลิม เห็นไดชัดจากการ
เรียกเปนคําสมาส เชน ไทยมุสลิม ไทยเขมร  
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1.5 ความขัดแยงทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict) 
การแพรกระจายทางวัฒนธรรม อาจนํามาสูความขัดแยง ถาสมาชิกไมยอมรับซึ่งกันและกัน 

โดยปกติกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และภาษาพูดรวมกันมักจะไมมี
ความขัดแยงทางวัฒนธรรม ความขัดแยงทางวัฒนธรรมมักเกิดข้ึนเม่ือมีการปะทะสังสรรคของ
วัฒนธรรมที่ตางกัน การปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมเกิดจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่ง หรือทั้ง 2 ชุด ทั้งนี้อาจเกิดจาก 
 1   การอพยพยายถิ่นของกลุมใดกลุมหนึ่ง เขาสูบริเวณที่มีกลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมอ่ืนอยู
แลว หากการยายถิ่นนี้ไมยอมรับอยางเปนมิตรก็จะเกิดความขัดแยง 
 2  การขยายดินแดนของกลุมใดกลุมหนึ่ง เพื่อเสริมอาณาเขตของตนหรือการรุกรานกลุมอ่ืน   
ทั้งทึ่ตั้งถิ่นฐานอยูแลว เชน การทําศึกสงครามสมัยโบราณ 
 3   การลาอาณานิคมของสังคมตะวันตก โดยกลุมที่มีอํานาจสามารถเขาไปครอบครองและ
เผยแพรวัฒนธรรมของตนดวย 
 4   การแพรกระจายวัฒนธรรมผานการส่ือสาร ส่ือมวลชน การศึกษาและเทคโนโลยี หากผูรับ
สารหรือขอมูลยอมรับไมไดก็เกิดความขัดแยงเชนเดียวกัน 

ปญหาความขัดแยงทางกลุมชาติพันธุสวนใหญเกิดจากแตละฝายพยายามรักษาเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของตน และไมยอมรับวัฒนธรรมของสังคมขางเคียง  หากฝายหนึ่งตองการชวงชิงอํานาจ 
ความสัมพันธก็อาจอยูในฐานะศัตรูหรือคูปรับได จนเกิดสงครามชวงชิงพื้นที่ หรือผูคน เกิดการตอตาน 
การสงคราม หรือกอการราย 
 
     2  แนวคิดดานพหุลักษณและพหุวัฒนธรรม (Cultural  pluralism)  

ในพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549: 185) ให
ความหมายพหุสังคมวา หมายถึงสังคมที่ประกอบดวยกลุมชนที่แตกตางกัน  มักใชคํานี้อธิบายลักษณะ
ของรัฐที่มีกลุมชนแตกตางชัดเจน  เชน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  อินเดีย  สหรัฐอเมริกา  และบราซิล  เดิม
ใชคํานี้กับประเทศที่เคยเปนอาณานิคมที่มีหลายกลุมชาติพันธ ซึ่งแตละกลุมไมมีความรูสึกผูกพันกับ
ชาติ  เนื่องจากมีการแบงพื้นที่กันชัดเจน  มีวัฒนธรรมแตกตาง และมีสถาบันทางสังคมหลากหลาย 

อมรา  พงศาพิชญ (2545: 19) ใหความเห็นวาพหุวัฒนธรรมคือ การยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  และเอกลักษณของแตละวัฒนธรรม   เปนวัฒนธรรมที่สัมพันธกันอยางหลาย ไม
ครอบงําซึ่งกันและกัน  หากประเทศใดยอมรับในความเปนพหุวัฒนธรรมก็จะตองไมมีกฏหมายเครงครัด
เกินไป  ตองเปดโอกาสทางเลือกในการปฏิบัติโดยไมมีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งครอบงํา  แตโดยสวน
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ใหญเปนทางกฏหมายเทานั้น  ในทางปฏิบัติมักเห็นวัฒนธรรมหนึ่งมีอิทธิพลเหนือกวาอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
เสมอ 

นอกจากนี้มีคําที่ใชใกลเคียงกันคือ พหุนิยม (Pluralism) อันหมายถึง แนวคิดในการจัดสรร
อํานาจรูปแบบหนึ่ง ที่ใหอํานาจแกกลุมหรือองคกรยอยหลายกลุมภายใตองคกรใหญหรือรัฐ  ซึ่งตรงขาม
กับแนวคิดเดิมที่เปนอํานาจแบบรัฐเดี่ยว  ในระบบการเมืองประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ประกอบดวยกลุม
ผลประโยชนหรือกลุมอํานาจหลายกลุม  จะมีกลไกจัดสรรอํานาจระหวางกลุมเหลานั้น หรือมีการแขงขัน
ชวงชิงอํานาจระหวางกลุมตางๆ  อยูตลอดเวลา  

เม่ือพิจารณาถึงคําวาพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม หรือพหุนิยมมีความหมายคลายกันคือ 
ลักษณะความหลากหลายที่มีอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง     การยกความสําคัญของคําเหลานี้ ก็เพราะเกิด
กระแสตางๆ ในการเรียกรองสิทธิ์  ความชอบธรรมในการตั้งถิ่นอาศัยของชนกลุมนอย  การบริหารชาติ
แบบรัฐเดี่ยวหรือใชแนวคิดแบบชาตินิยมทีผ่านมาประสบปญหามากมาย  จากการศึกษาประวัติศาสตร
ทองถิ่นไมมีหลักฐานเพียงพอที่สนับสนุนไดวา กลุมใด ชาติพันธุใด หรือวัฒนธรรมใดเปนมีสิทธิ์
ครอบครองพื้นที่   เพราะมีการยื้อแยงอํานาจตลอดเวลา  ประกอบกับพลังของกระแสโลกาภิวัตนที่
ครอบงําทองถิ่น  ทําใหชนกลุมตางๆ เหลานี้เรียกรองอัตลักษณตนมากข้ึน   

แนวคิดทางพหุวัฒนธรรมไดชี้ใหเห็นวา การเกิดข้ึนของสังคมแบบพหุวัฒนธรรม มี 2 แบบ
ใหญ ๆ คือ ประเทศที่ประกอบดวยหลายเชื้อชาติ (Multinational) มาตั้งแตตน ซึ่งไดแกรัฐ-ชาติสมัยใหม
สวนใหญ กับรัฐที่มีคนตางเชื้อชาติอพยพเขามาใหมเปนจํานวนมาก จนมีฐานะเปนคนกลุมนอยข้ึน 
(Poly ethnic) ดังเชน ชาวจีนที่เขามาอพยพสูประเทศไทยและภาคใต  ธีรยุทธ บุญมี (2546: 52) ได
กลาวโดยสรุปวา  พหุวัฒนธรรมควรมีมิติตาง ๆ ดังนี ้

- ความสัมพันธทางสังคม โครงสราง หรือสถาบันตาง ๆ กัน แตก็มีความสัมพันธทัดเทียมกัน 
เปนที่มาของทัศนะตาง ๆ ที่เราตองเคารพไมอาจมองขามได 

- มีวัฒนธรรมยอย (Subcultures) ซึ่งมีสิทธิ์ดํารงอยูและมีความสําคัญ 
- มีอัตลักษณที่หลากหลาย ซับซอน 
- มีตัวตนที่หลากหลายซับซอน 
แหลมมลายูประกอบดวยวัฒนธรรมไทย จีน มุสลิม อินเดีย กอเกิดการสรางหรือรักษาอัต

ลักษณความเปนตัวตน และพื้นที่ของแตละวัฒนธรรม ดังเชน การสรางวัดในวัฒนธรรมไทย สรางศาล
เจาในวัฒนธรรมจีน สรางมัสยิดในวัฒนธรรมมุสลิมในชุมชนเดียวกัน 

ในสังคมพหุวัฒนธรรมบางคร้ังมีสภาพที่เรียกวาทวิลักษณทางวัฒนธรรม (Double ethnic 
identity) ดังเชน กระบวนการทวิลักษณไทยจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน  คนจีนอพยพในประเทศไทย
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ระยะแรกถูกมองเปนคนอ่ืน ไมใชสวนประกอบของโครงสรางในสังคมไทย อยูในภาวะลําบาก  เพราะถูก
แทรกแซงดวยนโยบายรัฐชาติในการปลูกจิตสํานึกความเปนไทย  แตเด็กชาวจีนพูดภาษาไทยทีโ่รงเรียน
แตพูดภาษาจีนที่บาน เกิดความสับสนในอัตลักษณ  ถาอยากอยูในสังคมไทยภายใตอํานาจรัฐก็ตอง
แสดงความเปนไทย ถาจะรักษารากเหงาของบรรพบุรุษที่อพยพมาจากจีนก็ตองธํารงความเปนจีนไว 
เกิดสภาวะทวิลักษณทางสังคม  แตหากไมสามารถปรับตัวจะตกอยูในสภาวะชายขอบ (อมรา  พงศา
พิชญ, 2545: 152) 
 ในแหลมมลายูมีคนไทยมาตั้งรกรากอยูอาศัยกันตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13    ในหนังสือ
ประวัติศาสตรมาเลเซียไดอธิบายวา ผูนําที่เปนเจาและบริวารเคล่ือนยายลงมาทางใตรัฐไทยสมัยตนที่
เพชรบุรียังเปนปาโลง  สรางที่ม่ันทํานา ปลูกขาว ตั้งชุมชนเปนระเบียบบริเวณคอคอด คนไทยเร่ิม
เคล่ือนยายเขามาในแถบมลายู ซึ่งเปนพื้นที่รวมที่คนพูดภาษามลายูอาศัยอยู   ผูสืบราชสกุลไดเปน
เจานายของภาคใตแถบหนึ่งรับผิดชอบในการแตงตั้งชาวมลายูใหปกครองมลายู  ที่อยูใตการปกครอง
ของไทย   (บารบารา วัตสัน อันดายา และลีโอนารด วาย อันดายา  2551: 107)) ลักษณะนี้สงผลตอการ
แพรกระจายวัฒนธรรมไทยสู     ธํารงศักดิ์  อายุวัฒนะ.  (2547 : 313 )   เห็นวา คนไทยในรัฐไทรบุรีและ
เปอรลิส และมีบรรพชนเขามาอยูอาศัยในยุคเดียวกัน หากแตไดขยับขยายออกมาจากดินแดนในเขต
พื้นที่ของรัฐไทรบุรีและเปอรลิสเขาไปตั้งภูมิลําเนาใหม ซึ่งก็ตกอยูในสมัยใกลเคียงกัน ทั้งนี้เพราะสมัยนั้น
ดินแดนในรัฐใกลเคียงกับไทรบุรี เชน รัฐเประ ตลอดจนรัฐเซลังงอ บางสวนก็อยูในอํานาจการปกครอง
ของไทย ยิ่งในรัฐปนัง อันมีเกาะปนังกับฝงแผนดินใหญที่เรียกวา โปรวินซเวลสเลย หรือสมารังไพร หรือ
เรียกเพี้ยนเปนเมืองไปรแลว เดิมก็คือดินแดนสวนหนึ่งของไทรบุรี แตวาคนไทยในทองถิ่นเหลานี้มี
จํานวนไมสูมากนักเหมือนรัฐไทรบุรี เปอรลิส และกลันตัน  สวนในกัวลาลัมเปอร สิงคโปร จะเปนคนไทย
ที่เขาไปตั้งหลักแหลงอยูใหมในยุคหลัง ๆ อายุเวลายังไมเกิน 100 ปเปนสวนมาก แตถึงอยางไรก็ดี คน
ไทยเหลานี้ยังคงดํารงความเปนไทยอยูทุกส่ิงทุกอยาง ไมวาความรูสึกนึกคิด   ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ภาษาและหนังสือ   และศิลปวัฒนธรรม แมในดานการสังคมระหวางคนไทยในประเทศไทยก็เชนกัน  
ลักษณะนี้คนไทยในมาเลเซียและสิงคโปรก็ตกอยูในสภาวะทวิลักษณเชนเดียวกัน 

 
3  แนวคิดดานพื้นท่ี (Place/Space) 

   การกลาวถึงพื้นทีค่นสวนใหญมองพื้นที่ในเชิงความจริงทางเรขาคณิต ที่วัดดวยมิติกวาง ยาว 
และลึก หรือศึกษาพื้นที่เชิงกายภาพในฐานะความจริงเชิงประจักษ ภาษาที่ใชบรรยายพื้นที่จะเปนภาษา
เชิงปริมาตร (Volumetric Language) พื้นที่จึงเปนส่ิงที่ถูกกําหนดไวในฐานะของส่ิงที่มีอยูในโลกและมี
ประโยชนใน “ความวางเปลา” เพื่อจะใชบรรจุส่ิงตาง ๆ ไว เชน บาน (ในพื้นที่ที่เปนที่ดิน) โตะเรียน (ใน
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พื้นที่หองเรียน) รถยนต (ในพื้นที่ถนน) ส่ิงของ (ในพื้นที่กระเปา) ฯลฯ พื้นที่จึงเสมือนส่ิงดํารงอยางหยุด
นิ่ง เปนส่ิงบริสุทธิ์ ไรเดียงสา ปลอดพนจากการใหคุณคาและอํานาจมีความเปนกลางโดยธรรมชาติ 
 ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 20  เปนตนมา ไดมีกลุมที่มองพื้นที่วาไมใชส่ิงหยุดนิ่ง ไมเปนกลาง 
แตมีอํานาจในการกระทําตอคนหรือส่ิงที่เกี่ยวของ อาทิ กลุมภูมิศาสตรมนุษยเปนนักวิชาการกลุมหนึ่งที่
มองพื้นที่ในฐานะส่ิงที่มีพลวัต พวกเขาสนใจศึกษาพื้นที่ตาง ๆ ในสังคมมนุษยที่ถูกเก็บกดปดกั้นไว หรือ
เปนพื้นที่ที่มิไดรับความสนใจศึกษามากอน ทั้งที่เปนพื้นที่ที่เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคน เชน 
บาน ถนน เมือง สุสาน คุก โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ สวนสัตว อนุสาวรีย 
ศูนยการคา ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยสนใจศึกษากระบวนการที่พื้นที่ตาง ๆ ในสังคมถูกผลิตสราง
ข้ึนมาจากการใหคุณคาและความหมายของมนุษย ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ถูกสรางใหมีชีวิตเหลานั้นก็ได
ยอนกลับมามีอิทธิพลในการกําหนดความคิด การกระทํา และวิถีชีวิตของมนุษย ในฐานะผูสราง
เอกลักษณและความหมายใหกับคนในพื้นที่นั้นเชนกัน การศึกษาพื้นที่กระแสนี้จะใหความสําคัญกับ
ทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมมากกวาทฤษฎีดานภูมิศาสตรและรัฐศาสตร (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 
2549: 172) ดังเชน วัดพิกุลทองในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ไดจัดกิจกรรมลอยกระทงใหมี
ความหมายเปนพื้นที่แหงการทองเที่ยวในนามของ “วัดลอยกระทง” ดวยการร้ือฟน ประดิษฐสรางและ
จําลองชีวิต สังคม วัฒนธรรมดั้งเดิมมาไวในปจจุบัน จนกลายเปนพื้นที่จัดประเพณีลอยกระทงที่มี
ชื่อเสียง  ความหมายตราตรึงวิธีคิด อารมณความรูสึกในแบบไทยๆ  ไมวาจะเปนอาคารสถานที่ 
ภาพถาย วัตถุขาวของ เร่ืองราว ความทรงจํา ความสัมพันธของคนในชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและสินคา
ถวิลหาอดีตรูปแบบตาง ๆ วัดไทยแหงนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีแหงการแสดงวิถีชีวิตชาวสยามมลายูใน
อดีต 
 นอกจากนี้ การสรางความหมายใหกับพื้นที่ดวยตํานาน นิทาน และเร่ืองเลา ที่คนในพื้นที่สราง
ข้ึนเพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ของกลุม ไดทําใหเรามองเห็นวิธีการที่คนผูกโยงพื้นที่กับความคิดและ
ปฏิบัติการทางสังคม จนกลายเปนตัวตนหรืออัตลักษณของคนกลุมนั้น ๆ เชน กะเหร่ียงในปาตะวันตก
ถือวา ทุงใหญนเรศวรเปน “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์” ที่มีตํานานและความหมายตอพวกเขา พื้นที่แหงนี้เปน
เสมือนบันทึกความทรงจําในการตอสูปกปองพื้นที่ของบรรพบุรุษเพื่อตั้งรกรากและสรางถิ่นฐาน ดังนั้น 
จึงเปนพื้นที่ที่มีความหมายทางจิตวิญญาณตอชาวกะเหร่ียง ขณะที่ชนเผาอาปาเช (Apache) ให
ความหมายแกพื้นที่แตละแหงรอบตัวที่เปนเนินเขา ชองเขา ทุงหญา ปาไมและลําธาร ดวยเร่ืองเลาหรือ
นิทานที่มีคติสอนใจถายทอดกันมาจากบรรพชน พื้นที่เหลานี้จึงมีความหมาย ใหปญญา สะทอนอัต
ลักษณและความทรงจําเกี่ยวกับพื้นที่ ดังนั้น เราจึงสามารถเขาใจตัวตน อัตลักษณ ภาพลักษณ และภูมิ
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ปญญาของชนเผา Apache ได ถาเราเขาใจความหมายที่พวกเขาไดใหไวตอพื้นที่ของเขา (ชยันต 
วรรธนะภูต.ิ 2543: 96-97) 
 อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543: 65-68) ที่ไดกลาวถึงพื้นที่ไวในบทความเร่ือง “พื้นที่ในทฤษฎี
สังคมศาสตร” ไววา พื้นที่ทางกายภาพตางๆ เชน แมน้ํา ภูเขา วัด หรือพื้นที่ในบานเรือน มิไดเปนเพียง
วัตถุหรือที่วาง หรือเปนเพียงสภาพแวดลอมขางนอกตัวเราที่มีไวใหคนใชประโยชนเทานั้น แตวิธีการให
ความหมายและจัดการพื้นที่เหลานั้นไดสะทอน “วิธีคิด” ที่คนมีตอพื้นที่ เชน กฎ ขอหาม ตํานาน นิทาน
และเร่ืองเลา และสะทอนความสัมพันธระหวางคนกับพื้นที่ และความสัมพันธระหวางคนกับคนที่ใชพื้นที่
รวมกัน ดังนั้น การมองพื้นที่ดวยมิตินี้จึงเปนการมองเขาไปยังผูคนหรือการ “นิยามตําแหนง” ของกลุม
คนที่มีตอพื้นที่และจักรวาลวิทยาของพวกเขา ดวยมิติการมองดังกลาว พื้นที่จึงไมไดปรากฏอยูอยาง
เล่ือนลอย ปราศจากการใหความหมายของมนุษย และการศึกษากระบวนการผลิตสรางความหมายของ
พื้นที่ยังทําใหเราเขาใจอัตลักษณของกลุมคนที่ถูกหลอหลอมจากประสบการณการใชพื้นที่ ความทรงจํา
ทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับพื้นที่ สํานึกของกลุมที่ผูกพันกับพื้นที่อันเปนทั้งส่ิงแวดลอมและพื้นฐานการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนความสัมพันธทางสังคมระหวางคนที่ใชพื้นที่รวมกัน ดังนั้น การทําความเขาใจ
แนวคิดเร่ือง “พื้นที่” ในฐานะผูสรางความหมายของตัวตนใหกับคนในพื้นที่ จะทําใหเราเขาใจอัตลักษณ
ของกลุมคนในมิติที่สลับซับซอนไดดียิ่งข้ึน 
 อยางไรก็ตาม ความหมายของพื้นที่เปนส่ิงที่ไมตายตัว มนุษยไดสรางความหมายใหมใหกับ
พื้นที่ตลอดเวลา เพื่อเปนเปาหมายในการยึดครองและครอบงํา ตลอดจนใชเปนเคร่ืองมือในการโตตอบ
ตอรอง และ ขัดขืนอํานาจ ที่เกิดจากความขัดแยงเร่ืองผลประโยชนบนพื้นที่ ฉะนั้น พื้นที่แตละพื้นที่ไดได
มีคุณคาความหมายแกคนทุกกลุมเหมือนกันหมด บอยคร้ังที่มนุษยทะเลากันดวยความเปนที่ไมลงรอย
กันตอการใชพื้นที่และนําไปสูการสูรบกัน ในขณะเดียวกัน การสรางความหมายใหมใหกับพื้นที่ก็เปนการ
เก็บกด ปดกั้น กดทับบางอยางไวดวยเสมอ เชน การสรางอาคารสูงในพื้นที่ที่เรียกวา “สลัม” หรือการ
สรางบานจัดสรรในพื้นที่นาหรือสวน ก็เปนการกดทับ ทําลาย “ความทรงจํา” และกดทับความหมายเดิม
ทางกายภาพของพื้นที่ที่นั้นไวดวย  ดังนั้น พื้นที่ตาง ๆ ที่หอมลอมเราอยูในสังคมจึงเปนการเมืองเร่ือง
พื้นที่ (The Politics of Space) หรือเร่ืองราวของความสัมพันธเชิงอํานาจ ที่สังคมแตละแบบแตละยุค
สมัยผลิต/กําหนดข้ึน ซึ่งพื้นที่แตละแบบแตละยุคสมัยก็จะมีภาคปฏิบัติการวาดวยพื้นที่ (Spatial 
Practices) แตกตางกันไป 

อังรี เลอเฟบว (Lefebrve, 1991) ไดแบงพื้นที่ออกเปน 3 ประเภทคือ 1) พื้นที่ทางกายภาพ 
(First Space-Physical Space) หมายถึง พื้นที่ที่สัมผัสรับรูดวยการมองเห็นและกายสัมผัส พื้นที่
กายภาพมีความหมายรวมถึงปรากฏการณทางวัตถุกายภาพอ่ืน รวมทั้งชีวิตมนุษย เชน ภูเขา แมน้ํา 
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อาคาร ส่ิงกอสราง ถนน ประชาชน ฯลฯ ซึ่งตางลวนมีความสัมพันธระหวางกัน 2) พื้นที่ทางความคิด 
(Second Space-Mental Space) เปนพื้นที่ในจินตนาการหรือเปนพื้นที่ที่ถูกกอข้ึนในความรูสึกนึกคิด 
คนใหความหมายเกี่ยวกับพื้นที่อยางไร และพื้นที่ที่ถูกคนใหความหมายแลวสงผลยอนกลับไปสูคน
อยางไร พื้นที่ใหจินตนาการตอคนอยางไร พื้นที่มีความหมายอยางไร เม่ือพื้นที่มีความหมายซึ่งถูกใหโดย
มนุษยแลว พื้นที่ก็มีความสําคัญตอคนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้น ๆ ดวย และ 3) พื้นที่ทางสังคม (Third 
Space-Social Space) เปนพื้นที่ที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับคน ทั้งในมิติของจินตนาการและ
ปฏิบัติการ ซึ่งอาจตั้งอยูบนพื้นที่กายภาพหรืออยูนอกอาณาเขตพื้นที่กายภาพก็ได  เลอเฟบวอธิบายวา 
พื้นที่ทางสังคม (Social Space) เปนสวนที่เกิดมาจากปฏิสัมพันธของพื้นที่ 2 ประเภทแรกนั้นคือพื้นที่
ทางความคิดเปนส่ิงที่เกิดจากการตีความ หรือใหความหมายพื้นที่ทางกายภาพที่เรามองเห็นนําไปสูการ
สรางพื้นที่ทางสังคมที่มีสวนที่เปนความจริงและที่เปนเพียงจินตนาการอันสลับซับซอน มีการชวงชิง 
ขัดแยงและแทรกแซงอยูตลอดเวลา  

ในทัศนะของเลอเฟบว พื้นที่ไมใชส่ิงที่แยกออกมาพิจารณาไดโดด ๆ เหมือนวัตถุที่สามารถแยก
จากผูดู หรือทําความเขาใจไดโดยใชมุมมองเพียงดานเดียว แตเปนส่ิงที่มีมิติหลายดานและมี
ความหมายหลากหลาย พื้นที่จึงมีสถานะเปนทั้งเคร่ืองมือและเปาหมาย เปนทั้งส่ือ ตัวกลางและบริบท
ของการชวงชิงอํานาจ พื้นที่ทางสังคมหรือ Social Space จึงหมายถึง พื้นที่ของการปฏิบัติการทางสังคม 
(The Habitat of Social Practices) ที่ “ความคิด เหตุการณ ปรากฏการณและความหมายของพื้นที่นั้น
ปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา” ประเด็นที่เลอเฟบวใหความสําคัญก็คือ “การเมืองเกี่ยวกับการสรางพื้นที่” ซึ่ง
ตองทําความขาใจอยางวิเคราะหถึงการเมืองของการใชความรู เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมและการใช
อุดมการณที่ปกปดและอําพรางการใชความรูนั้น ทั้งนี้เพราะในที่สุดแลวการชวงชิงพื้นที่ทางสังคมเปนส่ิง
ที่ทําไป เพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่ที่ฝายใดฝายหนึ่งสามารถยึดครองและครอบงําได (ชยันต วรรธนะภูติ. 
2543: 96-97)  
 จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา  ยังมีคนไทยจํานวนหนึ่งในแหลมมลายู  ทั้งที่สืบเชื้อสายมาแต
เดิม  และที่เพิ่งโยกยายอพยพไปใหม   คนไทยเหลานี้สรางวัดไทยเปนพื้นที่ที่มีลักษณะกายภาพแบบ
ศิลปกรรมไทยผสมความเปนอ่ืน ขณะเดียวกันวัดก็เปนพื้นที่ทางความคิด เปนพื้นที่สําหรับสําหรับ
ประกอบพิธีทางศาสนา หรือกฏิบัติการทางสังคม    
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ไขแสง  ศุขะวัฒนะ (2526: 46-49) ศึกษาเร่ือง วัดพุทธศาสนาที่รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยตน
กรุงรัตนโกสินทร พบวา  1) ลวดลายเปนดอกไมลวนๆ การจัดลายมักเปนแบบลายกานแยงหรือลายกุดั่น 
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ลักษณะลายมีรูปโครงเปนตาขายหรือตาราง มีดอกไมใหญสลับกับดอกไมเล็ก รูปดอกไมเหลานี้
สวนมากจะเปนเคร่ืองกระเบื้องเคลือบสีที่เปนจานหรือชาม ตัวอยางปรากฎที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม 
และวัดประดูฉิมพลี เปนตน    2) แบบที่มีลายเปนดอกไม นก และสัตวอ่ืน ๆ เปนการผูกลายโดยนํารูป
ดอกไม ใบไม หงส ฯลฯ รูปตาง ๆ แลวประดับดวยกระเบื้องเคลือบชิ้นเล็ก ๆ ประกอบเขาดวยกัน 
ตัวอยางปรากฎที่วัดเทพธิดารามและวัดมหรรณพาราม เปนตน   3) แบบที่มีเคร่ืองมงคลหรือเคร่ืองบูชา
ตามแบบจีน เปนการผูกลายโดยนําเคร่ืองกระเบื้องเคลือบสีรูปรางตาง ๆ เชน แจกัน กระถางตนไม สิงโต
ยืนแทน ฯลฯ มาผูกเปนลาย ตัวอยางปรากฎที่วัดนางชีโชติการาม เปนตน    4) แบบที่มีรูปทิวทัศนผสม
กับลายดอกไม เปนแบบที่มีทั้งงานปูนปนและงานประดับกระเบื้องเคลือบสีประกอบเขาดวยกัน 
กลาวคือตอนบน ของหนาบันจะทําเปนลายดอกไม ใบไม บางแหงมีรูป เคร่ืองบูชาแบบจีนและรูปสัตว
ตาง ๆ เชน หงส มังกร สอดแทรกอยู บางแหงประดับดวยแจกันเคลือบแบบจีน มีรูปชอดอกไมแผสลาง
เหนือแจกันนั้น  ตอนลางเปนรูปทิวทัศนในบรรยากาศจีน ประดับดวยงานปูนปนและเคร่ืองกระเบื้อง
เคลือบสี ซึ่งทําเปนรูปสัตวตาง ๆ เชน นก ไก ลิง มา วัด กระบือ ที่เปนส่ิงกอสรางก็มี ถะหรือเจดยีแบบจีน 
เกงจีน สะพานโคงแบบจีน ฯลฯ ที่เปนธรรมชาติก็มี ตนไม ภูเขา ถ้ํา พระอาทิตย พระจันทร เมฆ ฯลฯ 
ตัวอยางปรากฎที่วัดราชโอรสาราม วัดเศวตฉัตร วัดอัปสรสวรรค เปนตน   

จุรีรัตน  บัวแกว (2531)  ทําการศึกษาสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับโบราณสถานเมืองปตตาน ีเฉพาะ
กรณีวังจะบังติกอ   พบวาเมืองปตตานีในอดีตมีความผูกพันกับกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทรใน
ฐานะเมืองประเทศราช เนื่องจากรูปแบบการปกครองของไทย  สงผลใหชนพื้นเมืองซึ่งปกครองทองถิ่น
ตนเองตองสงเคร่ืองราชบรรณาการ ตนไมเงินและตนไมทอง ใหแก ราชธานี 3 ปตอ 1 คร้ัง แตกระนั้นก็ดี
ความหางไกลและการคมนาคมที่ไมสะดวกสงผลใหเมืองปตตานีพยายามแยกตัวเปนอิสระจากไทย
เสมอ ดวยเหตุนี้รัฐบาลกลางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จึงเปล่ียนแปลงนโยบายการปกครองเมือง
ปตตานีเสียใหมใหรัดกุมยิ่งข้ึน โดยจัดแบงเมืองปตตานีออกเปน 7 เมืองเล็กๆ ไดแก เมืองปตตานี ยะ
หร่ิง หนองจิก สายบุรี ระแงะ ยะลา และรามันท อีกทั้งยังกําหนดใหเมืองสงขลามีบทบาทในการควบคุม
หัวเมืองเหลานี้แทนรัฐบาลกลาง ในการศึกษาเร่ืองนี้ จึงตองศึกษาบทบาทของราชวงศกลันตันในการ
ปกครองเมืองปตตาน ี ควบคูไปกับวิเทโศบายทางการเมืองของรัฐบาลกลาง ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในขณะที่ตองเผชิญกับการคุกคามของชาติมหาอํานาจจักรวรรดินิยมอยางรุนแรง ตลอดจน
การนําไปสูการดําเนินการปฎิรูปเมืองปตตานีเปนมณฑลปตตานีไดสําเร็จ  ผลการวิจัยยังพบวา แมเมือง
ปตตานีจะถูกแบงออกเปนเมืองเล็กๆในยุคราชวงศกลันตันเขามาปกครองเมืองปตตาน ี ณ วังจะบังติกอ
หลายสมัย แตความสําคัญของเมืองปตตานียังคงปรากฎใหเห็นในลักษณะความสัมพันธที่ดีตอรัฐบาล
กลาง ซึ่งเปนบทบาทที่แตกตางจากในอดีตที่ผานมา ประวัติศาสตรเมืองปตตานีในชวงระยะเวลา
ดังกลาว จึงมีความสําคัญและมีคุณคาในฐานะที่เปนประวัติศาสตรทองถิ่น ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติศาสตรสวนกลาง ซึ่งมีผลชวยเสริมใหประวัติศาสตรชาติไทยสมบูรณยิ่งข้ึน  อีกประการหนึ่งวังจะ
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บังติกอเปนทั้งที่ประทับ และสถานที่ออกวาราชการของเจาเมืองปตตานีเชื้อสายกลันตัน จึงทําให
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองกลันตันเขามาเผยแพรและผสมผสานกับวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ยังคงสืบทอดตอ  ๆกันมาตราบเทาทุกวันนี ้นอกจากนี้ศิลปกรรมของวังไดสะทอนใหเห็นอิทธิพล
ของศิลปะและสถาปตยกรรมของจีน ที่เขามาผสมผสานกับศิลปะของไทยมุสลิม จนกลายเปน
ลักษณะเฉพาะของทองถิ่นปตตาน ี และยังเปนสงบงบอกถึงความสําคัญของเมืองปตตานีในอดีต ใน
ฐานะที่เปนเมืองทาคาขายที่สําคัญแหงหนึ่งในแหลมมลายูจึงมีพอคาชาวตางชาต ิ เชนจีน อินเดีย 
อาหรับ และยุโรป เขามาติดตอคาขาย โดยเฉพาะในชวงรัชกาลที่ 2-3 นั้น มีพอคาชาวจีนเขามาทําการ
คาขายและสรางบานเรือนในเมืองปตตานีมากที่สุด ดวยเหตุนี้วังจะบังติกอจึงเปนโบราณสถานที่สําคัญ
และมีคุณคาตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองปตตาน ี 
 นิพนธ  ศรีทิพนิมิตร (2552) ศึกษาตัวตนทางวัฒนธรรมของคนไทย ในรัฐตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซีย กรณีบานปลายระไม ตําบลดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห และบานบอเสม็ด ตําบลเดอ
เบาะ  อําเภอตุมปด รัฐกลันตัน  ประเทสมาเลเซีย  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะจําเพาะของตัวตนทาง
วัฒนธรรมของคนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียมีหลายลักษณะดังนี้  ลักษณะจําเพาะที่
เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมยังมีความเชื่อในเร่ืองส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เชื่อในเร่ืองผี โชคลาง ครูหมอพิธี เชื่อ
ในเร่ืองธาตุทั้งส่ี อันแกดินน้ําลมไฟ และเร่ืองของไสยศาสตร ลักษณะจําเพาะที่เกี่ยวกับระบบการผลิต 
ยังเปนระบบการผลิตเพื่อการเล้ียงชีพ มีอาชีพหลักทํานา สวนผลไม สวนยางพารา และปลูกผักจําหนาย  
ลักษณะจําเพาะการอยูรวมกันในสังคมยังเปนครอบครัวแบบขยาย มีวัดเปนจุดศูนยรวมทางวัฒนธรรม
ของหมูบาน  รวมทั้งเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมตางๆ  ดานการปรับตัวและการสราง
ตัวตนทางวัฒนธรรมข้ึนใหม ใชวิธีสรางความรวมมือในลักษณะของเครือขายทางสังคมรูปแบตางๆ ทั้ง
ระดับหมูบาน ระดับรัฐและระดับประเทศ โดยมีเปาหมายหลักคือการสรางความเปนเอกภาพของกลุม
ชาติพันธุ การรวมพลังเพื่อความม่ันคงและเพื่อประโยชนในการตอรองกับกลุมที่มีอํานาจเหนือกวาบน
พื้นฐานความคิดที่วากลุมนอยตองเรียนรูเร่ืองราวของคนกลุมใหญ แตตองไมลืมความเปนไทยของ
ตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมานฉันทบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังกลาววาภาพ
ความเปนไทยที่สัมพันธกับวัดและเปนศูนยกลางของชีวิตและกิจกรรมทางสังคมเปนแบบพหุลักษณ  วัด
ไทยในมาเลเซียจึงมีลักษณะ 3 รูปแบบคือ 1)การธํารงรูปแบบอัตลักษณเดิม 2) การปรับเปล่ียนอัต
ลักษณแบบผสมผสาน 3) อัตลักษณใหมทําใหเกิดลักษณะพิเศษที่เปนอัตลักษณใหมของคนนอก
ประเทศ 
 จรัญ  มะลูลีม (2550)  ศึกษาความสัมพันธดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตรชาติพันธของชาว
ไทยเชื้อสายมลายูในภาคใตของไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตนัพบวา พื้นที่ชายแดน
ภาคใตของไทย และพื้นที่ชายแดนตอนเหนือของมาเลเซีย ถือเปนสนามวิจัยที่นาสนใจแหงหนึ่งใน
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีความเหล่ือมลํ้าทับซอนระหวางความเปน
ชาติพันธุ การกําหนดพรมแดนแหงรัฐระหวางประเทสไทยกับมาเลเซียในป พ.ศ 2452 ทําใหกลุมเชื้อ
สายมลายูจํานวนมากกลายเปนพลเมืองของประเทศไทย ขณะเดียวกันกลุมเชื้อสายไทยสวนหนึ่ง
กลายเปนพลเมืองของประเทศไทย และสวนหนึ่งเปนพลเมืองของมาเลเซีย  ส่ิงที่เกิดข้ึนคือเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชนทั้งสองกลุมมีความแตกตางจากชนสวนใหญของประเทศตน และคลายคลึงกับคน
สวนใหญของประเทศเพื่อนบาน  ความเปนมลายูของชาวไทยเชื้อสายมลายูมักไมคอยยอมรับใน
สังคมไทย  ขณะที่ความเปนไทยของคนมาเลเซียเชื้อสายไทยคอนขางไดรับการยอมรับจากสังคม
มาเลเซีย นอกจากนี้ยังชี้วา ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยสามารถใชเอกลักษณรวมกับชาวมาเลเซียเชื้อสาย
มลายูไดหลายลักษณะ  แตชาวไทยเชื้อสายมลายูแทบไมมีเอกลักษณใดๆ ในการสรางความเปนพวก
พองเดียวกันกับชาวไทยเชื้อสายไทย ดังนั้นควรหาเอกลักษณรวมกันของคนในพื้นที่ และเนนย้ํา
เอกลักษณดังกลาวใหเปนเสมือนอุดมการณที่สามารถทําใหชนทกุกลุมที่อยูในพื้นที่มีความรูสึกรวมกัน
วาเปนพวกพองเดียวกัน 

ยงยุทธ  บูรณเจริญกิจ (2545)  ไดศึกษาเร่ือง  กระบวนการสรางตอรองความหมายในวัดใน
ฐานะพื้นที่ทางสังคม: กรณีวัดปทุมคงคา และวัดไตรมิตรวิทยาราม 2545  พบวา โครงสรางของคณะ
สงฆที่เขามากํากับควบคุมวัด รวมทั้งปจจัยในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมลวนมีอิทธิพลตอการ
กําหนดการใชพื้นที่วัดซึ่งปรากฏใหเห็นจากดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจมีการสรางและตอรอง
ความหมายระหวางเจาอาวาส พระสงฆและคนในยานวัด ซึ่งพบวา ความหมายที่คนกลุมนี้สรางข้ึนมามี
สวนเกื้อหนุนเสริมกัน คือ การแยกความหมายของพระพุทธรูปในฐานะส่ิงศักดิ์สิทธิ์เพื่อสรางความชอบ
ธรรมในการเก็บคาเขาชม ดวยการนําหลักเกณฑของการทองเที่ยวมาใช แตก็พบวามีสวนที่ขัดแยงกันคือ 
การพยายามสรางพื้นที่เศรษฐกิจดังกลาวไดทําใหพื้นที่เศรษฐกิจอ่ืน ๆ  ของวัดเกิดข้ึนไมได เชน ที่พักสงฆ
และฌาปนสถาน ซึ่งเกิดการตอตานจากคณะสงฆในวัด 

ดานการศึกษา เนื่องจากการที่วัดมุงเนนใหคณะสงฆศึกษาในพระปริยัติธรรม แตพระสงฆ
สามเณรในวัดกลับใหความสําคัญกับการศึกษาดานอ่ืน ๆ  ดวย จึงเกิดการตอรองระหวางคณะสงฆในวัด 
นํามาสูการประนีประนอมใหมีการศึกษาในรูปแบบอ่ืนดวย เชน การศึกษาดานคอมพิวเตอร ซึ่งมีการใช
เกณฑการศึกษาดานปริยัติธรรมเปนเงื่อนไขบังคับ 

ดานพื้นที่ศาสนา พบวา การใชพื้นที่วัดในวันสําคัญทางศาสนาในปจจุบันมีนัยสําคัญตอผูคนใน
ยานวัดลดลง พระสงฆและฆราวาส จึงไดตอรองความหมายของความสําคัญทางศาสนากับผูคนในยาน
วัดดวยการจัดงานวันสําคัญทางศาสนาอยางตอเนื่อง ขณะที่ผูคนในยานวัดกลับใหความสําคัญกับงาน
เหลานี้ในแงของพิธีกรรม โดยไมสนใจนัยเชิงศาสนา สวนวันสําคัญที่ วัดสรางข้ึนเปนการสราง
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ความหมายเฉพาะดานใหกับวัด อาทิ งานฉลองสมณะศกัดิ์ งานพุทธาภิเษก ที่ตอกย้ําความสําคัญของ
คณะสงฆและนัยเชิงธุรกิจ 

นอกจากนี้ ยับพบถึงการสรางพื้นที่ใหมข้ึนมาในวัด โดยปรากฏชัดเจนจากการจัดโครงการปวย
เสวนาคารที่ไดใชพื้นที่วัดจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนความรูใหกับผูคนทั่วไป เปนการสรางความหมาย
ของวัดใหกลายเปนพื้นที่การเรียนรูในหลายรูปแบบ โดยผูเขารวมกิจกรรมตองอยูภายใตกฎระเบียบของ
วัด ยงยุทธสรุปวา พื้นที่ของวัดมีความหมายที่หลากหลายมากผานการสรางและตอรองของกลุมคนตาง 
ๆ ที่เขามาใชพื้นที่ ความหมายบางดานอาจถูกเนนย้ําใหชัดเจนข้ึนมาผานปฏิบัติการที่เปนการสืบทอด
ความหมาย แตก็ไมมีความหมายใดที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือความหมายอ่ืน ๆ การตอรองยังคงดําเนิน
ตอไปอยางไมมีวันส้ินสุด 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพิจารณาไดวา วัดไทยหรือสถาปตยกรรมใดๆเปน
พื้นที่แหงหนึ่งที่จะแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะในวัฒนธรรมตาง ๆ  ในระดับแตกตางกัน โดยเฉพาะวัดที่อยู
ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมมีโอกาสซึมซับเอาคตินิยมแบบตางๆ ไดมาก จาก
ตัวอยางลักษณะผสมของวัดตาง ๆ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับวัดไทยในแหลมมลายู มี
บางส่ิงที่ทําใหเห็นวาการครอบงําดานรูปแบบมีมากกวาวัดไทยในภูมิภาคอ่ืน ๆ เนื่องจากวัดตกอยู
ภายใตระบบอุปถัมภของนายทุนใหญมากกวาระบบราชการที่มีหนาที่ควบคุมดูแลมรดกของทองถิ่น 
โดยเฉพาะประเทศที่มิไดนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเปนหลัก วัดไทยไดรับอิทธิพลของศิลปะชาติตาง 
ๆ มาแลวนับแตสมัยสุโขทัย เชน อินเดีย ลังกา พมา จีน สมัยอยุธยารับอิทธิพลเพิ่มเติมจากแบบ
ตะวันตก แบบเปอรเซีย จนถึงสมัยรัตนโกสินทรที่อิทธิพลจีนและตะวันตกปรากฎชัดเจนข้ึน ในแหลม
มลายูเปนแผนดินที่ชาวจีน ชาวอินเดียอพยพเขามาอาศัยอยูมาก ภายใตการปกครองของอังกฤษ จึง
เปดโอกาสใหวัฒนธรรมจีนจากจีน วัฒนธรรมฮินดู วัฒนธรรมอิสลามจากอินเดีย ขณะเดียวกันมีเหลา
คนดั้งเดิมที่ไมไดอพยพจากที่ใดเปนคนมลายูทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในการรวมตัว
ของชาติพันธุในแหลมมลายูตอนลาง คนไทยพุทธกลายเปนคนกลุมนอย ที่ยังคงมีวิถีการดําเนินชีวิต
แบบไทย เชน มีวัดเปนศูนยรวม มีขนบธรรมเนียมไทยทามกลางแรงกดดันตาง ๆ จากภายนอก การ
ออกแบบส่ิงกอสราง ลวดลายในวัดอาจเจือปนดวยศิลปะอ่ีน ๆ วัดมิไดเปนที่ทางสังคมเทานั้น แตเปน
พื้นที่ทางความคิด ทางสังคม โดยเฉพาะคนที่มิใชภูมิบุตราแตมีคติความเชื่อคลายกัน วัดไทยในแหลม
มลายูจึงชวยสะทอนทั้งรสนิยมทางศิลปกรรมในดานรูปแบบที่อาจเจือปนดวยศิลปกรรมในวัฒนธรม
อินเดีย จีน มลายู ตะวันตก หรืออ่ืนๆ   คติความเชื่อ สะทอนถึงการแพรกระจาย การผสมกลมกลืน และ
การปฏิสัมพันธของคนที่หลากหลาย  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  วิเคราะหไดวา วัดไทยอาจมีพหุ
ลักษณทางศิลปกรรมปรากฎข้ึน  ไมอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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1. พหุลักษณที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวของศิลปกรรมเปนหนึ่งเดียวในงานชั้นเดียวกัน เชน โบสถ
ที่ผสมระหวางแบบไทยกับแบบจีน กุฏิที่มีหลังคาแบบกงจีน 

2. พหุลักษณที่เกิดข้ึนจากการผสมผสานภายในวัด เชน เจดียแบบพมา แตโบสถเปนแบบไทย 
หรือพระพุทธรูปแบบจีน แตซุมประตูวัดเปนแบบไทย 

3. พหุลักษณที่เกิดข้ึนจากฝมือสวนรวมในการสรางวัดหรือผลประโยชนจากวัด เชน ชาวจีน
อุปถัมภวัดไทย แตคนงานกอสรางเปนพมา หรือคนมลายู หรือคนไทย 

4. พหุลักษณที่เกิดข้ึนจากผูที่เขามาชื่นชมศิลปกรรมภายในวัด ไดแก นักทองเที่ยว พอคา แมคา
ทั้งอยูประจําและรอนเร 
 บทสรุปนี้อาจกลาวไดวา วัดไทยในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปรคือพื้นที่ ซึ่งแสดงถึงการ
ยอมรับและใหเกียรติแกวัฒนธรรมชนกลุมนอย  แตการที่จะแสดงถึงพลังศิลปกรรมไทยไดอยางเต็มที่
และสมบูรณนั้นยังอาจถูกเบียดขับจากวัฒนธรรมอ่ืน ขณะที่วัดไทยในภาคใตของประเทศไทยแมมีพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ แตก็ยอมรับความหลากลายของทองถิ่น  ศิลปกรรมที่หลากหลายในพื้นที่
หนึ่งชวยใหเห็นกระบวนการมีสวนรวม ตอรอง เพื่อใหเห็นรากเหงาของสังคมไทยไดมากยิ่งข้ึน 

 

กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพศิลปกรรม ก ข ค ง  หมายถึงศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ  เชน จีน  ฮินดู  อิสลาม   
พมา  ตะวันตก  หรืออ่ืนๆ   ที่เขามีมีอิทธิพลตอศิลปะไทยในวัดไทย   หรือพหุลักษณทางศิลปกรรม   ที่
นําไปสูการสะทอนปฏิสัมพันธระหวางคนในวัฒนธรรมตาง  ๆ

 

ศิลปกรรมใน
วัฒนธรรม  ก  

       วัดไทย 

ศิลปกรรมใน
วัฒนธรรม  ข  

ศิลปกรรมใน
วัฒนธรรม  ค  

ศิลปกรรมใน
วัฒนธรรม  ง  

ปฏิสัมพันธ
วัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมอื่นๆ  

พหุลักษณทาง
ศิลปกรรม  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของวัดไทย ที่มีสวนผสม
ศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย รวมถึง
ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ที่มีศิลปกรรมในวัดไทยเปนส่ือนํา เพื่อหาคําตอบวา ลักษณะทาง
กายภาพของวัดไทยที่มีสวนผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆนั้นเปนอยางไร มีปจจัยใดและอยางไร
ที่สงผลตอการใชศิลปกรรมหลายลักษณะในวัดไทย  รวมถึงปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
อ่ืนๆ  ที่ใชศิลปกรมในวัดไทยเปนส่ือนําเปนอยางไร โดยกระบวนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research)  เนื่องจากเห็นวา การลงสูสนามสูวัดไทยในแหลมมลายูนั้นตองใชทั้งวิธีการสังเกต สัมภาษณ
เชิงลึก ซึ่งจะทําใหทราบรายละเอียดของวัดไทย  วิธีคิด  ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรม  
 
พื้นท่ีศึกษาและการเขาสูพื้นท่ีศึกษา 

การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวัดไทยในแหลมมลายู เพื่อใหไดขอมูลตามคําถามหรือวัตถุประสงค

ที่ตั้งไว จึงทําการเลือกตัวอยางพื้นที่แบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposive samples) 
ทั้งนี้เจาะจงถึงวัดไทยที่มีลักษณะพหุลักษณและอยูทามกลางความหลากหลายของคนหลายชาติพันธุ 
รวมถึงการตั้งอยูในอํานาจของรัฐชาติที่ตางกัน   โดยแยกเปนแหลมมลายูฝงตะวันออก ไดแก  วัด
มัชฌิมาวาส อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ประเทศไทย   วัดมัชฌิมาราม   วัดโพธิญาณ เขตตุมปด 
รัฐกลันตัน  ฝงตะวันตก ไดแก วัดไชยมังคลาราม รัฐปนัง ของประเทศมาเลเซีย  ตอนใตของแหลมมลายู 
ไดแก วัดอนันทเมตตาราม  วัดกาญจนารามราม  ประเทศสิงคโปร   รวมทั้งหมด 6  แหง 

กลุมคนท่ีศึกษา 
แตละวัดนอกจากศึกษาลักษณะทางศิลปกรรมของวัดแลว   ผูวิจัยยังเลือกผูที่จะใหขอมูลหลัก 

(Key Informants) ผูที่ใหขอมูลไดมาก   โดยแยกเปน 2 กลุม คือกลุมผูใหขอมูลหลัก    และกลุมผูให
ขอมูลรอง  ดังนี ้

กลุมผูใหขอมูลหลัก ประมาณแหงละ 2-3 คน ไดแก  พระสงฆ  คณะกรรมการประจําวัด  และ
ชางฝมือ   ผูมีบทบาทสําคัญของวัด 
 กลุมผูใหขอมูลรอง ประมาณแหงละ 3-4 คน ไดแก  ชาวบานที่อาศัยรอบวัด  นักทองเที่ยวผูมา
แสวงบุญในวัด   ผูคาขายบริเวณวัด 
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การเขาสูพื้นท่ีศึกษา 
หลังจากเลือกพื้นที่  และกลุมคนผูใหขอมูลหลักแลว ข้ันตอไปผูวิจัยจะคิดประเด็นหรือคําถาม ที่

ใชเปนแนวหาขอมูลในพื้นที่  แนวคําถามนี้จะยึดตามวัตถุประสงคปญหาการวิจัยและกรอบความคิด   
เปนแนวตั้งประเด็นคําถาม เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล  โดยเลือกเทคนิควิธีเก็บขอมูลคือ  การ
สัมภาษณเชิงลึก  (In-depth   interview)   การสังเกตและจดบันทึก ((Observation and Field note)  
การสังเกตใชวิธีการหลายๆ อยาง ควบคูกันดวย มีการซักถามและบันทึกส่ิงที่เห็น แนวสัมภาษณหรือ
สนทนาแบบกึ่งโครงสรางเหลานี้จะนํามาปรับใหเหมาะสมตามสถานการณ  และความตอเนื่องในการ
เก็บขอมูล   

กอนลงพื้นที่ผูวิจัยจะศึกษาพื้นที่สนามทางออนไลน  แผนที่ ผูที่รูจักวัด เม่ือถึงสนามจะเขาหา
เจาอาวาส  พระสงฆ  ผูเกี่ยวของกับวัด ผูนําชุมชน และผูศรัทธาในวัดไทย  โดยแสดงตนเปนนักวิจัยจาก
สถาบันการศึกษา เพื่อขออนุญาติเก็บขอมูล  เม่ือถึงพื้นที่จะแนะนําวาตนเองเปนใคร  มาทําวิจัยเพื่อ
อะไร  และจะเกิดประโยชนแกสังคมอยางไร  ทําการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  จนคนในวัดและ
ชุมชนไวใจ ยอมรับผูวิจัยในฐานะผูคนหาความรู 

  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1  การเก็บขอมูลทุติยภูม ิ  เปนการคนควาที่ผูอ่ืนจัดทําไวแลว เชน 
1.  ศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ เชน รายงานวิจัย บทความ และผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  

วิทยานิพนธ   
2  ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ เชน หนังสือ ตํารา สารานุกรม ปริทัศนงานวิจัย ขอมูลที่เกี่ยวของ

โดยคนควาจากสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกสารที่เกี่ยวของกับพุทธศิลป  ศิลปวัฒนธรรม
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2  การเก็บขอมูลปฐมภูม ิเปนการเก็บขอมูลในพื้นที่โดยตรง  มีวิธีการเก็บขอมูล ดังนี ้
    1. การทําแผนที่ทางกายภาพ เพื่อใหไดขอมูลโครงสรางทางกายภาพ สภาพส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพของวัดและชุมชน  
    2.    การสัมภาษณระดับลึก  การสังเกต  และจดบันทึก   

 
เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลในพื้นท่ี 

เพื่อใหไดขอมูลที่ลงลึกและมีรายละเอียดมากข้ึน ผูวิจัยจะใชเทคนิคเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี ้
   การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth   interview)  

ผูใหขอมูลหลัก  ( Key  informants )  ในแตละวัดไทย ใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
(Semi-structured conversation) การเลือกผูใหขอมูลหลักจะเจาะจงไปทีเ่จาอาวาส เปนคนแรก และ
ใหแนะนําคนตอๆ ไป เพื่อรวมกันสรางขอมูล เม่ือสัมภาษณแลวก็พอจะสรางมโนทัศนและหมวดหมูได  
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ขอคําแนะนําเพื่อสัมภาษณคนตอไปที่คาดวาจะไดขอมูลตางจากเดิม  แตหากพบขอมูลซ้ํากันแลวจะ
หยุดสัมภาษณ  ผูใหขอมูลรองจะเลือกแบบไมเจาะจง แตเปนผูเกี่ยวพันกับวัด  ผูวิจัยพยายามโนม
นําเขาสูประเด็นที่ตองการทราบคําตอบ  ผูวิจัยจะไมชี้นํา  แตอาจขอใหขอมูลเพิ่มเติม   

การสังเกตและจดบันทึก  (Observation and  field note)   
การสังเกตจะใชกับพฤติกรรมคนที่เขามาในวัดไทย และลักษณะทางศิลปกรรม พรอมกับเขียน

บันทึกและรางภาพ  ถายภาพ 
ในการสังเกตผูวิจัยไดจดบันทึกยอ เพื่อปองกันลืม เพื่อเรียบเรียงความคิดในการวางแผน

สนทนาตอไป จากวัดหนึ่งไปสูอีกวัดหนึ่ง ถายภาพวิถีชีวิตคนในวัด จิตรกรรมตกแตงฝาผนัง 
ประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแตง  สถาปตยกรรม ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ รวมถึงแผนปาย  
ภาพถาย  ขอมูลสถิติตาง ๆ  เพื่อใชประกอบขอมูลอ่ืนๆ  ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

สาระสําคัญอยูที่เร่ืองเกี่ยวกับคําถามวิจัย ขณะเดียวกันก็เปดกวางสําหรับขอมูลขาวสารทุก
ชนิด ที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้น เพื่อนํามาเรียบเรียงเปนขอความเชิงพรรณนา (Narrative)  ขอมูลสัมภาษณถูก
บันทึก   เพื่อจัดหมวดหมูและวิเคราะหตอไป  

 
ประเด็นท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปของวัดและชุมชน   
เปนการศึกษาสถานภาพวัดไทยและชุมชนดานตางๆ เชน ประวัติ สังคม การบริหารจัดการ 

ภารกิจ   กิจกรรมของวัด   
ขอมูลดานลักษณะทางกายภาพของวัด 
เปนการศึกษาทางกายภาพของวัดไทยที่มีลักษณะผสมในประเด็นรูปแบบของสถาปตยกรรม 

ประติมากรรมรูปเคารพ  จิตรกรรมฝาผนัง  ลวดลายตกแตง 
ขอมูลดานปจจัยท่ีมีลักษณะพหุลักษณ  
เปนการศึกษาขอมูลจากบุคคล เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัย เงื่อนไข ตนเหตุหรือที่มาที่

กอใหเกิดการผสมผสานทางศิลปกรรมในวัดไทย   
     ขอมูลปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดสื่อกลาง 
   เปนการศึกษาปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่ใชศิลปกรรมในวัดไทยเปน
ส่ือนํา  ในประเด็นความสัมพันธระหวางวัดกับผูอุปถัมภ  ผูออกแบบงานชาง  นักทองเที่ยว  ผูแสวงหา
ประโยชนจากวัด  ชาวบาน 
 
การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 

หลังจากไดขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ และบันทึกไวแลว  จะนําขอมูลมาจัดระเบียบแลวนํามา
ตรวจสอบจากบุคคลกลาวคือ  จะตรวจสอบความเห็นพองกนัระหวางคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง  เพื่อสรุปอีก
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คร้ัง   เม่ือผานการตรวจสอบขอมูลแลวจะนํามาวิเคราะหโดยแยกการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ชวง  
คือ  การวิเคราะหรายวันในสนาม  และการวิเคราะหขอมูลหลังออกจากพื้นที่ตัวอยาง 

 การวิเคราะหขอมูลรายวัน   
   เปนการวิเคราะหเบื้องตน  หลังจากเก็บขอมูลเสร็จส้ินแตละวัน   ผูวิจัยจะนําขอมูลมาทําการ

บันทึกอยางละเอียดอีกคร้ังและตองขยายความใหชัดเจน   จากนั้นวิเคราะหขอมูลเบื้องตนวา  ขอมูล
เหลานั้นครอบคลุมประเด็นคําถามหลักที่ตองการหรือไม   จากนั้นแยกแยะขอมูลปรากฏการณนัน้ ๆ  
เพื่อสรางสมมุติฐานหรือขอสรุปเบื้องตน  นําไปสูการหาประเด็นคําถามอ่ืนๆ ตลอดจนเชื่อมโยงคําตอบที่
ยังไมชัดเจน  เปนการตั้งโจทยคําถามและหาคําตอบในแตละวัน  แลวนํามาจัดหมวดหมูขอมูลสนาม 

การวิเคราะหขอมูลท้ังหมด  
เปนการวิเคราะหขอมูลที่ผานการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลว การวิเคราะหขอมูลเปนการ

เชื่อมโยงทั้งหมดเขาดวยกัน โดยใชแนวคิดและทฤษฏีตางๆ มาตีความหมายในปรากฏการณ 
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บทท่ี 4 

ลักษณะวัดไทยในแหลมมลายู 
  
 จากการศึกษาพหุลักษณทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายู มีลักษณะทางกายภาพ  มี
ปจจัยที่สงผล  และปฎิสัมพันธที่เกิดข้ึนจากศิลปกรรมของวัดไทยแตละแหง  ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
  
