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This study and design has its objective to study philosophical concept in Buddhist art 
both meaning and symbolic media of Buddhist art through Hinayan’s image (Hinayan Sect) as a 
concept of decoration design in the future Buddhist art museum. The future museum can create 
study and learning of faith leading to fine practice under Buddhism principle. Scope of study 
concentrates in Buddhist art philosophy including with architecture, sculpture, and painting 
significantly.

Result of analytical study from philosophical concept is moral principal and 
instruction concentrates in resolution of social and individual problem; such as, three cycles of 
rebirth, three characteristics, and three studies in conclusion for utility within 3 parts of the 
project:

1. Exhibition part: showing connection and movement presenting the title concerns 
Buddhism, the Lord Buddha’s History, Dharmma.

2. Relaxation Part: Showing the truth, existence of natural fact, rules of nature, 
impermanent, for leaving and examination in appearance and disappearance.

3. Activity part: showing practice, this is for physical, verbal, mental and intellectual 
practice for highest achievement of Nirvana.
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

สังคมไทยในอดีตอาศัยปรัชญา คําสอนแหงพระพุทธศาสนาอธิบายสภาวะธรรมชาติ 
และความเปนจรงิของชวีติ ในการเวยีนวายตายเกดิมทีัง้ ความโลภ โกรธ ลุมหลงมวัเมา และการพัฒนา
สติปญญาใหบังเกิดความเปน “พุทธะ” อันหมายถึงการพัฒนาไปสู ความบริสุทธิ์บริบูรณทางปญญา 
เพื่อการแสวงหาวิถีแหงการหลุดพนจากทะเลแหงวัฏสงสาร ดวยศรัทธาและความเชื่อในมรรคผล 
และมองเห็นถึงประโยชนแหงคําสอนของพระพุทธองคอันประเสริฐนี้ เปนเหตุใหพุทธศาสนิกชน 
ผูเล่ือมใสศรัทธาในคําสอนของพระพุทธองคไดสรางสรรคงาน “พุทธศิลป” ขึ้นซึ่งนอกจากจะได
เผยแพรแนวคิดที่มีตอพระพุทธศาสนาดวยผลงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาแลว และยังเปน
การนอมนําใหผูสรางสรรคศิลปกรรมไดใกลชิดแนบแนนกับวิถีแหงพุทธศาสนายิ่งขึ้น อันเปนการ
พัฒนาไปสูจุดมุงหมายของสภาวะแหงความเปนพุทธะในที่สุด

จนกระทั่งถึงยุคปจจุบัน การนับถือพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอยูในภาวะที่เฉื่อยชา 
ซ่ึงจัดไดวาอยูคอนไปทางเสื่อม พุทธศาสนิกชนสวนใหญ ยังอยูหางไกลจากหลักธรรมพุทธศาสนา 
มคีวามเชือ่ถือ และมีการปฏบิตัทิีผิ่ดพลาดคลาดเคลือ่น ไดแก มคีวามหลงงมงาย เชือ่ถือในเรือ่งโชคลาง 
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย ไสยศาสตร หรือมิฉะนั้นก็ดึงหลักการของพระศาสนาลงมาปรับใหเขากับสภาพ
ของตน โดยขาดความรูความเขาใจที่แทจริงในศาสนา ตลอดจนไมไดมีความเลื่อมใสศรัทธาใน
ศาสนาที่ตนนับถืออยู

ดังนั้น สถานที่ ที่สามารถกอใหเกิดการศึกษา และการเรียนรู ซ่ึงถือเปนสิ่งสําคัญที่กอให
เกิดความรูความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา แกประชาชนที่แตกตางไปจากการศึกษา
ในศาสนสถาน (วัด) และสถานศึกษา (โรงเรียน) เพื่อรองรับกับปญหาดังกลาวขางตน คือ 
พิพิธภัณฑพุทธศิลป ถือเปน แนวทางหนึ่งเพื่อทําหนาที่ใหความรูทางพระพุทธศาสนา

โดยผานทางงานพุทธศิลป กลาวคือ พิพิธภัณฑสถาน เปนสถาบันเพื่อการศึกษา และ
เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มีหนาที่ทางสังคม เชื่อมโยงอดีต ปจจุบัน และอนาคต เร่ิมการรวบรวม
สงวนรกัษาวตัถุใหดาํรงอยูตลอดไปไมสูญสลาย ทาํการศกึษาคนควาเรือ่งราวของวตัถุทีร่วบรวมนั้น
นาํออกจดัแสดงเผยแพรความรูแกประชาชน ซ่ึงการจดัแสดงนทิรรศการไดมกีารพฒันาเจรญิรุดหนา
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ขึ้น มีการใชแสง สี เขามาประกอบวัตถุ ทําใหนิทรรศการกลายเปนสื่อประชาสัมพันธชนิดหนึ่ง ที่มี
อิทธผิลตอการศกึษาของประชาชนเปนอยางยิง่ มกีารสรปุเปนฉากเปนตอน และใชวทิยาการกาวหนา 
มีชีวิต สวยงามเราความสนใจ และอํานวยประโยชนแกการศึกษาของประชาชนมากขึ้น

การนาํงานพทุธศลิปมาเปนสือ่ถายทอดความรูทางพระพทุธศาสนาในในพพิธิภณัฑสถาน
นั้น ดวยเหตุ 2 ประการ

ประการที่ 1 งานพุทธศิลปเปนเครื่องมือหรืออุปกรณสําคัญ ในการเผยแพรคติความเชื่อ
และปรชัญา ทางพระพทุธศาสนาใหเปนรูปธรรม ไดผานกระบวนการลองถกูลองผดิ จนเกดิความลงตวั
ทัง้ทางดานศลิปะและเรือ่งราวทางศาสนา ดงัความสมัพนัธระหวางศลิปะและศาสนาทีว่า “มศีลิปะอยูที่
ไหนศาสนาก็สวางไสวอยูที่นั้น” (อารี สุธิพันธ 2528 : 132) อาจกลาวไดวา พระพุทธศาสนาใชงาน
พุทธศิลป เปนเครื่องมือในการถายทอดคติความเชื่อทางศาสนาไปสูประชาชน และในทางกลับกัน 
ประชาชนใชงานพุทธศิลป เปนจุดเริ่มตนนอมนําศรัทธาเขาสูพระพุทธศาสนา ดังนั้นการนํางาน
พุทธศิลปมาเปนสื่อจัดแสดงในการถายความรูทางพระพุทธศาสนานั้น นับวาเปนสิ่งใกลตัวและงาย
ตอการทําความเขาใจของประชาชน

ประการที่ 2 งานศิลปกรรมในประเทศไทยสวนใหญสรางขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา 
กลาวไดวางานศลิปกรรมเหลานีเ้ปนเอกลกัษณของชาตอิยางหนึง่ ดงันัน้การนาํงานพทุธศลิปมาเปนสื่อ
จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถาน เทากบัเปนการอนรัุกษทัง้เรือ่งราวและหลกัฐานเพือ่สืบทอดใหคนรุนหลัง
ไดศึกษาตอไป

จากเหตุผลขางตน ผูศึกษาเห็นความสําคัญที่ควรจะเริ่มตนทําการศึกษาถึงความหมาย 
ความสาํคญั และเรือ่งราวความเปนของงานพทุธศลิป พพิธิภณัฑสถาน และปรชัญาในงานพทุธศิลป 
เพื่อนํามาสูการออกแบบตกแตงภายในพิพิธภัณฑสถานโดยมีงานพุทธศิลปเปนสื่อที่ใหความรูทาง
พระพุทธศาสนา ที่สามารถใหการศึกษา และความรูความเขาใจแกประชาชนกอใหเกิดความรูสึก
เล่ือมใสศรทัธา นาํไปสูการประพฤตปิฏิบตัตินในแนวทางทีด่งีามตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา

1. ศึกษางานพุทธศิลป และองคประกอบสําคัญของพิพิธภัณฑ เพื่อกําหนดรูปแบบ
โครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป

2. ศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลปในรูปสื่อสัญลักษณ เพื่อออกแบบตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑพุทธศิลป
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ขอบเขตของการศึกษา

1. การศึกษาปรัชญาในพุทธศิลป กําหนดทําการศึกษางานพุทธศิลปประกอบดวยงาน
สถาปตยกรรมประติมากรรม และจิตรกรรม ซ่ึงสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการเผยแพรและการปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาโดยตรง และเปนสิ่งชวยโนมนาวจิตใจของพุทธศาสนิกชนใหเกิดความศรัทธา 
ประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงทําการศึกษาเฉพาะ
งานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เทานั้น ซ่ึงได ไดกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ลักษณะของงานพุทธศิลป คือ

1.1 งานพุทธศิลปตองมีวัตถุประสงคเพื่อการเผยแพรพระพุทธศาสนา
1.2 งานพุทธศิลปตองมีตําแหนงที่ตั้งแนนอน
1.3 งานพุทธศิลปและบรรยากาศโดยรอบตองมีคุณคากอใหเกิดความรูสึกศรัทธา

ตอพระพุทธศาสนา
2. การศกึษาในเรือ่งพทุธศาสนา กาํหนดทาํการศกึษาเฉพาะเรือ่งพระพทุธศาสนาเถรวาท 

(ลัทธิหินยาน) เทานั้น
3. การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามุงเนนที่จะทําการศึกษาและออกแบบพิพิธภัณฑพุทธศิลป

ในประเทศไทย เฉพาะสวนการจัดแสดงถาวรเทานั้น

ขั้นตอนของการศึกษา

การศึกษามุงเนนที่จะศึกษาปรัชญาในงานพทุธศลิปเพือ่เปนแนวทางออกแบบพิพิธภัณฑ
พุทธศิลปซ่ึงไดแบงขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้

1. ขั้นตอนการรวบรวมและศึกษาขอมูล
1.1 ขอมูลภาคเอกสาร ไดแก ขอมูลที่ไดจากการคนควา เอกสารทางวิชาการบท

ความและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ ประกอบดวย พทุธศลิป ปรัชญาในงานพทุธศลิป และพพิธิภณัฑสถาน
1.2 ขอมูลภาคสนาม ไดแก ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ สังเกตการณ ถายภาพ จาก

สถานที่จริงที่ไดเลือกเปนกรณีตัวอยางในการศึกษา
2. ขัน้ตอนการวเิคราะหขอมลู การวเิคราะหขอมลู โดยเริม่ตนจากการนาํขอมลูทีร่วบรวม

จากภาคเอกสารและภาคสนามมาจัดระเบียบ แลวทําการวิเคราะหสรุปเปนรายละเอียด
3. ขั้นตอนการสรุปผล การสรุปผล เปนขั้นตอนที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมา

ดําเนินการสรุปผลเปนผลงานการออกแบบพิพิธภัณฑพุทธศิลป
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ความจํากัดของการศึกษา

จากการศึกษาพบวามีความจํากัดของการศึกษาที่สําคัญ คือ
1. การคดัเลอืกตวัอยางงานในการศกึษา มจีาํนวนไมมากนกั เนือ่งจากการเสือ่มโทรมไป

ตามการเวลา หรือการซอมแซมตอเติมจนไมสามารถทราบเคาโครงแนวความคิดเดิม ตลอดจน
สถานทีต่ัง้ ตัง้อยูไกลเกนิกวาจะเดนิทางไปศกึษาได เปนผลใหอาจขาดตวัอยางในการศกึษาเปรยีบเทียบ

2. การตีความทางปรัชญาในงานพุทธศิลปเปนเรื่องนามธรรมที่ตองอาศัยความรูและ
ประสบการณของแตละบุคคล ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอโตแยงยากที่จะหาขอสรุปได

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. เปนพื้นฐานในการพัฒนาองคความรูทางดานปรัชญาในงานพุทธศิลป เพื่อตอยอด
ในงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2. เปนแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑพุทธศิลปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา

1. พทุธศลิป หมายถึง งานศลิปะประเภทตางๆ ทัง้ในดานสถาปตยกรรม ประตมิากรรม
และจิตรกรรม ซ่ึงสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการเผยแพร และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และ
เปนสิง่ชวยโนมนาวจติใจของพทุธศาสนกิชน ใหเกดิความศรทัธา ประพฤตปิฏิบตัตินในแนวทางที่ดี
งาม ตามหลักของพระพุทธศาสนา

2. ปรัชญา หมายถึง ความรู ความฉลาด โดยเฉพาะความรูในการดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขหรือมีความทุกขนอยที่สุด

3. พิพิธภัณฑสถาน หมายถึง สถาบันถาวรที่สังคมจัดตั้งขึ้น เพื่อเปดบริการใหแก
สาธารณชนโดยทําหนาที่รวบรวม สะสม สงวนรักษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย เผยแพรและจัดแสดงซึ่ง
หลักฐานและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับมนุษย โดยมุงหมายที่จะนําเสนอความรูใหการศึกษา และความ
เพลิดเพลิน
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บทท่ี 2

วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

1.  การศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับพุทธศิลป

1.1  ความหมายของพุทธศิลป

คําวา “พุทธศิลป” เปนคําที่ใชเรียกงานศิลปะที่สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาดวยความ
เล่ือมใสศรัทธา โดยคําวา “พุทธศิลป” สามารถแยกอธิบาย ตามรูปคําและตามความหมาย ไดดังนี้

พุทธะ หมายถึง พระพุทธเจา, พระพุทธศาสนา
ศลิป  หมายถงึ ส่ิงทีม่นษุยสรางสรรคขึน้เพือ่แสดงออกซึง่อารมณ ปญญา ความคดิ และ/

หรือความงาม จากความหมายนีอ้าจแยกเงือ่นไขของความเปนศลิปะ 2 ประการ คอื (ชะลูด นิม่เสมอ
2539 : 15-16)

1. เปนสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้น
2. ผูสรางสรรคมีเจตนาที่จะแสดงซึ่งอารมณ ความรูสึก หรือปญญา ความคิด หรือ

ความงาม อยางไรก็ตาม คําวา “พุทธศลิป” ในปจจุบันนักปราชญไดใหความหมาย ซ่ึงพอสรุปไดดัง
ตัวอยางตอไปนี้

1. ความหมายตามทัศนะของ ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ (2529 : 5) จากหนังสือเรียน 
รายวิชา ส 042 พระพุทธรูปและพุทธศิลปในประเทศไทย มีขอความตอนหนึ่งวา

“…พระพุทธรูป หมายถึง รูปเคารพแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงเปน
ศาสดาของพระพุทธศาสนา สวนพุทธศิลป หมายถึง พุทธลักษณะทุกประการที่ประกอบกันขึ้นเปน
พระพุทธรูป…”

2. ตามความหมายในทัศนะของ ประเวศ ลิมปรังษี (2537 : 46) ในวารสารอาษา  
ฉบับเดือนสิงหาคม มีขอความตอนหนึ่งวา

“…วิชาสถาปตยกรรมไทยในสํานักของพระพรหมพิจิตร มีศัพทเฉพาะของสํานักวา 
พุทธศิลปสถาปตย ซ่ึงมีความหมายในเบื้องตนวา ทางปญญาความรูในศิลปสถาปตยกรรม และมี
ความหมายในเชิงปลายวา ความรูแจงในศาสตรศิลปสถาปตยกรรม…”

3. ตามความหมายในทัศนะของ สงวน รอดบุญ (2535 : 481) ในหนังสือสารานุกรม
ศึกษาศาสตร ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มีขอความตอนหนึ่งวา
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คําวา “พุทธศิลป” (Buddhist Art) หมายถึง งานศิลปะประเภทตาง ๆ ทั้งในดาน
สถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซ่ึงสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการเผยแพรและการปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และเปนสิ่งชวยโนมนาวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ใหเกิดความศรัทธา
ปสาทะ ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงาม ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทั้งในลัทธิ
หินยาน (เถรวาท) และลัทธิมหายาน (อาจาริยวาท)

1.2  พุทธศิลป

คุณลักษณะของงานพุทธศิลป
งานพุทธทัศนศิลปซ่ึงประกอบดวย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปะส่ือผสม 

และอาจจะรวมถึง สถาปตยกรรม ดวยนั้น มีองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ (ชะลูด นิ่มเสมอ 2532 : 
ความนํา)

รูปทรง คอื สวนทีเ่ปนรูปธรรม ไดแก วสัด ุและทศันธาตตุาง ๆ ทีสั่มผัสไดดวยประสาทตา
เนื้อหา คือ สวนที่เปนนามธรรมที่รับรูไดดวยความรูสึกนึกคิด ผานทางรูปทรง เชน 

เร่ืองราว อารมณ และสัญลักษณ
นอกจากนีง้านพทุธศลิปทีส่รางขึน้ควรมคีณุสมบตั ิ5 ประการ คอื (อารี สุทธพินัธุ 2528 : 76)
1 คุณสมบัติที่แทจริงในตัวของงานทัศนศิลป 3 สวน คือ

1.1 คุณสมบัติกายภาพภายใน ไดแก วัสดุที่นํามาใชประกอบกับวิธีที่ผสมผสานกัน 
ทําใหเกิดเปนผลงาน จิตรกรรม ประติมากรรม หรือสถาปตยกรรมขึ้น ซ่ึงมุงหมายถึงคุณสมบัติและ
คุณคาของวัสดุที่ทําใหผูพบเห็นตระหนักในคุณคาของสิ่งที่ตนรับรูนั้น และถาหากวาผูพบเห็นพบ
วาวัสดุที่ใชนั้นชํารุด กะเทาะ เสียหายสวนใดสวนหนึ่ง ก็จะเกิดความรูสึกรวม เสียดาย หวงแหน

1.2 คุณสมบัติทางความรูสึกกายภาพที่แสดงใหเห็น ไดแก ลักษณะทาทางของ 
ผลงานศิลปะนั้น ๆ จะผูกพันกับแบบอยางในการดําเนินชีวิตของศิลปนผูสราง เชน ทาทางของ 
พระพุทธรูป มักจะแสดงทาทางเฉพาะแบบไมแสดงความรูสึกตอเนื่องแกผูพบเห็น เมื่อเราเห็น 
พระพุทธรูปอยูในทานั่ง ก็มีความรูสึกวานั่งจริง ๆ จะยืนไมได หรือทายืน ก็จะยืนเทานั้นจะกาวเดิน
ตอไปไมได เปนตน

1.3 คุณสมบัติทางความหมายตอชุมชน ไดแก ผลงานที่เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ทาง
ความเชื่อ และการแสดงพื้นเมือง คุณสมบัติตามความหมายนี้เมื่อผูพบเห็นรับรูแลว ก็จะบังเกิดความ
รูสึกตอเนื่องในจิตใจ เสริมสรางศีลธรรมและความสามัคคีทางออม

2. คุณสมบัติในการดํารงอยูของงานพุทธศิลป หมายถึง งานพุทธศิลป จะตองมี
ตาํแหนงในการตดิตัง้ทีแ่นนอน มขีนาดสงูต่าํเหมาะสม มมีมุทีง่ดงามมากทีสุ่ดมมุใดมมุหนึง่ สวนมุม
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อ่ืน ๆ เปนสวนประกอบ นอกจากนีย้งัเกีย่วของกบัตาํแหนงของ แสง และเงา ทีต่กทอดลงบนผลงาน
นั้นดวยมุมที่เหมาะสม

3. คณุสมบตัทิีใ่หความรูสึกเพิม่ขึน้ ยิง่ดยูิง่ประทบัใจ หมายถงึ งานทศันศลิปจะตองกอให
เกิดความรูสึกประทับใจมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน เมื่อเขาไปเห็นพระประธานในโบสถ คร้ังแรกมี
ความรูสึกประทับใจอยางไร และภายหลังเขาไปชมอีกจะมีความรูสึกประทับใจเพิ่มขึ้น ยิ่งพิศยิ่งซึ้ง 
ยิ่งดูนานเขายิ่งมีความรูสึกนาเลื่อมใสในคุณคาของวัสดุ คุณคาของรูปทรง และคุณคาทางศิลปกรรม 
ผลงานนั้นก็ถือไดวามีคุณคาทางความรูสึกเพิ่มขึ้นและเปนความรูสึกเฉพาะตน

4. คุณสมบัติที่สงเสริมใหคิดถึงสิ่งอื่น หมายถึง งานทัศนศิลปนั้นจะตองกอใหบังเกิด
ความคิดเปรียบเทียบกับผลงานอื่น ๆ ที่เคยเห็นตามประสบการณที่ผานมา ปลุกเราใหคิดถึงคุณคา 
ยิง่กวานัน้ยงัทาํใหรูสึกวาไดมสีวนรวมกบัผลงานทางศลิปะท่ีเหน็ตรงหนา ซ่ึงถือไดวาเปนความรูสึก
ทางสุนทรียภาพเฉพาะตนอยางหนึ่ง

5. คุณสมบัติที่มีความสมบูรณในตัว หมายถึง งานพุทธศิลปนั้นจะตองมีความสมบูรณ
ลงตัวในรูปทรงและเรื่องราว ไมสามารถที่จะแยกสวนประกอบชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกได

เนื้อหาทางพุทธศาสนาที่นิยมใชในการสรางงานพุทธศิลป
เนื้อหาทางพระพุทธศาสนา ที่นํามาสรางสรรคและถายทอดเปนงานพุทธศิลป สามารถ

จัดหมวดหมูออกเปน 3 กลุม คือ (สมชาติ มณีโชติ 2529 : 54)
1. กลุมที่มีเนื้อหาวาดวย : พระพุทธาทิรัตนตรัย ไดแก เร่ืองอดีตพุทธ, ปจเจกพุทธเจา, 

พุทธประวัติ, ชาดก, สาวกพุทธ, อนาคตพุทธ
2. กลุมที่มีเนื้อหาวาดวย : ไตรภูมิ
3. กลุมที่มีเนื้อหาวาดวย : ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
ประเภทของงานพุทธศิลป
ก. สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรม หมายถึงอาคารสถานที่หรือส่ิงกอสรางที่กระทําขึ้นดวยความคิด
สรางสรรคกําหนดขอบเขต ปริมาตรของที่วาง ใหเกิดบรรยากาศและประโยชนใชสอย ตามความ
ตองการของมนุษย (ทั้งนามธรรมและรูปธรรม) โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ (ความงาม) และ 
วิทยาศาสตร (เหตุผล) (สมภพ ภิรมย 2535 : 62 ; อนุวิทย เจริญศุภกุล ม.ป.ป . : 83 ; วิมลสิทธิ์ 
หรยางกูร 2535 : 1)

สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา โดยทั่วไปสรางขึ้นในบริเวณ ที่
เรียกวาพุทธสถาน (วัด) เพื่อใชประกอบกิจกรรมทางศาสนาไดแก อาคารสิ่งกอสรางถาวรวัตถุ
ตาง ๆ เพื่อการสักการบูชาและบําเพ็ญศาสนกิจ รวมถึงสิ่งกอสรางที่เปนที่อยูอาศัยของพระสงฆ 
(กรมศิลปากร 2540 : 5)
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พุทธสถาน หมายถึง อาคารสถานที่ ที่สรางขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา ถาหาก
อาคารสถานที่ตาง ๆ นั้น สรางอยูภายในบริเวณเดียวกัน มีกําแพงลอมรอบ กําหนดเขตที่แนนอน
แลวเราเรียกวา “วัด” นั่นเอง (กรมศิลปากร 2533 : 35)

มูลเหตุการณสรางวัด
ในสมัยคร้ังพุทธกาล ยังไมมีการสรางอาคารสถานที่ใหเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุ

สงฆเปนหลักแหลงถาวรโดยเฉพาะเจาะจง ตามแนวทางวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนาเสนาสนะที่จะใช
อยูอาศัยนั้น พระพุทธองคทรงกําหนดสถานที่สําหรับใชเปนที่อาศัยพื้นฐาน คือ “รุขมูลเสนาสนะ”
หมายถึง การอยูรอบโคนตนไม ดวยเหตุผล 2 ประการอันเนื่องมาจากหนาที่ของพระภิกษุสงฆ คือ

1. หนาที่ตอตนเอง วัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆในทางพระพุทธศาสนา มุงเนนให
บําเพ็ญวิปสสนาเพื่อชําระลางจิตใหหลุดพนจากกิเลส การมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงถาวรนั้นจะทํา
ใหพระภิกษุสงฆเกิดความยึดติดในทรัพยทางโลก อันมีผลกระทบตอเปาหมายของการบวชที่มุงการ
บรรลุถึงโมกขธรรม ซ่ึงเปนหนทางเขาสูการนิพพานที่ถือเปนเปาหมายสูสุดแหงชีวิต

2. หนาที่ตอผูอ่ืน หนาที่หลักอีกประการหนึ่งของพระภิกษุสงฆคือการจาริกไป ณ 
ที่ตาง ๆ เพื่อมุงสั่งสอนพระธรรมแกประชาชน ซ่ึงเปาหมายสําคัญของการออกเผยแพรคําสั่งสอนนี้ 
นอกจากชวยใหประชาชนไดพบแสงสวางแกชีวิตแลว ยังถือเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให
ยั่งยืนตอไปอีกดวย และจาริกนี้เพื่อมิใหจิตมีส่ิงผูกพัน

ประเภทของวัด
ในสมยัหลังพทุธกาล เมือ่มกีารสรางสิง่เคารพบชูาทางพระพทุธศาสนาขึน้ ณ ทีต่าง ๆ 

ไดแก พระสถูปเจดีย เปนตน ทําใหบริเวณเหลานั้นเกิดเปนที่ชุมนุมของเหลาพระสงฆและคฤหัสถ 
อีกทัง้มผูีทีศ่รัทธาสรางทีพ่กัถวายแดพระภกิษดุงักลาว ในทีสุ่ดไดกลายสภาพเปน “วดั” ทีส่มบรูณแบบ

ดวยเหตุที่เกิดมีที่พักอาศัยอยางถาวรของพระสงฆนี้ เปนเหตุใหพระภิกษุในเวลาตอ
มาจงึมลัีกษณะทีต่างกนั 2 แบบ คอื ฝายหนึง่ตัง้มัน่อยูกบัแนวปฏบิตัเิดมิ ปลีกความวุนวายจากโลกสูปา 
อยูถํ้าเพื่อแสวงหา มุงเนนทาง “วิปสสนาธุระ” และอีกฝายนิยมการอยูวัดภายในชุมชน โดยมุงเนน
การศึกษาในทาง “คันถธุระ” ลักษณะดังกลาวนี้แบงแยกชัดเจนเปน 2 ฝายในลังกา โดยเรียกฝายที่
อยูปาวา “พระอรัญวาสี” และฝายที่อยูในเมืองวา “พระคามวาสี”
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ตารางที่ 1 แสดงประเภทของพุทธสถาน

หนาท่ีของพระภิกษุสงฆ วัตรปฏิบัติและจุดมุงหมาย ประเภทของวัด
หนาที่ตอตนเอง มุงเนนบําเพ็ญวิปสสนาเพื่อชําระลางจิตให

หลุดพนจากกิเลส (วิปสสนาธุระ)
อรัญวาสี

หนาที่ตอผูอ่ืน มุงเนนปฏิบัติทางพิธีกรรมและศึกษาพระพุทธ
พจนพระธรรมวินัย พระอภิธรรมเพื่อแสวงหา
ความรูสําหรับสั่งสอนฆราวาส (คันถธุระ)

คามวาสี

องคประกอบภายในพุทธสถาน (วัด)
สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นในพุทธสถาน (วัด) สามารถกําหนดตามการแบงเขตตาม

กิจกรรมทางศาสนา ซ่ึงโดยทั่วไปพุทธสถาน (วัด) นิยมแบงเขตพื้นที่ออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 
เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และธรณีสงฆ (สมภพ ภิรมย 2535 : 133 ; สมคิด จิระทัศนกุล 2543 : 
27)

1. เขตพุทธาวาส หมายถึงขอบเขตสวนบริเวณที่สําคัญที่สุดของวัด ที่กําหนดไวให
เปนพื้นที่สําหรับ พระสงฆใชประกอบพิธีทางศาสนา แตดวยเหตุที่เปนสถานที่ซ่ึงตองมีพระสถูป
เจดีย หรืออาคารประกอบพิธีที่ภายในตองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูดวยเสมอ เขตแดนแหงนี้จึง
เปนเสมือนสัญลักษณแหงสถานที่ประทับขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา คําวา พุทธาวาส มีความ
หมายโดยตรงอยูแลววาเปนสถานที่ประทับของพระพุทธเจา (พุทธาวาส = พุทธะ + อาวาส) แนว
ความคิดในการใชคําเพื่อใหมีความหมาย เชนนี้เพราะตองการใหพื้นที่ดังกลาว เปนเขตแดนอันศักดิ์
สิทธิ์ที่เสมือนมีพระพุทธองคสถิตอยูเพื่อเปนประธาน ณ ที่นั้น เหตุนี้เขตพุทธาวาสจึงมักประกอบ
ดวยสถาปตยกรรมหลักสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองคและพิธีกรรมตาง ๆ คือ

- พระเจดีย พระมณฑป พระปรางค : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนศูนยกลาง
หลักของวัด

- พระอุโบสถ : อาคารที่ใชประกอบพิธีกรรมในการทําสังฆกรรม
- พระวิหาร : อาคารที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหวางพระสงฆและ

ฆราวาส
- เจดียราย, เจดียทิศ : อาคารที่ใชบรรจุอัฐิ หรือประกอบเพื่อใหผังสมบูรณ
- หอระฆัง : อาคารที่ใชเปนเครื่องบอก เวลาสําหรับ พระภิกษุสงฆ
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- ศาลาตาง ๆ เชน (1)  ศาลาราย : อาคารที่ใชเปนที่นั่งพักของผูมาเยือน (2)
ศาลาทิศ : อาคารที่ใชลอมอาคารหลักสําคัญ ๆ ใหคฤหัสถนั่งพักหรือประกอบเพื่อใหผังสมบูรณ

- พระระเบียง : อาคารที่ใชลอมอาคารหลักสําคัญหรือลอมแสดงขอบเขตแหง
พุทธาวาส

- พลับพลาเปลื้องเครื่อง : อาคารที่ใชสําหรับเปนที่พระมหากษัตริยเปลี่ยนชุด
ฉลองพระองคในวาระที่ทรงเสด็จพระราชดําเนินเพื่อบําเพ็ญพระราชกุศล

2. เขตสังฆาวาส หมายถึง ขอบเขตกําหนดบริเวณพื้นที่สวนหนึ่งของวัดที่กําหนด
ไวใหเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุสงฆเพื่อใหสามารถปฏิบัติภาระกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวเนื่องกับพิธี
การใดทางศาสนาโดยตรงคําวา สังฆาวาส มาจาก สงฆ + อาวาส แปลวา ที่อยูแหงหมูสงฆ พื้นที่
บริเวณจึงมีขอบเขตที่มิดชิดและประกอบไปดวยอาคาร สถานที่ สัมพันธเฉพาะกิจกับกิจกรรมและ
วัตรปฏิบัติที่เปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตของเพศสมณะเทานั้น อันไดแก

- กุฏิ : อาคารที่ใชหลับนอน
- กัปปยกุฎี : โรงเก็บอาหาร
- หอฉัน : อาคารที่ใชเปนที่ฉันภัตตาหาร
- วัจจกุฎ : อาคารที่ใชสําหรับขับถาย
- ศาลาการเปรียญ  : อาคารที่ใชเปนที่เรียนหนังสือของพระสงฆ
- หอไตร : อาคารที่ใชเก็บรักษาคัมภีรทางศาสนา
- นตาฆร : โรงรักษาไฟและตมน้ํา
- ธรรมศาลา : โรงเทศนาธรรม
- หองสรงน้ํา : หองชําระกาย
- ศาลาทาน้ํา : อาคารที่ใชเปนทาและทางเขาสูวัดทาน้ํา

3. เขตธรณีสงฆ หมายถึง เขตพื้นที่ในพระอารามที่วัดกําหนดพื้นที่บางสวนที่เหลือ
จากการจัดแบงเขตสําคัญคือ เขตพุทธาวาสและ เขตสังฆาวาสใหเปนพื้นที่ใชสอยเชิงสาธารณะ
ประโยชนในลักษณะตาง ๆ ของวัด เชน การใชเปนพื้นที่เปดโลงชวยสรางความรมร่ืนใหวัด ใชเปน
สถานที่กอสรางอาคารอื่น ๆ เชน สรางเมรุ สําหรับฌาปนกิจศพชุมชน การสรางโรงเรียนเพื่อใหการ
ศึกษาแกสังคม หรือ แบงพื้นที่ใหคฤหัสถเชาเพื่อทํามาหากิน อาทิเชน ตึกแถว ตลาด

เหตุนี้การแบงพื้นที่วัดเปน 3 สวน ในเชิงการออกแบบสถาปตยกรรมจึงมีความ
หมายวาสวนหนึ่งคือ เขตพุทธาวาส ใชเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะ อีกสวนหนึ่งคือ เขตสังฆาวาสที่ใช
เปนพื้นที่สวนตัวเฉพาะพระสงฆ และสวนที่เปนเขตธรณีสงฆ เปรียบเปนพื้นที่สาธารณะสําหรับคน
ทั่วไป
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ข. ประติมากรรม
ประติมากรรม เปนศิลปะที่ส่ือความดวยการเห็น มีปริมาตร สามารถสัมผัสรูสึกถึง 

ความกวาง ความยาว และความสูง รวมทั้งความลึกและความนูนได
การสรางงานประติมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา เพื่อใชเปนอุปกรณอยางหนึ่งที่

ถายทอดคติ ความเชื่อ และแนวคิดทางศาสนาใหเปนรูปธรรม สัมผัสไดดวยตา (การเห็น) กอใหเกิด
ความรู ความเขาใจ เร่ืองราวในศาสนา ตลอดจนความประทับใจอันนําไปสูความเลื่อมใสศรัทธา 
(สุรศักดิ์ เจริญวงศ 2535 : ไมปรากฏเลขหนา)

ประเภทของประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา
การสรางประติมากรรมทางพุทธศาสนา มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความเชื่อทาง

ศาสนาเปนหลักใหญ เปนการรับใชศาสนาดวยผลงานประติมากรรม นอมนําชักจูงใหคนในสังคม
เล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น สามารถรับรูและเขาใจในหลักธรรมคําสอนของ
ศาสดามากขึ้น เพื่อเปนสิ่งแทนหรือส่ิงพรรณนาความรูสึกนึกคิด ความเชื่อออกมาเปนรูปธรรม ดัง
นั้นอาจจําแนกประเภทของประติมากรรมตามลักษณะและวัตถุประสงคที่แสดงออกได 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ ประติมากรรมรูปเคารพ และประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม

ภาพที่ 1 แสดงประเภทของงานประติมากรรม

ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา

ประติมากรรมรูปเคารพ

- พระพุทธรูป
- รูปสัญลักษณ

ประติมากรรมเลาเรื่อง

ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม

ประติมากรรมลวดลายประดับ

ประติมากรรมสะทอนความเชื่อ
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1. ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพที่สรางขึ้นในพระพุทธศาสนา เพื่อเปนตัวแทนในสิ่งเคารพ

นับถือของพุทธศาสนิกชน ประติมากรรมรูปเคารพจึงเปนรูปทรงแหงวัตถุที่ถูกสรางสรรคขึ้นเพื่อ
เปนสิ่งแทน (สัญลักษณ) เปนสิ่งพรรณนาความรูสึกอุดมคติ และความเชื่อที่เปนนามธรรม ให
ปรากฏเปนรูปธรรม มีจุดมุงหมายใหเปนศูนยรวมแหงศรัทธาในศาสนาไดแก พระพุทธรูป และรูป
สัญลักษณ

1.1 พระพุทธรูป
ประติมากรรมรูปเคารพที่สรางขึ้นเพื่อเคารพบูชานี้ พระพุทธรูปนับวาเปน

ประติมากรรมที่สําคัญและสรางสรรคเปนจาํนวนมากที่สุด อันสืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาโดย
เฉพาะลทัธเิถรวาทเปนทีย่อมรับนบัถือตอเนือ่งกนัมานาน จากอดตีมาจนถงึปจจบุนั องคพระพทุธรูป
เปรียบเสมือนหัวใจของศิลปวัตถุทางศาสนา เพราะเปน อุเทสิกะเจดีย วัตถุประสงคที่สรางขึ้นเพื่อ
ปรารถนาใหรําลึกถึงองคพระพุทธเจา และเพื่อนอมนําใจใหพุทธศาสนิกชนไดระลึกถึงเหตุการณ
สําคญัตาง ๆ ในพทุธประวตัจิงึไดกาํหนดระบบแบบแผนทาทางตาง ๆ ของพระพทุธรปูเปนปางตาง ๆ 
แตละปางของพระพุทธรูป มีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนเร่ืองราวอันเปน บุคลาธิษฐานและเหตุการณ
สําคัญในพุทธประวัติไดรับการกําหนดแบบเปนรูปธรรม เปนอิริยบทตาง ๆ เชน นั่ง นอน ยืน เดิน
เปนตน

การสรางพระพุทธรูป มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงลักษณะของพระพุทธเจา
เพยีงสวนเดยีวแตตองทาํใหงามตองใจคนทัง้หลายดวย เพราะพระพทุธรปูเปนศนูยรวมของศาสนกิชนที่
กราบไหวบูชา ดังนั้นพระพุทธรูปจําตองสรางขึ้นดวยวัตถุที่มีความคงทนถาวรและมีคุณคา เชน 
ทองคาํ หยก หนิแกรนติ หนิออน หรือโลหะมีคาตาง ๆ ถาจาํเปนตองสรางขึน้ดวยวตัถุทีม่คีวามคงทน
นอย เชน หินทราย ไมหรือปูน ก็จะตกแตงผิววัสดุนั้นใหมีคุณคาขึ้นดวยการลงรักปดทองคําเปลว
ทับหรือตีแผนทองหุมปดไว ประติมากรรมเหลานี้มักจะสําเร็จลงดวยจิตศรัทธาเลื่อมใสอยางแทจริง
เต็มไปดวยความวิริยะ อุตสาหะ และกรรมวิธีการสรางอยางยอดเยี่ยม

1.2 รูปสัญลักษณ
เปนประติมากรรมที่ไดรับอิทธิพลการสรางมาตั้งแตคร้ังอินเดียโบราณ ซ่ึงมีคติ

หามสรางพระพุทธรูปเปนรูปเคารพ จึงคิดหาทางสรางรูปเคารพเปนสัญลักษณแสดงเรื่องราวของ
พระพุทธองคขึ้น ภายหลังไดมีการสรางพระพุทธรูปขึ้นโดยชนชาวกรีกที่นับถือพระพุทธศาสนาใน 
แควนคันธารราฐ พุทธศาสนิกชนจึงหันมานิยมสรางพระพุทธรูปกันมากขึ้นและแพรหลายมาจนทุก
วนันีแ้ตการสรางประตมิากรรมรปูสญัลักษณกย็งัคงสบืตอกนัมาทกุยคุทกุสมยั แมจะมจีาํนวนไมมาก
เทาการสรางพระพุทธรูปก็ตาม กลาวโดยสรุปประตมิากรรมรปูสญัลักษณทีส่รางขึน้มวีตัถุประสงค
เพื่อสะทอนเรื่องราวของพุทธประวัติ ตอนสําคัญ ๆ ตัวอยาง เชน
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รูปดอกบัว เปนสัญลักษณแหงการประสูติ
รูปบัลลังกและตนโพธิ์ เปนสัญลักษณแหงการตรัสรู
รูปธรรมจักรและกวางหมอบ เปนสัญลักษณแหงการปฐมเทศนา ณ อิสิปตน

มฤคทายวนั
รูปสถูป เปนสัญลักษณแหปรินิพพานรอยพระพุทธบาท

เปนสัญลักษณแหงการประทับรอยแหงพุทธ
ศาสนาขององคพระสัมาสัมพุทธเจาลงบนพื้น
แผนดินที่พระธรรมของพระองคเผยแพรไปถึง

2. ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรม
การสรางประติมากรรมเพื่อตกแตงสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามี

วัตถุประสงคเพื่อสะทอนคติความเชื่อทางศาสนา ดวยการพรรณนาหรือบรรยายดวยการเลาเรื่อง
ดวยภาพประติมากรรมทั้งยังเปนการประดับตกแตงศาสนสถาน ใหเกิดคุณคา ความงาม อลังการ 
อันกอใหเกิดความเขาใจและความเลื่อมใสศรัทธา ประติมากรรมตกแตงสถาปตยกรรมแบงตาม
หนาที่ใชสอย ไดแก ประติมากรรมเลาเรื่องและประติมากรรมลวดลายประดับ

2.1 ประติมากรรมเลาเรื่อง เปนประติมากรรมเทคนิคปูนปนหรือแกะสลัก เปนภาพ
นูนทั้งนูนสูงและนูนต่ํา บริเวณที่ติดตั้งงานไดแก ฐาน ผนัง หรือหนาบันของอาคารทั้งภายในและ
ภายนอกโดยแสดงเรื่องราวทางศาสนาเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือชาดก (ทศชาติ) โดยประติมากรจะ
เลือกเรื่องหรือตอนที่สําคัญ ๆ มาแสดงใหเหมาะสมกับพื้นที่ในการสรางงานที่มีอยู