วัดไชยมังคลาราม 
 วัดไชยมังคลารามตั้งอยูเลขที่ 17  ถนนพมา   ในเขตปูเลา ติกุส (Pulau Tikus) ทางตอนเหนือ
ของรัฐปนัง  ฝงตะวันตกของประเทศมาเลเซีย   วัดมีชื่อเดิมวาวัดปูเลา ติกุส  เปนวัดที่มีชื่อเสียง
เนื่องจากมีพระนอนขนาดใหญ และตกแตงอยางสวยงาม ดานตรงขามบนถนนพมาอีกฝงหนึ่งเปนวัด
พมามีชื่อวา วัดธรรมิกการาม มีความสวยงามดวยศิลปะอันประณีตตามแบบพมา ทั้งสองวัดเปนที่
นักทองเที่ยวตางถิ่นแวะเวียนมาเยี่ยมชมและกราบพระเสมอ   เปนสถานที่บริษัททัวรมักจัดใหเปน
รายการหนึ่งของการทองเที่ยวปนัง   เดิมพื้นที่วัดมีถนนโอบลอมทั้งส่ีดานคือ ดานทิศเหนือติดถนนจลัน 
เกลาเว (Jalan Kelawei) ดานตะวันออกติดซอยพมา (Lorong Burma) ทิศใตติดถนนพมา (Jalan 
Burma) ทิศตะวันตกติดซอยบางกอก (Lorong Bangkok) ปจจุบันที่ดินสวนหนึ่งถูกแยกเปนที่พักอาศัย
ของราษฎร 
 สภาพชุมชนโดยรอบสวนใหญเปนชาวจีน ปจจุบันมีชุมชมไทยอยูประปรายเพียง 3-4 ครอบครัว
เทานั้น คนไทยกระจัดกระจายอยูในบริเวณอ่ืน เนื่องจากเปนยานธุรกิจ ซึ่งมีนายทุนพยายามขอซื้อที่ดิน
สรางคอนโดมิเนียม มีเพียงเล็กนอยที่เปนบานหลังเดียวแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะแถบถนนบางกอกเลน ซึ่ง
อยูหลังวัดติดปาชาไทย บานยังคงเปนแบบยคุกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ออกแบบกอสรางโดย ฉี เลิน เก 
(Cheah Leong Kah)   (Khoo Su Nin.  2001: 42)   เขตปูเลา ติกุสผูคนสวนใหญมีฐานะดี เดิมเปน
ชุมชนชาวสยาม ชาวพมา ชาวสยามเหลานี้อพยพมาจากรัฐเคดาห จากภาคใตของไทยเปนหญิง
มากกวาชาย เขามาทําไรนา ทําการคา ตั้งแตคริสศตวรรษที่ 19 ชาวสยามมักแตงงานกับคนจีน คน
มาเลย แมอยูใกลเคียงกับคนพมา   แตสวนใหญมีความสัมพันธกับคนจีนมากกวาพมา ดังที่สมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงกลาวถึงคนสยามในบริเวณปูเลา ติกุสไวในสาสน
สมเด็จ เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2477   ตอนหนึ่งวา 
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 “คร้ังถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2477 เวลาค่ํา จึงชวนครอบครัวไปเที่ยววัดปูเลา ติกุส เวลา 19 
นาฬิกาเศษ พอเขาวัดก็เกิดพิศวงดวยเห็นผูคนไปมาก  ราวสัก 200  คน แตมีผูหญิงเปนพื้น เห็นแตงตัว
เปนอยางยอหยาทั้งส้ิน เปนคนชั้นมีอันจะกินโดยมาก ไดยินเสียงพูดจึงรูวาเปนไทย แตมีผูชายนอยราว
สัก 20 คน” 
 จากคําบันทึกแสดงใหเห็นวา ในอดีตมีคนสยามอาศัยอยูมาก ซึ่งมีกําลังเพียงพอสําหรับการรอง
ขอพระราชทานที่ดินเพื่อสรางวัด ปจจุบันมีคนไทยหรือคนเชื้อสายสยามนอยมาก ทั้งนี้เปนเพราะคน
สยามสวนหนึ่งกลืนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนซึ่งมีพลังมากกวา คนสยามที่ยังคงอัตลักษณ
ไทยสวนใหญเปนผูคลุกคลีอยูกับวัดไทย เชน เปนมัคทายก หรือผูแสดงศิลปะพื้นบานไทย ประการที่สอง
ผูหญิงไทยหากแตงงานขามชาติโดยเฉพาะชาวจีนมีโอกาสรับเอาวัฒนธรรมฝายชาย มากกวาฝายชาย
มารับเอาวัฒนธรรมฝายหญิง หญิงเหลานี้เรียกวา ยาหยา การใชชีวิตในสังคมมลายูและจีนทําใหความ
เปนไทยลดลง ปจจุบันมีคนเชื้อสายไทยจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถพูดภาษาไทย และลืมความเปนไทย
ของบรรพบุรุษ ประการที่สามเนื่องจากบริเวณรอบวัดที่ดินมีราคาสูง คนไทยบางคนขายที่ดินใหกับ
นายทุนจีนสรางบานจัดสรร แลวถอยรนตนเองไปอยูในเขตอ่ืน เชน บัตเตอเวิรด ทําใหคนไทยที่ยังคง
รักษาความเปนไทยไวจริง ๆ ในเขตปูเลา ดิกุส มีไมกี่ครัวเรือน 
 วัดไทยมังคลารามสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2388 ถือเปนวัดไทยแหงแรกในเกาะปนัง ผืนดินที่สรางวัด
ไดรับพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแหงอังกฤษ เพื่อสรางศาสนสถานสําหรับชาวพุทธ 
ในชวงที่ดับเบิลยู ไอ บัตเตอรเวิรต ( W. I. Butterworst) เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคบนเกาะปนัง   
ซึ่งรวมถึงชาวไทยและพมา  อยางไรก็ตามวัดพมามีอยูกอนแลวในที่ดินฝงตรงขาม นายบัตเตอรเวิรต
สนับสนุนงบประมาณกอสรางวัดไทย ชวงเร่ิมกอสรางรับเหมาโดยบริษัทอินเดียตะวันออก (East India 
Company) ซึ่งเปนบริษัทการคาของอังกฤษในนามสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย   และกําหนดใหมี
คณะกรรมการดูแลผลประโยชนของวัดจํานวน 4 คน โดยมีชาวพมา 2   คน ชาวไทย  2   คน   ตําแหนง
ชาวไทยนี้บางคร้ังอาจมีชาวจีนเขามาปะปน 
 มีบันทึกเกี่ยวกับวัดปูเลา ติกุสเม่ือป พ.ศ. 2506  วา  คนสําคัญของวัดมีทั้งไทยและจีน   ฝาย
ไทยไดแก ขุนพิพิธเสนหา (แดง  สารารักษ) นักแปลชาวไทยประจําบริษัทเหมืองแรในเครือจักรภพ
อังกฤษ สาขาปนัง   ทําหนาที่หัวหนาดูแลชาวไทยในหมูบานแหงนี้ และชวยกิจการตางๆ ของวัด    นาย
ชวง  สารารักษทําหนาที่กรรมการดูแลผลประโยชนของวัดหรือทรัสตี้  โดยการแตงตั้งจากรัฐ   ฝายจีน
ไดแก มาดามจุง เอ็ง ไฮ ทําหนาที่ประธานคณะกรรมการวัด    โดยมีมาดามอัง  กวน ไฮ  เปนเลขานุการ
คณะกรรมการวัด    สําหรับมาดามจุง เอ็ง ไฮ เปนหญิงชาวจีนที่มีการศึกษาดี   เคยอยูประเทศอังกฤษ
และเดินทางรอบโลก    สามารถพูดภาษาจีน อังกฤษ และมาเลย แตไมสามารถพูดภาษาไทย มีอัธยาศัย
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ดี ใจกวาง แบบสังคมผูดี บานอยูใกลวัด จึงเปนที่รักของชาวไทย    มาดามยังเปดบานตนเองเปนหอพัก
เล็กๆ สําหรับนักเรียนไทย หรือคนไทยทั่วไปที่มาเที่ยวปนัง (ธํารงศักดิ์   อายุวัฒนะ. 2534: 332-333) 
 วัดไชยมังคลารามยังเปนศูนยกลางการเผยแผพุทธศาสนา และการอบรมศีลธรรมจรรยาตาม
หลักธรรมแกผูสนใจ   อาคารสถาปตยกรรมไดรับการปรับปรุงและสรางใหมอยางไมหยุดยั้ง โครงการที่
เจาอาวาสขณะนั้น (พ.ศ. 2506) วางแผนไวไดแก   การปฏิสังขรณอุโบสถและกุฎิไมหลังเกา   กอสราง
อาคารที่พักแกชาวพุทธ  โดยไมเก็บคาเชา แตใหบริจาคคาน้ําคาไฟแทน   กอสรางสุสานหรือฌาปน
สถานแบบทันสมัย   หองสมุดและสํานักงานของยุวพุทธสมาคม  สําหรับอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย   
จากป พ.ศ. 2506   ถึงปจจุบัน  โครงการที่ดําเนินการและทําลายแลวคือ ฌาปนสถาน  สวนโบสถและ
กุฏิหลังจากปฏิสังขรณแลวถูกร้ือและสรางใหมในเวลาตอมา  หากมีรูปแบบแตกตางจากเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพลายเสนประกอบ 1                                แผนผังของวัดไชยวัฒนาราม 
1  ลักษณะกายภาพของวัดไทยท่ีมีสวนผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ 

 วัดมีพื้นที่ประมาณ 4 ไร ประกอบดวยส่ิงปลูกสรางที่เปนโบสถ เจดียองคเดิม เจดียองคใหม 
วิหารพระนอน วิหารเจาแมกวนอิม   ศาลทาวมหาพรหม หองสมุด สถานที่อบรมธรรมะ กุฏิ หอระฆัง มี
รูปแบบศิลปสถาปตยกรรมผสมทั้งแบบไทย จีน พมา ตกแตงลวดลายอยางสวยงาม บางสวนแสดง
อิทธิพลถึงศิลปะฮินดู ดังจะกลาวดังตอไปนี้ 

วิหารพระนอน 

โบสถ เจดีย ศาลกวนอิม 

เจดียใหญ 

กุฏิพระ 

ศาลพระพรหม 

โรงเอนกประสงคศูนยภาษา กุฏิพระ 

ประตู 

หอสมุด 

วัดพมา 
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 วิหารพระนอน 
 วิหารพระนอนเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุด และไดรับการออกแบบตกแตงอยางพิถีพิถัน 
เนื่องจากเปนจุดที่มีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมกราบไหวพระนอน และถายรูป วิหารมีผังทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผา ตอมุขออกมาสามชวงเสา สรางหนาบันติดตอกัน 3 สวน สวนที่หนึ่งและสวนที่สามเปน
ประตูเขาออก แตละหนาบันตกแตงลายกานขดมีวงกลมกึ่งกลาง ถัดลงมาเปนลายหนากระดาน ประจํา
ยามกามปูยาวตอเนื่องตลอดหนามุข และลายเฟองอุบะ หรือมาลัยชอดอกไม ซุมประตูหนาตางเปนทรง
บันแถลง  ตกแตงราวระเบียงทางเดินเขาออกเปนรูปพญานาคผสมมังกรจีน พญานาคมี 7 เศียร ในปาก
คาบแกว ลักษณะนาคหรือพญานาคตามคติไทยมีลักษณะเหมือนงูตัวใหญ มีหงอน ตาสีแดง เกล็ด
เหมือนปลา นาคที่มีหลายเศียรเชื่อวาสืบเชื้อสายจากพญาอนันตนาคราช ผูเปนบัลลังกของพระวิษณุใน
เกษียรสมุทร ระเบียงนาคอีกคูหนึ่งดานซายของอาคารมีหนวดเหมือนไมเล้ือย ซึ่งเปนลักษณะของมังกร
จีน ทุกตัวมีเข้ียว     ปากคาบแกวตามแบบจีน นอกจากระเบียงนาคแลวยังตั้งรูปทวารบาลปูนปนหลาย
แบบ เชน ยักษ กินรี เทพ แกนกลางตั้งกระถางธูปขนาดใหญคลายศาลเจาจีน ลักษณะยักษมีรูปราง
สะโอดสะอง  แตใบหนาดูคลายแขก   ดังที่นักทองเที่ยวคนหนึ่งกลาววา   “ยักษที่นี้ไมเหมือนยักษในวัด
ไทยดูพิกล นากลัว   หนวดเขมเหมือนพวกแขกอินเดีย”   (สมพร  ลิม  2554: สัมภาษณ)   ผูวิจัยยังมี
ขอสังเกตวา รูปรางยักษยังดูผอมบางไมบึกบึนกํายําเหมือนยักษวัดในประเทศไทย เชนเดียวกับพระ
วิษณุที่ดูอรชรประทับนั่งแบบลลิตาสนะ (หอยพระบาทขางหนึ่ง) พระหัตถ 4 กร ถือ จักร สังข คฑา และ
ดอกบัว รูปเทพปกษีคร่ึงบนเปนสตรีคร่ึงลางเปนนก    สวนรูปพระสังกัจจายณ   รูปรางอวบเล็กนอยและ
ทองไมโตนัก ทวารบาลก็คือผูที่ปกปองรักษาสถานที่สําคัญหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ มีทั้งประเภทสัตวหรือคร่ึง
คนคร่ึงสัตว ประเภทอสูร ประเภทเทพยดา หรือนางฟา เกือบทั้งหมดมีรูปรางบอบบางเนนปาก โดยทาสี
เดนชัด  การเนนทาปากสีแดงหรือชมพูนี้เปนที่นิยมในประติมากรรมรูปเคารพของชาวพมา 
 ภายในวิหารมีประติมากรรมพระพุทธไสยาสนขนาดใหญ ยาว 33 เมตร ประทับอยูบนฐานสูงซึ่ง
กอคอนกรีตเสริมเหล็ก   ดานลางเปนหองแคบๆ มีชองเล็ก ๆ จํานวนมาก สําหรับบรรจุอัฐิผูลวงลับ  
พระพุทธรูปสรางข้ึนในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ศตวรรษแหงพุทธศาสนา เปนแนวคิดของหลวงพอ
คลาย     โดยนายเอ่ียม  อมรสถิต จากนครศรีธรรมราชเปนคนสราง    ทําพิธีเบิกพระเนตรโดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระราชินีนาถ   เม่ือคร้ังเสด็จประพาสมาเลเซีย 
ในป พ.ศ. 2505 พรอมพระราชทานนามแกพระพุทธรูปวาพระพุทธชัยมงคล    อยางไรก็ตามพุทธ
ลักษณะคอนไปทางพมามากกวาแบบไทย โดยสังเกตุจากการทาสีบนฝปาก   การใสจุดกลางหนาผาก
ระหวางคิ้ว ซึ่งหมายถึงอุณาโลม    ครองจีวรเปนร้ิว    พระหัตถซายวางแนบลําตัว    พระหัตถขวาพับ
ศอก   วางพระหัตถบนพระเขนย (หมอน) อยางปางปรินิพพาน พระบาทวางเหล่ือมกันดูผอนคลาย  อัน



 63

เปนที่นิยมสําหรับพระพุทธไสยาสนของชาวพมา (ตางจากแบบไทยที่นิยมวางพระบาทซอนกันสนิทเปน
เสนตรง) ฝาพระบาทมีรูปจกัร  ทาพระวรกายสีขาว    หมจีวรเหลืองทอง  พื้นปูกระเบื้องลายดอกบัวแบบ
จีน รอบฐานหรือพระแทนบรรทมมีรูปเคารพตาง ๆ ขนาดยอม   ตามความเชื่อทั้งพุทธศาสนา  พราหมณ
หรือฮินดู   เชน   ดานพระเศียรเปนรูปเคารพตามคติจีน เชน พระหม่ีเล็ก  (พระศรีอารยเมตไตรย) 
พระอมิตาฮุด  พระยกซูอุด (พระไภสัชคุรุพุทธเจา) พระมาลัยดานหลังเปนพระพุทธรูปประจําปเกิด  ดาน
พระบาทเปนพระพุทธรูปประจําวัน  กวนอิมหรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร เอ๊ียะซื่อหรือพระไภสัช คุรุ
พุทธเจา   พระยูไลหรือพระศากยมุนี     รูปขนาดเล็ก   เชน   พระวิษณุทรงครุฑ พระสิทธัตถะวัยเด็ก  รูป
หลวงพอทวด   พอทานแดง   อาจารยโต  ฯลฯ  จะเห็นวามีทั้งรูปเคารพในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน 
และวัฒนธรรมฮินดู   ในวัฒนธรรมไทยปรากฏบุคคลผูลวงลับผูมีพระคุณตอวัด  มีพระเกจิอาจารย    
ดังเชน  หลวงพอขวดผูเปนเจาอาวาสองคแรก  เปนที่เลาลือวาทานชอบกินลาซา (อาหารพื้นเมืองชนิด
หนึ่งคลายขนมจีนน้ําเงี้ยว รสสม)   ผูที่เคารพทานจึงนิยมถวายลาซาเปนเคร่ืองเซนไหว    หลวงพอคลาย
เปนเกจิอาจารยชื่อดังในภาคใต ทานประจําอยูวัดในอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช    ชานหมาก
ของทานมีคุณทางอยูยงคงกระพัน คร้ังหนึ่งเคยมาพักที่วัดนี้และสมทบทุนสรางวัด    จนเปนที่ศรัทธา
ของคนเชื้อสายไทยและจีนในปนัง  จึงทํารูปเคารพไวบูชา   หลวงพอแดงเปนพระที่มีบทบาทดานการ
พัฒนาวัด   ส่ิงกอสราง สาธารณูปโภคสวนใหญสรางข้ึนสมัยทานเปนเจาอาวาส    ดวยสํานึกในพระคุณ
จึงสรางรูปจําลองเปนอนุสรณและบูชา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
            ภาพถายประกอบ  2                           ดานหนาของวิหารพระนอน    
    



 64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพถายประกอบ  3                     พญานาค  7 เศียรหนาวิหาร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ภาพถายประกอบ  4            ยักษหนาวิหาร 
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                ภาพถายประกอบ  5            พุทธลักษณะพระนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพถายประกอบ  6                  ที่บรรจุอัฐิใตฐานพระนอน 
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                ภาพถายประกอบ  7                  พระอมิตาฮุดในวิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพถายประกอบ  8              ชาวฮินดูที่เขามากราบไหวบูชา 
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 โบสถ 
 โบสถของวัดมีผังหกเหล่ียม หลังคาออกมุขซอนชั้นลดหล่ันกันข้ึนไป แตละชั้นแยกหนาบันเปน
สวน ๆ แตละสวนติดพระพุทธรูปปูนปนนูนสูงและลวดลายกานขด หนาจั่วประกอบชอฟาใบระกา และ
หางหงส ซุมประตูแบบบันแถลง ติดกระเบื้องตามเสาและผนังภายในเปนลวดลายกานแยง ดานหลังกอ
ฐานทับฐานเจดีย   จากหลักฐานภาพโบสถหลังเดิมมีผังส่ีเหล่ียมผืนผา กออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง
ตอหลังคาปกนกโดยรอบ   ตามรูปแบบโบสถวิหารที่นิยมในภาคใต   ชวงสมัยรัตนโกสินทร ตอมามีการ
ปรับปรุงเปนแบบจีนและถูกทําลาย เพื่อสรางใหมดังโบสถปจจุบัน จึงแตกตางจากอดีตโดยส้ินเชิง ที่ฐาน
ดานนอกกอระเบียงโดยรอบ  ประดับรูปยักษแบก    ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน พระ
ประธานนี้เปนองคที่พอกปูนข้ึนใหม โดยนายหลาว ชางไทยจากสงขลา เพื่อใหสวยงามยิ่งข้ึน ดานขาง
ตั้งพระโมคัลลานะและพระสารีบุตร   พระอัครสาวกฝายขวาและฝายซาย หนาพระพุทธรูปตั้งโตะหมู
บูชา ดานหลังพระเศียรมีประภามณฑลฉายรัศมี ดูอีกลักษณะหนึ่งคลายธรรมจักร แตพระเศียรแตกตาง
จากพุทธรูปในคติแบบไทย ดวยลักษณะที่มีกอนเนื้อหรือแปะเชา อันแสดงถึงมหาพุทธิปญญา ตามพุทธ
ประติมาแบบจีน ดานนอกของโบสถตั้งใบเสมาในซุมพัทสีมากลีบบัว 6 ซุม  แมเปนโบสถแตพื้นที่ใชสอย
นอย ประกอบกับมีผังหกเหล่ียมไมเอ้ือตอการทําพิธีกรรมใหญ ๆ จึงเปนวัดที่ไมนิยมทําพิธีอุปสมบท 
นอกจากพื้นที่จํากัดแลวพระประจําวัดไมมีคุณสมบัติเปนพระอุปฌาช   หากจําเปนบวชตองนิมนต
พระสงฆจากวัดอ่ืนๆ โบสถจึงไมใชประโยชนมากนัก    นอกจากสรางตามประเพณีและเพิ่มความ
สวยงามแกวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพถายประกอบ 9                         โบสถไทยและเจดียพมา 
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 เจดีย 
 เจดียมี 2 องค คือ เจดียเดิมซึ่งอยูหลังโบสถกับเจดียองคใหมดานเหนือวิหารพระนอน   ซึ่งมี
ขนาดสูงใหญกวามาก   ฐานเจดียเดิมสรางลํ้าเขาไปในโบสถเนื่องจากโบสถที่สรางใหมไมสามารถขนาด
เนื้อที่   ลักษณะฐานเจดียแผออกกวางลดหล่ัน 5 ชั้น ตอข้ึนไปเปนมาลัยเถา 3 ชั้น องคระฆัง ลวดบัว
หรือรัดอกคาดองคระฆัง   ยอดเปนวงแหวนซอนลดหล่ันเรียกวา ฉัตรวลีหรือปลองไฉน ลักษณะทั่วไป
เปนเจดียแบบมอญหรือพมามากกวาเปนทรงไทยประเพณี    สวนเจดียองคใหญมีลักษณะพิเศษ โดย
สรางเปนชั้น ๆ มีระเบียงและประตูลอมรอบ   ลักษณะเจดียสรางระเบียงคลายเจดียจีน   ที่วัดเก็ก ลก ซี
บนเขาเตายานไอเยอรอิตัม   แตละชั้นประดับตกแตงดวยลายเทพนมและยักษแขก ยักษทุกตัวมีรูปราง
ผอมบอบบาง เหนือข้ึนไปเปนองคระฆังและปลองไฉน เจดียสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นลางตั้งเปน
หองโถงตั้งพระพุทธรูปประจําวัน  รอบนอกเปนที่ใสอัฐผูลวงลับ ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน  เดิมมีแนวคิด
จะตั้งพระพุทธบาทไวเบื้องบน  ใหคนสามารถเดิมชมวิวบนระเบียงโดยรอบ แตทางการไมอนุญาติเพราะ
ไมผานการดูแลตรวจสอบอยางถูกตอง (การขอจัดสรางใดๆ ภายในวัดเพิ่งออกกฏหมายควบคุมเม่ือไม
นานนี้เอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                               ภาพถายประกอบ 10                       สุสานและเจดียองคใหญ 
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 วิหารพระโพธิสัตวกวนอิม 
 วิหารมีผังหกเหล่ียม   หลังคาเรียบงาย ซุมประตูตกแตงลวดลายราหูคาบหางมังกรและรูป
กวนอิม สวนหนาตางตกแตงลวดลายมังกรเชิดหนาเขาหากอนเมฆและดวงอาทิตย   ในกรอบบันแถลง
เปนลวดลายพันธุพฤกษา   ลักษณะนี้จะเห็นวามีอิทธิพลจีนเดนชัด   แตราหูนั้นเปนคติแบบไทย อยางไร
ก็ตามงานประเภทหนาสัตวนี้มีปรากฎการณหลายแหง บางคนเรียกลายเกียรติมุข หรือหนากาล ใน
วัฒนธรรมฮินดูนิยมตั้งลายเกียรติมุขอยูเหนือหลังคาทั้งสองดาน   ดังที่ปรากฏบนหลังคาวัดมหามาเรียม
มานในจอรททาวน   แตไมมีขากรรไกรลาง   ที่บุโรพุทโธมีรูปหนากาลประดับอยูที่ซุมประตู จึงมี
ความหมายผูรักษาประตูหรือผูปกปดส่ิงชั่วราย ในประเทศไทยมีปรากฎที่วัดพระศรีมหาธาตุสุโขทัย หนา
บันเหนือประตูเปนรูปหนากาล ปลายกรอบซุมเปนมังกร   สันนิษฐานวาชางสังเกตุเห็นหลาย ๆ แหง แลว
นํามาผสมผสานประยุกตกับการออกแบบตกแตงวัดนี้ สวนการตกแตงซุมหนาตางไดแนวคิดจากหลังคา
ศาลเจาและวัดจีน ซึ่งเปนรูปมังกรสองตัวดั้นเมฆหันเขาหาดวงอาทิตยหรือมุกอัคนี   มังกรดั้นเมฆมี
ความหมายทางมงคลดวย ภายในประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมองคใหญเปนประธาน และมีรูป
กวนอิมขนาดเล็กตั้งบนโตะหมูบูชา เปนการใชระเบียบการตั้งโตะบูชาแบบไทย   แตวางกวนอิมแทนการ
วางดอกไมหรือธูปเทียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพถายประกอบ  11                        วิหารพระโพธิสัตวกวนอิม 
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                ภาพถายประกอบ  12        การตกแตงซุมหนาตางวิหารกวนอิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ภาพถายประกอบ  13           ภายในวิหารกวนอิม 
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 ศาลพระพรหม 
 ศาลพระพรหมกอสรางอยางเรียบงาย ไมมีผนังปดกั้นอยางมิดชิด องคมหาพรหมประทับนั่งบน
บัลลังก หอยพระบาทขางหนึ่ง    พระพักตร 4 หนา พระกร  6  กร   แตละกรถือสังข หมอน้ํา คัมภีร  คฑา  
จักร  กระจก พระพรหมเปนที่นับถือทั้งชาวพุทธและชาวฮินดู ในคติความเชื่อของฮินดู พระพรหมคือ
ผูสรางโลก   ในคติของชาวพุทธพระพรหมคือผูทําความดี   ตั้งม่ันอยูในหลักพรหมวิหาร 4 ดานขางมีรูป
เทพบุรุษ และเทพสตรีชั้นรองในทาพนมมือ เหนือองคพระพรหมแขวนผาแดงเขียนเปนคํามงคลภาษาจนี 
เชน  ขอใหเงินทองเต็มบาน  ใหม่ังมีศรีสุข  แขวนโคมจีน ยอดอาคารทําคลายยอดมณฑป  มีสามเหล่ียม
บันแถลงขนาดเล็กซอนกันทุกดานมณฑป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                   
                ภาพถายประกอบ  14                 ศาลทาวมหาพรหม 
 
 จิตรกรรมฝาผนัง 
 สวนใหญเขียนเบื้องหลังพระนอน  บนสุดเปนรูปเหลานางฟา ถัดลงมาเปนทศชาติชาดก รอบ
ฐานพระนอน ลงสีทองเปนบนภาพนูน ยกเวนดานหลังเปนรูปพุทธประวัติ  โดยเร่ิมตอนเทวดาอารธนา
เทพบุตรมาอุบัติเปนพุทธ จนถึงตอนแจกพระบรมสารีริกธาตุ  ผนังภายในวิหารพระนอนระหวางชอง
หนาตางเขียนเร่ืองพระเวสสันดรชาดก  เขียนอยางมีแสงเงา ระยะใกลไกลตามแบบจิตรกรรมตะวันตก   
ผูที่เขียนเปนพระเชื้อสายไทย ชื่อทุเรียน  
 



 72

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพถายประกอบ 15                           จิตรกรรมในวิหารพระนอน 
  
 นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลวงพอขวดซึ่งเปนเจาอาวาสรูปแรก หอระฆัง  โรงธรรม (ใชสอย
เปนโรงครัว โรงฉันทดวย)  หอสมุด ป พิบูลยสงคราม  ศูนยภาษาและวัฒนธรรมไทย อาคารเหลานี้
ออกแบบงาย ๆ   แบบไทยประยุกต  กุฏิพระสงฆที่มีลักษณะบานแบบมาเลยพื้นถิ่น มีรูปพระแมธรณีบีบ
มวยผม  ที่นาสนใจคือรูปขุนชาง ที่กลาวกันเปนเพียงการทดลองฝมือของพระนิตยยามวาง  อดีตลูกวัด
ซึ่งมรณภาพแลว  แตตอมานักทองเที่ยวเขามาบูชากราบไหว บนบาน กลายเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               ภาพถายประกอบ  16                   กุฏิพระแบบบานพื้นเมือง 
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 2  ปจจัยท่ีสงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย 
 จากลักษณะทางกายภาพของวัดไชยมังคลารามขางตน จะเห็นวา มีศิลปกรรมที่แสดงถึง
อิทธิพลจีน ไทย พมา และฮินดู ลักษณะดังกลาววิเคราะหไดวาเกิดจากปจจัย 3 ประการ 
 ปจจัยทางประวัติศาสตร  
 จากการดําเนินการของรัฐบาลอังกฤษ อังกฤษครอบครองเกาะปนังรวมถึงรัฐตาง ๆ ในมาเลเซีย 
จนถึงป พ.ศ. 2500 จึงถอนตัวจากแหลมมลายู วัดสรางข้ึนในสมัยที่อังกฤษปกครอง  ดังนั้นในการขอ
ที่ดินจึงตองไดรับพระราชทานจากกษัตริยอังกฤษ  คือสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย  (ครองราชยระหวาง   
พ ศ. 2380 – พ ศ. 2444)   อังกฤษจึงใหที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อทะนุบํารุงและสรางอารามในพุทธศาสนาทั้ง
ชาวไทยและชาวพมา  เนื่องจากบริเวณปูเลา ติกุสมีชาวไทย ชาวพมาอาศัยอยูมาก   อยางไรก็ตามหาก
พิจารณาส่ิงปลูกสราง    วัดพมาสรางอยูกอนแลว จากหลักฐานภาพวาดเปนอาคารไมกับเจดีย ซึ่งสราง
ข้ึนราว   พ.ศ. 2348     แตคร้ังนั้นไมไดขอพระราชทานที่ดินอยางเปนทางการ จนเม่ือสรางวัดไทยใน 
พ.ศ. 2388   ในการพระราชทานใหสรางวัดไทยนี้มีวิธีการออมคอมบางประการ เปนตนวา ใหบริษัทอิสต
อินเดียผูกอสรางวัดไทยชวยออกโฉนดในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย และเจรจาให
ขาหลวงอังกฤษประจําปนังคือ มร.แอล. การลิงลงนามมอบที่ดิน  สําหรับสรางวัดพุทธศาสนาของชาว
ไทย    ทําใหวัดไชยมังคลารามมีขอบเขตชัดเจนแยกจากวัดพมา    ขยายถนนผากลางแยกสวนฝายพมา
และวัดฝายไทย    แตกระนั้นก็ตามอังกฤษเห็นความจําเปนที่ตองมีพมาเขามาชวยดูแลการสรางวัดไทย  
จึงตั้งกฎระเบียบใหคณะกรรมการบริหารวัดหรือทรัสตี้ ตองมีคนพมาอยางนอยคร่ึงหนึ่ง   หาก
คณะกรรมการมี 4  คน   ตองเปนชาวพมา   2  คน ชาวไทย  2 คน   จากที่ชาวพมาเขามาดูแลสาธารณ
สมบัติและผลประโยชนของวัดดวย     ทําใหศิลปกรรมบางสวนโอนเอียงตามแบบพมา  หากจะสรางส่ิง
ใดภายในวัดไทย ตองไดรับความเห็นชอบจากพมา   ดังคําสัมภาษณของอดีตคณะกรรมการของวัดคน
หนึ่งวา    “เวลาจะสรางอะไร ตองปรึกษาพมาทุกคร้ัง พมากับไทยทะเลาะกันบอย รูแตทําอะไรไมได 
พมาจะตาน สงสัยกลัววาวัดไทยจะสวยกวาวัดพมาที่อยูตรงขาม”   ( วันดี  อรุณรัตนา, 2554: 
สัมภาษณ)   จะเห็นวาบทบาทของพมาไมเพียงสงผลตอรูปทรงศิลปกรรมเทานั้น ยังสงผลตอความพิ
ถันพิถัน  การระงับมิใหสรางศิลปกรรมที่มีความละเอียดประณีตกวา   หากพิจารณาถึงความเปนจริงใน
ปจจุบันจะพบวา นักทองเที่ยวจะชื่นชมถึงความละเอียดละออของลวดลายความอลังการศิลปกรรมของ
วัดพมามากกวาวัดไทย  จากตําแหนงคณะกรรมการวัดที่ตองจัดสรรโควตาเปนชาวพมาทุกคร้ัง  ขณะที่
วัดพมาไมมีฝายไทย   ทําใหฝายไทยเสียเปรียบ   ชาวไทยจึงพยายามเรียกรองใหแกกฎระเบียบเหลานี้ 
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 อํานาจของผูนําและคณะกรรมการวัด  
 งานศิลปกรรมมีรูปลักษณหลากหลายเพียงใดข้ึนกับความเห็นชอบของเจาอาวาส  ผูนําหรือ
คณะกรรมการวัด  ในการกําหนดรูปแบบสถาปตยกรรม ประติมากรรม   จิตรกรรมตกแตง   การระดม
ทุน  มองหาผูอุปถัมภ การจัดจางและหาชางฝมือ ขณะเดียวกันก็ข้ึนกับศักยภาพดานมนุษยสัมพันธ   
การส่ือสาร  ซึ่งบางคร้ังตองสวมบทบาทเหมือนนักโฆษณาหรือนักการตลาด    ดังที่พบวา งานอาคาร
และศิลปกรรมของวัดไชยมังคลารามสวนใหญสรางข้ึนสมัยที่พระอาจารยแดง  ธรรมปาโลหรือหลวงพอ
แดงเปนเจาอาวาส    พระอาจารยแดงเปนชาวสิงหนคร (เดิมอยูวัดนางเลา)จังหวัดสงขลา เปนเจา
อาวาสที่ 12    (ชวงระหวาง 2491-2546 มรณภาพเม่ืออายุ 82 ป) เปนพระนักพัฒนาและมีสภาวะผูนํา
จนชาวปนังเล่ือมใส  จนไดรับฉายาพระราชมงคลวิเทศ    พระอาจารยแดงเปนผูคิดสรางวิหารกวนอิม   
ศาลทาวมหาพรหม รูปปนพระแมธรณีบีบมวยผม     ตามหาชางจากเมืองไทยมาสรางพระนอน   การ
ระดมทุนเนื่องจากสามารถพูดภาษาจีน   และเปนกําลังสําคัญที่สุดในการขอเปล่ียนแปลงคณะ
กรรมการบริหารวัดไทยไมใหชาวพมาเขามามีสวนรวม   โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการชาวไทย   
หนึ่งในคณะกรรมการคือลุงวันดี (อายุ 88ป) ซึ่งปจจุบันออกจากตําแหนงแลว     ดังที่ลุงวันกลาววา    
“ในชวงที่ทานแดงมีชีวิตอยูนั้น ทานเรียกประชุมและชี้แจงวา ตอนนี้วัดเจริญแลวเราตองแยกกับพมา 
อยาใหมีมัคทายกฝายเขาเขามายุงเกี่ยว จากนั้นทําหนังสือรองเรียนใหศาลพิจารณาลุงเองในฐานะ
กรรมการก็อยากใหประสบผลสําเร็จ จึงตั้งปนิธานวา หากสําเร็จจะรํามโนราหถวายพระนอน”    (วันดี    
อรุณรัตนา,  2544: สัมภาษณ)      
 จากคําสัมภาษณนี้แสดงใหเห็นวา   ชาวไทยมีความอึดอัดใจมานาน   เจาอาวาสอ่ืนๆ ไมได
ตอสู เปนเพราะอํานาจพระอาจารยแดง   ที่สามารถรวมพลังกายและใจใหไดมาซึ่งอิสรภาพ   ทําใหชาว
ไทยทุกคนชื่นชม     ลุงวันเปนชาวมาเลยเชื้อสายไทย บิดาอพยพมาจากบานปาขาด อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา    มาตั้งรกรากที่ไทรบุรี กอนยายมาอยูบนเกาะปนัง    ลุงวันเดิมมีอาชีพมโนราห รับจาง
แสดงตามงานวัด   ศาลเจา บาน  งานแกบน ในการเรียกรองอิสรภาพจากพมานั้น เม่ือสําเร็จลงลุงวันได
รําแกบนถวาย การรํามโนราหคร้ังนั้น   จึงถือเปนคร้ังสุดทาย  ในอาชีพนักแสดง   ปจจุบันทางรัฐปนังได
มอบรางวัลทรงเกียรติ  ยกยองเปนศิลปนดีเดนดานการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม   การมีคณะกรรมการ
เปนฝายไทยลวนทําใหศิลปกรรมของพมาในวัดไทยคอยๆ เส่ือมสลายไป   หลังจากนั้นชาวไทยบริหาร
วัดกันเอง คณะกรรมการฝายไทยบางคนเปนลูกคร่ึงจีน สามารถพูดภาษาจีน ทําใหระดมทุนจากผู
อุปถัมภโดยงาย การจัดหาทุน   บางคร้ังจัดมหรสพภายในวัด  เชน ลิเก หนังตะลุง มโนราห เพื่อจูงใจให
เขาวัด   เม่ือมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก  ก็สามารถจัดขายดอกไม เคร่ืองบูชาตางๆ เพื่อบูรณะตกแตงวัด
ใหมีความสวยงามมากข้ึน 
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 สภาพแวดลอมของวัดท่ีมีชาวจีนอาศัยอยูมาก  
 บทบาทของพมาที่มีตอวัดไทยลดลง พรอม ๆ กับชาวจีนที่มีบทบาทมากข้ึน อันเนื่องจากการหา
เงินบริจาค ที่สวนใหญชาวจีนมีกําลังทรัพยบริจาคทําบุญมากกวาคนไทย ความตองการใหชาวจีนเขาวัด
จํานวนมาก  ประกอบกับความปราถนาของนายทุนจีนผูอุปถัมภ จึงตองมีศิลปกรรม รวมถึงรูปเคารพ
ตามคตินิยมแบบจีน บนเกาะปนังมีชาวจีนอาศัยอยูมากประมาณ 60 เปอรเซ็นต อันเปนผลจากการเปด
เปนเมืองทา ศูนยกลางการคาของอังกฤษบนแหลมมลายู ชาวจีนสวนหนึ่งบากบั่นการงาน ยกฐานะเปน
เถาแกหรือเจาสัว เปนเจาของกิจการ ประกอบกับกิจการรานคา   ดังที่ฟรานซิส  ไลน ผูบุกเบิกเกาะปนัง
ประทับใจในความอุตสาหะของชาวจีน  และเขียนบันทึกไววา ชาวจีนเปนกลุมที่มีคาที่ สุดของชาติ 
เพราะเปนกลุมเดียวที่สามารถเพิ่มรายไดใหประเทศ โดยที่รัฐบาลอังกฤษไมตองลงทุนลงแรง (หนาตางสู
โลกกวาง:มาเลเซีย, 2547: 68) ชุมชนชาวจีนไมคอยยอมรับวัฒนธรรมมาเลย แตกลับนําประเพณีของ
ตนเขามา นับถือศาสนาพุทธเชนเดียวกับคนไทย แมตางนิกายแตนับถือพระพุทธเจาองคเดียวกัน ชาว
จีนจึงยอมรับในคตินิยมแบบไทย เกิดการแลกเปล่ียนสังสรรควัฒนธรรมระหวางกัน เปนปจจัยให
ศิลปกรรมจีนเขามาผสมผสานอยูในวัดจํานวนมาก 
 
 3 ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดเปนสื่อนํา 
 วัดไทยในแหลมมลายูเปนพื้นที่หนึ่งที่คนตางวัฒนธรรมใชเปนที่สรางปฏิสัมพันธ เนื่องจากวัด
ไทยมีศิลปกรรมที่โดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะ ศิลปกรรมชวยโนมนําใหคนตางชาติ ตางศาสนา 
วัฒนธรรมเขามาเยี่ยมชม ซึ่งการเยี่ยมชมไมเพียงถายรูปเปนที่ระลึก ยังอนุโมทนา บริจาคเงินและส่ิงของ
ตามแรงศรัทธา ถวายศิลปวัตถุเปนพุทธบูชา   ความศรัทธาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ทําใหวัดไชยมัง
คลารามรํ่ารวยดวยศิลปะลํ้าคา   ปฏิสัมพันธจึงมีลักษณะของการเขามาแสวงบุญ นอกจากนี้ยังมี
ปฏิสัมพันธในแงอ่ืน ดังกลาวตอไปนี้ 
 ปฏิสัมพันธดานการเมืองระดับองคกร    
 จากการอธิบายขางตน จะพบวาความสัมพันธระหวางศิลปกรรมในวัฒนธรรมไทยกับตาง
วัฒนธรรมยังอยูในมิติการเมือง   กลาวคือ เม่ือวัดไชยมังคลารามถูกกําหนดตั้งแตเร่ิมสรางใหมีกรรมการ
วัดเปนฝายพมารวมอยูดวย กอใหเกิดปฏิสัมพันธทั้งดานบวกและดานลบ  ดานบวกคือการสรางความ
เขาใจและแลกเปล่ียนเรียนรูพุทธศิลป  ในฐานะพุทธศาสนิกชนดวยกัน   ดานลบดูเหมือนจะเปนฝาย
ไทยที่เห็นวา พมาเอาเปรียบ วัดไทยพมาเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวมกับคนไทย ทําให
ศิลปกรรมวัดไทยโอนเอียงตามแบบพมา  แตขางฝายพมาไมมีฝายไทยเขาไปมีสวนรวม การที่พมามีสวน
รวม  อยูในความแคลงใจของคนไทยเร่ือยมา  ดังที่ลุงวันดี   อรุณรัตนา อดีตคณะกรรมการวัดคนหนึ่ง
กลาวหลายประโยควา  (2554: สัมภาษณ) 
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-   “คนพมามีนโยบายอะไร อยาไปเชื่อ เขาอาจมีนโยบายฮุบวัด” 
-   “วัดไทยจะทําอยางไร หากพมาไมอนุมัติก็ทําอะไรไมได พอวัดไทยเจริญเร่ือยมา ก็อิจฉา

ริษยาเปนเร่ืองธรรมดา” 
-   “แตกอนวัดมีรายไดเทาไร พมาเขาตองนับ พอไทยแอบนับพมารูก็ฟองศาล ศาลพิจารณา

เห็นวา ตองใหเจาหนาที่รัฐมาควบคุมดวย รายไดวัดเลยตองแจงใหรูถึงทางการ” 
 จากคํากลาวขางตนพิจารณาไดวา วัดไทยกลายเปนพื้นที่ตอรองไปดวย ฝายไทยพยายามที่จะ
ใหพมาถอนตัวออกจากการเปนคณะกรรมการบริหารวัดไทย จึงใชกระบวนการทางศาล จนศาลตัดสิน
ใหคณะกรรมการวัดไทยไมมีชาวพมารวมอยูดวย แตตองแลกดวยที่ดินฝงวัดไทย โดยเฉือนใหกับพมา
อีกประมาณ 2 ไรเศษ รวมถึงบานลุงวันดีซึ่งอยูขางวัดก็ตกเปนดินฝายพมาดวย  การตอรองกรณีไทยกับ
พมาในที่สุดศาลเปนผูตัดสิน ดังที่มัคทายกคนปจจุบันกลาววา  (สงคราม   ซาเปา. 2554: สัมภาษณ) 
 “กอนผมเปนมัคทายก ฝายไทยฝายพมาไดตกลงกัน เขาแบงไปเลยวาแปลงเลขที่ 2102 เปน
ของวัดไทย แปลงเลขที่ 2103 แยกเปนของพมา ศาลตัดสินใหแบงไมใชเราแบงเอง ดินวัดตั้งอยูใน
อํานาจของศาล ใตอํานาจของอัยการ   วัดทุกวัดตองข้ึนกับอธิบดีอัยการ การตั้งผมเปนมัคทายกก็ไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีอัยการ”  
 อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา เหตุใดพมาจึงใชที่ดินฝงไทยเปนเคร่ืองตอรอง และส่ังใหศาล
พิจารณา มัคทายกตั้งขอสังเกตวา 
 “เปนเพราะพมามีบทบาทในวงราชการมากกวาไทย พมาอพยพมาอยูปนังกอนไทยในฐานะ
เมืองข้ึนของอังกฤษ พมายายถิ่นมาทํายาสูบ อังกฤษเลยใหดินแกพมายานปูเลาดิกุสพอมีคนไทยเขามา
ก็มาขอบางสวน พมานี้เกงหลายอยางพูดอังกฤษไดแตกฉาน เกงกวาไทย เขาทํางานเปนเจาหนาที่รัฐ 
ทํางานอําเภอ เขาจึงชวยเหลือกันเอง”  
 อาจกลาวไดวาพมามีบทบาทการเมืองสูงกวาไทย  อยางไรก็ตามหลังจากแยกเปนอิสระแลว 
เปนตามกฏหมายเทานั้น   แตความสัมพันธฉันมิตรบานใกลเรือนเคียงยังมีอยู   พระพมามาวัดไทย  พระ
ไทยไปวัดพมา  เม่ือวัดไทยจัดงาน  พมาก็สงอาหารมาชวยเหลือ  เวลาพมามีงานเราก็สงอาหารไป  พระ
พมายังใหคําแนะนําในศิลปกรรมของวัดไทย   เม่ือวัดไทยขอรับบริจาคเงินชวยเหลือน้ําทวมที่กรุงเทพฯ  
พมากส็นับสนุน และสงส่ิงของมาดวย 
 นอกจากปฏิสัมพันธกับชาวพมา  ยังมีกบัชาวมุสลิมมลายู โดยเฉพาะในระดับเจาหนาที่รัฐ  ที่มี
ความสัมพันธดวยดี   ทําใหวัดไทยเม่ีอจะทํากิจการใดดานศิลปวัฒนธรรมไดรับความเห็นชอบโดยงาย 
ดังคํากลาวของคนเชื้อสายไทยรายหนึ่งวา   “ถาเทียบอินเดีย จีน คนไทยดูดีกวา ตอนผมเปนหัวหนาไม
เคยสู มีอะไรก็ขอกันงาย ๆ ถาไปเถียงเขาคงไมให กลุมนอย คงตอรองไมไดนัก รัฐบาลปนังชวยเหลือ
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เต็มที่” (สงคราม ซาเปา. 2554: สัมภาษณ)  กลาวคือ คนไทยแมกลุมเปนชนกลุมนอยแตเปนที่เกรงใจ
ของฝายรัฐ นอกจากอยูในฐานะภูมิบุตรแลว ยังเปนเพราะสายสัมพันธของรัฐไทยตั้งแตอดีตทําใหคน
มลายูมองเห็นคุณคาของศิลปกรรมไทย ความสําเร็จเหลานี้ทําใหลุงวันดี ซึ่งเปนคนเชื้อสายไทยที่อาวุโส
ที่สุดขณะนี้ กลาวอยางตื้นตันใจวา   “ลุงทําสําเร็จ ลุงไดรับส่ิงที่ลุงหวังแลว วัดไทยจะไดเปนอิสระ แม
บานลุงตองตกไปอยูในที่พมา ก็ไมเสียดาย ลุงทําเพื่อคนไทยทุกคน” 
 พระมหาปรีชา  (2554: สัมภาษณ) รักษาการเจาอาวาสองคปจจุบันกลาววา “เดี๋ยวนี้จะสราง
อะไรตองขออนุญาติจากรัฐบาลปนัง  แตอยาทําใหใหญกวามัสยิด”  ปฏิสัมพันธที่เกิดจากการเมือง
ระดับองคกรหรือวัดนี้จะเห็นวา มีความสลับซับซอน เพราะตางฝายตางสูเพื่อชวงชิงความหมาย แตผล
สุดทายความสัมพันธนั้นมีความประนีประนอม ฝายไทยพยายามตอสูใหพมาถอนตัวออก เพื่อชิง
ความหมายของความเปนไทย ฝายพมาตอรองโดยขอที่ดินฝายไทย ความหมายที่แทจริงจึงอยูที่ฝายไทย
วาจะยอมเสียอิสรภาพหรือเสียดินแดน   การเสียที่ดินบางสวนแกพมาจึงทําใหวัดไชยมังคลารามมี
ความหมายในฐานะวัดของคนไทยอยางแทจริง 
 ปฏิสัมพันธในฐานะท่ีวัดเปนแหลงรวมทางจิตวิญญาณ   
 วัดไชยมังคลารามนอกจากเปนพื้นที่ทางกายภาพ มีที่ดิน วัตถุส่ิงปลูกสรางที่วัดไดดวยปริมาตร
แลว ยังเปนพื้นที่ทางจิตวิญญาณและทางความรูสึกนึกคิด เปนศูนยรวมแหงความศรัทธา ศิลปกรรมของ
วัดกอใหปฏิสัมพันธระหวางคนตางเชื้อชาติ ตางวัฒนธรรม โดยเฉพาะพุทธประติมากรรม ที่คนทั้งใน
วัฒนธรรมไทย จีน และฮินดูตางเล่ือมใส วัดไทยเปนพื้นที่กอใหเกิดจินตนาการตาง ๆ นานา เม่ือคนมี
ความรูสึกและใหความหมายแกวัดอยางไร   ก็สงผลกลับไปหาคนนั้น คนไทยเห็นพระนอนในวิหารคือ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา เชนเดียวกับชาวจีนที่พระองคก็คือ สิกแกเหมานี่ฮุดโจว หรือพระศากยมุนี 
สวนฮินดูเชื่อวาพระพุทธเจาก็คือ อวตารของพระนารายณ การที่คนเหลานี้มีความเชื่อทางศาสนา
คลายกันและการที่วัดถูกออกแบบใหมีศิลปกรรมไทย จีน พมาผสมกัน ทําใหวัดเปนพื้นที่พบปะสังสรรค
ทางสังคมของคนตาง ๆ เปนพื้นที่ปฏิบัติการพิธีกรรมรวมกันดังที่ ผูวิจัยสัมภาษณชาวฮินดู 2 รายในวัดมี
ความเห็นคลายกันวา 

- ชาวฮินดูคนที่หนึ่ง (หญิง)   “ ฉันมีนองสาวแตงงานกับคนจีน ถาเห็นอะไรเกี่ยวกับจีนจะเขา
หา วัดไทยเปนของศานาพุทธมาจากอินเดียเหมือนกัน เวลาเขามาแลวโอบลอมดวย
พระพุทธรูปจะทําใหคิดถึงพระพุทธเจาตลอดไมคิดออกนอกทาง” (จายา  ซิง,  2554 : 
สัมภาษณ) 
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- ชาวฮินดูคนที่สอง (ชาย)  “ ศาสนาพุทธและฮินดูมาจากรากเดียวกัน วัดไทยมีศิลปะที่
ประณีต สวยงาม ดูสบาย ๆ เห็นพระยิ้มแลว คนที่มีความทุกขจะรูสึกดีข้ึน”   (อนันยา  
จาบู, 2554: สัมภาษณ) 

จากคําสัมภาษณสังเคาะหไดวา ศิลปกรรมจะเปนทางเชื่อมใหเกิดปฏิสัมพันธ สะทอน
ปรากฎการณ 2 กรณี ประการแรก ศิลปกรรมไมจําเปนตองแสดงเอกลักษณเฉพาะของวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่ง การที่ศิลปกรรมหนึ่งปรากฎข้ึน อาจเชื่อมโยงไปสูความสัมพันธกับวัฒนธรรมอ่ืนโดย
สายเลือด โดยความชอบ โดยความผูกพัน เชน ชาวมุสลิมเขาวัดไทยเพราะมีแมเปนคนไทย มีญาติพี่
นองแตงงานกับคนไทย    ประการที่สองศิลปกรรมที่จะโนมนําใหศรัทธา ตองมีลักษณะผอนคลาย หาก
เปนประติมากรรมรูปเคารพตองฉายพระพักตรอ่ิมเอิบ ความเปนผูเมตตา ศิลปกรรมมีคุณคาทางจิตใจ
และความประณีตในรายละเอียดจะเสริมสรางความสุขเชิงคุณภาพไมใชปริมาณ 

วัดยังเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนแหลงรวมของวิญญาณ เนื่องจากคนไทย คนจีน รวมถึงคนพมาใช
วัดไทยเปนสุสานดวย   แตเดิมวัดไชยมังคลารามมีที่เผาศพแบบเชิงตะกอน ปจจุบันทําลายแลว การเผา
ศพจะทําที่สถานฌาปนกิจที่รัฐจัดสรรให   คนไทยคนจีนที่อุปถัมภวัดจะเอากระดูกใสโกศบรรจุในชอง
เล็ก ๆ ใตฐานพระนอน ในบัวหรือเจดียขนาดใหญที่สรางข้ึนเฉพาะการ   บนฐานวัฒนธรรมความเชื่อที่
ใกลเคียงคือความเชื่อเร่ืองสวรรค และการใหวิญญาณผูตายไปหลอมรวมกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์  ทําใหวัดไทย
เปนที่ปราถนาของทุกคน คนจีนบางคนพึ่งพาพระสงฆทําพิธี  ใชวัดไทยตั้งโกศใสกระดูก ฝงศพหลังวัด
ศิลปกรรมเกี่ยวกับความตาย เชน โกศ  บัว   เคร่ืองหมายบนหลุม มักไดรับการออกแบบตกแตงอยาง
ประณีต พิถีพิถัน เพื่อเกื้อหนุนชีวิตในโลกหนา 

ปฏิสัมพันธในฐานะท่ีวัดเปนสถานทองเท่ียวและจัดเทศกาลตามประเพณีไทย  
วัดไชยมังคลารามกลายเปนพื้นที่ทางสังคมที่มีพลวัตมากกวาวัดไทยอ่ืนๆในปนัง   เนื่องจาก

เปนหนึ่งในสถานทองเที่ยวสําคัญในปนัง ดวยเหตุที่มีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม จึงตองบริหารจัดการ
ใหวัดมีความสวยงาม เปนระเบียบ รวมถึงการจัดเทศกาลประจําป ศิลปกรรมเปนปจจัยหนุนเสริม
ประการหนึ่ง เนื่องจากวัดพมาซึ่งอยูฝงตรงขาม ไดชื่อวามีความพิถีพิถันในรายละเอียด ทําใหวัดไทยตอง
ตื่นตัวเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยว ไมใหหันไปชมวัดพมาเทานั้น  ทางฝายพมาก็เชนเดียวกันเม่ือเห็นวาวัด
ไทยมีพระนอนจึงสรางพระยืนข้ึนใหม  ดังมีชาวไทยคนหนึ่งกลาวา “พมาเห็นมีพระนอนของไทยจึงสราง
พระยืนดึงดูดความสนใจ (บุญเหลือ  อรุณรัตน. 2554: สัมภาษณ) เหตุนี้จึงตองใชงบประมาณ  การ
ระดมทุน ทําใหวัดไทยถูกเพงเล็งในแงผลประโยชนเสมอ   เชน การเขามาคาขายบริเวณวัด   การใหเชา
ที่ใสอัฐิสําหรับชาวจีน (คนไทยไมเสียคาเชา) การใหเชาหรือขายดอกไม ธูปเทียนเคร่ืองบูชาในวิหาร  
พื้นที่ วัดเปนแหลงปฏิสัมพันธของคนที่เขามาแสวงประโยชน ขณะเดียวกันเปนแหลงใหทานแก
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ผูดอยโอกาส ดังที่มีผูประจําวัดคนหนึ่งกลาววา “เวลามีงานบุญ การเล้ียงพระจะมีคนทําให เวลามีงาน
บุญ คนที่มาทําบุญจะใหกินฟรี อาหารที่เหลือสงสถานสงเคราะห” (ประคอง  ชุมณี 2554: สัมภาษณ) 

พื้นที่ของวัดยังเปนที่จัดเทศกาลตาง ๆ ตามประเพณี เชน ลอยกระทง   สงกรานต ทอดกฐิน 
ทําบุญเดือนสิบ   จึงเปนพื้นที่มีปฏิสัมพันทางสังคมเกิดข้ึน ซึ่งไมเฉพาะคนไทย คนจีนเทานั้น มีชาวฮินดู 
ชาวมุสลิม ชาวตะวันตก ชาวญี่ปุน เขามาทองเที่ยวและรวมกิจกรรม   คนเหลานี้บางเขามาเรียนรู
ประเพณีที่แปลกแตกตางจากตน บางเขามารับประมูล  จัดเตรียมงาน  จัดเตน การตกแตงประดับไฟ  
การใชเทคโนโลยีสมัยใหมสรางแสง สี เสียง   บางเขามารับบริจาคทาน ภายใตวงลอมความสวยงามของ
ศิลปกรรม    บรรยากาศของงานวัดอาจมีทั้งความสนุกสนาน ความตื่นตาตื่นใจ ความผิดหวัง 
ความหมายของวัดจึงมีความหลากหลาย ข้ึนกับกลุมที่มารวมนิยาม ผานปฏิบัติการที่กระทําตอพื้นที่วัด   
การใหความหมายของกลุมตางๆ  มีทั้งการปะทะ ขัดแยง หนุนเสริมและตอรองระหวางกัน ความหมายที่
แตกตางหลากหลายของวัดไทย สะทอนถึงกลุมคนหลากหลายที่เขามามีปฏิสัมพันธภายในวัด 

ส่ิงที่ปฏิเสธไมไดของวัดไชยมังคลารามคือ การเปนพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม ซึ่งไมเพียงการจัด
งานเทศกาลตาง ๆ ยังรวมถึงศิลปกรรมที่ประดิษฐประเพณีข้ึนใหม ดังเชน รูปปนราหูคาบมังกรเหนือซุม
ประตูวิหารกวนอิม ที่มุงหวังใหผูลอดผานรอดพนอุปสรรค ราหูแบบไทยถูกนํามาประยุกตใชกับกวนอิม
ของจีนเพื่อตอบสนองตอคนบางกลุม โดยเฉพาะชนชั้นกลางในเมืองที่ประสบปญหาวิกฤติแหงชีวิต 
ตองการที่พึ่งทางใจ ส่ิงเหลานี้สะทอนวาพื้นที่ทางสังคมไมใชอาณาบริเวณของสถานที่ แตเปนส่ิงที่สังคม
สรางข้ึนจากปฏิสัมพันธของคนอยางนอย  3  ประการ    ประการแรกคือการรวมสรางรวมพัฒนาวัดให
นาอยูนาชม    ประการที่สองคือความสามารถในการใชเทคโนโลยี เคร่ืองทุนแรง    ประการที่สามคือ 
การประกาศอํานาจศักดาของศาสนศิลป    การใหความหมายและคุณคาแกศิลปกรรม ซึ่งไมเพียงความ
สวยงาม   แตยังเปนสัญลักษณทางความเชื่อ  โดยเฉพาะรูปเคารพบูชา   จึงนับเปนปฏิบัติการที่รวมเอา
ลักษณะกายภาพและจิตวิญญาณไวรวมกัน  วัดไทยกลายเปนสถานที่รวมของนักทองเที่ยว   ที่รวมของ
ผูใฝรูศิลปกรรม   แหลงจัดพิธีกรรมและงานเทศกาลตาง ๆ  
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วัดมัชฌิมาราม 
 วัดมัชฌิมาราม ตั้งอยูในหมูบานยุงเกา อําเภอตุมปด ทางตอนเหนือของรัฐกลันตัน ทางฝง
ตะวันออกของประเทศมาเลเซีย   เดิมเรียกวาวัดกลางเพราะเปนวัดที่ตั้งอยูระหวางวัดตาง ๆ ซึ่งมีอยู
หลายวัด  ตั้งริมถนนหลักเชื่อมระหวางดานตากใบ จังหวัดนราธิวาสถึงเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน  ฝง
ตรงขามเปนวัดหัวนอนยุงเกาหรือวัดประชุมธาตุชนาราม  ในอําเภอตุมปดมีวัดไทยถึง 11 วัด กลันตันมี
คนไทยประมาณ 14,000 คน ประมาณ 6,500 คนอาศัยอยูในตุมปด สะทอนวาเปนชุมชนไทยขนาด
ใหญ เนื้อที่วัดมีประมาณ 15 ไร  เปนวัดโบราณอายุเกาแกไมนอยกวา 100 กวาป ภายในวัดมีส่ิงปลูก
สรางไมมากนัก ไดแก โบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค พระพุทธรูปกลางแจงองคใหญ ส่ิง
สําคัญของวัดนี้คือ พระพุทธรูปองคใหญ ดังจะกลาวละเอียด ตอไปนี ้

     ภาพลายเสนประกอบ  17                                                                         แผนผังวัดมัชฌิมาราม            
 1  ลักษณะกายภาพของวัดไทยท่ีมีสวนผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ 
 พระพุทธรูปกลางแจง 
 พระพุทธรูปมีลักษณะประทับนั่ง  ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ ครองจีวรเปนร้ิวเปดพระอุระ บนพระ
อุระเปนรูปธรรมจักร พระเศียรคอนขางกลม  กลางพระนลาฎมีตราหรืออุณาโลมประหวางคิ้ว ขมวดพระ
เกศาเม็ดใหญ ไมมีพระรัศมี ประทับนั่งบนฐานดอกบัวซอนกลีบ  ลักษณะนี้ดูคลายพระพุทธรูปจีน รอบ
ฐานบัวตั้งฉัตรแบบไทย ใตฐานบัวยกเสาเปนหองมีประตูทุกดาน ดานหนาทําซุมหนาบันติดอักษรคาถา
แบบโบราณ  วางฝาพระหัตถขวาซอนทับพระหัตถซาย อยางปางสมาธิที่เรียกวา เสียงเตงอ้ิง อันแสดงถึง
ความพรอมบรรลุถึงฌาน  รอบฐานเปนลานประทักษิณ  สรางศาลาขนาบขาง สามารถเดินเวียนมี
ระเบียงกั้นโดยรอบ  พระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐานขนาดใหญ โดยที่ฐานขนาดใหญนั้นสรางเปน

โบสถ 

ศาลาโรงธรรม 

ศาลาเอนกประสงค 

พระพุทธรูปขนาดใหญ 

ประตู 
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อาคารดวย  ยกเสาเปนอาคารคอนกรีตหนึ่งชั้น และรองรับฐานพระพุทธรูปบนดาดฟาภายในจัดเปน
วิหารหรือพื้นที่ใชสอยเอนกประสงค  พระพุทธรูปกออิฐถือปูน ฉาบผิว ตกแตงเขียนสี เปนแนวคิดของเจา
อาวาสวัดที่ตองการใหมีพระพุทธรูปขนาดใหญประจําวัด โดยไมยึดติดรูปแบบ จะแบบไทย   แบบจีน
หรืออ่ืนใด แตเนื่องจากคนจีนเปนผูบริจาคเงินจึงสรางตามแบบจีน โดยจางชางคนเชื้อสายไทย ชื่อนาย
หลวงและนายพักเปนผูสรางองคพระ 
 ลักษณะอาคารใตฐานพระพุทธรูปออกแบบผังพื้นส่ีเหล่ียมผืนผายอมุม  ผนังดานหนากอเปน
ชองโคง  ติดร้ัวลูกกรงเหล็กรอบฐาน   อาคารตั้งพระพุทธรูปประจํามุม  ประทับนั่งปางสมาธิ ปางรําพึง 
ปางประทานอภัย ปางแสดงธรรม แตละองคมีกระถางธูป   พระพุทธรูปกลางแจงและฐานอาคารหันหนา
สูทิศตะวันออก สูลานโลงกวาง   ทางเดินตามเสนแกนตั้งทวารบาลขนาบขาง   ดานหนึ่งเปนรูปพระเวท
โพธิสัตว  ปกติหากเปนวัดจีนพระเวทโพธิสัตวจะอยูแกนกลางหันหนาสูพระพุทธรูปในวิหาร  และหันหลัง
ติดกับพระศรีอาริยเมตไตรย  หากที่วัดไทยนี้พระเวทฯมิไดตั้งในแกน  อีกทั้งประกบคูกับกวนอู ซึ่งไมเคย
ปรากฎในธรรมเนียมจีน   พระเวทโพธิสัตววางกระบี่ปกพื้นอันมีความหมายวา  วัดนี้ไมมีที่พักและ
อาหารเพียงพอในการตอนรับผูจารึกแสวงบุญที่มาเยือนนานๆ  พระเวทเชื่อวาจะคอยพิทักษวิหารหรือ
พุทธศาสนา คอยปราบปรามเหลาภูติผีปศาจ รูปกวนอูมีผิวสีแดงหนวดยาว  กวนอูถือวาเปนเทพเจา
ผูรักษาพระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน จะเห็นวาการตั้งรูปเคารพทั้งสองเปนคติแบบจีน ขณะเดียวกันเม่ือ
นํามาใชกับวัดไทยจึงอยูเหนือระเบียบแบบแผนการตั้งรูปทั้งสองเสมือนเทพทวารบาล ผูคุมครองวัดไทย
ดวย  ดานหนาประดับตกแตงดวยสวนน้ําตก  พันธุพฤกษาประเภทไมหอม 
 ผนังดานหนาสวนลางประดับรูปปนนูนสูง สิงสาราสัตวหลายชนิด เชน สิงโต ชาง ภายในอาคาร
ตามระเบียงนอกตั้งรูปพระอรหันตจํานวน 16 รูป คือ รูปสมมุติพระอรหันต ผูรอสูนิพพานจนกวาพระศรี
อารยเมตไตรยพระพุทธเจาจะมาตรัสรู เม่ือเขาสูอาคารจากประตูใหญจะเผชิญกับพระยูไลทามกลางเสา
ที่โอบลอมรูปมังกร พระยูไลประดิษฐานอยูภายในตูกระจก พระยูไลคือองคเดียวกับพระพุทธเจาหรือ
พระศากยมนีในพุทธศาสนา ฝายเถรวาท หากมีพุทธลักษณะตามแบบจีนคือ ไมมีพระรัศมีบนพระเศียร 
มีกอนเนื้ออยูเหนือหนาผากอันแสดงถึงอัจริยบุคคล ประทับนั่งปางสมาธิบนฐานหรือบัลลังกดอกบัว 
พระพักตรเอมอ่ิมดวยพระเมตตา บนพระอุระจะมีสัญลักษณสวัสติกะหรือวานอันแสดงถึงความสุข
สวัสดิ์และเคร่ืองหมายประจําฝายมหายาน  เสามีมังกรเล้ือยโดยรอบ หัวเสากลีบบัว มังกรที่ขดตามเสา
มี 5 เล็บ  จํานวน 4 ตัว  สองตัวหนาหันหนาออกประตู ใหญ  สองตัวหลังหันเขาหาพระยูไลคลายกับวา
นอบนอมสักการะ ลักษณะนี้ฐานพระจึงมีสภาพวิหารดวย 
  ดานซายของพระยูไลเปนแทนประดิษฐาน กลุมพระพุทธรูป พระเกจิอาจารย  หรือพระผู
มรณภาพแลว  ซึ่งทําคุณงามความดีแกวัดวัดมัชฌิมาราม  ไดแก หลวงพอทวด  พอทานคลาย  พระ
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อาจารยทิด พระอาจารยแดง  ดานหนาพระพุทธรูปมีโตะหมูบูชาและเคร่ืองพุทธบูชา สวนดานหนาพระ
เกจิอาจารยมีเพียงแทนวางเคร่ืองบูชา พระพุทธรูปไมมีฉากหลัง และมีขนาดเล็กกวารูปปนเกจิอาจารย 
รูปปนพระอาจารยที่มรณภาพแลว   ตกแตงฉากหลังเสริมลวดลายไทยอยางสวยงาม 
 ภายในวิหารบุหินออน ปูพรมสีแดง ผนังเขียนภาพปริศนาธรรม ภาพพุทธประวัติ โดยแยกเปน
ฉาก ๆ ใสกรอบภาพตกแตงลายไทยอยางชัดเจน  ดังเชน ภาพยมทูตกําลังตัดสินความดีความชั่วของ
ผูตาย คนทําบาปปนตนงิ้ว  พระพุทธเจาโปรดขุมนรก  มีเหลาคนบาปสดับฟงเทศนาอยางตั้งใจ 
พระพุทธเจาพิจารณาซากศพ ปลงสังเวชสัจธรรมของชีวิต ภาพปริศนาธรรม ที่มีทั้งพระราชา เศรษฐี นัก
ธุรกิจ คนปา สัตวเดรัจฉานอยูดวยกัน แสดงถึงแนวคิดดานอนัตตา ภาพพระแมธรณีบีบมวยผมหรือมาร
ผจญ การเขียนภาพใชสีน้ํามัน แสดงระยะใกลไกล แสงเงา มีมิติภาพเหมือนจิตรกรรมตะวันตก ประกอบ
ลวดลายบัลลังกแบบศิลปกรรมไทย ภาพยังเพิ่มเทคนิคเพื่อใหสมจริงโดยปนปูนสรางมิติ  แลวระบายสี
 ดานหลังอาคารหรือฐานพระตามแกน  ประดิษฐานพระพุทธประทับนั่ง ปางแสดงธรรมใน
พลับพลาที่ออกแบบตกแตงจั่ว คลายลวดลายวัดพระมหาธาตุสุโขทัย เปนรูปเกียรติมุขคาบหางมังกร 
หนาบันปนรูปเทพ   แวดลอมดวยเหลาเทวดา นางฟา และลายกนกเปนสวนประกอบ  ขนาบขางดวย
ศาลแปะกงหรือตี่จูกง  อีกดานคือเตาเผากระดาษ  ศาลแปะกงเปนศาลเตี้ย ๆ ไมมีรูปสมมุติแปะกง เชื่อ
วาเปนเจาแผนดิน หรือปูแหงแผนดิน เตาเผาทําคลายถะจีนยอมๆ เปดชองเผากระดาษและระบายความ
รอนหรือควันไฟ  ยอดหลังคายอดทรงน้ําเตา   ขางอาคารฐานพระพุทธรูปองคใหญสรางศาลาเกงจีนทรง 
หกเหล่ียมสองชั้น  เปดโลงมีบันไดวนข้ึนแคบๆ  ชั้นบนมีมานั่งและพนักพิงกั้นเปนวงกลม หลังคาซอน 3 
ชั้น ชั้นบนสุดซอนหลังคาชั้นกลางโดยลดชั้นออก หลังคาเชิดสูงปูหลังคากระเบื้องลอน ตกแตงรูปมังกร
เล้ือยรอบหลังคาชั้นบนสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพถายประกอบ  18                ประตูวัด                    



 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพถายประกอบ  19                   พระพุทธรูปประทับนั่งกลางแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          ภาพถายประกอบ  20               ธรรมจักรที่ปรากฏหนาพระอุระและศาลา 
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             ภาพถายประกอบ 21                           ทวารบาลหนาพระพุทธรูปองคใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพถายประกอบ 22                        พระอรหันตในวิหารใตฐานพระ 
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           ภาพถายประกอบ  23                   พระยูไลในวิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพถายประกอบ  24                 การตกแตงซุมพระในวิหาร  
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              ภาพถายประกอบ  25                   เสามังกรในวิหาร 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพถายประกอบ  26                    พุทธประวัติตอนมารผจญในวิหาร 
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             ภาพถายประกอบ  27                   พระพุทธรูปดานหลังองคพระใหญ 
 
 หากพิจารณาลักษณะทางกายภาพของวัดมัชฌิมาราม  ในแงการผสมผสานดังกลาวขางตน
สะทอนใหเห็นบริบทศาสนาและวัฒนธรรมไทยในตางแดน  อยางนอย 3 ประการ ดังนี้ 
 1) วัดมัชฌิมารามเปนวัดไทยแบบเถรวาทหรือหินยาน แตส่ิงกอสรางปรากฎเดนชัดเปน
ศิลปกรรมจีน แบบมหายานเกือบทั้งส้ิน นอกจากเปนการผสานแนวคิดแบบไทย-จีนแลว ยังสะทอนวา
ชาวจีนมีบทบาทคอนขางสูง จนทําใหแบบแผนของวัดไทยเล่ือนไหลจากจารีตประเพณี ดังมีขอสังเกต 
คือ 

1.1) ภายในวิหารใตฐานพระองคใหญ แมมีขนาดกวางใหญ ไดรับการตกแตงอยาง
พิถีพิถัน แตแกนจากประตูใหญ กลับเปนพระยูไล  พระพุทธรูปตามคติจีน  กลาวคือ มีสัดสวนหรือปะรํา
ที่ไดรับจัดสรรพื้นที่โดยเฉพาะ อีกทั้งพระยูไลตั้งอยูในพื้นที่โดดเดนเปนสงา มองเห็นแจมชัดจากประตู
ใหญ ขณะที่พระพุทธรูปแบบไทยตั้งอยูแนบเสาเหมือนไมตั้งใจและมีขนาดเล็กกวา 

1.2) หากพิจารณาถึงบริเวณกลุมประติมากรรมพระพุทธรูป  พระสงฆ พระเกจิอาจารย
มีขนาดใกลเคียงกัน   พระพุทธรูปมีขนาดเล็กกวาเล็กนอย   เบื้องหลังพระสงฆผูลวงลับมีการตกแตง
อยางสวยงาม  ขณะที่พระพุทธรูปเบื้องหลังวางเปลา อีกทั้งระดับความสูงพระเกจิอาจารยกับ
พระพุทธรูปสูงใกลเคียงกัน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับวัดไทยในประเทศไทย พระพุทธรูปไทยตั้งอยูใจกลาง
โบสถวิหาร โดดเดนเปนสงา มีสัดสวนใหญโต อยูในตําแหนงสูงกวารูปเคารพอ่ืนใด  สะทอนถึง
ความรูสึกของคนชุมชนยุงเกา ที่มีตอพระสงฆผูลวงลับ  การเขาถึงพระสงฆชั้นสูงหรือเกจิอาจารยดู
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เหมือนงายกวาพระพุทธองคซึ่งหางกาลเวลา  ความเปนคนไทยกลุมนอยในประเทศมุสลิม ทําให
พระพุทธศาสนาพรามัว  ไปยึดติดบุคคล เปนการลดระดับคุณคาของพระพุทธองคใหต่ําลงมา 
 2) การถูกเบียดขับดวยพุทธศิลปแบบมหายาน ทําใหคนในสังคมตองใชสัญลักษณบางอยาง 
ยืนยันถึงความเปนเถรวาทแบบที่ตนนับถือ ดังพบวา เคร่ืองหมายสวัสติกะอันเปนที่นิยมของมหายานไม
ปรากฎชัดเจน แตจะเปนรูปธรรมจักร ซึ่งนิยมใชในแบบเถรวาท ดังที่แสดงอยูบนพระอุระพระพุทธรูป
กลางแจงขนาดใหญ บนหนาจั่วของศาลาพักผอน บนซุมประตูทางเขาวัด ตราธรรมจักรจะสอดแทรกใน
ลวดลายเกือบทุกสวน เพื่อย้ําถึงคติพุทธศาสนาแบบหินยานหรือเถรวาท สะทอนถึงคนเชื้อสายไทยที่
ยอมปรับปรนมากกวาถูกกลืน เปล่ียนแปลงอยางถอนรากถอนโคน 
 3) งานศิลปกรรมของวัดมัชฌิมาราม โดยเฉพาะจิตรกรรมอยูเหนือกฎเกณฑประเพณี มิไดเขียน
แบบพรรณนาความ แตเขียนเปนตอน ๆ และมีกรอบภาพเสมือนบานผูมีฐานะที่ตกแตงดวยภาพวาด
ขนาดใหญ สะทอนภาวะพุทธศิลปอันไรขอบเขต  ในรัฐชาติที่มิไดมีพุทธศาสนาเปนกระแสหลัก อยางไร
ก็ดีการเขียนภาพตกแตงเหมือนจริง (Realistic painting) แบบตะวันตกก็ไมทิ้งที่จะสอดแทรกปริศนา
ธรรม  ภายในอาคารฐานพระใหญจัดเฟอรนิเจอร  คลายกับคฤหาสถของคหบดีมากกวาเปนวิหาร 
ลวดลายตกแตงประณีตบรรจง  ทุกสวนของอาคารประดับลวดลายทั้งเทคนิคการเขียน การปน แตดูแข็ง
กราวไมสละสลวยเหมือนลายไทยเดิม 
 อาจกลาวไดวา ศิลปกรรมวัดไทยในสวนพระพุทธรูปกลางแจง รวมถึงวิหารใตฐาน เกงจีนและ
อ่ืน ๆ โดยรอบไดรับการประดิษฐสรางข้ึนใหม ภายใตบริบทสังคมที่ฐานอํานาจทางวัฒนธรรมเกี่ยวของ
กับระบบทุนในโลกเสรี อันทําใหการลําดับสถานะชนชั้นในศิลปกรรมแปรผันไปตามความสัมพันธที่ไม
เทาเทียมกัน นอกจากนี้จะพบวา การบริโภคความหมายของคนในชุมชนมีการสรางอัตลักษณแบบพหุ
และขามสาย ความออนแอของพุทธศาสนาในตางแดน ภายใตการพยุงรักษาของคนกลุมนอย สงผลให
จินตนาการในงานพุทธศิลปพรามัว หากพิจารณาจากตําแหนงการจัดวาง การเนนรูปเหมือนปูชนีย
บุคคลและลดพระพุทธองคตามคติไทย  แสดงถึงพุทธศาสนาในรัฐกลันตันที่มีเสนแบงเจือจางระหวาง
ความเชื่อแบบชาวบานกับแบบรัฐในประเทศไทย   หากเปรียบเทียบความเชื่อ ความศรัทธาในชนบทของ
ประเทศไทยมักกดทับดวยพุทธศาสนาตามวัฒนธรรมหลวง เพราะรัฐไทยเปนรัฐพุทธ ขณะที่มาเลเซีย
ไมใชรัฐพุทธ  จึงมีโอกาสที่ความเชื่อแบบทองถิ่นครอบงําวิธีคิด การดําเนินชีวิต วัฒนธรรมราษฎรเขามา
แทนใหเหินหางวัฒนธรรมหลวงของรัฐไทยแตเดิม  พรอมๆ กับรับแนวคิดแบบมหายานของชาวจีน 
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 โบสถ 
 ดานตรงขามของพระพุทธรูปกลางแจงเปนที่ตั้งของโบสถประจําวัดมัชฌิมาราม โบสถของวัดมี
ขนาดเล็ก สรางอยางเรียบงาย หลังคาจั่ว ประดับชอฟา ใบระกา หางหงส มุงกระเบื้องซีแพค ยื่นหลังคา
ปกนกทั้งส่ีดานเพื่อคลุมระเบียง มีระเบียงร้ัวลอมรอบ  สลับทิวเสาและชองโคงมนแบบตะวันตก คลาย
โบสถที่วัดบอทรัพย บานหัวเขา บริเวณเขาหัวแดง ใกลเมืองสงขลา  ซึ่งมีอายุราวสมัยรัชกาลที่ 4 
เฉพาะตัวโบสถยกฐานข้ึนสูง กอฐานบัว  มีประตูเขาออกตรงผนังดานยาวดานละ 3 ชอง ดานสกัดดาน
ละชอง   ตกแตงซุมประตูแบบบันแถลง   ผนังโบสถดานนอกตอนบนสุด  เขียนภาพเร่ืองราวทศชาติ
ชาดก ถัดลงมาเปนพุทธประวัติ ผนังคอสองเหนือชองโคงเขียนเร่ืองราวนรกอเวจี หรือการลงโทษผูทํา
บาป   รูปแบบการเขียนคลายศิลปะรวมสมัย สีสันฉูดฉาด   ภาพคนมีแสงเงา มีสัดสวนแสดงสีหนา
ทาทางคลายธรรมชาติ ภาพเขียนตอเนื่องตามระนาบผนัง ไมมีเสนแบงตอนชัดเจน จิตรกรรมไทยทั่วไป
ใชเสนสินเทาหรือลายหนากระดานแบงภาพ   จิตรกรรมของวัดมัชฌิมารามใชลายประแจจีนแบงภาพ
แตละตอน อาจกลาวไดวาจิตรกรรมมีสวนประกอบทั้งที่เปนศิลปกรรมในวัฒนธรรมไทย จีน และ
ตะวันตก รอบโบสถตั้งซุมพัทธสีมาคู และกําแพงแกวกั้นบริเวณโบสถอยางหนาทึบ ประตูเขาโบสถ
ดานหนาตั้งรูปปนยักษ 2 ตน  ชื่อโตะละและโตะบกเปนเหมือนทวารบาล  ผสมคติโลกบาลในพุทธ
ศาสนาเขากับคติแบบทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพถายประกอบ  28                     ลักษณะของโบสถ 
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          ภาพถายประกอบ  29                    ระเบียงโคงรอบฐานโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพถายประกอบ  30                   ภาพเขียนตกแตงผนังโบสถ 
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           ภาพถายประกอบ  31                   ลักษณะภาพเขียนที่ผสมแบบไทยและจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพถายประกอบ  32                   พิธีกรรมไหววิญญาณโตะละและโตะบก 
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     ภาพถายประกอบ  33      ไอเทงกับหนูนุยขางซุมประตู     
 ศาลาโรงธรรม 
 ศาลาโรงธรรมเปนอาคารชั้นเดียว หลังคาจั่วตอมุขออกจากดานสกัด บนหลังคามุขตั้งปายชื่อ
และราชสีหขนาบขาง บนจั่วตกแตงลวดลายไทย ทํานองชอฟาใบระกา และหางหงส แตลวดลาย
คอนขางแข็งและหนักแนน  ภายในอาคารใชเอนกประสงคเปนโรงสังฆทาน สถานเตรียมเคร่ืองพิธีกรรม 
ที่พบปะพระสงฆชั้นผูใหญอยางไมเปนทางการ ตั้งพระพุทธรูปประธานประทับนั่งปางประทานอภัยอยู
เหนือสุด พระพุทธรูปปางบําเพ็ญทุกกิริยาและปางสมาธิต่ําลงมาบนแทนฐาน หนาพระพุทธรูปยัง
ประกอบดวยรูปเคารพขนาดเล็กทั้งแบบไทยแบบจีน รูปสิงห 2 ตัว ดานหลังพระพุทธรูปตั้งฉัตรวลีแขวน
พระพิมพโดยรอบคลายธรรมเนียมวัดจีน เหนือผนังสรางหิ้งโดยรอบตั้งรูปประติมากรรม  จิตรกรรม 
ภาพถาย  เชน  หลวงพอทวด  พระผูลวงลับ  โบราณวัตถุตางๆ ราวกับเปนที่เก็บสะสมของเกา  กลาวได
วาเปนสถานที่ตอนรับการมาเยือนระดับชาวบาน ตรงขามกับวิหารใตพระใหญที่ตอนรับแขกชั้นสูง  
นอกจากนี้ยังเปนที่สดับฟงธรรมของผูศรัทธาอยางแทจริง  เนื่องจากเจาอาวาส คณะกรรมการวัดสวน
ใหญจะบริหารจัดการวัดอยูศาลาแหงนี้ 
 ส่ิงที่นาสังเกตจากอาคารหลังนี้คือ การแยกสวน  แบงเสนระหวางความสมถะอันเปนตัวตนของ
คนในชุมชน  กับส่ิงกอสรางที่อยูตรงขาม ที่โออาหรูหราโอฬาริก  ซึ่งมีนายทุนจีนอยูเบื้องหลัง การ
ผสมผสานภายในวัดนี้จึงมีทั้งลักษณะทางกายภาพ  การเล่ือนไหลของอัตลักษณ และการตอรองเชิง
พื้นที่  จากการทีส่ถาปตยกรรมโบสถ  ศาลาโรงธรรมถูกกดทับจากลักษณะศิลปกรรมอ่ืนๆ ซึ่งประณีต
หรูหรากวา   แมเปนวัดไทยแบบเถรวาทที่ควรใชศิลปกรรมอยางไทยแตก็ไมโออาสงางามเทา  ขาดการ
ตอรอง ใดๆ  กลับยอมรับรสนิยมทางศิลปกรรมของนายทุนจีนเขามาผสมปนเป  เพื่อรักษาและถนอม
ความรูสึกของผูบริจาค  และผลประโยชนที่จะไดรับในระยะยาว 



 93

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
       ภาพถายประกอบ  34                   ดานหนาศาลาโรงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพถายประกอบ  35                   การจัดพระพุทธรูปภายในโรงธรรม 
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 2  ปจจัยท่ีสงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย 
 การผสมผสานรูปแบบและคตินิยมทางศิลปกรรมของวัดมัชฌิมารามขางตน อาจวิเคราะหไดวา
มีปจจัยจากสาเหตุหลายประการ  ดังนี้ 
 ปจจัยทางประวัติศาสตร  
 จากลักษณะภายภาพของโบสถที่มีองคประกอบบางสวนคลายแบบตะวันตก โดยเฉพาะชอง
โคงมน แสดงอิทธิพลของสถาปตยกรรมตะวันตกในชวงตนรัตนโกสินทรบนแหลมมลายู เนื่องจากแหลม
มลายูเคยตกเปนอาณานิคมของมหาอํานาจในยุโรปสงผลใหสถาปตยกรรมตะวันตกเผยแพรอยาง
กวางขวาง ดงัปรากฎความนิยมชองโคงตามตึกแถว คฤหาสน สถานราชการ อยางไรก็ตามการนํามา
ปรับใชกับโบสถไทยนั้นยังมีนอยเม่ือเทียบกับส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ในจังหวัดสงขลามีวัดไทยที่ใชชองโคง
หลายแหง โดยเฉพาะโบสถที่วัดบอทรัพย ต.หัวเขา อ.สิงหนคร มีลักษณะคลายกันมาก จากการที่รัฐก
ลันตันเคยเปนประเทศราชของกษัตริยสยาม ข้ึนกับมณฑลนครศรีธรรมราช และเมืองสงขลาเคยเปนที่
ทําการมณฑลระยะหนึ่ง และหลักฐานที่ระบุวาเมืองสงขลามักใชเปนที่ประทับชั่วคราวของขาหลวงใน
การบริหารหัวเมืองมลายู และสถานที่ใหพระยากลันตันเขาเฝา จึงอาจสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
คนสงขลาและกลันตัน  การรับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมขามแดน ดังเชน การสรางวัดในกลันตันที่นํา
แบบอยางจากวัดในสงขลา 
 ปจจัยจากความศรัทธาท่ีมีตอเจาอาวาสหรือพระสงฆในวัด  
 งานศิลปกรรมที่มีทั้งแบบอลังการและแบบเรียบงาย แบบไทยและแบบจีน กลาวไดวา มี
จุดเร่ิมตนจากพระสงฆภายวัด แมพระสงฆมีศักยภาพดานกําลังทรัพย กําลังกายนอยกวาฆราวาส แต
สามารถครองใจฆราวาส  จูงใจใหคนทั่วสารทิศหล่ังไหลเขาสูวัด  เหตุนี้เปนเพราะคุณลักษณะของ
พระสงฆ  3  ประการ 
 1 ความเปนพระที่มีชื่อเสียงดานไสยศาสตร คาถาอาคม การปดเปารักษาโรค การดูชะตาราศรี  
โหวงเฮง เสกพระเคร่ือง ดังพบวาชื่อเสียงของวัดมัชฌิมารามอยูที่พระเกจิอาจารยรูปหนึ่งคือทานทิด 
(ปจจุบันมรณภาพแลว) ทานมีชื่อเสียงโดงดังดานดูดวง มีชาวจีนสิงคโปร ชาวมาเลยรัฐอ่ืน ๆ ทั้งที่มา
สวนตัวและรถทัวรมากราบไหวทานทิด เพื่อขอใหทํานายโชคชะตา ดังมีชาวบานรายหนึ่งกลาววา (เพชร  
ปุยดํา. 2554: สัมภาษณ)  “คนไทย คนจีนชอบไปหาทาน จะทําธุรกิจก็ใหทานดูดวง ลูกหลานเจ็บปวยก็
ขอชวยทานปดเปา” นอกนี้ทานเชี่ยวชาญดานเมตตามหานิยม  ดังชาวบานรายหนึ่งกลาววา (นอย  ดํา
ริห. 2554: สัมภาษณ)   “ทานทิดมีเคร่ืองรางมาก เปนพระเคร่ืองรูปทานเอง ขายดีเปนเนื้อวาน เวลาจีน
มีเร่ืองมาหาแก คนอิสลามก็มาหาแก ทําน้ํามนตเดี๋ยวก็หาย จึงมีคนเล่ือมใสมากข้ึน”  พลังศรัทธานี้ชวย
เบิกทางใหเกิดการพัฒนาวัด   ทานทิดยังมีความสามารถดานภาษาจีนจึงบอกบุญไดอยางเขาใจ เม่ือ
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ทานจะสรางพระพุทธรูปกลางแจงไดจัดพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธภายในวัด คนจีนจากยะโฮร จาก
สิงคโปรที่มาหาทาน เม่ือไดอานเกิดจิตศรัทธา   สงเสริมแผนงานของทานจึงบอกปากตอปากใหรวมกัน
บริจาค เม่ือตอกเสาเข็มลงแลว ชาวจีนที่กลับมาชวงหลัง ๆ เห็นวาสามารถสรางไดจริงจึงบริจาคสมทบ
ข้ึนอีก  เงินจึงหล่ังไหลมาเร่ือยๆ 
 2 ความเปนที่พึ่งทางใจของคนไทยในหมูบานยุงเกา แมชุมชนยุงเกามีวัดติดตอกันสามวัด ทุก
วัดเปนศูนยกลางของคนเชื้อสายไทย เม่ือวัดใดมีงานประเพณีตางชวยเหลือโดยไมลําเอียง และไมมี
ความขัดแยงระหวางกัน อยางไรก็ตามการที่วัดมัชฌิมารามมีพระที่มีชื่อเสียงกวา และมีส่ิงกอสรางโดด
เดนเปนสงา ทําใหชาวบานยอมรับในความเกงกลาสามารถของเจาอาวาส ดังคํากลาววา (นอย  ดําริห
2554: สัมภาษณ)  “ทานทิดทานเกงมาก ถาไมมีทานทิด วัดคงไมเจริญถึงขนาดนี้” บทบาททานทิดอยู
ในฐานะนักธรรม นักคาถาอาคม นักพัฒนา ชาวบานยงุเกาจึงขอยอมพึ่งพิงฝากชีวิตไวกับทาน แมทาน
มรณภาพแลวยังสรางรูปสมมุติของทานไวบูชา   อํานาจบารมีของทานเชื่อวาจะชวยใหส่ิงที่ฝนเกิดข้ึนได
จริง รายไดของวัดสวนหนึ่งมาจากความศรัทธาในตัวทาน เม่ือเปนที่พึ่งพาแลวทานทิดจะคิดสรางส่ิงใดก็
ไมมีขอโตแยง ดังที่ชาวบานคนหนึ่งกลาววา  
 “เงินที่ไดรับจะมีกรรมการ ทั้งคนเชื้อสายไทย คนจีนเปนกรรมการ อยูที่วาทานจะทําอะไร ทํา
อยางไร เม่ือจะสรางอะไรในวัด คณะกรรมการจะปรึกษาทานวา จะออกแบบอยางไร ทานเปนคนคิดให
สรางพระพุทธรูปนั่งกลางแจง จะเปนแบบไทยหรือแบบจีนก็ไดแลวแตความศรัทธา”  
               (พระสุรชัย.  2554: สัมภาษณ) 
  คํากลาวนี้อาจพิจารณาไดวา แมทานเปนที่พึ่งพิงเปนศูนยรวมของคนในชุมชน แตจะไมใช
อํานาจตัดสินใจจากตนเทานั้น ใหฆารวาสหรือกรรมการวัดดูความเหมาะสม แตเปนเพราะคนเชื้อสาย 
ไทยถูกจํากัดสิทธิบางประการ สวนใหญทําไร ทํานา มีความยากจนกวา ตางจากคนจีนซึ่งมักเปน
ผูประกอบการ เจาของรานคาจึงมีเงินมาก เม่ือตองการสรางศิลปวัตถุใหม ๆ จึงมักมีคนจีนเปนผูอุปถัมภ 
เจาอาวาส คณะกรรมการรุนใหม ๆ เห็นผลประโยชนที่จะไดรับจากคนจีน จึงมุงออกแบบศิลปกรรมที่เอา
อกเอาใจ  สนองคานิยมของชาวจีนมากกวาชาวไทย 
 3 การเปนผูอุปถัมภของชาวจีน คงปฏิเสธไมไดวาวัดไทยที่อยูในรัฐชาติมุสลิมยอมมีการ
สนับสนุนจากรัฐบาลนอย และการที่มีประชากรชาวไทยพุทธเล็กนอยจําเปนตองระดมทุนจากแหลงอ่ืน 
โดยเฉพาะคนจีนซึ่งมีฐานะกวา แตเปนคนกลุมนอยเชนเดียวกัน รัฐกลันตันมีคนเชื้อสายจีน 2 ประเภท
คือ ชาวจีนที่อยูในชนบทและที่อยูในเมือง ชาวจีนชนบทถือตนเปนเจาของทองถิ่นมากกวาในเมือง 
เพราะตั้งรกรากในหมูบานที่ใกลชิดกับชาวมาเลยทั้งเชื้อสายมุสลิมมลายูและเชื้อสายไทย แตกลืนกลาย
เขากับวัฒนธรรมไทยมากกวามาเลย เพราะมีความเชื่อคลายคลึงกัน ชาวจีนชนบทมีฐานะเศรษฐกิจ
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ดอยกวาชาวจีนในเมือง มักเขารวมในพิธีกรรมงานเทศกาลตาง ๆ ในวัดไทยเสมอ ชาวจีนเหลานี้มีสวน
ชักนําใหชาวจีนผูรํ่ารวย หรือนายทนุใหญเขามารวมในกิจกรรมของวัด เม่ือวัดจะสรางพระพุทธรูปองค
ใหญ มีการเชิญนักธุรกิจชาวจีนเขามาเปนกรรมการดําเนินงานดวย การที่ชาวจีนรวมเปนกรรมการมี
ขอดีหลายประการ นอกจากดึงพวกพองมารวมบริจาคแลว ยังชวยในการขออนุมัติจัดสรางการหา
ผูรับเหมาซึ่งสวนใหญวิศวกร สถาปนิกก็มีเชื้อสายจีน การซื้อวัสดุอุปกรณในราคาพิเศษ รวมถึงการเฉลิม
ฉลองพระพุทธรูปก็ลวนมีชาวจีนบริจาคเคร่ืองใช  อาหาร น้ําดื่มเล้ียงตอนรับ จึงกลาวไดวา หากขาดคน
เชื้อสายจีนทั้งกลุมชนบท กลุมเมือง การพัฒนาวัดจะไมสําเร็จ คนเชื้อสายไทยไมอาจตอรองใด ๆ นัก 
เพราะมีฐานะเศรษฐกิจดอยกวา   จึงยอมใหงานศิลปกรรมจีน คติความเชื่อแบบจีนเขามาแทรกแซงและ
ชวงชิงความหมายของความเปนวัดไทย 

 3  ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดไทยเปนสื่อนํา 
 ความหลากหลายดานรูปแบบและความคิด เบื้องหลังคือปฏิสัมพันธของเหลาผูศรัทธา ไมวาคน
เชื้อสายไทยดวยกัน คนเชื้อสายไทยกับจีนหรืออ่ืน ๆ สําหรับปฏิสัมพันธระหวางคนเชื้อสายไทยดวยกัน
บางคร้ังมีความเห็นขัดแยง   แตดวยอํานาจบารมีและเมตตาธรรมของทานทิด  ทําใหรอมชอบดวยดี  
เชนกรณี  เม่ือทานทิดจะซอมแซมโบสถเกา ไดไปเรียนรูแบบอยางโบสถที่สวยงามในกรุงเทพฯ มากอน  
พยามยามนําซุมประตูมาปรับใชกับโบสถวัดมัชฌิมาราม   โดยจางชางศิลปที่ชื่อนายพัก ปรับปรุง
ซอมแซม รวมถึงทําซุมประตูตามแบบที่รางไวแลว แตชางไมดําเนินตาม อาจเปนเพราะไมมีฝมือ ดวย
งานชางไทยละเอียดออนมาก อีกทั้งเอากระเบื้องอยางบานทั่วไปใสเปนหลังคาโบสถ ดังที่ชาวบานราย
หนึ่งกลาววา (ปยะ  มัณฑนาพร 2554, สัมภาษณ)  “ทําโบสถยังกะบังกะโล พอเทคอนกรีตก็รับน้ําหนัก
หลังคาไมได  ทํางานชาคงหวังจะเอาเงิน  พอชวยกันบริจาคเงิน  ก็ไมเสร็จตามแผน เจาอาวาสไมชอบ 
เลยทําไอเทงไอหนูนุยประชด”  จะเห็นวาทานทิดใชวิธีอยางละมุนละมอม ไมตอวาหรือเลิกจาง การทํา
ตัวตลกของหนังตะลุงแสดงใหเห็นวา เจานักคือพวกนักแสดงจอมมายามากกวาชางฝมือแทจริง  ชาง
ศิลปเองไมรูสึกถูกเกลียดชังรุนแรง ยังมีความสัมพันธกับชาวบานอยางนอยในฐานะลูกหลานในชุมชน 
 พระทิดเรียกความศรัทธาจากชาวบาน โดยใชศิลปกรรมเปนส่ือนําเสมอ ดังเชนการสราง
พระพุทธรูปกลางแจง ทานไดขออนุญาติคนธรรพ (เทวดาพวกหนึ่งบนสวรรค) สินทรัพย เงินสะสมที่ใน
วัดจะนํามาสรางพระใหม พฤติการณเชนนี้ก็เพื่อใหคนรูวาทานมีจิตใจบริสุทธิ์ ขอกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทําใหผู
บริจาคม่ันใจข้ึน   การดําเนินกิจในวัดเปนความชอบธรรม ดวยพฤตินัย และรูสึกวายังมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์รูเห็น
เปนใจ จึงไรความระแวดระวังระหวางกัน คนภายนอกรวมมือมากข้ึน เกิดปฏิสัมพันธระหวางวัดกับ
ชุมชน และระหวางคนในกับคนนอกชุมชน โดยเฉพาะความสามัคคีของคนเชื้อสายเดียวกัน ดังคํากลาว
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วา (ชุย  2554: สัมภาษณ)   “ไทยชวยไทย ถาไมมีใครมาชวยแลวใครจะมาชวยเรา เราชนกลุมนอย ตอง
สามัคคี ถาไมสามัคคีใครจะมาชวยเรา”  
 ปฏิสัมพันธระหวางคนเช้ือสายไทยกับจีน 
 การสรางศิลปวัตถุใด ๆ ในวัดไทยยังตองพึ่งพาชาวจีน คนเชื้อสายไทยสวนใหญมีการศึกษา
นอย   เจาหลวงเจานุยซึ่งเปนชางทําพระพุทธรูปกลางแจงใหญ ไมเคยศึกษาดานศิลปะ แตอาศัยใจรัก
งานศิลปะและขอคําแนะนําจากชาวจีน    วิศวกรและสถาปนิกผูออกแบบเปนคนเชื้อสายจีน  การมี
ผูออกแบบ ผูอุปถัมภชาวจีนชวยใหบรรลุผลสําเร็จเร็วข้ึน  การกอสรางมักไดรับวัสดุอุปกรณราคาพิเศษ
จากเครือขายชาวจีน   ชาวจีนสามารถระดมคนใหมาบริจาคมากข้ึน  ชาวบานคนหนึ่งกลาววา  
 “ชาวจีนที่รวย ๆ ไมรูจะเอาเงินไปไหน จะซื้อที่ดินเพิ่มก็ไมได กฎหมายรัฐกลันตันเขมงวดเขา
เหยียดคนตางศาสนา คนจีนจึงชอบคบหาสมาคมกับคนไทย พอจะทําอะไรในวัด คนจีนคนไทยชวยกัน
แสดงความเห็น คนจีนบริจาคเงินคิดเปนชิ้น ๆ เสาตนหนึ่งเปนแสน ๆ   เม่ือมีงานประเพณี งาน
ทอดกฐินก็จะชวยบริจาค” 
                                                                                (ปยะ  มัณฑนาพร. 2554: สัมภาษณ) 
 อาจกลาวไดวา การเขามาของคนจีนทําใหมีปฏิสัมพันธระหวางชาวไทยชนบทกับคนจีนในเมือง 
ระหวางผูดอยฐานะกับผูมีฐานะ ระหวางผูมีหนาที่การงานต่ํากับผูมีหนาที่การงานสูง ผูมีการศึกษาต่ํา
กับผูมีการศึกษา ความสัมพันธฉันทมิตรภายในวัดสรางโอกาสใหชาวไทยสมัครงานกับนายจางจีนงาย
ข้ึน   คนจีนชวยใหชาวไทยที่ดอยโอกาสสะดวกตอการประสานงาน การขออนุมัติกอสรางกับเจาหนาที่
รัฐ  ขณะเดียวกันคนไทยก็เอ้ือโดยเปนกิจธุระในการอุปสมบทของลูกหลานชาวจีน 
 ปฏิสัมพันธระหวางคนเช้ือสายไทยกับมุสลิมมลายู 
 การสรางประติมากรรมพระพุทธรูปองคใหญภายในวัดมัชฌิมาราม สรางความตื่นตาตื่นใจแก
ชาวมุสลิมมลายูในชุมชน จึงเรียกชื่อวัดใหมวา “โตะกงบือซา” (โตะกงหมายถึง พระที่เปนที่เคารพนับถือ 
บูชาหมายถึงใหญ) ความใหญโตมโหฬารสงผลใหเกิดความแคลงใจของเจาหนาที่รัฐชาวมุสลิม จนสง
คนมาตรวจสอบถึงงบประมาณที่ใชในการจัดสราง ดังคํากลาววา  (ชุย  2554: สัมภาษณ)   “พอสราง
พระใหญ พวกแขกสงสัยวาเอาเงินมาจากไหน พวกแขกไมเชื่อวา   เงินที่ไดเปนเงินสุจริต จนตองชี้แจง
อยูนาน”   รัฐบาลมาเลยทั้งสวนกลางและทองถิ่นสนับสนุนแกศาสนสถานอ่ืน ๆ นอยมาก  ดวยจารีตรัฐ
อิสลามที่ไมใหมุสลิมหันเหไปศาสนาอ่ืน ๆ   อยางไรก็ดีแมชาวมุสลิมจะหลีกเล่ียงความสัมพันธกับวัด
โดยตรง   แตก็มีมุสลิมบางคนที่หันมาใชไสยศาสตรแบบไทย  ดังที่ชวงพระทิดมีชีวิตอยูนั้น มีมุสลิมมา
ขอใหรักษาโรคเสมอ เม่ือพระทิดมรณภาพแลวพระพุทธรูปองคใหญก็เปรียบเสมือนตัวแทน   ชาวมุสลิม
ชาวฮินดูแดนไกลนิยมเยี่ยมชมวัดมัชฌิมาราม เพราะมีพระใหญอันโดดเดน ดังที่ชาวบานคนหนึ่งกลาว
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วา “พอสรางพระใหญเสร็จ มีคนมาเที่ยวมากข้ึน คนรูจักมากข้ึน” จึงอาจพิจารณาไดวา ศิลปกรรมของ
วัด หากสรางอยางนาทึ่ง แปลกใหมยอมเปนที่ดึงดูดความสนใจ   วัดจะไมนําศิลปกรรมอิสลามมาใชใน
วัด ก็เพื่อไมใหกระทบกระทั่งกับชาวมุสลิมที่มาวัด   การสรางศิลปกรรมที่เปนแบบจีนในวัดไทยยังชวย
พยุงรักษาฐานการเงินของผูอุปถัมภไวเสมือนวัดไทยเปนที่หลอมเงิน  แปลงเงินในรูปศิลปกรรม  ทางวัด
มีนโยบายใหระบุชื่อผูบริจาคเปนสวน ๆ เชน  ประตู หนาตาง  ภาพเขียน ผูใดบริจาคใหใสชื่อผูนั้น ซึ่ง
สวนใหญเปนชาวจีน เพื่อใหลูกหลานที่มาเห็นภายหลังเกิดความพอใจ  ลูกหลานที่เปล่ียนแปลงเปน
ศาสนาอ่ืนๆ จะรูสึกผูกพันกับวัดเชนเดิม   
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วัดโพธิญาณพุทธธรรม 
 วัดโพธิญาณพุทธธรรมตั้งอยูในหมูบานบาลัย  ถนนสายปอรูโปะ-บาเจาะ  ในเขตอําเภอบา

เจาะ   รัฐกลันตัน   ประเทศมาเลเซีย   หางจากเมืองโกตาบารู  25 กิโลเมตร เปนวัดเกาแกแตถูกทิ้งราง
อยูนานในชุมชนไทยเขตตําบลปอรือโปะ  บริเวณนี้เปนแหลงคนเชื้อสายไทยดั่งเดิมมานาน  หนาแนนพอ 
ๆ กับบางยุงเกา  ในอําเภอตุมปด  การเรียกชื่อบาเจาะมีขอสันนิฐานวา  มาจากคําที่คนทองถิ่นเรียกชื่อ 
โตะบาเจาะ  ซึ่งเปนคนจีนที่มาคาขายผาไหมและเคร่ืองเทศในยุคแรก ๆ เขาไดมาทอดสมอเรืออยูริม
ทะเล  อีกขอสันนษิฐานหนึ่งมาจากคําที่คนเชื้อสายไทยเรียกบริเวณนี้วาบานจาก  หมายถึงหมูบานที่มี
ตนจากมาก  ตอมาแปลงเสียงเปนสําเนียงมลายูวา  บาเจาะ  ( wikipidia : 2554:  ออนไลน )  แสดงให
เห็นวาเปนแหลงอาศัยของคนเชื้อสายไทยมาแตเดิม  คนเชื้อสายจีนมักอยูเขตเมือง บางอยูชนบทปะปน
กับชาวไทย ชาวมาเลยอาศัยกระจัดกระจายทั่วไปในบาเจาะ  แตคนเชื้อสายไทยจะมีอยูมากที่หมูบาน
บาลัย ตําบลปอรือโปะ 

วัดโพธิญาณพุทธธรรม  สรางข้ึนประมาณ 200 ปมาแลว  ชาวไทยและชาวจีนบานบาลัยมี
ความเล่ือมใสในพุทธศาสนา  จึงถวายที่ดินสรางวัดประมาณ 6 ไร  นิมนตพระอธิการบกมาเปนเจา
อาวาส  และตั้งชื่อวา “วัดบาลัยวนาราม”  ชาวบานชวยกันสรางศิลปวัตถุ  ตอมาเม่ือมรณภาพจึงนิมนต
พระอธิการสมุหดี  ซึ่งเปนชาวบาลัย  ทานนําชาวบานสรางศาลาการเปรียญ  กุฏิพระ  และอ่ืน ๆ จากนั้น
ก็มีพระอธิการดี  พระอธิการนพ  พระอธิการคลาย  ซึ่งลวนเปนคนเชื้อสายไทยในมาเลเซีย  จากนั้นไมมี
เจาอาวาส  ขาดผูดูแล วัดถูกปลอยใหรกราง  ชาวบานตองสืบหาเจาอาวาส   จนไดพระอธิการสานจาก
พัทลุง  ทานไดสรางพระสังกัจจายณและอ่ืนๆ  ตอมาทานลาสิกขา   นิมนตพระอธิการบุญเกื้อ  ชาวกลัน
ตันข้ึนแทน  หลังจากวัดไดถูกทิ้งรางอีกคร้ัง  พระครูวิริยสังวรชวยเปนธุระหาคนชวยมาดูแลชั่วคราว  คือ 
ชีปะขาวชื่ออิวอ่ังกี่   ตอมาเปนพระโพธิชัย  ฐานทินโน  จากลพบุรีเดินทางมาธุดงคในกลันตัน พบวัดใน
สถาพรกราง ขาดดารพัฒนา จึงอาสาหารือ จัดประชุมชาวบานบูรณะปฏิสังขรณ สรางอาคารใหเปนวัด
อยางสมบูรณ  แลวเปล่ียนชื่อเปนวัดโพธิญาณพุทธธรรม  นําศาสนิกชนสรางโรงครัว  อุโบสถ บูรณะกุฏิ
หลังเกา  สรางกําแพงมังกรรอบวัด  หอระฆัง  วิหารพระสังกัจจายณ  ฯลฯ  ศิลปวัตถุและงานปลูกสราง
ในวัดที่สําคัญควรคาแกการศึกษา  เชน พระพุทธรูปยืนกลางแจง  อุโบสถ  กุฏิเจาอาวาส  เกงจีน  ร้ัว
มังกร  ดังจะกลาวละเอียดดังตอไปนี้ 
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 ภาพลายเสนประกอบ 36                     ภาพผังของวัดโพธิญาณพุทธธรรม 
 
 1  ลักษณะกายภาพของวัดไทยท่ีมีสวนผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ 

พระพุทธรูปกลางแจง 
พระพุทธรูปมีลักษณะประทับยืนตรง  พระหัตถซายยกข้ึนเสมอพระนาภีถือดอกบัว  หัตถขวา

หันฝาพระหัตถออก  เหยียดตรงอยางปางประทานพร  ตรงจีวรเปนร้ิว  พระพักตรคอนขางกลม  ขมวด
พระเกศาใหญ  มีอุณาโลมระหวางคิ้ว  กอดวยอิฐปนฉาบปูน  ทาสีขาวทั้งองค  ประทับยืนบนฐาน
ดอกบัว  ใตฐานทําใตถุนสูงเปนหองทรงกลม  เขียนภาพพระพุทธรูปประดับจํานวนมาก  ชาวบานเรียก
พระพุทธรูปองคนี้วา  “พระอมิตาภะ” 

วัดโพธิญาณพุทธธรรม  เปนวัดไทยแบบเถรวาท  ลักษณะกายภาพสวนใหญเปนแบบจีนรวมถึง
พระพุทธรูปกลางแจง  พระอมิตากะเปนพระพุทธเจาในนิกายสุขาวดี  และเปนสัญลักษณแหงดินแดน
สุขาวดี  ซึ่งเชื่อวาพุทธจักรของพระองคนั้นอยูทางทิศตะวันตก  การตั้งรูปพระอมิตากะประจําวัดนี้
สอดคลองกับตําแหนงของวัดซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของหมูบานบาลัย  หรือเดิมที่ชาวบานเรียกวัดนี้วา  
วัดบาลัยตก  ชาวบานคนหนึ่งกลาวววา  (ริน  จันทโร. สัมภาษณ : 2554) “คนแถวนี้เรียกอามีทอฮุดก็มี
ตามคนจีน  คนจีนเลาวาหากกลาวถึง พระองคบอยๆ  ชาติหนาจะมีแตความสุขตลอดกาล”  การมี
ศิลปกรรมจีนอยางมากภายในวัด  การสรางพระองคใดองคหนึ่งใหสอดผสานกับศิลปกรรมไทยเปนส่ิงที่

โรงธรรมและกุฏิพระ 

ศาลาไทย 

พระพุทธรูปกลางแจง 

ประตูวัด 

ศาลาจีน 

ศาลพระสังกัจจายณ 

โบสถ 

พื้นที่ใสอัฐหรือต้ังโกศกระดูกชาวจีน 
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เกิดข้ึนเสมอ  คนไทยมีความเชื่อในชาติหนา  และภพภูมิตาง ๆ การสรางพระอมิตาภะจึงสนองความ
ตองการทางจิตใจ  ความเปนที่พึ่งเชนเดียวกับพระศรีศากยมุนี  ซึ่งฝายเถรวาทเคารพนับถือ 

บนฐานดอกบัวมีบันไดข้ึนทั้งสองขางและสามารถเดินไดโดยรอบ  มีกระถางสําหรับตั้งธูปเทียน
เคร่ืองบูชาในระดับพื้นดิน  และระดับฐานบัวชั้นบน  การเนนกลีบบัวรอบฐานคือสัญลักษณบงบอกถึง
นิกายสุขาวดี  หรือบางคร้ังเรียกวา  นิกายดอกบัว  ดานหนาเปนลานกวาง  มองจากประตูวัดเห็น
พระองคโดดเดนเปนสงา  ทางวัดยังจัดสปอตไลนเพื่อสองถึงเบื้องบนยามค่ําคืน  จึงอาจกลาวไดวา  การ
สรางพระพุทธรูปขนาดใหญกลางแจง  ไมเพียงสนองความศรัทธาเทานั้น  แตยังสนองตอการทองเที่ยว  
การไดมาถายรูปกับส่ิงมหัศจรรย  หรือพระใหญแหงบานบาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 ภาพถายประกอบ  37               พระพุทธรูปกลางแจงในวัดไทย 
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โบสถ 
โบสถกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคา 2 ซอน 2 ตับ  ผนังโปรง  ตั้งบานหนาตางกระจก

รอบดาน   หันดานหนาไปทางทิศตะวันออกลักษณะตามตะวัน  บนหลังคาไมปรากฏชอฟาใบระกา  
และหางหงส  หลังคาเชิดงอนตอนปลายอยางเรือนไทย  มุงกระเบื้องซีแพ็ค  ลักษณะเสา  เคร่ืองข่ือ
เคร่ืองคานเนนรูปทรงชัดเจน  เสาคลายลําตนไมและออกแบบทุกสวนใหมีพื้นผิวคลายเปลือกไม  หนาจั่ว
ดัดติดรูปวงลอธรรมจักร   มีกําแพงแกวลอมรอบ  ราวกําแพงพื้นผิวคลายลําดับไมผาซีก  มีบันไดข้ึน 4 
ดาน  หลังโบสถตั้งกระถางใหญบนฐานกลีบบัวผสมลายเมฆแบบจีน  ดานหนาตกแตงซุมมังกรคาบแกว  
ซุมพัทธสีมาทรงกลมยอดกรวย  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ  
สภาพโดยรวมของโบสถ กําแพงแกว  ซุมเสมาพื้นผิวเปนลอนคล่ืนคลายเปลือกไมโดยธรรมชาติ  แตง
แตมลายแกนไมเปนหยอม ๆ  

การออกแบบโบสถเปนความตั้งใจที่จะใหกลมกลืนส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  เสมือนวัดปาหรือวัด
อรัญวาสี ดังที่เจาอาวาสพระโพธิชัยไดมาพบวัดรางอยูกลางปา   และมีชื่อเดิมวา  วัดวนารามมาลัย  
วนาหมายถึง  ปาไม  อยางไรก็ตามวัดในกลันตันไมไดแบงประเภทคามวาสีหรืออรัญวาสีชัดเจน  แตวัด
ทั้งหมดอยูนอกเมืองหรือเขตชนบท  การสรางโบสถที่แปลกแหวกแนวนี้  นอกจากย้ําถึงลักษณะวัดปา
แลว  แสดงออกถึงจินตนาการใหมๆ  ปราศจากการควบคุมใหถูกตองตามแบบแผนของโบสถไทย ไมมี
กรมกองใดๆ เขามาดูแลโดยเฉพาะ วัดไทยในมลายูยังเปนพื้นที่ถายทอดจินตนาการสรางสรรคใหม ๆ  
อาคารตาง ๆ  สรางลักษณะจีน  มีเพียงโบสถเทานั้นที่ไมใชลักษณะจีน  ขณะเดียวกันก็ไมใชแบบไทย
ประเพณี  เปนการประยุกตหลากหลายแนวคิด  นอกเขตสีมาจึงจะมีการสรางแบบจีน  สีมาคือ  เคร่ือง
กําหนดเขตชุมนุมของสงฆ  หวงเขตที่พระสงฆทําสังฆกรรมรวมกัน  การสรางโบสถที่ลักษณะพิเศษ
ภายในเขตสีมาที่พระสงฆใชรวมพิธีกรรม  ประกอบกับมีธรรมจักรอยูกลางจั่ว  คือสัญลักษณของการ
ตอรอง  การชวงชิงความหมายของความเปนวัดแบบเถรวาท (วัดไทยในกลันตันจะใชสัญลักษณ
ธรรมจักรและวัดไทยแบบเถรวาท )  ทามกลางส่ิงกอสรางโดยรอบซึ่งมีศิลปกรรมแบบจีน 
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   ภาพถายประกอบ                     ลักษณะของโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพถายประกอบ 38                 โบสถและซุมพัทธสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพถายประกอบ 39                 ดานหนาของโบสถ 
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โรงธรรมและกุฏิพระสงฆ 
โรงธรรมและที่จําวัดของเจาอาวาสอยูในอาคารเดียวกัน   ซึ่งจัดสรางตามแบบจีนลวน  ทดแทน

อาคารหลังเกาที่ทรุดโทรม  ซึ่งเปนเรือนมนิลา  โรงธรรมเปนอาคาร 2  ชั้น  หลังคาลอน  ชั้นที่สองแนว
กึ่งกลางตั้งศาลบูชาพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว  องคซายคือพระกษิติครรภโพธิสัตว  องคกลางคือ  
พระศรีศากยมุนี  องคขวาคือพระโพธิสัตวอวโลกิศวร  องคหนึ่งโปรดคนเปน  อีกองคหนึ่งโปรดคนตาย   
แตกระนั้นก็ดีโรงธรรมนีย้ังอาจจัดเปนอาคารอเนกประสงค  เพราะไมเพียงเปนที่พํานัก  ที่แสดงธรรม  ยัง
เปนสถานที่รับรองผูมาเยือน  สถานที่ทําพิธีสังฆทาน  ถวายจตุปจจัยกรณีพิเศษ  โรงธรรม , โรงฉันท  
โรงครัว  ดานหนึ่งมีบันไดข้ึน 2 ขาง ทอดยาวถึงชั้นบน   ระหวางบันไดทั้งสองตกแตงสวนหิน อางน้ํา 
และตั้งกวนอิมหรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรพรอมพระสมุนทั้งสอง  กอร้ัววงโคงเชื่อมบันไดปดลอมรูป
กลีบบัว  ราวบันไดเปนรูปพญานาคผสมมังกร  สําหรับบันไดพญานาคมักพบเห็นตามโบราณสถานและ
วัดไทยในประเทศไทย  ตามคติความเชื่อที่บันไดนาคใชทอดข้ึนสูสวรรค  ลักษณะหัวพญานาคและเกร็ด
ดูคลายตัวมังกรจีน  นับเปนการตกแตงที่ประสานกลมกลืนอยางลงตัว  ภายในตกแตง  ภายในออกแบบ
ตกแตงผนังดวยปูนปนและลงสีอยางประณีตบรรจง   ในหองโถงชั้นที่สอง  ดานหนึ่งเขียนจิตรกรรม
ประดับผนัง  เปนเร่ืองราวพระโพธิสัตว  พระพุทธเจา  พระอรหันตหรือโปยเซียนตามคติจีน  อีกดานหนึ่ง
เปนเร่ืองราวพระพุทธประวัติ  นับแตประสูติกาลจนถึงปรินิพาน  ภาพแตละตอนแบงแยกดวยกรอบเสน
อยางชัดเจน  บางภาพเขียนพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเรียงแถวยาวตอเนื่องเปนชั้น ๆ   คั่นดวยเสนหนา
กระดาน  สะทอนถึงคตินิยมแบบจีนที่เชื่อวาพุทธเจามีจํานวนมากมาย   หรือยังมีพระปจเจกพุทธเจาอยู
จํานวนมาก  ชั้นลางตกแตงเปนรูปการลงโทษผูทําผิดในนรกเปนฉาก ๆ   ดานหนาของชั้นบน  ผนังดาน
นอกปกซายตกแตงดวยภาพพระพุทธเจาประทับนั่งและยืนแทรกดวยตาลปตร  มีร้ัวลวดลายกนกตกแตง
แบบไทย  ปกขวาของอาคารเปนภาพกวนอิม  พระพุทธเจาแบบจีน  ลูกกรงโลหะติดรูปดอกบัว  ร้ัว
กําแพงตกแตงกวนอิมยืนบนหัวมังกรสลับกับลายเมฆ  อาจกลาวไดวา  โรงธรรม กุฏิพระหรืออาคาร
เอนกประสงค  มีลักษณะกายภาพแบบศิลปกรรมไทยนอยมาก  เม่ือเทียบกับศิลปกรรมจีน  และดู
เหมือนความเปนไทยจะถูกทําใหกลมกลืนกับความเปนจีน  ศิลปกรรมมีลักษณะดอย ถูกกดข่ีหรือเบียด
ขับออกจากความเปนไทยอยางเห็นไดชัด 