2.2 ประติมากรรมลวดลายประดับ  เปนประติมากรรมที่สรางขึ้นเพื่อประดับตก
แตงอาคารทางศาสนา ใหเกิดคุณคาทางความงาม และสะทอนคติความเชื่อทางศาสนาใหปรากฏ
เปนรูปธรรม

2.3 ประติมากรรมตกแตงสะทอนความเชื่อ เปนประติมากรรมตกแตงประดับ
อาคารหรือศิลปวัตถุ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความหมายและสะทอนคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา ไดแกคติไตรภูมิและจักรวาลเปนหลัก เชน ฐานรูปสัตว บันไดนาค เปนตน

ค. จิตรกรรม
ความหมายโดยทั่วไปของ “จิตรกรรม” คือ ภาพวาดระบายสีบนพื้นแผนราบ เสน-สี

เปนองคประกอบหลกัสาํคญั ทีป่ระกอบกนัเปนภาพ สวนผูสรางงานจติรกรรมนัน้เรยีกวา “ชางเขียน
หรือจิตรกร” (สันติ เล็กสุขุม 2535 : 161)
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ประเภทของจิตรกรรม
การกําหนดและจําแนกประเภทของงานจิตรกรรมไทยอาจจําแนกได 2 วิธี คือ 

จําแนกโดยประเภทของวัสดุหรือพื้นที่รองรับภาพจิตรกรรม และจําแนกโดยอาศัยการพิจารณาจาก
รูปแบบที่ปรากฏดวยสายตา (สุรศักดิ์ เจริญวงศ 2535 : 1)

จิตรกรรมไทยจําแนกโดย วัสดุหรือพื้นท่ีรองรับ อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
จิตรกรรมฝาผนัง (เคลื่อนที่ไมได) และจิตรกรรมที่เคลื่อนที่ได (วรรณภา ณ สงขลา 2535 : 1)

1. จิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting)  เปนจิตรกรรมที่เคลื่อนที่ไมได เพราะเขียน
ลงบนโครงสรางของตัวอาคาร เชน ฝาผนัง เพดาน เสา คอสอง ขื่อ คาน และบานประตู เปนตน 
จิตรกรรมฝาผนังเหลานี้ที่มีอยูตามวัดตาง ๆ มักจะพบเขียนอยูที่ อุโบสถ วิหาร ศาลา หอไตร กรุใน
พระเจดียหรือพระปรางค และตามกุฏิตาง ๆ เปนตน เร่ืองที่เขียนสวนมากไดแก พระพุทธประวัติ 
เทพชุมนุม ไตรภูมิ ชาดกตาง ๆ วรรณกรรมทางศาสนา ปริศนาธรรม ตํานาน นิทานพื้นบาน พระ
ราชพิธี ประเพณี และเหตุการณสําคัญตาง ๆ ฯลฯ

2. จิตรกรรมที่เคลื่อนที่ได (Eassel Painting)  เปนจิตรกรรมที่เขียนลงบนวัตถุที่
สามารถเคลื่อนที่ได เชน สมุดขอย พระบฏ ตูพระธรรมตาง ๆ สวนใหญเปนภาพที่เขียนดวยเรื่อง
ราวเชนเดียวกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง แตเปนภาพเขียนที่มีพื้นภาพขนาดเล็กกวาจิตรกรรมฝาผนัง 
การสรางองคประกอบของภาพจึงจัดใหเปนกลุมเล็กและมีเทคนิคที่ตางออกไป เชน การเขียนลาย
รดน้ํา ลายกํามะลอ หรืออาจปดทองประดับกระจก เปนตน

จุดมุงหมายและแนวคิดของจิตรกรรม
จิตรกรรมที่สรางขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา สวนใหญจะเขียนอยูภายในอาคารทาง

ศาสนา ไดแก โบสถ วิหาร มีวัตถุประสงคที่จะเสนอคติเชื่อทางศาสนา โดยสรางพื้นที่วางของผนัง
อาคารใหมีความหมายขึ้น ดวยภาพพรรณนาเรื่องราวตาง ๆ ในพระพุทธศาสนา ไดแก ภาพพุทธ
ประวัติ ภาพเลาเรื่องชาดก เปนตน สรางบรรยากาศและเรงเราอารมณใหผูดูรูสึกคลอยตาม เกิดความ
ยินดี พอใจ และเขาใจ นอมนําไปความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนายิ่งขึ้น (สมชาติ มณีโชติ 2529 : 26 ; 
สุรศักดิ์ เจริญวงศ 2535 : 6)

สมชาติ มณีโชติ (2529 : 12) ไดกลาวถึง มูลเหตุในการสรางจิตรกรรมฝาผนังในอาคาร
ทางพระพุทธศาสนาแยกได 2 ประเด็นสําคัญ คือ

- ผูสรางตองการใชภาพประดับตกแตงอาคาร หรือโบราณสถานที่สรางขึ้นใหมีความ
งามสมกับเปนพุทธศาสนสถาน ทั้งนี้ไดมีผูทําการวิจัยแลวและทราบไดวาจิตรกรรมฝาผนังนั้น มี
การออกแบบใหผสมกลมกลืนกับรูปแบบของอาคาร ทั้งยังมีการวางแผนการวาดภาพพรอมกับการ
สรางอาคารดวย ในลักษณะเชนนี้ถือไดวา ผูสรางมุงถึงประเด็นของความงามเปนประการสําคัญ
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- เพื่อตองการใชเปนสื่อ (Media) ในการเรียนรู ซ่ึงเปนความหมายโดยนัยที่แฝงไว 
เพราะศิลปะนั้นคือ ภาษาชนิดหนึ่งและเปนภาษาสากลดวย เพราะมีรูปภาพเปนเครื่องมือในการ
บรรยายความหรือเลาเรื่องเหตุการณ ที่ผูดูยอมเกิดความเขาใจไดโดยไมตองอาศัยการเรียนรู หรือ
อานคําจารึกตัวอักษรใด ๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนั้นแลว เสมอชัย พูลสุวรรณ (2539 : 17) ไดกลาววา “จิตรกรรมพุทธศิลปของ
ไทย ซ่ึงมักมีเนื้อหาและตําแหนงของภาพ ที่ถูกกําหนดใหสัมพันธอยางเปนระบบกับผังและ
ประเภทของอาคารพุทธสถานนั้น นาจะมิไดเปนแตเพียงงานประดับตกแตงเพื่อความงาม หรือ เปน
ภาพเลาเรื่องอยางสามัญเทานั้น หากแตวาจิตรกรรมอาจไดทําหนาที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งเพื่อ
เปนสื่อสัญลักษณที่สรางความหมายพิเศษบางประการใหกับพุทธสถาน”

ดังนั้นอาจกลาวไดวาวัตถุประสงคของการสรางจิตรกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนานั้นมี
ความมุงหมายทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม การพิจารณานอกจากจะใหความสําคัญกับเนื้อหา
โดยตรง และแงมุมทางสุนทรียะภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงลักษณะของภาพจิตรกรรมที่มีความ
สัมพันธของตัวอาคารที่สรางขึ้นดวย

โครงสรางของสถาปตยกรรมไทยกับองคประกอบของจิตรกรรมไทย โครงสรางของ
สถาปตยกรรมไทย (เฉพาะโบสถ วิหาร) เฉพาะสวนที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ ผนังหุมกลองดาน
หนา (หนาพระประธาน) ผนังหุมกลองดานหลัง (หลังพระประธาน) ผนังดานขางทั้งสองดานตั้งแต
เหนือขอบหนาตางขึ้นไปถึงเพดาน ซ่ึงรวมเรียกวา “คอสอง“ ผนังหองระหวางชองหนาตางและ
บริเวณบานประตู หนาตาง (ดูแผนผัง)

ภาพที่ 2  แสดงโครงสรางของสถาปตยกรรมไทยกับองคประกอบของจิตรกรรมไทย
ที่มา : สมชาติ มณีโชติ, จิตรกรรมไทย ( กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2529), 31.
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1.3  พุทธศิลปในอินเดีย

พระพุทธศาสนา อุบัติขึ้นและมีความเจริญรุงเรืองอยูในทางภาคเหนือของประเทศ
อินเดียเมื่อประมาณ กวา 2500 ปที่ผานมา โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระบรมศาสดา

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว เปนเหตุใหพุทธศาสนิกชน ผู
เล่ือมใสศรัทธาในคําสอนของพระองคไดสรางสรรค “งานพุทธศิลป” ขึ้นดวยเหตุผล 2 ประการ 
กลาวคือ

1. เพื่อเปนสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงพระองค และพระธรรมที่ทรงประดิษฐานไวในโลก 
ดวยความเคารพบูชา ไดแก พุทธเจดีย

2. เพื่อเปนเครื่องมือ (อุปกรณ) ในการเผยแพรคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ใหเปน
รูปธรรมและสงเสริมการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา อันเปนหนาที่ของพุทธศาสนิกชน ไดแก  
พุทธสถาน

ตารางที่ 2 แสดงสรุปพุทธศิลปอินเดียที่สําคัญ

พุทธศิลปอินเดีย สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
สมัยพระเจาอโศกมหาราช
ราวพุทธศตวรรษ ที่3-6

- สถูปสัญจี - ภาพสลักเลาเรื่องพุทธ
ประวัติและนิทานชาดกที่
ซุมประตู (โตรณะ) สถูป
สัญจี

สมัยคันธารราฐ
ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7

- พระพุทธรูป

สมัยคุปตะ
ราวพุทธศตวรรษที่ 9-11

พุทธสถานในถ้ํา
(ถํ้าอชันตา)

- พระพุทธรูป
(ประติมากรรมนูนสูง)

- จิตรกรรมฝาผนังที่
ถํ้าอชันตา (Ajanta)
จิตรกรรมที่งามที่
สุดอยูในถ้ํา
หมายเลข 1

ที่มา : ภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., ประวัติศาสตรศิลปะประเทศไทยใกลเคียง (กรุงเทพมหานคร : มติชน,
2540), -45.
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1.4 พุทธศิลปในประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ความแตกแยกทางสลีสามญัตา (การปฏบิตั)ิ และทฏิฐสิามญัตา (ความเหน็) ของคณะสงฆ

เปนผลใหเกิดลัทธิตาง ๆ (พระราชธรรมนิเทศ 2536 : 136-151) ดังนั้นพระพุทธศาสนาที่ไดเขามา
ประดิษฐานในประเทศไทยในชวงเวลาตาง ๆ นั้น จึงมีความแตกตางกันตามความเชื่อและหลัก
ปฏิบัติ อันมีผลตอรูปแบบของงานพุทธศิลป ซ่ึงสามารถสรุปลําดับการเขามาของพระพทุธศาสนา
ได 4 ยุค ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 3 แสดงลําดับการเขามาประดิษฐานของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ยุคที่ 1
ลัทธิหินยาน
อยางเถรวาท

สันนิษฐานวาพระพุทธศาสนาในยุคนี้เปนลัทธิเถรวาทที่เผยแพรในสมัย
พระเจาอโศกมหาราช (กอน พ.ศ. 500) และไดเขามาประดิษฐานที่เมือง
นครปฐมเปนแหงแรก งานพุทธศิลปะในยุคนี้ทําตามแบบอยางจาก
อินเดีย

ยุคที่ 2
ลัทธิมหายาน

พระพุทธศาสนามหายาน มีความเชื่อและนับถือพระโพธิสัตวไดเผย
แพรเขามาสูบริเวณภาคใต ตั้งแต จ.สุราษฎรธานี ลงไปจนถึง จ.ปตตานี 
(ราว พ.ศ.1300) งานพุทธศิลปที่สําคัญไดแก ประติมากรรมรูปพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระบรมธาตุเมืองไชยา

ยุคที่ 3
ลัทธิมหายาน
อยางพุกาม

ลัทธิมหายานอยางพุกาม ไดเผยแพรทางบริเวณภาคเหนือของไทยราว 
พ.ศ. 1600

ยุคที่ 4
ลัทธิลังกาวงศ

การสังคายนาและการจัดระเบียบขอวัตรปฏิบัติ ประกอบกับพระสงฆ
ลังกาวงศปฏิบัติเครงครัดในพระธรรมวินัย เปนเหตุใหพระพุทธศาสนา
รุงเรืองในลังกาทวีป และไดเผยแพรเขามาสูประเทศไทยราว พ.ศ. 1800 
โดยเริ่มตั้งคณะที่เมืองนครศรีธรรมราชกอน จากนั้นไดแพรหลายขึ้นไป
สูสุโขทัยและไดนับถือกันมาจนทุกวันนี้ งานพุทธศิลปที่เปนผลมาจาก
พระพุทธศาสนาลังกาวงศ ไดแก การเกิดวัดคามวาสี และอรัญวาสี ใบ
เสมาซอน 2 ใบ (พระสงฆลังการังเกียจสมณวงศอ่ืน)

ทีม่า : ดาํรงราชานภุาพ, กรมพระยา, ตาํนานพทุธเจดยี (กรุงเทพมหานคร : คลังวทิยา, 2517), 125-145.
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ผูสรางงานพุทธศิลป
จุดประสงคของการสรางงาน พุทธศิลป ก็เพื่อนําเสนอเรื่องราวอันเนื่องในพระพุทธ

ศาสนาเพื่อถวายเปนพุทธบูชาของพุทธศาสนิกชน อันเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นผูสราง
งานจึงกระทําดวยความปราณีต ซ่ึงตองเปน “ชาง” (ผูสราง) ที่มีความรูความสามารถเปนอยางยิ่ง

คาํวา “ชาง” เปนคาํทีเ่รียกใช ผูทาํงานศลิปะมาตัง้แตโบราณ (เฉพาะในคตขิองศลิปะไทย) 
หมายถึงผูทํางานฝมือ การเรียนรู ฝกฝนงานชางในอดีตสืบทอดตอเนื่องกันมา จากคนรุนหนึ่งถาย
ทอดมายังคนรุนตอ ๆ มา กอใหเกิดการแบงกลุมของชาง ตามระดับความสามารถและฝมือ ดังเชน 
ถาเปนผูที่มีความชํานาญและมีฝมือเปนเลิศ จนมีผูมอบตัวใหเปนศิษย ก็มักเรียกวา “ครูชาง” บางคน
เปนผูสรางงานได มีความสามารถในการออกแบบควบคุมใหคนอื่นทํางานไดจัดวา เปนชางที่เกงมี
ความชํานาญ ในระดับดีก็เรียกวา “นายชาง” สวนคนอื่นที่มีความสามารถเพียงทําตามแบบหรือตาม
ที่นายชางหรือครูชางกําหนดใหทําก็เปนเพียง “ชางธรรมดา ๆ ”

การศกึษาในเรือ่งของการสรางศลิปกรรมในศาสนา หรือเร่ืองราวของชางในอดตีทาํไดยาก 
อันเนื่องมาจากอาจไมนิยมบันทึกดังเชนหนังสือชนิดอื่น เชน บันทึกจดหมายเหตุ ตํารายา เปนตน 
ประกอบกับการบันทึกการสรางศิลปกรรมในศาสนา มักระบุแตผูส่ังใหสรางหรือจางใหสราง  
คําอุทิศผลบุญมักมีแตผูใหสรางหรือผูจาง ซ่ึงไมเกี่ยวกับชางผูสรางสรรคนั้น ทําใหไมทราบบทบาท
ของชางเทาที่ควร

ประเภทของชาง
วิบูลย ล้ีสุวรรณ (2529 : 68-71) ไดแบงประเภทของชางออกเปน 4 ประเภทตามสถาน

ภาพของชาง ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 4  แสดงประเภทของชางตามสถานภาพ

1. ชางหลวง ไดแก ชางที่สังกัดอยูตามกรม กอง ของกระทรวงตาง ๆ เปนชางที่มีบท
บาทสําคัญในการสรางงาน ศิลปกรรมล้ําคาในวัฒนธรรมหลวง

2. ชางพระสงฆ ไดแก พระภิกษุที่มีฝมือทางเชิงชางจําพรรษาอยูตามวัดตาง ๆ
3. ชางเชลยสัก ไดแก ชางชาวพื้นเมืองที่สรางงานไวใหกับทองถ่ินตน
4. ชางมหาดเล็ก ไดแก ชางที่มีสกุลทั้งหลาย ลูกขุนนางพอคา วานิชยคหบดี
5. ชางทหารใน ไดแก ชางรักษาในพระองคพระเจาอยูหัว
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พุทธศิลปในประเทศ
1. พุทธศิลปสมัยตนประวัติศาสตร

ตารางที่ 5  แสดงสรุปพุทธศิลปสมัยตนประวัติศาสตร

พุทธศิลป สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
สมัยทวารวดี
ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-16

- พระปฐมเจดีย
- พระเจดียจุลประโทน
- พระเจดียกูกุดและรัตน
เจดีย จ.ลําพูน

- ภาพปูนปนนูนสูงเลาเรื่อง
นิทานชาดก ประดับรอบ
ฐานพระเจดียจุลประโทน

- จารึกคาถาเย ธรรมมา
- ธรรมจักร
- ภาพจําหลักบนใบเสมาหิน
เลาเรื่องพุทธประวัติและ
ชาดก ที่เมืองฟาแดดสงยาง

สมัยศรีวิชัย
ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13-14

- พระบรมธาตุไชยา
    จ.ราษฎรธานี

- พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร

สมัยลพบุรี
ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-18

- วัดพระพายหลวง
- พระปรางคสามยอด
- ปราสาทหินกําแพงแลง
- ปราสาทหินพิมาย

- พระพุทธรูปนาคปรก

ที่มา : สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., ศิลปะในประเทศไทย, พิมพคร้ังที่ 11 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 44.
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2. พุทธศิลปสมัยประวัติศาสตร

ตารางที่ 6 แสดงสรุปพุทธศิลปสมัยประวัติศาสตร

พุทธศิลป สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
สมัยลานนา
ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 16-23

- พระธาตุหริภุญชัย
- พระธาตุดอยสุเทพ
- วัดพระธาตุลําปาง
หลวง

- เศียรพระพุทธรูป
(พระแสนแสว)

- พระพุทธสิหิงค

- จิตรกรรมภายใน
วิหารน้ําแตมวัด
พระธาตุลําปาง
หลวง จ.ลําปาง

สมัยสุโขทัย
ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 19-20

- เจดียทรงพุมขาวบิณฑ
วัดพระศรีมหาธาตุ
จ.สุโขทัย

- เจดียวัดชางลอม
    จ.สุโขทัย
- วิหารหลวง (พระพุทธ
ชินราช)

- วัดพระศรีมหาธาตุ
พิษณุโลก

- พระพุทธรูป 4 อิริยาบถ
วัดพระเชตุพนฯ

- พระพุทธรูปรูปสมัย
สุโขทัย 4 หมวด

- ภาพจารบนหิน
ชนวนเลาเรื่อง
นิบาตชาดกที่วัด
ศรีชุม จ.สุโขทัย

สมัยอูทอง
ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 17-20

- เจดียพระมหาธาตุ
จ.ชัยนาท

- พระพุทธรูปอูทอง
3 แบบ

- พระประธานภายใน
พระอุโบสถ วัดไลย
จ.ลพบุรี

- เศียรพระพุทธรูป
วัดธรรมิกราช
จ.พระนครศรีอยุธยา
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ตารางที่ 6 (ตอ)   

พุทธศิลป สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
สมัยอยุธยา
ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 20-23

- วัดพุทไธสวรรย
- วัดพระราม
- วัดมหาธาตุ อยุธยา
- วัดราชบูรณะ
- วัดพระศรีสรรเพชญ
- วัดไชยวัฒนาราม
- วัดกษัตริยาธิราชฯ
- วัดหนาพระเมรุ

- พระพุทธรูปทรงเครื่อง
วัดหนาเมรุ จ.พระนคร

    ศรีอยุธยา
- ฐานเสมา วัดสระบัว
จ.เพชรบุรี

- จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระ
อุโบสถ วัดเกาะ
แกวสุทธา
ราม จ.เพชรบุรี

สมัยรัตน
โกสินทร
ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 24-25

- วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม

- วัดมหาธาตุ
- วัดสุทัศนเทพวรารามฯ
- วัดอรุณราชวรารามฯ
- วัดพระเชตุพนฯ
- วัดราชโอรสฯ
- วัดราชประดิษฐฯ
- วัดเบญจมบพิตรฯ

- พระพุทธธรรมมิศรราช
(พระประธานภายใน
พระอุโบสถวัดอรุณ
ราชวรารามฯ)

- บานประตูวิหารหลวง
วัดสุทัศนเทพวรารามฯ

- พระศรีศากยะทศพล
ญาณประธานพุทธ
มณฑลสุทรรศน

- จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระที่นั่ง
พุทไธสวรรย
(วังหนา)

- จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระ
อุโบสถวัดบวร
นิเวศฯ (ขรัว อิน
โขง)

- จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระ
อุโบสถวัดราชาธิ
วาส
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2.  การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน

“พิพิธภัณฑ” เปนคําที่ตรงกับภาษาอังกฤษคือ “Museum” ซ่ึงมีรากศัพทเปนคําในภาษา
กรีก หมายถึง วิหารของมิวเซส คําวา มิวเซส (Muses) คือเทพธิดาทั้งเกาของเทพเจาจูปเตอร (Zeus) 
กับเทพีนีโมซีน (Mnemosyne) เทพธิดาทั้งเกาองคประทับรวมกันในเทวาลัยที่เรียกวา มูเซออน 
(Mouseion) (Temple of the Muses) โดยแตละองคจะทรงคุณวุฒิในสรรพวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา
เลาเรียนกันอยูในสมัยกรีก ประกอบดวย (จิรา จงกล ม.ป.ป. : 4-5)

ความหมายของเทวาลัยอันเปนที่มาของคําวา “พิพิธภัณฑสถาน” ประกอบดวยแนวคิด
สําคัญ 2 ประการ ซ่ึงเปนที่มาของแนวความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานในปจจุบัน คือ

1. เทวาลยัของเทพธดิาเปนสถานทีเ่กบ็รวบรวมสิง่ของและรวบรวมศลิปวทิยาการตาง ๆ 
อันเปนสถานที่ซ่ึงผูสนใจใฝรูวิชาไดมาเลาเรียนศึกษาหาความรูกัน (ความรู)

2. การที่ผูสนใจศึกษาเลาเรียนมาสูเทวาลัยนั้นยอมไดรับแรงบันดาลใจจากวิชาความรู
ใหม ไดรับสัมผัสกับความบันเทิงใจจากกิจกรรมทั้งทางศิลปะ (Art) กวีนิพนธ (Poetry) และวิทยา
ศาสตร (Science) ที่มีสอนกันอยูในสถานที่นั้น (ความเพลิดเพลิน)

2.1  ความหมายของพิพิธภัณฑสถาน

คําวา “พิพิธภัณฑ” ของไทยบัญญัติขึ้นโดยรัชกาลที่ 4 ปรากฏคํานี้ในครั้งแรกเปนสวน
หนึ่งในชื่อของ “พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ” ซ่ึงเปนพระที่นั่งองคหนึ่งในหมูพระอภิเนาวนิเวศน
ที่โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นใน พ.ศ. 2400 เพื่อเปนสถานที่เก็บและจัดแสดงสิ่งของ โดยที่คําวา 
“พิพิธภัณฑ” สามารถแยกตามรูปคําและความหมายของคําไดดังนี้ (อารีย อัศวนุภาพ 2532 : 5  
อางถึงใน วิเชียร วิไลแกว 2543 : 10) พิพิธ เปนภาษาบาลีและสันสกฤต แปลวา ตาง ๆ กัน ภัณฑ
แปลวา ส่ิงของ เครื่องใช พิพิธภัณฑ จึงแปลรวมความไดวาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ นานา ที่เก็บรวบ
รวมไวเพื่อการศึกษาชื่นชมและศึกษาหาความรู เชน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เปนตน สถาน หมายถึง 
แหลง ที่ตั้ง ปราการ เปนคําเติมทายสถานที่สําคัญเปนการเฉพาะแหง อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีผู
ใหความหมายของพิพิธภัณฑสถานไวตาง ๆ กันดังนี้

ความหมายตามพจนานุกรมและสารานุกรมฉบับตาง ๆ ดังนี้
1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525

พิพิธภัณฑ หมายถึง ส่ิงของตาง ๆ ที่รวบรวมไวเพื่อประโยชนในการศึกษา เชน 
โบราณวัตถุศิลปวัตถุ เปนตน
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พิพิธภัณฑสถาน หมายถึง สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งตาง ๆ ที่มีความ
สําคัญดานวัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษา
เลาเรียนและกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ

2. Encyclopedia Americana
ใหคําจํากัดความไววา “Museums” หมายถึงสถาบันที่มีหนาที่ 3 ประการ คือ เก็บ

รวบรวมสงวนรักษาและแสดงถึงสิ่งตาง ๆ บรรดาสิ่งเหลานี้อาจจะเปนวัตถุธรรมชาติที่เกี่ยวกับ 
ภูมิวิทยา ดาราศาสตร หรือชีววิทยา หรือแสดงเกี่ยวกับกําเนิดของมนุษยในประวัติศาสตร ศิลป หรือ
วิทยาศาสตร วัตถุประสงคของพิพิธภัณฑอาจจะมุงเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งใน 3 ประการดังกลาว
มาแลวขางตน หรือแสดงออกซึง่ปรชัญาและวถีิทางดาํเนนิชวีติ นอกจากนัน้เชนเดยีวกบัสถาบนัอืน่ ๆ 
ซ่ึงยอมจะแสดงออกซึ่งความนิยมชมชอบ ความมุงหวัง ตลอดจนทีทาของชุมชนนั้น ๆ ก็ได 
(สะอาด ปายะนันท 2507 : 1 อางถึงใน วิเชียร วิไลแกว 2543 : 13)

ความหมายจากองคกรพิพิธภัณฑตาง ๆ (มงคล สุขสําราญ 2541 : 135-136)
1. สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ (ICOM)

“เปนสถาบันถาวรที่สังคมจัดตั้งขึ้นโดยไมหวังผลกําไร เพื่อเปดบริการใหแก 
สาธารณชนทําหนาที่รวบรวม สะสม สงวนรักษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย เผยแพรและจัดแสดงซึ่งหลัก
ฐานและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับมนุษย โดยมุงหมายที่จะนําเสนอความรู การศึกษา และความ
เพลิดเพลิน”

2. สมาคมการพิพิธภัณฑ (The Museums Association)
“เปนสถาบันที่รวบรวม สะสม ศึกษาวิเคราะหวิจัย สงวนรักษา จัดแสดง และนํา

เสนอเรื่องราว ความเปนมาของหลักฐาน วัตถุ และขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนของสาธารณชน
โดยแยกความหมายของในแตละคําที่เกี่ยวของ ดังนี้ สถาบัน หมายถึงการจัดตั้งอยางมีแบบแผนและ
ถาวร การรวบรวมสะสม หมายถึงการไดมาในทุกรูปแบบซึ่งหลักฐาน วิเคราะหวิจัยเนนความ
ตองการ ที่จะรักษาไวซ่ึงประวัติขอมูล สงวนรักษาคือมาตรการทุกรูปแบบที่ใหความคุมครองปลอด
ภัยตอวัตถุ จัดแสดงเปนการประกันตอผูชมวาจะตองไดชมวัตถุที่รวบรวมไวอยางนอยก็จํานวนหนึ่ง
ที่คัดเลือกมาแสดง นําเสนอคือการเสนอเรื่องราวดวยขบวนการตาง ๆ เชน เทคนิคการจัดแสดง การ
ศึกษา วิจัย และการตีพิมพ วัตถุหมายถึงสิ่งของที่จับตองไดในขณะที่ หลักฐานหมายถึงการประกัน
วาวัตถุนั้นเปนของจริง ขอมูลท่ีเก่ียวของคือความรูที่ปองกันมิใหวัตถุในพิพิธภัณฑเปนเพียงของ
แปลกประหลาด แตจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวัตถุนั้น ๆ เชน ประวัติที่ผานมา การประดิษฐ 
หรือที่มาและการใชงาน เพื่อประโยชนของสาธารณชน เปนการสะทอนใหเห็นวาพิพิธภัณฑสถาน
รับใชสังคม”
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ความหมายจากผูเก่ียวของกับพิพิธภัณฑสถาน
นเิชต สุนทรพทิกัษ (อางถงึใน ธวชัชัย ผลเพิม่ 2533 : 22) กลาววา “พพิธิภณัฑชนดิตาง ๆ 

นั้น เปนเหมือนสถานศึกษาเปดเฉพาะสาขาวิชา ที่จัดกิจกรรมและเรื่องราวที่นาสนใจนารูนาศึกษา 
ไวใหผูสนใจทั้งหลายไดเขาไปศึกษาหาความรูตามใจปรารถนา พิพิธภัณฑนั้น ตองจัดเปนสถาบัน
การศึกษาที่เปดโอกาส อันเทาเทียมกันอยางยิ่งใหแกคนทุกเพศทุกวัย ไดมีโอกาสศึกษาหาความรู
ดวยตนเองไดตลอดชีวิตโดยอิสระ”

ศรีศักร วัลลิโภดม (2530 : 24) มีความเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ วา “พิพิธภัณฑสถานมี
ความหมายสําคัญโดยตรงตอการศึกษานอกระบบหรือนอกหลักสูตร กลาวคือ เปนแหลงรวมความรู 
ความเขาใจในเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหแกคนในสังคม ชวยใหคนในสังคมแตละ
ทองถ่ิน แตละภมูภิาครูจกัตนเอง และอกีประการหนึง่กค็อื การแสดงใหคนภายนอกทีเ่ปนชาวตางชาติ
ตางกลุม ไดรูความเปนมาในทางวัฒนธรรม ของบานเมืองเราอยางถูกตอง ซ่ึงนับวาพิพิธภัณฑมีบท
บาทสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษา”

ความหมายของ “พิพิธภัณฑสถาน” ดังที่กลาวมานั้น แมผูนิยามจะใหความหมายที่ 
แตกตางกนัในรายละเอยีด แตเมือ่สรุปจดุรวมพบวาแมความเหน็เหลานัน้จะมจีดุเนนทีต่างกนัแตกใ็ห
ความหมายและความสาํคญักบัพพิธิภณัฑสถาน ภายในกรอบการนยิามของไอคอม คอื พพิธิภณัฑสถาน 
เปนสถาบันเปดท่ีมุงใหบริการการศึกษา และความสนุกสนานเพลิดเพลินแกสาธารณชนทั่วไป ใน
เร่ืองราวเกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยพิพิธภัณฑแตละแหงสามารถที่จะเลือกใหความรูและ
บริการเพียงดานหนึ่งดานในก็ได และไมจําเปนตองใหบริการครบทุกดาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเด็น
ความสนใจ วัตถุประสงคและความพรอมของพิพิธภัณฑสถานนั้น ๆ

2.2  ความคิดพื้นฐานและหลักการของพิพิธภัณฑสถาน

แนวความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน มีจุดกําเนิดจากการเก็บรวบรวมสะสม 
ทรัพยสมบัติ วัตถุ ศิลปะโบราณคดี หรือส่ิงแปลกประหลาดไวเปนสมบัติสวนตัวมากอน ตอมาภาย
หลังจึงไดเปดใหสาธารณชนไดชม ศึกษา และพัฒนาจนกระทั่งพิพิธภัณฑสถานกลายเปนสถาบัน
ถาวรเพื่อใหบริการทางการศึกษา และใหความเพลิดเพลินแกประชาชนทั่วไป (วิเชียร วิไลแกว 2543 
2543 : 16)

แนวความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ปรากฏมีแนว
ความคิดหลักเพียง 2 แนวคิด คือ (เพ็ญพรรณ เจริญพร 2540 : 66)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25

1. การอนุรักษ
เปนแนวความคิดที่เกิดจากการเห็นคุณคาของวัตถุ หรือส่ิงของและตองการจะรักษา

ไวใหคงอยูตลอดไป เมื่อเขาไปในพิพิธภัณฑที่มีแนวความคิดอนุรักษ ก็จะพบปายหามตาง ๆ เชน 
“หามจับ” “กรุณาอยาจับ” เปนตน ซ่ึงก็เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดแกวัตถุ และบางครั้งก็จะ
พบการจัดแสดง ที่ใชแสงสลัว ๆ ก็เนื่องมาจากการปองกันแสงที่จะทําความเสียหายแกวัตถุประเภท
กระดาษ ภาพเขียน

การออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ แนวคิดนี้ ก็จะตองมีหองและอาคารที่มั่นคงแข็งแรง 
ปองกนัการขโมยจากมนษุย และภยัธรรมชาตเิชน ฝน แดด ความชืน้ ตวัอยางพพิธิภณัฑสถานแนวคิด
การอนุรักษในประเทศไทย เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ซ่ึงก็เร่ิมจากแนวคิดในการอนุรักษแลวก็
มาเสริมทางดานใหการศึกษาในยุคตอมา

2. การใหการศึกษา
เปนแนวความคิดที่เกิดหลังแนวความคิดอนุรักษ มีจุดมุงหมายเพื่อการใหความรูแก

ผูชม ดังนั้น ส่ิงของตาง ๆ ที่เอามาจัดแสดง ก็จะเนนใหผูชมไดรับความรู ไดรับการศึกษามากกวาที่
จะอนุรักษเมื่อเขาไปในพิพิธภัณฑแนวคิดนี้ ก็จะพบปาย “กรุณาจับหนอย”

อาคารพิพิธภัณฑก็จะไดรับการออกแบบ เชนอาคารอาจเปดโลงเพื่อใหความรูสึก
เชิญชวน ตัวอยางเชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เปนตน

แนวความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทั้ง 2 แนวความคิด เปนเสมือนแนวทาง 
(Guideline) เร่ิมตนที่จะนําไปสูขั้นตอนในการทํางาน และยังบงบอกทิศทางของพิพิธภัณฑที่จะ
ดําเนินตอไป

ภาพที่ 3  แสดงแนวความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน

แนวความคิดในการตั้งพิพิธภัณฑสถาน

เพื่อการอนุรักษ (วัตถุเปนศูนยกลาง) เพื่อการศึกษา (มนุษยเปนศูนยกลาง)

รูปแบบในการจัดแสดง อ่ืน ๆ รูปแบบในการจัดแสดง อ่ืน ๆ
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พิพิธภัณฑสถานในปจจุบัน มีแนวคิดและหลักการพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงแตกตางจาก
การจัดพิพิธภัณฑในยุคตน ๆ อยูหลายประการ ขณะเดียวกันหลักการเดิมบางประการก็ยังคงอยู ซ่ึง
สามารถสรุปหลักการของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ดังนี้ (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ 2521 : 4)

1. เพื่อรวบรวมเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรม ทุกประเภทของชาติไวมิใหเสื่อมสูญ 
และจัดแสดงใหประชาชน ไดศึกษาคนควา หาความรู

2. เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสารทุกสาขาของศิลปวิทยา เชน โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ชาติพันธุวิทยา เทคโนโลยี และนวัตกรรมตาง ๆ เปนตน โดย
แหลงขอมูลเหลานี้ สามารถใหบริการการศึกษาแกประชาชนไดอยางกวางขวางดวย

3. เพื่อเปนแหลงการศึกษานอกระบบ สําหรับผูไมมีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน 
และเพื่อเปนแหลงที่สามารถจัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพและเหมาะสม เพื่อสนองความตองการของ
สถานศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ใหเขามาใชส่ือเหลานั้นไดอยางเสมอภาคกัน ทั้งยังสามารถจัด 
กจิกรรมพฒันา เยาวชนในรปูแบบตาง ๆ เชน กจิกรรมทางวทิยาศาสตรนอกระบบโรงเรยีน กจิกรรม 
คายวิชาการเพื่อฝกฝนความมีระเบียบวินัย ความรักสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการอนุรักษ
ทรัพยากร และการรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล เปนตน

4. เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ ใหความเพลิดเพลินแกประชาชนทุกวัย ขณะเดียวกันก็
ชวยใหเกิดการใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม โดยจัดสื่อการเรียนรูใหนาสนใจและ
เกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู ตลอดจนจัดสวนและสภาพแวดลอมใหสวยงามรมร่ืนและให
บริการเพื่อการพักผอน เชนเดียวกับสวนสาธารณะทั่วไป

5. เพื่อจัดใหเปนแหลงสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ ซ่ึงสามารถ 
ดึงดูดนักทองเที่ยว ทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศ ใหเขามาศึกษาชื่นชมกับมรดกทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

6. เพื่อมุงสงเสริมใหเปนสถาบันการศึกษาเปดอยางแทจริง ที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
สามารถเขามาแสวงความรูดวยตนเองไดตลอดเวลา อยางเทาเทียมกัน

2.3 บทบาทและหนาท่ีของพิพิธภัณฑสถาน

บทบาทของพิพิธภัณฑสถานตอสังคมในมุมกวาง รวมถึงประโยชนที่พึงจะมีตอชุมชน
ที่พิพิธภัณฑสถานนั้นตั้งอยู ที่สําคัญมีอยู 3 ประการ คือ บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม บทบาท
ทางเศรษฐกิจ และบทบาททางการเมือง (มงคล สําราญสุข 2541 : 137) อาจสรุปไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 7  แสดงบทบาทของพิพิธภัณฑสถาน

บทบาท รายละเอียด
- บทบาททางสังคมและ
  วัฒนธรรม

เปนศูนยรวมทางวัฒนธรรมของสังคม
เปนองคกรที่สงวนรักษาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
เปนองคกรที่ใหบริการทางการศึกษาแกคนในสังคมและตางถิ่น
เปนองคกรที่สรางจิตสํานึก และความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของสังคม

- บทบาททางเศรษฐกิจ เปนสถานที่พักผอนและทองเที่ยวของคนในสังคมและตางถิ่น
- บทบาททางการเมือง ทําใหคนในสังคมรูจักตนเอง, รักถ่ิน, อยูรวมกันอยางปกติ

ประสานใหคนในทองถ่ินอื่นเขาใจวัฒนธรรมของทองถ่ินตนเอง

ในสวนหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานนั้น โดยสรุปจะมีองคประกอบหลักอยู 8 ประการ 
ซ่ึง นิคม มูสิกะคามะ (2521 : 4) และ จิรา จงกล (ม.ป.ป. : 32-46) ไดอธิบายถึงรายละเอียด ดังนี้

1. การรวบรวมวัตถุ (Collecting) พิพิธภัณฑสถานมีพัฒนาการมาจากการรวบรวมวัตถุ 
ซ่ึงมีที่มาจากการเก็บรวบรวมวัตถุหลายทาง ไดแก

1.1 การรับบริจาค บางแหงจะเลือกสิ่งของที่จะรับบริจาคตามประเภทของตนใน
ขณะที่พิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป (general museum) มกัจะรับบริจาคสิ่งของทุกประเภท

1.2 ผลจากการขุดคนทางโบราณคดี การปฏิบัติงานสนามของนักมนุษยวิทยาหรือ
ผลงานการประดิษฐของนักวิทยาศาสตร

1.3 การรวบรวมวัตถุโดยจัดซื้อ พิพิธภัณฑสถานใหญ ๆ มักจะตั้งงบประมาณไว
คอนขางสูงสําหรับจัดซื้อของที่มีคุณคาสําคัญ

1.4 การแลกเปลี่ยนส่ิงของระหวางพิพิธภัณฑสถาน โดยการประเมินคุณคาสิ่งของ
ใหใกลเคียงกัน และสิ่งของที่จะแลกเปลี่ยนกันนั้น มักจะเปนสิ่งของที่พิพิธภัณฑสถานแหงนั้นมี
เปนจํานวนมาก

2. ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภทและศึกษาวิจัย (Identifying, Classifying, Research) 
เมื่อพิพิธภัณฑสถาน ไดรับวัตถุไมวาจะดวยวิธีการใด จะตองมีการตรวจสอบ แยกประเภท กําหนด
อายุ แบบสมัย ที่มา ฯลฯ หนาที่นี้นอกจากจะตรวจสอบสิ่งของที่จะนําเขาแลวยังตองทําหนาที่
บริการแกประชาชนที่นําวัตถุมาขอรับการตรวจสอบ การใหบริการตรวจสอบนี้มีความสําคัญมาก 
สงผลใหพิพิธภัณฑสถานกลายเปนสถาบันทางวิชาการ
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งานการศึกษาวิจัย เปนอีกหนาที่ของภัณฑารักษซ่ึงสามารถเผยแพรใหความรูและ
สนับสนุนการเปนสถาบันทางวิชาการของพิพิธภัณฑสถาน