จิตรกรรมที่ปรากฏในโรงธรรม ภาพพุทธประวัติ  ภาพนรกเขียนอยางมีมิติ  เพิ่มแสงเงา มี
ระยะใกล  ไลเฉดสีออนแกแบบตะวันตก  สวนภาพพระพุทธเจา  พระโพธิสัตว ภาพเซียน หรืออ่ืนๆ ใน
คติจีนสวนใหญปนใหนูนและระบายสีบนภาพ  ดูใกลเคียงกับธรรมชาติ 
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ภาพถายประกอบ 40              โรงธรรมและกุฏิพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพถายประกอบ 41                กวนอิมหนาโรงธรรม 
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ภาพถายประกอบ  42            วิถีพระสงฆในกุฏิทรงจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพถายประกอบ 43                  ภาพจิตรกรรมประดับภายใน 
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ศาลพระสังกัจจายณ 
อาคารตั้งอยูหลังโบสถ  มีขนาดยอมเปดโลง  เพื่อใหสักการะไดทุกเวลา  บนฐานตั้งรูป

ประติมากรรม 3 องค  พระสังกัจจายณหรือพระศรีอารยเมตไตรอยูกึ่งกลาง  ขนาบขางดวยพระอรหันต  
องคหนึ่งถือพัดใบกลวย  อีกองคหนึ่งถือไมเทาและทอง   ผูที่บูชาทั้งสามองคเชื่อวาจะประสบโชคลาภ  
ความสงบรมเย็น  และชนะอุปสรรคใด ๆ  มีลักษณะอวนทวนสมบูรณ  เห็นทองพลุยใหญ  ใบหนา
หัวเราะราเริง  ดานหนึ่งตั้งเศียรพระพุทธรูปศิลปกรรมไทย  แตอยูต่ําดูดอยลงมาก  ฉากหลังเขียนภาพ
ลายเมฆ   เสาขางหนาตกแตงตัวมังกรพันเสาทั้งสองขาง  ตั้งตูรับบริจาคพรอมกระถางปกธูปเทียน  ส่ิง
สะทอนจากวิหารนี้คือ  อิทธิพลของศิลปกรรมจีนที่ครอบงําและเบียดบังโบสถไทยออกจากการเปน
ศูนยกลาง  สวนตาง ๆ ของวัดเหมือนจะถูกซอนทับดวยคตินิยมแบบจีนเกือบทั้งส้ินดังที่ชาวบานคนหนึ่ง
กลาววา  “ ชาวจีนเขาบริจาคเงินสรางวัด  เขามีอํานาจ  จะชี้แนะใหสรางอะไรก็ได”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพถายประกอบ 44                       ศาลพระสังกัจจายณ 
 
ศาลาจีนและศาลาไทย 
ศาลารูปเกงจีนมี 2 ชั้น  ผังแปดเหล่ียม  หลังคาเชิดงอนเปนแฉก ๆ ประดับหลังคาดวยกระเบื้อง

เชิงชายลายมังกร  เสาแตละตนมีมังกรเล้ือยพันเสา  และมีกวนอิมยืนบนหัวมังกรทุกตัว  เฉพาะชั้นบน
มังกรชูหัวหันหนาออกขางนอก  เหมือนคอยปกปองคุมกันภายใน  ระหวางเสาเหนือคาน ปนรูป
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นกพินิกซทั้งแปดดาน    กระพือปกเหมือนจะจิกตัวมังกร  กวนอิมข่ีมังกรพบจํานวนมากในวัดไทยแหงนี้  
ศาลาจีนตั้งอยูดานหนาของสถานที่สอนภาษาและพุทธศาสนาวัดอาทิตยของคนในชุมชน  คลายเปนที่
พักเตรียมตัวของผูที่จะเขาไปศึกษาในสถานภาษา  หากสถานภาษาออกแบบเรียบงายไมปรากฎ
ศิลปกรรมจีนตกแตง   สวนศาลาไทยมีชั้นเดียว  ผังส่ีเหล่ียมผืนผา  หลังคาจั่วมีกันสาดส่ีดาน  ศาลาไทย
ตั้งอยูดานหนา  ใกลเชิงบันไดของกุฏิพระสงฆ   ศาลาไทยประดับหนาจั่วหลังคาดวยชอฟา ใบระกา  
และหางหงส หากดูแข็งกราวจากรูปทรงที่หนาเทอะทะไมสมสัดสวนกับขนาดศาลา  หนาบันศาลาไทย
ประดับรูปธรรมจักรเหนือแผงลายกระจงัรวน  การผสมผสานทั้งศาลาจีนหรือเกงจีนกับศาลาไทยภายใน
วัดโพธิญาณ  สะทอนถึงวัฒนธรรมชุมชนที่มี 2 ดาน  ดานหนึ่งเพื่อรักษาอัตลักษณ  อีกดานหนึ่งเพื่อ
ระดมทุนสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพถายประกอบ 45          ศาลาหรือเกงทรงจีน 
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       ภาพถายประกอบ 46                    ศาลาไทย 
  
กําแพงวัด 
กําแพงวัดโพธิญาณมีลักษณะเปนรูปมังกรขดเล้ือยทุกดาน  โดยมีหัวมังกรอยูที่ประตูวัดและตะ

หวัดลําตัวใหหางชนกันดานหลัง  จึงเทากับมีมังกร 2 ตัว แตตัวหนึ่งนั้นมีขนาดยาวมากจนไดชื่อวา  วัดที่
มีกําแพงมังกรยาวที่สุดในมาเลเซีย  มีขอสังเกตวา  ลําตัวดานหนึ่งนั้นเหมือนจมลงไปในดิน  ทั้งนี้เพราะ
ความคิดอันแยบยลของเจาอาวาสคนกอน  คือพระโพธิชัย  เม่ือซื้อที่ดินเพิ่มจากชาวบานขางวัด  ทําให
ตองร้ือกําแพงเกา  เพื่อใหเห็นเนื้อที่วัดในสวนที่ขยาย จึงทํามังกรมุดลงใตดิน ไปโผลอีกดานหนึ่ง เศษ
กําแพงที่ทุบทิ้งฝงไวในทอใตดิน  วิธีนี้สวนที่ขาดหายไปจึงนับเปนสวนหนึ่งของกําแพงมังกรดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพถายประกอบ 47               กําแพงมังกรที่มุดดิน 
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สถานบรรจุอัฐิของผูลวงลับ 
นอกกําแพงวัดดานหลังสรางอาคารทรงจีน  สําหรับสวดกงเต็ก  หรือทําพิธีกรรมดวงวิญญาณ มี

ชองเล็ก ๆ สําหรับบรรจุอัฐิและปายชื่อบรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน  อีกดานหนึ่งคือเกงขนาดเล็กที่
ออกแบบที่บรรจุอัฐิสําหรับผูมีฐานะ  ชองบรรจุเหลานี้ตองเสียคาเชาใหกับวัด  บริเวณหลังวัดเดิมเปน
ที่ดินวางเปลา  ชาวจีนไดระดมซื้อที่ดินจากชาวบานเพื่อขยายจากกําแพงวัดใหเปนสุสานหรือฮวงซุย
แบบไรศพ  ลักษณะเกงใสอัฐิเหมือนกันหมด  ทึบตันมีเพียงชองใสอัฐิและชื่อผูลวงลับ  อาจกลาวไดวา  
ศิลปกรรมหลังวัดสะทอนคติความเชื่อแบบจีน  และตกอยูในความชอบธรรมของชาวจีน  คนเชื้อสายไทย
ไมมีอํานาจใด ๆ  อาจกลาวไดวา ชาวจีนอาศัยวัดไทยเปนชองทางสําหรับสรางพื้นที่ทางจิตวิญญาณ  
เพราะกฏหมายรัฐกลันตันนั้น  ไมใหชาวจีนซื้อที่ดินจากชาวมาเลย  แตซื้อในหมูคนไทยหรือคนจีน
ดวยกันได 

เปนที่นาสังเกตวา  วัดโพธิญาณไมมีบัวสําหรับใสอัฐิหรือกระดูกตามวิถีไทยทองถิ่น วัดไทย
ทั่วไปในภาคใตนิยมสรางบัวคลายเจดียขนาดเล็ก   ขุดบอไวใตดิน  สําหรับชาวบาลัยหากจะตั้งโถหรือ
โกศใสอัฐผูิตายภายในวัด  บางคร้ังตองทําแบบจีน หรือใสไวในเกงจีนเล็ก ๆ  ลักษณะสะทอนใหเห็นวา  
วัฒนธรรมไทยทองถิ่นสวนหนึ่งไดกลืนกลายเขากับวัฒนธรรมจีนดวยแลว  มิใชเพราะชาวบานเปนผู
เลือกปฏิบัติ  แตดวยสถานการณบังคับ  ชาวไทยในชุมชนบาลัยสวนใหญยากจน  ในความจนยังถูก
เลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่รัฐ  จึงตองพึ่งพาชาวจีน   การพึ่งพาที่เกิดจากความสัมพันธผานวัด  แต
อํานาจตอรองฝายไทยนอย  ศิลปกรรมไทยในวัดโพธิญาณจึงดูดอยลงจนเกือบสูญเสียอัตลักษณไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพถายประกอบ  48          สถานที่บรรจุอัฐิหลังองคพระ 
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 2  ปจจัยท่ีสงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย 
จากลักษณะทางกายภาพจะพบวา  วัดโพธิญาณมีลักษณะผสมศิลปกรรมจีนและไทย  แตมี

ลักษณะจีนคอนขางมากกวาไทย  จากการสัมภาษณและสังเกตพอวิเคราะหไดวา มีสาเหตุมาจาก 2 
ปจจัยหลัก  ดังนี้ 

1.  ความเกงกลาสามารถและความเปนผูนําของเจาอาวาส  ดังกลาวแลววา  วัดโพธิญาณนี้แต
เดิมเปนวัดราง  มีปาไมรกไมเหลือลักษณะความเปนวัด  จนเม่ือพระโพธิชัย ฐานทินโนจากประเทศไทย  
เดินทางมาธุดงคในหมูบานบาลัย อําเภอบาเจาะ  รัฐกลันตัน  เห็นสภาพวัดรางจึงมุงม่ันที่จะพัฒนา  
แผวทางใหเปนวัดข้ึนใหม  แตขาดงบประมาณจํานวนมาก  ทั้งรับอาสาเปนเจาอาวาสและผูนําในการ
ดําเนินการกอสรางอาคารใชสอยของวัด  การฟนฟูเร่ิมราว พ.ศ.2535  หากเปนพระอ่ืนๆ  อาจไม
เจริญกาวหนาเพียงนี้  เปนเพราะความเกงกลาสามารถ  พระโพธิชัยเปนพระหนุม มีชีวิตแบบคนรุนใหม
มีวิสัยทัศนกวางไกล ทานยังสามารถพูดภาษาจีนกลาง  ฮกเกี้ยน  ภาษาอังกฤษเล็กนอย ซึ่งชวยใหการ
ติดตอกับนายทุน  นักทองเที่ยวตางชาติสะดวกราบร่ืน  ชอบเดินทางดูงานพุทธศิลปตางประเทศชวยให
การระดมเงินบริจาคเพิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็ว  ดังมีชาวบานคนหนึ่งกลาววา 
  “จะสรางอะไรแกทั้งนั้น  แกไปทั่ว ไปไตหวัน ไปจีน ไปไดแนวความคิดมาสรางวัด รูปพระ
ใหญก็มาจากทาน  แปลนแกเอง  คนจีนใหทุนสรางแตใหคิดแบบเอง  อยากเอาใจก็ตองสรางแบบจีน”   
                              (นุย เทพศิรินทร. 2554: สัมภาษณ)   
 จากคําสัมภาษณนี้จะเห็นวา  เจาอาวาสเปนผูนําความคิดในการออกแบบศิลปกรรมตาม
แบบจีน  โดยไมกลัวขอครหาของชาวบาน  ที่ไมทําตามแบบแผนวัดไทยประเพณี  แตมองการณไกลที่จะ
ใหวัดเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม  การสรางศิลปกรรมจีนก็เพื่อดึงดูดความสนใจของชาวจีน  ซึ่งมี
กําลังทรัพยมากกวาชาวไทย   สรางประติมากรรมพระพุทธองคมหึมาเพื่อเพิ่มจุดเดนใหวัด  เม่ือมีคนมา
เที่ยวมาก  คนในชุมชนก็จะมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 หากเปรียบเทียบความสามารถของเจาอาวาสระหวางวัดมัชฌิมารามในชุมชนไทยบานยุงเกา
กับบาลัยมีความแตกตางกัน  เจาอาวาสวัดมัชฌิมารามอาศัยความเกงกลาในทางไสยศาสตร  การดู
หมอ  ดูโหงเฮงในการเรียกความศรัทธากอนที่จะขอชวยบริจาคสรางพระพุทธรูปประทับนั่งองคใหญ  
ขณะที่เจาอาวาสวัดโพธิญาณตองสรางแรงศรัทธาดวยวิธีโฆษณา  ประชาสัมพันธ  ความเปนพระหนุมมี
พลังจึงกลาทําในส่ิงที่ทาทายตนเอง  ดังที่พระอาวุโสรูปหนึ่งกลาววา 
 “พระแบบนี้หายาก  ทานเดินทางธุดงคไปทั่ว  เคยเดินจากกลันตันไปสิงคโปร  มืดที่ไหนนอน
ที่นั่น  อาหารมีคนถวายเร่ือย ๆ   เดินตีนเปลาจนตีนแดง  ใชเวลาไป 2 เดือน  กลับ 2 เดือน เดินเร่ือยๆ 
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วันละ 30-40 กิโล  ที่เดินไปชวยใหไดเงินบริจาค  ระหวางธุดงคชาวบานก็รูจักวัดมากข้ึน  มาจากวัด
ไหน  เม่ือรูจะเรียกเงินบริจาคก็ไมยาก”  สรางพระใหญก็ดวยบุญบารมี  การเดินออกธุดงคไปสิงคโปร”   
          ( พระมหาสมศักดิ์. 2554:  สัมภาษณ) 
 จะเห็นไดวาวิธีดําเนินการสรางวัดของเจาอาวาสเปนเชิงรุก  นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร
โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการสรางพระพุทธประติมาไปทั่วมาเลเซียและสิงคโปร  ขณะที่วัดมัชฌิมา
รามทํางานเชิงรับ  เพราะการขอบริจาคจะรูเม่ือเขามาในวัดเทานั้น  จากการที่เจาอาวาสมีชื่อเสียงมี
นักทองเที่ยวเขามาจํานวนมาก  จึงเผยแพรโครงการไดอยางรวดเร็ว   ชาวบานยกยองพระโพธิชัยใน
ความเปนผูนํา  หัวเร่ียวหัวแรงจนวัดเจริญกาวหนา  และไมคัดคานแมขอเปล่ียนชื่อวัดจากเดิม คือวัดบา
ลัยวนาราม  เปนวัดโพธิญาณพุทธธรรม ตามชื่อของพระโพธิชัย  ปจจุบันพระโพธิชัยลาออกจากวัดกลับ
สูประเทศไทย ชาวบานระลึกบุญคุณของทานอยูเสมอ  ผูทําใหวัดมีศิลปกรรมงดงาม โดยเฉพาะ
ความสําเร็จในการกอสรางพระพุทธรูปประทับยืน  ศิลปกรรมจีนขนาดใหญผงาดอยูกลางวัด 

2.   การที่รัฐทางฝงตะวันออกของมาเลเซียมีชาวจีนอาศัยอยูมาก  จากหลักฐานประวัติศาสตร
พบวา  ชาวจีนโพนทะเลอพยพมาข้ึนฝงทางตะวันออกของมลายูกอนเคล่ือนสูสวนอ่ืนๆ  โดยเฉพาะตรัง
กานูที่แตเดิมมีชาวจีนอาศัยอยูมาก  และมีมากกวาคนพื้นเมืองเสียอีก  ปจจุบันยังมียานไชนาทาวนใจ
กลางเมืองหลวงกัวลาตรังกาน ู อยางไรก็ตามกฏหมายรัฐกลันตันเขมงวดกับคนกลุมนอยและผูอพยพ  
โดยเฉพาะการซื้อที่ดินจึงอาศัยชองทางจากคนไทย  ซึ่งมีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน  ศิลปกรรมจีนจึงเขามา
ผสมปนเปกับศิลปกรรมไทยอยางมาก  อาจกลาวไดวา  การผสมผสานเชนนี้มีปจจัยจากชาวจีนบน
พื้นฐาน 3 ประการ  ประการแรก  ชาวจีนมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากกวาคนเชื้อสายไทย  ประการที่สอง  
การที่กฏหมายรัฐเขมงวดกับคนศาสนาอ่ืน   ประการที่สามการที่รัฐกลันตันไมมีวัดจีน  ดังนี้ 

ในกลันตันคนเชื้อสายไทยและจีนตางจัดเปนคนกลุมนอย  แตปจจุบันรัฐบาลมาเลเซียในสิทธิ
คนเชื้อสายไทยเหนือกวาเชื้อสายจีน เกือบเทียบเทาภูมิบุตรา  อยางไรก็ตามชาวจีนเหลานี้กุมอํานาจ
เศรษฐกิจมากกวาคนทองถิ่น  เปนเจาของกิจการ  นายทุน  เจาของอสังหาริมทรัพย  หรือแรงงาน ผูทรง
ความรู  การมีรายไดมาก  แตไมสามารถซื้อดินเพิ่มทําใหมีกําลังบริจาคสําหรับผูรองขอ  โดยเฉพาะ
กิจการที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์  พื้นที่ในจินตนาการที่อานิสงฆของการบริจาคจะสงผลบุญแกตน  ชาว
ไทยสวนใหญอยูชนบทมีอาชีพทําไร ทํานา มีกําลังทรัพยนอย  ดังมีชาวบานคนหนึ่งกลาววา (นุย  เทพศิ
รินทร. 2554 : สัมภาษณ)   “ เดิมทีคนไทยสราง คนไทยไมทิ้งศาสนา  แตคนไทยยากจน  สรางวัดมี
เพียงศรัทธา  แตทุนไมมี  เหตุผลมันอยูที่นี่เอง”  ชาวไทยตองเจรจาใหสนับสนุนเพื่อสรางวัดไทย  
ขณะเดียวกันชาวจีนตองการแสวงบุญเพื่อโลกหนา  ความลงตัวเชนนี้ทําใหวัดไทยกลายเปนพื้นที่ส่ังสม
ทรัพยของชาวจีนในรูปศิลปวัตถุและศิลปสถาน  ยิ่งเม่ือวัดเร่ิมจากที่ราง  ศิลปกรรมใหม ๆ จึงปกหลัก
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อยางเต็มที่  การฟนฟูวัดข้ึนใหมเกิดข้ึนพรอมการแสวงบุญของชาวจีน  เปนเหตุใหศิลปกรรมไทยลด
ความสําคัญไปเชิดชูศิลปกรรมตามรสนิยมของผูอุปถัมภ  ดังที่มิเชล ฟูโก ( Michel Foucalul)  นัก
ปรัชญาตะวันตก (ม.ป.ป. สําเนา) กลาววา  ทุกวัฒนธรรมในโลกตางสรางพื้นที่ในอุดมคติที่เรียกวา  
heterotopias แตก็แตกตางหลากหลายไมมีรูปแบบสากล  แตเดิมพื้นที่นี้สนองปจเจกบุคคลที่วิกฤต  
หากปจจุบันมันถูกแทนดวยพื้นที่ที่เรียกวา  heterotopias of deviation  ซึ่งเปนพื้นที่เบี่ยงเบนจาก
บรรทัดฐานที่ตั้งข้ึนมาของสังคม  กลาวคือวัดไทยแตเดิมสรางเพื่อสนองความตองการที่พึ่งทางใจของ
ชาวไทย  แตภายหลังสนองตอชาวจีนตอนาทุนตางๆ  เพราะความเบี่ยงเบนของสังคมแทนที่คนจีนจะเขา
หาวัดจีนกลับเขาหาวัดไทย  พฤติกรรมการแทรกซึมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ กลายเปนเร่ืองธรรมดา  การบริจาค
เงินใหกับความเปนอ่ืนถือเปนความเบี่ยงเบน  เพราะคนเรามักสนับสนุนศาสนสถานของตนเอง  ซึ่งทํา
อยางเคยชินจนเปนวินัย  การเขาหาวัดอ่ืนถือวาผิดปกติตามบรรทัดฐาน 

วัดโพธิญาณเปนที่นิยมของชาวจีน  เหตุผลหนึ่งเปนเพราะรัฐกลันตันไมมีวัดจีน  จึงใชวัดไทย
เปนที่แสดงออกถึงความมีอยูของชาวจีน  โดยสรางศิลปกรรมจีนใหเดนสงา   รัฐกลันตันแมมีชาวจีน
อาศัยอยูแตไมปรากฏวัดจีน  มีเพียงศาลเจาในเนื้อที่แคบ ๆ ดวยขอจํากัดการถือครองที่ดินของผูอพยพ  
ชาวไทยอาศัยมาชานานและสรางวัดจํานวนมาก  รัฐบาลทองถิ่นไมเก็บภาษีจากวัด  จะสรางอะไรไม
ตองขออนุญาตเพราะที่ดินเปนสิทธิของคนไทย  วัดไมมีโฉนด  เพราะบรรบุรุษมอบใหไว และสวนที่ดิน
ของชาวไทยมีโฉนดตองเสียภาษีใหแกรัฐ  ความอิสระของวัดเปนชองทางใหสรางศิลปกรรมอยาง
หลากหลาย   การไรวัดจีนประกอบกับไมสามารถหาที่ดินสรางศาสนสถานจึงตองพึ่งพาวัดไทย  และใช
วัดไทยเบิกทางสําหรับซื้อที่ดินจากชาวไทย ชาวบานคนหนึ่งกลาววา  (นาม วรรณวิไล, 2554 : 
สัมภาษณ)“ กลันตันไมมีวัดจีน  เลยตองอาศัยวัดไทย  คิดวาเราคนไทยมาอยูนี้ก็มาบริจาคใหวัดไทย  
มาฝากชีวิตกับวัดไทย”   ดานหลังของวัดโพธิญาณ ชาวจีนซื้อที่ดินนาจากชาวบานหลังวัดเพื่อสราง
สุสาน  ออกแบบตามศิลปกรรมจีน  โดยนํากระดูกที่ฝงนานแลวมาเก็บไว  ปจจุบันชาวจีนใชวิธีเผาศพ  
แลวนํากระดูกมาเก็บไว  เพราะที่ดินแพง  คนไทยตองพึ่งพาแบบจีน จําใจตองใสกระดูกในชองที่
ออกแบบทรงเกงจีนเปนหลัง ๆ แทนการใสบัว  จะเห็นวาการผสมผสานไมเพียงรูปลักษณทางศิลปกรรม  
แตยังเปนปฏิบัติการทางจิตวิญญาณที่คอย ๆ กลืนวัฒนธรรมไทยเขากับวัฒนธรรมจีน 

นอกจากไมปรากฏวัดจีนหรือขยายพื้นที่ไดแลว  รัฐกลันตันยังตั้งกฏหมายแบบจารีต  ใชหลัก
อิสลามตีกรอบปกครองคนในวัฒนธรรมอ่ืน  กลาวคือ  จะไมสนับสนุนใหชาวมุสลิมไปนับถือศาสนาอ่ืน  
ทั้งนี้รัฐจะตั้งสภาการศาสนาของมุสลิม  ทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของชาวมุสลิม  หากมีมุสลิมคนใดไป
นับถือศาสนาพุทธจะมีปฏิกิริยาตอบโตทันที  ขณะเดียวกันพระไทยก็ไมพยายามเรียกรองขอความ
อนุเคราะหชวยเหลือจากชาวมุสลิมในการสรางวัดมากนัก  และไมเผยแพรพระพุทธศาสนายังชาวมุสลิม  
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เม่ือปดกั้นเชนนี้จึงเกาะเกี่ยวผูกโยงอยูแตชาวจีนไวอยางแนนแฟน  ประกอบกับวัดไทยไดรับการดูแล
คุมครองจากสุลตานรัฐกลันตัน  เจาหนาที่รัฐมุสลิมจึงไมคอยจะเขามากาวกายกิจกรรมของวัด  วัดไทย
จึงหลุดพนจากการควบคุมพิมพเขียวโดยรัฐ  หากเปล่ียนแปลงตามผูใหทุนระดับทองถิ่น  โบสถวัด
โพธิญาณที่เลียนแบบงานไมหรือศิลปกรรมที่เสนอแบบจีนข้ึนกับวาใครเปนผูอุปถัมภ    ดังที่ชาวบาน
กลาววา (ริน จันทโร 2554 : สัมภาษณ) “พวกแขกไมคอยยุงกับวัด  มีแตคนจีน  ถาศาลาวัดเปนแบบจีน
แสดงวาคนจีนอุปถัมภ  ถาเปนแบบไทยแสดงวาคนไทยอุปถัมภ”  

 
3  ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดไทยเปนสื่อนํา 
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในวัดโพธิญาณสะทอนใหเห็นวา  มีคนเขามาปฏิสัมพันธกับเชื้อสาย

ไทยในชุมชน  อยางนอยเพื่อตองการแสวงเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ  ขณะเดียวกันเพื่อพักผอนหยอนใจ 
จากการเขามาชื่นชมความวิจิตรของพุทธศิลป หรือกลาวไดวา  ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมตาง ๆ ที่ใช
ศิลปกรรมเปนส่ือนํา  มีนัยของความตองการส่ิงยึดเหนี่ยวใจและโนมนําใหเกิดการทองเที่ยว  ดังนี้ 
  ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการมีท่ีพึ่งรวมกัน ท้ังความเปนความตาย 

ศิลปกรรมของวัดโพธิญาณเปนสัญลักษณหนึ่งของความสัมพันธระหวางไทยกับจีน  เปน
แหลงเชื่อมโยงวัฒนธรรมจีนและไทยไวดวยกัน  การผสมผสานศิลปกรรมสะทอนปฏิสัมพันธระหวางคน
ตางวัฒนธรรมที่ตางเปนชนกลุมนอยในรัฐกลันตัน  ซึ่งเปนรัฐอิสลามแบบจารีต  วัดอยูทามกลางชาว
มุสลิมจึงเปนที่สงสัยของผูพบเห็น  ทั้งชาวไทยตางถิ่น  ชาวตะวันตก  หรือนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ  โดย
เหตุที่สภาพทั่วไปเปนจีนแตมีพระไทย  ดังที่ชาวบานรายหนึ่งกลาววา  “ไดชื่อวา เปนวัดไทยเฉยๆ  แต
ออกเปนจีนทั้งนั้น  เปนวัดผสมผสาน  จะเปนวัดไทยก็ไมใชเพราะมีพระไทยอยู”  ลักษณะนี้วิเคราะหได
วา  ปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนตั้งอยูบนฐานอํานาจที่เกิดจากกลไกการสรางวินัย  เปนความชอบธรรมที่คนเชื้อ
สายไทยจะขออุปถัมภจากนายทุนจีน  โดยมีขอแลกเปล่ียนมากนอยตามความตองการของผูอุปถัมภ  
และตั้งอยูบนฐานการเจรจาตอรองระหวางฝายรับกับฝายให  บางก็ยืดหยุน บางอิสระ บางก็บังคับ ดัง
คํากลาวของมัคทายกวัดวา    

 “คนที่มีทุน มีอะไร  สวนมากเปนพวกจีน  เปนพวกอาเส ี่ย   เขาใหทุนเขาจะใหทําแบบเขา  
ถาเปนแบบไทย เขาก็ไมทํา  เขาไมให  เขาขอใหมีแบบเขา  ถึงสราง ปนรูปพระก็เปนแบบเขา เขาจะ
ภูมิใจ” 

                                                                          (ริน  จันทโร  2554: สัมภาษณ) 
พระอมิตาภะซึ่งตั้งเดนตระหงานรูปกลางวัดไทย  คือผลสําเร็จของชาวจีน  ซึ่งไมเพียงผลงาน

สนองความตองการของวัดเทานั้น  ชาวจีนยังตองการใหเปนที่พึ่งทางใจ  ทั้งระหวางที่มีชีวิตอยูและที่พึ่ง
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ดวงวิญญาณของผูลวงลับแลว   ขณะที่ชาวไทยถือพระอมิตาภะองคใหญเปนส่ิงสรางชื่อเสียงใหวัด 
ดึงดูดคนมาเที่ยววัดมากข้ึน  มากกวาจะเคารพนับถือ เพราะชาวไทยสวนใหญนับถือองคพระศรีศากย
มุนี  หากพิจารณาปฏิสัมพันธโดยใชพระพุทธรูปยืนขนาดใหญกลางแจงรวมกัน  จะพบวา  คนใน
วัฒนธรรมไทยจะสรางความสัมพันธกับพระอมิตาภะในแงพระพุทธเจาองคหนึ่ง  ที่มีชาวจีนสนับสนุนอยู
เบื้องหลัง  ซึ่งไมจีรังยั่งยืนจึงมีมโนคติเกี่ยวกับความตายนอยมาก  ขณะที่คนในวัฒนธรรมจีนถือเปนองค
สําคัญแหงในโลกหนา  เปนเทพแหงสุขาวดีที่ใฝฝนจะไปถึงเม่ือตายแลว  จึงสรางมโนคติใหกับหลังความ
ตายอยางยิ่ง  ความเชื่อเชนนี้สงผลใหสรางและพิถีพิถันในการตกแตงที่ใสอัฐิประจําตระกูลไวเบื้องหลัง 

การใชวัดไทยสรางที่ใสอัฐิหรือกระดูกของชาวจีน  ยังชวยสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมระหวาง
คนเชื้อสายไทยกับจีน  เพราะตางมีกระดูกอยูใกลกัน  บางตั้งโถกระดูกในชองเล็ก ๆ บางก็มีขนาดใหญ  
ทุกคนถอดสถานะตนเองมาใสใจในพิธีกรรม หากอุทิศสวนกุศล หม่ันดูแลที่ใสอัฐิ และตกแตงใหสวยงาม  
ก็จะไดรับการคุมครองไดมาก  ในวันเช็งเมงชาวจีนจะเขาวัดไทยซึ่งใกลเคียงกับวันทําบังสกุลบัวของคน
เชื้อสายไทย  ทั้ง 2 คร้ังจะมีทั้งไทยและจีนรวมดวย  โถหรือโกศใสอัฐิมีรูปแบบสีสันแตกตางกัน มีแบบ
ศิลปกรรมไทยและจีน  ในวันทําพิธีจะนําออกมาเซนไหว เหมือนจัดแสดงงานศิลปะ โออวดความ
สวยงามของเคร่ืองโถโอชาม  เปล่ียนมุมมองใหมวาสุสานจีนหลัววัดไทยไมเปนเพียงสถานอุทิศสวนกุศล  
แตเปนพิพิธภัณฑเคร่ืองโถกระดูก  สถานที่ซึ่งคนตางๆ มารวมพบปะสังสรรคกันมากมาย  ศิลปกรรมถูก
คัดสรรเพื่อดวงวิญญาณโดยเฉพาะ 

ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมท่ีใชศิลปกรรมโนมนําดานการทองเท่ียว 
ความโดดเดนของวัดโพธิญาณโนมนําใหเกิดการพบปะสังสรรคระหวางนักทองเที่ยวที่มาชม

ความงดงาม  ซึ่งไมเพียงชาวไทยชาวจีนเทานั้น  ยังรวมถึงชาวมุสลิม  ชาวคริสต  ชาวฮินดู  โดยเฉพาะ
มุสลิมที่อาศัยอยูจํานวนมาก  ความโดดเดนทําใหชาวมุสลิมตั้งขอสงสัย  ดังที่ชาวบานใหสัมภาษณวา 
(นุย เทพศิรินทร. 2554 :สัมภาษณ)  “พวกแขกมาสืบเร่ืองราววัด  พวกอิสลามเขาสงสัยพวกนี้เอาเงินที่
ไหน  ฐานะยากจน  เขามีความสงสัยอยากรูวา  ศาสนาพุทธเปนอยางไร”   จะเห็นวาความสงสัยใน
ความวิจิตรอลังการของวัดโพธิญาณ  ไมเพียงงบประมาณที่ใชในการกอสรางเทานั้น  แตชวนใหอยากรู
อยากทําความเขาใจส่ิงอ่ืนตามมา  นั่นคือ  แนวคิดในพุทธศาสนา  จึงเปนแหลงรูขามวัฒนธรรมของชาว
มุสลิม  และนักทองเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกตางออกไป 

เหตุที่วัดโพธิญาณเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของรัฐกลันตัน  เปนเพราะนโยบายของรัฐ
ในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยใหวัดไทยดึงดูดนักเที่ยว ชาวไทยชาวจีนรวมกันสถาปนาวัดใหมี
ทั้งพระพุทธรูปกลางแจงทั้งส่ีอริยาบถคือนั่ง นอน เดิน และยืน   ภายใตความเห็นชอบของผูนําทองถิ่น  
ดังพบวา  มีพระพุทธรูปเดินหรือปางลีลาที่วัดพิกุลทอง  มีพระนอนหรือปางไสยาสนที่วัดโพธิวิหาร  ซึ่ง



 116

สรางแบบศิลปกรรมไทย  มีพระพุทธรูปประทับนั่งที่ วัดมัชฌิมาราม ในเขตอําเภอตุมปด  และ
พระพุทธรูปประทับยืนที่วัดโพธิวิหาร   ทั้งสองแหงนี้สรางแบบศิลปกรรมจีน  สําหรับวัดโพธิญาณยัง
สถาปนาใหเกิดมีส่ิงที่สุด 3 ประการคือ  มีพระพุทธรูปสูงที่สุด  มีกําแพงมังกรยาวที่สุด  มีโบสถงามที่สุด  
ดังคําที่กลาวที่  

 “ ตอนนี้วัดเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของรัฐแลว  มีไตหวัน  ญี่ปุน  ฝร่ัง  สิงคโปร มาเที่ยว
มาถายรูป  มีมังกรยาวที่สุด  มีพระใหญ  มีโบสถที่งามแปลกตา  มังกรรอบวัดประมาณ  300  ฟุต  
ยาวเทาไรเขียนที่ประตูวัด” 

                             (แบน   ศรีสุวรรณ  2554  สัมภาษณ)  
   ลักษณะนี้วิเคราะหไดวา  ไมมีส่ิงใดที่จะดึงดูดงามสนใจของคนวัฒนธรรมตาง ๆ  เทากับการ

มีศิลปกรรมเปนเคร่ืองมือ  เปนส่ือชักนําที่ละเอียดออนแตเขาถึงไดงาย  ผลพวงที่คนเชื้อสายไทยไดรับ
เม่ือนักทองเที่ยวมากข้ึนคือ  การแลกเปล่ียนความรู ภาษา วัฒนธรรมระหวางกัน   ชาวตะวันตกที่มา
เที่ยวชวยใหชาวบานเรียนรูภาษาตะวันตก  ชวยใหชาวตะวันตกเรียนรูศิลปกรรมจีนไปพรอม ๆ กับ
ศิลปกรรมไทย  ชวยใหชาวมุสลิมยอมรับในอัตลักษณของชาวพุทธจึงนับวา  ศิลปกรรมของวัดไทยเปน
ส่ือกลางรอยวัดความสัมพันธของคนที่หลากหลายวัฒนธรรมไดดีที่สุด 
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วัดชลธาราสิงเห 
วัดชลธาราสิงเหตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลเจะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ติดพื้นที่เขตแดน

ไทย-มาเลเซียเพียง 5 กิโลเมตร ริมฝงแมน้ําตากใบ  สภาพพื้นที่เปนเนินทราย  ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน 
ทิศตะวันออกจดแมน้ําตากใบ ทิศใตติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินของเอกชน ในอดีตวัดมี
บริเวณกวางขวาง ตอมาไดมอบผืนดินสวนหนึ่งใหเปนสาธารณประโยชน  วัดตั้งอยูริมแมน้ําจึงทําใหมี
ภูมิทัศนงดงาม มีลมพัดตลอดเวลา เปนวัดหนึ่งของการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส  

สภาพชุมชนโดยรอบสวนใหญเปนชาวไทยพุทธ มีเพียงดานตะวันออกที่มีสภาพเปนเกาะ
และน้ํากรอน มีชาวมุสลิมอาศัยอยู อําเภอตากใบมีชาวพุทธอาศัยอยูจํานวนมาก มีภาษาและวัฒนธรรม
อันโดดเดน ดังสังเกตุชื่อหมูบาน ตําบลสวนใหญเปนคําไทย มีภาษาพูดแตกตางจากภาษาปกษใตทั่วไป 
ประทุม  ชุมเพ็งพันธ (2544: 3947) อธิบายวา ชุมชนในอําเภอตากใบ อาจมีมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 17-
18 ยุคบุกเบิกสรางบานแปลงเมืองคร้ังหลังสุดที่มีเอกสารกลาวถึง แตเดิมเปนชุมชนขนาดเล็กผูคนนอย 
จนมีชาวไทยพุทธขยายตัวมากข้ึน ควบคูกับการพัฒนาจนเปนวัดขนาดใหญและสวยงาม สะทอนถึง
กลุมคนไทยพื้นถิ่นในละแวกนี้มีวัฒนธรรมเขมแข็ง มีความศรัทธาม่ันคงในพุทธศาสนา และจิตใจรักใคร
เพื่อสวนรวม ไมยอมทิ้งเอกลักษณตนเอง 

วัดชลธาราสิงเหสรางข้ึนเม่ือป พ.ศ.2401 หรือปลายสมัยรัชกาลที่ 4 เม่ือพระอาจารยพุด
เดินทางมาถึงบริเวณนี้ ซึ่งเปนปารกราง แตเนื่องจากเปนพื้นที่ริมฝงแมน้ําตากใบ มีทิวทัศนสวยงาม จึง
ขอพระราชทานบริเวณที่ดินนี้ ตอพระยาเดชานุชิต เจาเมืองกลันตันขณะนั้น พระอาจารยพุดไดทําการ
สรางวัด เม่ือแรกสรางเรียกวา วัดบานพรุบาง วัดเจะเหบาง วัดนี้ยังมีความสําคัญจนเรียกชื่อวา วัด
พิทักษแผนดินไทย เนื่องจากเหตุการณการปกปนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับมลายูของอังกฤษ ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฝายอังกฤษไดสํารวจเขตแดนเขามาจนถึงบานปลักเล็ก 
ซึ่งอยูเลยวัดชลธาราสิงเหเขามาอีกประมาณ 25 กิโลเมตร แตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงทักทวง ใหเหตุผลวาวัดชลธาราสิงเหเปนของไทย มี ส่ิงปลูกสรางอันเปนมรดกทางพุทธศาสนา 
ดินแดนนี้ควรอยูภายใตการพิทักษรักษาของประเทศไทย ฝายอังกฤษยอมรับเหตุผลนี้ และเห็นวา พุทธ
ศิลปในวัดมีคุณคาสูงยิ่ง หากอยูภายใตการปกครองของมลายูซึ่งนับถือศาสนาอ่ืน ศิลปะเหลานี้ก็อาจ
ถูกทอดทิ้ง จะสูญหาย จึงเล่ือนปกเขตถอยลงทางใตจนถึงลําน้ําสุไหง-โกลก จึงทําใหถูกขนานนามชื่อ
ดังกลาว (วรรณิภา ณ สงขลา 2535: 8-9) 

ปจจุบันวัดชลธาราสิงเหไดรับการบูรณะซอมแซมคร้ังใหญ จากการอุดหนุนของกรมศิลปากร 
จากปญหาเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีผูคนมาทองเที่ยวชื่นชมโบราณสถาน
นอย แตก็ไดรับความสนใจจากผูรักในงานศิลปะพื้นถิ่นอยางแทจริง มีนักวิชาการชาวมาเลเซีย 
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อินโดนีเซีย หรือตะวัตกเขามาศึกษา ขณะที่นักทองเที่ยวทั่วไปกลับคํานึงถึงความปลอดภัย  เชนเดียวกับ
วัดและพระสงฆที่ตองมีทหารผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเฝารักษาการณ วัดมีอาคารจํานวนมาก แตละหลังมี
ความสวยงาม แตกตางออกไป หากมีความสัมพันธและเอกภาพอยางสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพลายเสนประกอบ  49                                           แผนผังวัดชลธาราสิงเห 
 
1   ลักษณะกายภาพของวัดไทยท่ีมีสวนผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ 
วัดมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร ประกอบดวยส่ิงปลูกสราง เชน โบสถ กุฎิพระ หอพระนารายณ 

ศาลา หอไตร ฯลฯ มีรูปแบบผสมผสานทั้งศิลปะไทย จีน ตะวันตก ฮินดู และมลายู ดังจะกลาวตอไปนี ้
โบสถ 
โบสถสรางข้ึน พ.ศ. 2416 มีลักษณะไทย ตามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 กลาวคือ 

มีเสารายหรือเสานางเรียงส่ีเหล่ียมรองรับข่ือคาน  ไมมีบัวหัวเสา หลังคาสามซอน ใตหนาบันทั้งสองดาน
คลุมดวยหลังคาปกนก  จั่วหลังคาประกอบดวยชอฟาใบระกาและหางหงส  ลักษณะพิเศษอยูบนคานซึ่ง
ประดับภาพเขียนบนกระจก   เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  จีน และอิสลาม มีจํานวน 56 ชอง แตละชองมี
ลักษณะไมซ้ํากัน  เขียนภาพหลังกระจกจึงคงทน ภาพคนไทยแตงกายแบบขาราชสํานัก นอกจากนั้น
เปนลายกระหนก และพันธุพฤกษา ภาพที่นาสนใจอยางยิ่งคือ ภาพหนุมานหันหนาสูพระจันทรเส้ียว 
และดาว  อันเปนสัญลักษของศาสนาอิสลาม โบสถหันหนาสูตะวันออก หนาบันทั้งดานหนาดานหลัง
เปนรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ 3 เศียร มีประตูเขาออกทั้งดานหนาดานหลังออกแบบรูปซุมทรง
มณฑปยอดมงกุฎ กําแพงแกวรอบโบสถตกแตงชองลายเหรียญโบราณแบบจีน  อาจกลาวไดวามี
สวนผสมทั้งไทย จีน และอิสลาม 

กุฏิพระลายไมฉลุ 

กุฏิพระลายไมฉลุ 

กุฏิพระลายไมฉลุ  หอกลอง 

โบสถ 

หอพระนารายณ 

พระพุทธไสยาสน 

ศาลา 

ธรรมศาลา 

ประตูวัด 
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ภาพถายประกอบ 50     โบสถวัดชลธาราสิงเห 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

   ภาพถายประกอบ 51    หนุมานชมเดือนเส้ียวกับดาว (ซาย)  คนแตงกายแบบมุสลิมบนคานโบสถ 
กุฏิพระ 
กุฏิพระเปนอาคารไม  ขนาดใหญโตยกพื้น  หลังคาปนหยาซอน 2 ชั้น หลังหนึ่งเปนกุฏิเจา

อาวาส  เฉพาะดานหนามีมุมยื่นออกมา มีประตูขนาบขางซายขวา ประตูใหญอยูกึ่งกลาง ประดับภาพ
ขางประตู เปนลวดลายไทยผสมลายดอกไมจีน ประตูฝาเฟยม ลักษณะที่โดดเดนคือ การตกแตงดวย
ลายไมฉลุตามเชิงชาย จั่วหลังคา ฝาผนัง  ชองลม หรือบานประตูหนาตาง   การตกแตงลายไมฉลุตาม
อาคารบานเรือนมีปรากฎทั่วไปบนแหลมมลายู อันเปนอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ที่เรียกวา ลาย
ขนมปงขิง (Ginger Bread style) อยางไรก็ตามชาวมุสลิมทองถิ่น นิยมบางแลวตามชองลมเหนือ
หนาตาง การผสมเขากับแบบตะวันตก ทําใหลวดลายมีลักษณะพื้นถิ่นเฉพาะ นอกจากนี้อาคารทั้งสอง
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หลังยังสรางหลังคามุขไวกึ่งกลาง ในลักษณะสมดุลหรือเสมอภาพอันเปนแบบแผนของตะวัตก ที่เรียกวา 
แบบพัลลาเดียน (Palladian Style) ลักษณะดังกลาวยังปรากฎที่อาคารโบราณในเมืองโกตาบารู รัฐกลัน
ตัน (ปจจุบันจัดเปนอาคารพิพิธภัณฑแหงรัฐ) อันแสดงถึงวัฒนธรรมรวมตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถายประกอบ  52  กุฏิพระฉลุลายไม (ขวา)   และเรือนฉลุไมพื้นถิ่นมาเลย (ซาย) 
ศาลา 
ศาลามีหลายลักษณะ เชน ศาลาหลังคาทรงจตุรมุข ทรงพีระมิดซอนชั้น ทรงมะนิลา 

โดยเฉพาะทรงพีระมิดพบมาก มีลักษณะเฉพาะถิ่น ดังปรากฎศาลาทาน้ําหนาโบสถ อยางไรก็ตาม
ลักษณะดังกลาวยังดูคลายหลังคามัสยิดทองถิ่น ที่เรียกวา มลายูนูซันตารา ดังปรากฎที่มัสยิดกําปง ลา
อุต ในกลันตัน ซึ่งหางออกไปราว 30 กิโลเมตร หากศาลาไทยเสริมใบระกา และหางหงสตามสันตะเขทั้ง
ส่ีมุม อาจกลาวไดวา มีสวนผสมลักษณะไทยและมลายูพื้นถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพถายประกอบ  53  ศาลาริมน้ํา (ขวา)  และสุเหราในกลันตัน  (ขวา) 
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หอพระนารายณและพระนารายณ 
หอพระนารายณสรางข้ึนเพื่อตั้งเทวรูปพระนารายณ ซึ่งกอเปนอาคารทรงมณฑป ยอด

พีระมิดซอนชั้น มุงหลังคากระเบื้อง ตอมุขยืน่ออกมา  องคพระทรงอาวุธทั้งส่ีกร คือพระขรรค วัชระ จักร 
และสังข ดานหลังยกชั้นสูงมาก ตั้งพระพุทธรูป 3 องคบนฐานชุกชี  เขียนจิตรกรรมบนเพดาน หอพระ
นารายณเดิมสรางข้ึนเพื่อประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ  ขนาดเทาของจริง ปนโดยพระครูวินัยธรรม 
(จุย)   ในวัดนี้ยังใชเปนที่เก็บอัฐบรรพบุรุษของคนในทองถิ่น โนรากอเปนผูสรางหอพระนารายณสําหรับ
เก็บอัฐของเขาเอง ทั้งนี้เพราะเม่ือแสดงโนราห มักเลนบทเปนพระนารายณ (วรรณนิภา ณสงขลา, 2535: 
20) แสดงถึงการผสมศิลปะฮินดูกับคติทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถายประกอบ 54  หอพระนารายณ  และพระนารายณ 
พระพุทธไสยาสน 
พระพุทธไสยาสนมีความยาวตั้งแตยอดพระเศียรจนถึงฝาพระบาท ประมาณ 8 เมตร องค

พระกอปูน ติดกระเบื้องถวยผสมกระจก ตอมาสรางวิหารครอบคลุมองคพระพุทธไสยาสน รองรับผูมา
กราบไหว  พระพุทธรูปประทับพระกรขวาหนุนพระเศียร อยางปางโปรดอสุรินทราหู การติดกระเบื้องถวย
สวนใหญเปนชามโบราณ ประเภทลายคราม ติดเปนชิ้นสวน และติดชามทั้งใบ  มีผูแอบกระเทาะถวย
ชามบางชิ้นออกไป ดานบนมีพญานาคแผพังพานดูคลายพระนารายณบรรทมศิลป ลักษณะเดนอยูที่
การประดับกระเบื้องถวยจีน สะทอนวาชุมชนนี้เคยมีชาวจีนอาศัย หรือคนตากใบทํามาคาขายกับคนจีน
เปนเวลาชานาน  การผสมผสานศิลปกรรมไทยกับจีน 
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         ภาพถายประกอบ 55    พระพุทธไสยาสนและเคร่ืองถวยประดับ   
 
จิตรกรรม 
จิตรกรรมสวนใหญปรากฎภายในอุโบสถ เขียนแบบไทยประเพณี เลาเร่ืองเกี่ยวกับไตรภูมิ

และพุทธประวัติ โดยแทรกวิถีชีวิตคนในทองถิ่น  และส่ิงกอสรางที่นิยมอยูในสมัยนั้น เชน พระพุทธเจา
เสด็จโปรดพุทธมารดา มีภาพอาคารแบบจีน ซุมแบบตะวันตก  ตอนอ่ืนมีภาพคนเล้ีงสัตว เด็กกําลังเลน
ของเลน ภาพคนจีนไวผมเปย คนหาบสินคา คนเลนกีฬาชนแพะ บางแสดงชุดการแตงกายสมัยรัชกาลที่ 
4   บางภาพแทรกการเกี้ยวพาราณสีระหวางชายไทยกับหญิงมุสลิม สะทอนปฏิสัมพันธระหวางคนตาง
วัฒนธรรม ที่จิตรกรมิไดรังเกียจ นําเอาวิถีชีวิตผูคนทั้งไทย มลายู จีน ตะวันตกมาผสมผสานกันอยางลง
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถายประกอบ  56  จิตรกรรมภายในโบสถ 
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2  ปจจัยท่ีสงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย 
ศิลปกรรมที่ปรากฎในวัดชลธาราสิงเห มีลักษณะผสมทั้งแบบไทย จีน มลายู อิสลาม และ

ตะวันตก ปรากฎการณเหลานี้เกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ  ดังนี้ 
ปจจัยทางประวัติศาสตร 
วัดชลธาราสิงเหอยูในเขตชายแดนประเทศไทยและมาเลเซีย ติดทะเลทางฝงตะวันออกของ

ประเทศไทย ในอดีตชายทะเลแถบนี้เปนที่ข้ึนฝงของชาวจีนอพยพ ดังเชน เมืองสงขลา ปตตานี 
นราธิวาส กลันตัน จนถึงตรังกานู โดยเฉพาะตรังกานูเปนที่ตั้งของชุมชนจีนขนาดใหญมากอน (พัชรินทร  
ฐิตะอดิศัย, 2541: 12) การอพยพและการติดตอคาขายบริเวณชายฝง สงผลตอการเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืน 
การเลียนแบบ การซื้อหาสินคาใหม ๆ มีการนํากระเบื้องจีนซึ่งถือวา มีคุณคาสูงระหวางนั้นติดประดับ
พระพุทธไสยาสน ที่ตั้งของวัดเคยมีปญหาเร่ืองการแบงปนที่ดินระหวางอังกฤษกับไทย (ระหวางนั้น
เรียกวา “สยาม”) กลาวคือ อังกฤษยึด 4 รัฐ เพื่อแลกกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในการปกปนเขตแดน
ดังกลาว รัชกาลที่ 5 ไดหยิบยกเอาพุทธศาสนาโดยอางวัดชลธาราสิงเห อันเปนวัดขนาดใหญ และเปน
มรดกทางวัฒนธรรมลํ้าคามานานเปนเคร่ืองตอรอง การเขามาของอังกฤษหรือตะวันตก ชาติอ่ืน ๆ สงผล
ตอการเผยแพรวัฒนธรรมตะวันตก ทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิต การแตงกายรวมถึงศิลปกรรมส่ิงกอสราง 
ขณะเดียวกันก็มิไดคลอบงําเสียทั้งหมด ยังมีบานแบบพื้นถิ่น วังทองถิ่นปรากฎมากมาย ศิลปะอิสลาม
ยังสอดแทรกกับของวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เชน หนุมานอยูหนาดาวกับเดือน ซึ่งเปนสัญลักษณของศาสนา
อิสลาม  ภาพจิตรกรรมมีรูปขุนนางชาวมุสลิม 

ปจจัยทางสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ในอําเภอตากใบ อันเปนที่ตั้งของวัด อาจกลาวไดวา เปนชุมชนชาวพุทธขนาดใหญของ

จังหวัดนราธิวาส อยางไรก็ตามก็จัดเปนชนกลุมนอยของจังหวัดและพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ซึ่งสวนใหญเปนมุสลิมมลายู แตก็มีวัฒนธรรมเหมือนคนกลุมใหญของประเทศ ลักษณะนี้ทําใหวัดชล
ธาราสิงเหมิไดโดดเดี่ยว เส่ือมลง จนถูกกลืนไปกับสังคมมุสลิม ยังมีหนวยงานรัฐและเอกชนจาก
สวนกลางใหการอุดหนุนดานการซอมสงวนรักษา ชาวพุทธจัดเปนชนกลุมนอยในพื้นที่ชายแดน แตก็มี
บทบาทอยางสูงตอการพัฒนาวัด หากเปนที่นาสังเกตวา นายทุนจีนเขามาสนับสนุนกิจการของวัดนอย 
เม่ือเปรีบเทียบกับวัดไทยในกลันตันประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเจาอาวาสไมวารูปใด ไมเห็นดวยกับ
สรางเคร่ืองรางของขลัง ไมมีการปลุกเสกที่จะเรียกรองความสนใจจากคนจีน ลักษณะทางกายภาพ
ลวนเกิดจากความตองการของเจาอาวาสหรือคนทองถิ่น ลักษณะผสมเปนความชื่นชอบของเจาอาวาส 
แมศาลาริมทาง ก็ใหออกแบบใหมโดยเลียนแบบของเดิม 
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ลักษณะผสมมิไดเกิดจากนายทุน เกิดจากความนิยมของทองถิ่นและสภาพสังคมพหุ
วัฒนธรรม ดังปรากฎในจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถที่มีภาพชาวจีน ชาวมุสลิม ชาวไทย 
ชาวตะวันตก โบสถมีลักษณะไทย มีกําแพงแกวแบบจีน แมแวดลอมดวยชาวมุสลิมจํานวนมาก แต
มิไดสงผลตอลักษณะกายภาพของวัด  จากการที่ลักษณะวัดมีลายฉลุไมเหมือนวัฒนธรรมมลายู ทําให
ชาวมุสลิมสวนใหญเชื่อวา ลักษณะวัดเปนมรดกของวัฒนธรรมมลายูดวย 

 
3 ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดไทยเปนสื่อนํา 
วัดชลธาราสิงเหตั้งอยูติดชายแดนไทยและมาเลย  ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต  จาก

เหตุการณความไมสงบสงผลทําใหผูคนที่มาเยี่ยมชมนอยลง  คนเชื้อสายจีนยายออกนอกพื้นที่ สภาพ
วัดไมเอ้ือตอนักทองเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนในมาเลเซีย ปฏิสัมพันธเกิดข้ึนจากคนทองถิ่น ดังเชน ชาว
ไทยพุทธกับมุสลิม  ดังตอไปนี้ 

ปฏิสัมพันธจากความเช่ือในปาฏิหาริยรวมกัน 
พระพุทธรูปภายในโบสถซึ่งแกะจากหินออนสีขาว เปนที่เคารพนับถือจากคนในชุมชนจํานวน

มาก แมชาวมุสลิมบนเกาะยาว ทางฝงแมน้ําก็เชื่อวา เหตุที่พวกเขาไมไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมมากนัก 
เปนเพราะปาฏิหาริยของพระพทุธรูปในโบสถ มุสลิมบนเกาะนับถือพอทานใหญ เพราะเกาะยาวไมคอย
มีลมแรง เชื่อวา พอทานใหญไดชวยไว   จะเห็นวาทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมตางมีความเชื่อรวมกัน ใน
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป ความเชื่อนี้มิไดสงผลใด ๆ ตอการปฏิบัติของชาวมุสลิม ตรงกันขามกับ
ชาวไทยพุทธที่มีพิธีกรรม  บางคร้ังจัดสํารับอาหารไปถวาย  วัดชลธาราสิงเหเปนวัดเกาแก คนในชุมชน
เชื่อในเจาที่ผูคุมครองดูแลวัด ดังคํากลาวของพระรูปหนึ่งวา  “แถวนี้เจาที่แรง ทําอะไรตองสํารวม 
ภายหลังเม่ือรถเขามาจึงตองบีบแตร” (พระช,ู 2554: สัมภาษณ) กลาวคือ เม่ือจัดงานใดตองสงเสียงให
เจาที่รับรู   ชาวไทยและมุสลิมตางเชื่อในอาถรรพของวัด 

 
การเปนพื้นท่ีลับตาของชาวมุสลิม 
พื้นที่วัดยังกลายเปนพื้นที่พบกันของหนุมสาว หรือเด็กวัยรุนมุสลิมที่หลบหลีกผูปกครอง ดัง

มีพระรูปหนึ่งกลาววา   “สวนมากมีวัยรุนมุสลิมมาจีบกันในวัด การจีบกันในวัดก็เพื่อหลบสังคมของพวก
เขา” ทั้งนี้เพราะมุสลิมจะไมยุงเกี่ยวกับวัด หากไมจําเปน ชายหญิงที่หลบเขาวัด เพราะเชื่อวาไมสามารถ
ทําใหผูปกครองติดตามได อยางไรก็ตามมีบางคร้ังเทานั้นที่พอแมผูปกครองขอความกรุณาจากพระ
ลูกวัดชวยตามไล โดยไดรับการสนับสนุนจากพระลูกวัด หนุมสาวมุสลิมสวนใหญจะนั่งศาลาริมน้ํา ใต
ตนไม ที่มีภูมิทัศนสวยงาม   เขามาในวัดไทยโดยการชมศิลปกรรมเพื่ออําพราง 
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ปฏิสัมพันธจากการเมือง  การบริหารทองถ่ิน 
การขอจัดสรางวัดนับตั้งแตป พ.ศ. 2416 มีบัทึกวา พระครูโอภาสพุทธคุณ เจาอาวาสองค

แรกเดินทางไปขอที่ดินสรางวัดตอพระยาเดชานุชิด เจาเมืองรัฐกลันตัน ซึ่งเปนชาวมุสลิม เม่ือไดรับ
อนุญาติแลวไดเร่ิมสรางวัดโดยเม่ือแรกสรางเปนอาคารไมทั้งหมด เชน กุฏิ ศาลา สวนโบสถแรกเร่ิมสราง
ในลําน้ําตากใบเปนแบบนทีสีมา  (วรรณิภา ณ สงขลา, 2535: 15)   ตอมาสรางใหมบนบกแบบถาวร
ดังที่เห็นในปจจุบัน   ความสัมพันธระหวางวัดกับชาวมุสลิมเกี่ยวกับการขออุดหนุนจัดสรางหรือปรับปรุง
มีอยางสมํ่าเสมอ นอกจากการขอที่ดินจากสุลตานกลันตันแลว ปจจุบันองคกรทองถิ่นยังใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณดังที่เจาอาวาสไดใหสัมภาษณวา 

“เทศบาลอุดหนุนดี ทั้ง ๆ ที่นายกเปนมุสลิม บางป 2 ลาน บางปก็มาก บางปก็นอย 2-3 
หม่ืน แตไมใหออกขาวมาก กลัวมุสลิมอิจฉา มีปหนึ่งมัสยิดไดแค 500,000 วัดไดตั้ง 2,000,000 บาท” 

       (พระช,ู  2554: สัมภาษณ) 
คํากลาวนี้สะทอนวา การสนับสนุนดานศาสนถานนั้นมิไดเลือกหรือลําเอียงแตพวกพองของ

ตน ชาวมุสลิมทองถิน่ยังเห็นความสําคัญของศิลปกรรมโบราณในทองถิ่น ความเหมาะสมของพื้นที่และ
คุณคาของส่ิงปลูกสราง  ที่จะชวยชักนําใหเกิดบรรยากาศการทองเที่ยว 

 
การเปนท่ีช่ืนชมในงานศิลปกรรมของคนตางวัฒนธรรม 
ความสวยงามและมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นเปนที่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวทุกกลุม โดยเฉพาะ

มุสลิม  ซึ่งเปนประชากรมากที่สุดในพื้นที่  ความสัมพันธมีทั้งการทัศนศึกษาชื่นชมศิลปกรรม ในระดับ
ปจเจกและระดับกลุม  การเขามาขอพืชผลของวัด (มะขามปอม) หากเปนที่สังเกตวาวัดนี้ชาวจีนเขามา
ทองเที่ยวนอย ดังคํากลาวของพระและผูเฝาพิพิธภัณฑของวัดทีว่า  

“คนจีนไมคอยมี คนจีนมาเลยที่เขามาสวนมากจะมาหาวัตถุมงคล มารดน้ํามนต ถาลือมี
ของดีมากันหมด วัดนี้ไมเสริมสรางวัตถุมลคล ตั้งแตหลายรุนมาแลว ถาสงเสริมสมัยจตุคามดังปานนี้
รวยแลว” 

      (พระครูโอภาสชลธาร,  2554: สัมภาษณ) 
“ลุงรูสึกภูมิใจมาก ลุงชอบโบสถเพราะงาม ลุงคิดวาลายแกะสลักเปนของไทย....  คนจีนมา

นอย  ไมมีใครโฆษณา  ไมมีเอกสารเผยแพร.....  แขกไมคอยรับจางทํา ถาแขกจะมาเที่ยววัด ก็มานั่งจีบ
เปนคูๆ “  

             (ประยูร   ศรีสังข,  2554: สัมภาษณ) 
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จะเห็นวา ความเจริญกาวหนาของวัดนี้ไมจําเปนตองพึ่งนายทุนจีน ซึ่งตางจากวัดไทยในก
ลันตัน  หากเปนเพราะอยูภายใตรัฐไทย  การที่วัดนี้มีรูปแบบไทยทองถิ่นอยูมาก แสดงถึงปฏิสัมพันธกับ
ชาวจีนยังมีอยูนอย หากชาวจีนเขามาอุปการะกจ็ะโอนเอียนแบบศิลปกรรมจีนมากแลว การที่ชาวมุสลิม
เขามาชื่นชมวัดไทยนั้น นอกจากเหตุผลขางตนแลวยังมีอีก   2  สาเหตุ 

1. ความตองการเรียนรูขามวัฒนธรรม ของนักเรียนมุสลิม หรือนักทองเที่ยวอ่ืนๆ ในแตละปมี
นักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและปอเนาะเขามาทัศนศึกษา ซึ่งนําโดยครู-อาจารย หรือองคกร
ทองถิ่น ตามโครงการเยียวยาผูประสบความเดือดรอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เจาอาวาสตั้ง
ขอสังเกตวา นักเรียนมุสลิมเหลานี้มีความสุภาพออนโยน  ตางจากมุสลิมละแวกวัด  ซึ่งเม่ือเห็นพระ จะ
หัวเราะ แลบล้ิน ปล้ินตา ถมน้ําลาย ทําปฏิกิริยาในทางไมดี นอกจากมีกลุมนักทองเที่ยว ที่แสวงหา
ความเพลิดเพลินจากการเรียนรูวัฒนธรรมไทย ดังคํากลาวในบันทึกผูเยี่ยมชมวัดรายหนึ่งวา 

 
“มีความประทับใจมาก สามารถชมส่ิงตาง ๆ ที่ไมเคยเห็น ขอชื่นชมบรรพบุรุษของไทยเราที่

ไดอนุรักษ วัตถุโบราณถึงปจจุบัน  และขอขอบคุณเจาอาวาส เจาหนาที่ที่เสียสละดูแลอยางยิ่ง” 
       (แวนอรมา   แวอาลี, 2553) 
“เคยไปเยี่ยมวัดมาแลวหลายที่ วัดนี้เปนวัดที่สวยงามและโดนใจที่สุด เพราะมีความดั้งเดิม

เรียบงาย เขาใจรายละเอียดที่เห็นชีวิตแบบชาวบานชัดเจน  การไดพบฉันรูสึกวา ฉันไดใกลชิดกับที่นี่ วัด
นี้สงผลกับฉัน รูสึกถึงความบริสุทธิ์ที่ธรรมดาและสงบสุขมาก” 

                 (Nyryon Thi  Lins, 2552)  
จากทัศนะทั้งสองจะพบวา ตางประทับใจในรูปแบบแปลกใหมที่เปนเอกลักษณ ชาวไทย

มุสลิมทองถิ่นเห็นคุณคาของบรรพบุรุษ  ชาวเวียดนามเห็นคุณคาของจิตใจและภูมิปญญาชาวบาน การ
เรียนขามวัฒนธรรมตางสนับสนุนใหเกิดความรูสึกรักและหวงแหนในมรดกแผนดิน แมตางวัฒนธรม 

2. ความตองการเปรียบเทียบวัฒนธรรม  มีนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามบางคน  
สงสัยในพฤติกรรมของครูมุสลิมผูนําพามาเยี่ยมชมวัดวา เหตุใดครูจึงไหวพระ ครูอธิบายใหนักเรียนฟง
ถึงการไหว  มิไดไหวเพราะยึดถือเปนนักบวชในพุทธศาสนา   แตไหวเพราะเปนบุคคลที่นานับถือคนหนึ่ง
เหมือนไหวคนทั่วไป หากไหวพระพุทธรูปจึงจะมีความผิดหลักศาสนา ลักษณะนี้ชวยใหเด็กและเยาวชน
มุสลิมเขาใจในความแตกตางของศาสนา พระพุทธรูปลวนเปนรูปสมมุติ เปนส่ิงละเวนดังปรากฎในฮา
รอม การเขาวัดของชาวมุสลิมนอกจากเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตางแลว ยังเกิดการเปรียบเทียบในหลัก
ปฏิบัติ  หลักคําสอน และศาสนศิลป ดังที่พระชูใหสัมภาษณวา  มีนักเรียนปอเนาะที่ทึกทักวา กุฏิของ
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ทาน ใชศิลปะแบบของเรา เพราะมีลายไมเหมือนกัน  ทานจึงตอบวา  ศิลปะพวกนี้มาจากอินโด มาจาก
ชวา มีหลายเชื้อชาติผสมกัน 

บทสนทนานี้วิเคราะหไดวา มุสลิมบางคนเขาใจวาเรือนฉลุลายไมเปนแบบแผนของชาว
มุสลิม  เพราะมีปรากฎอยูมากในสังคมมลายู   สถาปตยกรรมแนวนี้มีปรากฎที่กรุงเทพฯ แพร สิงคโปร 
หรืออินโดนีเซีย กลาวคือเปนอาคารที่ตางไดรับทั้งจากตะวันตก โดยนําผสมกับลวดลายเฉพาะถิ่น  
คําตอบของพระดูเหมือนเขาใจถูกตองดานเดียว    แตลวนแสดงใหเห็นวา ตางคนตางอภิปราย
เปรียบเทียบกับส่ิงที่คุนเคย พิจาณาความเหมือน  ความแตกตาง การเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณ
รวมกันทําใหมีปฏิสัมพันธที่ดี หากคําตอบนั้นมิไดขัดแยง แตแสดงความประนีประนอม หรือรอมชอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 128

วัดกาญจนาราม 
วัดกาญจนารามต้ังอยูเลขที่ 2  ซอยออนี ไลน   ถนนปายาเลบาร   ทางตะวันออกของเกาะสิงคโปร 

เปนวัดขนาดเล็ก มีพ้ืนที่นอยราว 2 ไร 2 งาน สิ่งกอสรางจึงดูแออัด เดิมเปนที่ตองของศาลเจาจีนเล็ก ๆ สราง
มาแลว 50 ป ผูสรางวัดคือ พระสังฆรักษสาคร โดยรับการบริจาคที่ดินจากโยมอุปฐากชาวสิงคโปรชื่อ กาญจนา  
ซึ่งเปนผูปฏิบัติธรรมอยางเครงครัด ละทิ้งครอบครัวมาอาศัยในวัดจนวาระสุดทาย เริ่มแรกจดทะเบียนเปนศาล
เจาเทียนกง ตอมาถวายเปนวัดชื่อกาญจนา ตามชื่อผูบริจาคที่ดิน 

สภาพชุมชนมีบานคนเบาบาง วัดต้ังอยูในทําเลสงบ ผูคนไมพลุกพลาน เดิมวัดมีที่พักรับรองสําหรับผู
แสวงบุญ เม่ือสรางโบสถใหมตองขยายพ้ืนที่ ภายหลังทางราชการไมอนุมัติใหสรางที่พัก การกอสรางตองขอ
อนุมัติอยางเปนทางการและปฏิบัติอยางเครงครัด  หากสรางโดยไมขออนุมัติแบบหรือเกินกวาที่กําหนดไวใน
สัญญา จะมีความผิดทางกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพลายเสนประกอบ  57            แผนผังวัดกาญจนาราม 
 
 
 
 
1  ลักษณะกายภาพของวัดไทยท่ีมีสวนผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ 

      อาคารเอนกประสงค 
(โรงพิธี  โรงครัว  กุฏิ  ที่เชาพระ) 

ศาลพระพรหม 

    ศาลเจาที่จีน 

          วิหารพระพุทธไสยาสน 
                           (พมา) 
 

    ประตูวัด 
ศาลพระพิฆเณศ 
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สิ่งปลูกสรางของวัดประกอบดวยอาคารเอนกประสงค  วิหารพระนอน  ศาลพระพรหม ศาลพระพิฆ
เณศ ดังจะกลาวตอไปนี ้

อาคารเอนกประสงค 
สืบเนื่องจากพ้ืนที่คับแคบ  จึงสรางอาคารคอนกรีตทรงไทยประยุกตขนาดใหญ 2 ชั้น โดยรวม

ประโยชนใชสอยหลายดาน  เปนทั้งสถานต้ังรูปเคารพสําคัญ ที่ทํากิจของพระสงฆ  โรงฉัน ที่เชาพระออกแบบ
โดยยึดแกนสมดุล  บันไดอยูก่ึงกลาง ขนาบขางดวยบันไดขึ้นชั้นบน  อาคารทรงจตุรมุข โดยปรับปรุงจากพลับ
พลากลางน้ําที่พระราชวังบางปะอิน    ลักษณะไทยสังเกตจากการตกแตงสาหรายรวงผึ้ง ชอฟา  ใบระกา และ
หางหงส หนาบันมุขดานหนาตกแตงลายเทพพนมกานขด   อีกมุขหนึ่งเปนกานขดลอมรูปธรรมจักร  ฝมือออน
ชอยกวาเนื่องจากปนปูนสด ตางจากมุขดานหนาที่หลอดวยพิมพ ลวดลายเหลานี้พระครูปลัดสุทัศนอดีตเจา
อาวาสเปนผูออกแบบ   พระครูมีใจรักในงานศิลปะ มีประสบการณทํางานที่วัดไชยมังคลาราม  รัฐปนัง ประเทศ
มาเลเซีย   ภายในอาคารลักษณะไทยผสมจีน เริ่มจากบันไดต้ังรูปหินแกะสลักพระพุทธรูปแบบจีน พระสังกัจ
จายณ กระถางธูปแบบจีนซึ่งสงมาจากไตหวัน แตดานหลังเปนเชิงเทียนรูปเรือพระสุพรรณหงส หากเปนที่นา
สังเกตวาภายในโถงชั้น 1 กลับต้ังปะรําเทพเจาของจีนอยูแกนกลางอยางโดดเดน   อันประกอบดวยเทียนกง 
เทพแหงสวรรค  ต่ีหมูแมพระธรณี   สือตงปง  กวนอิมและอื่น ๆ โดยมีพาโกดาหรือเทียนถะ 2 อันขนาบขาง 
(ลักษณะคลายกรวยแหลมขนาดใหญ มีชองวางพระพิมพเล็ก ๆ โดยรอบ)  พาโกดานี้ทําขึ้นกอนสรางโบสถเพ่ือ
หาเงินสรางโบสถ   พระพิมพที่แขวนไวจํานวนมาก   หากผูใดทําบุญอาจทําเพียงคนเดียวหรือเปนกลุม จะสลัก
ชื่อหรือเขียนบนกระดาษแปะไวดานหลัง สวนขางปะรําพระพุทธรูปทั้งสองดาน สรางแทนวางพระพุทธรูปแบบ
ตางๆ พรอมโตะหมูบูชา  โถงชั้นที่ 2 แกนกลางต้ังแทนรวมกลุมพระพุทธรูป  แบบพระชินราช   พระแบบพมา  
แทนซายเปนกลุมพระรูปพอทานคลาย  หลวงปูทวด    แทนขวาเปนกลุมสมเด็จพระพุฒาจารย   พระครูปลัด
สุทัศนอดีตเจาอาวาส   ยังมีขอสังเกตวา อาสนะที่นั่งของพระสงฆในการประกอบพิธีมีเครื่องอุปโภคหรือวัตถุ
สิ่งของที่สะทอนถึงความหลากทางวัฒนธรรม   เชน ตาลปตรแบบไทย   ขันโตกแบบพมา แปะกงแบบจีน 
ลวดลายมีทั้งลายพิมพ ลายปน สวนหนาบันหลังมุขดานขวามีการปนปูนสดเปนลวดลายกระหนกของเด็กแปด
ริ้วที่มาอาศัยในวัด หลังจากเสร็จสิ้นแลวไดฝงวัสดุ อุปกรณไวใตดิน แนวขนานกับกําแพง 
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        ภาพถายประกอบ 58   อาคารเอนกประสงคของวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        ภาพถายประกอบ 69   ปะรําเทพเจาจีนกลางอาคารชั้นลาง    
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        ภาพถายประกอบ 60   บนอาสนะสงฆที่มีทั้งศิลปกรรมแบบไทย จีน พมา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพถายประกอบ 61   ลายกระหนกปูนปนลอมธรรมจักรบนหนาบัน  
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              ภาพถายประกอบ  62  กระถางธูปแบบจีน และเชิงเทียนแบบไทย 
 
พระพรหม 
พระพรหมเปนคติของชาวฮินดู  ตามหลักตรีมูรติพระพรหมเปนผูสรางโลก  ในพุทธศาสนามีความเชื่อ

เรื่องพระพรหมเชนกัน พระพรหมที่วัดกาญจนาราม มีความหมายถึง ผูทําความดี ต้ังม่ันอยูในหลักพรหมวิหาร 
4 ดังปรากฏหลักธรรมทั้ง 4 ดานของซุม อันไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระพรหมสรางขึ้นภายหลัง
สรางวัดแลว สาเหตุที่สรางขึ้นเพราะเห็นความจําเปนและชาวจีนในสิงคโปรเรียกรอง ดังคําสัมภาษณของเจา
อาวาสวา  

   “พวกกรรมการใหสรางพระพรหม  เราก็สราง”   
     (พระครูจารุธรรมวิเทศ, 2555: สัมภาษณ) 
 
 อาจกลาวไดวา พระพรหมเปนที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร แมต้ังตามความตองการของชาวพุทธ 

แตก็ทําใหชาวฮินดูในสิงคโปรเขามากราบไหว  เครื่องบูชาพระพรหมที่พบสวนใหญคือพวงมาลัย ดอกไมสี
เหลือง 
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      ภาพถายประกอบ  63    ศาลพระพรหม 
 
พระพิฆเณศ 
พระพิฆเณศต้ังอยูใกลประตูวัดติดกับองคพระพุทธไสยาสน   พระพิฆเณศเปนเทพแหงความสําเร็จ 

ชาวสิงคโปรเชื่อวาหากจะทําการใด ๆ ใหประสบผลสําเร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคใด ๆ ใหแสดงความจงรักษ
ภักดีตอพระพิฆเณศ พระพิฆเณศมี 4 กร แตละกรถือวัตถุแตกตางกัน คือ งาชาง หมอน้ํามนต ตรีและบวง ที่วัด
กาญจนารามไดสรางศาลไหวพระพิฆเณศ โดยเหตุบังเอิญ อันเนื่องจากมีผูนํามาถวาย แตมิไดระบุใหสรางศาล
เคารพบูชา วัดเห็นคุณคามากกวาการเก็บรักษา จึงทําศาลาแกผูศรัทธา โดยเฉพาะชาวอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    ภาพถายประกอบ  64        ศาลพระพิฆเณศ 
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พระพุทธไสยาสน 
พระพุทธไสยาสนมีลักษณะพุทธลักษณแบบพมา สลักดวยหินออนสีขาว พระหัตถขวาหนุนศรีษะ 

ต้ังขึ้นรับพระเศียร มีพระเขนย (หมอน) วางอยูใตพระกัจฉะ (รักแร) พระหัตถซายวางทาบขนานกับลําตัว เทา
วางเหลื่อมดูเปนธรรมชาติและผอนคลาย นอนตะแคงขวา อยางปางอสุรินทราหู  จีวรมีริ้วผา  ที่ค้ิวและปาก
ทาสีคมชัด ลักษณะพระองคดูอรชน หมจีวรพลิ้วไหวบางเบาคลายผาจริงๆ  ดวงพระเนตรดําขลิบ   พระบาท
วางซอนกันสมจริงตามทาคนหลับทั่วไป ชางพมาบรรจงสรางใหงดงามตามอุดมคติ พระพุทธไสยาสนนี้ไดรับ
การถวายจากผูศรัทธา อันเนื่องจากอัคคีภัยในโรงเก็บพุทธประติมาในสิงคโปร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพถายประกอบ  65     พระพุทธไสยาสนแบบพมา 
 
2  ปจจัยท่ีสงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย 
การผสมผสานศิลปกรรมหลายลักษณะตามวัฒนธรรมตางๆ   ของวัดกาญจนาราม อาจกลาวไดวามี

สาเหตุหลัก ดังตอไปนี้ 
สภาพท่ีตั้งของวัดดั้งเดิม 
ตําแหนงของวัดต้ังอยูพ้ืนที่เปนศาลเจาของชาวจีนมากอน ดังนั้นเม่ือสรางวัดไทยขึ้นจึงคงมีเจาที่อยู

ภายใน  เม่ือสรางอาคารหลังใหมเอนกประสงค ตองรื้อถอนแตทางวัดก็นํามาประดิษฐที่ใหมภายในปะรํา  โดย
ต้ังอยูก่ึงกลางของอาคารราวกับวาเปนประธานของวัดแทนพระพุทธรูปแบบไทย ในปะรําจัดวางรูปเคารพหลาย
องค   องคสําคัญคือ เทียนกง ซึ่งมีอยูกอนรูปเคารพใดๆ  จึงทําใหมีรูปเคารพจีนปะปนกับไทย 
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การเกิดอุบัติเหตุและไดมาดวยความบังเอิญ 
พระพุทธไสยาสนแบบพมาที่ปรากฏอยูในวัดไทย มีสาเหตุจากอัคคีภัยในโรงเก็บพระพุทธรูปที่เตรียม

สงออกจําหนายในแคนาดา พระพุทธรูปหินออนจํานวนมากแกะสลักจากประเทศพมา สงมายังทาเรือสิงคโปร
เพ่ือสงตอยังประเทศที่สาม ดังคําสัมภาษณของเจาอาวาสที่วา 

“มีคนพมาจะสงพระตอไปแคนาดา แตมาตกคางที่สิงคโปร แตที่ไปกอนก็มีบางแลว ที่อยูสิงคโปรแลว
ถวายวัดก็มีหลายองค บังเอิญโกดังพระไฟไหมแตองคพระไมเปนไร พอมีตําหนิง ก็ไมสงไป จึงมาถวายวัด  
โดยเฉพาะรุนไฟไหมนีศั้กด์ิสิทธิ์มาก”  

      (พระครูจารุธรรมวิเทศ, 2555: สัมภาษณ) 
จะเห็นวาลักษณะผสมของศิลปกรรมของวัดไทยในมลายูอาจเกิดขึ้นจากความบังเอิญ โดยเฉพาะรุน

ไฟไหมนี้เปนที่นับถือมาก เพราะแปลกประหลาดที่ไมถูกไฟไหมทั้งหมด มีเสียงวิพากษวิจารณในความไม
เหมาะสมจากการับศิลปะพมามาเก็บไวในวัดไทย   เจาอาวาสใหความคิดเห็นดังคําสัมภาษณตอไปนี ้

“เม่ือมีคนใหก็ตองเอา แสดงถึงความเปนมิตรกัน คนเสนอเปนวัตถุก็ตองรับไมไดแยกวาเปนพมา 
อินเดีย ใครใหก็ตองรับ วัตถุก็คือวัตถุ ศาสนาก็คือศาสนา ศิลปะก็ตองแยกกันอยาคิดเปนอื่น”  

 
คําสัมภาษณนี้ยังวิเคราะหไดวา ความหลากหลายทางศิลปกรรมอาจเกิดขึ้นจากความศรัทธาของคน

ที่ตางวัฒนธรรม ประกอบกับคุณธรรมของเจาอาวาสและหลักศาสนา ที่เนนเมตตาธรรม ซึ่งไมอาจปฏิเสธในสิ่ง
ที่ฆราวาสถวาย  การรับทานถือเปนการสรางกุศลอยางหนึ่ง 

การใหวัดไทยชวยพยุงรกัษาศิลปวัตถุ 
ศิลปกรรมตางวัฒนธรรมที่เขามาปรากฏในวัดกาญจนาราม   อีกปจจัยหนึ่งเกิดจากการใชพ้ืนที่วัดเปน

ที่พยุงรักษาศิลปวัตถุหรือมรดกทางศิลปะ  เพราะเกรงวาหากอยูกับตน เม่ือตายไปแลวบุตรหลานจะรักษา
ทรัพยสมบัติอันเปนที่เคารพของบรรพบุราไวไมได ด่ังคําสัมภาษณของเจาอาวาสวัด ดังนี้ 

“พระพิฆเณศที่อยูหนาวัดไดมาเพียงไมก่ีป มีชาวอินเดียมาถวาย เพ่ือนคนที่เอามาใหมาจากอินเดีย 
มาอยูบานเขากอน เม่ืออายุมากก็ขี้เกียจดูแลรักษา เม่ือใหลูกหลานก็กลัวรักษาไมได กลัวไมเชื่อก็เอามาถวาย
วัด เม่ือเสนอก็รับไวในฐานะคนรูจักกัน” 

 
หากเปรียบกับขางตนจะพบวา รูปพระพิฆเณศนี้ไดมาดวยความบังเอิญเชนกันดวยเชนกัน หากพระ

พุทธไสยาสแบบพมาเกิดจากอุบัติภัย   พระพิฆเณศมีเหตุจากกลัวลูกหลานจะรักษาไมได อยางไรก็ตามสิ่งที่
เปนชนวนของปรากฏการณนี้มาจากความเปนมิตรที่ดี หรือความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน แมตางความเชื่อ
ตางวัฒนธรรม 
 
 3  ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดไทยเปนสื่อนํา 
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 ปฏิสัมพันธท่ีเกิดจากการใชศิลปกรรมสรางมิตรภาพ 
 ศิลปกรรมในวัดกาญจนารามมีหลายรูปแบบแสดงถึงเจตนารมณของวัดที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางคนในวัฒนธรรมตาง ๆ ศิลปกรรมเปนสื่อของการชักนําใหคนเขารวมกิจกรรมของวัด ดังกรณีพระพุทธ
ไสยาสนที่มิไดสรางสัมพันธกับชาวสิงคโปร ผูรับซื้อศิลปวัตถุจากพมาเทานั้น แตยังชวยใหชาวพมาเขาถึงวัด
ไทย ดังคําสัมภาษณของเจาอาวาสที่วา 
 “คนพมากับคนสิงคโปรมีหุนสวนกันมาก คนสิงคโปรไปทําฟารมกุงที่พมา คนพมาก็ขายสรางตลาดใน
สิงคโปร วัดพมาในสิงคโปรก็มี   ตอนถวายพระพุทธไสยาสน  มีคนพมา พระพมาเขามารวมพิธี พมาใหหลาย
วัด รุนไฟไหมมีหลายองคศักด์ิสิทธิ”์ 
 
 จะเห็นวา ชาวพมาไดสรางความสัมพันธกับไทยผานพอคาชาวสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีชาวจีนจาก
ไตหวันศรัทธาวัดไทย  มอบกระถางธูปเพียงเพ่ือใหรูปพระอมิตาภะภายในอาคาร ซึ่งต้ังอยูกอนแลวมีกระถางใส
ธูปสําหรับบูชา   ในอาคารเอนกประสงคยังมีภาพอักษรจีนเขียนดวยพูกัน เปนของระลึกจากวัดจีนซึ่งอยู
ใกลเคียง อันเปนผลจากทางวัดไทยมอบเงินเพ่ือการกุศล 3,000 บาท ดังคําสัมภาษณของเจาอาวาสเก่ียวกับ
ภาพอักษรจีนบนผนังที่วา  
 “ภาพนี้เปนหัวใจของพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บริจาคเงินใหวัดจีน เลยไดภาพนี้มา เพราะอยู
ใกลกัน   ถาเขาเชิญไปทําพิธีที่วัดเราก็ไปได” 
 
 ศิลปกรรมที่ชวยเสริมสรางมิตรภาพจะเห็นวา นอกจากสรางปฏิสัมพันธทางศาสนา ยังเก่ียวของกับ
เศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ การที่วัดไทยจะดํารงอยูไดในสิงคโปรนั้น ตองพ่ึงพาชาวจีนในสิงคโปรเปนสวน
ใหญ   การบริจาคเงินใหวัดจีนแมเพียงเล็กนอย  แสดงถึงความตองการสรางสัมพันธภาพกับชาวจีนผานวัด จีน
หรือศาลเจาจีน   เพ่ือวัดจะไดผลประโยชนจากชาวจีนในสิงคโปรตอไป 
 ปฏิสัมพันธท่ีเกิดจากการเชาพระเครื่องไทยในวัดไทยเปนสิ่งยึดเหน่ียว 
 ชาวจีนสิงคโปรจํานวนมากเขาวัดไทย เพ่ือขอเชาพระเครื่องหรือขอรับพระเครื่องจากพระสงฆไทย 
ปฏิสัมพันธจึงพบมากระหวางชาวจีนกับพระสงฆไทย ตลอดทั้งวันพระสงฆจะทําพิธีรดน้ํามนตสะเดาะเคราะห
และสิ่งที่ปรากฏมากที่สุดคือ นําพระเครื่องวัตถุมงคลตางๆ ประจําตัวมาปลุกเสก  เพ่ือรักษาความขลังและ
คุมครองตนเองไดนาน พระเครื่องไทยเปนที่นิยมในหมูชาวสิงคโปรและนิยมเชาภายในวัดไทย มากกวาใน
ตลาด  โดยที่มีพระปลุกเสก   การทําพิธีแตละครั้งจะเสร็จสิ้นดวยการทําบุญใสตูบริจาค ชาวจีนม่ันใจในความ
ศักด์ิสิทธิ์ของวัตถุมงคลของวัดไทยมากกวาวัดฮินดูหรือวัดจีน และมองวาวัดไทยเปดใจกวางมากกวาวัดอื่น ๆ  
ดังตัวอยางคําสัมภาษณหญิงชาวสิงคโปรตอไปนี้ 
 “วัดไทยไมบังคับใหใครนับถือ วัดไทยเปดกวางไมบังคับเปนกลาง สามีติดพระเครื่อง ชอบไปวัดที่มี
พระเครื่องศักด์ิสิทธิ์” 
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        (ลิม  ซือ นํา, 2555: สัมภาษณ) 
 วัดไดรับประโยชนจากการปลุกเสกพระเครื่องจํานวนมากจนถือเปนรายไดหลักของวัด ดังนั้นวัดจึง
พยายามจัดซุมพระเครื่อง หรือตูพระเครื่องเปนสัดสวนเฉพาะ ในตําแหนงสะดุดตา เพ่ือบริการผูศรัทธา  ดัง
สังเกตวา โซเฟอรสวนใหญจะต้ังพระเครื่องหรือพระพุทธรูปในรถแทกซี่ ดังผูวิจัยสังเกตและคําสัมภาษณที่วา 
 “แท็กซี่จะมีพระพุทธรูปเกือบทุกคน คนสิงคโปร รดน้ํามนตปลุกเสก คนสิงคโปรศรัทธามากกวาไทย 
ไมคอยสนใจความงาม  แตสนใจในความขลังมากกวา” 
               (พระวี,  2555: สัมภาษณ) 
 ความศรัทธาพระเครื่องไทยที่มีมากกวาคนไทย ประกอบกับวัดไทยมีนอย  พระสงฆสวนมากมีรายได
หลักจากการประกอบพิธีปลุกเสกมากกวาการทําบุญตามประเพณี   จึงเกิดปญหาพุทธพาณิชยหรือมีนายทุน
จีนสวนหนึ่งอาศัยตึกแถวตามยานชุมชนเปนวัด  และขึ้นทะเบียนปายวัดเชนเดียวกับรานคาทั่วไป ดวยเหตุนี้
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางพระไทยกับชาวจีนในสายตาคนไทยทั่วไปในสิงคโปรจึงถูกวิพากษวิจารณในแง
ธุรกิจมากกวาธุรศีล 
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วัดอานันทเมตยาราม 
วัดอานันทเมตยารามตั้งอยูเลขที่ 50-B  ถนนจาลันบูกิตแมเราะ  ประเทศสิงคโปร บนเนิน

เขาเตี้ย ๆ ที่เรียกวา บูกิตแมเราะ ซึ่งหมายถึงเขาแดง   เปนวัดไทยแหงแรกที่สรางข้ึนในสิงคโปร สภาพ
ของวัดตั้งอยูบนเนินสูง  จึงเห็นโดดเดนเปนสงา สอดคลองกับคติของพุทธศาสนาที่นิยมใหสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูในทําเลสูงกวาอาคารบานเรือนทั่วไป   ที่ตั้งของวัดไทยนี้เปนความคิดของพระธรรมรัตน
บัณฑิต หรือหลวงพอหงส ธมมรตโน เจาอาวาสคนแรกของวัดที่ใหยายจากถนนออชารด   มายังเนินเขา
นี้ซึ่งเดิมเคยเปนปาชาจีน วัดตั้งติดถนนสายหลัก มีทางเขา 2 ทาง คือ ทางบันไดนาค ซึ่งทอดตรงจาก
ถนนหลัก กับทางถนนคอนกรีตเล็ก ๆ ที่ทอดยาวไตระดับสูเนินเขา 

สภาพชุมชนโดยรอบคอนขางเบาบาง เนื่องจากเปนเนินดินสูงบางต่ําบาง ดานขางเปนที่
สาธารณะศาลเจา มีบานเรือนเพียงเล็กนอย ภายในกําแพงวัดคอนขางแออัด   มีที่ราบกวางเพียง
เล็กนอย อยางไรก็ตามสภาพสูงต่ําไลระดับนี้กอใหเกิดภูมิทัศนสวยงามแตกตางจากวัดอ่ืน  กอนยายวัด
มาสรางบนที่ดินปจจุบัน    เดิมจะสรางหลังสถานฑูตไทยในสิงคโปร   ณ  บริเวณถนนออรชารด   อัน
เปนพระราชดําริของรัชกาลที่ 5   ตั้งแตแรก ที่ทรงซื้อผืนดินไว 2 แปลง   แปลงดานหนาใหสรางกงสุล
ไทย แปลงดานหลังใหสรางวัดไทย   (ปจจุบันรวมเปนแปลงเดียวกัน)  เพราะในสิงคโปรนั้นไมมีวัดพุทธ 
แบบเถรวาท      เม่ือจัดซื้อแลว นิมนตหลวงพอหงสใหชวยจัดการเร่ืองกอสราง   แตหลวงพอหงสเห็นวา
การสรางวัดบนที่ดินดังกลาว  ยุงชุม   มีปารก  และหางไกลจากบานคน  จึงติดตอขอการสนับสนุนจาก
ชาวจีนในกรุงเทพ และสิงคโปร   เพื่อจัดซื้อที่ดินแหงใหม  ในที่สุดเม่ือป  พ.ศ. 2466  ยายมาสรางบน
ที่ดินแปลงปจจุบัน   หลวงพอไดเร่ิมกอสรางกุฏิสงฆและโบสถข้ึนเปนลําดับแรก (จงกล  ศรีวัดปาน. 
2548: 286-287) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพลายเสนประกอบ  66                           แผนผังวัดอานันทเมตยาราม 

โบสถ วิหารกวนอิม โรงธรรม 

เจดีย 

สํานักงานของวัด   
โรงครัว  กุฏ ิ
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1  ลักษณะกายภาพของวัดไทยท่ีมีสวนผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ 
ภายในวัดอานันทเมตยาราม ประกอบดวยส่ิงปลูกสรางมากมาย  ที่แสดงถึงการผสมผสาน

ดานศิลปกรรมอันไดแก บันไดนาค โบสถ เจดีย วิหาร พระพุทธชินราช กวนอิม พระพรหม และอ่ืน ๆ 
ดังตอไปนี้ 

บันไดนาค 
บันไดนาคสรางติดถนนจาลันบูกิต แมเราะห จัดเปนทางเขาประตูหลักของวัด พญานาค

ทอดหางสูเบื้องบนติดซุมประตูวัด การทําบันไดนาคเปนธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบตอกันมา โดยเฉพาะกับ
การสรางทางเชื่อมตอยังสถานศักดิ์สิทธิ์บนที่สูง    นาคตามความเชื่อของชาวพุทธ คือผูหนุนบันไดจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส     หลังจากพระพุทธเจาเสด็จเทศนาแกพุทธมารดามาสูโลกมนุษย   ภูมิหลังบันได
นาคเชื่อวาเปนการรับเอาวัฒนธรรมขอมเขามาผสมดวย เนื่องจากขอมนิยมสรางบันไดนาคตามเทวส
ถานเชนกัน บันไดนาคที่วัดนี้มีเศียรเดียว แตกตางจากเทวสถานของขอมที่มีหลายเศียร แสดงถึง
ลักษณะไทยโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามบันไดนาคของวัดมีการผสมผสานดวยศิลปกรรมจีน ซึ่งสังเกตจาก
เชิงบันไดใตหัวนาค เปนภาพนกบนกิ่งไม การเนนภาพที่เชิงบันไดนี้สะทอนสังคมพหุวัฒนธรรมใน
สิงคโปรที่ชาวจีนพยายามตอรอง ใหวัดไทยเปนพื้นที่สรางอัตลักษณของตนอีกแหงหนึ่งรองจากวัดจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถายประกอบ  67     บันไดนาคและซุมประตูโบสถ 
โบสถ 
ลักษณะโบสถทั่วไปสรางตามแบบประเพณีไทย หลังคา 2 ซอน  ประกอบดวยชอฟา

ใบระกา  และหางหงส    มีหลังคาปกนกคลุมทั้งส่ีดาน  ตรงปลายสันตะเขของหลังคาทั้งส่ีมุมนั้น ตกแตง
เปนรูปหัวพญานาค   หนาบันประดับลวดลายกระหนกและพระพุทธรูปปูนปนในซุม   ขางในโบสถ
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ประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึ่งเปนพระประธานของวัด  ขางนอกทําซุมประตูหลอกตั้งรูปหลวงพอหงส 
ซึ่งเปนเจาอาวาสคนแรก   บริเวณหนาโบสถดานนอกมีการนําศิลปกรรมจีนเขามาผสม  หนาสุดของ
โบสถเปนพระสังกัจจายณและกระถางธูปแบบจีน   โบสถไดรับการซอมแซม  2 คร้ัง  คร้ังแรกตอเติม
เสริมกําแพงฝาผนังโบสถสูงข้ึนและเทากัน  เพื่อใหสมสวนกับพระประธานซึ่งมีขนาดใหญ   คร้ังที่สอง
เสริมงานตกแตงดานศิลปกรรม   อยางไรก็ตามการซอมแซมคร้ังนี้มีคณะสงฆ กรรมการวัด และ
คณะทรัสตี้เขามาเกี่ยวของ   ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีนจึงทําใหโบสถมีการเพิ่มเติมศิลปกรรมจีนจํานวน
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพถายประกอบ  68         หนาบันโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถายประกอบ  69   หนาโบสถมีรูปพระพรหมทรงหงส  และพระสังกัจจายณ 
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เจดีย 
เจดียมีชื่อวา อานันทเจดีย เปนเจดียทรงระฆังควํ่า บนฐานดอกบัว  ระเบียงลอมรอบ   

เรือนยอดประกอบปลองไฉน ปลี และฉัตร  ขางในเจดียประดับพระพิมพนูนต่ําบนผนังจํานวนมาก  ยอด
เพดานเปนรูปดอกบัว   เจดียใชตั้งโกศกระดูกของบรรพบุรุษชาวจีน จึงมิอาจเรียกไดวา พระธาตุเจดีย 
กลาวไดวามีลักษณะผสมระหวางศิลปะในวัฒนธรรมไทยและจีน   รูปทรงภายนอกโดยรวมดูเปนไทย  
แตภายในและภายนอกบางสวนนั้นเปนแบบจีนลวน   ดังอธิบายเพิ่มเติม   ตอไปนี้ 

1.   ภายในเจดียติดรูปพระพิมพซ้ํา ๆ กันจํานวนมาก   ตลอดองคเจดียโดยเฉพาะสวนยอด 
สะทอนความเชื่อฝายมหายาน   ที่เห็นวา พระพุทธเจารวมถึงพระโพธิสัตวมีจํานวนมากมายมหาศาล 

2.   สัญลักษณที่เปนรูปดอกบัว ตกแตงกลีบอยางชัดเจน ทั้งฐานดานนอกและเพดานยอด 
ดานใน     ดอกบัวดอกเดียวบนเพดานเปนสัญลักษณของนิกายสุขาวดี    ชาวจีนสวนมากถือแดน
สุขาวดีเปนสวรคสูงสุด  ที่ปรารถนาเม่ือตายแลว    เหนือซุมประตูดานนอกประดับรูปเศียรชางชูงวง
ถวายดอกบัว อันแสดงถึงการเทอดทูนนิกายนี้ 

3. พระพุทธรูปประธานภายในเจดียเปนตี่จั้ง หรือพระกษิติครรภโพธิสัตว ซึ่งเปนพระผู
ปลดปลอยวิญญาณผูตาย ตามคติฝายจีน  รูปพระองคอยูทามกลางตูใสโกศกระดูกผูตาย พรอมจารึก
ชื่อผูตายและรูปถาย 

จะเห็นวาการสรางเจดียอานันทเจดียสนองประโยชนตอชาวจีนมากกวาชาวไทย โดยใช
พื้นที่วัดไทย และหยิบยืมรูปทรงเจดียไทย    แสดงออกดานจิตวิญญาณของชาวจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพถายประกอบ  70   เจดียและการประดับพระพิมพจํานวนมากในเจดีย 
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วิหารกวนอิม 
วิหารกวนอิมตั้งอยูขางโบสถไทย   สันจั่วหลังคาออกแบบเปนลายกระหนก  หนาบัน

ดานหนาประดับรูปกวนอิมประทับนั่งชันเขาบนฐานพระ   ประกอบลายกระนกโดยรอบ   ปลายสันตะเข
หลังคาตกแตงรูปปลาหัวมังกรแบบจีน   ภายในวิหารประดิษฐานรูปกวนอิมสูงเดนสงา โดยจัดกวนอิมอ
ยูแกนกลาง  ขณะที่พระพุทธรูปไทยอยูที่ต่ํา และวางรอบพระบาทกวนอิม    ผนังดานหลังเปนรูปเทวดา
ไทยประกอบลายกระนกผสมราชสีห   ดานหนาตั้งกระถางธูปแบบจีน   ดานในมีภาพจิตรกรรมจีนทั้ง
แบบลายเสนขาวบนพื้นดํา และภาพเขียนสีผสมลายประแจจีน 

อาจกลาวไดวา วิหารกวนอิมมีลักษณะผสมระหวางศิลปะไทยในสวนที่นอยกวาศิลปะจีน 
ขณะที่โบสถมีสวนผสมของศิลปะไทยมากกวาศิลปะจีน อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา ดานหนา
กวนอิมวางพระพุทธรูปขนาดเล็กในระดับต่ํากวา  เชนเดียวกับพระพุทธชินราชในโบสถวางกวนอิมขนาด
เล็กในระดับต่ํากวา   อันแสดงถึงการยอมรับรูปเคารพระหวางกัน  การสังสรรคและการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม 

        ภาพถายประกอบ  71     วิหารกวนอิม  และกวนอิมที่ตั้งอยูภายใน 
 
พระพรหม 
พระพรหมที่วัดอานันทเมตยารามมี 2 แหง คือ พระพรหมในพลับพลาหรือศาล  ซึ่งเปดออก

ทั้งส่ีดาน   สอดรับกับการหันหนาออกทั้งส่ีทิศ    แตละทิศแทนความหมายหลักธรรมของผูเปนพรหม อัน
ไดแกหลักพรหมวิหาร 4     กรทั้งแปดถือส่ิงของตาง ๆ ตามคติของฮินดู   กรซายถือกระจก สังข คัมภีร 
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กรซายหนาสุดปางประทานพรจับลูกประคํา กรขวาถือจักร คฑา หมอน้ํา กรขวาหนาสุดสัมผัสพระอุระ 
พระพรหมอีกแหงปรากฏที่ซุมประตูวัด  เปนพระพรหมทรงหงส    พระพรหมไมปรากฎในคัมภีรมหายาน
มากนัก   แตชาวจีนในสิงคโปรกลับนิยมไวพระพรหม โดยเฉพาะผูทํามาคาขายหรือดําเนินธุรกิจ วัดใน
สิงคโปรทุกวัดจะมีศาลพระพรหม อาจกลาวไดวา พระพรหมที่ปรากฎรูปลักษณชัดเจนมิใชคติฝายเถร
วาท  ขณะเดียวกันก็มิใชแนวคิดฝายฮินดู   แตก็ชักนําใหชาวจีนเขาถึงหลักแหงพรหม ลักษณะนี้แสดง
ถึงการผสมความคิดของวัฒนธรรมหนึ่งกับส่ิงที่เปนรูปธรรมของอีกวัฒนธรรมหนึ่ง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ภาพถายประกอบ 72   ศาลพระพรหม 
รูปหลอหลวงพอหงส 
รูปหลวงพอหงสปรากฎ 2 แหง คือรูปหลอประทับยืนในซุมประตูกลางโบสถ ราวกับวาทาน

กําลังเดินจากประตูโบสถ  หลังพระสังกัจจายณ  และรูปหลอประทับนั่ง ซึ่งอยูเยื้องวิหารกวนอิม เคียง
ขางรูปกวนอิมอีกองคหนึ่ง   เหตุที่สรางหลวงพอหงสบูชา เนื่องจากทานเปนเจาอาวาสองคแรก และเปน
ผูมีคุณูปการแกวัด   หลวงพอหงส หรือพระธรรมรัตนบัณฑิตเปนพระธุดงค ในสมัยที่ประเทศสิงคโปรยัง
เปนอาณานิคมของอังกฤษและรวมอยูกับมาเลเซีย หลวงพอหงสเสด็จธุดงคจากศรีลังกาสูสิงคโปรเม่ือ
พ.ศ. 2463 ซึ่งสมัยนั้นไมมีวัดพุทธเถรวาท มีแตวัดพุทธมหายานจํานวนมาก รูปหลวงพอหงสทั้งสองแหง
แมเปนคติในวัฒนธรรมไทย  แตมีลักษณะจีนเขามาผสมปนเปดังเชน  ขางซุมหลวงพอหงสมีรูปมังกร
ขนาบขาง กระถางธูปบูชาหลวงพอหงสใชรวมกับกวนอิม ลักษณะผสมแสดงถึงนัยการยกยองปูชนีย
บุคคลเทียบเทากับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
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ภาพถายประกอบ  73   หลวงพอหงสขางกวนอิม (ซาย)  และหนาโบสถ  (ขวา) 
พระพุทธรูปแบบพมา 
 พระพุทธรูปพมาตั้งอยูใตตนโพธิ์  แกะสลักจากหินออน  ฝพระโอษฐสีแดง คิ้วสีดํา จีวร

เปนร้ิวเนนเสนสายดวยสีทอง   คลายพระพุทธรูปสกุลชางมัณทะเลย  พระพุทธประติมาอยูใกลซุมประตู
วัดดานบันไดนาค   อยางไรก็ตามแทนบูชาดานหนากลับมีรูปสิงโต 2 ตัวแบบจีนปะปน  โดยปกติวัดไทย
ใหความสําคัญกับตนโพธิ์ และมีพระพุทธรูปในคติไทยประทับใตตนโพธิ์   ในความหมายพระองคทรง
บําเพ็ญภาวนาใตตนโพธิ์ จนตรัสรู   ที่วัดอานันทเมตตารามยอมรับพระพุทธรูปในวัฒนธรรมพมา  แสดง
ถึงการประสานความเชื่อระหวางกัน วัดไทยเปนที่รวมของทุกนิกาย พระพุทธรูปทุกแบบในพุทธศาสนา 
อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา    ผูที่กราบไหวมีชาวพมานอยมาก ชาวพมาสวนใหญเขาวัดพมา สวน
ใหญเปนชาวจีน สะทอนวา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ  ในวัดที่มีแทนบูชาประจําองคลวนเรียกจิตศรัทธาใหชาวจีน
เขาหาทั้งส้ิน โดยไมเลือกวาศิลปกรรมนั้นจะเปนของวัฒนธรรมใด 

ภาพถายประกอบ  74    พระพุทธรูปพมา   และจิตรกรรมไทย 
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 จิตรกรรม 
 จิตรกรรมของวัดปรากฏโดดเดน   ตรงทางเดินใกลบันไดนาคกับโบสถ แตละภาพมี

ขนาดใหญ ใสกรอบราวกับภาพติดผนัง จิตรกรรมเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับทศชาติชาดก วิธีการเขียนเปน
จิตรกรรมไทยประยุกต อันแสดงถึงวิริยะบารมีของพระมหากษัตริยไทย  เลียนแบบผลงานของเฉลิมชัย 
โฆษิพิพัฒน   ซึ่งเขียนถวายในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา หลังคากันสาด
ซึ่งคลุมภาพจิตรกรรมไทยกลับสรางแบบจีน   อันแสดงถึงลักษณะผสมที่นําเอาจิตรกรรมไทยและ
สถาปตยกรรมจีนมาผสานอยางลงตัว 

 
2   ปจจัยท่ีสงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย 
การผสมลักษณะศิลปกรรมในวัฒนธรรมตาง ๆ ของวัดอานันทเมตยามราม มีปจจัยตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 
การสนองความตองการโชคลาภของกลุมชาวจีน 
ในประเทศสิงคโปรประกอบดวยกลุมชาติพันธตาง ๆ ที่ยังคงดํารงวิถีชีวิตของตนเอง เปน

สังคมพหุวัฒนธรรม เชนเดียวกับประเทศมาเลเซีย แตกตางที่สิงคโปรมีวัฒนธรรมพุทธมหายานเปน
กระแสหลัก ขณะที่มาเลเซียมีวัฒนธรรมอิสลาม ชาวพุทธในสิงคโปรจึงมีอิสระในการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมตามแนวทางของตนมากกวา เปนโอกาสที่วัดพยายามสรางแรงเสริมใหเขามาแสวงบุญที่วัด
โดยสรางศิลปกรรมอันเปนที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์ที่สนองตอความตองการของทุก ๆ คน โดยเฉพาะชาว
จีนที่ไมเลือกวา เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมของตนหรือไม ความศรัทธาตอวัดและสรางศิลปวัตถุให
วัดข้ึนกับโชคลาภ    ที่จะไดรับ เม่ือแสวงบุญเสร็จส้ินแลว ดังที่พระสงฆรูปหนึ่งใหสัมภาษณวา 

 “ทุกอยางในวัดศักดิ์สิทธิ์หมด ถาไหวพระพรหม ทําใหถูกหวยก็ถือวาศักดิ์สิทธิ์ ถาไหว
พระพุทธชินราชทําใหถูกหวยก็ถือวาศักดิ์สิทธิ์ ถาไหวกวนอิมทําใหถูกหวยก็ถือวาศักดิ์สิทธิ์ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
เปนบรรทัดฐานไมได แลวแตผลของมัน   รูปราคามากไมสําเร็จก็ถือวาไมศักดิ์สิทธิ์ เงินตองมากอน มา
ไหว 2-3 คร้ังแลวไมถูกหวยไปไหวที่อ่ืน พวกสิงคโปรเปนพวกไดกอนให หากไดแลวบริจาคเทาไรก็ได 
เต็มที่เลย มันเปนวัตถุนิยม” 

                                                                    (พระมหาเหรียญ,  2555: สัมภาษณ) 
จากการสัมภาษณวิเคราะหไดวา การผสมวัฒนธรรมทางศิลปกรรมที่เกิดข้ึนในวัดอานันท

เมตตารามนั้น เกิดข้ึนเพราะผลทางโชคลาภของผูศรัทธา ศิลปวัตถุจํานวนมาก เชน ชางไม กวนอิม
ขนาดเล็ก รวมถึงการบริจาคเงินสรางศิลปวัตถุ อาจกาวขามสูวัฒนธรรมอ่ืน ๆ หากทําสําเร็จ   ชาวจีน
อาจหันเหจากกวนอิมมานับถือพระพรหมหรือเปล่ียนนิกายใหม   หากมีโชคลาภ   จนนําไปสูการถวาย
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ส่ิงของหรือบริจาคเงินสรางพระพรหม     และตกแตงสถานที่ภายในวัด การมีรูปเคารพของวัฒนธรรม
ตาง ๆ นอกจากสนองความศรัทธาของกลุมชาติพันธุตาง ๆ แลวยังเปนทางเลือกใหมของผูส้ินหวังไปสู
ความหวังใหม เม่ือเปล่ียนการบูชารูปเคารพ 

ความตองการของพระใหวัดเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ และประดิษฐสรางประเพณี 
วัดไทยนอกจากเปนพื้นที่ประกอบพิธีในพุทธศาสนา ยังเปนพื้นที่ที่คนสิงคโปรจินตนาการ

ถึงความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ และสรางความหวัง จึงเปนโอกาสของพระที่จะชวยเติม
เต็มความหวัง โดยใชศิลปกรรมเปนเคร่ืองมือเนรมิตใหเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ พรอมประดิษฐสรางประเพณี
ใหม ๆ   เชน การปลุกเสกตอหนาพระพุทธรูป เพื่อใหอาถรรพยิ่งข้ึน ดังคําสัมภาษณที่วา 

 “พระมาที่นี่ พูดงาย ๆ วา บางรูปมาทําธุรกิจ มาหาปจจัย ทําไงถึงจะไดเงิน คนชอบ
พระพรหมก็เอาพระพรหมมาตั้ง ชอบบูชากวนอิมก็เอากวนอิมมาตั้ง ถาบูชาพระพรหมแลวเอาหนุมาน
มาตั้งก็คงไมได แลวจะไดอังเปาอยางไร” 

                                                          (พระแดง, นามสมมุติ,  2555:  สัมภาษณ) 
 จะเห็นการที่มีศิลปกรรมหลากหลายวัฒนธรรมภายในวัดไทย นอกจากเปนความ

ตองการของชาวสิงคโปรที่ มีหลากหลายความเชื่อแลว เปนความตองการของพระไทยเองที่แสวง
ผลประโยชนจากชาวจีน การสรางศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบและสรางพิธีกรรม เพื่อเปดโอกาสให
กลุมชาติพันธุตาง ๆ ในสิงคโปร ซึ่งมีจํานวนมากเขาวัด ซึ่งจะทําใหวัดมีโอกาสเพิ่มรายไดมากข้ึน 

 วัดไทยในสิงคโปรมีศาลพระพรหมเสมอ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายไดบํารุงวัด  มีคนไหวพระ
พรหมจะไดเงินตามมา ในลักษณะอุปสงคอุปทาน ชาวสิงคโปรนิยมไหวบูชาพระพรหม หากไปกรุงเทพ
จะหาโอกาสไหวพระพรหมที่โรงแรมเอราวัณ   เพื่อหวังลาภ ใหการงาน ความโชคดี สุขภาพดี แตกระนั้น
ก็ดีนาสังเกตวา  พระพรหมเปนเทพฝายฮินดู แตมักถูกหยิบยืมมาประจําวัดไทย สนองชาวจีน    แมสราง
ศาลพระพรหมนอกกําแพงมีโอกาสรับเงินบริจาคมากกวาเพราะใกลยานชุมชน  แตก็นิยมสรางใน
กําแพงวัด  โดยสรางแยกสวนอยางเดนชัด  ดังบทสนทนาตอไปนี้ 

 ผูสัมภาษณ: เม่ือคนสิงคโปรตองการพระพรหม   ทําไมไมตั้งนอกวัด  ที่คนมากๆ 
 ผูใหสัมภาษณ: ทุกอยางหากตั้งภายในกําแพงวัดศักดิ์สิทธิห์มด ในสิงคโปรพระพรหมคือ

มันนีพรหม  (พระแดง,  2555: สัมภาษณ) 
 กลาวคือ พระพรหมมาเปนส่ือเรียกความศรัทธาชาวสิงคโปร การที่คนเขามาวัดไทยได

มาก คือการนําเงินทองเขาวัดดวย โดยการบริจาคเพื่อบํารุงวัด พรหมมีส่ีหนา หันออกส่ีทิศ แตละทิศมีตู
รับบริจาคเงิน คนหนึ่งจึงตองหยอดเงินถึง 4 คร้ัง    อาจกลาวไดวาไมมีรูปเคารพใดที่ไดเงินบริจาคทั้งส่ี
ทางในองคเดียวกัน  เทากับตั้งรูปพระพรหม 
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ความไมเขาใจในความแตกตางระหวางเถรวาทกับมหายาน 
การผสมปนเประหวางศิลปกรรมในวัฒนธรรมไทยกับจีน ปจจัยหนึ่งมาจากความเขาใจ

สับสนในคติความเชื่อของฝายเถรวาทหรือหินยาน   กับมหายานของคนสิงคโปร และเห็นวา พุทธศิลป
ลวนมาจากหนึ่งเดียว   ดังคําสัมภาษณ  ตอไปนี้ 

 “วัดในสิงคโปรเหมือนตมยํา ฝายหนึ่งเถรวาท ฝายหนึ่งมหายานที่นี้เกิดความสับสนวา 
พุทธคืออะไร พุทธคือมหายานหรือเถรวาท   เถรวาทมีชินราช มหายานมีกวนอิม สังกัจจายณ  มีเทพทั้ง
แปดของเขาของจีนก็มีไทยผสม  มิหนําซ้ํา เราก็เอาฮินดูเขามาดวย เอาพระพรหมมาไว นี่คือประเด็น
ที่มาผสมกัน” 

 จากคําสัมภาษณนี้วิเคราะหไดวา พหุลักษณทางศิลปกรรมนี้มิไดปรากฏในวัดไทย
เทานั้น ยังปรากฎที่วัดจีน สะทอนถึงการบูรณาการหรือการยอมรับศิลปกรรมระหวางกัน อิทธิพลของ
ศิลปกรรมจีนในวัดไทยมีมากกวาอิทธิพลศิลปกรรมไทยในวัดจีน ทั้งนี้ข้ึนกับอํานาจตอรอง  คนไทยใน
สิงคโปรมีอํานาจตอรองนอยกวาคนจีน  ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ รวมทั้งมีอํานาจเศรษฐกิจ การ
สรางสรรคศิลปกรรม    การจัดการฝายไทยจึงไมคอยแยกแยะวาเปนฝายเถรวาทหรือมหายาน เพื่อ
เรียกรองความสนใจโดยเฉพาะนายทุนจีนผูอุปถัมภรายใหญ ดังสัมภาษณ  ตอไปนี้ 

 “ถาสับสนวา อะไรคือเถรวาท อะไรคือมหายาน คุณมาวัดฉัน คุณก็ไดทุกอยาง วัดฉันมี
หมด คุณไปกวนอิม คุณก็ไดกวนอิม คุณไปหาโปยเซียนก็ไดไหวโปยเซียน คุณไปหาพรหมก็ไดไหวพระ
พรหม สังกัจจายณ   พระชินราชคุณก็ไดไหว ไมไดแยกมหายานหรือเถรวาท    มันคือพุทธนั่นเอง” 

                                                                             (พระมหาเหรียญ,  2555: สัมภาษณ) 
 
การมีคณะกรรมการวัดและทรัสตี้เปนชาวจีน 
บุคคลบริหารจัดการวัดอานันทเมตายารามแบงออกเปน 2 กลุม  กลุมแรกคือทรัสตี้ 

(Trusty) ของวัด มีจํานวน 5 คน ซึ่งเปนชาวจีนสิงคโปรทั้งหมด เปนผูมีอํานาจเด็ดขาดทั้งหมดในการ
บริหาร เชน การซื้อขาย โดยศาลเปนผูแตงตั้งทั้งหมด    หลังจากแตงตั้งแลวมีการคัดเลือกกรรมการวัด
อีก 10 คน เพื่อบริหารจัดการดูแลศิลปวัตถุในวัด    คณะกรรมการสวนใหญเปนชาวจีน โดยอาจมีพระ
หรือฆราวาสฝายไทยบางเลกนอย   กรณีชาวไทยตองไดรับโอนสัญชาติเปนพลเมืองสิงคโปร   มีนอยคร้ัง
ที่พระสงฆไทยรวมเปนกรรมการ (ปจจุบันวัดมีพระไทยเปนกรรมกร) อยางไรก็ตามไมมีอํานาจตอรองนัก  
ดังคํากลาวของพระรูปหนึ่งวา 