3. การทําบันทึกหลักฐาน (Recording) การจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุทุกชิ้นที่เก็บรวบ
รวมในพิพิธภัณฑสถานเปนงานสําคัญยิ่ง เนื่องจากจะตองใชเปนหลักฐานไมใหเกิดการสูญหาย
หรือการทุจริตของเจาหนาที่แลว ยังเปนทะเบียนประวัติเพื่อความสะดวกในการคนควารายละเอียด
และอางอิง

4. ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) วัตถุทุกชิ้นที่จะนําเขาเก็บ
รักษาในคลัง หรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานจะตองมีการตรวจสภาพ การทําความสะอาดปฏิบัติ
การปองกันการเสื่อมสภาพโดยนักวิทยาศาสตรเฉพาะทาง

5. รักษาความปลอดภัย (Museum security) พิพิธภัณฑสถานมีหนาที่ปกปองสงวนและ
รักษาวัตถุ ใหปลอดภัยทั้งจากการเสื่อมชํารุดตามกาลเวลา สภาพแวดลอม โจรภัย อัคคีภัย และภัย
อ่ืน ๆ

6. การจัดแสดง (Exhibition) ประชาชนไปพิพิธภัณฑสถานก็เพื่อชมการจัดแสดง
นิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแหงใดจัดแสดงไดดีตรงกับความสนใจของประชาชน สามารถใหได
ทั้งความรูและความเพลิดเพลิน ก็จะสามารถดึงดูดใหมีผูเขาชมเปนจํานวนมาก

7. หนาที่ใหการศึกษา (Museum education) หนาที่ใหการศึกษาเปนหนาที่ ที่พิพิธภัณฑ
สถาน เพิ่งจะตื่นตัวหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑสถานในสมัยกอนหนานั้นจะมีลักษณะเปน
สถาบันคนควาวิจัย (Research Education) ที่มีวัตถุเปนหลักฐาน พิพิธภัณฑสถานในปจจุบันจะตอง
จัดใหมีกิจกรรมและบริการดานการศึกษา แกคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับความรู ซ่ึงรวมถึงบุคคล
กลุมพิเศษ เชน คนพิการ หูหนวก ตาบอด และนอกจากการบริการภายในพิพิธภัณฑสถานแลว ยัง
จัดกิจกรรมนําวัตถุออกไปจัดแสดง ใหความรูความเพลิดเพลินแกชุมชนในชนบทหางไกลอีกดวย

8. หนาที่ทางสังคม (Social Function) หนาที่นี้มีความสัมพันธใกลชิดกับงานดานการ
ศึกษาเมื่อกลาววาพิพิธภัณฑสถานมีหนาที่รับผิดชอบตอสังคม นั่นหมายความวาพิพิธภัณฑสถาน
ตองเปนสถาบันที่เปลี่ยนแปลงปรับตัว ไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดําเนินกิจการ
ตามความตองการของสังคม จัดบริการแกชุมชนและสามารถเปนศูนยกลางของชุมชน (Community 
Center)

งานทั้งหมดของพิพิธภัณฑสถาน (หนาที่ 8 ประการ) สามารถแบงเปน 2 สวน คืองาน
หลังฉากและงานหนาฉาก หนาที่หลังฉากคืองาน 5 ประการแรก และงานหนาฉาก คืองานที่จะตอง
ติดตอสัมพันธกับประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑสถานนั้น ซ่ึงมีหลากหลายพื้นฐานและมีความ
ตองการในการชมที่แตกตางกัน ดังนั้นพิพิธภัณฑสถานจะตองมีความพรอมตอความหลากหลาย
เหลานี้
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ภาพที่ 4  แสดงหนาที่ของพิพิธภัณฑสถาน

ดังนั้นการดําเนินกิจการพิพิธภัณฑสถาน จะตองคํานึงถึงหนาที่ (Museum Functions) ที่
ตองเปนสถาบันของประชาชน เปนศูนยชุมชน และบริการชุมชนซึ่งประกอบดวยประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เปนสถานที่ซ่ึงสามารถใหความรูและความสนุกเพลิดเพลินบันเทิงใจและ
ยิ่งกวานั้นยังจะตองนําพิพิธภัณฑสถานไปสูชุมชนทุกแหงหนที่อยูหางไกลอยางทั่วถึง และมีการ
พัฒนาบริการหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของสังคม (จิรา จงกล ม.ป.ป. : 32)

การแบงสวนงานภายในพิพิธภัณฑสถาน
พิพิธภัณฑสถานใดก็ตาม เมื่อตั้งขึ้นจะตองมีการวางแผนงานเพื่อความมั่นคงของ 

พิพิธภัณฑสถานนั้น และการดํารงอยูอยางถาวรสืบไปในอนาคต ผูรับผิดชอบหรือเจาของ 
พิพิธภัณฑสถานจะเปนผูวางรากฐานการบรหิารงาน โดยผานคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ใหทําหนาที่ 
ดังนี้

1. วางนโยบาย แนวทางการบริหารพิพิธภัณฑสถาน
2. วางนโยบาย ปรับปรุง พัฒนาพิพิธภัณฑสถาน
3. เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถาน
4. ชวยเหลือสนับสนุนแกไขหางบประมาณเพิ่ม
5. ควบคุมดูแลผลประโยชน และจัดหาผลประโยชน
โดยมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ทําหนาที่เปนผูคัดเลือกผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถาน
พิพิธภัณฑสถานขนาดมาตรฐานทั่วไปจะแบงสวนงานภายในดังแผนภูมิขางลาง ถาเปน

พิพิธภัณฑสถานขนาดเล็กก็ยอสวนลง เชน มีแตผูอํานวยการ ไมมีผูชวย หรือไมมีเลขานุการ ฝาย
วิชาการก็อาจมีแผนกนอยลง ฝายเทคนิคก็อาจมี work shop เล็ก ๆ มีเจาหนาที่จํากัด อยางไรก็ตามไม

การจัดการภายใน
(หนาที่งานหลังฉาก)

1. การรวบรวมวัตถุ
2. ตรวจพิสูจน
3. หลักฐาน
4. การสงวนรักษา
5. รักษาความปลอดภัย

หนาที่ของพิพิธภัณฑ

การเผยแพรพบปะ
สัมพันธกับประชาชน
(หนาที่งานหนาฉาก)

6. การจัดแสดง
7. หนาที่ใหการศึกษา
8. หนาที่ทางสังคม
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วาจะเปนพิพิธภัณฑสถานขนาดไหน การบริหารงานจะตองมีเจาหนาที่ทั้ง 3 ฝาย มิฉะนั้นจะมีสภาพ
เพียงสถานที่เก็บรักษาวัตถุ ไมใชพิพิธภัณฑสถาน (จิรา จงกล ม.ป.ป. : 89-90)

ภาพที่ 5 แสดงการแบงสวนงานภายในพิพิธภัณฑสถาน

ผูใชบริการพิพิธภัณฑสถาน
ประเภทของผูใชบริการที่มาเขาชมพิพิธภัณฑสถาน สามารถจําแนกออกไดหลาย

ลักษณะตามความมุงหมายและปจจัยที่ใชประกอบการพิจารณา อาจแบงไดดังตอไปนี้
1. ทัศนะของผูเชี่ยวชาญการพิพิธภัณฑขององคกร UNESCO ไดแบงชนิดของผูเขาชม

ออกเปน 3 กลุม ตามทางความคิด การศึกษา และรสนิยม (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ 2521 : 36)
- นักเรียน (Pupils) กลุมผูชมที่เปนนักเรียน เปนกลุมที่ตองการความเพลิดเพลิน มี

ความพอใจกบัการจดัแสดงในแบบงาย ๆ เพือ่การเรียนรูจดจาํคนหาประสบการณ และมคีวามตืน่เตน
ในการเรียนรู และสนใจความงามของวัตถุในหองจัดแสดง

- ผูเขาชมทั่วไป (Adult) กลุมผูชมทั่วไป ไดแก กลุมผูชมที่เปนผูใหญ ซ่ึงจัดเปน
กลุมผูชมกลุมใหญที่สุด ผูเขาชมกลุมนี้มีความตองการคําแนะนําในดานความสําคัญของวัตถุ และ

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ

ผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

เลขานุการ

ฝายธุรการฝายวิชาการ ฝายเทคนิค

- ภัณฑารักษแผนกตาง ๆ
- แผนกการศึกษา และ
  ประชาสัมพันธ

- ธุรการ สารบรรณ การเงิน
- รักษาความปลอดภัย
- ดูแลอาคารสถานที่
- ทะเบียนวัตถุ
- รานคาของที่ระลึก หนังสือ

- ปฏิบัติการซอมสงวน
   รักษาวัตถุ
- ออกแบบนิทรรศการ
- ชางเทคนิค และ
  ชางทุกประเภท
- ชางศิลป
- ชางภาพ
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ความประทบัใจในวตัถุทีจ่ดัแสดง ตลอดจนตองการคาํอธบิายประกอบ และการจดัแสดงทีม่คีวามสมัพนัธ
กบัวตัถุทีจ่ดัแสดง

- ผูสนใจพิเศษ หรือ ผูเชี่ยวชาญ (Experts of Specialist) เปนกลุมผูชมที่มีความ
ตองการดูวัตถุที่จัดแสดงอยางละเอียดถ่ีถวน เพื่อประโยชนในทางการศึกษา หรือการคนควา

2. ทัศนะของ Dr. P.H. Pott ไดเสนอความคิดเห็นเรื่องประเภทของผูเขาชมในคราว
ประชุมกิจการพิพิธภัณฑที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2506 ดวยการ
แบงประเภทของผูเขาชม ตามลักษณะและรสนิยมดังนี้ (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ 2521 : 37-38)

- ผูเขาชมเพื่อความเพลิดเพลิน (Romantic Approach) เปนกลุมผูเขาชมที่ชอบการ
ทองเที่ยว และแสวงหาสถานที่พักผอนหยอนใจผูเขาชมกลุมนี้ ตองการไดรับความเพลิดเพลินจาก
การเขาชมวัตถุที่จัดแสดง

- ผูเขาชมเพื่อสุนทรียภาพและความงาม (Aesthetic Approach) เปนกลุมผูเขาชมที่
สวนมากเคยเขามาชมแลว รูคุณคาความงาม ความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดง และการจัดแสดง

- ผูเขาชมเพื่อการคนควา (Intellectual Approach) เปนกลุมคนที่สนใจพิจารณาวัตถุ
ที่จัดแสดง เพื่อใหทราบถึงวิวัฒนาการ หรือเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการศึกษาคนควา

3. ตามทัศนะของจิรา จงกล (ม.ป.ป. : 179-180) ไดแบงกลุมผูชมจากการรวบรวมสถิติ
ผูเขาชม ดังนี้คือ

- กลุมประชาชนทั่วไป (General Public) นิยมเขาชมพิพิธภัณฑสถานในวันสุด
สัปดาหหรือวันหยุดงาน เปนประชาชนทั่วไปที่อาจไมมีความรูเปนภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องราววัตถุที่
จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถาน การเขาชมไมมวีตัถุประสงคเฉพาะตองการชมของแปลกทีไ่มเคยพบเห็น 
เปนการหาความเพลิดเพลินโดยทั่วไป มากกวาการหาความรู

- กลุมนกัทองเทีย่ว (Tourists) ในปจจบุนัการคมนาคมทัว่โลกรวดเรว็มาก ประชาชน
จากประเทศหนึง่ เดนิทางไปประเทศอืน่ ๆ กนัอยางคบัคัง่ พพิธิภณัฑสถานในปจจบุนัจงึเปนจดุสนใจ
ของนกัทองเทีย่วชาวตางประเทศ โดยนกัทองเทีย่วสวนมากจะประกอบไปดวยคนทีม่ภีมูหิลังแตกตาง
กัน และมีความตองการเรียนรูเร่ืองราวของวัตถุไมเพียงแตเที่ยวดูเพลิน ๆ

- กลุมนักวิชาการและนักปราชญ (Scholars) ผูชมประเภทนี้จะมีไมมากนักและมี
ความรูพื้นฐานเรื่องราวของวัตถุที่จัดแสดงไวเปนอยางดี โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาหาขอมูลและ
ไมสนในเทคนิคการจัดแสดง

- นักเรียน (School Children) เปนกลุมผูชมที่มีจํานวนมากที่สุดและมีความตองการ
ในการบริการมากกวาประเภทอื่น มีจุดมุงหมายสําคัญคือตองการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ดังนั้น  
การจัดแสดงที่มีคําบรรยายทางวิชาการ จึงเปนประโยชนมากสําหรับผูชมกลุมนี้
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2.4  ประเภทของพิพิธภัณฑสถาน

สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ (ไอคอม) ไดจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑสถาน
ออกเปนสาขาตาง ๆ ตามหวัขอจากการอภปิรายของนกัการพพิธิภณัฑสถานตาง ๆ ทัว่โลก ในป พ.ศ. 
2506 ไดเปน 9 สาขา ประกอบดวย (นิคม มูสิกะคามะ 2536 : 13; ธีรศักดิ์ อัครบวร 2542 : 92-94)

1. พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Museum of Arts) รวบรวมและจัดแสดงงานทางดาน
ศิลปะแขนงตาง ๆ ตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะหรือประวัติศาสตรศิลป ไดแก จิตรกรรม 
ประติมากรรม และรวมถึงศิลปะแขนงอื่น ๆ เชนลายผา ภาพถาย เปนตน

2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะรวมสมัย (Gallery of Contemporary Arts) เปนการจัดแสดง
ศิลปะ ปจจุบันที่ศิลปนสรางสรรคขึ้น ไดแกศิลปะสมัยใหม และศิลปะประยุกต เปนตน

3. พพิธิภณัฑสถานทางธรรมชาตวิทิยา (Natural History Museum) จดัแสดงทางธรณวีิทยา 
พฤกษศาสตร สัตววิทยา เปนตน

4. พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตรและเครื่องจักรกล (Museum of Science and 
Technology) จัดแสดงเกี่ยวกับผลงานของนักวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม

5. พิพิธภัณฑสถานทางมนุษยวิทยาและชาติพันธุวิทยา (Museum of Anthropology and 
Ethnology) ประกอบดวย

5.1 พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยา (Ethnological Museum)
5.2 พิพิธภัณฑสถานศิลปะพื้นเมือง (Folk Arts Museum)
5.3 พิพิธภัณฑสถานกลางแจง (Open Air Museum)

6. พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี (Museum of History and 
Archaeology) จัดแสดงเกี่ยวกับความเปนมาของมนุษยในอดีตสรางความเขาใจระหวางสังคมมนุษย
แสดงรองรอยอารยธรรมตาง ๆ ในอดีต แยกออกเปน 3 ประเภทยอย ดังนี้

6.1 พิพิธภัณฑสถานทางโบราณคดี (Museum of Archeology)
6.2 พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร (Historical Museum)
6.3 พิพิธภัณฑสถานประจําโบราณสถาน (Site Museum)

7. พิพิธภัณฑสถานประจําเมืองหรือทองถ่ิน (Regional Museum / City Museum)  
ไดแกพิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงเรื่องราวของทองถ่ินตาง ๆ

8. พิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ (Specialized Museum) เปนพิพิธภัณฑเฉพาะสาขาวิชา
โดยเฉพาะ หรือมีเร่ืองราวเฉพาะองคกร

9. พิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา (University Museum) เปน
พิพิธภัณฑที่จัดขึ้นในสถานศึกษา อาจจะเจาะจงสาขาวิชาหรือไมก็ได
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        Subject / Approach           Type of Institute

ภาพที่ 6  แสดงการแบงประเภทของพิพิธภัณฑสถาน

2.5 การจัดแสดงนิทรรศการ

หนาที่ประการสําคัญของพิพิธภัณฑสถาน คือการใหความรูแกประชาชนโดยผานการ
จัดแสดงนิทรรศการ เปนกิจกรรมที่พิพิธภัณฑสถานทําหนาที่เปน “ส่ือ” ที่มุงเนนใหผูชมไดรับ
สาระและความบันเทิงไปในเวลาเดียวกัน ความสนุกสนานเพลิดเพลินในระหวางเขาชมถือวาเปน
ประสบการณที่สําคัญที่ผูชมควรจะไดรับ ในขณะเดียวกันการถายทอดเนื้อหาทางวิชาการก็ควรได
รับการนําเสนออยางเหมาะสมดวย (กชพร หัสดิน 2543 : 1)

ดังนั้นอาจกลาวไดวาการดําเนินกิจการพิพิธภัณฑสถานจะประสบผลสําเร็จหรือไม มัก
จะตัดสินดวยผลงานการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑมากกวาสิ่งอื่นใด (จิรา จงกล ม.ป.ป. : 
175)

ความหมายของนิทรรศการ
ธีรศักดิ์ อัครบวร (2542 : 8-9) ไดสรุปความหมายของนิทรรศการจากนักวิชาการ และ 

ผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ไวดังนี้
วัฒนะ จูฑะวิภาต (2528 : 7) ไดอธิบายความหมายของนิทรรศการในแงของการจัด

แสดงนิทรรศการวา นิทรรศการ คือ การใหการศึกษาอยางหนึ่งดวยการแสดงงานใหชม อาจจะมี 
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ผูบรรยายใหฟงหรือไมก็ได การแสดงอาจจะแสดงนอกหรือในอาคารก็ได ซ่ึงจะประกอบดวยของ
จริง ส่ิงจําลอง ภาพถาย และแผนภูมิส่ิงของตาง ๆ ที่จะนําออกมาแสดง แตในการจัดเตรียมจะตอง
จัดอยางมีระเบียบเรียบรอย ดูงาย และคํานึงถึงความชัดเจน รวมทั้งกอใหเกิดความรู ชวยใหผูดูมี
ความเขาใจขอมูลโดยใชขอความสั้น ๆ อธิบายประกอบ ซ่ึงควรจะมีความนาดูนาชมดวย

จากคํานิยามความหมายและวัตถุประสงคของนิทรรศการในแงมุมตาง ๆ ในขางตนนั้น 
จึงสรุปไดวา นิทรรศการหมายถึง การวางแผนการถายทอดการเรียนรูโดยอาจจะใชโสตทัศนวัสดุ 
เครื่องมือโสตทัศนศึกษา และกิจกรรมโสตทัศนศึกษา อยางใดอยางหนึ่ง หรือผสมผสานกันอยางมี
ระบบ เพื่อใหผูชมไดรับรู ความเขาใจ ตลอดจนมุงชักจูงความคิด ความสนใจ ใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคที่ผูจัดกําหนดไว (ธีรศักดิ์ อัครบวร 2542 : 9)

หลักการในการจัดแสดงนิทรรศการ
จิรา จงกล (2523 : 25) ไดกลาวถึงปรัชญาการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถาน

สมัยใหม ถือเปนหลักวา นิทรรศการจะตองเราหรือสงเสริม ใหเกิดผลในทางสังคม สงเสริมทัศนคติ
ทีด่ ี เกดิความเขาใจ เหน็คณุคา เกดิความรูสึก นกึคดิจนิตนาการมชีีวติชวีาเพลดิเพลิน พพิธิภณัฑสถาน 
แตละประเภท อาจใชเทคนคิการจดัแสดงทีแ่ตกตางกนั แตโดยหลักการพืน้ฐานแลวมหีลักการเดยีวกัน
ดังนี้ คือ

1. ความสําคัญของการจัดแสดงนิทรรศการอยูที่วัตถุ นิทรรศการของพิพิธภัณฑสถาน
ตางกบันทิรรศการทัว่ไป กค็อื ตองเนนความสาํคญัทีว่ตัถุ สวนคาํบรรยายหรอืสวนประกอบอยางอื่น 
เปนเพียงองคประกอบที่ชวยใหวัตถุที่จัดแสดงมีความหมายสมบูรณตามวัตถุประสงคการจัดแสดง 
การเนนทีอ่งคประกอบหรอืเทคนคิตาง ๆ จนมากเกนิไปนัน้ จะทาํใหลดความสาํคญัของวตัถุทีจ่ดัแสดง 
เนือ่งจากศลิปวตัถุทีม่คีวามงามในตวั ยิง่มคีวามสาํคญัอยางยิง่ทีจ่ะตองเนนใหศลิปวตัถุเดน องคประกอบ
จะมีเพียงฉากหลัง สีและแสงที่เสริมความงามใหเปนจุดเดน และเกิดความประทับใจมากที่สุด

การจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑสถาน เปนการนําวัตถุที่สําคัญออกแสดง ไมวา
จะเปนพิพิธภัณฑสถานประเภทใด ความสําคัญมากที่สุดอยูที่วัตถุ

2. การใหเร่ืองราว ความรูเกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดงนิทรรศการ องคประกอบที่จะทําให
วัตถุมีความหมาย ความสําคัญ จะตองมีคําบรรยายและการจะใหคําบรรยายอยางไร การใชเทคนิค
อะไรนั้น อยูที่ความเหมาะสมและเรื่องที่จัดแสดง พิพิธภัณฑสถานประเภทวิทยาศาสตร ธรรมชาติ
วิทยา จะตองใชองคประกอบ เชน ตัวหนังสือบรรยาย แผนที่ และอื่น ๆ เพื่อใหเร่ืองราวเกี่ยวกับวัตถุ
ที่จัดแสดง

3. การจดัแสดงนทิรรศการ วตัถุประสงคจะตองมคีวามสมัพนัธตอเนือ่งกนั ใหเร่ืองราว
ขั้นตอนไปตามลาํดับ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ใหผูชมเขาใจเรื่องราวติดตอกัน ฉะนั้น ในการจัด
แสดงจึงตองมีหัวเร่ืองเปนหัวเร่ืองใหญ หัวเร่ืองยอย ซ่ึงมีความสัมพันธประสานรับกันเปนลําดับ
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4. ใหความประทับใจ เพลิดเพลิน ความชื่นชม เห็นความสําคัญและคุณคาของวัตถุ ให
ผูชมไดยอมรับวาทีพ่พิธิภณัฑ สถานไดรวบรวมสงวนรกัษา และจดัแสดงนทิรรศการไวนัน้ มคีณุคาสูง
ควรแกการคุมครองรักษาใหคงอยูตลอดไป

5. การจัดแสดงนิทรรศการ ตองถือหลักจัดอยางงาย ๆ คือไมจัดแสดงใหดูซับซอน 
พิสดาร สับสน แตจะตองวางแผนออกแบบใหพอเหมาะพอสม ไมมากไมนอย ถาหากจัดเกะกะ รก 
ไมเปนระเบียบ หรือดูซับซอน จะทําใหขาดความสําคัญ คนดูจะเบื่อหนาย ขาดความสนใจ และ 
ไมเกิดความประทับ การใชหลักการจัดอยางงาย ๆ แตดูมีความสําคัญ จะทําใหเกิดความประทับใจ 
ใหความรูสึกเห็นคุณคา และไมเบื่อหนายแมจะเขาชมอีกหลาย ๆ คร้ัง

6. ใหความปลอดภัยแกวัตถุ จะใชวิธีการหรือเทคนิคใดก็ตาม จะตองพิจารณาวา การ
จัดแสดงนิทรรศการนั้นจะทําใหวัตถุเสียหายหรือไม และปลอดภัยจากโจรกรรมหรือไม หนาที่ของ
พิพิธภัณฑสถานจะตองคุมครองสงวนรักษาวัตถุใหคงอยูตลอดไป ไมใหเกิดความเสื่อมสภาพเสีย
หายแตกหัก ไมใหถูกโจรกรรม การจัดแสดงนิทรรศการ จะตองระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิ ความรอน 
ความเย็น ฝุนละออง ความชื้น แสงสวางซึ่งจะทําใหวัตถุเสียหาย เสื่อมสภาพได นอกจากนั้น การใช
เทคนิคการจัด เชน ติดวัตถุไวบนผนังตู จะตองระมัดระวังวาจะใชวัสดุอะไร ทําอยางไรวัตถุจึงไม
เสียหาย เชน ศิลปวัตถุ เปนงานชิ้นเล็ก ใชกาวทาติดผนังตูก็อาจทําความเสียหายแกวัตถุ จัดแสดงผา
ใชเข็มหมุดหรือคลิปโลหะ ก็จะเกิดเปนสนิม ผาเสียหาย ใชแสงไฟฟาจัดก็อาจจะทําใหผาเสียหาย    
สีซีด เปนตน

ส่ิงของมีคาเครื่องเพชรทอง ซ่ึงเปนของลอใจการโจรกรรม ในสมัยกอนการจัดแสดง
นิทรรศการจะอยูในหองมั่นคง หองลูกกรงเหล็ก ซ่ึงไมนาสนใจ แตในปจจุบันมีวัสดุอุปกรณสมัย
ใหมที่จะจัดทําตูใสไดอยางปลอดภัย สวยงาม เชน ตูกระจกปลอดกระสุน เปนตน และยังมีระบบ
สัญญาณภัยชวยอีกดวย การจัดแสดงนิทรรศการสมัยใหมจึงสวยงาม นาชม

ดังนั้น จึงสรุปไดวา หลักการสําคัญในการจัดแสดงนิทรรศการนอกเหนือไปจากการจัด
แสดงวัตถุแลวยังตองถายทอดความรูเกี่ยวกับวัตถุแสดงโดยผานสื่อที่มีรูปแบบที่ตอบสนองและ
กระตุนใหเกิดความเพลิดเพลิน จะสามารถนําไปสูเปาประสงคที่วางไว

ประเภทของการจัดแสดงนิทรรศการ
การจัดแสดงนิทรรศการอาจแบงแยกได 3 ประเภทตามลักษณะการจัดแสดง ไดแก
1. การจัดแสดงนิทรรศการถาวร เปนการจัดแบบตายตัว แนนอน สําหรับหองทั่วไป

ของพิพิธภัณฑ เปนการัดแสดงหลักประจําสถานที่นั้น ๆ จึงจัดทําอยางเต็มที่สมบูรณ และสวยงาม 
ใชวัสดุดี ราคาแพง มีความประณีตเปนพิเศษ เนื่องจากเปนการจัดที่ยาวนานประมาณ 5-10 ป หรือ
นานกวานี้ ตามความเหมาะสมและจําเปน จึงจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสักครั้งหนึ่ง
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2. การจัดแสดงนิทรรศการกึ่งถาวร เปนการจัดแสดงแบบหมุนเวียนหรือเผยแพร หรือ
กระตุนเกิดบรรยากาศทางสรางสรรคความรู เปนเทคนิคทางการจัดแสดงที่ทําใหเกิดความสด  
ความใหมอยูเสมอ เปนที่สนใจของประชาชน การจัดโดยทั่วไปคลายกับการจัดแสดงแบบถาวร แต
มีระยะเวลาสั้นกวา คือ จัดแสดงเปนเวลาเพียง 1-2 ป หรืออาจจะสั้นหรือยาวกวานี้เล็กนอยก็ได

3. การจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว เปนการจัดแสดงที่ใชระยะเวลาสั้น ๆ เชน 15 วัน 
หรือ 30 วัน หรือ 2-3 เดือนหรือนานกวานี้เล็กนอยก็เลิก วิธีการจัดจึงตองใหเหมาะสมทั้งในแงงบ
ประมาณ ความประณีตสวยงาม และผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

สื่อในการจัดแสดง
ส่ือที่มาใชในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน มีความหลากหลายตามความเจริญของกิจ

กรรมมนุษย การนําเสนอขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการจัดแสดง ไดแก
1. การใชวตัถุ คอืการนาํวตัถุ หรือส่ิงของทีม่คีวามสาํคญัมาเปนสือ่ในการจดัแสดง ไดแก

1.1 วัตถุจริง (Original Art Object)
1.2 วัตถุทําเลียนแบบวัตถุจริง (Art Object Imitation)
1.3 หุนจําลอง (Model)
1.4 ของเลียนแบบ (Mock-Up Replica)
1.5 ตัวอยาง (Sample)

ตารางที่ 8  แสดงขอดีและขอเสียของการใชส่ือที่เปนวัตถุ

การใชวัตถุ ขอดี ขอเสีย
วัตถุจริง ประจักษชัดและรับรูถึงคุณคาได

โดยตรง
วัตถุจริงบางชิ้นไมสามารถนํามาจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑไดเนื่องจากมีขนาดใหญมาก
หรือเปนสวนหนึ่งของงานสถาปตยกรรม
หรือเปนสมบัติของทองถ่ิน เปนตน

วัตถุทําเลียน
แบบวัตถุจริง

ใชแกปญหาในกรณีที่วัตถุจริง
เปนสวนหนึ่งของงาน
สถาปตยกรรมหรือเปนสมบัติ
ของทองถ่ิน โดยการถอดพิมพ
หรือทําขึ้นใหม

วัตถุทําเลียนบางชิ้นแบบอาจใหคุณคาทาง
ดานความงามไมเทากับวัตถุจริง
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ตารางที่ 8 (ตอ)

การใชวัตถุ ขอดี ขอเสีย
หุนจําลอง ใชแกปญหาในกรณีที่วัตถุจริงมี

ขนาดใหญมาก โดยยอขนาดลง
ตามอัตราสวน

วัตถุบางชิ้น “ขนาด” มีผลตอการรับรูทาง
สุนทรียภาพของผูชม

ของเลียนแบบ ใชแกปญหาในกรณีที่ไมตองการ
ความละเอียดเที่ยงตรงของวัตถุ
มาก และสามารถจับตองสัมผัส
ได

ผูเขาชมเพื่อการศึกษาไมสามารถเห็นราย
ละเอียดที่ชัดเจน

ตัวอยาง เปนการนําตัวอยางวัตถุบางสวน
มาจัดแสดง (ไมตองนํามาทั้ง
หมด)

วัตถุบางชิ้นอาจทําใหผูชมไมสามารถเห็น
องคประกอบไดทั้งหมด

2. อันตรทัศน (Diorama) เปนสื่อในการจัดแสดงโดยการนําวัตถุหรือหุนจําลองขนาด
เล็กมาประกอบกับฉากหลังเพื่อใชจําลองใหเห็นบรรยากาศโดยมีความลึก มีธรรมชาติใกลเคียง
ความจรงิมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทาํได การจดัแสดงอาจมขีนาดเลก็ไดแก จดัแสดงภายในตู ไปจนมขีนาด
ใหญจัดแสดงเปนหองได บางครั้งอาจใชเทคนิคกลไก เชน การใชแสง สี เสียง รวมในการจัดแสดง
ไดดวย

3. คาํบรรยายประกอบวตัถุ เปนการใชคาํบรรยายประกอบวตัถุเพือ่ความเขาใจของผูชม 
การใชคําบรรยายสวนใหญเปนคําบรรยายสั้น ๆ สลับกับภาพประกอบหรือส่ืออ่ืน ๆ เนื่องจากการมี
คําบรรยายจํานวนมาก จะทําใหผูชมตองใชเวลาในการอานมาก และเกิดความเหนื่อยลาไดเร็ว ทําให
ขาดความนาสนใจ ดังนั้นคําบรรยายประกอบวัตถุ ควรใชดวยขนาดและจํานวนที่เหมาะสม

4. แผนขอมูล (Board, Panel)  มลัีกษณะเปนแผนระนาบ 2 มิติใหขอมูลโดยการอาน 
คําบรรยาย การดูภาพประกอบ หรือการสัมผัสพื้นผิว การจัดแสดงอาจใชติดผนังหรือประกอบเปน
รูปทรงลอยตัว

5. อุปกรณโสตทัศนูปกรณ ปจจุบันวิทยาการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีกาวหนา
มาก สามารถนํามาใชประกอบการจัดแสดงไดหลายรูปแบบ ทําใหเพิ่มความนาสนใจ และตื่นเตน 
การใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณในการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน
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เทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ
เทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานเปนสิ่งที่ตองไดรับการพิจารณา

อยางมาก เนื่องจากเปนขั้นตอนที่นําเสนอหรือถายทอดเรื่องราวในนิทรรศการไปสูผูชม เทคนิคการ
จัดแสดงหลัก ๆ ที่สําคัญ ไดแก

1. ผังหองจัดแสดงและทางสัญจร
ผังหองจัดแสดงมีความสัมพันธทางสัญจรของผูชม เปนปจจัยสําคัญในการนําผูชม

ไปสูสวนตาง ๆ ที่จัดแสดง และเปนการลําดับเรื่องราวตั้งแตเร่ิมตนไปจนจบ ผังของหองจัดแสดง
แบงออกไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับขนาดและโครงสรางของอาคารที่จัดแสดง (อางถึงใน อาทิตยา 
จันทะวงษ 2540 : 106) ไดแบงหองจัดแสดงของหอศิลปะออกเปน 6 ลักษณะ ดังนี้

1.1 ผังแบบ Open Plan
ไดแก ผังที่มีลักษณะเปนหองกวาง มีทิศทางการเดินชมแบบอิสระ (Free 

Circulation) มีทางเขาและทางออกเปนทางเดียวกัน
ผังแบบ Open plan เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงในลักษณะทั่วไป

ภาพที่ 7 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Open Plan

1.2 ผังแบบ Core and Satellites / Enfilade
ไดแก ผังหองที่มีหองหลักอยูตรงกลาง และมีหองยอย ๆ หลายหองรายลอม

และเชื่อมตอกับหองหลัก มีทิศทางการเดินชมแบบอิสระ (Free Circulation) และแบบเดินชมจาก
หองหลักแลวแยกไปยังหองยอยแตละหอง (Circulation Control Core to Specific Satellites) มีทาง
เขาและทางออกเปนทางเดียวกัน

ผังแบบ Core and Satellites เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงนิทรรศการ
หลักในหองกลาง และจัดนิทรรศการหมุนเวียนหรือนิทรรศการพิเศษในหองยอยตาง ๆ
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ภาพที่ 8 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Core and Satellites / Enfilade

1.3 ผังแบบ Linear Procession
ไดแก ผังที่มีหองหลายหองเรียงรายและเชื่อมตอกัน มีทิศทางการเดินชมแบบ

กําหนดได (Controlled Circulation) คือการเดินชมจากหองแรกไปยังหองสุดทาย มีทางเขาและทาง
ออกเปนคนละทาง

ผังแบบ Linear Procession เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงผลงานตาม
ลําดับ หรือตามหัวขอ เชน ยุคสมัยของศิลปะ หรืองานศิลปะประเภทตาง ๆ เปนตน

ภาพที่ 9 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Linear Procession

1.4. ผังแบบ Loop
ไดแก ผังที่มีหองเรียงรายตอกันเปนกลุม มีทิศทางการเดินชมจากหองหนึ่งไป

ยังอีกหองหนึ่งจนครบ (Circulation Returns to Entrance) มีทางเขาและทางออกเปนทางเดียวกัน
ผังแบบ Loop เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมแบบรวมศูนย และแบบ

การกระจายไปยังหองตาง ๆ
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ภาพที่ 10 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Loop

1.5 ผังแบบ Complex
ไดแก ผังที่มีหองหลายหองเรียงรายและเชื่อมตอกันในหลายลักษณะมีทิศทาง

การเดินชมขึ้นอยูกับความตอเนื่องของหองตาง ๆ มีทางเขาและทางออกเปนทางเดียวกัน
ผังแบบ Complex เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงที่มีความซับซอน หรือมี

การจัดแสดงหลายหัวขอ

ภาพที่ 11 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Complex
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1.6 ผังแบบ Labyrinth
ไดแก ผังที่มีหองเรียงรายตอกันเปนกลุมและมีหองอยูตรงกลาง มีทิศทางการ

เดินชมแบบอิสระ (Free Circulation) มีทางเขาและทางออกเปนทางเดียวกัน
ผังแบบ Labyrinth เปนผังที่เหมาะสําหรับการจัดแสดงที่เนนความสัมพันธของ

เร่ืองราวกับผลงานทั้งหมดที่จัดแสดง

ภาพที่ 12 แสดงผังหองจัดแสดงนิทรรศการแบบ Labyrinth

2. ระยะและพื้นท่ีในการจัดแสดง
พื้นที่การจัดแสดงสามารถจําแนกเปนพื้นที่ใหญ ๆ ไดแก พื้นที่โลงสําหรับทาง

สัญจรและพื้นที่สําหรับการจัดแสดงงาน ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวมีองคประกอบที่ควรพิจารณาดังนี้
2.1 ขอบเขตในการมองเห็น

ขอบเขตในการมองเห็นของผูชมที่มีสายตาปกติ ประกอบดวยการเคลื่อนไหว
ของศีรษะ คอ ไหล การมองเห็นในแนวตั้ง และการมองเห็นในแนวนอน

2.2 ขนาดของพื้นท่ีจัดแสดง
ขนาดของพื้นที่จัดแสดงเปนปจจัยสําคัญสําหรับการจัดแสดงในแตละพื้นที่ 

และมีความสัมพันธตอการกําหนดขนาดและจํานวนของงานที่นํามาจัดแสดง การจัดที่ดีจึงควรคํานึง
ถึงความเหมาะสมระหวางพื้นที่จัดแสดง งานศิลปะที่จัดแสดง และระยะพื้นที่สําหรับการดูและการ
เดินชมของผูเขาชม
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รูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการ
นิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน โดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ

ตามลักษณะของสื่อที่จัดแสดงไดแก การจัดแสดงที่เปน 2 มิติ การจัดแสดงที่เปน 3 มิติ และการจัด
แสดงที่มีบรรยากาศหอหุม

ตารางที่ 9 แสดงรูปแบบและลักษณะของการจัดแสดงนิทรรศการ

รูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการ ลักษณะการจัดแสดง
1. การจัดแสดงที่เปน 2 มิติ - การจัดแสดงโดยการใชบอรดแสดงขอมูล

เพียงอยางเดียว หรือประกอบวัตถุ โดยผูชม
รับรูเร่ืองราวดวยการอานคําบรรยายหรือดู
ภาพประกอบ ไมสามารถเดินผานเขาไปใน
การจัดแสดงได เชน การจัดแสดงที่เนนวัตถุ
ภายในตูจัดแสดง หรือ การจัดแสดงภาพ
เขียน เปนตน

2. การจัดแสดงที่เปน 3 มิติ - การจัดแสดงโดยใชบอรดแสดงขอมูลหรือ
วัตถุนํามาจัดแสดงประกอบกันขึ้น โดยผูชม
รับรูเร่ืองราวดวยการอานคําบรรยายหรือดู
ภาพประกอบและสามารถเดินผานเขาไปใน
การจัดแสดงได เชน การจัดแสดง
ประติมากรรมลอยตัว

3. การจัดแสดงที่มีบรรยากาศหอหุม - เปนการจัดแสดงที่ผูชมสามารถรับรูเร่ืองราว
ดวยการเดินผานเขาไปในพื้นที่การจัดแสดง
ที่สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมหอหุม
ไดแกการจัดแสดงที่จําลองสภาพเหมือนจริง

    เปนตน
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ขอพิจารณาเกี่ยวกับผูเขาชมนิทรรศการ
การสื่อสารไมวาในรูปแบบใด จะไดผลดีหรือไมยอมตองอาศัยการวิเคราะหประชาชน

ที่เปนเปาหมายของสารนั้นอยางรอบคอบ เพราะจะตองจัดสรรใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาของ
การรับรู และหลักจิตวิทยาสังคมของกลุมผูรับสาร ซ่ึงมีอยูตาง ๆ กัน การออกแบบนิทรรศการจะ
ตองออกแบบใหผูเขาชมที่เปนเปาหมายรับรูไดถูกตองและงาย ในดานจิตวิทยาสังคมสิ่งที่จัดจะตอง
สอดคลองกับอารมณ ความรูสึก ความตองการของผูชมจึงจะไดผลดี (วัฒนะ จูฑะวิภาต 2542 : 15)

ดังนั้น การจัดแสดงนิทรรศการจึงตองคํานึงถึงผูเขาชมเปนหลักสําคัญและการคํานึงถึงผู
เขาชมนี้ ถือวาเปนขั้นเริ่มตนที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดแสดงนิทรรศการ เพราะการคํานึงถึงผู
เขาชมในดานรสนิยมและทัศนคติ จะเปนเครื่องพิจารณาไปถึงสวนอื่น ๆ เชน คุณสมบัติ คุณภาพ 
ขนาด ระยะเวลาการจัดแสดง ตลอดจนวิธีการจัดและการนําเสนอของนิทรรศการ วาควรจะเปนเชน
ใด (วัฒนะ จูฑะวิภาต 2542 : 15)

ขอพิจารณาในการออกแบบนิทรรศการ
กชพร หัสดิน (2543 : ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาวถึงหลักในการออกแบบนิทรรศการ

ดังนี้

ตารางที่ 10 แสดงขั้นตอนและขอพิจารณาในการออกแบบนิทรรศการ

ขั้นตอน ขอพิจารณา
1. รูจักวาผูชมเปนใคร ตองไมประเมินวาผูชมมีความรูต่ําหรือสูงกวา

ความเปนจริง
2. เขาใจมุมมองและความรูสึกของผูชม พยายามมองการจัดการแสดงจากอีกดานหนึ่ง

ซ่ึงเปนมุมมองของผูชมวา เขามีความตองการ
อะไร โดยไมพยายามคิดแทนคนเหลานั้น หรือ
เขาขางตนเองวาผูชมจะเห็นและเขาใจในสิ่ง
เดียวกันกับตนทั้งหมด

3. ลําดับตอเนื่องในการออกแบบเสนทางเดิน
ของผูชม และความตอเนื่องของการถาย
ทอดเนื้อหา

โดยสรุปเนื้อหาควรมีความตอเนื่องและ
สัมพันธกัน ไมกระโดดขามไป-มา เพราะจะ
ทําใหเกิดความสับสนได การกําหนดเสนทาง
เดิน และการแบงพื้นที่ของการจัดแสดงจะตอง
มีความชัดเจน มีปายบอกทางเปนระยะ
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ตารางที่ 10 (ตอ)   

ขั้นตอน ขอพิจารณา
4. นําผูชมจากพื้นที่จุดหนึ่งไปสูจุดหนึ่งดวย

การสรางจุดดึงดูดความสนใจ
เพื่อเปนการชักจูงวา ถาผูชมเดินจากจุด ก. ไป
จุด ข. จะมีส่ิงนาสนใจที่คุมคาตอการเดินรออยู

5.  ส่ือสารโดยไมตองใชคําพูด ดวยการสรางบรรยากาศหรือสภาพแวดลอม
สามมิติ ในการสื่อความหมาย ไมวาจะเปนสี 
รูปราง รูปทรง รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัสตาง ๆ 
โดยไมพึ่งคําบรรยาย

6.  ไมยัดเยียดขอมูลจนมากเกินไป ดวยการไมพยายามใชคําบรรยายที่ เปนตัว
หนังสือจํานวนมากที่ตองใชเวลาในการอาน
หรือบอกเลาเนื้อหาที่มากเกินกวาที่ผูชมจะรับ
ไดภายในครั้งเดียว ควรใชคําบรรยายตาม
ความเหมาะสมเทานั้น โดยจัดเตรียมสื่อชนิด
อ่ืนใหสําหรับผูชมบางคนที่มีความสนใจที่จะ
ศึกษาในเนื้อหาอยางลึกซึ้ง

3.  การศึกษาพิพิธภัณฑสถานตัวอยาง (กรณีศึกษาเปรียบเทียบ)

เปนการศึกษาเพื่อทราบถึง แนวโนมของแนวทางและแนวความคิดเชิงรูปธรรม ในการ
ออกแบบตกแตงภายในพิพิธภัณฑพุทธศิลป ประกอบดวย แนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ การวาง
เร่ือง (การลําดับเรื่อง) วิธีการจัดแสดง (การจัดแสดงและสื่อ) การเลือกสถานที่ตั้งและอาคารโดย
ศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบ 3 โครงการ คือ

1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
2. ศูนยการศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา
3. หอไทยนิทัศน ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
และไดแบงขั้นตอนในการศึกษาเปรียบเทียบออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูล

โครงการ การวิเคราะหเปรียบเทียบและการสรุปผลการศึกษา
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3.1 การศึกษาขอมูลโครงการ

การศึกษาขอมูลโครงการกรณีศึกษาเปรียบเทียบทั้ง 3 โครงการ โดยการศึกษาจาก
เอกสารและการสํารวจ ซ่ึงไดสรุปขอมูลออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไป และการจัดแสดง ดังตอ
ไปนี้

3.1.1  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
1. ขอมูลทั่วไป (เอกสารนําชม, ม.ป.ป.)