 “ที่นี่กฎหมายเปนส่ิงสําคัญ คณะสงฆไทยไมคอยมีอํานาจ วัดบริหารโดยฆราวาส  
ไมใหพระบริหาร พระเปนเพียงผูอาศัย เพราะเรามาอาศัยเขา” 
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วัดสามารถออกกฎหมาย ผานความเห็นชอบของรัฐบาลเพื่อบริหารวัด อยางไรก็ตาม แม
พระสงฆและฆราวาสไทยที่ไดรับการโอนสัญชาติเปนพลเรือนสิงคโปร  จะมีบทบาทในฐานะเจาของ
วัฒนธรรม แตไมมีอํานาจตอรอง  กลาวคือ วัดสามารถสรางศิลปวัตถุตามแบบประเพณีไทยทุกประการ 
แตหากมีการเพิ่มเติมศิลปกรรมตามคตินิยมของชาวจีน ก็ไมมีสิทธิคัดคาน ดวยเหตุนี้วัดไทยจึงเปน
ชองทางนายทุนจีน  ที่แสวงหาประโยชนจากการเปนคณะกรรมการ   และเปดพื้นที่ทางสังคมใหกับคน
ทุกวัฒนธรรม  เพื่อใหวัดไทยอยูรอด   จึงเกิดรูปแบบศิลปกรรมที่สนองตอความหลากหลายทางความคิด 

ความปรารถนาสิ่งใหม ๆ ใหกับวัด 
ความหลากหลายทางศิลปกรรมในสิงคโปร ยังมีปจจัยจากความทาทายของพระสงฆรุน

ใหมที่ตองการส่ิงใหม ๆ ใหแกวัด  เปล่ียนแปลงลักษณะไปจากส่ิงเดิมๆ    ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
 “ไดเงินบริจาคจากคนสิงคโปรมา 7 ลานเหรียญจะสรางตึกใหมออกแบบทรงโมเดิลที่

ออกแบบเปนฝร่ัง เพราะไทยมีแลว ออกแบบฝร่ังบาง เขามาวัดนี้ไดทุกศาสนา ไดทุกอยาง....” 
 “ศิลปะไทย ตองไปจางพระ จางคนไทยทั้งหมด คุณเขาวัดจะมีความเปนไทย    มี

โบสถเจดียไทยเรียบรอยแลว    แตทางดานซายจะเปนของยุโรป” 
                                                                    (พระมหาเหรียญ,  2555:  สัมภาษณ) 
 
จากคําสัมภาษณดังกลาววิเคราะหไดวา เปนความปรารถนาของวัดที่ตองการใหเกิดความ

หลากหลายทางศิลปกรรม โดยนําเอารูปทรงสากลแบบสมัยนิยมหรือรวมสมัย เพิ่มเติมจากเดิมที่เปน
แบบประเพณีของวัฒนธรรมตาง ๆ  เหตุผลหนึ่งคือ ลดคาใชจายที่ตองจางชางฝมือจากประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีแผนใหอาคารหลังใหมมีเทคโนโลยีทันสมัย ในหองสามารถเรียนไดทุกศาสนา มีหอง 3 
มิติ ดังคํากลาวที่วา “สามารถเนรมิตใหเปนปา เปนน้ําก็ได ถาอยากวิปสสนาในน้ําก็สามารถเปนน้ํา ตรง
นี้ปลอยโลง มีโตะกาแฟ   มีที่นั่งดื่ม    ฟงสนทนาธรรม 

จะเห็นวา สภาพแวดลอมของวัดที่ตั้งอยูในสิงคโปร เมืองอันทันสมัยและกาวหนาที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนตัวผลักดันใหมีการเปล่ียนแปลง ประกอบกับความคิดกาวหนาของพระ และ
การปรับตัวเขากับสังคมพหุวัฒนธรรม ชวยใหลักษณะวัดอานนัทเมตยารามผสมผสานนระหวางรูปแบบ
โบราณ แบบสมัยใหม และแบบหลังสมัยใหม   หรือความเกากับความใหม  แบบประเพณีกับแบบสากล 

 
3   ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดไทยเปนสื่อนํา 
ความหลากหลายลักษณะศิลปกรรมในวัดอานันทเมตยารามชักนําใหผูคนตางๆ เขามามี

ปฏิสัมพันธ ดังนี้ 
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ปฏิสัมพันธท่ีเกิดจากการยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมกัน 
บุคคลที่เขาวัดนี้พิจารณาไดวามี  3  กลุม คือกลุมผูสูงอายุ (ประมาณ 50 ปข้ึนไป) เปนกลุม

ที่เขามาไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์เทานั้น ไมสนใจธรรมะ ไมตองการเรียนรูวาธรรมะสอนอะไร กลุมกลางคน 
(ประมาณ 35-50 ป) กลุมนี้เปนผูแสวงหาความรูในหลักธรรม ชักชวนกันไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ประกอบ
พิธีกรรม   พรอมที่จะปฏิบัติธรรม   ความเชื่อแบบเถรวาทยังไมม่ันคง เปนเพียงทดลองเรียนรูธรรมะไป
เร่ือย ๆ อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมหนุมสาว  (ต่ํากวา 35 ปจนถึงวัยรุน)   กลุมนี้มักสนใจไสยศาสตร ชอบลาย
สัก เคร่ืองรางของขลัง ไมสนใจธรรมะ ใฝหาผูวิเศษ ไมวาบรรพชิตหรือฆราวาส  

ไมวากลุมใดมีขอสังเกตวา สวนมากจะไหวหลวงพอหงสกอนกวนอิม พระพรหม  กลุม
ผูสูงอายุเห็นวา   การไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะเพิ่มกําลังคุมครองและตออายุใหกับตน  แสดงใหเห็น
วา การยึดถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ไมไดเลือกหรือลําดับความสําคัญรูปเฉพาะตน  อยางนอยสะทอนวาชาวจีน
เหลานี้ใหเกียรติและเคารพเจาของวัฒนธรรม   ดั่งการเคารพหลวงพอหงสซึ่งเปนคติไทย  และพรอมที่จะ
เรียนรูขามวัฒนธรรม ผานรูปศกัดิ์สิทธิ์  แมรูวาศาสนสถานแหงนั้นเปนของกลุมชาติพันธุอ่ืน   

การยึดส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของกลุมตาง ๆ รวมกันนี้ แมมีจุดมุงหมายอ่ืน ๆ แอบแฝง แตสามารถ
รอยรัดใหคนในวัฒนธรรมที่แตกตางมีสัมพันธภาพที่ดี โดยเฉพาะชาวตะวันตก ชาวมุสลิมอาหรับที่
แตงงานกับหญิงไทยนิยมเขาวัดไทยเพื่อเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตาง  หลายๆ คร้ัง จนบางคนเล่ือมใสใน
พุทธศาสนา  ดังคําสัมภาษณ ที่วา 

 “สามีฉันเปนชาวอเมริกา ชอบตามฉันเขาวัดทุกวันอาทิตย ชอบศิลปะไทยมาก จนเขา
รูสึกศรัทธาในพุทธศาสนา” 

       (ศุภลักษณ  บัลเซอร, 2555: สัมภาษณ) 
กลุมคนไทยที่เปนแรงงานไทยในสิงคโปรเขาวัดไทยนอย สวนใหญเปนแมบานที่มีสามีเปน

ชาวสิงคโปร หรือชาติอ่ืน ๆ คนเหลานี้จะมาชวยเหลือวัดเต็มที่ เชน กวาดขยะ ทําอาหาร เช็ดถูทําความ
สะอาดรูปเคารพ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด   ความชวยเหลือของคนเหลานี้ ประกอบกับมีคนไหวรูป
ศักดิ์สิทธิ์มากมาย   ชวยกระจายขาวสารใหบริจาคส่ิงของอยางรวดเร็ว  โดยอาจนําไปบริจาคตอแก
แรงงานไทย   ทั้งพระและฆราวาสชาวไทย ชาวจีน ตางรวมมือดวยจิตศรัทธา  กลาวคือการยอมรับส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์เปนส่ือกลาง   กอใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางพระ   นายทุนจีน  แมบาน  กับแรงงาน
ชาวไทย ดังคําสัมภาษณที่วา 

 “ของดีในวัดอานันทําใหคนจีนไปมาก วัดไดของจากคนจีนมาก แลววัดเอาของมา
บริจาคใหคนงานไทย”  

      (ชูเกียรติ  หอมขจร,  2555:  สัมภาษณ) 
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บทวิเคราะห  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีพบในศิลปกรรมในวัดไทย 
จากการศึกษากลุมตัวอยางวัดไทยขางตน สามารถวิเคราะหไดวา ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมที่ปรากฎในผลงานศิลปกรรมในวัดไทยมีหลายลักษณะ แตละวัฒนธรรมสอดแทรกอยูในวัด
ไทยในรูปธรรมและนามธรรม อยางไรก็ตามศิลปกรรมที่ปรากฎเสมอในวัดไทยคือ ศิลปกรรมไทย ทั้งนี้
เพื่อบงบอกถึงความเปนไทย   การสืบทอดรูปแบบประเพณีและบงบอกคติความเชื่อในพุทธศาสนา 
เชนเดียวกับชาวพุทธสวนใหญในประเทศไทย ดังนั้นหากมิใชลักษณะดังกลาวจึงถือเปนอ่ืน หรือกลาวได
วา พหุลักษณทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายูมีศิลปกรรมไทยเปนหลัก ขณะเดียวกันก็มีความ
เปนอ่ืนเขามาปะปน 

 
     1   ลักษณะกายภาพของวัดไทยและสวนผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ 
     กอนวิเคราะหลักษณะกายภาพของวัดและสวนผสมของวัฒนธรรมตางๆ ผูวิจัยขออธิบาย
ความหมายและลักษณะของศิลปกรรม  ดังนี ้
 

ความหมายและลักษณะของศิลปกรรมไทย 
ศิลปกรรมไทยมีความหมายถึง ศิลปกรรมที่ไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน หรือสืบทอดเปน

ประเพณีมายาวนาน ทั้งนี้มีการปรับปรุงวัสดุหรือวิธีการบาง  ตามรสนิยมแตละแหงและยุคสมัย แตก็มี
รูปแบบที่เปนเอกลักษณซึ่งคนสวนใหญในประเทศไทยเห็นชอบ และนิยมจัดสรางตอไป ลักษณะ
ศิลปกรรมไทยของวัดไทยทั่วไป   ดานรูปธรรมพระพุทธรูปมีพุทธลักษณสงบนิ่ง สํารวม พระเศียร
ประกอบดวยพระเกตุมาลา และพระรัศมีโดดเดน  หมจีวรเฉียง  ดานจิตรกรรมสวนใหญใชเสนโคงเปน
หลักไมมีแสงเงาตามธรรมชาติ มีมุมมองจากบนสูเบื้องลาง ดานสถาปตยกรรม โบสถ วิหารนิยมสราง
หลังคาซอนชั้น ประดับดวยชอฟา  ใบระกา หางหงส  เจดียรูปทรงระฆัง  ประดับลายไทย หรือกระหนก
ใชเสนสายออนชอย    ในแงนามธรรม พุทธศิลปของวัดไทยลวนมีคติจากฝายหินยาน หรือเถรวาท มีการ
ใชธรรมจักรเปนสัญลักษณ    พระพุทธรูปคือสัญลักษณ หรือรูปสมมุติขององคพระศรีศากยมุณี   มิใช
พระพทุธเจาองคอ่ืน ๆ นับถือพระพุทธเจาเหนือพระโพธิสัตว และพระปจเจกพุทธเจา ดังนั้นในการจัด
พื้นที่จึงมักจัดใจกลางโบสถหรือวิหารในตําแหนงที่โดดเดน  ดูสูงสงกวารูปเคารพอ่ืน ๆ อาจพิจารณาได
วา  หากไมมีลักษณะดังกลาวคือ    ศิลปกรรมที่อยูเหนือบริบทวัฒนธรรมไทย  

ความเปนอ่ืนของศิลปกรรมในวัดไทย จากการศึกษาพบวา มีลักษณะศิลปกรรมตาง ๆ เขา
มามีสวนผสมอยูในวัดไทย  ดังนี้ 
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ศิลปกรรมในวัฒนธรรมจีน 
ศิลปกรรมในวัฒนธรรมจีนปรากฏอยูในวัดไทยจํานวนมากที่สุด แยกออกเปนประติมากรรม

รูปเคารพ   สถาปตยกรรม  จิตรกรรม และอ่ืนๆ  ดังจะกลาวตอไปนี้ 
  
ประติมากรรมรูปเคารพ 
รูปเคารพ หมายถึงประติมากรรมรูปสมมุติองคใดองคหนึ่งอันเปนที่ศรัทธาเล่ือมใส มีกระถาง

ธูปเทียนตั้งบูชาอยูดานหนา  ที่ปรากฎอยูมาก ไดแก พระศรีศากยมุนีหรือพระพุทธเจา  พระโพธิสัตว
กวนอิม พระอมิตาภะ พระสังกัจจายณหรือพระศรีอาริยเมตไตรย   เจาที่หรือแปะกง  

พระศรีศากยมุนี หรือพระพุทธเจา  
พระศรีศากยมุนี หรือพระพุทธเจาปรากฎออกมาเปนพุทธรูปแบบจีนอยูในวัดไทยในลักษณะ

ตางๆ  ดังตอไปนี้ 
-  พระพุทธรูปในโบสถบางแหง  พระเศียรมีลักษณะพิเศษ โดยสังเกตจากกอนเนื้อเหนือ

หนาผาก หากพระวรกายทอนลางเปนแบบไทย  หมจีวรเฉียงบา  มีสังฆาฏิ  ลักษณะนี้คือ การสราง
พระพุทธรูปแบบจีนผสมเขากับแบบไทย  กอนเนื้อนี้หมายถึงมหาพุทธิปญญาของพระพุทธเจา  จึงมีนัย
วาปญญาความคิดเปนของชาวจีน  แสดงถึงอํานาจการครอบงําของคนจีนอยูเหนือคนไทย  พบมากใน
ประเทศมาเลเซียมากกวาสิงคโปร 

-  การทําพระพุทธรูปจํานวนมาก ภายในโบสถ วิหาร หรือเจดีย อารามตาง ๆ ของวัดไทย 
หากมีการประดับตกแตงดวยกระเบื้องนิยมใชลวดลายพระพุทธรูป ไมวาวิธีการวาดหรือหลอนูน จนเกิด
พระพุทธรูปซ้ํา ๆ กันจํานวนมากเต็มผนังกําแพง ลักษณะนี้ไมพบมากนักในวัดเถรวาทในประเทศไทย 
หากพบอยูในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร มีความหมายตามคติของฝายมหายานที่เชื่อวา ในจักรวาลนี้
มีพระพุทธเจาหลายองค  แสดงถึงนามธรรมความคิด  การใชคตินิยมแบบจีนใหสอดรับกับลักษณะทาง
กายภาพของวัดไทย 

- การสรางพระพุทธรูปแบบจีน  โดยเปดเผยพระอุระ ผาจีวรเปนร้ิว ไมมีรัศมี กําหนดใหมี
ขนาดใหญกวาพระพุทธรูปแบบไทย และตั้งอยูกึ่งกลางวิหาร ขณะที่พระพุทธรูปแบบไทยตั้งอยูดานขาง 
การเนนลักษณะพระพุทธรูปจีน และสรางความโดดเดนใหกับพระพุทธรูปในวัฒนธรรมจีน แสดถึง
อํานาจตอรองของชาวจีนและการจัดการซึ่งอยูเหนือชาวไทย 

-  แมพระพุทธรูปแบบจีนเกิดจากอํานาจตอรองของชาวจีน แตชาวไทยก็มิยอมสูญเสียอัต
ลักษณความเปนวัดเถรวาทโดยงาย  ดังนั้นแมพระพุทธรูปแบบจีนจะสรางโดดเดนเปนสงา แตจะมี
เคร่ืองหมายเสมาธรรมจักรแทนเคร่ืองหมายสวัสติกะตรงพระอุระ หรือสวนอ่ืนใดของอาคาร กลาวคือ 
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ลักษณะจีนหรือคติฝายมหายานมักปรากฎในพุทธลักษณโดยรวม แตลักษณะไทย คติฝายเถรวาทหรือ
หินยานปรากฎในเนื้อที่นอยนิด แสดงถึงความพยายามรอมชอมในพุทธศิลป แตก็ยังมีพลังของ
วัฒนธรรมหนึ่งครอบงําอีกวัฒนธรรมหนึ่ง 

- วัดไทยบางแหงแสดงถึงการลดความสําคัญของพระพุทธเจาหรือพระศากยมุณี  สังเกตจาก
การวางตําแหนงต่ํากวา หรือเสมอกับรูปหลอพระสงฆผูทําความดี หรือพระเกจิอาจารยผูลวงลับ  
นอกจากนี้ตกแตงผนังฉากหลังสวยงาม แตหลังพระพุทธรูปกับวางเปลา   การวางตําแหนงที่โดดเดนกวา
พระพุทธรูปหรือการสรางฉากหลังใหกับพระสงฆแทนพระพุทธรูป  ลักษณะนี้สะทอนนัย 2 ประการ 

 1 การใชคติแบบจีนที่เชื่อวา ในโลกนี้ยังมีผูที่เพรียบพรอมหรือดํารงไวซึ่งพระโพธิสัตว 
ซึ่งจะจุติเปนพุทธเจาไดในอนาคต ดังนั้น พระสงฆที่ทําประโยชนใหวัดก็คือ ผูส่ังสมบารมีเชนเดียวกับ
พระพุทธเจาที่เคยดํารงเปนพระโพธิสัตว 

 2 การใชคติแบบจีนที่เนนคุณธรรม หรือการตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณ ตามหลักจริย
ศาสตรของขงจื๊อ ดังนั้นชาวไทยมลายูเนนการบูชาพระสงฆผูลวงลับ เชน หลวงพอทวด พอทานคลาย 
การตอบแทนพระสงฆผูทําคุณประโยชน ไดรับอานิสงฆไมตางจากพระพุทธเจาที่อยูหางไกล และไมรูจัก 

 3 พระพุทธรูปจีนที่ปรากฎในวัดไทยมักสรางควบคูกับดอกบัวและเนนดอกบัวอยาง
ชัดเจน เชน สรางบัวกลีบใหญ ทาสีฉูดฉาดและตัดกับสีขององคพระพุทธรูป แสดงถึงดอกบัวที่มี
ความหมายมากกวาพุทธประวัติ ดอกบัวในคติจีนยังหมายถึงความบริสุทธิ์ สงบ ดังนั้นวัดไทยในสายตา
ชาวจนีจึงถูกจินตนาการใหเปนพื้นที่อันบริสุทธิ์และสงบดวย 

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร หรือกวนอิม 
- วัดไทยบางแหงมีวิหารกวนอิมประทับยืนขนาดใหญ ซึ่งสรางข้ึนเฉพาะ เคียงขางโบสถที่

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแบบไทย หรือรูปสมมุติพระสงฆที่มรณภาพแลว  รูปกวนอิมเหลานี้มี
สถานะคลายพระพุทธรูปไทย กลาวคือ มีโตะหมูบูชา มีกระถางธูปเทียน แจกันดอกไม  ผูศรัทธาสวน
ใหญเคารพนับถือรูปเคารพของไทยเสมอกวนอิม  หากนับถือกวนอิมก็ในฐานะผูคอยชวยเหลือใหพน
ทุกขจากการเวียนวายตายเกิด  บางวัดผูคนนิยมจัดลําดับกราบไหวกวนอิมกอนพระพุทธรูป  แสดงให
เห็นวา พระพุทธรูป (พระศรีศากยมุนี) ไมอยูในความคาดหวังนัก ทั้งนี้อาจวิเคราะหได 2 ประการ 
ประการแรก เกี่ยวกับตําแหนงพระพุทธรูปไมโดดเดนเทากวนอิม  ประการที่สอง การไหวกวนอิมเพียงพอ
แลวสําหรับการแสวงบุญ   กวนอิมจะเปนคติฝายมหายานนําผูคนไปสูแดนพระองคไดมากกวา
พระพุทธเจา การเปล่ียนแปลงสถานะใหสําคัญกวาหรือเสมอภาค เปนการลิดรอนความเล่ือมใสในพุทธ
รูปเสมือนการชวงชิงความหมายใหวัดไทยกลายเปนวัดจีน 
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- การปรากฎของกวนอิมบางองค ประทับนั่งในวิหารหกเหล่ียมซึ่งสรางข้ึนเฉพาะ ตกแตง
วิหารและเคร่ืองแวดลอมกวนอิมตามอัตลักษณจีนอยางเดนชัด ยกเวนโตะหมูบูชาที่จัดแบบไทย อยางไร
ก็ตามบนโตะบูชากลับเปนกวนอิมขนาดเล็กจํานวนมาก เสมือนบริการของกวนอิมองคใหญ  วัดไทยที่มี
วิหารเตี้ย ๆ มักสรางกวนอิมประทับนั่งอยางเหมาะสม  นอกจากนี้เพื่อใหสถานะใกลเคียงพระพุทธรูป 
วัดบางแหงจัดพระพุทธรูปประทับนั่งดานซาย จัดกวนอิมใหประทับนั่งดานขวาตามแกนประตู  การสราง
กวนอิมใหเสมอภาคอยูในวัดไทย ยังเปนการสรางพื้นที่ใหมทางสังคม พิธีกรรมตาง ๆ ในวัดไทยตอง
เสริมปฏิบัติการตามประเพณีจีน 

- รูปเคารพกวนอิมบางแหงปรากฎลักษณะกึ่งรูปเคารพกึ่งงานตกแตง โดยจัดรวมเขากับภูมิ
ทัศนโดยรอบ ประกอบดวยสวนไม สระน้ํา น้ําตก โขดหิน  กวนอิมประทับยืนพรอมบริวารทั้งสององค 
ตรงกึ่งกลางของอาคาร  หากภายในเปนที่อยูของพระสงฆไทย  กวนอิมดึงดูดความศรัทธาทั้งทางโลก
และทางธรรม ทั้งชาวไทยและชาวพุทธ ในสายตาชาวไทยกวนอิมทําหนาที่เสริมความงามใหกับวัด 
ขณะที่ชาวจีนนับถือเปนรูปเทพศักดิ์สิทธิ์ แมกวนอิมถือเปนสวนหนึ่งของการจัดภูมิทัศน แตชาวจีน
สวนมากก็ปราถนาจะกราบไหวเพื่อขอความเมตตา ลักษณะนี้แสดงถึงการผสมผสานระหวางความงาม 
ความเบิกบาน  และความศักดิ์สิทธิ ์   ทามกลางความหลงไหลในวัตถุนิยมที่ปรากฎอยูมากในวัดไทยใน
มลาย ู

- กวนอิมปรากฎอยูในจุดอับของอาคาร หรือพื้นที่มิดชิด ซอกวิหาร  โดยมีพระพุทธรูปแบบ
ไทยอยูใจกลางวิหาร   ที่ตั้งของกวนอิมจึงคลายหองวางศิลปวัตถุมากกวาเนนการบูชา  ปรากฎการณนี้
วิเคราะหได 3 สาเหตุ ประการแรกประติมากรรมกวนอิมมีมากเกินความตองการจากการถวายของผู
ศรัทธา ประการที่สอง กวนอิมเพิ่มข้ึนมาภายหลัง หลังจากมีพระพุทธรูปแบบไทยแลว ประการที่สามรูป
กวนอิมไมสอดคลองกับพื้นที่ การเก็บในจุดอับยังมีขอดีกวาเปนหองเก็บเฉพาะ เพราะยังอยูใกลสายตา
ผูคน และชวยเปดทางใหผูศรัทธาเขามากราบไหวไดดวย  สะทอนใหเห็นวา  แมกวนอิมจะปรากฎในวัด
ไทย   แตบางคร้ังก็ไมอาจชวงชิงความหมายความเปนไทย กลาวคือมีสถานภาพเปนพระรอง 

- กวนอิมปรากฎอยูกลางปารกภายในวัดไทย กวนอิมปรากฎอยูปารก หางจากผูคนสัญจร
หรืออาคารหลักของวัด ประติมากรรมกวนอิมยายตําแหนงจากจุดที่มองเห็นเดนชัด สูจุดที่หางจาก
สายตาผูคน กรณีนี้เกิดข้ึนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต สะทอนถึงผลของเหตุการณความไมสงบ 
ความซบเซาดานการทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวมีนอย โดยเฉพาะชาวจีนมาเลยที่เคยอุปถัมภวัด 
ประกอบชาวไทยพุทธทองถิ่นบางสวนอพยพออกจากพื้นที่ พระพุทธรูปแบบไทยซึ่งทําข้ึนเพื่อสาน
สัมพันธของฝายทหารไทย ถูกนํามาตั้งแทนกวนอิม การยายออกจากตําแหนงเดิมทําใหกวนอิมดอย
คุณคาลง ลักษณะนี้กลาวไดวา การปรากฎของกวนอิมมิไดเกี่ยวของกับความศรัทธาของผูคน แตมี
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การเมืองเขามาแทรก ความศักดิ์สิทธิ์ของกวนอิมลดลงตามการเปล่ียนแปลงของสังคม ปญหาเศรษฐกิจ 
ปญหาวิกฤตทางวัฒนธรรมเปนผลใหชาวจีนลดลง คนเชื้อสายจีนในทองถิ่นกลายเปนชนกลุมนอยและ
ขาดการเหลียวแลจากรัฐ   เปนผลใหรูปกวนอิมถูกทิ้งราง ไมมีอํานาจตอรองในการรักษาพื้นที่ 

 
พระอมิตาภะ 
พระอมิตาภะเปนรูปเคารพอีกองคหนึ่งที่ชาวจีนเคารพนับถือ วัดไทยหลายแหงตั้งรูปพระอมิ

ตาภะ ลักษณะที่ปรากฎมีดังนี้ 
- การสรางพระอมิตาภะกลางแจง มีพุทธลักษณะแบบจีนทั้งองค นับแตพระเศียรที่มีกอนเนื้อ

อยูเหนือหนาผาก การครองจีวรเปนร้ิว การเปดเผยพระอุระ พระหตัถขางหนึ่งถือดอกบัว ยิ่งกวานั้นสราง
สูงใหญ โดดเดนอยูกึ่งกลางวัด ทามกลางรูปเคารพอ่ืนหรืออารามตาง ๆ ราวกับวาส่ิงปลูกสราง รูป
เคารพเปนบริวารของพระองค ปรากฎการณเชนนี้กระทบจิตใจของคนไทยรอบวัด ประการแรกคนเชื้อ
สายไทยรูสึกวา กําลังถูกนายทุนแยงพื้นที ่ชวงชิงความหมายของวัดไทย ประการที่สองคนไทยหันเหไป
ประกอบศาสกิจที่วัดอ่ืน   เพราะเอือมระอาตอรูปลักษณของวัดไทยและการบริหารจัดการของวัด 

- ในวิหารของวัดไทยบางแหงมีพระอมิตาภะประทับนั่งหันหนาออก ตั้งอยูเชิงบันได กอนถึง
พระพุทธรูปประธาน (พระศรีศากยมุนี) ภายในวิหาร วิหารออกแบบศิลปะไทยประยุกต แสดงใหเห็นวา 
แมวิหารมีลักษณะประเพณีไทย แตภายในมีการลําดับความแจมชัดใหกับพระพุทธรูปแบบจีน 
นอกจากนี้พระอมิตาภะบางแหง ลดคุณคาเหลือเพียงงานประดับ หรือจัดสรรบริเวณวางมากกวาการตั้ง
เพื่อเคารพบูชา แสดงวา ความสําคัญของพระอมิตาภะมีนอยกวาพระศรีศากยมุณี จึงชดเชยโดยตั้ง
ดานหนาสุด กอนเขาถึงพระพุทธรูปแบบไทย เสมือนการสลายเสนแบงระหวางมหายานและหินยาน ส่ิง
ที่เพิ่มเติมไหลเล่ือนตามสภาพแวดลอมของวัด 

- พระอมิตาภะอยูในวิหาร หันหนาเขาหาพระพุทธรูปองคใหญกวา คือพระศรีศากยมุณี 
คลายดั่งบริวารของพระพุทธองค เชนเดียวกับรูปเคารพอ่ืน ๆ ของจีน เชน พระไภสัชคุรุพุทธเจา พระ
มาลัย ฯลฯ รวมถึงพระพุทธรูปประจําวันทั้งเจ็ดซึ่งมีลักษณะไทย อาจกลาวไดวา ลักษณะที่ปรากฎของ
พระอมิตาภะบางคร้ังทําหนาที่ประธานของวัด บางคร้ังทําหนาที่บริวาร บางเปนหุนเชิด เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียมของชาวจีนที่มาอาศัยวัดไทยพึ่งใบบุญ 

พระสังกัจจายณ 
พระสังกัจจายณหรือพระศรีอารยเมตไตรย มีลักษณะที่ปรากฎในวัดไทย ดังตอไปนี้ 
-  การจัดตั้งพระสังกัจจายณอยูดานหนาสุดของโบสถ มีกระถางธูปเทียนสําหรับบูชา กอน

เขาถึงรูปหลอพระสงฆผูมีคุณความดีที่มรณภาพแลว และเขาถึงพระพุทธรูปประธานซึ่งอยูตอนหลังสุด 
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ลักษณะนี้อาจถือตามคติวัดจีน ที่นิยมใหพระสังกัจจายณอยูตอนหนากอนถึงพระพุทธเจาทั้งสามองค
ดานในสุดของโบสถ   เม่ือไหวพระสังกัจจายณจึงเทากับไหวพระสงฆไทยและพระพุทธรูปไทยดานหลัง
ดวย ลักษณะนี้วิเคราะหไดถึงการบูรณาการพิธีกรรม ระหวางประติมากรรมพระบูชาของจีนกับไทย    
เม่ือไหวพระแตละคร้ังจะไดรับผลบุญทั้งฝายมหายานและหินยาน   นอกจากนี้รูปหลอพระสงฆกับ
พระสังกัจจายณตั้งอยูขางนอก  สะทอนแนวความคิดที่ไหลเล่ือนตามคติมหายาน ราวกับวาทั้งสององค
ตางดํารงซึ่งพระโพธิสัตวซึ่งรอการจุติในภพหนา  เชนเดียวกับพระพุทธรูปประธานขางในโบสถ 

- พระสังกัจจายณปรากฎอยูในพลับพลาทรงจีน ที่สรางข้ึนโดยเฉพาะ มีกระถางธูปเทียน
ตั้งอยูดานหนา ลักษณะนี้สะทอนถึงความเล่ือมใสจนนําไปสูพิธีกรรมปฏิบัติ แตกระนั้นก็ดีไมไดจัดสราง
ในพื้นที่มองเห็นเดนชัด กลับสรางอยูขางกําแพง หางไกลใจกลางวัด  หรือหลังโบสถ  ลักษณะนี้สงผลตอ
วัดประการแรก การกระจายตูบริจาคใหมีหลายจุด  ประการที่สองการตั้งกระถางธูปดานหนาใหรูสึกถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเปนเคร่ืองเสริมรายไดใหวัด  การสรางรูปเคารพตาง ๆ ของชาวจีน กระจายตาม
สวนตาง ๆ ของวัด นั่นคือโอกาสที่จะไดรับเงินบริจาคมีมากข้ึน 

- พระสังกัจจายณบางคร้ังมีลักษณะ ประติมากรรมประดับภูมิทัศนภายในวัดไทย เพื่อความ
สวยงาม   สรางเพื่อใหนักทองเที่ยวถายรูปเปนที่ระลึก เชนเดียวกับประติมากรรมประดับอ่ืนๆ ของไทย 
อยางไรก็ตามเม่ือมีผูศรัทธา ทางวัดจึงนํากระถางธูปไปวาง กลายเปนอีกจุดหนึ่งที่ควรเคารพบูชา จะเห็น
วาพระสังกัจจายณแมมีคาเพียงงานประดับ แตในความรูสึกของผูศรัทธา พระองคมีใจเมตตา ชวยเหลือ
สรรพสัตว   ชางปนมักปนใหมีทาทางใจดี  ใบหนายิ้มแยม  อารมณทะเลน ชี้ชวนใหเขาวัดไทย 

เจาท่ีจีนหรือแปะกง 
ศิลปกรรมในวัฒนธรรมจีนยังปรากฎเปนศาลเจาที่ภายในวัดไทย ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ ปนรูป

แปะกงคนชรา มีหนวดเคราสีขาว และไมมีการปนรูปใดๆ มีเพียงศาลแตเขาใจถึงการสถิตของเจาที่ 
นอกจากนี้ยังอาจมีเทพองคอ่ืน ๆ ทั้งนี้เปนการยืนยันถึงผูปกปกรักษา  และคุมครองผูอาศัย สะทอนวา
วัดไทยยอมอยูในความคุมครองของเทพเจาจีนดวย 

 
สถาปตยกรรม 
ลักษณะจีนที่ปรากฎในงานสถาปตยกรรมในวัดไทย ไดแก การใชหลังคาลอนหรือกาบกลวย 

การปดชายคากระเบื้องทรงกลมที่มีสัญลักษณมงคล การตอไมคลายลักษณะเทาแขน การเนนสีแดง
ชัดเจน ดังจําแนกรูปทรงอาคาร ไดดังนี้ 
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1. วิหารแบบจีนทรงส่ีเหล่ียม โดยออกแบบกึ่งสมัยใหม เชน ใชกระจกแทนผนัง หลังคาลาด
เอียงนอย เคร่ืองบนหลังคาประดับตามแบบจีน เชน มีรูปมังกร ปลามังกร กออิฐสรางสันตะเขทั้งส่ีมุม
อยางหนา มีรูปเคารพภายในวิหาร 

2. วิหารแบบจีนทรงหกเหล่ียม ออกแบบผนังทึบ สลับกับหนาตาง ทั้งภายในภายนอก มี
ลวดลายแบบจีนลวน  มีรูปเคารพอยูภายใน 

3. ศาลาจีนแปดเหล่ียม หรือเกงจีน แบบเปดโลง มีเสาโดยรอบ แตละเสาประดับดวยมังกร
หรือหงส 

ตําแหนงของวิหาร และศาลาไมมีแบบแผนแนนอน วางปะปนกับสถาปตยกรรมไทย หากมี
ประเด็นพิจารณาคือ สถาปตยกรรมจีนมีสัดสวนไมเกินหาสิบเปอรเซ็นตของส่ิงปลูกสรางทั้งหมดภายใน
วัด อยางไรก็ตาม วัดบางแหง มีสัดสวนจีนที่ยิ่งใหญ บดบังส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ใหดอยลงไป นอกจากนี้
สถาปตยกรรมจีนเนนรายละเอียดของการตกแตง ความอลังการจากลวดลายอันประณีต พิถีพิถัน เพื่อ
ไมใหดอยกวาลวดลายในสถาปตยกรรมไทย 

 
จิตรกรรม 
ลักษณะจีนที่ปรากฎในงานจิตรกรรมในวัดไทย จําแนกออกเปน 2 ลักษณะคือ จิตรกรรม

แบบพรรณนาหรือเลาเร่ือง และแบบภาพเดี่ยว จิตรกรรมเลาเร่ือง เปนรูปคน วัตถุ ตามแบบวัฒนธรรม
จีน ปรากฎอยูเบื้องหลังพระพุทธรูปและบนผนังวิหาร สวนแบบเดี่ยวนิยมเขียนบริเวณโคนเสา เชิงบันได 
จิตรกรรมจีนเขามาสอดแทรกปะปนอยูในวัดไทย พิจารณาไดวาเปนความพยายามลดพื้นที่วางเปลาบน
ผนัง    ขณะเดียวกันชวยชี้นําคุณธรรม แสดงฝมือจิตรกรใหประจักษ และสรางความหมายของวัดไทยให
เปนพื้นที่แสดงออกทางศิลปะ 

 
ศิลปวัตถุอ่ืน ๆ  
ศิปวัตถุในวัฒนธรรมจีนที่ปรากฎในวัดไทยเสมอ  ไดแก กระถางธูปที่มีสามขา ขนาดใหญ

และหนัก คลายภาชนะสําริดจีนโบราณ  มีลวดลายตามประเพณีจีน  เชน หนาสัตว  ลายเมฆ จัดวาง
หนารูปเคารพของชาวจีน นอกจากนี้ยังจัดวางดานหนาสุดของรูปเคารพใด ๆ กลาวคือ เม่ือจุดธูปเทียน
คร้ังเดียวเทากับการกราบไหวรูปเคารพทั้งหมดในวิหาร ใกลกระถางธูปแบบจีนบางแหง ตั้งราวเทียน
แบบไทยเปนรูปเรือสุพรรณหงส ลักษณะนี้แสดงถึงเคร่ืองบูชาที่ผสมระหวางจีนและไทย แตกระถางธูป
จีนโดดเดนกวา และวางตําแหนงหนาสุด 
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สิงหหรือสิงโต เปนสัตวยอดนิยมที่ใชประดับวัดไทยอีกอยางหนึ่ง  ตั้งอยูเชิงบันได ประตูเขา
โบสถวิหาร บนกําแพง แมดานขางของพระพุทธรูป นอกจากนี้มีรูปมังกร บางวัดเนนรูปมังกรแมกระทั่ง
กําแพงวัด อาจกลาวไดวา ความเปนจีนปรากฎข้ึนทามกลางการแยงชิงความหมายโดยใชรูปสัญลักษณ
ตาง ๆ วัดไทยไมนอยถูกเบียดขับอัตลักษณความเปนไทย และแทนดวยอัตลักษณจีน ทั้งนี้มิใชเพราะคน
ไทยในมลายูไมเครงครัดในการสืบสานประเพณี แตเพราะมีนายทุนจีนอยูเบื้องหลังความสําเร็จอลังศิลป
ของวัดไทย 

 
 ศิลปกรรมในวัฒนธรรมฮินดู 
 ลักษณะฮินดูที่ปรากฎในวัดไทยพิจารณาจากรูปประติมากรรมพระพรหมประทับนั่งใน

พลับพลา พระองคมีส่ีพักตร   หลายพระกร ตั้งแตส่ีกรถึงแปดกร  แตละกรถือวัสดุหรือเคร่ืองบริโภค
แตกตางกัน อยางไรก็ตามพระพรหมที่ปรากฎนําคติในพุทธศาสนาเขามาปะปน ดังเชน การนํา
หลักธรรมพรหมวิหารส่ี แตละขอประจําไวแตละทิศหรือทั้งส่ีพักตร นอกจากนี้มีพระพิฆเณศ  ดังจะกลาว
ไดนี้ 

- พระพรหม พระพรหมมี 2 ลักษณะ คือพระพรหมที่ตั้งไวเคารพบูชา ในซุมที่ออกแบบข้ึน
เฉพาะ  และพระพรหมที่เปนงานประดับตกแตง  รูปเคารพพระพรหมมักกอสรางบนพื้นราบหรือมุมหนึ่ง
ของลานวัด มีกระถางธูปบูชา และตูบริจาคทุกทิศ ในสิงคโปรนิยมเขียนเปนภาษาอังกฤษ มีความ
หมายถึงเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาประจําทิศ ลักษณะนี้วิเคราะหถึงสาเหตุของการเขามาปรากฎใน
วัดไทยได  3  ประการ 

 1 ลักษณะพระพรหมในอุดมคติมี 4 พักตร หากปจจุบันมีการใชประโยชนจากส่ีพักตร 
ปนหนาหันออกส่ีทิศ โดยแตละทิศ มีแจกันดอกไม กระถางธูปเทียน ถาดวางเคร่ืองเซนไหว แทนรับส่ิงแก
บน และตูบริจาคเงิน นั่นคือ เทวรูปองคเดียวสามารถกระจายพื้นที่รับส่ิงที่ถวายไดจํานวนมาก เพื่อสราง
รายไดแกวัด 

 2 มีขอสังเกตวา รูปเคารพพระพรหมในวัดไทยในแหลมมลายูปรากฏในเมืองใหญ 
(โดยเฉพาะสิงคโปร) มากกวาวัดในชนบท  ทั้งนี้เกิดข้ึนจาก 2 ปจจัย คือ ความตองการของวัดเพื่อเพิ่ม
ชองทางจัดเก็บรายได  และความศรัทธาของชาวพุทธ ชาวฮินดู  โดยเฉพาะชาวจีนเมือง ซึ่งนิยมไหวพระ
พรหมเพื่อขอความชวยเหลือดานจิตใจ  การพบกันทั้งสองปจจัยทําใหพระพรหมไดรับความนิยมจัดสราง
ในวัดไทย 

 3 พระพรหมอีกลักษณะหนึ่งคือรูปปนตกแตงตามซุมประตูหรือกําแพงวัด ดังเชน การ
ปนพระพรหมข่ีหงส ประติมากรรมมีลักษณะผสมเขากับกําแพงร้ัวแบบไทย ลักษณะนี้ทําใหพระพรหม
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ดอยคุณคา อาจกลาวไดวา ความศักดิ์สิทธิ์ ความขลังของศิลปวัตถุมิไดมากไปกวาการเห็นเคร่ืองบูชา
ตั้งอยูดานหนา ดังกรณี  รูปปนคนที่วัดไทยแหงหนึ่งในมาเลเซีย  ซึ่งพระลูกวัดปนเลนยามวาง  ตอมามี
คนนํากระถางธูปมาจัดตั้ง  ปกธูปเทียนเร่ือยมา จนรูปธรรมดากลายเปนรูปศักดิ์สิทธิ์ พรอมกันนั้นสราง
ตํานานใหนาเชื่อถือ 

 พระพิฆเณศ 
 พระพิฆเณศอาจนํามาจัดวางในวัดไทย ปะปนกับรูปเคารพอ่ืนบนแทนบูชา หรือสราง

องคใหญ มีศาลหรือหลังคาคลุมแดดฝน  โดยเฉพาะพระพิฆเณศในวัดไทย  นิยมบูชาเพื่อขอความสําเร็จ 
ชนะอุปสรรคตาง ๆ ดังนั้นการปรากฏของพระพิฆเณศในวัดไทยสนองจุดประสงค 2 ประการ ประการ
แรกการเรียกรองใหผูประสบปญหาเขามาหาทางเลือกใหมในวัด  โดยเฉพาะชาวจีนที่มีความเส่ียงทาง
ธุรกิจ   ประการที่สองแมชาวฮินดูซึ่งนับถือพระพิฆเณศแตเดิม  จะเขาวัดไทยนอย ดวยเหตุที่มีวัดฮินดู
จํานวนมากแลว  แตการที่ชาวฮินดูเคารพและใหเกียรติวัดไทยเสมอ  กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี นําไปสู
พลังสามัคคีของคนกลุมหนึ่งที่สรางสายใยทางศาสนา 

 
ศิลปกรรมในวัฒนธรรมพมา 
 ศิลปกรรมพมาที่ปรากฎอยูในวัดไทย สวนมากเปนพระพุทธรูปที่มีลักษณะพระพักตร

แตงแตมสีคิ้ว ฝปากอยางเดนชัด มีอุณาโลมอยูกลางหนาผาก ครองจีวรเปนร้ิว เนนเสนสีทอง บาง
แกะสลักจากหินออน พระพุทธรูปมี 2 แบบ ดังนี้ 

 - พระพุทธรูปปางไสยาสน หรือพระนอน มีปรากฎที่วัดไทยในมาเลเซียและสิงคโปร 
ลักษณะพระองคจะดูแชมชอยมากกวาพระพุทธไสยาสนแบบไทย และวางฝาพระบาทเหล่ือมกันดูผอน
คลาย มิไดตั้งตรงเชนเดียวกับพระพุทธรูปไสยาสนในวัฒนธรรมไทย บางองคสรางข้ึนภายใตอํานาจของ
ผูบริหารวัด   ที่มีชาวพมาเขามาปะปน บางปรากฎข้ึนดวยเหตุฉุกเฉิน ทําใหตองนําพระพุทธรูปมาไวใน
วัดไทย ทั้งสองกรณีสะทอนถึงการเปดใจกวางของวัดไทย  ที่แมพมามิใชนายทุนใหญ  แตเปนเพราะตาง
ก็เปนส่ิงสมมุตขององคพระศรีศากยมุนี   ซึ่งชาวไทยและพมานับถือ โดยเฉพาะในสิงคโปรที่ชาวพมา
บางสวนเขามาแสวงบุญที่วัดไทย   ยิ่งเม่ือมีการสรางพระพุทธไสยาสนแบบพมา ชวยใหพมาหันมาเขา
วัดไทยมากข้ึน นั่นคือโอกาสจะรับเงนิบริจาคมีมากข้ึน 

 - พระพุทธรูปปางประทับนั่งแบบพมา ซึ่งมีลักษณะคลายพระพุทธรูปหินออนสกุล
ชางมัณฑะเลย วัดไทยบางแหงเลือกพระพุทธรูปแบบพมาประทับนั่งใตตนโพธิ์บริเวณวัด แทน
พระพุทธรูปแบบไทย   คํานึงถึงสัญลักษณทางศาสนามากกวาเจาะจงรูปแบบ  ทั้งนี้พิจารณาไดวา 
พระพุทธรูปทั้งแบบพมาและแบบไทยตางเปนคติฝายเถรวาท  คนสวนใหญเขาใจวาเปนพระพุทธเจา
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องคเดียวกัน มิไดเลือกปฏิบัติ การตั้งพระพุทธรูปแบบพมาสามารถเชื้อเชิญชาวจีนและพมาเพื่อเขามา
แสวงบุญในวัดไทย ดังมีขอสังเกตบางวัดไทยมีพระพุทธรูปแกะสลักแบบพมาแตดานหนาประดับรูป
สิงโต แสดงถึงความศรัทธาของชาวจีน ที่นับถือพระพุทธรูปโดยไมเลือกชาติพันธุ จึงเปนโอกาสของวัดที่
ผสมผสานรูปแบบใหคนทั้งสองชาติพันธุบูชารูปเคารพรวมกัน 

นอกจากรูปเคารพยังปรากฎเปนภาชนะหรือสังฆภัณฑแบบพมา เปนผลจากผูศรัทธาชาว
พมาถวาย อาสนะที่พระสงฆนั่งประกอบพิธีมีตาลปตรแบบไทย พานแบบพมา ขณะเดียวกันก็มีเทพเจา
จีนตั้งอยูเคียงขาง แสดงถึงพหุลักษณทางศิลปกรรมที่เกิดจากความศรัทธาพุทธศาสนา 

 
ศิลปกรรมในวัฒนธรรมตะวันตก 
การแพรกระจายของวัฒนธรรมตะวันตกสูแหลมมลายูสงผลกระทบตอศิลปกรรมทองถิ่น 

รวมถึงวัดไทย   ศิลปกรรมอาจผสมแทรกซอนกับศิลปกรรมมลายูกอนใหอิทธิพลตอสถาปตยกรรมไทย 
อยางไรก็ตามศิลปกรรมตะวันตกนี้มิไดสรางสรรคโดยชาวตะวันตก หรือมีชาวยุโรปขับเคล่ือนใหปรากฎ
ศิลปกรรมเหมือนดังศิลปกรรมอ่ืน ๆ หากเปนแรงบันดาลใจภายใตการครอบงําจากประเทศมหาอํานาจ 
และการนําพาใหทันสมัยดานสถาปตยกรรมในยุคคริสตศตวรรษที่ 19 ลักษณะที่ปรากฎในวัดไทยมี 2 
ลักษณะ 

 1. การปรากฎดานสถาปตยกรรม ไดแก การใชระบบสันโคง (Arch) กับชองประตู
หนาตาง ระเบียงของวิหารวัด วัดไทยบางแหงที่สรางชวงมลายูเปนอาณานิคมของตะวันตกนิยมนํา
ระบบสันโคงผสมกับวิหารตามแบบประเพณีไทย ดังเชน โบสถวัดมัชฌิมาราม รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย นอกจากนี้มีวิหาร ศาลาวัดบางแหงสรางอยางเรียบงาย   ขจัดลวดลายองคประกอบยอย
ออกไป ในลักษณะไทยประยุกต ขณะเดียวกันเอาระนาบทรงเรขาคณิตเสนตรงแบบสมัยใหมเขามาผสม 

 2. การปรากฎดานจิตรกรรม ได การเขียนภาพพุทธประวัติภายในโบสถ  วิหารใน
ลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติ เชน มีแสงเงา มีมิติใกลไกล ตามอยางการเขียนแบบวิชาการ ของ
ชาวตะวันตก หากชุดแตงกายเทานั้นที่ดูเปนตะวันออก การเขียนแบบประเพณีไทยของวัดในแหลม
มลายูมีนอย อาจมีสาเหตตุางๆ ดังนี้ 

 - การขาดผูชํานาญแขนงจิตรกรรมไทย เนื่องจากชางฝมือตองวาจางจากประเทศไทย 
ตองจายคาเดินทาง คาแรงงานสูง บางวัดใหชางศิลปเชื้อสายไทย แตขาดฝมือ เพราะสวนใหญรํ่าเรียน
แบบสากล 

 - ผนังของโบสถ วิหาร หรือพื้นที่สําหรับเขียนมีนอย สวนใหญเปนการตกแตงชนิดแขวน 
การเขียนภาพจิตรกรรมมักเขียนอยูในกรอบส่ีเหล่ียมที่ขอบชัดเจน ชางจึงจัดภาพเปนเร่ืองลงในกรอบ
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มากกวาเขียนติดตอเนื่องบนผนังทั้งผืน การเขียนฉากเดียวในกรอบเดียวจะเขียนแบบตะวันตกมากกวา
ตะวันออก 

 - การเขียนจิตรกรรมแบบตะวันตกซึ่งเลาเร่ืองเปนฉาก มีเสนแบงกั้นเปนตอน ๆ ชวยให
คนตางวัฒนธรรมเขาใจเนื้อหา ตัวบุคคล การเดินเร่ืองโดยงาย การเขียนภาพพุทธประวัติดวยฉาก
ธรรมชาติ มีระยะใกลไกล มีแสงเงาเหมือนจริงตามตาเห็น  ชวยใหภาพจิตรกรรมดูเปนภาพธรรมดา แต
ก็เขาใจพุทธปรัชญาของสังคมไทย 

 
ศิลปกรรมในวัฒนธรรมมลายู 
ลักษณะมลายูที่ปรากฎในวัดไทยสามารถแยกออก 3 ลักษณะ 
 1. ลักษณะงานสถาปตยกรรม ซึ่งรับอิทธิพลจากศิลปะในวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มากอน หาก

นํามาปรับปรุงจนเปนเอกลักษณทองถิ่น ดังเชน กุฏิพระมีลักษณะบานพื้นเมืองมลายู ฝากระดานตีเกล็ด
ไม ยกพื้นสูง ตั้งเรือนบนเสาขนาดใหญ หนาทึบ ลักษณะเดนคือ มีบันไดกออิฐหนาทึบ ซึ่งเปนที่นิยมทาง
ฝงตะวันตกของมาเลเซีย การทําบันไดกออิฐแนนหนา ทึบตันนี้ไดรับอิทธิพลภายนอก สันนิษฐานวา
ชาวดัทชเปนผูเผยแพรมากอนนํามาผสมกับบานทองถิ่น 

 2. ลักษณะงานไมแกะสลักลวดลาย  การตกแตงลายฉลุไมเหนือประตูหนาตางเปน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวมลายู ดังเชน การแกะลายอักษรสรรเสริญพระอัลลอฮ เม่ือไดรับอิทธิพล
ตะวันตก โดยเฉพาะแบบอยางลายขนมปงขิง  ซึ่งนิยมในสมัยวิกตอเรียนหรือชวงอังกฤษยึดเมืองมลายู  
ไดแพรกระจายอยางกวางขวาง นําไปสูการตกแตงลายไมเกือบทุกสวนของบาน เชน ชายคา หนามุข 
อิทธิพลนี้ยังสงผลตอกุฏิพระและศาลาวัด  บางวัดมีลวดลายขนมปงขิงแบบมลายูถิ่น 

 3. มีศาลาวัดบางแหงสรางหลังคายอดพีระมิด  โดยซอนหลังคาแบบหลังคาสุเหราหรือ
มัสยิดดั้งเดิมของชาวมลายู ที่เรียกวา มลาย-ูนูซันตารา กอนที่เปล่ียนแปลงเปนหลังคาโดมกลีบบัว ดังที่
วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งหลังคาศาลาทาน้ําทําคลายมัสยิดดั้งเดิมในตุมปดในรัฐกลัน
ตัน ซึ่งอยูตรงกันขามอันเปนมรดกรวม   

อาจกลาวไดวา ลักษณะมลายูที่ผสมอยูในวัดไทย มีลักษณะพื้นถิ่นที่แยกตางหากจาก
อาคารสวนอ่ืน ๆ กับลักษณะที่ผสมเขากับความเปนไทย เชน กุฏิพระแตตกแตงเปนแบบมลายูถิ่น 

 
จากการอธิบายขางตนอาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ศิลปกรรมหลาย ๆ แบบที่ปรากฎเชิงพหุ

ลักษณ มีลักษณะการผสมผสานทางกายภาพของวัดไทย มีดังนี ้
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 1. ลักษณะผสมที่เกิดจากการรวมตัวอยูในวัตถุหรือผลงานเดียวกัน ดังเชน นาคไทยที่มี
หัวนาคคาบลูกแกวแบบมังกรจีน โบสถไทยที่สรางสันโคงแบบสถาปตยกรรมตะวันตกโดยรอบ ภาพ
ประดับบนผนังโบสถที่มีรูปภาพดาวและพระจันทรเส้ียวแบบศาสนาอิสลาม พระพุทธรูปที่มีชวงลางแบบ
ไทยแตพระเศียรมีกอนเนื้อเหนือหนาผากแบบจีน จิตรกรรมเปนรูปเทวดาไทยแตเขียนแสงเงามีมิติใกล
ไกล เสนนําสายตาแบบตะวันตก เจดียไทยแตภายในประดับกระเบื้องพระพุทธเจาจํานวนมากแบบจีน 
ฯลฯ 

 2. ลักษณะผสมทีเ่กิดจากการแยกสวนหรือแยกวัตถุ หรือผลงานเกิดจากวัฒนธรรมที่
ตางกัน แตจัดวางใกลกัน หรือบรรจุอยูภายใน เชน ดานหนาสรางโบสถแบบไทย ดานหลังสรางเจดีย
แบบพมา พานลงยาและเขินพมาแตอยูภายในวิหารไทย รูปกวนอิมแตตั้งอยูดานหนาพระพุทธรูป รูป
เคารพแบบฮินดูตั้งอยูดานปลายเทาของพระพุทธไสยาสนแบบพมา  กระถางธูปแบบจีนที่มีเคร่ืองปก
เทียนรูปสุพรรณหงสแบไทยขนาบอยูขาง ๆ ฯลฯ 

 3. ลักษณะผสมที่ใชแนวคิดและคตินิยมของวัฒนธรรมหนึ่งมาใชกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง 
เชน แนวคิดผังอาคารหกเหล่ียมแบบจีน แตนํามาใชกับโบสถไทย  แนวคิดเร่ือง การยกยองพระสงฆผู
ลวงลับที่มีคุณธรรมความดีงามเสมอพระพระโพธิสัตว โดยการตั้งรูปหลอพระสงฆไวบูชาเทาเทียมกับ
พระพุทธรูป  การใชรูปแบบพระพรหมของฮินดู โดยพิจารณาจากมีส่ีพระพักตร ในมือถือวัสดุตาง ๆ 
นํามาใชกับคติแบบไทยในหลักพรหมวิหารส่ี ดังที่ปรากฎขอเขียนทั้งส่ีดานของศาลพระพรหม  ฯลฯ 

 4. การใชรูปแบบของวัฒนธรรมหนึ่ง แตตอบสนองการใชสอยกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เชน 
นํารูปแบบของศาลเจาจีนแตใชประโยชนเปนกุฏิพระสงฆ หรือนํารูปแบบของเรือนมลายูมุสลิมแตใชกับ
กุฏิพระสงฆไทย มังกรจีนเล้ือยยาวแตใชกับกําแพงวัดไทย โตะหมูบูชาแบบไทยแตใชตั้งรูปกวนอิมแบบ
จีน เจดียแบบไทยแตภายในบรรจุโกศใสอัฐิของชาวจีนทั้งหมด ฯลฯ 
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ศิลปกศรรLสศสมสสไทย

ศิลปกรรมจีน 

ศิลปกรรมฮินด ู

ศิลปกรรมพมา 

ศิลปกรรมตะวันตก 

ศิลปกรรมมลายูถิ่น 

1 
2 

3 
4 

5 

บทวิเคราะหขางตน  ลักษณะกายภาพของวัดไทยอาจนําเสนอเปนแผนภูมิและ
ตาราง  ดังน้ี 
     
ตารางท่ี 1   แผนภูมิแสดงสวนผสมของศิลปกรรมตางๆ ในวัดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    จากภาพแสดงถึงสัดสวนของศิลปกรรมจีนโดยรวม ที่ปรากฏในวัดไทยมากที่สุด 
 
 
 
 
 

ศิลปกรรมในวัดไทย 
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ตารางท่ี 2  แสดงศิลปกรรมตางๆ ท่ีปรากฏอยูในวัดไทย จําแนกตามแขนงทางศิลปกรรม 
 
ศิลปกรรมไทย 
ในวัดไทย 

ศิลปกรรมตางๆ ที่ปรากฏอยูในวัดไทย 
1 ศิลปกรรม
จีน 

2 ศิลปกรรม
ฮินด ู

3 ศิลปกรรม
พมา 

4 ศิลปกรรม
ตะวันตก 

5 ศิลปกรรม
มลายูถิ่น 

ประติมากรรม 
- พระพุทธรูปที่
มีจีวรหมเฉียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาปตยกรรม 
- โบสถวิหาร
ประดับชอฟา 
ใบระกา หาง
หงส   
 
 
จิตรกรรม 
ภาพเขียนที่
สะทอนวิถีไทย  
ระบายสีแบนๆ 
ปราศจากมิติ
ใกลไกล 

- พระพุทธรูป
หรือพระศากย
มุนีที่มีกอน
เนื้ออยูบน
เศียร เปดพระ
อุระ 
- กวนอม  
พระอมิตาภะ  
พระสังกัจ
จายณ แปะกง 
เทพเจาจีน 
 
-วิหารที่
ประดับมังกร  
ปลามังกร 
ลายจีน 
 
 
 
- ภาพเขียนที่
สะทอนวิถีจีน 
- ภาพลาย
มงคลจีน 

พระพรหมส่ี
พักตร หลาย
กร 
พระพิฆเณศ 
 

พระพุทธรูป
หินออน สีขาว 
ทาคิ้วปาก  
- พระพุทธรูป
กออิฐฉาบปูน
สีขาวทาคิ้ว
ปากชัดเจน 
พระพุทธรูป
จีวรเปนร้ิว 
เนนลายเสนสี
ทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โบสถที่มีชอง
โคง เรียงแถว 
 
 
 
 
 
ภาพเขียนมี
แสงเงา มี
ระยะใกลไกล
คลายจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กุฏิพระ
ประดับลายฉลุ
ไมแบบเรือน
ถิ่นมาเลย และ
สรางบันได
หนาทึบ 
 
ภาพดาวเดือน
เส้ียวใน
ศาสนาอิสลาม 

หมายเหตุ   ขอมูลยกมาเปนบางตัวอยางเทานั้น 
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ตารางท่ี 3  แสดงศิลปกรรมตางๆ ท่ีปรากฏอยูในวัดไทย จําแนกตามวัด 
ลักษณะไทยและชื่อ
วัด 

ลักษณะจีน ลักษณะฮินด ู ลักษณะพมา ลักษณะ
ตะวันตก 

ลักษณะมลายู
ถิ่น 

1 วัดไชยวัฒนาราม 
2 วัดมัชฌิมาราม 
3  วัดโพธิญาณ 
4 วัดชลธาราสิงเห 
5 วัดกาญจนาราม 
6 วัดอานันทเมตยา
ราม 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
- 
/ 
/ 

/ 
- 
- 
- 
/ 
/ 
 

/ 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
- 
- 
/ 
- 
- 

 
 
ตารางท่ี 4  แสดงลักษณะผสมของศิลปกรรมตางๆ ท่ีปรากฏอยูในวัดไทย  
 ลักษณะผสมที่เกิด

จากการรวมตัวอยู
ในวัตถุหรือผลงาน
เดียวกัน 

ลักษณะผสมทีเ่กิด
จากการแยกสวน
หรือแยกวัตถ ุ

ลักษณะผสมที่ใช
แนวคิดของ
วัฒนธรรมหนึ่งมา
ใชกับอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง 

การใชรูปแบบของ
วัฒนธรรมหนึ่ง แต
ตอบสนองการใช
สอยกับอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง 

วัฒนธรรมจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นาคไทยที่มีหัว
นาคคาบลูกแกว
แบบมังกรจีน 

-พระพุทธรูปที่มี
ชวงลางแบบไทย
แตพระเศียรมีกอน
เนื้อเหนือหนาผาก
แบบจีน 
- เจดียไทยแต
ภายในประดับ

- รูปกวนอิมแต
ตั้งอยูดานหนา
พระพุทธรูป 
- กระถางธูปแบบ
จีนที่มีเคร่ืองปก
เทียนรูปสุพรรณ
หงสแบไทยขนาบ
อยูขาง ๆ  

 
 

- การยกยอง
พระสงฆผูลวงลับ
ที่มีคุณธรรมความ
ดีงามเสมอพระ
พระโพธิสัตว โดย
การตั้งรูปหลอ
พระสงฆไวบูชา
เทาเทียมกับ
พระพุทธรูป   
 

- นํารูปแบบของ
ศาลเจาจีนแตใช
ประโยชนเปนกุฏิ
พระสงฆ  
- มังกรจีนเล้ือย
ย า ว แ ต ใ ช กั บ
กําแพงวัดไทย  
- โตะหมูบูชาแบบ
ไท ย แต ใ ช ตั้ ง รูป
กวนอิมแบบจีน  
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วัฒนธรรมฮินด ู
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมพมา 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรม
ตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมมลายู
ถ่ิน 

กระเบื้อง
พระพุทธเจา
จํานวนมากแบบ
จีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โบสถไทยที่สราง
สันโคงแบบ
สถาปตยกรรม
ตะวันตกโดยรอบ 
 -จิตรกรรมเปนรูป
เทวดาไทยแต
เขียนแสงเงามีมิติ
ใกลไกล เสนนํา
สายตาแบบ
ตะวันตก 
 
- ภาพประดับบน

 
 
 
 
รูปเคารพแบบ
ฮินดูตั้งอยูดาน
ปลายเทาของพระ
พุทธไสยาสนแบบ
พมา   
 
 
 
ดานหนาสราง
โบสถแบบไทย 
ดานหลังสราง
เจดียแบบพมา 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
- การใชรูปแบบ
พระพรหมของ
ฮินดู โดยพิจารณา
จากมีส่ีพระพักตร 
ในมือถือวัสดตุาง 
ๆ นํามาใชกับคติ
แบบไทยในหลัก
พรหมวิหารส่ี  

- เจดียแบบไทยแต
ภายในบรรจุโกศ
ใสอัฐิของชาวจีน
ทั้งหมด ฯลฯ 
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ผนังโบสถที่มี
รูปภาพดาวและ
พระจันทรเส้ียว
แบบอิสลาม 
 

- รูปแบบของเรือน
มลายูมุสลิมแตใช
กั บ กุ ฏิ พร ะ ส ง ฆ
ไทย  
 

หมายเหตุ   ขอมูลยกมาเปนบางตัวอยางเทานั้น 
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      2  ปจจัยท่ีสงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย  
ลักษณะของวัดไทยที่มีความหลากหลายศิลปกรรม อาจวิเคราะหไดวา มีปจจัยจากส่ิง

ตางๆ ดังนี ้
สภาพภูมิศาสตรของแหลมมลายู  ซึ่งติดทะเลจีนใต อันเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟก 

และมหาสมุทรอินเดีย    เ อ้ือตอการเดินทางหรืออพยพโยกยายของกลุมชาติพันธุตาง ๆ จาก
ประวัติศาสตรบนแหลมมลายู พบวา ชาวจีนจากประเทศจีนแผนดินใหญจํานวนมาก  และมีหลาย
ระลอกที่อพยพสูแหลมมลายู การเดินทางเขามามีสาเหตุหลายปจจัย เชน ประสบปญหาความยากจน 
ปญหาการเมือง การเขามาประกอบการและขายแรงงาน การยายตามคําชักชวน การขยายอํานาจของ
จักรพรรดิ์จีน นอกจากนี้ยังพบความหลากหลายที่เกิดจากการขยายอํานาจของชาติตะวัน   นํามาซึ่ง
บริวาร แรงงานของประเทศเจาอาณานิคม เชน ชาวอินเดีย ชาวพมา การเปดเสรีทางการคาและปลอด
ภาษีของอังกฤษทําใหชาติตาง ๆ เดินเรือเขามาคาขายและแลกเปล่ียนสินคา  สภาพแวดลอมเหลานี้
สงผลใหมลายูมีทั้งกลุมคนจีน คนอินเดีย คนพมา คนตะวันตก เขามาปะปนกับคนทองถิ่นมลายู ซึ่งอาจ
นับถือศาสนาพุทธหรืออิสลาม การแบงเสนพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหมมิอาจทําใหแบงแยกกลุมชาติ
พันธุเด็ดขาด แตทําใหทุก ๆ ชุมชน เชน ภาคใตตอนลางของประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปรมีคน
หลายวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้วัดไทยจึงมีทั้งคนจีน คนพมา คนอินเดีย เขามาเกี่ยวของกับกิจกรรมของวัด 
ศาสนาพุทธไมกีดกั้นศาสนาอ่ืน จึงทําใหเกิดชองทางสรางสรรคศิลปกรรม   ตามอัตลักษณของตน
โดยงาย โดยเฉพาะชาวจีน 

จากประวัติศาสตรชาวจีนเปนผูกุมอํานาจเศรษฐกิจมลายูตั้งแตตน ประกอบกับมีชาวจีน
อาศัยอยูมากตามเมืองใหญ และมีเงินทุนที่พรอมบริจาค  ศิลปกรรมวัดไทยในมลายูจึงโอนเอียง
ผสมผสานหรือประยุกตเขากับศิลปกรรมจีนคอนขางมาก   ยิ่งเม่ือคณะกรรมการวัดและทรัสตี้สวนมาก
เปนชาวจีน     การตอรองจึงมีนอย บางวัดเกิดการชวงชิงความหมายระหวางชาวจีนกับชาวไทย 

ปจจัยที่เกิดจากอํานาจของผูนํา คณะกรรมการบริหารวัด และความมีชื่อเสียงของพระสงฆ 
วัดไทยแมมีพระสงฆไทยเปนเจาอาวาสหรือผูนํา แตสวนใหญอํานาจที่แทจริงจะเกิดข้ึนเ ม่ือ
คณะกรรมการวัดใหการสนับสนุน กลาวคือ ตางฝายตางเอ้ือประโยชน เจาอาวาสพึ่งพาคณะกรรมการ
ในการบริหารเงินทอง และการประสานกับคนภายนอก ในขณะที่คณะกรรมการวัดตองการใหเจาอาวาส
หรือพระรูปอ่ืน ๆ มีบทบาทดานการปลุกเสก   สรางเคร่ืองรางของขลังเพื่อดึงคนเขาวัด อยางไรก็ตาม 
การที่พระองคใดจะเปนผูนําของวัดข้ึนอยูกับองคประกอบ 3 ประการ  ประการแรก ความสามารถดาน
ภาษา พระที่ส่ือภาษาไดมากจะสามารถจูงใจใหคนเขาวัดไดมาก เพราะการมีภาษาดี โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษจะทําใหตอบคําถามในส่ิงที่ผูศรัทธาสงสัยเกี่ยวกับพุทธศาสนา    จนนําไปสูความเล่ือมใส



 168

ศรัทธา นอกจากนี้ยังสามารถสรางมิตรภาพระหวางวัดตางประเทศ ดังพบวา พระในมาเลเซียที่สามารถ
พูดภาษาจีนได จะมีพันธมิตรชาวไตหวัน จีน ซึ่งทําใหระดมทุนไดมากข้ึน และมีศิลปวัตถุสงมาถวาย 
ประการที่สองมีความเกงกลาดานคาถาอาคม    หากทําใหเชื่อวามีความแมนยําทางโหราศาสตร จะ
ไดรับความศรัทธาและทําใหวัดนั้นมีชื่อเสียง  ประการที่สามมีความคิดสรางสรรคเปนนักพัฒนาดานวัตถุ 
ซึ่งการพัฒนามี 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาโดยการสรางศิลปวัตถตุาง ๆ เชน พระเคร่ือง เจดีย ศาลา ตาม
แบบประเพณีไทย และโดยการประดิษฐสรางประเพณีใหม เพื่อใหศิลปวัตถุมีความหมาย และคุณคา
มากข้ึน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนดานการเพิ่มรายไดของวัด และการทองเที่ยว และการพัฒนาสรางส่ิงใหม 
ๆ โดยการพึ่งพาเทคโนโลยีอันทันสมัย นํามาประยุกตเพื่อใหวัดเปนที่ดึงดูดความสนใจมากข้ึน เชน สราง
อาคารที่พักผูแสวงบุญแบบสมัยใหม จําลองบรรยากาศดวยระบบสามมิติ   ใหเอ้ือตอการนั่งสมาธิหรือ
เพิงพินิจพิจารณาธรรม ทั้งนี้เพื่อใหวัดไทยเปนศูนยกลางการเผยแพรพุทธศาสนาระดับสากล   และให
เจาหนาที่รัฐเห็นบทบาทและความสําคัญของวัดไทยมากข้ึน 

ความศรัทธาตอเจาอาวาสและพระสงฆในวัด นอกจากดานไสยศาสตรและโหราศาสตรที่
จะสรางชื่อเสียงใหวัดแลว ความศรัทธายังเกิดข้ึนจากจริยธรรมและคุณธรรมของเจาอาวาส หากเจา
อาวาสมีมนุษยสัมพันธ   มีจิตอาสา ชวยเหลือชุมชน เชน ริเร่ืมโครงการชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ จะ
ทําใหภาพพจนของวัดเปนที่ประจักษแกคนตางวัฒนธรรม  โดยเฉพาะมุสลิมที่ เห็นวา วัดใน
พระพุทธศาสนาไมรังเกียจแมจะชวยเหลือผูเดือดรอนมุสลิมในอินโดนีเซีย   ความซาบซึ้งตรึงใจขาม
วัฒนธรรมจึงเกิดข้ึน ชาวมุสลิม ชาวจีน ชาวอินเดียหรืออ่ืน ๆ ที่สนใจเขาหาวัดไทยมีจุดประสงคตาง ๆ 
กัน ชาวไทยเขาวัดไทยเพื่อประกอบกิจทางพุทธศาสนาเปนหลัก สวดมนต รักษาศีล หรือทําอาหารถวาย
พระ ชาวจีนสวนใหญเขาหาวัดไทยเพื่อขอใหพระคุมกันและขจัดอุปสรรค ตองการของขลัง คาถา หรือ
การดูวาสนา นําพระเคร่ืองหรือสรอยลูกปด ใหพระไทยปลุกเสกเพื่อรักษาความขลัง  มีสวนนอยที่จะ
รักษาศีล สวนชาวอินเดียที่เปนฮินดู นอกจากไหวพระพรหมแลวยังนิยมเขาหาเคร่ืองรางของขลัง และ
กราบไหวพุทธรูปเชนเดียวกับชาวจีน ชาวพมาที่เขาวัดไทยมีนอย เนื่องจากมีพระสงฆพมาอยูดวยแลว 
การเขามาของชาวพมานอกจากไหวพระพุทธรูปแลว หากมีพระพุทธรูปพมาปรากฎอยูดวยจะเล่ือมใส
ศรัทธาวัดไทยมากข้ึน ชาวมุสลิมสวนใหญเขาสูวัดไทยเพื่อการเรียนรูและเยี่ยมชมความงามของ
ศิลปกรรมตาง ๆ ในวัดไทยที่ตางจากวัฒนธรรมตน 

ความเชื่อทางศาสนาที่ตางกันของชุมชนรอบวัดไทยในแหลมมลายู อาจกลาวไดวา มิได
เปนอุปสรรคตอการเติบโตของวัดไทย เพราะสังคมมลายูมีลักษณะตางคนตางรักษาวัฒนธรรมของตน 
อยางไรก็ตามการที่ชาวจีนเขาไปไหวรูปเคารพทั้งในวัดไทยและวัดจีน สะทอนวาชาวจีนมองเห็นพุทธ
ศาสนามีความเปนหนึ่งเดียว ไมแยกระหวางรูปเคารพแบบมหายานหรือหินยาน ไมวาสถานที่ใดหากมี
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รูปเคารพที่เกี่ยวกับพุทธศาสนายอมนํามาซึ่งความปติ ความยินดี และเชื่อวาสามารถพึ่งพาทางใจ และ
เปนที่ยึดเหนี่ยวเม่ือยามวิกฤติของชีวิต ดังนั้นเจาอาวาสหรือพระสงฆในวัดจะพยายามประสานคติความ
เชื่อฝายมหายานเขากับหินยาน หรือศาสนาฮินดูเขากับหินยานเพื่อสรางความศรัทธาแกคนทั้งปวง 

การใหวัดพยุงรักษาศิลปวัตถุ สืบเนื่องจากพื้นที่วัดเปนที่ตั้งของรูปเคารพตาง ๆ มากมาย
และศิลปวัตถุในวัดจะรอดพนจากการสูญหาย ดังที่ชาวอินเดียในสิงคโปรไดมอบพระพิฆเณศขนาดใหญ
แกวัดไทยดวยเกรงวาหากตนเองส้ินใจตายแลวลูกหลานอาจทอดทิ้ง หรือกรณี พระพุทธรูปพมาที่จะ
ลําเลียงสงประเทศแคนาดาผานประเทศสิงคโปร แตโรงเก็บพระพุทธรูปเกิดอัคคีภัย จึงนําพระพุทธรูปที่มี
ตําหนิมาเก็บไวในวัดไทยสวนหนึ่ง   จาก 2 กรณีอาจวิเคราะหไดวา วัดไทยเปนที่พึ่งของคนทุกชาติพันธุ
ในยามคับขัน และวัดไทยแตกตางจากวัดจีน วัดฮินดู    ที่มีพื้นที่มีบริเวณกวางพอสําหรับศิลปวัตถุใหม ๆ  
นอกจากนี้พระสงฆไทยตางเนนเมตตาธรรม อันเปนหลักสําคัญในพุทธศาสนา จึงมิไดปฏิเสธส่ิงใด ๆ ที่
สูงสงเม่ือมีผูนํามาถวาย 

 
      3  ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตางๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดไทยเปนสื่อนํา 

ความหลากหลายทางศิลปกรรมในวัดไทย ยังวิเคราะหไดวา กอใหเกิดปฏิสัมพันธของ
วัฒนธรรมตาง ๆ ดังนี ้

วัดไทยในแหลมมลายูเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใตจนถึงปลายแหลมมลายู ถือเปน
สมบัติของชนกลุมนอย อยูทามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ โดยมีกลุมใหญ คือ ชาวจีน มุสลิม 
อินเดีย ดังนั้น วัดไทยจึงกลายเปนพื้นที่แปลกแยก คุณคาของวัดไทยอาจเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑศิลปะ
กลางแจงขนาดใหญที่มีชีวิต เปนแหลงเรียนรูของคนตางวัฒนธรรม โดยใชความสวยงามของศิลปะ
ภายในวัดเปนเคร่ืองชักนําในการเขามาของคนตาง ๆ กอใหเกิดปฏิสัมพันธอยางนอย 2 ลักษณะ 
ประการแรก การเขามาเรียนรูแสวงหาประสบการณใหม ๆ โดยมิไดนัดหมาย แตละชาติพันธุตางเขามา
เพื่อจุดหมายเดียวกันคือ การชื่นชมความงามของวัดไทยพรอมกับการเรียนรูวัฒนธรรมไทย การเรียนรู
รวมกันกอเกิดผลพลอยไดคือ การแลกเปล่ียนสินคาทางพุทธศิลป การสรางธุรกิจดานการทองเที่ยว
รวมกัน โดยการปรับตัวเขาหากันอยางรอมชอม ประการที่สองคือ การเขามาวัดไทยเพื่อเปรียบเทียบจาก
ประสบการณเดิม เชน ชาวมุสลิมเคยไปวัดแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ จากประสบการณทําใหรูวา หาก
ตองการชื่นชมแบบนี้ควรไปที่ใด คนไทยสวนใหญมีความสัมพันธกับชาวจีนในลักษณะการขอความ
อุปถัมภเพื่อสรางหรือบํารุงวัด และการใหเคร่ืองรางของขลัง สวนชาวมุสลิมมีความสัมพันธในแงการ
ควบคุมดูแลในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ   การติดตอเพื่อวาจาง  การชี้นําใหเขารวมกิจกรรมในวัดไทย โดย
ไมผิดหลักศาสนา             
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อยางไรก็ตาม การที่ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมจีนในวัดไทยมีมากกวาวัฒนธรรมอ่ืน ๆ โดย
พิจารณาจากศิลปกรรมในวัด   เปนเพราะประการแรกมีความเชื่อคลายกัน นับถือศาสนาพุทธ
เชนเดียวกัน ประการที่สองเปนเพราะชาวจีนมีสถานะทางเศรษฐกิจดี พรอมจะใหความชวยเหลือเม่ือ
รองขอ โดยเฉพาะความศรัทธาที่มีรวมกันสงผลอยางยิ่งตอความสัมพันธระหวางไทยกับจีนบนแหลม
มลายู ทั้งสองวัฒนธรรมตางมีสัญลักษณรวมกัน และยังใหความหมาย  ตีความใหมๆ แกวัด  ตาม
สภาพแวดลอมตลอดเวลา  ดังเชน   การใชวัดเปนที่พึ่งทางจิตวิญญาณทั้งความเปนความตายรวมกัน 
สัญลักษณตาง ๆ เชน เจดีย สุสาน โกศ ปะรําพิธี ที่มีลวดลายอันวิจิตรบรรจง  สะทอนถึงการแลกกับ
ความเปนความตาย กลาวคือ ยามเปนถวายเคร่ืองบริโภคเพื่อความสุขในชีวิตปจจุบันและภพหนา ยาม
ตายกลับถูกคนอ่ืนไปตั้งไวสถานศักดิ์สิทธิ์ สงแรงปรารถนาใหเปนที่หมาย หรือนิพพานนั่นเอง การยึดถือ
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์รวมกัน มักใชสัญลักษณดานศิลปกรรมรวมกัน โดยเฉพาะรูปเคารพที่สรางสรรคในรูปแบบ
ตาง ๆ ดังกรณีพระพุทธรูป (พระศรีศากษมุณี) เทวรูป (พระพรหม) มีความหมายเกี่ยวของอยางนอย 4 
วัฒนธรรม คือ ไทย พมา จีน และฮินดู โดยไมมีความขัดแยง ชาติพันธุทั้งส่ีสามารถบูชาทั้งพุทธรูปและ
เทวรูป ขณะที่ชาวมุสลิมมลายูเปนความขัดแยงกับหลักศาสนา กลาวคือ ศาสนาที่ไมมีกฎหามการทํารูป
เคารพไมวาจะนับถือโดยชาติพันธุจะไมเลือกปฏิบัติมากนักและกระทําอยางรอมชอม ขณะที่ศาสนาที่มี
กฎหามทํารูปเคารพกลับเลือกปฏิบัติอยางเครงครัด ดังเชน กรณี  การเชาพระเคร่ือง คนจีน คนฮินดูนิยม
เขามาเกจิอาจารยในวัดไทยเพื่อขอเคร่ืองรางหรือปลุกเสกวัตถุมงคล สวนชาวมุสลิมจะรวมกระทํา
เฉพาะที่ตนจะไดผลประโยชน เปนผูสงตอ รับจาง ประสานงาน คนกลางรับซื้อและขาย แตไมนับถือ โดย
คิดวาการซื้อขายไมไดผิดหลักศาสนา แตกระนั้นก็ดี แมหลักศาสนาอิสลามและพุทธศาสนามีความ
แตกตาง แตเร่ืองพระพุทธรูปยังทําใหชาวมุสลิมบางกลุมเชื่อในปาฎิหาริยเชนเดียวกับชาวไทยพุทธ 
มุสลิมเหลานี้เชื่อในความมหัศจรรยแตมิไดตั้งภาคีกับพระศาสนา จึงถือเปนความชอบธรรม มีรูปเคารพ
หลายองคเปนที่เล่ืองลือเร่ืองปาฏิหาริยทําใหคนทุกชาติพันธุ   หรือวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันได 
ภายใตแนวคิดที่วามีอํานาจเหนือธรรมชาติใด ๆ   คุมครองดีกวาใชชีวิตโดยไมมีเคร่ืองยึดเหนี่ยวใด การ
เขาไปยังวัดไทยจึงไมเพียงสัญลักษณของแสวงหาเคร่ืองยึดเหนี่ยวที่พึ่งทางจิตวิญญาณ แตยังขอความ
คุมครองจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก หรือจากทุกศาสนา 

วัดไทยเปนพื้นที่สรางปฏิสัมพันธของคนในวัฒนธรรตาง ๆ สาเหตุหนึ่งจากการที่วัดไทยเปน
แหลงทองเที่ยวประจําเมือง   วัดไทยในแหลมมลายูหลายแหงมิไดเปนสมบัติของชาติไทย ชาติตางๆจึง
ใชอํานาจจัดการวัดไทยใหเปนแหลงการทองเที่ยว ดังพบวา เมือง รัฐอันเปนที่ตั้งของวัดไทยมักนําเสนอ
รายการวัดไทยอยูในเสนทางทองเที่ยวเสมอ    ทั้งนี้มิใชเพราะมีคนไทยทองเที่ยวในแหลมมลายูจํานวน
มาก    แตเชื่อในศักยภาพของพระไทยที่จะพัฒนาวัด  โดยเฉพาะงานศิลปกรรมโนมนําใหชาวตางชาติ
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เดินทางเขามาในเมือง หรือรัฐนั้น เพื่อเสริมความม่ันคงดานเศรษฐกิจ ลักษณะการทองเที่ยวเชิง
ศิลปกรรมที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธนี้ วิเคราะหออกมาได 2 รูปแบบ 

1. การทองเที่ยวตามเทศกาล เชน สงกรานต ลอยกระทง ฯลฯ ในชวงนี้วัดไทยจะตกแตง
ประดับประดาโคมไฟ โคมระยาสวยกวาวันปกติ  เพื่อเรียกรองความสนใจ และจัดกิจกรรมประสาน
ความสัมพันธระหวางคนกลุมตาง ๆ ที่มารวมงาน 

2. การทองเที่ยวตามความสะดวก เชน มีเวลาวาง  จึงเขามาเยี่ยมชมวัดไทยที่อาจมาใน
สถานะนักศึกษา นักทองเที่ยว ศิลปกรรมที่ปรากฎในวัดไทยเปนส่ิงถาวร การเขาวัดไทยทําใหเกิดปฏิสัง
สรรคโดยบังเอิญของพระไทย ชาวไทย  ชาวฮินดู   ชาวพมา  ชาวตะวันตก และอ่ืนๆ  

การทองเที่ยวทั้งสองรูปแบบนี้ยังถือใหเกิดปฏิสัมพันธในแนวคูตรงขามระหวางผูซื้อกับ
ผูขาย    ระหวางผูใหศีลกับผูรับศีล    ระหวางผูจางกับผูรับจาง   ระหวางผูมีอํานาจกับผูใชอํานาจ 

ปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนจากผูมีอํานาจกับผูใชอํานาจจะพบกรณีการเมืองระดับองคกร ทั้งนี้
เพราะวัดไทยเปนวัฒนธรรมของคนกลุมนอย ที่มีอํานาจตอรองจากรัฐนอย อีกทั้งมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ต่ําโดยเฉล่ีย เม่ือเปรียบเทียบกับชาวจีน วัดไทยในมาเลเซียอยูภายใตการควบคุมของรัฐมุสลิม ขณะที่
วัดไทยในสิงคโปรอยูภายใตการควบคุมของรัฐที่สวนมากเปนชาวจีน   ภาคใตของไทยแมควบคุมโดยรัฐ
พุทธ แตพื้นที่ชายแดนภาคใตชาวพุทธกลับเปนชายขอบที่รัฐเหลียวแลนอยกวามุสลิม ความลักล่ันเชนนี้
จะเปนจุดเส่ียงใหเกิดความขัดแยงสูงมาก   นําไปสูปญหาการเมืองระดับองคกรจนถึงระดับชาติ อาจ
กลาวไดวา ปฏิสัมพันธที่เกิดจากการเมืองระดับองคกรมีหลายรูปแบบจากจุดเล็ก ๆ ไปหาจุดใหญ ดังนี้ 

 1. ปฏิสัมพันธที่ เกิดจากประชาชน ชาวบานผูศรัทธากับพระสงฆไทย เพื่อสราง
สัมพันธภาพ การแลกเปล่ียนความรูและการไดมาซึ่งวัตถุนิยม 

 2. ปฏิสัมพันธที่เกิดจากพระสงฆไทยกับคณะกรรมการวัดไทย ซึ่งสวนหนึ่งเปนชาวจีน 
ลักษณะนี้ตอรองไดบาง หากมีลักษณะรอมชอม  ผอนปรนเพื่อปรับตัวเขากับคตินิยมของคนสวนใหญ 

 3. ปฏิสัมพันธที่เกิดจากคณะกรรมการวัดไทยกับทรัสตี้ซึ่งเปนตัวแทนรัฐ ลักษณะนี้
ตอรองไดยากข้ึน เพราะทรัสตี้เปนผูดูแลเปนคนที่รัฐแตงตั้งเพื่อดูแลผลประโยชน   เปนผูมีอํานาจสิทธิ
เด็ดขาดในการบริหาร ไมวาการซื้อขาย    แมแตการสรรหาหรือแตงตั้งคณะกรรมการวัดไทย 

ในกรณีการสรางอาคารใหม ๆ การตกแตงทางศิลปกรรมของวัดไทยตองอยูในฉันทามติของ
คณะกรรมการวัด บางคร้ังกรรมการวัดที่เปนชาวจีนยินยอมใหนําชางฝมือ ศิลปวัตถุ หรือวัตถุดิบจาก
ประเทศไทยหรือประเทศอ่ืน ๆ แตบางคร้ังใหใชชางที่มีอยูในประเทศเทานั้น การติดตอกันกับ
ตางประเทศสงผลโดยตรงตอวัด ประการแรกวัดไทยถูกเผยแพรยังถิ่นอ่ืน โอกาสเชิญบริจาคสมทบทุน
กอสรางทําไดงาย ประการที่สองชางฝมือไดรับประสบการณใหมๆ  ชางศิลปไทยเม่ือทํางานปนใหวัด
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ไทยในสิงคโปรยังเรียนรูดานภาษา กฎหมาย และเพิ่มพูนทักษะในสิงคโปร ประการที่สามการนํา
ศิลปวัตถุจากแหลงอ่ืนเขาสูวัดไทยกอใหเกิดพุทธพาณิชยขามชาติและการเจรจาตอรองขามวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย การนํากวนอิมจากจีนขนาดใหญ เขาประเทศตองกระทําถูกตองตาม
กฎหมายเพื่อแกปญหาความแคลงใจของชาวมุสลิม 

ภายใตส่ิงปลูกสรางมากมายในวัดไทย อาจกลายเปนที่หลบซอนของคนตางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่ตองการพื้นที่สวนตัว เชน การหนีจากผูปกครอง การพบกันของหนุมสาวตองการ
พนจากสายตาเพื่อนบานมิตรสหาย ทั้งนี้เพราะเห็นวา วัดไทยเปนพื้นที่ปลอดชาวมุสลิมไรผูติดตาม คอย
จับจอง สรางความม่ันใจเสมือนเรือนที่พนเคร่ืองพันธนาการทั้งปวง วัดไทยที่มีบริเวณกวางขวางหนุม
สาวมุสลิมมักใชเปนที่พบรัก สนทนาทามกลางความสงบ สรางปฏิสัมพันธฉันรักในความแปลกแยกทาง
วัฒนธรรม 

ความสัมพันธของคนกลุมตาง ๆ ที่มีตอคนไทยในวัดไทย โยมองผานศิลปกรรมยังอาจ
วิเคราะหไดจากแนวคิดตาง ๆ ดังนี้ 

การปรับตัว ศิลปกรรมแบบตาง ๆ ภายในวัดสะทอนใหเห็นวา คนไทยมีการปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมรอบขาง การปฏิสัมพันธกับสังคมจีน ฮินดู หรือมุสลิม มีการปรับเปล่ียนบางในดาน
ศิลปกรรม เพื่อใหสังคมวัฒนธรรมยังคงอยูได ศิลปกรรมเปนวัฒนธรรมในระบบสัญลักษณ ศิลปกรรมใน
วัดไทยจึงมีความหมายลึกซึ้งมากกวารูปทรงที่ปรากฎทางกายภาพ และมีการเปล่ียนแปลงความหมาย
ใหมตามกลุมมากกวาปจเจกชน การแตงเติม ลดทอน เพิ่มสวนทางศิลปกรรมจึงเปนกระบวนการกลุม
มากกวาเชิงเดี่ยว 

การสังสรรคทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมในวัดไทยสะทอนใหเห็นวา มีการปฏิสัมพันธทาง
สังคมระหวาง 2 กลุมข้ึนไปที่มีวัฒนธรรมตางกัน แสดงออกโดยการผสมผสานทางวัฒนธรรม หรือการ
ยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ดังที่คนไทยยอมรับนับถือเทพเจาของชาวจีน ชาวฮินดูยอมรับนับถือ
พระพุทธรูปของไทยหรือชาวจีนยอมรับนับถือพระพรหม 

การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมในวัดไทยบางแหงสะทอนใหเห็นวา คนไทยมี
แนวโนมจะยอมรับเอาวัฒนธรรมจีน เนื่องจากมีพลังนอยกวา แตก็มิไดทอดทิ้งวัฒนธรรมของตนเอง
อยางส้ินเชิง ยังกลับนํามาผสมรวมกันจนเกือบจะเปนชุดเดียวกัน และการยอมรับซึ่งกันและกัน ดังเชน 
คนสยามดั้งเดิมผสมกลมกลืนกับคนจีนในปนังเกือบหมดแลว คนสยามยอมรับการเส่ียงเซียมซีมาไว
เบื้องหนาพระพุทธรูป และคนจีนยอมรับการจัดชุดบูชาแบบไทย 

การบูรณาการทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมในวัดทุกแหงสะทอนถึงการยอมรับความ
หลากหลายและเอกลักษณของแตละวัฒนธรรม โดยไมมีความพยายามครอบงําซึ่งกันและกัน ดังเชน 
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การสรางพระพุทธรูปและวิหารของวัฒนธรรมหนึ่งแยกตางหากจากพระพุทธรูปและวิหารอีกวัฒนธรรม
หนึ่ง เคียงขางกัน   อยางไรก็ตามการบูรณาการที่ปราศจากการครอบงําเกิดข้ึนไดนอย ศิลปกรรมของวัด
ไทยสวนใหญยังถูกครอบงําดวยระบบทุนนิยมจากชาวจีน 

ความขัดแยงทางวัฒนธรรม   ศิลปกรรมในวัดไทยในแหลมมลายูสะทอนถึงความขัดแยง
นอยมาก เพราะตางยอมรับซึ่งกันและกัน จากที่มีภาษา ความเชื่อ ขนบประเพณีคลายกัน กรณีแตกตาง
มักเปนมุสลิมทองถิ่น เพราะมีภาษาและความเชื่อตางกัน การปะทะสังสรรคของวัฒนธรรมไทยและ
อิสลามมลายูกอใหเกิดความขัดแยงจากระดับปจเจก   จนถึงระดับชาติมากกวากลุมอ่ืนๆ  ทั้งนี้เพราะ  

1  ชาวมุสลิมมลายูสวนหนึ่งโดยเฉพาะในรัฐกลันตัน เขาใจวา คนไทยหรือคนสยามอพยพ
จากประเทศไทยมาแยงพื้นที่ของตน ทั้ง ๆ ที่บริเวณนี้มีคนสยามอยูมานานแลว การขีดเสนพรหมแดนรัฐ
ชาติสมัยใหมทําใหคนเหลานี้กลายเปนชายขอบของประเทศมาเลเซีย   และเปนคนไดรับสิทธินอยกวา 
ดังนั้นวัดไทยจึงมักถูกเพงเล็ง หรือคอยจับจองที่จะหาความผิด เชน การกลาวหาวา พระพุทธรูปมหึมาที่
สรางอยูในวัดไทย ไดรับเงินอุดหนุนโดยมิชอบ 

   2   อาณานิคมของชาวตะวันตก กรณีมาเลเซีย  เม่ือปลดปลอยเอกราช ไดใชวัดไทยเปน
ขอสนับสนุนการแบงเขตแดนระหวางไทยกับมาเลเซียทางตอนเหนือฝงตะวันออก อยางไรก็ดีรูปทรงทาง
สถาปตยกรรมของวัดยังยากที่จะแยกออกวามีลักษณะเปนไทย เปนมลายู หรือตะวันตก จนเกิดขอ
ถกเถียงจากชาวมุสลิมวา วัดไทยมีการลอกเลียนแบบศิลปกรรมของตนไปใช 

   3  การแพรกระจายขาวสารวัฒนธรรมดวยส่ือสาธารณะ เกี่ยวกับพุทธศิลปหรือวัดไทย 
ประกอบกับงานกุศลของวัด ทําไดนอยในสังคมมุสลิม หรือสังคมที่มีความแตกตาง  การโฆษณา
เกี่ยวกับวัดไทยเปนเร่ืองละเอียดตองกระทําอยางรัดกุมเพื่อไมใหกระทบ ดังเชน การเชิญชวนใหชาว
มุสลิมรวมกิจกรรมในวัด การสอนเด็กและเยาวชนมุสลิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วัดไทยแมเปนแหลง
เรียนรูขามวัฒนธรรมแหงหนึ่ง ชาวมุสลิมสนใจวัฒนธรรมไทย   แตไมอาจรุกเราใหหันมาเปล่ียนศาสนา 
มิเชนนั้นจะเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรม 

   4  การขยายดินแดนของผูนําสยามในอดีต ทําใหรัฐมลายูบางรัฐตกเปนประเทศราชของ
ไทย แตก็มิไดทําใหวัฒนธรรมหลวงแพรกระจายลงมามากนัก เพราะขัดกับวัฒนธรรมอิสลาม วัฒนธรรม
ไทยปรากฎอยูเฉพาะในวัดไทย การตอตานวัฒนธรรมไทยหรือรัฐไทยจึงมุงไปที่วัดไทย ดังเชน การเผาวัด 
การขวางปาพระพุทธรูป  กลาวคอืวัดไทยกลายเปนสัญลักษณของประเทศไทยโดยปริยาย 

จากการอธิบายขางตนอาจกลาวไดอีกวา พหุลักษณทางศิลปกรรมยังกอใหเกิดปฏิสัมพันธ
ในมิติอ่ืนๆ    อันไดแก 
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      1.  ลักษณะผสมที่เกิดจากการรวมมือรวมใจของคนในวัฒนธรรมตาง ๆ เพื่อผลักดันให
วัดเปนที่รวมของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง หรือเปนพื้นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกวัฒนธรรม คนจีนอาจเปน
ฝายสนับสนุนเงินทุน   เปนกรรมการวัด    คนพมาเปนคนงานกอสราง   คนไทยเปนชางตกแตง คน
มุสลิมรางหนังสืออนุญาติใหจัดสราง 

      2.  ลักษณะผสมที่เกิดจากการเขามาของนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ 
ทั้งในบทบาทนักทองเที่ยว มัคคุเทศก พอคา แมคา คนขับรถนําเที่ยว เปนตน 

สังคมแหลมมลายูเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบดวยหลายชาติ หากนําแนวคิดพหุ
นิยมมาวิเคาะหจะพบวา วัดไทยไดสะทอนถึงพหุวัฒนธรรมในมิติตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ความสัมพันธทางสังคมที่มีลักษณะทัดเทียม ยอมรับในทัศนะซึ่งกันและกัน ดังที่ คน
ไทยกับพมาเม่ือเปนคณะกรรมการวัดรวมกันตางเคารพสิทธิ์และอํานาจซึ่งกัน แมฝายไทยอึดอัดใจบาง 
แตไมอาจแสดงออก  เพราะเคารพกฎหมาย 

 2. มีวัฒนธรรมยอยมากมาย  วัฒนธรรมยอยเกิดข้ึนเม่ือมีวัฒนธรรมหลักเกิดข้ึนแลว  
วัดไทยแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมหลัก คือวัฒนธรรมไทยพุทธเถรวาท และวัฒนธรรมยอยอ่ืนๆ  แมมี
วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมหลัก แตไมอาจปฏิเสธวัฒนธรรมยอยอ่ืน ๆ เห็นความสําคัญและสิทธิใน
การดํารงอยู 

        3. มีอัตลักษณที่หลากหลายและซับซอน วัดไทยเปนที่แสดงออกถึงอัตลักษณทาง
ศิลปกรรมตาง ๆ  ที่บางคร้ังก็ถูกเบียดขับ กดทับจนอาจสูญเสียอัตลักษณ โดยยอมใหความเปนอ่ืน
ครอบงําบาง เพื่อความอยูรอดของวัดไทย 

วัดไทยจัดเปนพื้นที่พิเศษ  แสดงลักษณะกายภาพโดดเดน ทําใหเห็นความแตกตางระหวาง
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กับพื้นที่อาศัย หากใชแนวคิดดานพื้นที่วิเคราะหพบวา  ลักษณะทางกายภาพของวัดส่ือให
เกิดจินตนาการใหม ๆ ของผูศรัทธามากนอยแตกตางกัน  แตมีโลกทัศนรวม เม่ือแตละวัฒนธรรมทั้งไทย
จีน พมา ฮินดู ตางใหความหมายเดียวกันคือ  พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตของเหลาทวยเทพ หรือดวงวิญญาณ
ของบรรพชนที่สามารถขออํานาจเพื่อความสุข การคุมครองชีวิต จึงทําใหทุกกิจกรรมภายในวัดมีความ
ขลัง  เครงครัด และปฏิบัติอยางเสมอ  แมลวดลายตกแตงกระทําอยางพิถีพิถัน กลาวคือ เกิดพื้นที่ใหม
ทางสังคมที่ใชลักษณะกายภาพของวัดผนวกกับความคิดคํานึงใหเกิดปฏิบัติการในรูปแบบตาง ๆ เชน 
การสรางรูปเคารพ    การประกอบพิธีกรรม   การบริจาคเงินทอง  ฯลฯ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุป 

การศึกษาพหุลักษณทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายูมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของวัดไทยที่มีสวนผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมตาง ๆ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
พหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย และศึกษาปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตาง ๆ ที่มีศิลปกรรมในวัดเปน
ส่ือนํา โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตจากพื้นที่จริง และการสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของในแต
ละวัด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลเชิงพรรณนา จากการศึกษาสรุปผลออกตามวัตถุประสงคได
ดังนี้ 

 
1. ลักษณะทางกายภาพของวัดไทยท่ีมีสวนผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมตาง ๆ  

จากการศึกษาพบวา วัดไทยในแหลมมลายู ไดแสดงถึงอัตลักษณไทย โดยส่ือความหมาย
ดานสถาปตยกรรมไทย ไดแก การสรางหลังคาซอนชั้น การสรางเจดียทรงระฆังสีเหลืองทอง ดาน
ประติมากรรม ไดแก การสรางพระพุทธรูปที่มีจีวรราบเรียบ พาดสังฆาฏิ  สํารวม สุขุม มีพระรัศมีบนพระ
เศียร เนนสีเอกรงค ดานจิตรกรรมไดแก การใชลายเสนออนโคง เนนขอบนอกชัดเจน ใสเคร่ืองแตงกาย
ตามอุดมคติ ไมมีจุดส้ินสุดของภาพหรือจุดรวมสายตา ดานตกแตงเขียนหรือปนกระหนกลายไทยบรรจุ
ในที่วางตาง ๆ เชน ฐานพระ หนาบัน กลาวคือลักษณะศิลปกรรมยึดตามแบบอยางศิลปกรรมที่นิยมอยู
ในวัดไทยในประเทศไทย  มีการสืบทอดตามแบบประเพณี  วัดไทยในมลายูพบวา ยังมีการผสม
ศิลปกรรมไทยกับลักษณะความเปนอ่ืน  โดยลักษณะอ่ืนๆ ไดแก ศิลปกรรมวัฒนธรรมตาง ๆ ตาม
รสนิยมผูศรัทธา ตามวัฒนธรรมนายทุน หรือมหาอํานาจที่เคยครอบงํา ซึ่งมีอิทธิพลตอความหลากหลาย
และพหุนิยมในสังคมแหลมมลายู  อันไดแก  ศิลปกรรมในวัฒนธรรมจีน  ฮินดู  พมา มลายูถิ่นและ
ตะวันตก  ดังนี้ 

ลักษณะผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมจีน 
ศิลปกรรมจีนปรากฏอยูในวัดไทยในแหลมมลายูมากที่สุด   ปรากฎดานสถาปตยกรรม และ

ประติมากรรม เชน หลังคาวิหารแบบบกาบกลวย ประดับดวยมังกร หงส ปลามังกร รูปเคารพกวนอิม 
พระอมิตาภะ พระสังกัจจายณ พระพุทธรูปนิยมเปดอกมีผาเปนร้ิว มีการผสมผสานกับความเปนไทย 
เชน  ผังอาคารหกเหล่ียมแบบจีนแตสรางหลังคาแบบไทย    ใสจีวรเรียบแบบไทย แตพระเศียรมีลักษณะ
จีน  ฯลฯ 
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ลักษณะผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมฮินดู 
ลักษณะศิลปกรรมฮินดูสวนใหญปรากฎดานประติมากรรม โดยเฉพาะพระพรหมส่ีพักตร

หลายกร ประทับนั่งในซุม   แตละกรถือวัสดหุรือเคร่ืองมือประจําองคแตกตางกัน มีลักษณะผสมกับคติ
ในพุทธศาสนาของไทย คือ การนําหลักพรหมวิหารแตละขอ ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จารึก
เปนภาษาอังกฤษตั้งอยูหนาพระพรหมแตละดาน  กลาวคือใชรูปลักษณของพระพรหมทั้งส่ีทิศใหเขากับ
หลักธรรมทั้งส่ีขอ 

ลักษณะผสมของศิลปกรรมในวัฒนธรรมพมา 
ลักษณะศิลปกรรมพมาสวนใหญปรากฎดานประติมากรรม สถาปตยกรรม เชน พระพุทธรูป

ประทับนั่ง และประทับนอน   ที่ทาคิ้วตา ฝปากดวยสีเดนชัด มีผิวพระวรกายสีขาว พระพุทธรูปนิยมตั้ง
แยกเปนเอกเทศกับประติมากรรมไทย ไมมีลักษณะผสมกับศิลปกรรมไทยในชิ้นเดียวกัน หากปะปนอยู
ในวัดไทย  เชน โบสถแบบไทยผสมจีน  หากมีเจดียแบบพมา อยูหลังโบสถ โดยพิจารณาจากฐานผาย
ออกกวางมีเสนลวดรัดองคระฆัง   ยอดทรงปลีเหมือนเจดียมอญในพมา 

ลักษณะผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมมลายูถ่ิน 
ลักษณะศิลปกรรมมลายูถิ่นสวนใหญปรากฎดานสถาปตยกรรม ดังเชน การออกแบบศาลา

วัด คลายหลังคามัสยิดทองถิ่น หรือนูซันตารา  การตกแตงลวดลายไมฉลุตามชายคา ชองลมบน
หนาตางประตู การกออิฐฉาบปูนบันไดกุฏิหนาทึบแบบบานมลายูถิ่น กลาวคือเปนการผสมโดยหยิบยืม
รูปแบบเรือนดั้งเดิมหรือทองถิ่นมลายู  แตนํามาปรับเปล่ียนกับการใชสอยกับศาสนสถาน 

ลักษณะผสมศิลปกรรมในวัฒนธรรมตะวันตก 
ลักษณะตะวันตกสวนใหญปรากฎดานจิตรกรรมและสถาปตยกรรม จากการเผยแพรของ

ชาติมหาอํานาจยุโรปที่เขาครอบครองดินแดนมลายู จิตรกรรมตะวันตกมีลักษณะการเขียนเหมือนจริง 
เปนธรรมชาติ นํารูปแบบมาใชเลาเร่ืองพุทธศาสนาแทนการเขียนแบบตานกมอง เปนการเขียนดวย
รูปแบบจิตรกรรมตะวันตก มาสรางความเขาใจในพุทธปรัชญา นอกจากนี้มีการตีกรอบภาพแบงกั้นแต
ละฉากชัดเจนแทนการเขียนแบบตอเนื่อง  หรือพรรณนาความ 

ดังกลาวขางตนนี้อาจสรุปอีกนัยหนึ่งวา ลักษณะกายภาพของวัดไทยมีการผสมผสานกับ
ศิลปกรรมของวัฒนธรรมตางๆ   4 ลักษณะ ไดแก  

1.การผสมรูปแบบอยูในชิ้นงานเดียวกัน  
2. การผสมรูปแบบแยกชิ้นสวน  
3. การผสมรูปแบบไทยกับคติความคิดของวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
4. การประยุกตรูปแบบอ่ืน ๆ ใหสนองประโยชนใชสอยใหม ๆ แบบไทย 
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2. ปจจัยท่ีสงผลตอพหุลักษณทางศิลปกรรมในวัดไทย 
จากลักษณะทางกายภาพของวัดไทย ซึ่งประกอบดวยศิลปกรรมในวัฒนธรรมตาง ๆ มีปจจัย

จากส่ิงตอไปนี้  
สภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตร 
สภาพพื้นที่ของวัดไทยตั้งอยูบนแหลมมลายู ที่มีฝงทะเลดานตะวันออกและดานตะวันตก 

ตั้งอยูใกลชองแคบมะละกาที่มีเรือแลนผานไปมาระหวางตะวันออก เชน จีน ญี่ปุน กับตะวันตก เชน 
อินเดีย พมา อาหรับ ชาวยุโรป สภาพนี้เหมาะแกการเทียบเรือ เพื่อรอการเปล่ียนแปลงลมมรสุม  เพื่อ
แลกเปล่ียนสินคาระหวางกัน  หรือตั้งรกรากชีวิต  จากสภาพแหลมมลายซูึ่งประกอบดวยคนทองถิ่น  ซึ่ง
สวนหนึ่งนับถือพุทธศาสนา  เปนพื้นที่พบปะรังสรรคของชาวตะวันออกกับชาวตะวันตก และของภูมิภาค
เอเชียอาคเนย  นอกจากนี้มีแผนดินเชื่อมใจกลางประเทศไทยทางทิศเหนือ  ทําใหแหลมมลายเูปนแหลง
รวมคนชาติพันธุตางๆ  มีสภาพเปนสังคมพหุวัฒนธรรมและมีวัดไทยกระจายออกไป  โดยที่วัดไทย
เหลานี้มีลักษณะผสมผสานกับศิลปกรรมในวัฒนธรรมตาง ๆ ขางเคียง  มากกวาลักษณะไทยแบบเดียว  
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เอกลักษณไทยที่ยึดตามวัฒนธรรมกระแสหลัก มิอาจพบมากนักในวัดไทยใน
แหลมมลายู หากมีลักษณะพหุลักษณ สภาพเชนนี้เปนผลจากพัฒนาการประวัติศาสตรมลายอูยางนอย  
3 ประการ 

- ประการแรก การอพยพของชาวจีนจากจีนแผนดินใหญ จากประวัติศาสตรพบวา ชาวจีน
อพยพสูแหลมมลายูหลายคร้ัง ดวยปญหาเศรษฐกิจ ความยากจน การเมืองในประเทศจีน การเดินทาง
เขามาคาขาย การเดินทางมาตามคําชักชวนของญาติมิตร จนเกิดชุมชนจีนขนาดใหญ โดยเฉพาะหัว
เมืองหลัก  ชาวจีนเหลานี้ยกระดับฐานะไดรวดเร็วจากการลงทุน ทําการคาหรือบริการจนมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจ  เหนือคนทองถิ่นและมีกําลังทรัพยที่จะชวยเหลือเพื่อการกุศล 

- ประการที่สอง การปกครองมลายูของอังกฤษในฐานะประเทศอาณานิคม นํามาซึ่งความ
สะดวกคลองตัวของเหลาพลเรือนในเครือจักรภพอังกฤษ เชน การเดินทางเขามาของชาวอินเดีย ชาว
พมาสูมลายู กลุมคนเหลานี้บางเขามาในฐานะนักโทษ บริวาร หรือการเขามาแสวงโชค ขณะเดียวกัน
อังกฤษก็เปดประเทศใหเขามาลงทุนในหัวเมืองหลัก เชน สิงคโปร ปนัง ผูที่เขามาสูแหลมมลายูจํานวน
มาก   ตามนโยบายนี้คือชาวจีน เพราะเห็นวา การเขามาอยูใตปกครองของอังกฤษจะทําใหกาวหนาใน
ชีวิต 

- ประการที่สาม หลังจากอังกฤษใหเอกราชสหพันธรัฐมลายู คือมาเลเซียและสิงคโปร และ
แบงเขตพรหมแดนระหวางไทยกับมาเลเซีย ทําใหชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวพมา ชาวไทยกลายเปนชนชั้น
รองในมาเลเซีย  วัดไทยกลายเปนมรดกที่เหลืออยูของชาวพุทธ ขณะเดียวกันในประเทศไทยวัดไทยบาง



 178

แหงตกอยูสภาพชายขอบ เพราะอยูทามกลางชาวมุสลิม  รัฐบาลมาเลเซียจํากัดที่ดินในการขยาย
พื้นที่ศาสนสถาน ชาวจีนจํานวนมากขอเขารวมกิจกรรมและพึ่งอํานาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่วัดไทย สวน
ในสิงคโปรคนไทยพลัดถิ่นไมหลงเหลือ  คนไทยสวนใหญเปนแรงงานรุนใหม มีเศรษฐกิจต่ํา การพัฒนา
วัดจึงตองพึ่งพาชาวจีนมลายทูี่มีกําลังทรัพยสูงกวา 

ทั้งสามประการเปนเหตุใหชาวจีนมีบทบาทตอวัดไทยอยางยิ่ง วัดไทยในแหลมมลายูจึงมี
ลักษณะผสมกับศิลปกรรมในวัฒนธรรมจีนคอนขางเดนชัด 

อํานาจของผูนํา พระสงฆ และคณะกรรมการวัด 
ลักษณะศิลปกรรมตาง ๆ ที่ปรากฎในวัดไทยข้ึนกับอํานาจตัดสินใจของเจาอาวาส พระสงฆ 

และคณะกรรมการวัด ทั้งนี้จะมีองคประกอบหลักที่สงเสริมอํานาจดังกลาวคือ 
- ความเปนผูนําของเจาอาวาส เจาอาวาสวัดหลายแหงมีวิสัยทัศนกาวไกลในการพัฒนาวัด 

วัดที่มีลักษณะผสมสวนมาก เปนเพราะเจาอาวาสตองการใหทุกกลุมชาติพันธุรูสึกวาตนเองเปนเจาของ 
แสดงถึงการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม บางวัดแปรสภาพวัดราง
เปนวัดที่สวยงามที่สุดในชุมชน ดวยความคิดและการระดมทุนของเจาอาวาสโดยนําพระสงฆเดินธุดงค
และประชาสัมพันธการสรางวัดทั่วแหลมมลายู พระที่เปนผูนําที่ดีทรงอํานาจทางสังคม มีคุณลักษณะ 3 
ประการ 1) เมตตาธรรม เชน การยอมรับเอาศิลปวัตถุที่มีผูมาถวายทุกชิ้น การยอมรับในความคิดเห็น
ของผูอ่ืน   2) ความเสียสละ เชน การเดินทางเพื่อประชาสัมพันธโครงการสรางพระพุทธรูป การจัดงาน
เพื่อสาธารณกุศล    3) ความคิดสรางสรรค เชน คิดสรางอาคารภายในวัดแบบสมัยใหม ที่พรอมดวย
เทคโนโลยีอันทันสมัยสําหรับการปฏิบัติธรรม 

- การเปนนักประดิษฐสรางวัตถุของเหลาพระสงฆ วัดไทยสวนใหญพยายามประกอบสรางรูป
เคารพ สรางอาราม สรางพิธีกรรม สรางส่ิงศักดิ์สิทธิ์แบบตาง ๆ โดยไมเลือกเฉพาะความเปนไทย ก็
เพื่อใหทุกกลุมวัฒนธรรมเขามาวัดไทย และนํารายไดจากการบริจาคไปชวยเหลือวัดดานวัตถุสถานและ
การใชชีวิตประจําวัน  ศิลปกรรมหลายรูปแบบที่สรางข้ึนเสมือนเคร่ืองมือจูงใจ เชน สรางพระที่ใหญที่สุด 
สรางกําแพงมังกรที่ยาวที่สุด กลาวคือ ใหวัดเปนทั้งสถานที่ทองเที่ยวและนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์โดยมุงเงิน
บริจาคตามมา พิธีกรรมบางอยางสรางข้ึนใหมเพื่อผลประโยชนของวัด โดยเฉพาะการสนองตามรสนิยม
ของชาวจีน เพราะเปนกลุมที่สรางรายไดใหวัดไดมาก 

-  การมีคณะกรรมการวัดสวนใหญเปนชาวจีน วัดไทยทั้งในมลายูสวนใหญกรรมการเกิน
คร่ึงหนึ่งเปนชาวจีนมลายู  การที่คนไทยยินยอมใหชาวจีนเขารวมเปนกรรมการ เพราะเห็นประโยชนจาก
การระดมทุนที่เปนชาวจีนดวยกัน และการประสานงานกับหนวยงานรัฐที่มีเจาหนาที่สวนหนึ่งเปนชาว
จีน คณะกรรมการชาวจีนคอนขางมีอํานาจ และเปนที่เกรงใจของคณะกรรมการชาวไทย ทั้งที่เปน
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ฆราวาสและพระสงฆ ดังนั้นหากคณะกรรมการสวนใหญเห็นควรสรางศิลปวัตถุแบบจีนในวัดไทยจึงยาก
ที่จะตอรอง วัดไทยจึงไมอาจรักษาเอกลักษณวัดไทยไวได 

ความศรัทธาตอวัดในฐานะพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
ความหลากหลายศิลปกรรมในวัดไทย  เกิดจากความศรัทธาของคนหลายกลุมชาติพันธุ  ซึ่ง

มีศาสนาหรือความเชื่อคลายกัน ดังเชน ชาวจีน ซึ่งนับถือนิกายมหายาน ชาวพมาผูนับถือเถรวาทใน
พุทธศาสนา ชาวอินเดียซึ่งนับถือศาสนาฮินดู กลุมคนเหลานี้ไมเลือกกราบไหวเฉพาะรูปเคารพฝายตน 
ชาวฮินดูสวนใหญเห็นวาพระพุทธเจาก็คือพระอวตารของเทพเจาของตน ชาวจีนไม เลือกวา
ประติมากรรมรูปเคารพเปนแบบหินยานหรือมหายาน หากเปนรูปเคารพมีกระถางวางขางหนาถือเปนที่
พึ่งทางใจทั้งส้ิน นอกจากนี้ยังยอมรับที่จะปฏิบัติศาสนาแบบไทยและยึดถือส่ิงศักดิ์ตาง ๆ ในวัดไทยที่คน
ไทยนับถือและประกอบพิธีกรรม กลาวคือ มีความศรัทธาทั้งตอศิลปวัตถุ และบุคคลที่เปนนักบวช 

ดานวัตถุ ดังเชน พระพรหมหรือทาวมหาพรหม  ที่ชาวฮินดู ชาวจีน ชาวไทยนับถือ เทพเจา
เหลานี้ชาวจีนมลายูเห็นวา  หากตนประสบผลสําเร็จโดยอํานาจของพระพรหมจะถวายเงิน สราง
ศิลปวัตถุเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับพระพุทธรูปพมา หากไหวแลวประสบโชคลาภ จะนําศิลปวัตถุตามแบบตน
ถวาย ดังเชน สิงโตคู ดานบุคคล เชน มีพระเกจิอาจารยที่มีคาถาอาคม สามารถปลุกเสกหรือดูโชคชะตา
จะทําใหคนกลุมตาง ๆ เขาวัดไดมาก  โดยเฉพาะคนจีนที่นิยมเคร่ืองรางของขลังแบบไทย หากสําเร็จ
ดวยอภินิหารจากพระสงฆดวยแลวจะทุมเทถวายวัตถุเงินทองแกวัด  หรือ สรางรูปปนกวนอิมถวาย 
บริจาคกระถางธูปจีน หรือตกแตงอารามใหม   การยอมรับวัดไทยในฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ไดทวีพลังให
เกิดดินแดนแหงจินตนาการใหม ๆ ที่บรรจุดวยศิลปกรรมตามรสนิยมของผูศรัทธา นอกจากนี้เจดียได
เปล่ียนรูปลักษณใหมเปนที่ตั้งโกศกระดูกของผูตายทั้งชาวฮินดู พมา ไทย จีน รวมทั้งแยกบางสวนของ
วัดไทยใหเปนที่ตั้งโกศกระดูกของชาวจีน กลาวคือวัดไทยไดกลายเปนพื้นที่จินตนาการของชีวิตหลัง
ความตาย   ดังนั้นจึงนิยมสรางศิลปลักษณของชาวจีนเกี่ยวกับความตายไวในวัดไทย 

การใหวัดไทยชวยพยุงรักษาศิลปวัตถุ 
วัดไทยเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑที่มีศิลปกรรมตาง ๆ หลายวัฒนธรรม ทั้งนี้ยังอาจไดมาโดย

มิไดเจตนา เชน พระพิฆเณศที่ชาวอินเดียสูงวัยถวายสืบเนื่องจากเกรงกลัวบุตรหลานไมสามารถรักษาไว
ได หรือ พระพุทธไสยาสนแบบพมาที่ชาวพมานํามาถวาย เนื่องจากไดรับความเสียหายจากเพลิงไหมใน
สิงคโปร ไมสามารถจําหนายยังผูซื้อชาวตะวันตก การถวายใหวัดไทยเปนเพราะนับถือศาสนาพุทธ
เหมือนกัน และเชื่อม่ันในการเก็บรักษาพระพุทธรูปของวัดไทยไดถาวรกวาเอกชน มีศิลปวัตถุมากมาย
ไดรับการถวายจากคนชาติตาง ๆ นอกจากเก็บรักษาไวแลวยงัเปนการเผยแพรศิลปกรรมของวัฒนธรรม
ตนดวย 
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3. ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีมีศิลปกรรมในวัดไทยเปนสื่อนํา 
ปฏิสัมพันธในฐานะท่ีวัดไทยเปนแหลงรวมทางจิตวิญญาณ 
ทั้งชาวไทย จีน พมา ฮินดู ตางถือวัดไทยเปนศูนยรวมทางจิตใจและเปนที่พึ่งทางใจ 