ที่ตั้ง  : ถนนหนาพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ : ประมาณ 19 ไร
ประเภทสาขา : ศิลปะและโบราณคดี
ความเปนมา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เร่ิมรากฐานมาจากพิพิธภัณฑสวน

พระองคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ใชพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑใน
พระบรมมหาราชวังเปนสถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ตอมาในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “มิวเซี่ยม” ณ ศาลาสหทัยสมาคม หรือ
หอคองคอเดีย เมื่อ พ.ศ. 2417 จัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน คร้ันตอมาเมื่อยกเลิก
ตําแหนงวังหนาแลว จึงโปรดเกลาฯ ใหยายพิพิธภัณฑสถานจากพระบรมมหาราชวังมาจัดตั้งใน
พระราชวงับวรสถานมงคล เฉพาะพระทีน่ัง่ดานหนา 3 องค จนถงึรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา
เจาอยูหัว ไดพระราชทานอาคารหมูพระวิมานทั้งหมดจัดตั้งเปน “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สําหรับ
พระนคร” เมื่อ พ.ศ. 2469 และตอมาไดเปล่ียนเปน “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร” เมื่อ พ.ศ. 
2477

เปาหมาย :
(1) เปนแหลงรวบรวมสงวนรักษา และจัดแสดงสมบัติวัฒนธรรมของชาติ
(2) เผยแพรเร่ืองราวทางประวัติศาสตร โบราณคดีศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(3) ใหบริการทางวิชาการ
เวลาทําการ : 019.00-16.00 น. ปดวันจันทร วันอังคาร และวันหยุด นักขัตฤกษ
ประเภทผูเขาชม : นักทองเที่ยว นักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป

2. การจัดแสดง
ปจจบุนัพพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิพระนคร แบงการจดัแสดงออกเปน 3 หวัเร่ืองใหญ 

คือ
2.1 ประวัติศาสตรไทย จัดแสดงในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
2.2 ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย จัดแสดงตามยุคสมัย คือ
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1) สมัยกอนประวัติศาสตร จัดแสดงที่สวนหลังของพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 
และภายในอาคารมหาสุรสิงหนาถ

2) สมัยประวัติศาสตร แบงการจัดแสดงออกเปน 2 สวน คือ สมัยกอนพุทธ
ศักราช 1800 ไดแก สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี จัดแสดงในอาคารสุรสิงหนาท และสมัยหลังพุทธ
ศักราช 1800 ไดแก สมัยลานนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร จัดแสดงในอาคารประพาส
พิพิธภัณฑ

2.3 ประณตีศลิปชาตพินัธุวทิยา จดัแสดงในหมูพระวมิาน คอื พระทีน่ัง่วสนัตพิมาน 
พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ และพระที่นั่งพรหมเมศธาดา ศิลปวัตถุที่จัดแสดง ไดแก เครื่องทอง 
เครื่องถม เครื่องมุข เครื่องดนตรี เครื่องไมจําหลัก ผาโบราณ เครื่องถวย ราชยานคานหาม อาวุธ
โบราณ เครื่องใชในพิธีทางพระพุทธศาสนาและอัฐบริขารของสงฆ และเครื่องการละเลนตาง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีราชรถใชในกระบวนแหพระบรมศพจัดแสดงในอาคารโรงราชรถ
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ภาพที่ 13   แสดงแผนผัง สวนจัดแสดงนิทรรศการถาวร (หองจัดแสดงประวัติศาสตรชาติไทย)
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
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3.1.2  ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา
1. ขอมูลทั่วไป (เอกสารนําชม ม.ป.ป.; บ. ที่ปรึกษา ไทยกรุฟ ม.ป.ป. : 29-38)

ที่ตั้ง, พื้นที่ :
- อาคารหลัก (หัวขอที่ 1-4) ถนนโรจนะ ในตัวเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่

โครงการ 6 ไร 1 งาน 12 ตารางวา
- อาคารผนวก (หัวขอที่ 5) หมูบานญี่ปุน ต.เกาะเรียน อ. พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่

โครงการ 1 ไร 2 งาน 17 ตารางวา (หากรวมพื้นที่สมาคมไทย-ญ่ีปุนจะมีพื้นที่รวม 6 ไร 4 งาน 47  
ตารางวา)

ความเปนมา : ศนูยศกึษาประวตัศิาสตรอยธุยา เกดิจากความรวมมอืระหวางรฐับาลไทย 
และรัฐบาลญี่ปุน จัดตั้งเพื่อทําหนาที่เปนสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑเกี่ยวกับราชอาณาจักรอยุธยา
โดยสวนรวม

ปที่เปดบริการ : พ.ศ. 2533
เปาหมาย :
(1) เพื่อเปนสถานที่ศึกษาประวัติศาสตรของอยุธยาและการทํากิจกรรมอื่น ๆ
(2) เพื่อเปนศูนยขาวสารที่ไดจากการรวบรวมเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี
(3) เพื่อเปนศูนยการประชาสัมพันธและจัดการในการศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา

ของสถาบันคนควาทั้งในประเทศและตางประเทศ
เวลาทาํการ : วนัจนัทร – วนัศกุร 9.00-16.30 น. วนัเสาร, วนัอาทติย และวนัหยดุราชการ 

9.00-17.00 น.
ประเภทผูเขาชม : นักทองเที่ยว นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ผูออกแบบ : บ.นิคเคน เซกไก (Nikken Sekkai) และ บ.ที่ปรึกษา ไทรกรุฟ จํากัด
พื้นที่ใชสอย : อาคารหลัก
- ช้ันลางประกอบดวย สํานักงาน หองสมุด หองเตรียมการแสดง หองเก็บของ 

และลานกิจกรรมในรม มีพื้นที่ รวม 2,773 ตารางเมตร
- ช้ันบนประกอบดวย สวนแสดงนิทรรศการ 990 ต.ร.ม.

หองเก็บของ 300 ต.ร.ม.
โถงอเนกประสงค 150 ต.ร.ม.
หองประชุมและหองสมุด 260 ต.ร.ม.
สวนบริการ 230 ต.ร.ม.
หองเครื่อง   70 ต.ร.ม.

รวม    2,000 ต.ร.ม.
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อาคารผนวกเปนอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่ทั้งหมด 282 ต.ร.ม.
สวนนิทรรศการ (หัวขอที่ 5) 167 ต.ร.ม.

แนวความคิด : แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรม มีขอสรุป 3 ประการหลัก คือ
(1) ตองมีสระน้ําไวเปนพื้นที่เก็บกักน้ํา เนื่องจากอยุธยาเปนเมืองที่อยูในที่ต่ําและ

น้ํายังเปนสัญลักษณสําคัญที่แสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตรของอยุธยา
(2) วัสดุกอสรางทุกชนิดจะตองเปนวัสดุที่หาไดในทองถ่ิน
(3) ตัวอาคารจะตองทนตอสภาพอากาศรอนชื้นของทองถ่ินได

2. การจัดแสดง
ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา ไดแบงหัวขอที่จัดแสดงเปน 5 แนวเรื่อง คือ
2.1 พระนครศรีอยุธยาในฐานะราชธานี

จัดแสดงเกี่ยวกับความรุงโรจนของอยุธยาในฐานะเมืองหลวงมีการจําลองพระ
ราชวังโบราณ อาทิ วัดไชยวัฒนาราม เพนียดคลองชาง

2.2 กรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองทา
จัดแสดงความสัมพันธระหวางอยุธยากับนานาประเทศ มีเรือสําเภาไทยจําลอง

สมัยอยุธยา และจําลองบริเวณปอมเพชร ซ่ึงแสดงวิถีชีวิต ตลาด การคาในเมืองอยุธยา ฯลฯ
2.3 อยุธยาในฐานะศูนยกลางอํานาจทางการเมืองการปกครอง

จัดแสดงเกี่ยวกับอยุธยาในฐานะศูนยกลางของเมืองสําคัญตาง ๆ แสดงพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริย ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชน โดยแสดงพิธี
อินทราภิเษก พิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยา พระราชพิธีแหพระกฐิน ทศชาติชาดก ฯลฯ

2.4 ชีวิตชาวบานไทยสมัยกอน
จัดแสดงความเปนอยู ความเชื่อ พิธีกรรม ชีวิตชุมชนชาวบาน การโกนจุก 

แตงงาน การละเลน ฯลฯ
2.5 ความสัมพันธระหวางอยุธยากับตางประเทศ

จัดแสดงแผนที่เมืองอยุธยา ที่วาดโดยชาวตางชาติ เอกสารติดตอกับตางชาติ 
ภาพวาดชุมชนและบุคคลสําคัญชาวตางชาติ ที่ปรากฏในประวัติศาสตรอยุธยา เปนตน
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ภาพที่ 14 แสดงตําแหนง แผนผัง สวนจัดแสดงนิทรรศการ ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา

3.1.3 หอไทยนิทัศน
1. ขอมูลทั่วไป

พื้นที่ : บริเวณชั้น 2 อาคารนิทรรศการและบริการการศึกษา
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ปที่เปดบริการ : พ.ศ. 2536
เปาหมาย  :
(1) เพื่อจัดแสดงเรื่องราวทางอารยธรรมไทยและสงเสริมความรูการเรียนการสอน

วิชาประวัติศาสตร ภาษา วรรณคดี และสังคมศาสตร
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(2) เปนแหลงการเรียนรูเชื่อมโยงกับสถานศึกษา และมีบทบาทสํารองการศึกษาทั้ง
ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย

เวลาทําการ : วันจันทร-วันศุกร 9.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. หยุดวันเสาร
วันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ

ประเภทผูเขาชม : นักทองเที่ยว นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
2. การจัดแสดง

การจัดแสดงทั้งหมดในหอไทยนิทัศนประกอบไปดวย 5 หัวเร่ือง ดังนี้
2.1 เร่ืองความเปนมาของชนชาติไทย
2.2 เร่ืองขาวกับวิถีชีวิตไทย
2.3 เร่ืองภาษาและวรรณคดีไทย
2.4 เร่ืองประเทศไทยกับโลก
2.5 เร่ืองวีรกรรมชนชาติไทยและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย
พื้นที่ใชสอย : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ  1,200 ต.ร.ม.

พื้นที่สวนอื่น ๆ    600 ต.ร.ม.

ภาพที่ 15   แสดงตําแหนง แผนผัง สวนจัดแสดงนิทรรศการหอไทยนิทัศน ศูนยวัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย
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3.2 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบมีจุดมุงหมายเพื่อทราบถึง แนวทางในการออกแบบที่เปนภาพรวม และ
แนวความคิดในการจัดแสดง ของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา โดยนําผลการศึกษาขอมูลโครงการ 
(หัวขอที่ 3.1) มาวิเคราะหเปรียบเทียบดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 11 แสดงสรุปการวิเคราะหขอมูลโครงการกรณีศึกษาเปรียบเทียบ

ขอมูลเปรียบเทียบ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร

ศูนยการศึกษา
ประวัติศาสตรอยุธยา

หอไทยนิทัศน

ประเภทของ
พิพิธภัณฑสถาน

ศิลปะ และ
ประวัติศาสตร

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร
สังคมศาสตร และ
วัฒนธรรม

แนวคิดหลักในการ
จัดตั้งโครงการ

เพื่อการอนุรักษ เพื่อการศึกษา เพื่อการศึกษา

สถานที่ตั้ง (Site) บริเวณพระราชวัง
บวรสถานมงคล
(วังหนา) เกาะรัตน
โกสินทร

บริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา

บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร
นิทรรศการ และ
บริการการศึกษา
ภายในศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย

อาคาร อาคาร (พระที่นั่ง) เกา สรางอาคารใหม อาคารประกอบ
หัวเร่ือง
ในการจัดแสดง

1. ประวัติศาสตร
ชาติไทย

2. ประวัติศาสตร
ศิลปะและโบราณ
คดีในประเทศ
ไทย

3. ประณีตศิลปและ
ชาติพันธุวิทยา

1. พระนครศรีอยุธยา
ในฐานะราชธานี

2. กรุงศรีอยุธยาใน
ฐานะเมืองทา

3. อยุธยาในฐานะศูนย
กลางอํานาจทางการ
เมืองการปกครอง

4. ชีวิตชาวบานไทย
สมัยกอน

1. เร่ืองความเปนมา
ของชนชาติไทย

2. เร่ืองขาวกับวิถี
ชีวิต ไทย

3. เร่ืองภาษาและ
วรรณคดีไทย

4. เร่ืองประเทศไทย
กับโลก
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ตารางที่ 11 (ตอ)   

ขอมูลเปรียบเทียบ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร

ศูนยการศึกษา
ประวัติศาสตรอยุธยา

หอไทยนิทัศน

5. ความสัมพันธ
ระหวางอยุธยากับ
ตางประเทศ

5. เร่ืองวีรกรรมชน
ชาติไทยและ
เหตุการณสําคัญ
ในประวัติศาสตร
ไทย

ลําดับในการ
จัดแสดง

ตามลําดับเหตุการณ
(Chronological)

สรุปเปนเนื้อหาแตละ
เร่ือง (Thematic)

หัวเร่ืองใหญสรุปเปน
เนื้อหาแตละเรื่อง
(Thematic) และตาม
ลําดับเหตุการณ
(Chronological) ใน
หัวเร่ืองยอ

ส่ือในการจัดแสดง เนนแสดงวัตถุจริง
เปนหลัก

วัตถุจําลอง, โสต
ทัศนูปกรณสมัยใหม

วัตถุจําลอง, โสต
ทัศนูปกรณสมัยใหม
และสรางสภาพแวด
ลอมเหมือน
บรรยากาศจริง

แผนภูมิแสดงลําดับ
การจัดแสดง 3

2

1

3

1                    2

3

2

1
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4.  สรุปรูปแบบโครงการ

เปนการนําผลวิเคราะหมาเปรียบเทียบ มาสรุป เพื่อเปนแนวทางและแนวในการออก
แบบโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป

ตารางที่ 12 แสดงสรุปรูปแบบโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป

สรุปรูปแบบโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป
ประเภท พิพิธภัณฑเฉพาะ (ศิลปะทางพระพุทธศาสนา)

แนวคิดในการจัดตั้งโครงการ เพื่อการศึกษา (สงเสริมใหเกิดความรู โดยมีผูชมเปนศูนยกลาง)
ที่ตั้งโครงการ 1. แสดงความสัมพันธกับเนื้อหา

2. แสดงถึงความสัมพันธกับชุมชน
อาคาร อาคารใหมหรืออาคารเกา (ที่วางภายในและภายนอกสัมพันธกับ

จุดมุงหมายและเนื้อหาในการจัดแสดง)
การวางเรื่อง หัวเร่ืองใหญวางตามลําดับเหตุการณ และสรุปเนื้อหาในแตละ

เร่ือง ในหัวขอยอย
ส่ือ วัตถุจําลอง,โสตทัศนูปกรณสมัยใหม
วิธีการจัดแสดง สื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลปสรางที่วางภายในใหสอดคลอง

กับเนื้อหา
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บทท่ี 3

การศึกษาแนวทางสูงานออกแบบ

1.  ความหมายของปรัชญาในงานพุทธศิลป (เถรวาท)

ปรัชญา คืออะไร ปรัชญาคือความรู ความฉลาดโดยเฉพาะความรูในการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุขหรือมีความทุกขนอยที่สุด ปรัชญาเปนคําในภาษาสันสกฤตซึ่งมีความหมายตรงกับ
คําวาปญญาในภาษาบาลี

ศลิปะ คอือะไร ศลิปะคืองานทีม่นษุยสรางสรรคขึน้เพือ่ความงามเพือ่ความบนัเทงิเรงิรมย
ทั้งในรูปของนามธรรมและรูปธรรม

2.  ประเภทของปรัชญาในงานพุทธศิลป

ปรัชญาในงานพุทธศิลปสามารถแบงออกไดจากการศึกษางานพุทธศิลป ดังนี้
1. พระพุทธรูป
2. สถูปเจดีย
3. อาคารสถานที่
4. วัตถุส่ิงของ

2.1 พระพุทธรูป

ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะศิลปะจากพระพุทธรูปในประเทศไทย ถึงแมวาศาสนาพุทธจะ
เขามาเผยแพรในประเทศไทยมานานแลวแตศิลปะของพระพุทธรูปในยุคแรก ๆ ที่คนพบใน
ประเทศไทยยังเปนงานศิลปะที่ไดรับอิทธิพลของศิลปะแบบอินเดียอยูมาก เร่ิมตั้งแตยุคทวาราวดีซ่ึง
จะพบมากแถวภาคตะวนัตกของประเทศไทย เชน จงัหวดันครปฐม จงัหวดัสพูรรณบรีุ แตเร่ิมมกีาร
สรางงานศิลปะที่เปนเอกลักษณแบบไทยแทที่เปนแบบอยางในการสรางพระพุทธรูป และให 
ความหมายชัดเจนในเชิงปรัชญามีหลักธรรมะแฝงอยูในงานศิลปคือพระพุทธรูปในยุคสุโขทัยซ่ึงเรา
ถือวาเปนยุคทองของการสรางพระพุทธรูปในประเทศไทย
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ลักษณะเดนของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและความหมายในเชิงปรัชญา
1. หูยาน พระพุทธรูปทุกยุคทุกสมัยก็จะทําในรูปหูยานทั้งนั้นไมเฉพาะพุทธรูปในสมัย

สุโขทยั หรือพระพทุธรปูในเมอืงไทยหรอืพระพทุธรปูในนกิายเถรวาท ในนกิายมหายานพระพทุธรูปก็
ทําหูยานเหมือนกัน ดังนั้นหูยานของพระพุทธรูปจึงไมไดมีความหมายวาอายุยืนเหมือนที่ชาวบาน
ทั่วไปเขาใจกันเปนแน ในเชิงปรัชญา หูยาน หมายถึง หลักคําสอนที่สอนในเรื่องความเชื่อวา 
อยาเชื่องายอยาหูเบาจงหูหนักอันมีบัญญัติไวหลักคําสอนที่มีช่ือวา กาลามสูตร 10 หรือเรียกอีก 
ช่ือวา หลักความเชื่อ 10 ที่พระพุทธองคตรัสไวสําหรับใหทุกคน มีความเชื่อในเหตุและ ผลของตน
เอง ในเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นวา ส่ิงที่มีผูนํามากลาวหรือส่ังสอนนั้น ตนควรจะเชื่อถือเพียงไรหรือไม

แตใหเชื่อการพิจารณาของตนเองวา คําสอนเหลานั้น เมื่อประพฤติกระทําตามไปแล
วจะมีผลเกิดขึ้นอยางไร ถามีผลเกิดขึ้นเปนการทําตนเองและผูอ่ืนใหเปนทุกขเดือดรอนก็เปนคํา
สอนที่ไมควรปฏิบัติตาม ถาไมเปนไปเพื่อทําตนเองและผูอ่ืนใหเดือดรอน แตเปนไปเพื่อความสุข
ความเจริญยอมเปนคําสอนที่ควรทําตาม ตัวอยางเชน เมื่อมีการพูดถึงราคะ โทสะ โมหะ วาเปนสิ่งที่
ควรละหรือไม ผูฟงจะตองพิจารณาใหเห็นชัดดวยตนเองวา ราคะ โทสะ โมหะ เปนสิ่งที่นํามาซึ่ง 
ความทุกขหรือความสุข ใหเห็นชัดแกใจของตนเสียกอน เมื่อเห็นวา ราคะ โทสะ โมหะ  
เปนของรอน จึงละเสียตามคําสอน ถายังพิจารณาไมเห็นแมแตเล็กนอยก็เปนสิ่งที่ใหรอไวกอนยังไม
ปฏิบัติตาม จนกวาจะไดพิจารณาเห็นแลวจึงปฏิบัติ สักวาโดยเหตุ 10 อยางดังกลาวแลวขางตน

หลักนี้เปนการแสดงถึงความที่พระพุทธศาสนา ใหความเปนอิสระในความเชื่ออยาง
ถึงที่สุด พึงรูไวในฐานะเปนอุปกรณแหงการควบคุมความเชื่อของตนใหเปนไปในทางที่จะปฏิบัติ
ใหเปนผลสําเร็จไดจริง ๆ

2. เปลวไฟเหนือเศียรพระพุทธรูป หมายถึง โลกุตรธรรม แทนแสงสวางแหงชีวิต  
หลักธรรมสอนใหเราอยูเหนือโลกไดอยางที่เปนจริงอยางถูกตอง เมื่อเราเขาใจโลกแหงความเปน
จริงตามที่มันเปนจริงไมเปนมายา และปฏิบัติตอโลกไปตามความเปนจริงไมยึดมั่นถือมั่น เราก็จะ
บรรลุธรรมได ที่เราเรียกวาตรัสรู รูแจงเห็นจริง เราก็จะอยูในโลกนี้อยางไมมีทุกข อยางไมเปนทุกข
เรียกวาเราอยูเหนือโลกหรือโลกุตตระ ประดุจเมื่อกอนนั้นเราอยูในโลกมืด เราก็จะมองไมเห็นอะไร
แลวมีแสงสวางมาสองโลกใหสวางเราก็จะเห็นโลกอยางที่เปนจริง ไมใชโลกที่อยูในความมืดอีก 
ตอไป เราจะเห็นและเขาใจโลกไดอยางถูกตองตามที่เปนจริง หลักธรรมที่พระพุทธองคตรัสรูแลว
นํามาสอนเราจึงเหมือนพระพุทธองคนําแสงสวางมาใหเรา เปนแสงสวางแหงชีวิต ทําใหเรามอง
เห็นปญหาชีวิตไดอยางถูกตอง แลวเราก็จะมีปญญาแกปญหาชีวิตไดอยางถูกตองแลวเราก็จะมี
ปญญาแกปญหาชีวิตไดอยางถูกตองนี้คือความหมายของเปลวไฟเหนือเศียรพระพุทธรูป
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ภาพที่ 16 แสดงเปลวไฟเหนือเศียรพระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัยแบบอมตะ (คลาสสิค)
ที่มา : สมเกียรติ  โลหเพชรัตน, วิเคราะหประวัติการนับถือศาสนาพุทธและศิลปะพระพุทธรูปใน

เอเชีย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนพับลิชช่ิง, 2546), 196.

หลักธรรมในโลกุตรธรรมที่สอนใหเราอยูเหนือโลกไดเราเรียกวา โลกุตธรรม 9 ซ่ึง
มีหลักธรรมดังนี้

มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1
คําวา โลกุตตระ แปลวา ยิ่งกวาโลก หรือ เหนือโลก “โลกุตรธรรม” จึงแปลวา ส่ิงซึ่ง

ยิ่งไปกวาโลกหรือวิสัยโลก ใชเปนชื่อของการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติในชั้นที่จิตใจสูงเกินกวา
ที่จะยินดีในโลก ซ่ึงมีความหมายอยูที่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่ปรารถนาของสัตว 
ทั่วไปที่รวมเรียกวา “กามคุณ” หรือแมที่สุดแตความสุขขั้นที่ไมเกี่ยวกับกามคุณ แตยังเกี่ยวอยูกับ
ฌานสมาบตั ิ เปนตน ฉะนัน้ โลกตุตระหรอืเหนอืโลก จงึหมายถงึ การมจีติใจอยูเหนอืกามสขุ ฌานสุข 
มุงแสวงสุขจากความปลอยวางหรือหลุดพน จากความยึดถือวา ตัวตน หรือของของตนโดยตรง

การปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนี้ มีมูลมาจากการพิจารณาเห็นความไมเที่ยง ความเปน
ทุกขและความเปนอนัตตาของโลก อยากจะพนไปจากโลกหรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือมีจิตใจอยู
เหนือโลก ทั้งที่มีรางกายอยูในโลกมีจิตใจอยูเหนือการครอบงําของอารมณ ทั้งที่มีรางกายเกี่ยวของ
กันอยูกับอารมณแมอยางใกลชิดเพียงไรก็ตาม

ส่ิงทีเ่รียกวา “โลกตุรธรรม” แบงเปน 9 คอื มรรค 4 ผล 4 นพิพาน 1 มรรค 4 หมายถึง 
การปฏิบัติที่ถึงที่สุด 4 ขั้น ผล 4 หมายถึง ผลแหงการปฏิบัติ 4 ขั้น และเปนคู ๆ ตรงกัน
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การสรางพระพุทธรูปใหมีพระเนตรมองต่ําจึงมีความหมายใหคนเรามองเขาไป 
ขางใน ในรางกายของเราในจิตใจของเรา วาเปนตนเหตุแหงทุกข แตถาเรามองดวยปญญา ตามกิเลส
ใหทันเราก็จะไมทุกข

3. หมจีวรบางใส เหมือนไมมีจีวร ความหมายทางปรัชญา หมายถึง รางกายเรานี้ไมมี
อะไรมีแตความวาง ไมมีอะไรนายึดมั่นถือมั่นสามารถมองเห็นทะลุปรุโปรง ประดุจเหมือนไมมี
อะไรมาหอหุม เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางไดในกายนี้วา เปนตนเหตุแหงทุกขถาเราไมมี
ปญญาเราก็จะมีทุกขที่มีกายนี้ แตถาเรามีปญญาทราบสาเหตุที่มาแหงทุกขและดับทุกขเสียไดกายนี้ก็
ไมไดนํามาซึ่งความทุกข แตเปนอุปกรณนําไปสูนิพพานไดเชนเดียวกัน

ภาพที่ 17 แสดงพระพุทธรูปหมจีวรบางใส เหมือนไมมีจีวร ศิลปะสุโขทัยปางลีลาแบบอมตะ
(คลาสสิก)

ที่มา : สมเกียรติ โลหเพชรัตน, วิเคราะหประวัติการนับถือศาสนาพุทธและศิลปะพระพุทธรูปใน
เอเชีย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนพับลิชช่ิง, 2546), 168.
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4. ประทับนั่งหรือยืนอยูบนอาสนะเปนรูปบัวบาน แทนความหมายถึงความเปนผูฉลาด 
เปนผูถึงพรอมตอการตรัสรู พรอมที่จะเรียนรู พรอมที่จะรับแสงสวาง ความเปนผูมีปญญา

ภาพที่ 18 แสดงพระพุทธรูปประทับยืนอยูบนอาสนะเปนรูปบัวบาน ศิลปสุโขทัยปางลีลาแบบ
อมตะ (คลาสสิก) ตอนปลาย และศิลปะหลังสมัยสุโขทัย

ที่มา : สมเกียรติ โลหเพชรัตน, วิเคราะหประวัติการนับถือศาสนาพุทธและศิลปะพระพุทธรูปใน
เอเชีย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนพับลิชช่ิง, 2546), 199.

ดอกบัวเปนดอกไม สัญลักษณของศาสนาพุทธมี อยู 2 ความหมายดวยกัน คือ
4.1 ความบริสุทธ์ิ โดยธรรมชาติของดอกบัว เปนพืชน้ําเกิดในโคลนตมใตน้ํา แตก็

สามารถเติบโตผานความสกปรกของโคลนตมโผลพนน้ํามาอวดความสวยงามของดอกบัว สราง
ความงามใหแกโลกไดโดยไมมีความสกปรกของโคลนตมอันเปนแหลงกําเนิดติดมาดวยแมแตนอย 
ประดุจเสมือนคนเราแมจะเกิดในแหลงที่ไมสะอาดในทางโลก เกิดในแหลงที่มีวัฒธรรมไมดี ในเผา
พันธุไมดี เกิดในสิ่งที่มีส่ิงแวดลอมไมดี แตถาบุคคลนั้นมีจิตใจเปนคนดีแลว ความเปนคนดีนั้น จะ
รักษาความดีในตัวมันเองจะไมแปดเปอนความสกปรกโสโครกของสังคมรอบขาง บุคคลนั้นจะ
รักษาความเปนคนไวไดเสมอประดุจดอกบัวที่ไมยอมเปอนโคลนแลวโผลพนน้ํามาใหชาวโลกได 
ช่ืนชมความงามของดอกบัวจนได
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4.2 ความมีปญญา ดอกบัวเปนดอกไมเมืองรอนชนิดเดียวที่เมื่อตนไดผลิดอกแลวก็
จะผลิตผลออกมาพรอมกันในทันที เมื่อเราเห็นดอกบัวตูมที่ผูคนนํามาถวายพระแลวลองแงมดอก 
ดูขางในเราจะเห็นฝกบัวเล็ก ๆ อยูขางในดอกบัวตูมนั้น ซ่ึงปกติของตนไมทั่วไปนั้น ตองออกดอก
มากอน รอจนกลีบดอกรวงโรยหมดแลว แลวเราถึงจะเห็นผลออนของพืชพันธุไมนั้น แตดอกบัวหา
เปนเชนนั้นไม เมื่อผลิดอกออกมาก็ผลิตผลออนไวขางในดอกทันที รอวันดอกรวงโรยแลวผลบัวใน
รูปฝกบัวก็จะเติบโตสุกงอมรอใหเราเก็บไปกินตอไป เปรียบเสมือนคนเรา เมื่อเกิดมาก็มีสมองมี
ปญญาเกิดมาทันที แตรอวันเติบใหญมีพัฒนาการทางสมองจนมีสติปญญาเต็มที่ไวแกปญหาใหแก
ชีวิต ดังนั้น ดอกบัวจึงใหความหมายในเชิงปรัชญาวาความเปนผูมีปญญา

ภาพที่ 19 แสดงดอกบัวตูมและดอกบัวบาน
ที่มา : เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สัมพันธ

พาณิชย, 2547), 19.

5. อิริยาบถของพระพุทธรูป พระอิริยาบถของพระพุทธรูปในศาสนาพุทธนิกาย 
เถรวาทในประเทศอื่น ๆ ในเอเซียมักจะสรางกันแค 3 อิริยาบถเทานั้น แตในประเทศไทยนับแตยุค
สุโขทัยเปนตนมาจะสรางเปน 4 อิริยาบถดวยกัน คือ

5.1 พระพุทธรูปนั่ง จะเปนอิริยาบถหลังของการสรางพระพุทธรูปโดยทั่วไป เปน 
อิริยาบถของพระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานในพระอุโบสถสวนใหญจะประทับนั่งในทานั่ง 
ขัดสมาธิ วางพระหัตถซายไวบนหนาตัก วางพระหัตถขวาบนพระชานุ (หัวเขา) ใหพระหัตถคว่ําลง
นิ้วพระหัตถช้ีลงไปที่พื้น ตัวอยางเชน ปางมารวิชัย ซ่ึงมีความหมายวามีชัยชนะเหนือมาร ซ่ึงมารคือ 
กเิลส แสดงถงึ การอยูเหนอืกเิลสทัง้ปวง การอยูเหนอืโลก พระพทุธองคเปนผูอยูเหนอืโลก หลังจากที่
พระพุทธองคไดตรัสรูแลว ดังนั้น พระพุทธรูปปางนี้จึงเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา ปางตรัสรูการใชพระ
หัตถขวาชี้ลงไปที่พื้น หมายถึง นับแตวันที่พระองคตรัสรูแลวพระองคอยูเหนือโลก คือ โลกียะ คือ 
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กิเลส นับตั้งแตพระพุทธองคตรัสรูพระพุทธองคไมกลับมาเกิดอีกแลว คือกิเลสไมเกิดขึ้นกับ 
พระพทุธองคอีกแลว ไมมทีกุขอีกแลว เพราะทกุข สาเหตแุหงทกุขไดดบัไปหมดสิน้แลวพระพทุธองค
ไมอยูในโลก แตพระพุทธองคทรงอยูเหนือโลกตลอดไปไมกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแลว นี่คือความ
หมายในเชิงปรัชญาของพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซ่ึงนิยมสรางเปนพระพุทธรูปปางประธาน
ประดิษฐานในพระอุโบสถของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต สวนภาคเหนือนิยม
สรางพระพุทธรูปปางสมาธิเปนปางประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ เชน พระแกวมรกต ที่
ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระแกวในพระบรมมหาราชวัง เปนพระพุทธรูปปางสมาธิที่นํามา
จากภาคเหนือ หรือพระพุทธรูปองคประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน

บางครั้งเราจะพบเห็นพระพุทธรูปที่สรางเปนปางมารวิชัย นอกจากสรางอาสนะเปน
รูปดอกบัวแลว ฐานใตดอกบัวก็สรางงานศิลปะที่เต็มไปดวยความสวยงามของวัสดุที่นํามาประดับ 
เชน งานประดับดวยกระจกสีตาง ๆ เหมือนอัญมณีมีคาตาง ๆ งานลงรักปดทอง งานประดับมุก งาน
ศลิปะสวยงามอนัมคีาเหลานี ้ทีส่รางประดบัไวดานลางพระพทุธรปู ในทางปรชัญาเราใชเปนเครือ่งมือ
หรืออุปกรณที่ใชสอนใหเขาใจวา พระพุทธองคหลังจากตรัสรูแลว พระพุทธองคก็ประทับอยูเหนือ
โลก เหนือโลกียะ เหนือวัตถุส่ิงของ ความร่ํารวยมั่งคั่ง อันเปนกิเลส เหนือความทุกขตลอดไป งาน
ศิลปะอันสวยงามเหลานี้ใชแทนความหมายวากิเลส วัตถุ ความร่ํารวย ความมั่งคั่ง ในทรัพยสิน  
พระพุทธองคอยูเหนือส่ิงเหลานี้ แมจะอยูในโลกของสิ่งเหลานี้ คือ โลกของวัตถุ โลกของกิเลส แต
พระพุทธองคก็ทรงอยูเหนือโลกของกิเลส เหนือโลกียะ เหนืออวิชชา เพราะพระพุทธองคเปนผูมี
วิชชา เราจะพบเห็นพระพุทธรูปแบบนี้ไดเชนที่ระเบียงคต ทั้งชั้นนอกและชั้นใน บริเวณลอมรอบ
พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธ์ิ

4.2 พระพุทธรูปนอน หรือเรียกโดยทั่วไปวา พระพุทธปางไสยาสน จะมีอยู 2 
อิริยาบถ คือ ไสยาสนธรรมดา ลืมตา ยังมีพระชนมอยูกับปางปรินิพพาน คือ ส้ินพระชนม ดับขันธ
ไปแลว ซ่ึงปางนี้จะไมเปนที่นิยมสรางในประเทศไทย แตเปนที่นิยมสรางในประเทศพมา ศรีลังกา 
แตปางไสยาสนธรรมดาเปนที่นิยมสรางในประเทศไทยมากกวา โดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยเปนตน
มา ซ่ึงพระพุทธรูปปางไสยาสนองคที่สําคัญในประเทศไทยสวนใหญพบในภาคกลาง ที่ราบลุมแม
น้ําเจาพระยา เชน พระนอนจักรสีห จังหวัดสิงหบุรี และที่สําคัญที่สุดมีช่ือเสียงมากที่สุดเพราะถือ
กันวาสวยงามที่สุดก็คือ พระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือชาวบานทั่วไปนิยมเรียกวา วัด
โพธ์ิ ซ่ึงมีความยาวเปนอันดับ 3 ของประเทศไทย คือ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร ลักษณะพิเศษของ
พระนอนวัดโพธ์ิ คือ ที่ใตพระบาทของพระพุทธรูปมีงานศิลปะประดับมุข เปนเรื่องมงคล 108 หรือ
บางตําราก็วาเปนงานประดับมุขแสดงเรื่อง 3 โลก ความหมายในเชิงปรัชญา หมายถึง พระพุทธเจา
ทรงอยูเหนือทั้ง 3 โลก เพราะผูอยูในโลกทั้ง 3 อันประกอบดวย โลกสวรรค โลกมนุษย โลกนรก ยัง
มีกิเลส ยังมีทุกขอยู แตพระพุทธองคทรงอยูเหนือโลก เหนือทุกข ดับทุกขไดส้ินเชิงแลว แตผูที่อยู
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ในโลกทุกคนตางยังมีทุกข เต็มไปดวยทุกข ไปตามประสาของผูที่อยูในโลกนั้น เชน เทวดา ซ่ึงอยู
บนโลกสวรรคก็มีทุกขไปตามประสาเทวดา เพราะถึงแมเปนเทวดาก็ยังมีความตองการที่จะมี ที่จะ
เปน ที่จะสุขสบายไปตามประสาเทวดา จึงมีทุกขไปตามประสาเทวดา เหมือนคนดี ก็ยังมีทุกขไป
ตามประสาคนดี เพราะยังอยากจะเปนคนดี ซ่ึงดีในความหมายทางโลกเทานั้น ยังไมใชดีใน 
ความหมายทางธรรม ซ่ึงผูที่อยูในโลกมนุษยก็ยังยึดติดยึดมั่นถือมั่นในดีในชั่ว ก็ตองมีความทุกขไป
ตามประสาคนดีคนชั่วอยูนั่นเอง ตองอยูเหนือดีเหนือช่ัวเทานั่น จึงจะไมทุกข

ภาพที่ 20 แสดงพระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ที่มา : เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สัมพันธ

พาณิชย, 2547), 26-27.

การสรางพระพุทธรูปนอนในประเทศไทยมักสรางในทานอนตะแคงขวาในทา
สิงหไสยาสน คือ ทานนอนของราชสีห หมายความวา ถึงแมวาจะนอนก็ไมใชนอนแบบหลับใหล
ไมรูเนื้อรูตัว ไมระมัดระวังถึงภัยที่มีอยูรอบขาง ภัยที่กําลังมาถึง แตนอนอยางระมัดระวัง นอนอยาง
มสีตสัิมปชญัญะ นอนอยางรูทกุขรูสุข รูอะไรเปนอะไร พรอมทีจ่ะตอสูกบัภยัทีจ่ะมาถงึตวัไดทกุเมื่อ 
ซ่ึงภยัในทีน่ีสํ้าหรับคนเรากค็อืกเิลส หรืออวชิชานัน่เอง เมือ่เราเฝาระวงักเิลส มใิหกเิลสเขามาทาํรายเรา
ได เราก็จะไมทุกข เมื่อเราไมมีทุกข เราก็ดับทุกขได เมื่อเราดับทุกขไดส้ินเชงิ เราก็เขาถึงนิพพานได
ทันที โดยไมตองรอเขาถึงนิพพานหลังการตายจริงเพราะเมื่อกิเลสตายไปกอนเราแลวเราก็จะไมตาย 
ชีวิตเราก็จะเปนนิรันดรเมื่อไมมีการเกิด ก็จะไมมีการตาย ดังนั้น คําถามที่เราไดยินเสมอวา ตายแลว
ไปไหน ในศาสนาพุธจึงไมมี เพราะฉะนั้น การสรางพระพุทธรูปนอนในเมืองไทยจึงไมจําเปนตอง
สรางเปนพระนอนที่แสดงการตายจริง ๆ เพื่อแสดงวาเขาถึงปรินิพพาน เพราะการเขาถึงนิพพานนั้น 
ควรถึงขณะที่ยังมีชีวิตอยู จะเปนประโยชนมากกวาเขาถึงนิพพานหลังความตายไปแลว เพราะวา
เมื่อคนเราตายไปแลวก็จะไมรูสึกอะไร ไมรูสึกทุกข สุข ไมรูรอน รูหนาว แตขณะที่เรายังมีชีวิตอยู 
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เราจะตองมีทุกข มีสุข เจอทุกขเจอสุข รูสึกรอนรูสึกหนาว มีปญหาในทางโลกทุกวันทุกเวลา ดังนั้น 
เราควรเขาถึงนิพพานขณะอยูในโลกนี้ ปจจุบันนี้ วันนี้ เดี๋ยวนี้ หรือขณะนี้ จะเปนประโยชนตอชีวิต
นี้มากที่สุด ศาสนาพุทธใหความสําคัญตอโลกนี้ ปจจุบันนี้มากกวาโลกหนา ซ่ึงเราไมรูวามีอยูจริง
หรือไม หรือเปนแคความเชื่อของคนเราบางคน บางพวกเทานั้น แตโลกนี้ ปจจุบันนี้สิ เปนความจริง
ทีเ่ราทกุคนสมัผัสได รับรูได จบัตองได โดยไมตองพสูิจนอะไรอกี เรารบัรูไดดวยตวัเราเอง เราเขาใจ
ไดดวยประสบการณจริงของเราเอง ซ่ึงเราเรียกความรูนี้วาเปนการรูจริงและรูแลว แตโลกหนายังไม
ใชการรูแจง เพราะยังไมมีบุคคลเขาถึงมากอน มีประสบการณจริงมากอน คนที่พูดวามีโลกหนาก็
สักแตวาพูดไปตามความเชื่อ ตามความศรัทธาของตนเทานั้น แตผูพูดคนนั้นก็ยังไมเคยไปเห็นของ
จริงเลยวาเปนอยางที่เชื่อ อยางที่ศรัทธา แตโลกนี้สิ มีอยูจริงโดยไมตองมีความเชื่อหรือความศรัทธา
แตอยางใด เพราะมันเปนความจริง เปนสัจธรรม เราควรเชื่อเพราะการกระทําของเราเอง ไมควรเชื่อ
เพราะการกระทําของผูอ่ืนไมควรเชื่อเพราะเปนประสบการณของผูอ่ืน แมบุคคลนั้นจะเปนบุคคลที่
นาเชื่อถือ แมบุคคลนั้นจะเปนครูของเรา อันมีบัญญัติไวในหลักความเชื่อ 10 ประการ

4.3 พระพุทธรูปยืน เปนพระพุทธรูปที่นิยมสรางไวประดิษฐานดานขาง หรือ 
ดานหนาของพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางสมาธิที่ประดิษฐานอยูภายในพระอุโบสถ หรือ
ประดิษฐานไวตามวิหารคต เชน ในวิหารคตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร และ
จะมีทาทางตาง ๆ โดยใชพระหัตถแสดง ที่เราเรียกวา มุทรา เชน ยกพระหัตถขวาขึ้นระดับพระอุระ 
ทํามือจีบ เรียกวา พระพุทธรูปปางทรงแสดงธรรม (วิตรรกะ), หรือผายพระหัตถขวาแบไปทางดาน
หนา เรียกวา ปางประทานพร (พระหัตถซายถือจีวร), หรือยกพระหัตถทั้งสองขาง แนบพระอุระ 
เรียกวา ปางรําพึง เปนตน สวนใหญพระพุทธรูปยืนมักใชแสดงพุทธประวัติ

4.4 พระพุทธรูปเดิน หรือที่นิยมเรียกกันวา พระพุทธรูปลีลานั้นสรางครั้งแรกใน
โลกของศาสนาพุทธคือสรางในยุคสมัยสุโขทัย เพราะวาทุกประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนั้นมีการ
สรางพระพุทธรูปปางลีลาในรูปของงานศิลปะที่เรียกวาภาพนูนสูงหรือนูนต่ําเทานั้น ไมมีการสราง
เปนพระพุทธที่เปนรูปลอยตัวที่เปนรูปปนจริง ๆ ดังนั้น พระพุทธรูปปางนี้จึงพบไดเฉพาะใน
ประเทศไทยเทานั้น หรือกลาวไดวาพระพุทธรูปเดินสรางครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยในยุคสมัย
สุโขทยั อันถือวาเปนยคุทองของการสรางศลิปะพระพทุธรปูทีใ่หความหมายในเชงิปรชัญาไดดทีีสุ่ด 
มีการสรางไดถูกตองตามหลักความเชื่อศาสนาพุทธแบบเถรวาทไดถูกตองมากที่สุด
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ภาพที่ 21  แสดงพระพุทธรูปปางลีลา

การสรางพระพุทธรูปโดยไมแสดงเพศ วาเปนเพศหญิงหรือชายมีความหมายในเชิง
ปรัชญาวา คนเราไมวาเปนหญิงหรือชายก็มีทุกขเทา ๆ กัน มีสุขเทา ๆ กัน ความทุกขหรือความสุข
ไมไดขึ้นอยูกับเพศ ซ่ึงเปนวัตถุแตอยูที่จิตใจ เราจะดับทุกขไดอยูที่สมองหรืออยูที่เรามีปญญามอง
เห็นอวิชชา มองเห็นตนเหตุของปญหา เขาใจถึงกิเลสที่มีอยู เราก็จะเขาใจในทุกข ในปญหา และใช
ปญญาแกปญหานั้นได ทั้งหญิงชายเราก็มีสติปญญา มีสมองที่ธรรมชาติสรางมาเหมือน ๆ กัน ดัง
นั้น ทั้งเพศหญิงเพศชาย ก็สามารถเรียนรูที่จะดับทุกขไดเหมือน ๆ กัน เมื่อดับทุกขไดทั้งเพศหญิง 
เพศชาย ก็จะนิพพานไดเทากัน ดังนั้นการสรางพระพุทธรูปที่ไมแสดงวาเปนเพศหญิงหรือเพศชาย 
หรืออีกนัยหนึ่งเปนไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความหมายวาไมวาเราจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย
เราสามารถจะมีทุกข หรือเราสามารถที่จะดับทุกขไดเทา ๆ กัน เพราะการที่จะดับทุกขไดเราจะตอง
มีปญญา ทั้งสองเพศก็มีสมองมีปญญาอยูในตัวอยูแลว

สวนลีลาเดนิอนัออนชอยนัน้หมายถึง การเดนิไปขางหนาของชวีติอยางสงบ อยางสนัตสุิข 
อยางปราศจากกิเลส อยางไมมีทุกข เดินเขาไปสูนิพพาน อันเปนจุดมุงหมายของชีวิตนี้ อันเปนจุด
หมายปลายทางของผูประกาศตนวาเปนพุทธมามกะ นั้นคือ นิพพาน

นี่คือจุดมุงหมายหลักของการสรางพระพุทธรูป ที่ผูสรางพระพุทธรูปแตตนนั้นตองการ
สรางพระพุทธรูปเพื่อเผยแพรธรรมะ การสรางพระพุทธรูปใหมี 4 อิริยาบถนั้น เพื่อสอนเราวาไมวา
เราจะทําอิริยาบถใด ๆ ไมวาจะเปนการนั่ง นอน ยืน หรือเดิน ถาเรายังมีกิเลสอยู เราก็จะยังมีทุกขไป
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ทุก ๆ อิริยาบถ ไมวาจะเปน นั่งก็เปนทุกข นอนก็เปนทุกข ยืนก็เปนทุกข เดินก็เปนทุกข เราจะมีทุกข
ไดทุกวินาที ทุกขณะของการเคลื่อนไหวของรางการเรานี้ แตในขณะเดียวกัน ถาเรามีสติปญญา เรา
ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตอยูตลอดเวลา เราก็จะไมทุกข ไมวาเวลาไหน ไมวาจะเปนอิริยาบถ
ได ไมวาจะเปนการนั่ง การนอน การยืน หรือการเดิน ถาเรารูเทาทันกิเลสและดับกิเลสเสียได เราก็
จะไมมีทุกขเลย ดังนั้น การสรางพระพุทธรูปทั้ง 4 อิริยาบถ ถึงแมวาอิริยาบถของพระพุทธรูปจะ
เปลีย่นไปแตเศยีรของพระพทุธรปูจะไมเปลีย่น เพราะสวนของเศยีรพระพทุธรปูจะสาํคญัทีสุ่ด ไมวา
เราจะสุขจะทุกข มันอยูที่สมอง หรือหัว หรือสติปญญาของเรา ไมวาหญิงหรือชาย ก็มีสติปญญา
เหมือนกัน

สวนการสรางพระพุทธรูปในยุคตอ ๆ มาที่มีการเพิ่มปาง เพิ่มมุทราตาง ๆ นั้น ซ่ึงเริ่มทํา
กันมากในยุครัตนโกสินทรเปนตนมา ซ่ึงมีผูนับไดถึง 66 ปาง นั้น จะเนนการสรางเพื่อเลาประวัติ
บางตอนของพระพุทธเจาเทานั้น ความหมายในเชิงปรัชญาหาไดนอย ซ่ึงในที่นี้จะไมขออธิบาย เชน 
ปางถวายหญาคา ปางถวายผลสมอ ปางเหยียบโลก เปนตน

สาระสําคัญที่สุดในการสรางพระพุทธรูปก็คือ การสรางงานศิลปเพื่อแสดง เพื่อเผยแพร 
เพื่อส่ังสอนใหความรูในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ดังนั้น พระพุทธรูปจึงเหมือนพระ
ไตรปฎก ที่ไมไดจารึกหลักคําสอนของพระพุทธเจาในรูปของตัวหนังสือ ซ่ึงพระไตรปฎกจะเหมาะ
กับผูที่รํ่าเรียนหนังสือมาอยางดี เหมาะกับผูคงแกเรียน เหมาะแกนักการศึกษา แตไมเหมาะกับผูที่ไม
ไดเรียนหนังสือ หรือผูเรียนมานอย อยางชาวบาน ชาวไร ชาวนา กรรมกร ชนชั้นลาง การอาน
หนังสือพระไตรปฎก คงเปนไปไมได หรือเปนไปไดนอยมาก ดังนั้น การสรางพระพุทธรูปเพื่อ
แสดงหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา จึงเหมาะกับทุกคนทุกชนชั้นที่จะเขาใจหลักคําสอน
ของพระพุทธองคไดอยางงายดาย เพียงแตตองมีผูรูมาอธิบายใหเขาใจไดอยางถูกตองเทานั้น วา
ความหมายของแตละสวนของพระพุทธรูปนั้น แทนหลักธรรมขอใด มีความหมายอยางไร มี
ประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางไรในโลกนี้

ดังนั้น การสรางพระพุทธรูปจึงไมใชการสรางเพื่อแสดงรางกายของพระพุทธเจา อัน
เปนกายวัตถุ ซ่ึงไมคงทนถาวร ไมมีเสถียรภาพ ดับสูญไปแลว รางกายของพระพุทธเจาจึงไมใชพระ
พุทธเจาที่แทจริง พระพุทธเจาที่แทจริงคือ หลักคําสอนของพระพุทธเจา ดังที่พระพุทธองคไดตรัส
ไวกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานวา หลังจากพระพุทธองคดับขันธไปแลว ขอใหสาวกของพระองค
ถือเอาหลักคําสอนของพระพุทธองคเปนพระพุทธเจาดังหลักคําพุทธวจนะที่วา “ผูใดเห็นธรรม  
ผูนั้นเห็นเรา”
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2.2 สถูปเจดีย

คําวา เจดีย มาจากคําวา ไจติย ในภาษาสันสกฤต หรือมาจากคําวา เจติย ในภาษาบาลี 
แปลวา ส่ิงที่ควรเคารพบูชา ไทยเราเอามาใชหมายถึง สถูป

คําวา สถูป เปนคําภาษาสันสกฤต และเปนสิ่งกอสรางในพุทธศาสนาคงมาจากเนินดินที่
ฝงศพ และตอมาไดกอเปนฐานลอมรอบ เนินดินนั้นจึงกลายเปนสวนกลางหรือที่เรียกวา องคระฆัง 
บนเนินดินตั้งแทนมีฉัตร หรือรมปกอยูบนยอดเพื่อแสดงวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แตเดิมคงใชฝง 
อัฐิธาตุของผูที่ตายไปแลว แตมาในสมัยศิลปะอินเดียโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 3-6) ใชอิฐหรือหินกอ 
เปนการกอสรางที่ถาวรแทนดินและไม ใชสําหรับบรรจุพระสาริริกธาตุของพระพุทธเจา อัฐิธาตุ
ของพระสงฆสาวกหรือใชสําหรับเปนเครื่องหมายแหงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา เชน ที่
ประสูติ ตรัสรู ประทานปฐมเทศนา และปรินิพพาน สถูปนี้ตอมาไดวิวัฒนไปคือ ฐานสูงขึ้น องค
ระฆังสอบเขาและเล็กลง ยอดสูงขึ้น และบางครั้งก็มีพระพุทธรูปและภาพพุทธประวัติมาประกอบ 
จนกระทั่งกลายเปนรูปแบบ พระเจดียในปจจุบัน

ในประเทศไทยนิยมใชทั้งสองคําคูกันเรียกวา สถูปเจดีย สถูป หรือเจดีย ในยุคแรก ๆ ที่
ไดรับอทิธพิลจากศาสนาพทุธ นกิายเถรวาทจากศรลัีงกา นยิมสรางเปนทรงระฆงั เมือ่มองโดยรวม ๆ 
โดยเฉพาะยุคสุโขทัยแตศิลปะดั้งเดิมของเจดียจากศรีลังกา นิยมสรางเปนแบบรูปบาตรคว่ํา ซ่ึงจะมี
ความแตกตางกันพอสมควรในงานศิลปะระหวางไทยและศรีลังกา ดังนั้น เจดียทรงระฆังของไทย
จึงเปนเพียงงานศิลปะท่ีไดรับอิทธิพลจากศรีลังกา แตไมใชแบบหรือเปนแบบศรีลังกาเพราะไม
เหมือนกันหรืออยางเดียวกัน

สถูปเจดียที่สรางในประเทศไทยมีหลายแบบดวยกัน ตามแตภูมิภาคยุคสมัย อิทธิพล
ของแตละนิกายในศาสนาพุทธพอจะจําแนกไดดังนี้

1. สถูปเจดียทรงระฆัง
2. สถูปเจดียทรงปรางค
3. สถูปเจดียทรงสี่เหล่ียม (แบบอีสาน)
4. สถูปเจดียทรงสี่เหล่ียมยอมุม (แบบอยุธยา)
5. สถูปเจดียทรงพุมขาวบิณฑ (แบบสุโขทัย)
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ลักษณะเดนของสถูปเจดียทรงระฆังในประเทศไทย
1. ฐานเจดยีสรางเปนรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส อันมคีวามหมายในเชงิปรชัญา คอื แทนความหมาย

ของคําวา อริยสัจ 4 ซ่ึงเปนสัจธรรมสิ่งแรกที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูใตตนโพธิ์ที่เมืองพุทธคยา ซ่ึงใน
พุทธศาสนาเราถือวาเปนหลักธรรมพื้นฐานของศาสนาพุทธ เปนรากฐานของศาสนา

ส่ิงที่เรียกวา “อริยสัจ” นั้นมีอยู 4 ประการดวยกัน ซ่ึงแสดงใหทราบถึงความจริงของ
ธรรมชาติที่เกี่ยวกับความทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับสนิทของความทุกข และทางปฏิบัติใหถึง
ความดับสนิทของความทุกขที่ไดเรียกวา “อริยสัจ” เพราะมีความหมายวาเปนความจริงอันประเสริฐ 
คือ เมื่อรูแลวจะดับทุกขได อีกนัยหนึ่งหมายความวา เปนความจริง ที่จะทําใหบุคคลใหกลายเปน
พระอริยเจา คือ บุคคลที่ประเสริฐ

อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ มีดวยกัน 4 ประการดังนี้
1. ทุกข
2. สมุทัย
3. นิโรธ
4. มรรค

2. ฐานของเจดียเปนรูปแปดเหลี่ยม แทนความหมายมรรคอันมีองคแปด โดยปกติการ
สรางพระเจดียในภาคกลาง มักจะสรางฐานเปนรูปสี่เหล่ียม แลวสรางองคระฆังบนฐานสี่เหล่ียมเลย 
แตในภาคเหนือบางแหงจะพบเจดียที่สรางเปนฐานสี่เหล่ียมกอนแลวสรางฐานชั้นที่สองเปนรูปแปด
เหล่ียมอีกชั้นหนึ่ง เชน เจดียหลวง เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อันมีความหมายวาเมื่อเราเขาใจ
และปฏบิตัไิปตามอรยิสัจสีแ่ลว มรรคอนัมอีงคแปดคอืหนทางนาํไปสูนพิพาน คอื องคระฆงัทรงกลม

3. องคระฆัง  เปนรูปทรงกลม ถามองจากมมุดานบนจะเหน็เปนเลขศนูย แทนความหมายใน
เชิงปรัชญาวา นิพพาน ซ่ึงสัญลักษณของนิพพานเราใชเครื่องหมายวงกลม หรือเลขศูนย เปน
สัญลักษณ ซ่ึงมคีวามหมายวา ไมมอีะไร เปนความวาง ไมมอีะไรนายดึมัน่ถือมัน่ หมดกเิลส ดบัทุกขได
ส้ินเชิงแลว ไมเกิดกิเลสอีกแลว เมื่อดับทุกขดับกิเลสไดส้ินเชิงแลว จึงเปนความวางอยางยิ่ง นั่นคือ 
ถึงนิพพาน

จากรากฐานของเจดยีทีเ่ปนรูปสีเ่หล่ียม ทีแ่ทนความหมายวาเปนอริยสัจสี ่ ฐานแปดเหลี่ยม 
แทนมรรคอันมีองคแปด นําไปสูนิพพาน ซ่ึงทําเปนรูประฆังทรงกลม นี้เปนจุดมุงหมายหลักของ
การสรางสถูปเจดียในประเทศไทยตั้งแตยุคสุโขทัยเปนตนมา รวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่นับถือศาสนา
พุทธนิกายเถรวาท แตอาจจะทํารูปทรงแตกตางกันไปบางตามความมุงหมายของแตละประเทศ เชน 
ประเทศศรีลังกา ทําเปนรูปบาตรคว่ําแตก็เปนรูปทรงกลม แทนเลขศูนยเหมือนกัน อันมีความหมาย
วาถึงนิพพานเปนนิพพานเหมือนกัน หรือในประเทศพมา ก็สรางเปนเจดียทรงกลมเหมือนกัน
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นอกจากทาํเจดยีเปนรูประฆงัแลว ในประเทศไทยเรายงันยิมประดบัองคเจดยีดวยทองคาํ 
ซ่ึงความหมายของทอง เราใชเปนวัตถุแทนความเปน “อกาลิโก” ไมจํากัดกาลเวลา คุณคาของทอง มี
คุณคาเสมอตอคนเราและคุณคาของทองมีเสมอไมจํากัดทั้งเวลาและสถานที่ ไมวากี่พันปนับตั้งแตที่
มนุษยคนพบทองคํา ไมวาจะเปนประเทศไหนในโลกนี้ก็เห็นคุณคาของทองคําทั้งสิ้น ดังนั้น เจดีย
ระฆังทอง จึงใหความหมายวา นิพพาน อันเปนจุดมุงหมายหลักของพระพุทธศาสนานั้นเปน 
อกาลิโก เปนความจริงมาแตตนและจะเปนจริงตลอดไป ไมวาจะอยูที่ไหน สวนใดของโลก ของ
จักรวาลนี้ หรือจักรวาลไหน หลักคําสอนของพระพุทธเจาที่สอนใหรูจักนิพพาน สอนใหเขาถึง 
พระนิพพาน จึงมีคุณคาเสมอประดุจทองคําที่มีคาสําหรับคนทุกสังคม

การทําเปนรูประฆังของเจดียหรือสถูปนั้น เพื่อใหมีความหมายวา หลักคําสอนของ 
พระพุทธเจาที่สอนเรื่องการดับทุกข การไมมีทุกขโดยส้ินเชิงที่เรียกการถึงนิพพานนั้น จะเผยแพร
กระจายไปทุกหนทุกแหง ไมจํากัดทิศทาง กระจายไปทุกดาน ประดุจเหมือนเราตีระฆังแลวเสียง
ของระฆังก็กระจายเสียงออกไปทุกทิศทุกทาง

ภาพที่ 22 แสดงเจดียทรงระฆัง ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สัมพันธ

พาณิชย, 2547), 56.
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แตในหลาย ๆ ประเทศก็ยังนิยมสรางสถูปเจดียแบบดั้งเดิมที่ยังใชสีขาวเปนสีพื้นของ
การสรางเจดีย สีขาวเปนสีแทนความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความสวาง และความสงบ ซ่ึงเปน 
ความหมายหรือคําอธิบายของคําวานิพพานเหมือนกัน เพราะเมื่อจิตเราสงบแลวและเราจะเขาถึง
พระนิพพาน ดังคําที่วา “ไมมีความสุขที่แทจริงในโลกนี้ นอกจากความสงบภายใน”

เมื่อเราเขาถึงพระนิพพาน จิตเราก็จะบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส เมื่อจิตเราไมมีกิเลส เราก็
จะไมมีทุกข เมื่อเราไมมีทุกขจิตเราก็จะสงบ เมื่อจิตเราสงบ เราก็เขาถึงพระนิพพาน นี่คือความหมาย
ของเจดียสีขาว

สวนที่นอกเหนือจากนี้ที่เปนสวนประกอบขององคเจดีย เชน ปลองไฉน วงแหวน 
เปนตน ความหมายขึ้นอยูกับผูสรางแตละยุคแตละสมัยวาจะใหแทนหลักธรรมหมวดใดขอใด ไม
เปนการสรางเปนแบบตายตัว จึงไมมีความหมายตายตัว

แตหลาย ๆ สถูปเจดียจะมีการสรางดอกบัวประดับองคเจดียดวยสวนใหญจะสรางเปน
ฐานรองรับองคระฆัง ซ่ึงความหมายของดอกบัวโดยปกติก็จะหมายถึง ปญญา ผูมีปญญา ความมี
ปญญา ดังนั้น การสรางดอกบัวบานเปนฐานองคระฆังจึงมีความหมายในเชิงปรัชญาวา การจะเขา
พระนิพพานจะตองมีปญญาเปนฐาน จะตองเปนผูที่มีปญญา เพราะถาไมมีปญญาก็จะมองไมเห็น
ทางที่จะเขาถึงพระนิพพานได เพราะลําพังความเชื่อความศรัทธาอยางเดียว เขาถึงพระนิพพานไมได 
เพราะหลายความเชื่อปญญาก็จะมองไมเห็นทางที่จะเขาถึงพระนิพพานได เพราะลําพังความเชื่อ
ความศรัทธาอยางเดียว เขาถึงพระนิพพานไมได เพราะหลายความเชื่อมากศรัทธาถาเปนมิจฉาทิฏฐิ
ก็หลงทางไปทางอื่น อาจไมใชทางไปสูนิพพานสําหรับผูมีปญญาเทานั้น จึงจะสามารถมองเห็นทาง 
และสามารถเดินไปตามทางที่จะนําไปสูพระนิพพาน และเขาถึงพระนิพพานได

สถูปเจดียทรงปรางค
รูปแบบโครงสรางพื้นฐานของปรางคก็จะคลายเจดียทรงระฆังคือเปนฐานสี่เหล่ียมแลว

หองสี่เหล่ียมแลวหองสี่เหล่ียมทรงสูงเหนือหองสี่เหล่ียมก็จะสรางเปนหลังคาทรงสูงรูปดอกบัวบาน
ซอนกันหลายชั้น ที่เราเรียกกันวา กลีบขนุน แตถาสังเกตดูดี ๆ จะเปนกลีบของดอกบัว เพราะสถูป
เจดียทรงปรางคนี้เราไดรับอิทธิพลในการสรางมาจากกัมพูชา ตั้งแตคร้ังกอนกรุงสุโขทัย แตมานิยม
สรางกันมากในยุคกรุงศรีอยุธยา รูปแบบดั้งเดิมของสถูปเจดียที่เราเรียกกันวาปรางคนี้ มาจาก
ปราสาทในประเทศกัมพูชา ซ่ึงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซ่ึงศาสนาพุทธนิกายมหายานนิยม
ใชดอกบัวเปนสัญลักษณในทางสถาปตยกรรมทางศาสนามาก ดอกบัวเปนสัญลักษณแทนปญญา 
ดังนั้นปรางคหรือปราสาทในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ในประเทศกัมพูชาจึงใชดอกบัวเปน
สัญลักษณ โดยสรางรูปดอกบัวบานซอนกันเปนชั้น ๆ ขึ้นไปจนถึงยอดขององคปรางค ก็จะมี
ดอกบัวบานแปดกลีบเห็นเดนชัดแจงไดโดยไมตองจินตนาการวาเปนอยางอื่นซึ่งมีความหมายใน
เชิงปรัชญาวา ผูมีปญญาเมื่อเดินไปตามทางมรรคอันมีองคแปดก็จะสามารถเขาถึงพระนิพพานได 
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เมื่อเขาถึงพระนิพพานไดแลวก็จะเปนผูอยูเหนือโลก เปนผูรับแสงสวางแหงปญญา แสงสวางแหง
ชีวิต เหมือนดอกบัวบานอยูเหนือน้ํา อยุธยาถึงแมจะสรางในวัดในพุทธศาสนาแบบเถรวาท แตก็มี
สัญลักษณในศาสนาฮินดูเขามาปะปน เชน บนยอดปรางคแทนที่จะเปนดอกบัวบานก็สรางตรีมูรติ 
ซ่ึงเปนสญัลักษณแทนเทพเจาทัง้ 3 ของศาสนาฮนิดแูทนคงเปนเพราะอทิธพิลของพราหมณ นกับวชใน
ราชสํานัก ซ่ึงมีอิทธิพลมากในสมัยอยุธยา เพราะรูปแบบการปกครองในสมัยนี้เปนแบบเทวราชา 
พระราชาเปนเทพเสียเอง พระราชาเปนผูอยูเหนือโลกที่พระองคทรงปกครองแตพระราชาก็ทรงเปน 
พุทธะมามกะ เปนผูค้ําจุน อุปถัมภพระพุทธศาสนาอยู แตเปนเพราะระบบการปกครองทําใหรูป
แบบทางสถาปตยกรรมในศาสนสถานเปลี่ยนแปลงไปดวย

ภาพที่ 23 แสดงสถูปเจดียทรงปรางค ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สัมพันธ

พาณิชย, 2547), 58.

สถูปเจดียทรงสี่เหลี่ยม
เจดียทรงนี้จะนิยมสรางกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและในประเทศ

ลาว แตจะเรียกชื่อตางกันออกไป คือ จะเรียกวา พระธาตุ เชน พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม,  
พระธาตุหลวง นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงถึงแมจะทําเจดียหรือ
พระธาตุมองเปนรูปสี่เหล่ียม แตก็ยังเปนรูปดอกบัวอยูดี แตเปนบัวตูม ซ่ึงดอกบัวเปนดอกไม 
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อันเปนสัญลักษณของศาสนาพุทธ ดอกบัวเปนดอกไมแทนปญญา ผูมีปญญา ความเปนผูมีปญญา   
ผูมีปญญาจึงจะนําพาตนเองและผูอ่ืนไปสูนิพพานได และดอกบัวยังมีความหมายวา ผูบริสุทธิ์ 
บริสุทธิ์จากกิเลส ถึงแมจะอยูในโลกของกิเลส แตกิเลสก็ไมสามารถแปดเปอนไดเมื่อไมมีกิเลสเสีย
แลว เราก็จะไมมีทุกข เมื่อไมมีทุกข ก็จะพนทุกขเสียได เมื่อพนทุกขไดเราก็ดับทุกขได เมื่อดับทุกข
ไดเราก็จะเขาถึงพระนิพพานได อันเปนจุดมุงหมายหลักของผูนับถือศาสนาพุทธ

2.2.4   สถูปเจดียทรงสี่เหลี่ยมยอมุม
เจดียทรงนี้นิยมสรางในสมัยอยุธยามาจนถึงยุครัตนโกสินทร ที่พบเห็นไดงายคือเจดีย

ใหญทั้งสี่ ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเจดียจากทรงระฆัง มา
เปนสี่เหล่ียมแลวเพิ่มมุมของเจดียขึ้นมา บางครั้งเรียกเจดียยอมุม แตสวนบนของเจดียนิยมตกแตงทํา
เปนรูปดอกบัวบานซอนกันเปนชั้น ๆ ขึ้นไปจนถึงยอดของเจดีย เจดียรูปแบบนี้ก็ยังใชดอกบัวเปน
สัญลักษณ เพื่อบงบอกความหมายใหเราทราบถึงความหมายแหงนิพพาน หนทางไปสูนิพพาน ตอง
มีปญญาคือดอกบัว

ภาพที่ 24 แสดงสถูปเจดียทรงสี่เหล่ียมยกมุม ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สัมพันธ

พาณิชย, 2547), 62.
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2.2.5   สถูปเจดียทรงพุมขาวบิณฑ
เจดียทรงนี้นิยมสรางเปนเจดียองคประธานของวัดสําคัญประจําเมืองในยุคสุโขทัย เชน 

วดัมหาธาต ุ ในอทุยานประวตัศิาสตรสุโขทยั, เจดยีประธานวดัเจดยีเจด็แถว ในอทุยานประวตัศิาสตร
ศรีสัชนาลัย เปนตน ซ่ึงสรางเปนแทงสี่เหล่ียมทรงสูง บนยอดสดุทําเปนรูปดอกบัว อันเปนดอกไม
สัญลักษณในศาสนาพุทธ

เจดียทรงพุมขาวบิณฑนี้ถือวาเปนสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณของไทยแท ซ่ึงแทบ
จะไมมอิีทธพิลของศลิปะจากชาตอ่ืินผสมอยูเลยไมเหมอืนทรงระฆงั ซ่ึงไดรับอทิธพิลจากศรลัีงกาบาง 
หรือทรงปรางคที่ได รับอิทธิพลจากกัมพูชา ดังนั้น  เจดียทรงนี้จึงเปนงานศิลปะทางดาน
สถาปตยกรรมที่โดดเดนอันเปนเอกลักษณของไทยแทช้ินหนึ่ง

แตไมวาสถูปเจดียจะมีรูปทรงแตกตางกันประการใด แตผูสรางก็สรางโดยมีจุดมุงหมาย
เพือ่เปนสิง่เตอืนใจ เพือ่บอก เพือ่สอนใหผูเหน็ไดระลึกถึงหลักคาํสอนของพระพทุธเจา ซ่ึงหลักคาํสอน
ที่สําคัญของพระพุทธเจาก็คือการเขาถึงนิพพาน การดับทุกขได การอยูในโลกนี้อยางไมมีทุกข ซ่ึง
เราใชสัญลักษณที่สําคัญที่ส่ือความหมายของการเขาถึงพระนิพพาน หรือความวาง ก็คือ รูปทรง
กลม หรือเลขศูนย และใชดอกบัว เปนสัญลักษณแทนปญญา หรือความเปนผูมีปญญา ดังนั้น งาน
ศิลปะรูปดอกบัวจึงพบเห็นไดเสมอในการสรางสถูปเจดียไมวาจะเปนรูปทรงไหนก็ตาม

ภาพที่ 25 แสดงสถูปเจดียทรงพุมขางบิณฑ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
ที่มา : เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สัมพันธ

พาณิชย, 2547), 63.
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2.3 อาคารสถานที่

ปรัชญาที่แฝงอยูในการสรางอาคารสถานที่ ก็จะพบไดในการสรางวัดหลวงที่สําคัญ ๆ 
ซ่ึงการจาํแนกวดัในประเทศไทยเราจะจาํแนกวดัไดเปน 2 ประเภท คอื อารามราษฎรและอารามหลวง 
หรือเรียกงาย ๆ วา วัดราษฎร และวัดหลวง

วัดราษฎร หรืออารามราษฎร คือวัดที่ราษฎรแตละหมูบานชุมชนสรางกันเองเพื่อใชเปน
ศนูยรวมในการประกอบกจิกรรมทางดานศาสนากจิกรรมทางดานชมุชน การกอสรางกแ็ลวแตชุมชน
จะกําหนดซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่ ขนาดของพื้นที่ ขนาดของชุมชน และการใชสอย 
จึงไมมีลักษณะที่แนนอนตายตัวในรูปแบบ และโครางสรางในการสรางอาคารแตละหองอาจไมได
สรางในคราวเดียวกัน เพราะสวนมากขึ้นอยูกับทุนทรัพยของแตละชุมชนอีกดวย แตวัดราษฎรก็มี
โอกาสยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวงได โดยยื่นเรื่องไปยังกรมการศาสนาซึ่งจะ ทําการพิจารณา
วาตรงกับหลักเกณฑหรือไม เมื่อพิจารณาผานแลวก็สงเรื่องไปยังมหาเถรสมาคมพิจารณาเปน 
ขั้นสุดทาย เมื่อผานในขั้นนี้จึงทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงพิจารณาพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ยกวัดนั้นเปนพระอารามหลวง

วัดหลวงหรือพระอารามหลวง คือ วัดที่สรางโดยพระมหากษัตริยหรือวัดของพระเจา
แผนดิน หรือวัดซึ่งพระเจาแผนดินทรงปฏิสังขรณและพระบรมวงศานุวงศไดสรางขึ้น รวมถึงวัดซึ่ง
เจานายและขุนนางสรางแลวถวายเปนวัดหลวง ซ่ึงมักจะสรางอยางมีหลักเกณฑ เพราะสรางโดย 
ชางหลวง ซ่ึงเราสามารถตีความหมายของการสรางวัดที่มีหลักธรรมแฝงอยูไดจากการสรางวัดหลวง
ในรูปแบบของโครงสรางของวัดทั้งหมดทั้งตัวอาคารวิหาร แตวัดราษฎรจะมีรูปแบบที่ตายตัว
เฉพาะตัวอาคารวิหารเทานั้น การสรางวัดหลวงก็จะแบงเขตวัดออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ เขต
สังฆาวาส และเขตพุทธาวาส ซ่ึงในสวนที่สรางแลวใหความหมายในเชิงปรัชญา มีหลักธรรมะสอน
อยูจะพบในสวนที่เปนเขตพุทธาวาสเปนสําคัญ ในที่นี้จะอธิบายความหมายในเขตพุทธาวาสเปน
สําคัญ

การแบงชั้นพระอารามหลวง
พระอารามที่พระมหากษัตริยสรางนั้น ลวนแตมีวัตถุประสงคในการกอสราง โดยเฉพาะ

พระอารามยุครัตนโกสินทร ดังนี้
1. พระอารามที่สรางเลียนแบบวัดในสมยักรุงศรีอยุธยา เชน การสรางวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญที่พระนครศรีอยุธยา เปนตน
2. พระอารามตามคติ เชน ในรัชกาลที่ 4 โปรดใหสรางวัดราชประดิษฐ ดังประกาศของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่บอกถึงเหตุในการสรางวัดราชประดิษฐฯ วา “ในแผนดิน
ไทยแตโบราณเมืองไหนเปนเมืองหลวง ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมืองนั้นมักมีวัดสําคัญอยู 3 วัด ช่ือตน
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คือ วัดมหาธาตุ 1 วัดราชบูรณะ 1 วัดราชประดิษฐ 1 ช่ือสามนี้กรุงเกาก็มี พิษณุโลกก็มี สุโขทัยก็มี 
สวรรคโลกก็มี”

3. พระอารามเพื่อเปนสัญลักษณ เชนวัดสุทัศนสรางตรงใจกลางพระนคร เปนตน
4. พระอารามเปนอนุสรณสถานในโอกาสพิเศษเปนที่ระลึก เชน สรางวัดเพื่อเปน

อนุสรณแกผูที่มีชีวิตอยู หรือเพื่อเปนอนุสรณแกผูที่ลวงลับไปแลว เชน วัดโสมนัสวิหาร เปนวัดที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรงสรางเพื่อพระราชอุทิศแด สมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี 
พระอัครมเหสี เปนตน

5. พระอารามเพื่อกระทําผาติมากรรม เชน ที่รัชกาลที่ 4 ทรงซื้อที่นาขนาดใหญกวา
พระนารายณราชนิเวศน ถวายเปนที่สงฆแลกเปลี่ยนกับที่ดินของวังนารายณพรอมกับพระราชทาน
เงิน 600 ช่ัง และทรงปฏิสังขรณวัดชุมพลนิกายาราม วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระศรีอยุธยาและ 
วัดกรวิศราราม จังหวัดลพบุรี

6. พระอารามเพื่อความประสงคสวนตัว เชน สรางใชบนหรืออุทิศแกผูใกลชิด เปนตน 
เวลาไปวัดที่ใดก็ตามเรามักจะเห็นชื่อของวัดนั้นลงทายดวยคําวา ราชวรวิหารบาง วรวิหารบาง  
คําสรอยที่กลาวมานั้น ใชในการแบงชั้นพระอารามหลวง โดยแบงออกเปน

พระอารามหลวงชั้นเอก แบงเปน 1 ระดับ คือ
1. ราชวรมหาวิหาร
2. ราชวรวิหาร
3. วรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นโท แบงเปน 4 ระดับ คือ
1. ราชวรมหาวิหาร
2. ราชวรวิหาร
3. วรมหาวิหาร
4. วรวิหาร
พระอารามหลวงชั้นตรี แบงเปน 3 ระดับ คือ
1. ราชวรวิหาร
2. วรวิหาร และ ไมมีคําสรอยตอทายชื่อ คงใชเฉพาะชื่อวัด
พระอารามหลวงแบงออกเปน 2 หมวด คือ ในกรุงเทพฯ 1 ในหัวเมือง 1 นับเปนชั้น เอก 

โท ตรี ทั้ง 2 หมวด
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เกณฑการจัดชั้นพระอารามหลวงในกรุงเทพฯ
ช้ันเอก ไดแก วัดที่มีเจดียสถานสําคัญ วัดที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติอยางสูง 

มีเจาอาวาสเปนพระราชาคณะผูใหญขึ้นไป
ช้ันโท ไดแก วัดมีเกียรติ เจาอาวาสเปนพระราชาคณะสามัญขึ้นไป
ช้ันตรี ไดแก วัดมีเกียรติหรือวัดสามัญ เจาอาวาสเปนพระครูช้ันสูงขึ้นไป
เกณฑการจัดชั้นพระอารามหลวงในหัวเมือง
ช้ันเอก ไดแก วดัมเีจดยีสถานหรอืวดัมเีกยีรต ิเจาอาวาสเปนพระราชาคณะสามญัขึน้ไป
ช้ันโท ไดแก วดัมเีกยีรต ิเจาอาวาสเปนพระครช้ัูนสงูขึน้ไป
ช้ันตรี ไดแก วดัมเีกยีรต ิวดัประจาํเมอืงหรอืวดัสามญั เจาอาวาสเปนพระครช้ัูนต่าํขึน้ไป
วัดหลวงสรางตามหลักความเชื่อในเรื่องจักรวาล การสรางวัดจึงเปนการจําลองจักรวาล

ตามหลกัศาสนาพทุธ ทีส่อนใหเขาใจความเปนจรงิในโลกนี ้ ในรปูของบคุลาธษิฐาน ซ่ึงมหีลักสําคัญ
ดังนี้