ศิลปกรรมไดนํามาซึ่งความสัมพันธทางชาติพันธ เพราะตางเห็นเปนเคร่ืองนอมนํายกระดับจิตใจ ทั้งแง
สุนทรียะและจริยะ ดังที่ ชาวจีนกราบไหวรูปหลอหลวงพอทวด กวนอิม พระพรหม และองคอ่ืนๆ เม่ือไหว
แลวเขาไปสนทนาธรรมกับพระสงฆไทย เชนเดียวกับพมาซึ่งกราบไหวพระพุทธชินราช แมตางรูปแบบแต
ถือเปนศาสดาองคเดียวกัน ชาวฮินดูใหพระสงฆไทยรดน้ํามนตตอหนาพระพุทธรูปแบบพมา นอกจากนี้
วัดไทยเปนที่ตั้งโกศกระดูก สวดสงวิญญาณบรรพบุรุษ วัดไทยเปนศูนยรวมคนที่มีความเชื่อใกลเคียงกัน
ใหเขามาพบปะสังสรรคกัน เพื่อการดํารงชีวิตในปจจุบันและหลังความตาย 

ปฏิสัมพันธท่ีเกิดจากวัดเปนแหลงทองเท่ียวและจัดเทศกาลตามประเพณี 
ความสวยงามของศิลปกรรมในวัดไทยเปนที่ดึงดูดสายตาของคนตางชาติ วัดไทยใน

ตางประเทศจึงพยายามสรางโอกาสใหคนตางวัฒนธรรมเขาถึงสะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่
ตองการเรียนรูศิลปกรรมไทย การเปรียบเทียบชวยใหเขาใจอัตลักษณของแตละวัฒนธรรม มุสลิมบางคน
ใชวัดไทยเปนที่หลบสายตากลุมชาวมุสลิมดวยกัน ขณะเดียวกันเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ นอกจากนี้มี
ชาวตะวันตก ชาวญี่ปุนและอ่ืน ๆ ที่เขาชมศิลปกรรมของวัด การเยี่ยมชมกอเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางนักทองเที่ยว พระสงฆ ผูปฏิบัติธรรม  กิจกรรมที่เกิดจากการสรางวัตถุมงคล ศาสนสถาน การจัด
เทศกาล ที่มีศิลปกรรมเปนจุดขาย เชน การประดิษฐกระทง โนมนําใหคนกลุมชาติพันธุเขามาทั้งใน
ฐานะนักทองเที่ยว มัคคุเทศก พอคา คนขับรถ นักเรียน นักศึกษา เกิดความสัมพันธในฐานะผูศรัทธากับ
พระสงฆไทย ผูซื้อกับผูขาย ครูกับนักเรียน มัคคุเทศกกับนักทองเที่ยว  หรือระหวางนักทองเที่ยวดวยกัน 
เชน นักทองเที่ยวจีนไตหวันชมวัดไทย และเสนอรูปเคารพกวนอิม ทําใหพระสงฆ คณะกรรมการตอง
เดินทางไปศึกษาตามการชี้นํา จึงเกิดความสัมพันธุขามชาติ ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ปฏิสัมพันธท่ีเกิดจากการยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมกัน 
ในสายตาของชาวจีน ชาวฮินดู ชาวตะวันตก ชาวพมา ยังเห็นวาวัดไทยเปนที่แสวงหา

เคร่ืองรางของขลัง วัตถุมงคลตาง ๆ โดยเฉพาะชาวจีนที่นิยมใหพระสงฆไทยปลุกเสกวัตถุมงคล หรือทํา
พิธีบนบานศาลกลาวตอหนาพระพุทธรูป   สรางปฏิสัมพันธระหวางพระสงฆ ฆราวาสชาวไทย และชาว
จีน พระพรหมอันเปนทั้งที่เคารพของชาวจีน หากฮินดูเปนเจาของวัฒนธรรมและตั้งอยูในวัดไทย 
กอใหเกิดการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมจีน ฮินดู และไทย ชาวจีนไมนอยยอมรับการกราบไหวแบบ
ไทย เม่ือไหวพระพุทธรูปของไทย แสดงถึงการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมไทย พระพุทธรูปบางแหงเปนที่
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ศรัทธาของชาวมุสลิม โดยไมกราบไหวใด ๆ แตใหเกียรติและปกปองคุมกัน บางคร้ังชวยเหลือกิจกรรม
ตางๆ ที่วัดจัดข้ึน 

การบริหารจัดการและการเมืองท่ีเกี่ยวกับวัดไทย 
การบริหารจัดการวัดไทยมีความเกี่ยวของการกลุมชาติพันธุตาง ๆ อยางนอย 3 กลุมคือ กลุม

พระสงฆ ฆราวาสชาวไทยที่รวมกันเปนคณะกรรมการ กลุมคนจีนที่เปนกรรมการวัด และกลุมเจาหนาที่
รัฐซึ่งสวนใหญเปนมุสลิม (เฉพาะในมาเลเซีย) การจัดสรางศิลปวัตถุ ส่ิงกอสรางตองเปนดุลพินิจของ
คณะกรรมการวัด กรณีการกอสรางตองขออนุมัติแบบจากรัฐ ปฏิสัมพันธระหวางฝายตาง ๆ ยังมีเร่ือง
ของการตอรอง การชวงชิงความหมาย หากวัดสรางเจดียสูงกวาที่กําหนดไวก็อาจส่ังใหระงับหรือทุบทิ้ง 
หรือการสรางพระพุทธที่ใหญโตเกินควร เปนเหตุใหทางราชการตองตรวจสอบถึงที่มาของแหลงเงินทุน 
ซึ่งสวนใหญเปนที่แคลงใจของเจาหนาที่รัฐหรือชาวบานชาวมุสลิมมากกวากลุมอ่ืน ๆ  
 ลักษณะปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมตาง ๆ ขางตน ยังอาจสรุปเปนปรากฏการณทางสังคม  ดังนี ้
 1  การปรับตัว ศิลปกรรมแบบตาง ๆ ภายในวัดไทยสะทอนวา คนไทยมีการปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมรอบขาง การปฏิสัมพันธกับสังคมจีน ฮินดู หรือมุสลิม กอใหเกิดการปรับเปล่ียนบางในดาน
ศิลปกรรม เพื่อใหวัดไทยยังคงอยูได  ศิลปกรรมเปนสัญลักษณของวัฒนธรรม  จึงมีความหมายลึกซึ้ง
กวารูปทรงที่ปรากฎทางกายภาพ  และมีการเปล่ียนแปลงตามบริบททางสังคม 

 2  การสังสรรคทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมในวัดไทยสะทอนวา เกิดปฏิสัมพันธทางสังคมระหวาง 
2 กลุมข้ึนไปที่มีวัฒนธรรมตางกัน แสดงออกโดยการผสมผสานทางวัฒนธรรม หรือการยอมรับ
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
 3  การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมในวัดไทยบางแหงสะทอนวา คนไทยมีแนวโนม
จะยอมรับเอาวัฒนธรรมจีน เนื่องจากมีพลังนอยกวา แตก็มิไดทอดทิ้งวัฒนธรรมของตนเองทั้งหมด ยัง
นํามาผสมปนเปกันจนเกือบเปนชุดเดียวกัน และยอมรับซึ่งกันและกัน  
 4  การบูรณาการทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมในวัดทุกแหงสะทอนถึงการยอมรับความหลากหลาย
และเอกลักษณของแตละวัฒนธรรม โดยไมมีความพยายามครอบงําซึ่งกันและกัน  อยางไรก็ตามมีความ
เปนไปไดนอยในระบบทุนนิยม  ที่ปราศจากการครอบงําโดยวัฒนธรรมหนึ่ง ศิลปกรรมวัดไทยในมลายู
สวนใหญยังมีอิทธิพลของวัฒนธรรมจีน 

 5  ความขัดแยงทางวัฒนธรรม   ศิลปกรรมในวัดไทยสะทอนความขัดแยงนอยมาก เพราะตาง
ยอมรับซึ่งกันและกัน จากที่มีภาษา ความเชื่อ ขนบประเพณีคลายกัน กรณีแตกตางมักเปนมุสลิม
ทองถิ่น เพราะมีภาษาและความเชื่อตางกัน การปะทะสังสรรคของวัฒนธรรมไทยและอิสลามมลายู
กอใหเกิดความขัดแยงจากระดับปจเจก จนถึงระดับชาติมากกวากลุมอ่ืนๆ    
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อภิปรายผล 
 วัดไทยในแหลมมลายูปรากฏทั้งศิลปกรรมไทย  จีน  พมา  ฮินดู  ตะวันตก และมลายูถิ่น แสดง
ใหเห็นวาวัดเปนแหลงปฏิสัมพันธทางศิลปะของวัฒนธรรมตางๆ  การผสมผสานนี้เกิดข้ึนนับแตอดีต ที่มี
คนอพยพเคล่ือนยายไปมาสูกัน อิทธิพลของพุทธศาสนาของรัฐไทยไดแพรกระจายเขาถึงแหลมมลายู
มากนอยตามกาลสมัย  กอนมีชนชาติอ่ืนอพยพเขามามีคนสยามอยูมากแลว กลายเปนดินแดนพหุ
วัฒนธรรม และมีพหุลักษณทางศิลปกรรม ศิลปะไทยถูกหอมลอมดวยศิลปะอ่ืนๆ คนสยามเกิดมามีชีวิต
แบบผสมผสานสอดคลองกับบทสรุปของวินัย  ผูนําพล  (2552, 407-408)  ที่กลาวเห็นวา  มลายู
ตอนลางถือเปนรอยตอภูมิศาสตรที่เชื่อมโยงกับความแปรเปล่ียนของโลก เปนเหตุใหศิลปกรรมของ
สยามในภาคใตตอนลาง รวมถึงแหลมมลายูมีความแตกตางหลากหลายยิ่งข้ึน   หลักฐานศิลปกรรม
สยามสองสัจธรรมในวัฒนธรรมที่ผสม  ทําใหเห็นการดํารงอยูของสังคมมนุษย   ที่มีลักษณะผสม ถือ
เปนสวนรวมของจิตวิญญาณทางสังคมที่มีการสืบทอดจารีตและประเพณีจากรุนสูรุน หรือเปนวัฒนธรร
สังคมสยามที่มิไดใหความสําคัญกับเร่ืองเชื้อชาติบริสุทธิ ์
 ศิลปะของวัฒนธรรมเหลานี้ผสมผสานในลักษณะตางๆ กัน  บางสอดแทรกผสมผสานอยูในงาน
ประติมากรรม สถาปตยกรรม หรือจิตรกรรม ดังเชน จิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ ซึ่งมีทั้งลักษณะไทย 
จีน ตะวันตก มลายูถิ่น โดยเฉพาะจีน ทั้งนี้เพราะชาวจีนมีบทบาทตอวัดไทยมาก ขณะเดียวกันก็ไดรับ
อิทธิพลชาติตะวันตกนับตั้งแตยุคลาอาณานิคม การผสมเชนนี้มักเกิดข้ึน ตามบริบทประวัติศาสตร
ทองถิ่น  สอดคลองกับการศึกษาของภัทรพงษ  เกาเงิน (2544, 54) ที่พบวาจิตรกรรมฝาผนังวัดหนอ
พุทธางกูร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการผสมผสานลงตัวของศิลปะไทย จีน  ลาว สะทอน
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  คานิยม และลักษณะวิถีชีวิตคนสมัยนั้น  แสดงถึงประวัติศาสตร
ในภาคกลางของไทยที่มีคนอพยพเคล่ือนยายเสมอ โดยเฉพาะคนจีนที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจมา
ยาวนาน 
 การผสมผสานศิลปกรรมในวัฒนธรรมตางๆ ยังมีปจจัยการเมืองในพื้นที่  การสรางอํานาจ การ
ตอรองและชวงชิงความหมาย สอดคลองกับขอสรุปของสมคิด  จิระทัศนกุล  (25: 51) ที่พบวา การ
อพยพ  การเคล่ือนยาย  การอุปถัมภเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมืองในพื้นที่หนึ่งๆ มีผลให
กลายเปนเบาหลอมใหญของชุมชนเชื้อชาติตางๆ ที่มีความเชื่อคลายกัน แสดงออกทางรูปแบบของวัด 
โดยที่กลุมชนเหลานี้นําเอาแบบแผนดั้งเดิมมาผสมผสาน  นําตนเขาไปมีสวนรวมปฏิสัมพันธ  อยางไรก็
ตามการที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมากกวาวัฒนธรรมอ่ืนๆ เปนเพราะวัดไทยสวนใหญมีคนจีนอุปถัมภ  
และศิลปกรรมจีนเขามาแพรกระจายตามการอพยพของชาวจีนสูมลายูจํานวนมาก ดังที่ พัชรินทร สวน
ฐิติปญญา (2541,15-17) พบวา ในชวงที่อังกฤษปกครองเกาะปนัง โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 19 
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จีนเขามาจํานวนมาก รองลงมาคืออินเดีย   จนทําใหสามารถรวมกลุมตามเชื้อชาติและพยายามรักษา
วัฒนธรรม  ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว แทนที่จะผสมกลมกลืนเขากับผูอาศัยอยูเดิม  
ชาวจีนยังมีบทบาททางเศรษฐกิจ เปนกรรมกร และเปนผูลงทุน  เม่ือวัดไทยในมลายูมีอิทธิพลจีน
ครอบงําอยูมาก ทําใหวัฒนธรรมไทยบางอยางถูกลดทอนลงไป   ดังที่ ประทีบ ตั้งมติธรรม (2553, 110) 
เห็นวา วัดไทยสมัยปจจุบันเปล่ียนแปลงไปมาก โบสถที่เปนส่ีเหล่ียมผืนผาหลังคาจั่ว ปจจุบัน
เปล่ียนแปลงไปมาก ลักษณะดังกลาวมีคาในดานการทองเที่ยว ทําใหคนประทับใจ และจูงใจใหคน
บริจาคเงิน แตไมตรงตามพุทธปรัชญา     

สภาพภูมิศาสตรและพัฒนาการทางประวัติศาสตรในแหลมมลายูสงผลตอความหลากหลาย
วัฒนธรรม อยางไรก็ตามวัฒนธรรมไทยถือเปนวัฒนธรรมของคนกลุมนอย และคนกลุมนี้มิไดมีบทบาท
เดนตอการพัฒนาประเทศ วัฒนธรรมไทยจึงจัดเปนชายขอบ เชนเดียวกับวัดไทยแมตั้งอยูในรัศมีจากใจ
กลางของประเทศไทยแตก็หางไกลเกินที่จะควบคุม หากพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตรจากภาคใตของ
ประเทศไทยสูมาเลเซีย จนถึงสิงคโปรจะพบวา คุณลักษณะของวัดไทยคอย ๆ ลดทอนจากวัฒนธรรม
หลวงสูวัฒนธรรมราษฎรหรือทองถิ่น ในพื้นที่ชายแดนภาคใต วัดไทยคอยผอนปรนกับศิลปกรรมที่
หลากหลายยิ่งข้ึน ในความหลากหลายนี้ส่ิงที่เดนชัดคือการปรากฎของลักษณะจีนอยูในศิลปกรรมไทย 
ทั้งนี้มิใชเพราะความเปนชายขอบที่หางไกลจากอํานาจรัฐไทยตามกระแสหลัก แตเปนเพราะการแบง
พรมแดนรัฐชาติสมัยใหมจนทําใหอํานาจของรัฐไทยถูกตัดขาดโดยส้ินเชิง ดวยเหตุนี้จึงเปดชองใหกระแส
อ่ืน ๆ เขามาครอบงําโดยงายโดยเฉพาะชาวจีน   สอดคลองกับแนวคิดของอมรา   พงศาพิชญ (2545: 
14-15) ที่วา  สังคมวัฒนธรรมชุดใดชุดหนึ่งยอมมีศูนยกลางและกระจายออกไปในลักษณะแกนกลาง
และเขตวัฒนธรรม เม่ือใดที่เขตวัฒนธรรมกวางกวางขวางมาก และแพรกระจายไมเต็มที ่ความแข็งแรงมี
นอยจะมีลักษณะวัฒนธรรมชายขอบ แตกตางจากวัฒนธรรมศูนยกลาง นอกจากนี้ผูวิจัยยังเห็นวา การ
ครอบงําของวัฒนธรรมอ่ืน ๆ มาพรอมกับอํานาจเศรษฐกิจเพราะความออนแอนั้นมิไดวัดที่พลังศรัทธา
หรือคุณคาทางจิตใจ  แตเปนคุณคาทางวัตถุ เม่ือวัดขาดกําลังทรัพยในการสรางสรรคศิลปกรรมจึง
จําเปนตองเอ้ือประโยชนแกคนจีน ซึ่งมีอํานาจเศรษฐกิจเหนือกวา ประวัติศาสตรมลายูสะทอนการ
เปล่ียนแปลงตามผูมีอิทธิพล ดังที่ สิทธิพร  ศรีผอง (2553: 5) ผูศึกษาเมืองสงขลากอนสนธิสัญญาเบาว
ร่ิง พ.ศ. 2318 – 2398 สรุปวา ความหลากหลายของกลุมประชากรเมืองสงขลา ประชากรแตละกลุม
ลวนมีบทบาทตอเมืองสงขลามาแลวไมวาจะเปนกลุมมุสลิม กลุมชาวจีน และกลุมชาวพุทธ ในสมัยหนึ่ง
ระยะเร่ิมแรกเมืองสงขลาถูกกอตั้งและพัฒนาดวยบทบาทการนําของกลุมมุสลิม ระยะตอมากลุมชาว
พุทธก็เขามามีบทบาทในการเมืองแทนกลุมมุสลิม หลังจากนั้นเม่ือเหตุการณตาง ๆ เปล่ียนแปลง กลุม
คนจีนก็เขามามีบทบาทสําคัญซึ่งไมเฉพาะการเมืองเทานั้น แตเปนดานเศรษฐกิจดวย  
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วัดไทยสวนใหญมีคณะกรรมการอยางนอยคร่ึงหนึ่งเปนชาวจีน โดยเฉพาะในมาเลเซียและ
สิงคโปร การมีคณะกรรมการเปนชาวจีน ประกอบกับความเปนผูนํา เปนนักพัฒนาของพระสงฆที่ตอง
พึ่งพาแหลงทุนจึงผอนปรนตามศิลปกรรมในวัฒนธรรมจีนคอนขางมาก ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบกับวัดไทย
ที่อยูชายแดนในประเทศไทย  จะไมปรากฏพระที่ความรูดาไสยศาสตรมากนัก ไรกรรมการเชื้อสายจีน 
ศิลปกรรมจีนจึงปะปนนอย   ขณะที่วัดไทยในมาเลเซีย พยายามสรางภาพของวัดที่พระมีคาถาอาคม  มี
กรรมการชาวจีนเพื่อดึงคนจีนดวยกันเขาวัด  พรมสงเสริมศิลปกรรมจีน สะทอนใหเห็นวาบทบาทอํานาจ
ของคณะกรรมการวัดและวิสัยทัศนพระสงฆสงผลตอลักษณะทางกายภาพของวัด 

อยางไรก็ตามขอสรุปนี้ยังมีนัยสําคัญ กลาวคือ การกุมอํานาจจัดการวัดถือเปนความชอบ
ธรรมดวยกฎหมาย ชาวจีนที่เขามาจัดการเพราะนับถือศาสนาเดียวกัน แตมีบางอยางแอบแฝงอยูคือ 
การเขามาหาผลประโยชนจากวัดไทย เจาอาวาสพึงพอใจกับการมีคณะกรรมการสวนหนึ่งเปนชาวจีน 
และชาวจีนพอใจหากมีสวนรับผลประโยชนจากวัด การเลือกตัดสินใด ๆ คณะกรรมการชาวไทยหรือแม
เจาอาวาสมีอํานาจตอรองนอย   และบางคร้ังเลือกปฏิบัติตามแนวคิดของชาวจีนมากกวาชาวไทย 
เพราะเห็นผลประโยชนที่จะไดรับตามมา ดังเชนการระดมทุน หรือรับบริจาคเงินจากนักทองเที่ยว 
วิสัยทัศนของเจาอาวาสมองถึงความอยูรอดของวัดไทยในอนาคต และพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน จึง
สงเสริมศิลปะจีนเต็มที่ นอกจากนี้เปนผลจากความเขาใจจุดออนของปุถุชนทั่วไป ดวยธรรมชาติของ
จิตใจมนุษย ที่พึงหาเคร่ืองยึดเหนี่ยวเสมอ  จึงพยายามเนรมิตวัดใหเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ สนองความ
ศรัทธาแกคนทุกกลุม   ขณะเดียวกันเปดพื้นที่ทองเที่ยวทั้งชาวจีน ฮินดู มุสลิม หรือตะวันตก ผูศรัทธา
จํานวนมากเม่ือไดรับอานิสงฆจากวัดไทย เชน ปดทองพระพุทธรูปแลวถูกลอตเตอร่ีจะตอบแทนบุญคุณ
ดวยการซื้อศิลปวัตถุถวายวัด เชน มังกร กระถางธูปแบบจีน การสรางสรรคศิลปกรรมอยางวิจิตร
อลังการและหลากหลายลักษณะจึงมีแตพอกพูนรายได โดยสรางความหมายใหศิลปวัตถุ ตลอดจน
พิธีกรรมนาเล่ือมใส  ดังที่ยงยุทธ  บูรณเจริญกิจ (2545: 119) สรุปในงานวิจัยวา วัดในกรุงเทพสราง
พื้นที่ เศรษฐกิจทับลงพื้นที่อาศัยเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว สรางพระพุทธรูปทองคําเปนส่ิงดึงดูด
นักทองเที่ยวดวยกระบวนการแยกความหมายของพระพุทธรูปในฐานะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เคร่ืองหมายแหง
ศรัทธา และศิลปะออกจากกันและเนนย้ําความหมายในแงศิลปะ เพื่อสรางความชอบธรรมในการเก็บคา
เขาชม และใชกฎเกณฑการใชพื้นที่ทองเที่ยวกําหนดการขายสินคาและบริการ 

วัดไทยกลายเปนพื้นที่จินตนาการของคนหลายกลุม การสรางความหมายถึงสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์สงผลใหวัดมีความสําคัญและสงผลตอวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้น ๆ วัดไมเพียงแหลง
ที่ตั้งของรูปเคารพตางๆ  หรือมรดกทางวัฒนธรรม  แตเปนพื้นที่คนทุกกลุมสามารถถวายส่ิงตาง ๆ เพื่อ
เปนสมบัติของวัด ความหลากหลายของศิลปกรรมในวัดเกิดข้ึนจากสาเหตุที่ทุกคน ซึ่งตางวัฒนธรรมเห็น
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คุณคาจากวัดไทย  ที่จะชวยพยุงรักษาวัตถุ ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ในสายตาคนตางชาติพระสงฆไทย คือ
บุคคลที่เปยมลนดวยเมตตาธรรม เชนเดียวกับวัดไทยซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ  ตอนรับคนทุกศาสนา 
ศิลปกรรมในวัดไทย คือผลรวมของพลังศรัทธาที่มนุษยโหยหาส่ิงเหนือธรรมชาติ และปรุงแตงใหเปน
รูปธรรมในลักษณะสัญลักษณที่ส่ือความหมายรวมกัน  ศิลปกรรมแตละวัฒนธรรมหากปลอยตาม
ยถากรรมอาจสูญเสียคุณคา  ความสวยงาม ความขลังข้ึนกับบุคคล กาลเวลา และการจัดการ อีกทัศนะ
หนึ่งคือศิลปกรรมเปนมายาคติ  รูปเคารพ วัตถุมงคลอาจไดรับการนับถือสูงสุดชวงเวลาหนึ่ง และอาจ
กลายเปนขยะในอีกชวงเวลาหนึ่ง การถนอมคุณคาไวโดยการมอบเปนสมบัติของวัด เปนวิธีปฏิบัติที่งาย
ที่สุด วัดเปนสถานที่อนุรักษโดยไมตองพึ่งพาหลักวิชาการมากนัก ตราบใดที่คนเขาวัดไทยยอมหม่ันดูแล
รักษา แสวงหาความสุขทางใจ  ตราบใดที่มีเพียงคนไทยเขาวัด คนตางวัฒนธรรมไมเยี่ยมชม ของเกี่ยว
แสดงถึงความลมเหลวในการการบริหารจัดการวัดไทย  วัดไทยที่มีคนไทยและคนตางวัฒนธรรมดําเนิน
กิจกรรมรวมกันเสมอ  แสดงถึงความสําเร็จในการพัฒนาวัดซึ่งอยูตางแดน  เปนความสําเร็จที่สามารถ
แปรสภาพสถานศักดิ์สิทธิ์เปนแหลงเรียนรูของคนทุกคน  สอดคลองกับบทสรุปธนิก   เลิศชาญฤทธิ์ 
(2554: 189) ที่วา  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไมวาการใช การพัฒนา และการอนุรักษ มีแนวทาง
และวิธีการแตกตางกัน แตทั้งหมดเนนวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษยและ
รักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรากฎของศิลปกรรมในวัดไทยในแหลมมลายูสะทอนถึงปฏิสัมพันธของคนในวัฒนธรรม
ตาง ๆ ศิลปกรรมเปนส่ือชักนําใหคนกลุมตาง ๆ เขามาสรางปฏิสัมพันธหลายแงมุม การสราง
ความสัมพันธในฐานที่วัดเปนแหลงรวมจิตใจ แสดงถึงระบบสัญลักษณที่ส่ือความหมายอยางลึกซึ้ง และ
กวางขวางกวาขอเท็จจริง ศิลปกรรมยังอาจเปนภาพลวงหรือมายาที่สรางทั้งความรัก ความปรองดอง
หรือความขัดแยงหรือแตกแยก วัดไทยบางแหงมีการผสมศิลปกรรมไทยกับมลายูถิ่นของชาวมุสลิม หาก
พิจารณาดูเหมือนขัดแยง  แตความเปนจริงข้ึนกับการตีความหมาย เพราะคนมลายูยังมีหลายกลุมและ
มีทัศนคติตาง ๆ ดังที่นิธิ  เอียวศรีวงค ไดเสนอวา (2553 : 17) วา เราไมควรคิดวา  มลายูเปนคนกลุม
เดียวกัน และเปนวัฒนธรรมที่เปนอันหนึ่งอันเดียว เบื้องหลังคํานี้เหมือนคําวาไทย จีน จริงแลวไมไดเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีทั้งทะเลาะกันเอง คาขาย แขงขันตลอดเวลา จากประวัติศาสตรยาวนาน 
คาบสมุทรมลายูมีการเคล่ือนยายสูงมาก 

การใชสัญลักษณตาง ๆ ส่ือความหมาย ไมวาลวดลายตกแตง  ประติมากรรมรูปเคารพ 
จิตรกรรมฝาผนัง กอใหเกิดการบูรณาการความคิดระหวางวัฒนธรรมตาง ๆ อันนําไปสูการหลอมจิตใจ
เขาเปนหนึ่งเดียว คือสงบ ความสันติ และปรมัตถสัจจะหรือความจริงสูงสุด ซึ่งเปนจิตสากล เพราะ
ศิลปกรรมไมวาแบบใดลวนนําจิตใจสูความดีงามอันสูงสุด การที่มีกลุมคนตาง ๆ เขามา คนจีน คนพมา 
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คนฮินดู คือความตองการหลีกเล่ียงทุกข โดยใชศิลปกรรมซึ่งประจักษชัดที่สุดเปนบันไดกาวแรก ชาวจีน
จํานวนมากนําโกศบรรพบุรุษมาไวที่วัดไทย สะทอนถึงชีวิตหลังความตายที่นําไปสูวิญญาณสากล ชาว
จีนสวนใหญเม่ือเขาวัดแบบเถรวาท ยังไมทอดทิ้งคตินิยมแบบมหายาน พวกเขาสามารถนับถือทั้งสอง
แบบไปพรอมกัน สรางปฏิสัมพันธทั้งฝายสงฆไทยและสงฆจีน หากพิจารณาตามแนวคิดทวิลักษณทาง
วัฒนธรรม คนมลายูจํานวนมากมีลักษณะทวิลักษณ กลาวคือนับถือกวนอิม หลวงพอทวด หรือ
พระพุทธรูป มีการตกแตงแบบลายไทยแตก็สอดแทรกแบบพมาอยูดวย กลาวคือ มีความตองการธํารง
วัฒนธรรมเดิมของตนอยู แตก็ยอมรับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ บางเร่ือง    

ความพยายามหลอมรวมจิตใจเขาเปนหนึ่งเดียว ยังสงผลตอการสรางเครือขายหรือชุมชนจิน
ตกรรมระหวางคนที่มีคติคลายคลึงกัน การนําเสนอผลงานศิลปกรรมของวัดผานออนไลน สามารถดึงดูด
ใหความสนใจ เรียกกระแสความนิยมหรือขอรวมบริจาคสมทบทุน  ดังที่พระวัดไทยแหงหนึ่งสรางเว็บ
ไซดของวัด ประชาสัมพันธอาคารหลังใหมเพื่อเชิญรวมสมทบทุนกอสราง การมีศิลปกรรมที่หลากหลาย
รูปแบบตั้งอยูในศูนยกลางเดียวกัน และเผยแพรผานส่ือคือโอกาสที่จะกระชับผูศรัทธาเขามาสูแกนกลาง
มากข้ึน โดยเฉพาะชาวพุทธในมาเลเซีย ซึ่งไมใชศาสนาของรัฐชาติ ตองสรางเครือขายผานวัด หรือผาน
เว็บไซด โดยบูรณาการศิลปกรรมขางเคียงไวดวยกัน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของวัดไทยตางแดน 
สอดคลองกับขอสรุปของ  Anne M. Blackburn (2012: ออนไลน) ที่วา ชาวไทยพุทธในมาเลเซีย เปนชน
กลุมนอยมีวิธีการตอรองดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเทาเทียม   วิธีหนึ่งคือการสรางเครือขายที่กวางออกไป 
ขณะเดียวกันก็สรางความรูสึกเปนพลเรือนของรัฐ 

พหุลักษณทางศิลปกรรมยังชวยสงเสริมดานการทองเที่ยว  ความหลากหลายทางศิลปกรรม 
ในวัดไทย  คือแรงดึงดูดใหคนเขาวัดไทยจํานวนมากข้ึน สรางโอกาสปฏิสัมพันธระหวางคนกลุมตาง ๆ 
ทั้งดานการคา การลงทุน การใชภาษา การชี้นําศีลธรรมจรรยา การทองเที่ยวและจัดงานเทศกาล
ประเพณีภายในวัดไทย   การเปดพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวและเรียนรูในตางแดนมีขอดีหลายประการ 
ประการแรกคือ การเผยแพรศิลปกรรมไทย ประการที่สองคือ การเผยแพรศิลปกรรมที่ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ ประการที่สามคือ การเผยแพรวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ศิลปกรรมที่ผสมผสานกอใหเกิด
ปฏิสัมพันธคอนขางมาก นอกจากหาชาง การติดตอผูชํานาญเฉพาะดานแลว ในการเผยแพรตองทํา
ความเขาใจกับนักทองเที่ยว  เพราะมักเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับตําแหนงแหงหน และการปรากฎของอัต
ลักษณไทย วัดไทยในแหลมมลายูแมมีลักษณะผสม แตภาพลักษณของนักทองเที่ยวทั่วไปคือ ความเปน
ไทยดังที่  lrving Chan Johnson (2012: ออนไลน) พบวา คนไทยกลันตันมีความพยายามแขงขัน เพื่อ
เสนอตัวตนของวัฒนธรรมกลันตัน ทั้งดานศิลปะสถาปตยกรรม เพื่อใหความหมายตนเองตอวัฒนธรรม
ในประเทศไทย แตทําไดอยางหลวม ๆ เพราะหางไกลจากศูนยกลางประเทศไทย เม่ือความเปนไทยไม
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ชัดเจน ขาดการสนับสนุนจากรัฐไทย สถานภาพของวัดไทยก็พรามัว วัดไทยในแหลมมลายูจึงไมตางจาก
แดนเนรมิต   ที่ดลบันดาลจากใครก็ไดผูมีอํานาจการเงินสูง เพื่อเปนตนทุนแสวงหาผลประโยชนจากการ
ทองเที่ยว 

 การเดินทางเขามาวัดไทยนอกจากมีประโยชนดานการทองเที่ยว การเรียนรูศิลปกรรมของวัด 
ยังกลาวไดอีกวา การเลือกวัดใดวัดหนึ่งของคนกลุมตาง ๆ  ยังมีปจจัยเสริมจากการนับถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
ภายในวัด   ปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนในวัดไทยเกิดจากการยอมรับอํานาจเหนือธรรมชาติหรือส่ิงศักดิ์รวมกัน
ในรูปประติมากรรม และสถาปตยกรรมที่หอหุมอยู การกราบไหวพระพรหม พระพุทธรูปของคนไทย คน
จีน คนฮินดู แสดงถึงการมีรากเหงาทางอารยธรรมรวมกัน  หรือมรดกทางใจจากส่ิงเหนือธรรมชาติที่เปน
อันเดียวกันมากอน  ซึ่งตอมาแตกแขนงความคิด  ตามการผาเหลาเผากอและการยายถิ่นฐานของมนุษย 
ดังที่  สันติ  เล็กสุขุม (2544:127) พบวา งานชางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตางอยูในเคาโครง
เดียวกัน เพราะมีแบบเดียวกันคือ ศิลปะอินเดียโบราณ คร้ันนานเขาลักษณะเฉพาะถิ่นก็เดนชัด เกิดเปน
แบบอยางเฉพาะ เชน ศิลปะพมา ศิลปะชวา ศิลปะไทย 

ผูคนในกลุมตาง ๆ พยายามรักษาเอกลักษณที่ถายทอดมายาวนานแตเม่ืออยูรวมกันเกิดการ
ผสมผสานในรูปแบบ หรือคติความเชื่อ ดังที่คนพมา คนไทยในมาเลเซียมองพระพุทธรูปไมวาแบบใดคือ 
สัญลักษณของพระพุทธเจา สะทอนใหเห็นวา มนุษยมีกระบวนการคิดที่แปลงผานระบบสัญลักษณ ตาม
บริบทของสังคมนั้น  สอดคลองกับขอสังเกตของพณพล  ธีรวงศธร (2555: 120) ที่วา พมาที่เขามาวัด
ไทยบนเกาะสิงเหรในจังหวัดภูเก็ต จะกราบไหวทั้งพระพุทธรูปหินออนสีขาวนวล แซมดวยลวดลายสีทอง
แบบพมา และกราบไหวพระพุทธไสยาสนแบบไทยมากกวาคนไทย และกอนกลับ  เขาเยี่ยมและสนทนา
กับเจาอาวาสพรอมบริจาคเงิน  นอกจากนี้จะพบวา  การปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมขางเคียง และการรับ
อิทธิพลส่ิงใหมภายในสังคม ไมกอใหเกิดการปรับเปล่ียนพุทธลักษณะ เพื่อการดํารงอยูของสังคม
วัฒนธรรมเสมอไป   พระพุทธรูป กวนอิม พระพรหม แปะกง ที่ปรากฎในวัดไทยดํารงอยูดวยความ
ศักดิ์สิทธิ์ โดยบูรณาการพิธีกรรมตางๆ ไวดวยกัน  วัดไทยลวนแสดงถึงความสัมพันธระหวางสัญลักษณ
และเปนส่ิงที่ส่ือความหมายระบบความสัมพันธ 

คนจีนสวนใหญนิยมเขาวัดไทย และวัดไทยไมจํากัดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะตน ความนิยม
วัดไทยสงผลตอรายไดของวัดที่นําไปพัฒนา โดยเฉพาะการประกอบสรางใหประติมากรรมชิ้นหนึ่งมี
ความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นหากวัดไทยจะเปนที่นิยมของผูแสวงบุญกลุมตาง ๆ ศิลปกรรมเทานั้นที่จะหลอ
เล้ียงศาสนกิจนี้ได  ดังที่สอดคลองกับการศึกษาของสุชาญ  เทพไชย (2545: 63) ที่วา วัดไทยเปนที่นิยม
ของชาวจีน   ชาวจีนเปนกําลังทรัพยสําคัญแกวัดไทยในมาเลเซีย วัดดํารงอยูไดเพราะชาวจีนอุปถัมภ 
ชาวไทยเปนฝายจัดภัตตาหารและลูกหลานชาวไทยสืบตอพระพุทธศาสนา หรือกลาวไดวา ระบบ
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ความสัมพันธมีนัยอยางนอยสองมิติคือ  การที่ชาวไทยพุทธไมถูกกลืนกลาย ตามผูมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองหนือกวา  และการที่ชาวจีนมีระบบความเชื่อคลายคนไทย คือการถายทอดส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติออกมาอยางเปนรูปธรรม  

การบริหารจัดการและการเมืองเกี่ยวกับวัดไทย  ไดสรางเครือขายความสัมพันธในเชิงบริหาร 
ศิลปกรรมของวัดไทย  ซึ่งเบื้องหลังมีทั้งความปรองดอง รอมชอม สงวนทาที  และความขัดแยง อยางไรก็
ตามการจัดการที่เกี่ยวกับองคกรศาสนายอมแตกตางจากองคกรอ่ืนๆ เพราะเกี่ยวกับจริยธรรมและความ
ลึกซึ้งของปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมตาง ๆ  ในชุดกรรมการบริหารวัด คนไทยมีอํานาจเล็กนอย 
เพราะขาดเงินทุน การเขารวมเปนกรรมการของชาวจีนแมจะเพิ่มรายได แตพระสงฆและคนไทยรูสึกอึด
อัดใจกับการตอรองในงานศิลปกรรม  ไมตองการใหชิงความหมายของวัดไทยกลายเปนอ่ืน  การจัดการ
วัดในมาเลเซียดูจะมีความยุงยากกวาสิงคโปร เพราะตั้งอยูในอํานาจรัฐชาติอิสลาม การกระทําใด ๆ มัก
ถูกตรวจสอบจากเจาหนาที่รัฐเสมอ การมีชาวจีนเขารวมเปนกรรมการไดชวยแกปญหาระดับหนึ่ง  แตก็
ทําใหวัดไทยเปนเวทีระบายออกทางวัฒนธรรมจีนดวย  ดังที่บัณฑิต  ไกรวิจิตร (2554: 46)) ผูเชี่ยวชาญ
ดานภูมิภาคมลายูเห็นวา   วัฒนธรรมครองความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับมนุษย 
มนุษยกับสังคม  และทั้งหมดตอพระเจา ตอความศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งมีเหนือกวาคําอธิบายทางการเมือง 
ความเห็นดังกลาวสะทอนวา ปฏิสัมพันธที่เกิดจากการบริหารจัดการในวัดไทยของคนกลุมตาง ๆ มี
ความลึกซึ้ง หรือเปนการเมืองที่แตกกระจาย อันเปนผลใหศิลปกรรมในวัดไทยมีลักษณะดังนี้ 1) 
ศิลปกรรมถูกแบงแยกเปนสวน ๆ และถูกเลือกใหรับรูเพียงบางสวน เพื่อผลประโยชนเชิงพาณิชย
มากกวาการใหความหมายดานศาสนา 2) ศิลปกรรมที่มีอยูหลายลักษณะเปนแนวคิดของคนกลุมเล็ก ๆ 
ที่อาจไมไดฉันทามติจากภาคประชาชน    3) รูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทางวัดสรางข้ึนอยางมีความหมาย
อาจไมใชความหมายเดียวที่คนทั่วไปคิด  ดังที่ยงยุทธ  บูรณเจริญกิจ (2545: 120) เห็นวา ปฏิสัมพันธ
ของผูเขารวมกิจกรรมที่ไมส่ือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่วัด แตพระสงฆและคนในยานวัดกลุมหนึ่งก็
ยังใหความสําคัญ   ยังคงพยายามตอรองความหมายของวัด และวันสําคัญทางศาสนาดวยการดํารง
รักษาประเพณี  การถือปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
  หากเปรียบเทยีบศิลปกรรมวัดไทยในแหลมมลาย ู กับแกนกลางของศิลปวัฒนธรรมไทยที่
กรุงเทพ ในแงการผสมระหวางศิลปกรรมตาง ๆ มีความแตกตางไมมากนักเพราะตางมีประวัติศาสตร
รวมกัน ดังที่บํารุง  คําเอกและคณะ (2550: 11) ใหขอสรุปวา ความสําเร็จดานภูมิปญญาของชาว
กรุงเทพสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาวกรุงเทพ  ที่ส่ังสมกันมายาวนาน  ไดเห็นการ
ผสมผสานของวัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมอินเดียและจีนตลอดเวลา  จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
ไทย จนเม่ือตะวันตกคุกคามทางดานตะวันออก กระแสวัฒนธรรมแบบยุโรปก็เขามาผสม ทําใหเกิด
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ลักษณะเฉพาะตัว กลาวคือศิลปกรรมไทยไมวาแหงใดยอมมีสวนผสมของศิลปะแบบตาง ๆ ไมมากก็
นอย  อยางไรก็ตามศิลปกรรมไทยในวัดไทยตางแดนยอมแตกตางตรงที่รัฐไทยไมสามารถควบคุมหรือ
ดูแล   ดวยอํานาจที่ถูกลิดรอนตามการแบงพรมแดนรัฐชาติ เหตุนี้จึงเปนชองทางของนายทุนที่แสวงหา
ประโยชนจากวัดไทย  ซึ่งอาจทําใหเอกลักษณของวัดไทยถูกกดทับหรือเบียดขับออกไป ความสัมพันธ
ระหวางคนกลุมตาง ๆ ที่จะเอ้ือประโยชนทางศาสนา กลับกลายเปนการเอ้ือตอธุรกิจจากวัดไทย  วัดใน
มลายูจะอยูรอดดวยการหลอเล้ียงของชาวจีนมลาย ู เม่ือเปนเชนนี้ทําใหศิลปกรรมจีนและอ่ืน ๆ เขามา
ปะปน   วัดไทยแหลมในมลายูจึงยังคงพหุลักษณทางศิลปกรรม  ที่ไมอาจตัดทอนเหลือเพียงศิลปกรรม
ไทยการผสมผสานรูปแบบศิลปะของวัดไชยมังคลาราม  
 จากขางตนยังอาจสรุปโดยรวมไดวา พหุลักษณของวัดไทยไดสะทอนถึงปรากฏการณตางๆ ทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยในแหลมมลายู  ดังนี ้
 1  วัฒนธรรมไทยที่จะดํารงอยูได ทามกลางวัฒนธรรมอ่ืนที่มีขนาดใหญ ข้ึนกับผูนําชาวไทย ผู
เสียสละที่เขมแข็ง กลาตัดสินใจ กลาเผชิญกับคนที่มีวัฒนธรรมตางกัน  ขณะเดียวกันมีจิตสํานึกของการ
รักษาเอกลักษณ  เม่ืออํานาจในการผนึกกําลังมีมากเพียงใด ยิ่งกอใหเกิดความกลมเกลียว สรางความ
เขมแข็งใหกับวัฒนธรรมไทย 
 2  การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การที่แตละวัฒนธรรมจะคงไวซึ่งเอกลักษณของตน 
โดยปราศจากผูอุปถัมภเปนเร่ืองยากยิ่ง สังคมมลายูสวนใหญเปนชาวมุสลิม แหลมมลายูประกอบดวย
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพมา  วัฒนธรรมฮินดูเพียงสวนนอย หากมิไดถูกกลืนดวยวัฒนธรรมรัฐชาติ 
(อิสลาม) กลับถูกกลืนกินดวยวัฒนธรรมของนายทุน  ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน 
 3   กลุมคนแตละกลุมตางแสวงหานิยามของตนเอง เพื่อเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรม  
วัดกลายเปนชองทางใหแตละกลุมเขามาสรางความหมายใหมใหกับตนเอง ขณะเดียวกันกลุมคนไทยก็
มักเห็นประโยชนที่จะไดรับจากคนทุกกลุม จึงมักใชรูปแบบอยางเสมอภาค ใหทุกกลุมทุกวัฒนธรรมรูสึก
วาตนมีสวนรวม  เพื่อวัดจะไดผลประโยชนมากข้ึน 
 4  จิตสํานึกของความเปนพวกเดียวกัน ความเปนไทย ความเปนพมา ความเปนจีน เปน
เพียงอัตลักษณในอุดมคติจากพื้นที่นั้น  ๆ จากการศึกษาลักษณะของวัด อัตลักษณของกลุมมีการ
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย   มีการประกอบสรางและสรางอัตลักษณข้ึนใหม หรือนําความเชื่อเดิมมาปรับ
ใชใหม ใหเขากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทองเที่ยว   

5  ความหลากหลายของศิลปะในวัดไทยในตางแดน สวนใหญแลวเปนกลยุทธิ์การประดิษฐ
สรางประเพณี  สรางแรงจูงใจ โดยใชตํานาน  พิธีกรรม  สัญลักษณตางๆ  ที่มีความหลายหลากภายใน
วัดไทยเปนสินคา   เรียกรองความสนใจจากคนทุกกลุมวัฒนธรรม 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. จากการศึกษาไดพบประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจแอบแฝง ดังนั้นจึงควรศึกษาในแงพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใชเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการตอรองความหมายของวัดในแงผลประโยชนระหวาง
พระสงฆกับคนไทยและที่ไมใชคนไทย 

2. ศิลปกรรมในวัดไทยที่มีหลายลักษณะสนองตอคนหลายกลุม ควรอยางยิ่งที่จะศึกษา
ทัศนะเฉพาะชาวมุสลิมที่มีตอวัดไทย ปจจัยที่สงผลใหเขามามีสวนรวม  เพราะวัดไทยในมลายูบางวัด
ตั้งอยูในชุมชนมุสลิม การสงเสริมเรียนรูขามวัฒนธรรมจะทําใหวัดไทยอยูรอดไดวิธีหนึ่ง 

3. วัดไทยในชายแดนภาคใต มาเลเซีย สิงคโปร มีส่ิงที่เหมือนกันคือ การเขามารวมกันของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งนับเปนจุดแข็ง จึงควรศึกษาในแนวทางพัฒนาอยางยั่งยืนใหวัดไทยเปนที่พึ่ง
ของชุมชนและชุมชนรอบวัด   มีความเขมแข็งรวมพลังสามัคคีจากความหลากหลายของวัดไทย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1  รัฐไทยควรสนับสนุนเงินบํารุงวัดไทยในมลายู  เพียงพอที่จะทําใหวัดไมสูญเสียเอกลักษณ

ความเปนทางไทย   จากการศึกษาพบวาการที่วัดตองยิมยอมใหคนจีนเขามาจัดการ ก็เพราะไมมีการ
สนับสนุนจากหนวยอ่ืน  โดยเฉพาะบางรัฐในมาเลเซียที่ถือวา การสนับสนุนศาสนาอ่ืนๆ ผิดบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม  

2  รัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรมควรสงกําลังคน เชน  ชางศิลปไทย  ชาง
กอสรางผูชํานวญดานวัด  หรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของสงบุคลากรหรือนักศึกษาฝกงานไปรวม
กอสรงหรือตกแตง เพื่อไมใหศิลปกรรมไทยผิดแผกจากเดิมมากนัก 

3  รัฐควรฟงความคิดเห็นของกลุมชาติพันธุตางๆ  ที่อาศัยในมลายู เกี่ยวกับวัดไทยเพื่อ
สะทอนปญหา  ดังที่ชาวบานอางวาวัดบางแหงใชความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลในวัดบังหนา เพื่อเปด
ชองการแสวงหาผลประโยชน  แมปรากฏการณนี้มีมากมายในประเทศไทย  แตในตางแดนนั้นวัดไทยก็
คือประเทศไทย หากไมใหภาพลักษณของชาติเส่ือมเสีย จึงควรตัดเตือนวัดหรือเอาผิดพระสงฆที่ทําเกิน
กวาเหตุ  
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Pressure  ของ  Joost   Smiest    กรุงเทพฯ: ผูจัดการ 

ฉลอง  สุนทรวาณิชย  (2552 )   โลกของอิสลามและมุสลิมในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย-เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต    กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตา 

ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห   (2536)   ความรูพื้นฐานทางศาสนา   กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ชูศักด์ิ  ภัทรกุลวณิชย (2552)  “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: จากหลอมรวมเปนหนึ่งสูผสมผสานพันทาง”    

ในความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร  หนา 17-30 กรุงเทพฯ: วิภาษา 
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. (2549)  วาทกรรมกับการพัฒนา: อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณและ

ความเปนอ่ืน  พิมพครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: วิภาษา 
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ชยันต  วรรธนะภูติ. (2543)  “คนเมือง: ตัวตน  การผลิตซ้ําสรางใหม และพ้ืนที่ทางสังคมของคนเมือง” ใน 
เอกสารจากการเสวนาวิชาการเรื่อง คนเมืองทามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง 19-21   

เดชา  ต้ังสีฟา  (2552)  “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”   ในความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
มนุษยศาสตร น. 17-30 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิภาษา 

ธนิก   เลิศชาญฤทธิ์ (2554)   การจัดการวัฒนธรรม    กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยา 
ธีรยุทธ บุญมี (2546)   พหุนิยม  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ธํารงศักด์ิ  อายุวัฒนะ (2547) ไทยในมาเลเซีย    กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 
นิธิ   เอียวศรีวงศ  (2550)   “สังเขปประวัติศาสตรมลายูปตตาน”ี   มลายูศึกษา   กรุงเทพฯ: อมรินทร 
นิธิ  เอียวศรีวงศ  (2547)   20 ช่ัวโมง how to be Artist     เชียงใหม : มูลนิธิที่นา  
นิธิ  เอียวศรีวงศ  (2537)    เจาแมกวนอิม   วารสารศิลปวัฒนธรรม    15, 10 (สิงหาคม) 79-106  
นิพนธ   ทิพยศรีนิมิตร  2548   เครือขายสังคม: เสนทางการเรียนรูถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของผูคนในพ้ืนที่

วัฒนธรรมเอกสารสัมมนาเรื่อง   ชาติพันธุ อัตลักษณ  ประวัติศาสตรและการเมือง: ไทศึกษา
ในกระแสโลกาภิวัตน    มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิพนธ  ศรีทิพนิมิตร (2552) ตัวตนทางวัฒนธรรมของคนไทย ในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย   
ปริญญานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นิธิ  เอียวศรีวงค (2553)  เอกสารประกอบสัมนา  ตันหยงบุหงา อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี    
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปตตานี 25-27 มิถุนายน 2553 

แนงนอย  ศักด์ิศรี  (2537)  มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร  กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ 
น.  ณ ปากน้ํา (2526) วัดมัชฌิมาวาส    กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 
บารบารา วัตสัน อันดายา และลีโอนารด วาย อันดายา  (2551) ประวัติศาสตรมาเลเซีย พรรณี  ฉัตรพลรักษ,  

ผูแปล   กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย 
บัณฑิต  ไกรวิจิตร (2554)   “พิธีกรรมและการละเลนพ้ืนบานมลายูปาตาน:ี วัฒนธรรมลูกผสมกับสภาวะความ

เปนสมัยใหมอันแตกกระจาย   วารสารรุไบยาด    ปที่ 2 ฉบับที่ 3   กรกฎาคม-ธันวาคม   หนา  
219-248 

บํารุง  คําเอกและคณะ (2550: )  รายงานวิจัย การผสมผสานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน: ความสําเรจดานภูมิปญญาของชาวกรุงเทพฯ    กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประทีบ ต้ังมติธรรม (2553: 110)  “วัดไทย” ออกแบบตามพุทธปรัชญาหรือไม  วารสารอาษา  ฉบับที่ 2-3  
หนา 108-110. 

ประทุม   ชุมเพ็งพันธุ.  (2545).  ศิลปวัฒนธรรมภาคใต.   กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
ประทุม   ชุมเพ็งพันธุ (2543)    ประวัติศาสตรอารยธรรมภาคใต    กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก 
ประเสริฐ   วิทยารัฐ  (2536) สภาพภูมิศาสตรของคาบสมุทรสิงพระ  สงขลา:  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
ปริวัฒน  จันทร  (2546)   เจ้ิงเหอ แมทัพจีนท่ีซําปอกง   กรุงเทพฯ. มติชน 
ปรานี   วงษเทศ. (2543).  สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย.  กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรมจํากัด. 
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ปราณี  จิตกรณกิจศิลป (2553) การเจรจาตอรองมุมมองวัฒนธรรมขามชาติ วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ชวน เพชรแกว, บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ปที่ 2 ฉบับที่ 2 
มิถุนายน – พฤศจิกายน 2553 

ปยะแสง  จันทรวงศไพศาล, (2553)   108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน   กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ปยดา ชลวร. (2552 )   ประวัติศาสตร-พงศาวดาร    โลกของอิสลามและมุสลิม   ชาญวิทย  เกษตรศิริ,  

บรรณาธิการ   กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตา 
พณพล  ธีรวงศธร (2555)   แรงงานพมา ประชากรเงาผูขับเคลื่อนเมืองภูเก็ต  วารสารสารคด ี  ปที่ 27  ฉบับที่ 

324   กุมภาพันธ  หนา  114-123 
พรพิไล  เลิศวิชา และคณะ (2548)  กระบวนทัศนใหมกับการเรียนรูของชุมชน   ปาริชาติ  วลัยเสถียร,  

บรรณาธิการ  กรุงเทพฯ:  โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข 
พิริยะ  ไกรฤกษ. (2544).   อารยธรรมพื้นฐาน ทางประวัติศาสตรศิลปะ  กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
พิริยะ  ไกรฤกษ  (2533)   ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย    กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พัชรินทร  สวนฐิตะปญญา  (2541)  มาเลเซีย: เอกภาพกับการศึกษา   กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

ไพลดา  ชัยศร 2552    วัดไทยในรัฐกลันตัน  การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลง  คนจาก  
http://pr.trf.or.th/index.php? option=com. Content&new=article&ld 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549)  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน 
ภัทรพงษ  เกาเงิน  (2544) “จิตรกรรมฝาผนังวัดหนอพุทธางกูร: การผสมผสานกันอยางลงตัวของศิลปะไทย จีน 

และลาว”    วารสารศิลปากร     44 (3)  หนา 47-55 
มาลินี  คัมภีรญาณนนท (2552)  “ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน: มุมมองจากจิตรกรรม

ฝาผนัง  ในความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร   กรุงเทพฯ: วิภาษา 
โมฮัมเมด  ยูซอฟฟ  อิสมาอิล  2553   “ความอยูรอดขอวัดสยามในกลันตัน”   วารสารรูสะมิแล    ปที่ 31  

มกราคม- เมษายน  2553    
ยงยุทธ  บูรณเจริญกิจ (2545: 120)  กระบวนการสรางตอรองความหมายของวัด ในฐานะท่ีเปนพื้นท่ี

ทางสังคม: กรณีวัดปทุมคงคารามและวัดไตรมิตรวิทยาราม   ปริญญานิพนธ  สาขาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ยูซุฟ  ก็อรฎอรี   (2547)  หะลาลและหะรอมในอิสลาม   บรรจง  บินกาซัน  ผูแปล.  กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ
อิสลาม 

รอซูล  อิสลามี  (2004)   ศิลปะเปอรเซีย   กรุงเทพฯ: ศูนยวัฒนธรรม  สถานเอกอัครราชทูต  สาธารณรัฐ
อิสลามอิหราน 

ระพีพรรณ  ใจภักดี, ปางพระพุทธรูป หรือธรรมในคํากลอน   กรุงเพทฯ: แสดงแดดเพ่ือนเด็ก 2546 
ราชบัณฑิตยสถาน  2541    พจนานุกรมศัพทศิลปะอังกฤษ-ไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   กรุงเทพ : 

ราชบัณฑิตยสถาน 
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ราชบัณทิตยสถาน.   2536.     ศิลปกรรมไทย: พระพุทธปฏิมา  พระบรมหาราชวัง  วัด  และเรือนไทย   
กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน 

รีด,  แอนโทนี  (2547).  เอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคการคา ค.ศ.1450-1680 เลม 2.  แปลโดย พงษศร ี 
เลขะวัฒนะ.   กรุงเทพฯ: ซิลคเวอรม. 

รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง   (2553)   พระพุทธปฏิมาสยาม     กรุงเทพฯ: มิวเซียม 
วรศักด์ิ  มหัทรโนบล  (2548)  คือฮากกา คือ จีนแคะ   กรุงเทพฯ: มติชน 
วินัย  ผูนําพล.     (2552)      วัฒนธรรมผสมในศิลปกรรมสยาม.   กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย 
วิรุณ   ต้ังเจริญ  (2552 )    วิสัยทัศน ศิลปวัฒนธรรม   กรุงเทพฯ : กองทุนหนังสือประเทืองปญญา 
แวนอรมา   แวอาลี   (2553)  บันทึกการเย่ียมชมพิพิธภัณฑวัดชลธาราสิงเห   อําเภอตากใบ  จังหวัด

นราธิวาส 
วรรณิภา ณ สงขลา,  (2535)   จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย: วัดชลธาราสิงเห.   กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร 
ลีโอ  ตอยสตอล  (2538)   ศิลปะคืออะไร  สิทธิชัย  แสงกระจาง, ผูแปล  กรุงเทพฯ: คมบาง    
ศักด์ิชัย  สายสิงห  (2550)   สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู เลม 8  กรุงเทพฯ: 

โครงการสารานุกรมสําหรับเยาวชน 
ศิลป พีระศรี (2553 : 37)  ศิลปวิชาการ : ศิลปสงเคราะห   พิมพครั้งที่ 4     ปทุมธาน:ี มูลนิธิศาสตราจารย

ศิลป พีระศรีอนุสรณ 
สมคิด  จิระทัศนกุล,  (2543)   วัด: พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย   กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สมคิด  จิระทัศนกุล (2551)  รูปแบบทางสถาปตยกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาในชุมชนทองถิ่น    

กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข (2992) การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมแนวความคิด วิธีวิทยาและทฤษฎ ี กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  (2550)  ศิลปะจีน  กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
สันติ  เล็กสุขุม  (2545)   ความสัมพันธในภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต งานชางในวัฒนธรรมศาสนา   

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สันติ  เล็กสุขุม  (2546 )  ลีลาไทย    กรุงเทพฯ: มติชน 
สันติ   เล็กสุขุม  (2545)  กระหนกในดินแดนไทย    กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 
สันติ   เล็กสุขุม  (2544)   งานชางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สันติ  เล็กสุขุม  (2535)    เจดีย:  ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียในประเทศไทย     

กรุงเทพฯ : มติชน   
สันติ  เล็กสุขุม (2548)   ศิลปะรัตนโกสินทร  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 
สันติ  เล็กสุขุม (2548)   งานชางไทยโบราณ     กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 
สิทธิพร  ศรีผอง (2553)   เมืองสงขลากอนสนธิสัญญาเบาวริ่ง พ.ศ. 2318 – 2398   เอกสารสัมมนาสาขา

ประวัติศาสตร    กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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