1. โครงสรางเปนรูปสี่เหล่ียม แทนจักรวาลทั้งหมด
2. ส่ิงที่อยูภายในรูปสี่เหล่ียมอันเปนจุดศูนยกลาง แทนจุดศูนยกลางของจักรวาล เปนที่

ที่ซ่ึงเราตองเขาไปถึงที่นั่น
แตถึงแมวาโครงสรางรูปแบบพื้นฐานจะเหมือนกัน แตส่ิงกอสรางที่ใชเปนสัญลักษณนี้

จะแตกตางกันไปตามยุคตามสมัย ตามภูมิประเทศ เชน ยุคสุโขทัย นิยมสรางวัดเปนรูปสี่เหล่ียมโดย
ใชน้ําเปนขอบเขตขัณฑสีมาที่เราเรียกกันวา “นทีขัณฑสีมา” เปนหลัก แลวจึงสรางวัดอยูภายใน มี
เจดียทรงระฆังและวิหารพระพุทธรูปอยูตรงกลาง

ความหมายของการสรางวัดในยุคสุโขทัยที่นี้ใชน้ําเปนองคประกอบในการสรางก็คือ 
น้ําเปนสัญลักษณในการทําความสะอาด ในการชําระลางสิ่งสกปรก ใชในการดับรอน ทําใหชุมชื่น
รมเย็น จากรูปแบบของวัด เมื่อเราเดินจากดานนอกของวัดผานน้ําเขาไปสูวัด เราจะผานความเย็น
ของน้ําที่ลอมรอบวัด เขาไปนมัสการกราบไหวพระพุทธรูปซึ่งสรางอยูตรงกลาง เปรียบเสมือนเรา
กาวเดินออกไปจากโลกเดินขามมหาสมุทรไปสูเขาพระสุเมรุอันเปนศูนยกลางของจักรวาล ซ่ึงเราใช
สถูปเจดียและวิหารพระพุทธรูป เปนสัญลักษณแทน และองคพระพุทธรูปเปนจุดสูงสุดของจักรวาล
แทนนิพพาน

ความหมายในเชิงปรัชญาของการสรางวัดโดยใชน้ําเปนเขตขัณฑสีมาแบบสุโขทัยนี้ ก็
คือ การที่เราจะเขาสูนิพพานอันเปนจุดหมายของชีวิตเรานั้น เราจะตองละโลกนี้ คือ การละกิเลสทิ้ง
ไวขางหลัง เดินเขาหาสูนิพพานโดยตองชําระใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ทําใหใจสงบ ประดุจเราเดินผาน
น้ํา เมื่อใจเราสงบเราก็จะเขาถึงกระแสแหงนิพพาน เมื่อเราเขาถึงพระพุทธรูป เราเห็นพระพุทธรูป
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เหมือนเราเห็นธรรมะ และพาจิตเขาถึงธรรมะจนรูจริง และรูแจง เราก็จะเขาถึงพระนิพพาน จิตดับ
ทุกขไดส้ินเชิง

วัดในยุคปจจุบันนิยมสรางเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส โดยสรางเปนระเบียงคต แลวเวนที่วาง
ระหวางระเบียงคต แลวจึงจะถึงพระอุโบสถซึ่งอยูตรงกลาง แตละวัดกจะมีรายละเอียดที่จะอธิบาย
หรือบอกความหมายในเชิงปรัชญาไดแตกตางกันไปบางเชน

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง มีลักษณะเดนดังนี้
1. ระเบียงคตเปนรูปสี่เหล่ียมลอมพระอุโบสถ ภายในระเบียงเขียนภาพจิตรกรรมฝา

ผนังเลาเรื่องรามเกียรติ์ ซ่ึงเรื่องรามเกียรติ์เปนเรื่องเลาในศาสนาฮินดูแตสามารถพบไดทั่วไปในวัด
ในพระพุทธศาสนาไมวาจะเปนศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เพราะวา
ศาสนาพุทธใชเร่ืองของเทพเจาในศาสนาฮินดูเปนอุปกรณหรือเครื่องมือในการอธิบายหลักธรรมใน
ศาสนาพุทธ เพราะเปนวรรณกรรมในศาสนาฮินดูเปนที่รูจักกันดีทั่วไปในอินเดีย และในประเทศที่
ไดรับอิทธิพลความเชื่อในศาสนาจากอินเดีย วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์จึงเปนที่นิยมในประเทศ
ไทยและในเอซยีตะวนัออกเฉยีงใต เราจะพบเรือ่งรามเกยีรติท์ัง้ในรูปของศลิปะการแสดง ในราชสํานัก 
ในระบบการปกครอง ที่เราเรียกวา เทวราชา

ระเบียงคตแทนความหมายวาโลก อันเปนชั้นนอกสุดของขอบเขตจักรวาลในคติความ
เชื่อของภูมิจักรวาลของศาสนาพุทธ แทนโลกที่ยังมีกิเลสอยู โลกที่ยังมีทุกข คือ เปนโลกียะ ไมวาจะ
เปนโลกมนุษย บาดาล สวรรค อันเปนที่อยูของเทพเทวดาทั้งหลาย ถายังดับกิเลสไมได ยังมีกิเลสก็
ยังจะตองทุกขอยูในวัฏสงสาร ดังนั้น การที่ใชเร่ืองรามเกียรติ์เปนภาพเขียนที่ระเบียงคตลอมอุโบสถ 
เพราะวาเรื่องรามเกียรติ์เปนเรื่องของกิเลสโดยแทไมวาจะเปนใคร มนุษย ยักษ เทวดา เทพเจา ถายัง
มีกิเลสอยู ไมวาจะเปนการอิจฉา ริษยา เคียดแคนชิงชัง ไมอยากใหผูอ่ืนดีหรือมีดีกวาตน ไมอยากให
ผูอ่ืนมีหรือมีเหมือนตน ส่ิงเหลานี้ลวนนําความทุกขมาสูตนเองและสังคมหรือโลกของตนเองทั้งสิ้น 
จากความอิจฉาริษยานํามาสูการแยงชิงของรักของหวง แลวนําไปสูการทําสงครามกอใหเกิดการ
พลัดพราก นําไปสูการสูญเสีย แลวนํามาซึ่งความโศกเศราเสียใจ หรือนําความตายมาสูตนและ 
พวกพอง นี้เปนเรื่องของกิเลสทั้งสิ้น ถึงแมจะเปนเทพผูสถิตอยูบนโลกแหงสรวงสวรรคไมวาชั้น
ไหนก็ตามถายังละกิเลสไมไดเด็ดขาดยอมถือวายังอยูในโลกแหงความทุกข ดังนั้น ถาผูใดไมอยาก
ทุกขอีกตอไปก็ตองละทิ้งโลกนี้ หนทางเดียวที่จะดับทุกขไดคือ ตองเดินตามทางไปสูนิพพาน

2. พื้นที่วางระหวางระเบียงคตและพระอุโบสถ สวนนี้แทนการละกิเลส ทําความ
สะอาดจิตใจ ทําจิตใหวาง เปนสวนของการปฏิบัติธรรมซึ่งในยุคสุโขทัย พื้นที่วางนี้คือสวนที่เปน
น้ํา การลาง ชําระกิเลสออกไปจากใจของเรา และมีสวนนอยที่อยากจะไปหรือตองการจะไปสู
นิพพานเพราะสวนที่วางนี้ไมมีรมเงาที่ใหความเย็น ตองเดินผานแสงแดดอันแผดกลากวาจะถึงพระ
อุโบสถอันรมเย็น ดังนั้น ผูคนสวนใหญจึงยังชอบหลบอยูในรมของระเบียงคต เพราะมีรม ไมรอน 
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คนยังติดอยูในกิเลสยังชอบอยูในโลกแหงวัตถุ คนสวนใหญชอบที่ติดอยูในความสุขจากวัตถุ ตอมา
เรามองเห็นนิพานอยูขางหนา ซ่ึงอยูไมไกลและใจเรามีความอยากที่จะไป เราก็สามารถที่จะเดินฝา
เปลวแดดเดินไปสูรมอันเย็นมากกวารมในระเบียงคตคือรมในพระอุโบสถ

3. พระอุโบสถ แทนศูนยกลางของจักรวาล คือ เขาพระสุเมรุเปนที่ที่ทุกคนตองเขาไปสู 
แตที่เปนศูนยกลางของพระอุโบสถหรือศูนยกลางของเขาพระสุเมรุคือพระพุทธรูปแทนนิพพาน 
เปนที่ที่ทุกคนตองเขาถึงใหได เพราะนิพพานเปนที่ส้ินสุดของการอยูในวัฏสงสาร เพราะถาเรา
สามารถเขาถึงนิพพานได ชีวิตเราจะเปนนิรันดร จะไมมีเวียนวายตายเกิดอีกแลว หมายถึง จะไมเกิด
กิเลสอีกแลวกับตัวเรา เมื่อกิเลสไมเกิดกับตัวเราทุกขก็จะไมเกิดกับเรา เมื่อทุกขไมเกิด เราก็สามารถ
ดับทุกขไดโดยสิ้นเชิง เมื่อเราสามารถดับทุกขไดโดยส้ินเชิงเราก็จะเขาถึงพระนิพพานไดเอง

จากโครงสรางของวัดนับจากระเบียงคต ผานที่วาง ไปสูพระอุโบสถจนเขาถึงพระพุทธ
รูปนับวาเปนระยะทางไมไกลเลย เปนระยะที่ทุกคนสามารถเดินเขาถึงได ซ่ึงหมายความวาการเขา
ถึงพระนิพพานเปนเรื่องไมยาก เปนเรื่องที่สามารถทําไดในชีวิตนี้ ไมใชหลังความตายดังที่คนสวน
ใหญเขาใจกันมาอยางผิด ๆ ศาสนาพุทธสอนใหคนเราเขาถึงนิพพานไดขณะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู เขา
ถึงนิพพานไดในโลกนี้ไมใชโลกหนา ไมใชโลกแหงความฝน เมื่อเราเขาใจหลักคําสอนของพระ
พุทธเจาไดอยางถูกตองแจมแจงถองแท แลวปฏิบัติตามอยางอดทนไมยอทอดวยความวิริยะ
อุตสาหะที่เต็มไปดวยสติปญญา เราก็จะสามารถเขาถึงพระนิพพานไดในโลกนี้ ปจจุบันนี้ วันนี้ 
หรือเดี๋ยวนี้

ภาพที่ 26 แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังระเบียงคต ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : เชนชาคริต ยุรชิตภมรชัย, ปรัชญาศิลปะ พุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สัมพันธ

พาณิชย, 2547), 72.
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2.4 วัตถุสิ่งของ

ถึงแมวาหลักคําสอนของพระพุทธเจาจะไดจารึกลงไปในหนังสือที่เรียกวาพระไตรปฎก
แลวก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอตอการสั่งสอนเตือนตนเตือนใจตอสาวกทั้งหลาย ใหระลึกจดจําคําสั่ง
สอนของพระพุทธองคไดตลอดเวลา จึงไดมีการสราง คิดประดิษฐส่ิงของตาง ๆ เพื่อใหศาสนิกชน
ไดพบเห็นสิ่งที่จะเตือนตนไดตลอดเวลา ไดพบเห็นไดงายเสมอ หรือเขาใจไดทันทีที่ไดเห็น ซ่ึงบาง
อยางก็เขาใจไดเลย แตบางอยางก็ตองศึกษาตีความบางถึงจะเขาใจ อยางเชน

ธงธรรมจักร
เมื่อเราไปวัด ในยามเทศกาลงานบุญตาง ๆ ของชุมชน หรืองานเทศกาลระดับชาติ เราจะ

พบเห็นอยูเสมอวามีการประดับประดาธงทิวปลิวไสวอยางสวยงามไปตามทองถนนในหมูบาน ยาน
ชุมชนที่ใกลเคียงกับวัดนั้น ไปจนถึงตัววัด ธงที่นํามารประดับนั้นก็จะมีอยู 2 ชนิด ชนิดแรกคือ ธง
ชาติ ซ่ึงมี 3 สี 5 ร้ิวหรือช้ันดวยกัน แทนราชอาณาจักร สวนอีกธงคือธงธรรมจักร แทน ศาสนจักร 
ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ ผืนสี่เหล่ียมสีเหลืองหรือสีทอง และมีรูปวงหลมอยูตรงกลาง ในวงกลมที่มีซ่ีลอ
อยู 8 ซ่ี อันมีอยูตรงกลางวงกลมในผืนธงนั่นเอง

ทางสายกลางอันเปนหนทางที่ถูกตองเปนหนทางที่จะนําไปสูการดับทุกขไดอยางแท
จริง นั่นคือ มรรคอันมีองคแปด ซ่ึงก็คือซ่ีลอ 8 ซ่ี อันมีอยูตรงกลางวงกลมในผืนธงนั่นเอง

เมื่อเราสามารถเดินไปตามทางสายกลางอันถูกตองไดแลว เราก็จะสามารถเขาถึงการดับ
ทุกขไดเอง เมื่อเราดับทุกขไดแลว เราก็หมดทุกขไปเอง ความทุกขก็ไมมีเหลืออยูเลย ความทุกขก็มี
คาเปนศูนย ซ่ึงก็คือวงกลมซึ่งอยูตรงกลางของผืนธง ศูนยนี้ก็คือ สุญญตา คือ ความวาง วางจากทุง
ส่ิงทุกอยาง วางจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน วางจากกิเลส วางจากทุกขทั้งปวง เมื่อเราถึงความ
วางเชนนี้แลว เราก็จะเขาถึงนิพพานไดเอง เพราะวาวางอยางยิ่งนั่นแหละคือนิพพาน

สวนสีเหลืองหรือสีทองของผืนธง แทนความหมายของความเปนจริงเสมอความมีคา
เสมอของหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองคที่ไมขึ้นกับเวลา สถานที่ ไมวาเมื่อไร ที่ใด หลักคํา
สอนของพระพุทธองคก็เปนจริงเสมอ เปนสัจธรรม เปนสิ่งที่เรียกวา “อกาลิโก” ประดุจทองคําที่มี
คาเสมอไมจํากัดกาล ไมจํากัดสถานที่ไมวาทองจะอยูที่ใด คุณคาของทองก็มีอยูเสมอ ทองไมถูกเผา
ไหมใหสูญสลาย ทองไมเนาเสีย

ถาสังเกตใหดีลักษณะของผืนธงและสัญลักษณที่มีอยูบนผืนธงคือส่ีเหล่ียมและวงกลม 
ก็คือการมองภาพมุมดานบนของสถูปเจดียทรงระฆังนั่นเอง ซ่ึงเราจะเห็นเปนรูปสี่เหลี่ยม และวง
กลม ส่ีเหล่ียมจากฐานของเจดียที่เปนรูปสี่เหล่ียมแทนความหมาย อริยสัจสี่ วงกลมคือองคเจดียมอง
จากมุมสูงดานบนจะเปนเลขศูนยหรือวงกลม แทนความหมายนิพพานคือความวาง คือสุญญตา 
ฉะนั้นไมวาจะทําอะไร ก็จะตองมีจุดมุงหมายไปที่ใหศาสนิกชนของตนไดระลึกนึกถึงหลักคําสอน
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อันสําคัญของศาสนาตน และคําสอนหลักในศาสนาพุทธก็คือ อริยสัจสี่ และนิพพานอันเปนจุดมุง
หมายของผูนับถือศาสนาพุทธทุกนิกาย เราจึงพบเห็นสัญลักษณหรือเครื่องหมายไมวาจะทําในรูป
แบบใดก็มักจะทําใหนึกถึงใหระลึกถึงหลักธรรมของพระพุทธเจาในขอนี้เสมอ

ดังนั้น ธงธรรมจักร จึงมีความหมายใหเราเขาใจถึงจุดมุงหมายของศาสนาพุทธ ใหเขาใจ
ถึงหลักคําสอนพื้นฐานของศาสนาพุทธหลักคําสอนอันเปนใจความสําคัญ หรือเปนหัวใจของ
ศาสนาพุทธนั่นเอง

แต ธงธรรมจักร ที่ใชในความหมายอื่นก็มี เชน แทนสัญลักษณของกองทัพธรรมในการ
เผยแผศาสนา ตองมีการเคลื่อนยาย หมุนไปขางหนา ประดุจกองทัพที่เดินไปขางหนา กองทัพ
เกวียน ที่บรรทุกธรรมะไปเผยแผวงลอของเกวียนจึงเปนสัญลักษณอยูตรงกลางของผืนธง ธงแบบนี้
บางแหงจะมีกงลอมากกวา 8 อาจเปน 12 ซ่ึงหมายถึง อริยสัจสี่และมรรคอันมีองคแปด

แตธงธรรมจักรนี้มีใชเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ
ประเทศอื่น ๆ แมกระทั่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเหมือนประเทศไทย เชน  
ศรีลังกา พมา กัมพูชา ก็ไมไดใชธงธรรมจักรเปนสัญลักษณในศาสนาพุทธเหมือนในประเทศไทย
เรา แตทุกประเทศไดใชธงหลากสีเปนธงประจําในศาสนาพุทธ ในทุกประเทศทั้งประเทศที่นับถือ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน อยางเชน ธิเบต เนปาล จีน เกาหลี ญ่ีปุน เวียดนาม ภูฐาน หรือในประเทศ
ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายหินยานหรือเถรวาท ธงนั้นเรียกวา “ฉัพพรรณรังสี” คือ ธงที่มีสีหลายสี
วางเปนสองแนวคือแนวตั้งและแนวนอน แนวละ 5 สี ซ่ึงเปนธงที่คิดขึ้นโดยชาวตะวันตกที่มาศึกษา
ศาสนาพุทธเมื่อไมนานมานี้เอง แตก็เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทุกประเทศที่นับถือศาสนา
พุทธ (โดย พันเอก เฮนรี่ สติล ฮอลคอตต ชาวอเมริกัน ไดมาศรีลังกาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา หลัง
จากที่ไดอานหนังสือรายงานการโตวาที ระหวาง สามเรณหนุมชื่อโมโหตติวัตเตคุณานันทะ 
Mohottiwattie Gunananda กับฝายคริสเตียนที่ศรีลังกาหลายครั้งดวยกัน คร้ังสุดทายที่เมืองปานา
ทุรา ระหวางวันที่ 28 ส.ค. 2416 พันเอกออลคอตต ไดกอตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้น
เปนครั้งแรก และไดคิดธงฉัพพรรณรังสีขึ้นใชเปนธงสัญลักษณที่ประจําศาสนาพุทธที่ใชกันทั่วโลก 
มาจนถึงปจจุบันนี้) ยกเวนประเทศไทย เราที่เรามีธงธรรมจักรใชอยูแลว ประเทศไทยจึงเปน
ประเทศเดียวในหมูประเทศที่นับถือศาสนาพุทธที่ไมใชธงฉัพพรรณรังสีเปนธงประจําศาสนา

ลักษณะของธงฉัพพรรณรังสี มี 5 สี ดังนี้
สีน้ําเงิน เหมือนดอกอัญชัน
สีเหลือง เหมือนหรดาล
สีแดง เหมือนตะวันออน
สีขาว เหมือนแผนเงิน
สีน้ําตาล เหมือนดอกเซงหรือหงอนไก
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ที่ใชธงมีหลายสีเชนนี้ ก็เพราะมาจากความเชื่อที่วามีรัศมี 6 ประการ เปลงออกมาจาก
พระวรกายของพระพุทธเจา รัศมี 6 ประการนี้เรียกวา “ฉัพพรรณรังสี” มีสีดังนี้

1. นิล เขียวเหมือนดอกอัญชัน
2. ปต เหลืองเหมือนหรดาลทอง
3. โลหิต ดงเหมือนตะวันออน
4. โอทาต ขาวเหมือนแผนเงิน
5. มัญเชฐ สีสงสบาทเหมือนดอกเซงหรือดอกหงอนไก
6. ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแกวผลึก (ปฐมสมโพธิ) หรือเล่ือมพรายเหมือน

แสงอาทิตยแรกขึ้น
ระฆัง
เมื่อเราไปทําบุญที่วัดหลังจากเสร็จพิธีกรรมบูชาดวยดอกไม ธูป เทียน แลวก็มักจะมีการ

ตีระฆังทั้งเด็กและผูใหญใหเปนที่สนุกสนาน แตสวนใหญไมเขาใจถึงความหมายของการตีระฆัง
อยางถูกตอง สวนใหญจะเขาใจกันวา บุญกุศลที่ทําในวันนั้นจะสงผลไปถึงสวรรค หรือบอกให
เทวดาหรือใครตอใครรับรูถึงการทําความดีของตัวเอง เพราะการตีระฆังนั้นเสียงของระฆังจะดังได
ยินไปทุกทิศทุกทาง แตการที่เสียงของระฆังไดดังไดยินไปในทุกทิศทุกทางนี้ ในทางปรัชญา
ตองการใหหมายถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนความจริง ที่เปนสัจธรรม ที่สอนเกี่ยวกับ
นิพพาน หรือสุญตา หรือความวาง สอนไมใหยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดวาเปนตัวเรา วาเปนของเรานี้ 
เผยแผไปทุกทิศทุกทางดังเสียงของระฆังเพราะระฆังทรงกลมแทนความหมายของนิพพานหรือ
ความวาง แตนิพพานหรือความวางนี้จับตองไมได ยึดมั่นถือมั่นไมได ประดุจเสียงของระฆัง เราได
ยิน แตเราจับตองไมได ยึดถือเอาเสียงระฆังก็ไมไดเพียงแตไดยินและเขาใจ

ภาพที่ 27 แสดงระฆังสําริด
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กระดิ่ง
กระดิ่ง คือ ระฆังขนาดเล็กที่แขวนประดับขอบหลังคาของอาคารเมื่อมีลมพัดมาเราจะ

ไดยินเสียงกระดิ่ง ส่ิงที่ลมมากระทบทําใหเกิดเสียงก็คือสวนที่หอยลงมาจากสวนตรงกลางของ
กระดิ่งซึ่งทําเปนรูปใบโพธิ์ ตนโพธิ์ เปนตนไมที่สําคัญในศาสนาพุทธ ที่ชาวพุทธถือกันวาเปนตน
ไมศักดิ์สิทธิ์ เปนสัญลักษณแหงการตรัสรูของพระพุทธเจา เปนตนไมที่ใหรมเงาแกพระพุทธเจา ที่
เรียกกันติดปากวาเปนรมโพธ์ิรมไทร การสรางอาคารเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แลวแขวน
กระดิ่งมีรูปใบโพธิ์ จึงเปรียบเสมือนพระพุทธเจาประทับนั่งอยูใตตนโพธิ์ หลังคาอาคารเปนรมโพธ์ิ
ใหพระพุทธเจา ผูอยูใตหลังคานั้นก็เหมือนอยูใตรมโพธ์ิของพระพุทธศาสนา

ธรรมจักร
วงกลมธรรมจักร หรือวงลอธรรมจักรนี้เราจะพบเห็นไดทั้งศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 

และนิกายมหายาน ซ่ึงความหมายของวงกลมก็คือเลขศูนย แทนความหมายสุญญตา คือความวาง 
คือนิพพาน ซ่ึงเปนจุดมุงหมายหลักของศาสนาพุทธ ซ่ึงบางครั้งเราจะพบเห็นงานศิลปะของการ
สรางธรรมจกัรในรปูเดีย่ว ๆ คอืวงลอธรรมจกัรอยางเดยีวประดษิฐานไวในวดั เหมอืนองคพระพทุธรูป 
หรือสรางประดับไวเปนสวนหนึ่งของอาคารสถานที่ แลวใสซ่ีในวงลอ แตอาจไมเทากัน บางแหง
อาจทาํเปน 8 ซ่ี บางแหง อาจเปน 32 หรือบางแหงอาจเปน 37 เปนตนแลวแตยคุสมยั แลวแตเมอืงทีท่ํา 
แตอยางไรก็ตาม ตัวเลขที่ทําเปนความหมายหลักของธรรมจักร เชน เลข 8 ก็ใหหมายถึง มารคอันมี
องคแปด หรือทางสายกลางอันนําไปสูนิพพาน เลข 37 ก็หมายถึง โพธิปกขิยธรรม 37 อันเปน
ธรรมะสูงสุดแหงความรูแจง 37 ประการ ธรรมะที่เปนเครื่องมือฆากิเลส ฆาความทุกข

วงลอธรรมจักรนี้ ในประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เชน ธิเบต จีน มัก
ทําธรรมจักรไวบนหลังคาอาคาร แลวทํากวางหมอบลอมรอบ มีความหมายวา หลักธรรมที่พระ
พุทธองคตรัสรูไดนําไปเผยแผใหผูอ่ืนไดรูเปนครั้งแรกที่กวางปา ณ เมืองสารนาถ ใกลกรุงพาราณสี
หลักธรรมอันเปนพื้นฐาน หลักธรรมอันสําคัญสูงสุดนั้นก็คือ นิพพาน จึงประดับไว ณ จุดสูงสุด
ของศาสนสถาน นั่นคือบนหลังคา ซ่ึงผูมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดจะมองเห็นไดแตไกล (เชนชาคริต 
ยุรชิตภมรชัย 2547)
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ภาพที่ 28 แสดงพระธรรมจักรและกวางหมอบ ศิลา จังหวัดนครปฐม
ที่มา : ดํารงราชานุภาพ, กรมพระยา, ตํานานพระพุทธเจดีย (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2517) .

3.   สรุปปรัชญาในงานพุทธศิลป

ความหมายและความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับการสรางงานพุทธศิลปตั้งแตสมัยกอน
พุทธศาสนิกชนยุคสมัยนั้น จะมุงความสนใจในพระพุทธศาสนาและถือวามีคาสูงสุด มุงเนนในเรื่อง
ของนามธรรมยิ่งกวารูปธรรม แตจากสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจทางดานแนวความคิดหลัง
สมัยพุทธกาล และความออนไหวและความนิยมทางดานธรรมวัตถุที่เปนรูปธรรมที่สัมผัสได เพื่อ
นํามาใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะจะไมยึดเพียงนามธรรมที่ไมมีตัวตนแต
เพียงดานเดียวที่เหลาพุทธบริษัทมีความรูสึกวา “ธรรมะ” เพียงอยางเดียวเปนสิ่งที่เขาใจไดอยาก 
และสรางความศรัทธาไดอยาก จึงมีวัฒนธรรมในการสรางงานพุทธศิลปไวเปนเครื่องยึดเหนี่ยว 
จิตใจ อันเปนทางดานรูปธรรมโดยผาน สื่อสญัลักษณ ตาง ๆ ที่มีจุดมุงหมายใหเกิดความศรัทธา 
หรือความเชื่อมั่นเพื่อใหเขาถึงอริยสัจสี่ คือ ทุกข (ความทุกข) สมุทัย (เหตุที่ทําใหเกิดทุกข) นิโรธ 
(ความดับทุกข) มรรค (หนทางแหงการดับทุกข อันเปนหนทางไปสูนิพพานหรือการหลุดพนจาก
วัฏสงสารคือ เกิด แก เจ็บ ตาย (หมายถึงไมตองเกิดใหมอีกตอไป) อันเปนเหตุแหงการหลดุพนจาก
ทุกขที่แทจริงของมนุษย

จากการศึกษาปรัชญาในงานพุทะศิลป มีจุดมุงหมายเพื่อทราบถึง เนื้อหา วิถีการนําเสนอ 
ส่ือสัญลักษณ และจุดมุงหมายของงานพุทธศิลป เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการออก
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แบบพิพิธภัณฑพุทธศิลป จากการศึกษาสามารถสามารถสรุปผลการศึกษา คือ งานพุทธศิลปในอดีต
มีเนื้อหาและที่มาจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงคที่จะบอกเลาเรื่องราว เปนสิ่ง
เคารพบูชาแทนพระพุทธองค และใชเพื่อประกอบกิจกรรม โดยวิธีการนําเสนอผานงาน จิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ผานสื่อสัญลักษณ คือ เสน สี รูปทรง พื้นผิว แสงเงา วัสดุ และที่
วาง (บรรยากาศ) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อ จรรโลงใจ เกิดความศรัทธา เขาใจในหลักธรรมคําสอน เพื่อ
เปนหนทางการดับทุกขนั้นเอง
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บทท่ี 4

การวิเคราะหโครงการและแนวความคิดในการออกแบบ

การศกึษาในบทที ่ 4 นีเ้ปนการศกึษาวเิคราะหลักษณะโครงการสถานทีต่ัง้และสภาพแวดลอม
ของโครงการตองมคีวามเกีย่วของกบัตวัแปร คอื พระพทุธศาสนา จงึทาํใหลักษณะของโครงการเกิดขึ้น 
สามารถตอบรบักบับรบิทของสภาพแวดลอมนัน้  ๆสวนลักษณะโครงการ วเิคราะหจากวตัถุประสงค และ
องคประกอบของโครงการ รวมถึงกิจกรรมภายในโครงการที่เกดิขึ้น

1.  การวิเคราะหท่ีตั้งโครงการ

1.1  ความเปนมาของจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง หางจากกรุงเทพฯ 53 กิโลเมตร 
เมืองนครปฐมเดิมตั้งอยูริมทะเล เปนเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของไทย เจริญรุงเรืองมากในสมัยทวารวดี 
เพราะเปนราชธานีเกาที่สําคัญมีหลักฐานเชื่อวาพระพุทธศาสนาและอารยธรรม จากอินเดียเผยแพร
เขามาที่นครปฐมเปนแหงแรก นครปฐมจึงเปนศูนยกลางของความเจริญทางดานพุทธศาสนาโดยมี
ชนชาติตางๆ อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานอยูเปนจํานวนมาก

1.2   ลักษณะภูมิศาสตรของจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 
คือ อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน 
อําเภอดอนตูม และอําเภอพุทธมณฑล โดยมีอาณาเขตติดตอ

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดราชบุรี
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พื้นที่เปนที่ราบลุม ไมมีภูเขา มีที่ดินเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองและ
อําเภอกาํแพงแสนเทานัน้ สวนทีร่าบลุมแมน้าํทาจนี (แมน้าํนครชยัศรี) ไดแก ทองทีอํ่าเภอนครชยัศรี 
อําเภอสามพราน และอาํเภอบางเลน เปนทีอุ่ดมสมบรูณ มกีารประกอบการเกษตรกรรมและเลีย้งสัตว

ภาพที่ 29 แสดงแผนที่จังหวัดนครปฐม

1.3  โครงการพุทธมณฑล

ท่ีมาและประวัติ
ในวโรกาสมหามงคลกาล ที่พระพุทธศาสนาครบ 2,500 ป ในวันวิสาขบูชา ป พ.ศ. 

2500 ไดมีการจัดงานใหญเฉลิมฉลองรัฐบาลสมัย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามและประชาชน
ชาวไทย ไดรวมกันจัดสรางพุทธมณฑลเปนพุทธานุสรณีย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2598 พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีกอฤกษพุทธ
มณฑล การกอสรางใหดําเนินการ ตั้งแตป พ.ศ. 2500 โดยกระทรวงมหาดไทย ตอมาการจัดสรางได
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ชะงักไประยะหนึ่งจนถึง พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรี สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ไดมีมติมอบให 
กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบงานมาดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว

วัตถุประสงคในการจัดสรางพุทธมณฑล
1. เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาดานพระพุทธศาสนาเพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของ

ประชาชนชาวพุทธ
2. เพื่อเปนที่สงบรมร่ืน สําหรับพักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป
3. เพื่อเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิปสสนากรรมฐาน
4. เพื่อเปนสํานักงานกลาง การบริหารงานของคระสงฆแหงประเทศไทย
5. เพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพร ทางพระพุทธศาสนา
6. เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานธรรมของพุทธศาสนิกชน
พื้นท่ีและสวนในบริเวณพุทธมณฑล
บริเวณพุทธมณฑล มีพื้นที่ 2,500 ไร หรือ 4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูริมถนนพุทธมณฑล

สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พื้นที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส มี
การออกแบบวางผังอยางปราณีต ทั้งในเชิง พุทธศาสนคติ และภูมิสถาปตย พื้นที่แบงเปนสวนตางๆ 
ดังนี้

1. ถนนและทางเทา รวม 244 ไร
2. พื้นน้ํารวม 600 ไร
3. สนามหญา รวม 1,562 ไร
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ภาพที่ 30 แสดงแผนผังพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล
ในบริเวณใจกลางพุทธมณฑล มีพระพุทธรูปขนาดใหญยืนสงาอยู มีการจัดดอกไมธูป

เทียนไวสักการะพระพุทธรูปองคนี้ ออกแบบโดยศาสตราจารยศิลปพีระศรี โดยออกแบบเปนพระ
พุทธรูปปางลีลา ปนหลอดวยโลหะสําริด โดยกรมศิลปากรไดจัดสรางขึ้น ในใจกลางพุทธมณฑล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานนาม พระพุทธรูปองคนี้วา พระศรีศักยะทศพล
ญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน

พระศรีศากยะทศพลฯ นั้นองคพระสูง 2,500 กระเบียด (15.875 เมตร) เปนพระพุทธรูป
ทีม่พีระเกตมาลาเปนเปลวสงู เหนอืพระเศยีร ทรงหอจวีรเฉวยีงบา พาดสงัฆาฏ ิ อยูในทายางพระบาท
และมีบัวรองพระบาท สวนการจัดวางที่ประดิษฐานองคพระพุทธรูปนั้นเนื่องจากองคพระพุทธรูป
เปนปางลลีา จงึจดัพืน้ทีใ่หมคีวามยาวไปขางหนา พอสมควรใหเหมอืนวา จะทรงพระดาํเนนิไปขางหนา
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  ภาพที่ 31   แสดงพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล

สังเวชนียสถาน 4 ตําบล
สรางอยูรอบองคพระประธาน พุทธมณฑล กําหนดทิศทางในพุทธประวัติ โดยถือองค

พระพุทธรูปประธานพุทธมณฑลเปนหลัก รูปลักษณในสังเวชนียสถานแตละตําบล ไดแก ตําบล
ประสูติ ตําบลตรัสรู ตําบลปฐมเทศนา และตําบลปรินิพาน ใชหินแกรนิต ซ่ึงเปนหินที่แข็งแรง และ
คงทนมากแกะสลัก นําหินมาจากตําบลแมสลิด อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เปนแหลงหนิที่ขนาด
และสีที่ตองการ

          ภาพที่ 32   แสดงตําบลประสูติ
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      ภาพที่ 33   แสดงตําบลตรัสรู

      ภาพที่ 34   แสดงตําบลปฐมเทศนา
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      ภาพที่ 35   แสดงตําบลปรินิพาน

มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปฎกหินออน
ลักษณะอาคาร เปนสถาปตยกรรมไทย รูปทรงจตุรมุขทั้ง 4 ทิศ ใชพื้นที่กอสรางบริเวณ

เกาะหลังองคพระประธาน พุทธมณฑลในเนื้อที่ 9 ไร พื้นที่ในการกอสราง 5,824 ตารางเมตร มี
พระเจดีย 9 ยอด ประดิษฐาน ณ ทามกลางเปนที่จารึกพระไตรปฎกหินออนขนาด 1.10 x 2.00 เมตร 
จํานวน 1,418 แผน มีภาพวาดพุทธประวัติอยูดานบนโดยรอบ เร่ิมสรางในป พ.ศ. 2532 แลวเสร็จ 
ในป พ.ศ. 2541 วัดปากน้ํา และสมาคมศิษย หลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญบริจาคเงินในการจัดสราง
ทั้งหมด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องใน 
วโรกาสทรงพระเจริญชนพรรษา 5 รอบ คาใชจายในการกอสรางประมาณ 200 ลานบาท

      ภาพที่ 36   แสดงมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปฎกหินออน
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สวนไมดอกไมประดับสมุนไพร
1. สวนเข็ม เนื้อที่ 50 ไร หนาวิหารพุทธมณฑล ใชพันธุตนเข็มชนิดใบเล็กแคระปลูก

ลงในกระบะลายไทย ตารางเมตรละ 25 ตน ใชเข็มดอกสี
2. สวนเวฬุวัน (สวนไผ) ในเนื้อที่ 81 ไร อยูมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สวนอัมพวัน (สวนมะมวง) ในเนื้อที่ 100 ไร ทางมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
4. สวนธรรม (สวนกระถินณรงค) ในเนื้อที่ 49 ไร อยูขางโรงอาหารติดลานจอดรถ 

ทางมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
5. สวนลัฏฐิวัน (สวนตาล) อยูบริเวณสังเวชนียสถานปรินิพานระหวางทางเขาสู

องคประธานพุทธมณฑล
6. สวนสมุนไพร ปลูกในเนื้อที่ประมาณ 80 ไร โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย สาขาวิจัยอุตสาหกรรมเภสัช และผลิตภัณฑธรรมชาติ ผูจัดสราง

1.4  การเขาถึงโครงการ

การเดนิทางจากกรงุเทพฯ สามารถเขาถึงไดหลายเสนทาง คอื เดนิทางไปตามถนนเพชรเกษม
ถึงประมาณกิโลเมตรที่ 22 เล้ียวขวาเขาถนนพุทธมณฑลสาย 4 ไปประมาณ 8 กิโลเมตร เล็กนอย

นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยใชถนนพุทธมณฑลสาย 3 แยกเขาสูถนนอุทยาน 
(อักษะ) เพื่อมุงเขาสูพุทธมณฑลได ถนนอุทยาน (อักษะ) เปนถนนที่ตกแตงอยางสวยงามดวยแนว
เสาไฟ ประดับรูปกินรี น้ําพุและไมประดับตางๆ มีทัศนียภาพที่สวยงาม

     ภาพที่ 37   แสดงแผนที่การเดินทาง
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2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและลักษณะทางสถาปตยกรรม

2.1  สภาพแวดลอมโครงการ

ที่ตั้ง : สถานที่ตั้งโครงการอยูภายในพื้นที่โครงการพุทธมณฑล ตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บริเวณมุมดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่

อาณาเขตติดตอ :
ทิศเหนือ - จดพื้นที่สวนซึ่งมีตนไมขนาดใหญและถนน ถนนพุทธมณฑล

สาย ค.
- ผลกระทบตอโครงการไมมี ถึงแมจะติดถนน แตก็มีพื้นที่สวนที่มี

ตนไมขนาดใหญอยูจํานวนมาก ซ่ึงจะชวยลดเสียงรบกวนจาก
ยานพาหนะและฝุนละอองไดพอสมควร

ทิศใต - จดพื้นที่สวนขนาดใหญและมีตนไมใหญอยูเต็มพื้นที่
- ผลกระทบตอโครงการมีนอยมาก

ทิศตะวันออก - ติดกับบอน้ําบาดาลขนาดใหญและถนนพุทธมณฑลสาย 4
- ผลกระทบอาจมีในเรื่องของความชื้นและเสียงรบกวนจากยาน

พาหนะและฝุนละอองแตจากลักษณะของอาคารเปนอาคารแบบ
ปด สามารถชวยลดปญหาไดพอสมควร

ทิศใต - จดพื้นที่ลานจอดรถของอาคาร
- ผลกระทบอาจมีในเรื่องของเสียงรบกวนจากยานพาหนะ แตนอย

มากเนื่องจากมีการจัดพื้นที่วางระหวางลานจอดรถและอาคาร
เปนสวนหยอมพื้นที่ดังกลาวชวยลดปญหาเสียงลงได

จากการวิเคราะหสถานที่ตั้งโครงการและสภาพแวดลอม พบวาสถานที่ตั้งโครงการมี
ความเหมาะสม ซ่ึงทําใหสามารถมองเห็นโครงการไดงาย และสะดวกในการเดินทางเขาสูโครงการ

2.2  วิเคราะหลักษณะทางสถาปตยกรรม

โครงการพิพิธภัณฑนี้ เปนอาคารทรงไทยประยุกตรูปกลมวงแหวนดานนอกและมีทาง
เดินเชื่อมระหวางอาคาร เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ช้ัน แบงออกเปน 3 สวนคือ สวนแรก
แสดงโบราณวตัถุตาง ๆ สวนที ่2 จดันทิรรศการและการบรรยาย สวนที ่3 สวนบริการสขุา หองน้าํ ฯ
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ลักษณะของตัวอาคาร ผังของอาคารเปนรูปพระธรรมจักร หลังคาทรงไทยสูง ซ่ึงชวย
ระบายความรอนไดดีตามทฤษฎีโครงสรางทางสถาปตยกรรมไทย ผนังตัวอาคารดานนอกมีการเจาะ
ชองหนาตางขนาดเล็กชวยระบายอากาศ อาคารหลังนี้มีการออกแบบทางสัญจร สามารถติดตอกัน
ไดโดยสะดวก

ปญหาประการหนึ่งของตัวอาคาร คือ ในสวนของอาคารที่ใชจัดแสดงนิทรรศการมี
ปญหาในเรื่องของเทคนิคในการจัดแสดง เนื่องจากปญหาที่พบคือผนังดานในเจาะเปนชองหนาตาง
ขนาดใหญ ทําใหแสงสวางเขามามาก จะทําใหเกิดความรอน ซ่ึงมีผลกระทบตอวัตถุจัดแสดง ปญหา
ในสวนนี้จะตองใชความรูทางดานเทคนิคการจัดแสดงวัตถุ และการออกแบบเขามาชวยแกปญหา

ภาพที่ 38    แสดงอาคารพิพิธภัณฑภายในโครงการพุทธมณฑล

3.  การวิเคราะหลักษณะโครงการ

3.1  วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลและหลักฐาน ทางพระพุทธศาสนาและพุทธศิลป ให
ดํารงอยูสืบตอไป

2. เพื่อเปนสถานที่สงเสริมการคนควาและเผยแพร ความรูทางพระพุทธศาสนา และ
พุทธศิลปสําหรับพุทธศาสนิกชน และผูสนใจโดยทั่วไป

3. เพื่อเปนทางเลือกใหมในการศึกษาเรื่องราวพระพุทธศาสนา และพุทธศิลป สําหรับ
ประชาชน (ตามอัธยาศัย) ที่แตกตางไปจากการศึกษาในสถานศึกษา และ ศาสนสถาน

4. เพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนของประชาชน
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3.2  องคประกอบของโครงการ

ลักษณะการดําเนินงานของโครงการ
การดําเนินงานของโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูล หลักฐาน ไดแก เร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา และผลงานทางพุทธ

ศิลป เปนตน เพื่อใหดํารงอยูสืบไป
2. ศึกษาคนควาและวิจัยส่ิงที่รวบรวม เพื่อการอนุรักษและพัฒนา
3. วางแผนงานในการเผยแพรและประชาสัมพันธ พรอมทั้งประสานงานเพื่อกิจกรรม

ที่สรางสรรคทางดานพระพุทธศาสนาและพุทธศิลป
4. จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา โดยผานงานทางพุทธศิลปะเพื่อ

เผยแพรความรูแกประชาชน
5. สงเสริมและกระตุนเตือนใหเห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา
6. สรางทางเลือกใหกับประชาชนในการศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
การแบงสวนงานภายในและอตัรากาํลังเจาหนาท่ีการบรหิารงานภายในองคกร (โครงการ)

จําเปนตองมีรูปแบบหรือโครงสรางที่ชัดเจน สามารถระบุถึงความสําคัญและอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน

การบริหารงานองคกรในปจจุบันมีอยู 2 ประเภท คือ องคกรของภาคเอกชน และองคกร
ของภาครัฐบาล ซ่ึงมีเปาหมายแตกตางกัน คือ องคกรภาคเอกชนจะเนนที่การสรรหากําไรจากการ
ประกอบการสูงสุด สวนการบริการสังคมเปนเรื่องราว สวนองคกรภาครัฐบาลนั้นจะเนนที่การให
บริการแกชุมชนจุดประสงคเพื่อสรางประโยชนใหแกสังคม (วิมลสิทธิ์ หรยางกรู 2535 : 8-81)

โครงสรางองคกรและสายการบริหาร
พิพิธภัณฑพุทธศิลปในประเทศไทย สามารถแบงโครงสรางออกเปนฝายตางๆ ซ่ึงจะทํา

หนาที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน โดยมีราย
ละเอียดในการจัดแบงและหนาที่ในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
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ภาพที่ 39  แสดงโครงสรางองคกรและสายการบริหาร
ที่มา : โครงสรางองคกรและสายงานการบริหาร ปรับปรุงจาก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

อัตรากําลังเจาหนาท่ี
1. ฝายบริหาร  3  อัตรา
2. ฝายธุรการ  22  อัตรา
3. ฝายการศึกษา 20  อัตรา
4. ฝายงานวิชาการคนควาและวิจัย 6  อัตรา
5. ฝายเทคนิคและศิลปกรรม 19  อัตรา

รวมทั้งหมด   70  อัตรา

หนวยงานรับผิดชอบโดยเอกชนหรือรัฐบาล

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พิพิธภัณฑพุทธศิลปในประเทศ

ฝายงานบริการ
การศึกษา

ฝายงานธุรการ ฝายงานเทคนิค
และศิลปกรรม

ฝายงานวิชาการ
คนควาและวิจัย

1.  งานการศึกษา
2.  งานนิทรรศการ
     และฝกอบรม

1. งานธุรการ
2. งานอาคาร
     สถานที่
3.  งานรักษา

ความปลอดภัย

1.  งานโสต
2.  งานศิลปกรรม
3.  งานเทคนิค
     วิศวกรรม

1.  งานรวบรวม
     ขอมูล
2.  งานคนควา
     และวิจัย
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3.3  พื้นท่ีใชสอยโครงการ

การศึกษาผูใชโครงการ
1. ประเภทผูใชโครงการ

การแบงประเภทผูใชอาคารเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมของผูใชอาคาร
แตละกลุม ซ่ึงแตกตางกันออกไป สําหรับกลุมผูใชอาคารโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลปในประเทศ
ไทยแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

1) ผูมารับบริการ
2) ผูใหบริการ (เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ)
3) บุคคลภายนอก
ซ่ึงในแตละประเภทสามารถแบงแยกเปนกลุมยอยไดดังนี้
1) ผูมารับบริการ

1.1) ประชาชนทั่วไป (General Public) เปนกลุมคนที่อยูบริเวณใกลเคียงกับที่
ตั้งโครงการหรือกลุมคนที่นิยมพักผอนชมนิทรรศการในวันหยุดสุดสัปดาห หรือวันหยุดงานความ
ตองการในการใชโครงการเพื่อตองการชมสิ่งแปลกใหม หรือมาพักผอนในชวงเวลาวาง ไมได
ตองการหาความรูโดยตรง สวนใหญมาในลักษณะเดี่ยวหรือกลุมเล็กๆ

1.2) นักทองเที่ยว (Tourist) สวนใหญนักทองเที่ยวจะมาในโครงการในทุกชวง
เวลา ไมวาจะเปนวันธรรมดาหรือวันหยุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาล งานประเพณีประจําป
ตางๆ จะมีนักทองเที่ยวมากกวาชวงเวลาปกติ ลักษณะของการมาจะเปนกลุมทัศนาจร หรือกลุม
ทัศนศึกษา มีความสนใจในเนื้อหาวิชาการมากกวากลุมประชาชนทั่วไป

1.3) นักวิชาการ (Scholars) เปนกลุมผูชมที่มีจุดประสงคเพื่อการศึกษาวิจัยหา
ขอมูลโดยตรง จะมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับโครงการเปนอยางดี ไดแก นักวิชาการ หรือหนวยงาน
ตางๆ

1.4) นักศึกษา (Students) เปนกลุมผูชมที่มาใชคร้ังละจํานวนมากๆ มีความ
ตองการทางดานวิชาการอยางจริงจัง มีการติดตอกับโครงการลวงหนากอนการมาใชบริการ มีความ
ตองการในการจัดบรรยายหรือสัมมนาเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและความเปนมาของชิ้นงานที่จัดแสดง 
การจัดแสดงที่มีการบรรยายทางวิชาการ จะเปนประโยชนอยางมากสําหรับผูมาชมพิพิธภัณฑกลุมนี้

2) ผูใหบริการ (เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ)
ผูใชอาคารประเภทนี้ จะมีลักษณะการทํางานแบบใหบริการแกผูเขามาชม

พิพิธภัณฑ ซ่ึงมีลักษณะการแบงงานกันทําเปนสวนตางๆ ดังนี้ คือ
- ฝายบริหาร
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- ฝายธุรการ
- ฝายบริการการศึกษา
- ฝายเทคนิค

3) บุคคลภายนอก
ไดแก บุคลากร หรือเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาติดตองาน รวม

ทั้งนักวิชาการที่ถูกเชิญมาบรรยาย อภิปราย ซ่ึงสวนใหญจะมีจุดมุงหมายในการมาติดตอกับเจาหนา
ที่ในสวนตางๆ เมื่อเสร็จธุระก็กลับไปหรือไปใชบริการของหองอาหาร

2. จํานวนผูใชโครงการ
จํานวนผูมาใชโครงการจะเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดขนาดของโครงการและ

รายละเอียดปลีกยอยตางๆ ซ่ึงจํานวนผูใชโครงการมีผลโดยตรงดังกลาว ไดแก จํานวนผูใหบริการ 
(เจาหนาที่) และจํานวนผูรับบริการ

จํานวนบุคลากรผูใหบริการ
สามารถสรุปจํานวนเจาหนาที่ในสวนตางๆ ไดดังนี้ คือ
1) ฝายบริหาร  3 อัตรา
2) ฝายธุรการ  22 อัตรา
3) ฝายการศึกษา  20 อัตรา
4) ฝายงานวิชาการคนควาและวิจัย  6 อัตรา
5) ฝายเทคนิคและศิลปกรรม  19 อัตรา

รวม  70 อัตรา
จํานวนผูรับบริการ
สวนของผูใชบริการจะพิจารณาจากองคประกอบหลักของโครงการ 2 สวน คือ
1) สวนจัดแสดงงานนิทรรศการ
2) สวนบริการศึกษา ไดแก หองสมุด

3. การคาดคะเนผูชมโครงการ
การศึกษาจํานวนผูเขาชมโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลปในการประเทศไทยนั้น 

ศึกษาจากจํานวนผูมาใชบริการของโครงการที่มีความคลายคลึงกัน ซ่ึงไดนําขอมูลของพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พระนคร มาพิจารณาดังนี้ คือ
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สถิติผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

ป พ.ศ. จํานวนผูชม
2540
2541
2542

146,206
181,092
187,447

คาเฉลี่ยผูเขาชมไดเทากับ 514,745 คน
คาเฉลี่ยตอปเทากับ 514,745 / 3  (ป)
ซ่ึงเทากับปละ 171,582 คน
นั่นคือมีผูเขาชมตกเดือนละ 171,582 / 12 (เดือน)
ซ่ึงเทากับเดือนละ 14,299  คน
หรือคิดเปนผูชมวันละ 14,299 / 30 (วัน)
ซ่ึงเทากับวันละ 477 คน
คิดเปนผูชมเฉลี่ยตอช่ัวโมง 447 / 7 = 64 คน

พฤติกรรมของผูใชโครงการ
พฤติกรรมของผูใชโครงการ จะกําหนดความสัมพันธขององคประกอบโครงการ การ

ศึกษาพฤติกรรมของผูใชโครงการนี้ โดยศึกษาจากผูเขาใช พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เปน
แนวทางและสามารถแบงพฤติกรรมของผูใชไดดังตอไปนี้

1. ผูมารับบริการ แบงออกไดเปน
1.1 ผูมาชม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

- มาเปนการสวนตัว โดยรถโดยสารรับจาง, รถสวนตัว
- มาเปนหมูคณะ ไดแก นักเรียน, นักศึกษา กลุมทัศนาจร และนักทองเที่ยวทั้ง

ชาย ไทยและชาวตางชาติ ซ่ึงจะมาเปนหมูคณะ
ผูชมเมื่อมาถึงโครงการจะเขาสูอาคารโดยบริเวณทางเขา ซ่ึงเปนบริเวณที่รวม

คน เพื่อกระจายไปยังสวนตางๆ คือ หองประชุม, รานคา, รานอาหาร, โถงทางเขาและสวนจัดแสดง
งานการเขาถึงโถงนี้ เพื่อสอบถามเจาหนาที่และพักผอน ซ่ึงใชเวลาประมาณคนละ 15-20 นาที ถามา
เปนหมูคณะจะเขาหองบรรยายหรือหองประชุมกอน เพื่อฟงการบรรยายสรุปแลวจึงเขาชม
นิทรรศการ
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ในโถงนี้จะมีหองน้ํา-หองสวม และสวนพักคอยมีผังแสดงการจัดสวนการ
แสดงสวนตางๆ ของโครงการ มีบริเวณสําหรับฝากของ และสวนเจาหนาที่ประชาสัมพันธการ
ศึกษา

ผูเขาชมจะใชเวลาแตกตางกันตามความสนใจมากนอย ระยะเวลาในการชมตอ
เนื่องเฉลี่ยประมาณ 1-2 ช่ัวโมง แลวจะตองการการพักสายตา เพื่อใหเกิดการผอนคลายสมอง แลว
จึงกลับไปดูงานตอจนหมด หรือพอแกความตองการแลวจึงออกจากสวนแสดงงาน จากนั้นอาจจะ
ไปซื้อของที่ระลึก หรือหนังสือหรืออาจจะไปใชบริการของรานอาหารแลวจึงกลับออกไป

ภาพที่ 40   แสดงพฤติกรรม ผูมาเขาชม

1.2 ผูศึกษาคนควา
สวนใหญนักวิชาการเปนผูที่มีความรูในเรื่องราวที่จัดแสดงเปนอยางดี  

จุดประสงคของคนกลุมนี้เพื่อศึกษาวัตถุหรือช้ินงานที่แสดงเพื่อเปรียบเทียบ คนควา หาขอมูล
ประกอบการวิจัยของตนเอง ไมคํานึงถึงการแสดงมากนัก ดังนั้น ทางโครงการจึงจัดใหมีสวน
บริการการศึกษา เชน การจัดบรรยาย การจัดอบรม การใหบริการหองสมุด หรือบริการขอมูลของ
ฝายการศึกษา ซ่ึงในยุคปจจุบันควรที่จะมีการเผยแพรขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ทอีกทางหนึ่งดวย

LECTURE

HALLSOUVENIR SHOPCANTEEN AUDITORIUM

LOBBY HALL EXHIBITION

RESEARCH

STUDY
STORAGE

INFORMATIONDEPOSITPARKING

LIBRARY
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ภาพที่ 41   แสดงพฤติกรรม ผูศึกษาคนควา

1.3 ผูเขารวมประชุม, อบรม, สัมมนา
มีทั้งที่ทางโครงการเปนผูดําเนินการเอง หรือหนวยราชการอื่นๆ องคการอื่นๆ 

มาเยีย่มหรือขอเชาสถานทีจ่ดัการประชมุสมัมนาแตละครัง้ จะมตีารางการสมัมนาทีแ่นนอน โดยทัว่ไป
จะเริ่ม 09.00-16.00 น. อาจจะมีการประชุมตอเนื่องกันหลายวัน รายการจัดสัมมนาโดยทั่วไปมี
ลักษณะดงันี้

09.00-12.00 น. เร่ิมการประชุม, อบรม, สัมมนา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. ประชุมสัมมนา (ตอ)

ภาพที่ 42 แสดงพฤติกรรม ผูเขารวมประชุม, อบรม, สัมมนา

CANTEEN SOUVENIR SHOP AUDITORIUMHALL

LOBBY HALL

INFORMATIONDEPOSITPARKING

CAFETERIA

LOBBY

LIBRARY

WORKINGPARKING CHECK

STAFF HALL
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2. ผูใหบริการ ( เจาหนาท่ีของพิพิธภัณฑ )
พฤติกรรมหนาที่ขึ้นอยูกับหนาที่ของแตละบุคคล ซ่ึงเจาหนาที่จะเดินทางมาโดยรถ

สวนตัว, รถโดยสารรับจาง, รถรับ – สงของโครงการ ซ่ึงทางเขาของเจาหนาที่จะแยกทางเขาของผู
เขาชมเพื่อความสะดวกในการเขาชม และควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในเวลาทํางาน ซ่ึง
มีลักษณะการทํางานในเวลาราชการดังนี้

09.00 น. ลงเวลาทํางาน
19.00-12.00 น. ชวงปฏิบัติหนาที่ของแตละฝาย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. ชวงปฏิบัติหนาที่ของแตละฝาย
16.00 น. ชวงเลิกงาน

ภาพที่ 43 แสดงพฤติกรรม ผูใหบริการ ( เจาหนาที่พิพิธภัณฑ )

3. บุคคลภายนอก
ผูมาติดตอกับโครงการ อาจจะมาติดตอทางราชการ ธุรกิจหรือขอมูลตางๆ จะเขา

มายังโถงทางเขา หรือสวนที่จะติดตอกับสวนสํานักงานได แลวจึงผานเขาไปติดตอกับเจาหนาที่ที่
ตองการพบ เมื่อเสร็จธุระแลวจึงกลับออกไปทางโถง หรืออาจเขาชมนิทรรศการหากเกิดความสนใจ

CANTEEN OFFICE

EXHIBITIONLOBBY HALL

INFORMATIONDEPOSITPARKING
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ภาพที่ 44   แสดงพฤติกรรม บุคคลภายนอก

4. วัตถุท่ีจะนํามาแสดง
วัตถุที่จะนํามาแสดงมี 2 ลักษณะ คือ การยืมหรือการนํามาแสดงจากสถานที่อ่ืน และ

สวนที่นําออกมาจากคลังวัตถุจัดแสดงของโครงการเอง วัตถุที่ขนยายมาจากภายนอก เพื่อนํามาเก็บ
หรือแสดง เมื่อมาถึงจะขนถายลงยังชานชาลารับของ เจาหนาที่จะทําการตรวจรับแลวนําไปยัง
บริเวณคัดแยกงาน เพื่อแกะหีบหอและทําทะเบียนหลักฐาน ถางานสมบรูณก็นําออกแสดงได หาก
ยังไมพรอมก็เก็บเขาคลังไว เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมตอไป

ภาพที่ 45 แสดงพฤติกรรม วัตถุที่จะนํามาจัดแสดง

LECTURE

HALLSOUVENIR SHOPCANTEEN AUDITORIUM

LOBBY HALL EXHIBITION

INFORMATIONDEPOSITPARKING LIBRARY

CONSERVATIONCOLLECTION STORAGESERVICE

PREPARECHECKINGRECEIVING

EXHIBITIONTECHNICAL SECTION
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การวิเคราะหคาความสัมพันธขององคประกอบโครงการ
จากการศึกษาพฤติกรรม การติดตอประสานงานภายในโครงการ และจากการศึกษา

พิพิธภัณฑตัวอยาง (กรณีศึกษา) สามารถแสดงคาของการจัดองคประกอบตางๆ ภายในโครงการ
พิพิธภัณฑพุทธศิลป การหาคาความสัมพันธ เพื่อจัดวางตําแหนงขององคประกอบ ซ่ึงสามารถ
พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้

4 แทนคา สัมพันธมาก
3 แทนคา สัมพันธปานกลาง
2 แทนคา สัมพันธนอย
1 แทนคา สัมพันธนอยมาก
จากคาดังกลาวขางตน เมื่อนํามาวิเคราะหควบคูกับองคประกอบตางๆ จะทําใหทราบคา

ความสัมพันธมากนอยได อันจะแสดงใหเห็นวา องคประกอบใดมีความสัมพันธกันมากนอย และ
ควรอยูกับองคประกอบใด หรือไมสอดคลองกับองคประกอบใดบาง โดยสังเกตไดตารางการ
วิเคราะหตอไปนี้

ภาพที่ 46   แสดงคาความสัมพันธขององคประกอบภายในโครงการ
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ภาพที่ 47  แสดงแผนภูมิความสัมพันธขององคประกอบภายในโครงการ

ภาพที่ 48  แสดงแผนภูมิความสัมพันธของประโยชนใชสอยภายในโครงการ
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ภาพที่ 49 แสดงแผนภูมิทางสัญจรความตองการประโยชนใชสอยภายในโครงการ
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การวิเคราะหพื้นท่ีใชสอยในโครงการ
1. การวิเคราะหพื้นท่ี สวนสํานักงานและสวนบริการสาธารณะ

1.1 RECEPTION ROOM / AREA = 9.00

ภาพที่ 50   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน RECEPTION ROOM / AREA = 9.00

1.2 WATER CLOSET / AREA = 6.00

ภาพที่ 51   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน WATER CLOSE / AREA = 6.00
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1.3 STANDARD SPACE / AREA = 0.64

ภาพที่ 52 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน STANDARD SPACE / AREA = 0.64

1.4 INFORMATION COUNTER / AREA = 3.90

ภาพที่ 53 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน INFORMATION COUNTER / AREA = 3.90
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1.5 FIRST AID ROOM / AREA = 16.00

ภาพที่ 54   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน FIRST AID ROOM / AREA = 16.00

1.6 TOILET

ภาพที่ 55   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน TOILET
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1.7 LIVING AREA / AREA = 2.25

ภาพที่ 56   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน LIVING AREA / AREA = 2.25

1.8 REPAIR RM / AREA = 14.40

ภาพที่ 57   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน REPAIR ROOM / AREA = 14.40
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1.9 SEARCH BOOK / AREA = 10.00

ภาพที่ 58   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน SEARCH BOOK AREA / AREA = 10.00

1.10  COPY MACHINE AREA / AREA = 2.70

ภาพที่ 59  แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน COPY MACHINE AREA / AREA = 2.70
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  1.11   INFORMATION BOARD / AREA = 3.00

ภาพที่ 60   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน INFORMATION BOARD / AREA = 3.00

1.12  TELEPHONE AREA / AREA = 0.64

ภาพที่ 61   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน TELEPHONE AREA / AREA = 0.64
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1.13   TICKET AREA / AREA = 9.00

ภาพที่ 62   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน TICKET AREA / AREA = 9.00

 1.14   PARKING AREA
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ภาพที่ 63 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน PARKING AREA

1.15   LABORATORY ROOM / AREA = 30.00

ภาพที่ 64   แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน LABORATORY ROOM / AREA = 30.00
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2. การวิเคราะหพื้นท่ี สวนแสดงนิทรรศการถาวร
2.1 BOARD (B)

ภาพที่ 65 แสดงการวิเคราะหพื้นที่  สวน BOARD (B)

2.2   DIORAMA (D)

ภาพที่ 66 แสดงการวิเคราะหพื้นที่  สวน DIORAMA (D)
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2.3   MODEL (M) วางติดผนัง

ภาพที่ 67 แสดงการวิเคราะหพื้นที่  สวน MODEL (M) วางติดผนัง

2.4   MODEL (R) วางลอยตัว

ภาพที่ 68 แสดงการวิเคราะหพื้นที่ สวน MODEL (R) วางลอยตัว
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สรุปการวิเคราะหพื้นท่ีใชสอยสวนนิทรรศการถาวร
1. พระพุทธศาสนา

ตารางที่ 13   แสดงสรุปการวิเคราะหพื้นที่หัวขอเร่ือง พระพุทธศาสนา

หัวขอยอยในการจัดแสดง วิธีการจัดแสดง
พื้นท่ีจัด
แสดง

อางอิง

B D M R (ตร.ม.)
1.1 ศาสนาคืออะไร
1.1.1 ลักษณะของศาสนา 1.4 1.4 B1
1.1.2 ศาสนาในปจจุบัน 1.4 1.4 B1
1.1.3 ประเภทของศาสนา 3.2 3.2 B2
1.1.4 ศาสนาตางๆ นับถือใน 5.8 39.6 45.4 B3, R3

ประเทศใดบาง
1.1.5 พระพุทธศาสนา (วิชาการ) 5.8 (2) 11.6 B3
1.2 หลักการและแนวคิดของพุทธ
      ศาสนา
1.2.1 หลักการและแนวคิดของ 5.8 5.8 B3

พระพุทธศาสนา
1.2.2 การพนทุกข (นิพพาน) 25.2 25.2 M3
1.2.3 ทุกคนสามารถพนทุกขได 5.8 (2) 11.6 B3
1.3 องคประกอบของ
      พระพุทธศาสนา
1.3.1 พระรัตนตรัย 39.6 39.6 R3
1.3.2 พุทธบริษัท 4 5.8 (2) 11.6 B3
1.3.3 พิธีกรรมและศาสนสถาน *
1.4 ประโยชนท่ีพึงไดรับ
1.4.1 ประโยชนในปจจุบัน 1.4 1.4 B1
1.4.2 ประโยชนในอนาคต 1.4 1.4 B1
1.4.3 ประโยชนสูงสุด (นิพพาน) 3.2 3.2 B2

ทางสัญจร 30% 48.84
รวม 211.64
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 2.  พุทธประวัติ และพระธรรม

ตารางที่ 14   แสดงสรุปการวิเคราะหพื้นที่หัวขอเร่ือง พุทธประวัติ และพระธรรม

หัวขอยอยในการจัดแสดง วิธีการจัดแสดง
พื้นท่ีจัด
แสดง

อางอิง

B D M R (ตร.ม.)

2.1  ชาดก 3.2 3.2 B2

2.1.1 นิบาตชาดก
2.1.2 ทศชาติชาดก 5.8 (2) 11.6 B 3
2.1.3 มหาชาติชาดก
2.2  พุทธประวัติ
2.2.1 ทูเรนิทาน 5.8 5.8 B3
2.2.2 อวิทูเรนิทาน 5.8 5.8 B3
2.2.3 สันติเกนิทาน 5.8 5.8 B3
2.3  พระธรรม
2.3.1 การสังคายนา 3 คร้ัง 5.8 (2) 11.6 B3
2.3.2 พระไตรปฎก 13 13 R2

ทางสัญจร 30% 17.04
รวม 73.84
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3. พุทธศิลป (ในอดีต)

ตารางที่ 15   แสดงสรุปการวิเคราะหพื้นที่หัวขอเร่ือง พุทธศิลป (ในอดีต)

หัวขอยอยในการจัดแสดง วิธีการจัดแสดง
พื้นท่ีจัด
แสดง

อางอิง

B D M R (ตร.ม.)

3.1   พุทธเจดีย 39.6 39.6 R3

3.1.1 ธาตุเจดีย 3.2 3.2 B2
3.1.2 บริโภคเจดีย 1.4 (4) 4.8 B1
3.1.3 ธรรมเจดีย 4.3 4.3 D2
3.1.4 อุเทสิกะเจดีย 8.6 M2
3.2  พุทธศิลปในอินเดีย
3.2.1 สถาปตยกรรม 5.8 39.6 45.4 B3, R3
3.2.2 ประติมากรรม 3.2 8.6 40.6 B2, M2
3.2.3 จิตรกรรม 3.2 3.2 B2

ทางสัญจร 30% 44.91
รวม 194.61
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4.   พุทธศิลปในประเทศไทย

ตารางที่ 16   แสดงสรุปการวิเคราะหพื้นที่หัวขอเร่ือง พุทธศิลปในประเทศไทย

หัวขอยอยในการจัดแสดง วิธีการจัดแสดง
พื้นท่ีจัด
แสดง

อางอิง

B D M R (ตร.ม.)

4.1 วิวัฒนาการสรางงานพุทธศิลป

      ในประเทศไทย
4.1.1 ความสัมพันธระหวางอินเดีย 3.2 39.6 42.8 B2, R3

และสุวรรณภูมิ
4.1.2 การรับพระพุทธศาสนาสมัย 3.2 3.2 B2

พระเจาอโศกมหาราช
4.1.3 พัฒนาการของรัฐในสุวรรณภูมิ 5.8 5.8 B3
4.2  ทวารวดี
4.2.1 พระพุทธศาสนา (เถรวาท) 3.2 39.6 42.8 B2, R3
4.2.2 ศิลปะทวารวดี 3.2 (4) 39.6 52.4 B2, R3
4.2.3 การแพรหลายศิลปทวารวดี 5.8 5.8 B3
4.3  ศรีวิชัย
4.3.1 พระพุทธศาสนา (มหายาน) 3.2 (2) 3.2 9.6 B2
4.3.2 พระบรมธาตุไชยา 39.6 39.6 R3
4.4  ลพบุรี
4.4.1 การรับอิทธิพลทางศาสนาและ

ศิลปะจากเขมร
3.2 (4) 3.2 6.4 B2, R1

4.4.2 การแพรหลายศิลปะลพบุรี (5.8) 5.8 B3
4.4.3 ประสาทหินพิมาย 3.2 (4) 39.6 42.8 B2, R3
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ตารางที่ 16 (ตอ)  

หัวขอยอยในการจัดแสดง วิธีการจัดแสดง
พื้นท่ีจัด
แสดง

อางอิง

B D M R (ตร.ม.)

4.5 ลานนา 3.2

4.5.1 การรับอิทธิพลทางศาสนา และ
ศิลปะจากพุกามหริภุญชัย และ
สุโขทัย

3.2 3.2 B2

4.5.2 วรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

3.2 3.2 B2

4.5.3 คติการสรางสถูปเปนศูนยกลาง
วัดและบนที่สูง

5.8 39.6 45.4 B3, R3

4.5.4 วัดพระธาตุลําปางหลวง *
4.6 สุโขทัย
4.6.1 การรับอิทธิพลทางความเชื่อ

และศิลปะจากอาณาจักรรอบ
ขางนําไปสูการเกิดรัฐสุโขทัย

3.2 13 46.2 B2, R2

4.6.2 การรับพระพุทธศาสนาจาก
ลังกา

3.2 13 46.2 B2, R2

4.6.3 วรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

3.2 3.2 B2

4.6.4 สถาปตยกรรม 3.2 39.6 42.8 B2, R3
4.6.5 จิตรกรรม 3.2 4.3 D2
4.6.6 ประติมากรรม 3.2 8.6 11.8 B2, M2
4.6.7 วัดพระศรีมหาธาตุ

จ. พิษณุโลก
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ตารางที่ 16 (ตอ)   

หัวขอยอยในการจัดแสดง วิธีการจัดแสดง
พื้นท่ีจัด
แสดง

อางอิง

B D M R (ตร.ม.)

4.7  อูทอง
4.7.1 ลักษณะศิลปกรรมฯ 3.2 (2) 39.6 46 B2, R3
4.7.2 สถาปตยกรรม 1.4 1.4 B1
4.7.3 ประติมากรรม 1.4 25.2 26.6 B1, M3
4.7.4 พระประธานภายในพระ

อุโบสถวัดไลย จ.ลพบุรี
*

4.8 อยุธยา
4.8.1 การสืบเนื่องทางความเชื่อ และ

ศิลปะตามแบบสมัยอูทอง และ
ลพบุรี

3.2 3.2 B2

4.8.2 การรับอิทธิพลทางศิลปะจาก
สุโขทัย

1.4 1.4 B1

4.8.3 ศูนยกลางอาณาจักร และศาสน
จักร

5.8 39.6 45.4 B3, R3

4.8.4 วรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

3.2 3.2 B2

4.8.5 ประเพณีไหวพระพุทธบาท 1.4 1.4 B1
4.8.6 การรับอิทธิพลทางความเชื่อ

และศิลปะจากเขมร
1.4 1.4 B1

4.8.7 การวางผังอาคารภายในพุทธ
สถาน

3.2 3.2 B2

4.8.8 วัดหนาพระเมรุ *
4.8.9 จิตรกรรม 5.8 5.8 B3
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ตารางที่ 16 (ตอ)   

หัวขอยอยในการจัดแสดง วิธีการจัดแสดง
พื้นท่ีจัด
แสดง

อางอิง

B D M R (ตร.ม.)

4.9 รัตนโกสินทร
4.91 การสถาปนาศูนยกลาง

การปกครอง
5.8 39.6 45.4 B3, R3

4.9.2 การสังคายนาพระไตรปฎก 3.2 3.2 B2
4.9.3 การสถาปนาศูนยกลางพระ

นคร
3.2 39.6 42.8 B2, R3

4.9.4 ความรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนา

5.8 5.8 B3

4.9.5 วรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

3.2 3.2 B2

4.9.6 การเขามาของอิทธิพลตะวันตก 3.2 3.2 B2
4.9.7 การกลับไปนิยมรูปแบบ

พุทธศิลปะสมัยอยุธยา
1.4 1.4 B1

4.9.8 การอธิบายพระพุทธศาสนาให
สอดคลองกับวิทยาศาสตร

1.4 1.4 B2

4.9.9 การเกิดมหาวิทยาลัย
ของพระสงฆ

3.2 3.2 BR, R2

4.9.10 พุทธสถานสมัยใหม 3.2 13 16.2 B3, R3
4.9.11 การฉลองกึ่งพุทธกาล 5.8 39.6 45.4

ทางสัญจร 30% 232.05
รวม 1005.55
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5.  พุทธศิลปกับวิถีชีวิต

ตารางที่ 17  แสดงสรุปการวิเคราะหพื้นที่หัวขอเร่ือง พุทธศิลปกับวิถีชีวิต

หัวขอยอยในการจัดแสดง วิธีการจัดแสดง
พื้นท่ีจัด
แสดง

อางอิง

B D M R (ตร.ม.)

5.1 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
       ในอดีต
5.1.1 ศูนยกลางทางความเชื่อ 3.2 39.6 42.8 B2, R2
5.1.2 ศูนยกลางทางการศึกษา 3.2 3.2 B2
5.1.3 ศูนยกลางการเก็บวัสดุอุปกรณ 3.2 3.2 B2
5.1.4 ศูนยกลางกิจกรรม 3.2 3.2 B2
5.2  ประเพณีและพิธีกรรมทาง
       พระพุทธศาสนา
5.2.1 ประเพณีชีวิต 3.2 3.2 B2
5.2.2 ประเพณีสังคม 5.8 5.8 B3
 ทางสัญจร 30% 18.42
5.3  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
        สมัยใหม
5.3.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 3.2 16.2 B2, R2
5.3.2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3.2 3.2 B2
5.3.3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3.2 3.2 B2
5.3.4 การปรับเปลี่ยนบทบาทของ

พระสงฆ
3.2 11.8 B2, M2

รวม 114.22
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สรุปพื้นที่สวนนิทรรศการถาวร
1. พระพุทธศาสนา คืออะไร 211.64  ตารางเมตร
2. พุทธประวัติ และพระธรรม 73.84  ตารางเมตร
3. การเกิดงานพุทธศิลปะ 194.61  ตารางเมตร
4. พุทธศิลปะในประเทศไทย 1005.55 ตารางเมตร
5. พุทธศิลปะกับวิถีชีวิต 114.22  ตารางเมตร

สรุปพื้นท่ีใชสอยโครงการ

ตารางที่ 18  แสดงสรุปการวิเคราะหพื้นที่ใชสอยโครงการ

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจาหนา
ท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้น
ท่ี

(ตร.ม)

อางอิง

1. สวนบริหาร-ดําเนินการ
1.1 สวนบริหาร

- ผูอํานวยการฯ
- รองผูอํานวยการฯ
- เลขานุการ
- หองประชุม
- หองรับแขก
- หองน้ํา – สวม
- ทางสัญจร 30%

1
1
1
15
2
3

2
2
2

4

1
1
1
1
1
2

25
15
8

22.5
9
6

25
15
8

22.5
3
12

25.65

Arch. data
Arch. data
Arch. data
Arch. data
Arch. data
Arch. data

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 1.1 111.15
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ตารางที่ 18 (ตอ)  

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจาหนา
ท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้น
ท่ี

(ตร.ม)

อางอิง

1.2   สวนงานธุรการ
- หัวหนาสวน
- รองหัวหนาสวน
- โถง
- เคานเตอรติดตอ
- สวนพักคอย
- ที่ทําธุรการ
- งานสารบรรณ
- การเงินและบุคคล
- งานสถิติ
- งานพัสดุ
- ปฐมพยาบาล
- หองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

1
1
9
1

1
2
1
1
1
9

2
2

2
4

2
2
2
2

1
1
9
1
4

1
2
1
1
1

10
10

5.76
3.90

9

8
12
6
8
16
15

10
10

5.76
3.90

9

8
12
6
8
16
15

34.01

Arch. data
Arch. data
Analysis 3
Analysis 4
Analysis 5

Arch. data
Arch. data
Arch. data
Arch. data
Analysis 6
Analysis 7

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 1.2 207.75
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ตารางที่ 18 (ตอ)  

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจาหนา
ท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้น
ท่ี

(ตร.ม)

อางอิง

1.3  สวนงานอาคารสถานที่
- หัวหนาสวน
- พนง., คนสวน,
คน รถ

- หองล็อกเกอร
- หองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

7
1
6
7
7

1
1
1
1

15
15

1.30

15
15

9.10
15

16.23

Arch. data
Analysis 5
Arch. data
Exception

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 1.3 70.33
1.4 สวนงานรักษาความ

ปลอดภัย
- หัวหนาสวน
- หองระบบความ
ปลอดภัย

- พักยาม
- หองล็อกเกอร
- หองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

1
1

8
8
8

1
1

8
1
1

15
16

2.25
1.30
15

15
16

18
10.40

15
27.32

Arch. data
Exception

Analysis 5
Arch. data
Exception

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 1.4 96.72

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 1 485.95
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ตารางที่ 18 (ตอ)   

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจาหนาท่ี ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้น
ท่ี

(ตร.ม)

อางอิง

2. สวนบริการการศึกษา
2.1 สวนสํานักงาน

- หัวหนาสวน
- รองหัวหนาสวน
- งานเอกสาร,
คอมพิวเตอร

- เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ

- งานวิชาการ
- หองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

1
1
3

1

3
1

2
2
6

5

2

1
1
3

1

3
1

25
15
8

8

8
9

25
15
24

8

24
9

31.50

Arch. data
Arch. data
Arch. data

Arch. data

Arch. data
Exception

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 2.1
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ตารางที่ 18 (ตอ)   

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจา
หนาท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้นท่ี
(ตร.ม)

อางอิง

2.2 สวนหองสมุด
- โถง
- สวนฝากของ
- สวนรับคืนหนังสือ
- สวนทาํงานเจาหนาที่
- สวนเก็บหนังสือ
- สวนซอมหนังสือ
- สวนสบื-คนหนงัสอื
- สวนถายเอกสาร
- สวนอานหนังสือ
- สวนเก็บหนังสือ
- สวนบริการโสต
- สวนเกบ็อปุกรณโสต
- หองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

2
3

1

1

1
1
6

32

2

32
1
1
3
1
1
1
1
32

0.64
6
5
8
9

18.48
12

2.16
2.32

32.5 เลม

20.48
6
5
24
9

18.48
12

2.16
74.24

60
30
6
18

92.27

Arch. data

Analysis 4
Arch. data

Analysis 8
Analysis 9
Analysis 10
Arch. data
Arch. data
Arch. data
Arch.da
Arch.da

Exception
รวมพื้นท่ีสวนท่ี 2.2 399.85
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ตารางที่ 18 (ตอ)   

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจา
หนาท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้นท่ี
(ตร.ม)

อางอิง

2.3  หองประชุม
- โถงทางเขา
- ที่นั่งชม
- เวที
- Back stage
- หองวิทยากร
- บริเวณ loading
- อุปกรณ
ประกอบเวที

- หองเก็บ
อุปกรณ

- หองน้ํา-สวม
- หองควบคุม
ระบบเวที

- หองฉายวิดีทัศน
- หองเก็บเกาอี้
- หองน้ํา-สวม
ทางสัญจร 30%

1
1

200
200

200
200
1

1
1

1
2

1
1

1

0.64
0.90
50

20
20

20

30
22

1.28
180
50

20
20

20
8

3
22

20
23.07
194.72

Analysis 1
Arch. data
Exception

Exception
Exception

Exception
Exception

Arch. data

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 2.3 843.79

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 2 1,341.14
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ตารางที่ 18 (ตอ)   

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจา
หนาท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้นท่ี
(ตร.ม)

อางอิง

3.  สวนบริการสาธารณะ
3.1 โถงทางเขา

- โถงกลาง
- โถงยอย
- สวนติดตอ
สอบถาม, รปภ.

- สวนของฝาก
- สวนบอรด
ประชาสัมพันธ

- สวนโทรศัพท
สาธารณะ

- สวนขายบัตร
- สวนขายของที่
ระลึก

- สวนหองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

4

2

1

1

228 228
2
1

1
2

4

1
1

1

0.64
64.00

6
4.50

0.64

9
20

4

145.92
128.00

13

6
9

2.56

9
20

4
99.7

Arch. data
Exception
Exception

Analysis 11
Analysis12

Analysis 13

Analysis 14
Exception

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 3.1 432.36

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



131

ตารางที่ 18 (ตอ)

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจา
หนาท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้นท่ี
(ตร.ม)

อางอิง

65 1.55
3.2  รานอาหาร

- สวนรับประทาน
อาหาร

- สวนขายอาหาร
- ครัว
- สวนทําอาหาร
- สวนเตรียมอาหาร
- สวนเก็บอาหาร
- สวนเก็บลาง
- ทางเดิน

65

20% ของครัว
25% ของสวนขาย

25% ของครัว
25% ของครัว
6% ของครัว
10% ของครัว
30% ของครัว

100.75

5.03
25.18
6.30
3.83
1.51
2.51
7.55

Time saver

- สวนบริการครัว
- สวน loading
- สวนเก็บผัก
- สวนเก็บ
อาหารแหง

- สวนเก็บเนื้อ
- สวนเก็บเครื่องดื่ม
- สวนเก็บขยะ

65% ของครัว
10% ของครัว
10% ของครัว
5% ของครัว

5% ของครัว
10% ของครัว
5% ของครัว

16.36
2.51
2.51
1.25

1.25
2.51
1.25

Time saver

20% ของครัว- สวนพักผอน
พนักงาน

- สวนหองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

2 20
5.03
40

68.34
Analysis 6

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 3.2 296.14
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ตารางที่ 18 (ตอ)

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจา
หนาท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้นท่ี
(ตร.ม)

อางอิง

3.3  ที่จอดรถ
- ที่จอดรถผูมาใช
บริการ

- รถบัส
- รถยนต
- รถจักรยานยนต
- ที่จอดรถ
เจาหนาที่

- รถยนต
- ที่จอดรถบริการ
ของโครงการ

- รถตู
- ทางสัญจร 30%

4
44

3

10
1

2

48
15

2

15
48

15

192
15

2

15
48

15
313.80

Analysis 14
Analysis14

Analysis 14

Analysis 14

Analysis 14
Analysis 14

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 3.3 1359.80

3.4  ลานกิจกรรม 350 350
รวมพื้นท่ีสวนท่ี 3 2,438.38 Exception
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ตารางที่ 18 (ตอ)

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจา
หนาท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้นท่ี
(ตร.ม)

อางอิง

4. สวนนิทรรศการ
- นิทรรศการถาวร
- ทางสัญจร 30%
- จุดพัก
- นิทรรศการ
หมุนเวียน

- ทางสัญจร 30%
- นิทรรศการ

กลางแจง
- ทางสัญจร 30%

วิเคราะห

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 4 1681.68

5. สวนงานคนควา
    และวิจัย

- เจาหนาที่วิชาการ
- หองปฏิบัติงาน
ทดลอง

- ลานปฏิบัติงาน
ทดลอง

- หองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

2
6

2
3

1

1

8
64

60

3

16
192

60

3
95.40

Arch. data
Analysis 17

Exception

Analysis 6

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 5 423.40
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ตารางที่ 18 (ตอ)

จํานวนผูใชองคประกอบ

เจา
หนาท่ี

ผูรับ
บริการ

จํานวน
หนวย

พื้นท่ี /
หนวย

รวมพื้นท่ี
(ตร.ม)

อางอิง

6.   สวนงานเทคนิค
      และศิลปกรรม

- หัวหนาสวน
- หองปฏิบัติงาน

ศิลปกรรม
- หองปฏิบัติงาน

ซอมสงวน
- หองเก็บอุปกรณ
- หองปฏิบัติ

งานถายภาพ
- สวนปฏิบัติงานชาง
- ลานปฏิบัติงานชาง
- หองพักเจาหนาที่
- หองน้ํา-สวม
- ทางสัญจร 30%

1
2

2

2

3

10

1
1

1

1
1

1
1
10
2

12
16

16

16
20

100
100
2.25
20

12
16

16

16
20

100
100

22.50
40

102.75

Arch. data

Analysis 6

รวมพื้นท่ีสวนท่ี 6 445.25

7.  คลังพิพิธภัณฑ 1/5 ของ
นิทรรศการ

336.34 Exception
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สรุปพื้นท่ีท้ังหมดของโครงการไดดังนี้
สวนที่ 1 สวนบริหาร-ดําเนินงาน
สวนที่ 2 สวนบริการการศึกษา
สวนที่ 3 สวนบริการสาธารณะ
สวนที่ 4 สวนนิทรรศการ
สวนที่ 5 สวนงานคนควาและวิจัย
สวนที่ 6 สวนงานเทคนิคและศิลปกรรม
สวนที่ 7 คลังพิพิธภัณฑ

485.95
1,380.14
2,438.38
1,681.68

423.40
445.25
336.34

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

ที่มา : ตี้เอียง แซปง, ศึกษาแนวคิดเบื้องตนในการออกแบบพิพิธภัณฑพุทธศิลปในประเทศไทย
(กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544), 356 -397.

ภาพที่ 69   แสดงแผนภูมิการแบงสวนพื้นที่ใชสอยโครงการ
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ภาพที่ 70   แสดงการแบงพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ

4.  สรุปแนวความคิดในการออกแบบโครงการ

จากสัญลักษณทางสถาปตยกรรมของโครงการที่มีผังอาคารเปนรูป “ธรรมจักร” 
ธรรมจักรคือเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา อันแปลวา “วงลอ” หรือวงลอแหงธรรมอันหมาย
ถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงเปนอันดับแรก นับตั้งแตตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
พระธรรมเทศนานั้นมีช่ือวา”ธรรมจักรกัปปวัตตนะ” ซ่ึงในทางพุทธศิลป ลักษณะวงกลมหรือ
เลขศูนยแทนความหมาย “สุญญตา” คือความวา คือนิพพาน สวนซี่วงลอเปนความหมายของหลัก
ธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เชน

ธรรมจักรมี 4 ซ่ี    อาจหมายถึง หลักอริยสัจ 4
ธรรมจักรมี 8 ซ่ี    อาจหมายถึง มรรคมีองคประกอบ 8 ประการ
ธรรมจักรมี 16 ซ่ี    อาจหมายถึง ญาณ 16 ในวิปสสนากรรมฐาน
ธรรมจักรมี 37 ซ่ี    อาจหมายถึง โพธิปกขิยธรรม 37 ประการ อันเปนหลักธรรม

เปนหลักธรรมสูงสุดแหงความรูแจง 37 ประการ
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ในกระบวนธรรมทั้งหลาย ตามคําสอนของพระพุทธศาสนา นอกจากหลักธรรมดัง
กลาวซึ่งถือวาเปนหลักธรรมที่สําคัญ ยังมีหลักธรรมอื่นๆ ที่เปนเรื่องการแกปญหาสังคมและปจเจก
บุคคลโดยเฉพาะเกี่ยวกับทุกข สาเหตุแหงทุกข และแนวทางการดับทุกข ไดแก

1. ไตรวัฎ วงจร 3 ของการหมุนเวียนสืบทอดตอ ๆ กันไปทําใหมีการเวียนวายตายเกิด 
หรือวงจรแหงทุกข ได กิเลส กรรม และวิบาก

2. ไตรลักษณ ลักษณะ 3 ของความไมเที่ยงแทแนนอน ความเปนทุกข ความไมมีตัวตน 
หรือสามัญลักษณะ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

3. ไตรสิกขา ขอพึงศึกษาปฏิบัติอยางยิ่ง 3 ประการ อธิศิลสักขา อธิจิตสิกขาอธิปญญ
สิกขา หรือหลักประพฤติปฏิบัติ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา

หลักธรรมดังกลาวถือหลักคําสอนและหลักประพฤติปฏิบัติ ทั้งในชีวิตปกติและชีวิต
พรหมจรรย เพื่อเปาหมายในการดับทุกข และเปนหนทางที่จะนําไปสูเปาหมายของพระพุทธศาสนา
อยางแทจริง

ไตรวัฏ ไตรลักษณ และไตรสิกขา จึงเนนแนวทางที่จะพัฒนาในกระบวนการคิด ที่จะ
นําไปสูการพัฒนาที่วาง (บรรยากาศ) และเนื้อหา ที่สามารถใหการศึกษาและความรูแกประชาชนกอ
ใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธา นําไปสูการประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
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บทท่ี  5

การพัฒนาแนวคิดสูงานออกแบบ

การพัฒนาแนวความคิดสูงานออกแบบ จากแนวคิดโครงการในการสรางกระบวนการ
ของแนวความคิดเปนขั้นเปนตอนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่วาง (บรรยากาศ) และเนื้อหาใหมีความ
สอดคลองกับลักษณะทางสถาปตยกรรมและกิจกรรมการใชแรงงาน ปจจัยที่สําคัญ คือ ปรัชญาใน
งานพุทธศิลปในรูปสื่อสัญลักษณที่มีจุดมุงหมายในการดับทุกข และนําไปสูเปาหมายของพุทธ
ศาสนาที่แทจริง โดยประมาณผลจากการพัฒนาแนวคิดจากนามธรรมสูรูปธรรม (2 มิติ 3 มติ)

1.  กระบวนการในการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบโครงการ

จากแนวความคิดหลักของโครงการ คือ ไตรวัฎ ไตรลักษณ และไตรสิกขา  แสดงหลัก
คําสอนและหลักประพฤติในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงสามารถพัฒนากระบวนการแนวความคิดจาก
นามธรรม เปนรูปธรรม (2 มิติ) คือ

ไตรวัฎ วัฎฎะ 3, วังวน 3 หรือ วงจร 3 ซ่ึงหมุนเวียนสืบทอดตอ ๆ กันไปทําใหมีการ
เวียนวายตายเกิด หรือวงจรแหงทุกข ไดแก กิเลส กรรม และวิบาก คือ กิเลสทําใหเกิดกรรม เมื่อทํา
กรรมก็ไดรับวิบากกรรมคือผลของกรรมนั้น อันเปนปจจัยใหเกิดกิเลสแลวทํากรรม เมื่อทํากรรมก็
ไดอันเปนปจจัยใหเกิดกิเลสและทํากรรมหมุนเวียนตอไปอีก สําหรับรูปธรรมมีการเปลี่ยนแปลงดัง
นี้
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ภาพที่  71   แสดงลักษณะรูปธรรม (2 มิติ) ของไตรวัฎ

ไตรลักษณ ลักษณะสําคัญ 3 อยาง หรือสามัญลักษณะ 3 อยางสามัญ หมายถึง ธรรมดา 
ส่ิงที่เปนธรรมดา ไมมีอะไรพิเศษกวากัน บางทีเรียกวาสามัญธรรมดาหรือธรรมดาสามัญ ส่ิงที่เปน
ธรรมดา ไมมีอะไรพิเศษกวากัน เทากัน เหมือนกัน หรือไดแกทฤษฎีแหงความเหมาะเหมือน (The 
Law of Identity) เพราะสสารทุกประเภทตองตกอยูภายใตกฎแหงความเสมอภาคไมมีขอยกเวน แม
แตจะเปนสิ่งที่มีชิตหรือส่ิงที่ไมมีชีวิตก็ตาม

ทฤษฎีเปนเครื่องบงบอกความจริงเปนสัจธรรมคือ ความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ ไมมี
ใครสรางมัน มันมีอยูตามความเปนจริง จึงถือวาเปนกฎแหงความจริงที่เปน

อนิจจัง ความไมเที่ยงแทแนนอน ความทนอยูไมได
ทุกขัง ความเปนทุกข ความขัดแยง ความทนอยูไมได
อนัตตา ความไมมีตัวตนไมมีเรา ไมมีเขา ไมมีอะไรเปนของตน
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ทารก → เด็กเล็ก → เด็กโต  → หนุมสาว  → กลางคน  → แกเฒา  → แตกดับ →
ลูกแรกเกิด  → ลูกเล็ก  → ลูกโต  → เจริญเต็มที่   → แก  → สุก  → งอม → หลนน้ํา →
น้ําแข็ง  → น้ํารอน  → ไอน้ํา  → เมฆ  → ฝน  → น้ํา →
สรางอํานาจ  → รวมอํานาจ  → เสื่อมอํานาจ  → ถูกยึดอํานาจ  → หมดอํานาจ

ภาพที่  72  แสดงลักษณะรูปธรรม (2 มิติ) ของไตรลักษณ

ไตรสิกขา ขอพึงศึกษาปฏิบัติอยางยิ่ง 3 ประการ ประกอบดวยอธิศีลสิขา อธิจิตสิกขา 
และอธิปญญสิกขา ไตรสิกขา เรียกงาย ๆ วาศีลสมาธิ และปญญา

อธิศีลสิขา (ศีล) ขอปฏิบัตฝิกอบรมในทางประพฤติ (กาย วาจา) อยางสูง
อธิจิตสิขา (สมาธิ) ขอปฏิบัติฝกหัดอบรมจิตใจใหเกิดสมาธิอยางสูง
อธิปญญสิขา (ปญญา) ขอปฏิบัติสําหรับอบรมปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสูง
ศีล คือ สะอาด (Clean) คือ สะอาดกาย วาจา (สะอาดกาย ไดแก เวนกายทุจริต 3 สะอาด

วาจา ไดแก เวนจากวจีทุจริต 4)
สมาธิ คือ สงบ (Calm) คือ การเจริญจิตภาวนา (เจริญสาถะวิปสสนา) ทําจิตใจใหสงบ

ไมฟุงซาน มีอารมณเปนหนึ่งเดียว
ปญญา คือ สวาง (clear) คือ การพนจากกิเลส คือ อวิชชา (ความไมรู) พนจากราคะ 

โลภะ โทสะ และโมหะ
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ภาพที่  73   แสดงลักษณะรูปธรรม (2 มิติ) ของไตรสิกขา

จากกระบวนการแนวความคิดที่เปนนามธรรมสูรูปธรรม (2 มิติ) สูรูปธรรม (3 มิติ) เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาโดยการทดลองการศึกษาใหมีความสอดคลองกับลักษณะทาง
สถาปตยกรรมเดิมและกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ
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ภาพที่  74    แสดงการทดลองศึกษาความสอดคลองกับลักษณะของสถาปตยกรรมเดิม

ไตรวัฎ  แสดงถึง การหมุนเวียนวงจร มีการสืบตอเนื่อง เคลื่อนไหวเปนวัฎจักร  
เหตุทําใหเกิดผลจึงกําหนดใหเปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรที่นําเสนอหัวเร่ืองหลักเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรมและงานพุทธศิลปจากอดีตจนถึงปจจุบัน ที่มีจุดมุงหมาย
แสดงหลักธรรมคําสอน ผานสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป ที่เปนหนทางสูนิพพานหลุดพนจาก
วัฏสงสาร

ไตรลักษณ  แสดงถึงสัจธรรม ความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความไมเที่ยง 
ความทุกข ความไมมีตัวตน จึงกําหนดใหเปนพื้นที่สําหรับพักผอน เพื่อปลอยวาง พิจารณาความเกิด
ขึ้นแลวดับไป (เวทนา สัญญา สังขาร) ตลอดจนอุบายวิธีตาง ๆ ที่จะชวยสงเสริมคุณภาพจิต ชักจูง
คิดในทางที่ดีงาม เพื่อเปนพื้นฐานนําไปสูการพัฒนาจิตและปญญา

ไตรสิกขา  แสดงถึงขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับฝกอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา 
ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือความหลุดพนหรือนิพพาน จึงกําหนดใหเปน
พื้นท่ีสําหรับกิจกรรม (ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนา) ฝกปรือความประพฤติ ฝกปรือจิต และฝกปรือ
ปญญา เปนไปเพื่อแกปญหาของมนุษยได เปนไปเพื่อการดับทุกข นําไปสูความสุขและความเปน
อิสระแทจริง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



143

ภาพที่  75    แสดงการทดลองศึกษากิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ

1.1  การออกแบบโครงการ

จากกระบวนการในการพัฒนาแนวความคิดในการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ
โครงการ สามารถกําหนดตําแหนงและสัดสวนของพื้นที่ใชงานใหมีความสอดคลองกับบริบทและ
กิจกรรมเดิม และเชื่อมตอกิจกรรมใหมใหตอบรับกับสภาพแวดลอม โดยกําหนดใหบริเวณดาน
หนาอาคารเปนพื้นที่โลงสําหรับจอดรถผูมาใชบริการและถนนเชื่อมตอทางเขาอาคารคลัง
พิพิธภัณฑและทางเขาสูโครงการบริเวณมุขดานหนาและผานไปยังสวนอื่น ๆ ภายในโครงการ 
อาคารจะแบงออกเปน 4 สวน คือ วงแหวนดานนอก เปนพื้นที่สวนจัดแสดง วงแหวนสวนกลางเปน
พื้นที่สวนพักผอน พื้นที่วงกลมดานในเปนพื้นที่สวนทํากิจกรรม และมีอาคารคลังพิพิธภัณฑเปน
อาคารประกอบ โดยสวนจัดแสดง สวนพักผอน และสวนทํากิจกรรมจะเปนสวนตอเนื่องกันเพื่อ
ความสะดวกของผูใชโครงการ
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144ภาพที่  76   แสดงการวางผังโครงการ
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ภาพที่  77    แสดงรูปตัดโครงการ
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2.  กระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการ

จากกระบวนการในการพัฒนาแนวความคิดในการออกโครงการสูการพัฒนาแนวความ
คิดในการออกแบบสวนจัดแสดง คือ ไตรวัฎ ที่แสดงถึงการหมุนเวียนมีการสืบทอดตอเนื่อง เคลื่อน
ไหว จากอดีตสูปจจุบัน โดยการนําสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป ใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
พื้นที่สวนตาง ๆ ดังนี้

สวนโถงทางเขา เปนสวนบริเวณสวนแรกที่ผูใชบริการเขาถึงพื้นที่  เปนศูนยกลางของ
การใหขอมูลโครงการ จึงมีแนวคิดในการนําสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป คือ “กนหอย” แทน
ปญหาหรือความทุกขของชีวิต แทนปมปญหา ความยุงเหยิง มีปญหาวนไปวนมาไมมีที่ส้ินสุด

สวนโถงนิทรรศการชั่วคราว เปนสวนที่จะนําพาผูใชบริการไปยังพื้นที่สวนตาง ๆ โครง
การจึงมีแนวคิดในการนําสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป คือ “ดอกบัว”  แสดงถึงความมีปญญา ผูมี
ปญญาจะนําพาตนเองและผูอ่ืนไปสูความหลุดพน (นิพพาน)

สวนจัดแสดงนิทรรศการถาวร เปนสวนจัดแสดงที่นําเสนอหัวเร่ืองหลักเกี่ยวกับพระ
พุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรม และงานพุทธศิลปจากอดีตจนถึงปจจุบัน  แสดงถึงการหมุน
เวียน สืบทอดตอเนื่องที่มีจุดมุงหมายแสดงหลักธรรมคําสอนผานสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป คือ 
“จิตรกรรมในระเบียงแวดลอมอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ” แทนความหมายของที่ยังมีกิเลส
อยู โลกยังมีทุกขไมวาจะเปนโลกมนุษย บาดาล สวรรค อันเปนที่อยูของเทพเทวดาทั้งหลาย ถายัง
ดับกิเลสไมได ยังมีกิเลส ยังตองทุกขอยูในวัฏสงสาร ซ่ึงมีการกําหนดเนื้อหาที่งานพุทธศิลปจะสื่อ
กับผูชม โดยมีขอพิจารณาจากการศึกษาโครงการตัวอยาง (กรณีศึกษา) สรุปเนื้อหาการจัดแสดง
กําหนดเปนหัวเร่ืองหลักดังนี้

1. พระพุทธศาสนา
2. พุทธประวัติและพระธรรม
3. พุทธศิลป (ในอดีต)
4. พุทธศิลปในประเทศไทย
5. พุทธศิลปกับวิถีชีวิต
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ภาพที่  78    แสดงกระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการ

ตารางที่  19   แสดงสรุปหัวเร่ือง (หลัก – ยอย) และวัตถุประสงคในการจัดแสดง

หัวเร่ืองหลัก หัวเร่ืองยอย วัตถุประสงค
1. พระพุทธศาสนา 1.1 ศาสนาคืออะไร

1.2 หลักการและแนวคิดของ
พระพุทธศาสนา

1.3 องคประกอบของ
พระพุทธศาสนา

1.4 ประโยชนที่พึงไดรับ

เพื่อใหทราบถึงภาพรวมของพระ
พุทธศาสนา

2. พุทธประวัติ และ
พระธรรม

2.1 ชาดก
2.2 พุทธประวัติ
2.3 พระธรรม

เพื่อใหทราบถึงเรื่องราวความเปน
มาของพระพุทธเจาและพระธรรม
ที่ทรงแสดง
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ตารางที่  19 (ตอ)

หัวเร่ืองหลัก หัวเร่ืองยอย วัตถุประสงค
3. พุทธศิลป (ในอดีต) 3.1 พุทธเจดีย (ส่ิงเคารพบูชา)

- ธาตุเจดีย
- บริโภคเจดีย
- ธรรมเจดีย
- อุเทสิกะเจดีย
3.2 พุทธศิลปในอินเดีย

เพื่อใหทราบถึงเรื่องราวความเปน
มาของการเกิดสิ่งเคารพและงาน
พุทธศิลป

4. พุทธศิลป
ในประเทศไทย

4.1 วิวัฒนาการสรางงานพุทธ
ศิลปในประเทศไทย

4.2 ทวารวดี
4.3 ศรีวิชัย
4.4 ลพบุรี
4.5 ลานนา
4.6 สุโขทัย
4.7 อูทอง
4.8 อยุธยา
4.9 รัตนโกสินทร

เพื่อใหทราบถึงเรื่องราวความเปน
มาของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยและพุทธศิลปสมัย
ตาง ๆ

5. พุทธศิลปกับวิถีชีวิต 5.1 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
ในอดีต

5.2 ประเพณีและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

5.3 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
ปจจุบัน

เพื่อใหทราบถึงเรื่องราวความ
สัมพันธระหวางงานพุทธศิลปกับ
วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึง
ปจจุบัน
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ภาพที่  79   แสดงแผนภูมิความสัมพันธของหัวเร่ือง (หลัก- ยอย) ในการจัดแสดง

นอกจากการการนําสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป คือ จิตรกรรมในระเบียงคตลอม
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ แลวนั้น การนําแนวความคิดในการนําสื่อสัญลักษณในงาน 
พุทธศิลป คือ “พื้นที่วาง” (บรรยากาศ) มาใชเนื่องจากการใหความรูทางพระพุทธศาสนาใหมีความ
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับหลักวิทยาศาสตร โดยอาศัยหลักการและเหตุผลลวน ๆ ไมมีพลังเพียง
พอตองอาศัยพื้นฐานทางดานจิตใจดวย “บรรยากาศภายในที่วางทางสถาปตยกรรม” จึงเปน 
“แนวทางหนึ่ง” ซ่ึงจะกอใหเกิดความ “รูสึก” เล่ือมใสศรัทธา จากการวิเคราะหจากหัวเร่ืองหลัก 
และหัวขอยอยในการจัดแสดงโดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาลักษณะงานพุทธศิลปที่นํามาใชใน
การวิเคราะห คือ
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1. เนื้อหาของงานพุทธศิลป
2. วิธีการนําเสนอของงานพุทธศิลป
3. ส่ือสัญลักษณในงานพุทธศิลป
4. จุดมุงหมายของงานพุทธศิลป
จากแนวความคิดการออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวร คือ การนําสื่อสัญลักษณ

ของพื้นที่วาง (บรรยากาศ) ใหมีความสัมพันธกับเนื้อหาการจัดแสดง ซ่ึงสามารถพัฒนากระบวน
การพัฒนาแนวคิดจากนามธรรมสูรูปธรรม (2 มิติ และ 3 มิติ) ดังนี้
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1. พระพุทธศาสนา

ตารางที่  20  แสดงการวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมหัวขอ พระพุทธศาสนา

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

1.1 ศาสนา
      คืออะไร

- ศาสนา (ความเชื่อ) เปนศูนยกลาง
ทําใหมนุษยดํารงอยูในสังคม (โลก)
อยางสงบสุข

- ความเปนศูนยกลางแสดงดวย
ตําแหนงจุดตัดของเสนแนวแกนทิศเหนือ
– ใต และตะวันออก – ตก (แสดงความ
สัมพันธกับโลก)
- ปดลอมดวยระนาบแนวตั้งรูปวงกลม
แสดงถึงความตอเนื่องของเรื่องราวและ
เนนความเปนศูนยกลาง โดยการเปรียบ
เทียบ (Analogies) แนวคิดจากสถูปสัญจี
ที่เปนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระ
พุทธเจา ซึ่งเปนศนูยกลางความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชน
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ตารางที่  20  (ตอ)

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

1.2 หลักการ
และแนวคิด
ของพระ
พุทธศาสนา

- การพนทุกข (นิพพาน) โดยการกนะทํา (ปฏิบัติ)
ดวยความเพียร ซึ่งทุกคนสามารถพนทุกขไดอยาง
เทาเทียมกัน และไดมีผูหลุดพนแลวเปนจํานวน
มากทั้งในอดีต ปจจุบัน และจะมีในอนาคต

        จากการศึกษาพบวานิยมนําเสนอรเรื่องดังกลาว
ภายในพระอุโบสถ (โดยเฉพาะวัฒนธรรมอยุธยา
และรัตนโกสินทร) ประกอบดวย
1. การเวียนวายตายเกิด (เหตุแหงทุกข)  แสดงดวย

ภาพสัณฐานจักรวาลไตรภูมิ
2. การพนทุกข (นิพพาน)  แสดงดวยพระพุทธรูป

ปางมารวิชัย (พระประธาน)
3. การกระทํา (ปฏิบัติ) ดวยความเพียร  แสดงดวย

เรื่องราวในชาดก (ทศชาติ)
4. และทุกคนสามารถพนทุกขไดและไดมีผูหลุด

พนแลวเปนจํานวนมาก (แสดงถึงความเทา
เทียมกันของมนุษย)  แสดงดวยภาพอดีต
พุทธ

- พื้นที่ภายในพระอุโบสถเปน
สถานที่บรรพชา อุปสมบท
กุลบุตรในพระพุทธศาสนา
เสมือนหนึ่งสถานที่เปลี่ยน
ถายเพศฆารวาสสูบรรพชิต
และเปนเสมือนพาหนะนําพา
สัตวโลกขามพนวัฏสงสารสู
พระนิพพานในที่สุด

- ในอดีตสัญลักษณของพาหนะ
ดังกลาวไมมีพาหนะใดจะดี
ไปกวาสําเภา

(โชติ กัลยาณมิตร 2539 : 53)
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ตารางที่  20  (ตอ)

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

1.3 องค
ประกอบ
ของพระ
พุทธศาสนา

- ความสัมพันธที่เกาะเกี่ยวยึดโยงในการสืบ
ทอดและดํารงพระพุทธศาสนา โดยมีพระ
รัตนตรัยเปนหลักการสําคัญ ผูสืบทอดพระ
พุทธศาสนา ไดแก พุทธบริษัท 4 ประกอบ
ดวย พระภิกษุ (และภิกษุณี) ผูศึกษาและสั่ง
สอนพระธรรม (โดยการเทศนาบน
ธรรมาสน) ผานทางพิธีกรรมในศาสนาไปสู
ประชาชน (อุบาสก –อุบาสิกา) ผูรับคําสอน
นั้นแลวนําไปปฏิบัติ

- กําหนดใหมวล (Mass) ขนาด
ใหญ (หมายถึง พระรัตนตรัย)
เปนศูนยกลาง

- ปดลอมดวยมวล (Mass)
ขนาดเล็ก ทั้ง 4 ดาน (หมายถึง
พุทธบริษัท 4)  โดยการเปรียบ
เทียบ (Analogies) แนวคิดจาก
การจัดกลุมมณฑป รอบพุทธ
ปรางคประธาน วัดอรุณฯ
กรุงเทพฯ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



154

154

ตารางที่  20  (ตอ)

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

1.4 ประโยชนที่
พึงไดรับ

- ลําดับขั้นของประโยชนที่พึงไดรับจากการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
ไดแก
1. ประโยชนในปจจุบัน
2. ประโยชนในอนาคต
3. ประโยชนสูงสุด อันมีพระนิพพานเปนจุด

มุงหมาย

- ที่วาง (Space) 3 ขนาดตอ
เนื่องกันจากขนาดใหญ
(หมายถึง ประโยชนใน
ปจจุบัน) สูขนาดกลาง
(หมายถึง ประโยชนใน
อนาคต และขนาดเล็ก
(หมายถึง ประโยชนสูงสุด)
โดยการเปรียบเทียบ
(Analogies) แนวคิดจากการ
วางผังเขตพุทธาวาสของวัด
กษัตราธิราช จ. อยุธยา
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2. พุทธประวัติและพระธรรม

ตารางที่  21   แสดงการวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมหัวขอ พุทธประวัติ และพระธรรม

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

2.1 ชาดก - ลําดับของเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีสนอดีต
ชาติตาง ๆ จํานวนมาก กอนกาลตรัสรูของพระ
พุทธเจา ประกอบดวย
1. การแสดงความปรารถนาดวย กาย ใจ

วาจา และกาย (การกระทํา)
2. นิบาตชาดก (550 ชาดก)
3. ทศชาติชาดก (10 ชาดก)
4. มหาชาติชาดก (พระเวสสันดร)

- กําหนดลําดับของเรื่องโดยเริ่ม
จาก 1-4

- ที่วาง (Space) 4
ขนาดตอเนื่องกันแสดงลําดับ
และเรื่องราวในกลุมชาดกทั้ง 4
กลุม โดยการเปรียบเทียบ
(Analogies) แนวคิดจากการจัด
วางภาพจิตรกรรมภายในพระ
อุโบสถ วัดเครือวัลย และการ
วิเคราะห ลําดับเรื่องในทศชาติ
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ตารางที่  21  (ตอ)

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

2.2 พุทธประวัติ - ความตอเนื่องในเรื่องราวความเปนมาของพระ
พุทธเจาโดยแบงชวงกาลเวลาออกเปน 3 ตอน
คือ
1. เรื่องราวกอนเปนพระพุทธเจา
2. เรื่องราวในพระชาติที่ทรงบังเกิดเปนเจา

ชายสิทธัตถะ จนถึงบรรลุพระสัพพัญตุ
ญาณ

3. เรื่องราวตั้งแตพระพุทธเจาทรงแสดงปฐม
เทศนาจนถึงเสด็จดับขันธนิพพาน

กําหนดวางเรื่องและที่วาง โดย
เปรียบเทียบ (Analogies) แนวคิด
จากการลําดับเรื่องพระพุทธ
ประวัติภายในพระที่นั่งพุทไธ
สวรรยกรุงเทพฯ
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ตารางที่  21  (ตอ)

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

2.3 พระธรรม - เรื่องราวการรวบรวมจัดหมวดหมูคําสอน
ของพระพุทธเจาและการจารึกพระธรรมเปน
ตัวอักษร

- ที่วาง (Space) ที่ถูกขนาบดวย
กลุมของมวล (Mass) ขนาด
เล็กที่เปนระเบียบในลักษณะ
สมดุลแบบสมมาตร นําไปสู
การเกิดมวล (Mass) ขนาด
ใหญ โดยการเปรียบเทียบ
(Analogies) แนวคิดจากพุทธ
ปรางคประธาน วัดอรุณฯ
กรุงเทพฯ
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3. พุทธศิลป (ในอดีต)

ตารางที่  22  แสดงการวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมหัวขอ พุทธศิลป (ในอดีต

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

3.1 พุทธเจดีย 
(สิ่งเคารพ
บูชา)

- สิ่งเคารพบูชาที่เปนสิ่งแทนพระพุทธองค4
อยาง และนําไปสูการเกิดงานพุทธศิลป ไดแก
1. ธาตุเจดีย
2. บริโภคเจดีย
3. ธรรมเจดีย
4. อุเทสิกะเจดีย

- พระพุทธองคทรงเปนศูนย
กลาง

- พุทธเจดีย 4 อยาง เปนสิ่งแทน
พระองค

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies) 
แนวคิดจากพระอุโบสถทรงจตุร
มุข วัดภูมิมินทร จ. นาน
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ตารางที่  22 (ตอ)    

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

3.2 พุทธศิลปใน
อินเดีย

งานพุทธศิลปที่สําคัญในอินเดีย ประกอบดวย
- สถาปตยกรรม ไดแก พุทธสถานกลางแจง

(สถูปสัญจี) และพุทธสถานในถ้ํา (ถ้ําอชันตา)
- ประติมากรรม ไดแก พระพุทธรูปสมัยตาง ๆ
- จิตรกรรม ไดแก ภาพพระโพธิสัตวภายในถ้ําอ
ชันตา

- จําลองสภาพที่วาง (Space)
ภายในถ้ําอชันตา

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากศาสนาสถาน
ถ้ําอชันตา
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4. พุทธศิลปในประเทศไทย

ตารางที่  23  แสดงการวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมหัวขอ พุทธศิลปในประเทศไทย

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.1 วิวัฒนาการ
สรางงาน
พุทธศิลปใน
ประเทศไทย

- พระพุทธศาสนาและการคาทางทะเล โดยมีเรือ
เปนพาหนะ (สื่อ) นําไปสูการเกิดรัฐใน
สุวรรณภูมิ

- ที่วางที่มีรูปอิสระ (เมืองที่มีรูป
รางตามธรรมชาติ)

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากรูปทรงผังเมือง
โบราณสมัยทวารวดี
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ตารางที่  23  (ตอ)   

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.2 สมัยทวารวดี - การแพรกระจายของพุทธศิลปทวารวดีไปสู
พื้นที่สวนตาง ๆ ของภูมิภาคอื่น

- ที่วางที่ขยายตัวออก
(รูปกรวย รับดวยระนาบโคง)

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากการจัดวางกลุมพระ
ประธาน วัดอัปสรฯ กรุงเทพฯ
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ตารางที่  23  (ตอ)   

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.3 สมัยศรีวิชัย - พระพุทธศาสนามหายานเปนศูนยกลางความ
เชื่อหลัก (การนับถือพระโพธิ์สัตวอวโลกิเต
ศวร)

- จัดตัดของเสนแนวแกนแสดง
ตําแหนงของศูนยกลาง

- ปดลอมดวยระนาบแนวตั้งรู
ปวงกลมแสดงถึงความตอ
เนื่องและเนนความเปนศูนย
กลาง
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ตารางที่  23  (ตอ)   

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.4 สมัยลพบุรี - การรับอิทธิพลทางศาสนาและศิลปะจาก
เขมร ไดแก การสรางผังเมืองรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส และมีศาสนสถานเปนศูนยกลาง

- ที่วางรูปรางสี่เหลี่ยมจัตุรัส

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากการวางผังของศาสน
สถานที่ไดรับอิทธิพลจากเขมร
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ตารางที่  23  (ตอ)   

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.5 สมัยลานนา - การเขามาของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ
และเปนศูนยกลางความเชื่อถือ

- จุดตัดของเสนแนวแกนแสดง
ตําแหนงของศูนยกลาง

- ปดลอมดวยระนาบแนวตั้งรู
ปวงกลม  แสดงถึงความตอ
เนื่องและเนนความเปนศูนย
กลาง

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากเจดียทรงลังกา วัด
ชางลอม จ. สุโขทัย
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ตารางที่  23  (ตอ)   

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.6 สมัยสุโขทัย - การรับอิทธิพลจากอาณาจักรรอบขาง นําไป
สูการเกิดรัฐสุโขทัย ไดแก การสรางผังเมือง
เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีวัดพระศรี
มหาธาตุเปนศูนยกลาง

- ที่วางรูปรางสี่เหลี่ยมจัตุรัส

โดยเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากการวางผังเมือง
สุโขทัยรูปสี่เหลี่ยมโดยมีวัดพระ
ศรีมหาธาตุเปนศูนยกลาง
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ตารางที่  23  (ตอ)   

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.7 สมัยอูทอง - ลักษณะศิลปกรรมและแหลงโบราณคดี
(โดยมีพระมหาธาตุ จ. ชัยนาท เปนตัวอยาง
ที่สําคัญ)

- จุดตัดของเสนแนวแกนแสดง
ตําแหนงของศูนยกลาง

- ปดลอมดวยระนาบแนวตั้งรู
ปวงกลมแสดงถึงความตอ
เนื่องและเนนความเปนศูนย
กลาง

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากพระเจดียมหาธาตุ จ.
ชัยนาท
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ตารางที่  23  (ตอ)   

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.8 สมัยอยุธยา - ตัวอยางงานพุทธศิลปสมัยอยุธยา ไดแก การ
วางผังเขตพุทธาวาส (วัดกษัตราธิราช)
บรรยากาศภายในพระอุโบสถ (วัดหนาพระ
เมรุ) และจิตรกรรม (วัดเกาะแกวสุทธาราม)

- การวางผังเขตพุทธาวาส
(วัดกษัตราธิราช)

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากการวางผังเขต
พุทธาวาส วัดกษัตราธิราช จ.
อยุธยา
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ตารางที่  23  (ตอ)   

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

4.9 สมัยรัตน
โกสินทร

- ความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรและศาสน
จักร (พระพุทธศาสนา) ประกอบดวย
1. การสถาปนาศูนยกลางการปกครอง (วัด

พระศรีรัตนศาสดาราม)
2. การสังคายนาพระไตรปฎก และ

วรรณกรรม (พระไตรปฎก ฉบับทอง
ใหญ, ปฐมสมโพธิกถา เปนตน)

3. การสถาปนาศูนยกลางพระนคร
(วัดสุทัศนเทพวรารามฯ กรุงเทพฯ)

- ที่วางที่ขยายตัวออก 3 ขนาดสู
ที่วางขนาดใหญ และแสดง
ความเปนศูนยกลาง

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากการจัดวางกลุมพระ
ประธานวัดอัปสรสวรรย
กรุงเทพฯ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



169

169

 5. พุทธศิลปกับวิถีชีวิต

ตารางที่  24  แสดงการวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมหัวขอ พุทธศิลปกับวิถีชีวิต

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

5.1 พระพุทธ
ศาสนา (วัด)
กับสังคม
ไทยในอดีต

- พระพุทธศาสนา (วัด) เปนศูนยกลาง ของชุม
ชนในดานตาง ๆ ประกอบดวย

1. ศูนยกลางทางความเชื่อ (การทําบุญ)
2. ศูนยกลางทางการศึกษา
3. ศูนยกลางคลังเก็บวัสดุ – อุปกรณ
4. ศูนยกลางจิตรกรรม

- กําหนดความเปนศูนยกลาง
ของวัดในชุมชนดวยจุดตัด
ของเสนแนวแกน 2 แนว

- ปดลอมดวยระนาบแนวตั้งรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส  แสดงถึงเรื่อง
ราวทั้ง 4 ดาน และเนนถึง
ความเปนศูนยกลางของวัด

- ดานที่เปนศูนยกลางทาง
กิจกรรมนําไปสูการเกิด
ประเพณี
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ตารางที่  24   (ตอ)   แสดงการวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมหัวขอ พุทธศิลปกับวิถีชีวิต

การวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรม (Space)หัวขอยอยใน
การจัดแสดง การวิเคราะหเนื้อหาในการจัดแสดง แนวคิด รูปราง ที่มา

5.2 ประเพณี
และพิธี
กรรมทาง
ทางศาสนา

- ความเชื่อในคําสอนทางพระพุทธศาสนานํา
ไปสูการปฏิบัติเนื่องในพิธีกรรมและเกิดเปน
ประเพณีในชีวิต (สวนบุคคล) และประเพณี
ของสังคม (สวนรวม)

- ที่วาง (Space) ที่ขยายตัวออก
2 ขนาดตอเนื่องกัน (หมายถึง
การเกิดประเพณีชีวิตและ
ประเพณีสังคมในที่สุด)

โดยการเปรียบเทียบ (Analogies)
แนวคิดจากการขยายตัวของที่
วางภายในวิหารวัดหนองบัว
จ. นาน

ที่มา : ตีเอียง แซปง, ศึกษาแนวคิดเบื้องตนในการออกแบบพิพิธภัณฑพุทธศิลปในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2544 ), 297-396.
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จากกระบวนการวิเคราะหพื้นที่วางทางสถาปตยกรรม (Space) เพื่อใชเปนการพัฒนา
จากรูปแบบที่เปน 2 มิติ ใหเปน 3 มิติโดยการทดลองศึกษาจากภาพจําลอง 3 มิติ  แสดงการหอหุม
พื้นที่วางเพื่อกําหนดรูปทรงที่เหมาะสมกับแนวความคิดและสอดคลองกับเนื้อหาการจัดแสดง

ภาพที่  80  แสดงภาพจําลอง 3 มิติ สวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  1 พระพุทธศาสนา

ภาพที่  81  แสดงภาพจําลอง 3 มิติ สวนจัดแสดงเรื่องที่  2 พุทธประวัติและพระธรรม
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ภาพที่  82  แสดงภาพจําลอง 3 มิติ สวนจัดแสดงเรื่องที่  3 พุทธศิลป (ในอดีต)

ภาพที่  83  แสดงภาพจําลอง 3 มิติ สวนจัดแสดงที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย (สวนที่  1)
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ภาพที่  84  แสดงภาพจําลอง 3 มิติ สวนจัดแสดงที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย (สวนที่  2)

ภาพที่  85  แสดงภาพจําลอง 3 มิติ สวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  5 พุทธศิลปกับวิถีชีวิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



174

2.1  การออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการ

จากลักษณะของการวางผังที่กําหนดใหสวนของอาคารวงแหวนดานนอกเปนพื้นที่สวน
จัดแสดงซึ่งประกอบไปดวยพื้นที่สวนตาง ๆ ดังนี้

ก. การออกแบบสวนโถงทางเขาและโถงนิทรรศการชั่วคราว
การออกแบบกําหนดใหพื้นที่ใชสอยภายในเปนวงกลมเพื่อใหผูใชบริการไดเขาใชพื้นที่

สวนตาง ๆ ไดสะดวกโดยมีตําแหนงของแผนผังโครงการอยูตรงกลางของพื้นที่  และมีสวนบริการ
อ่ืน ๆ อยูโดยรอบ เชน สวนพักคอย สวนติดตอสอบถาม สวนจําหนายของที่ระลึก สวนจําหนาย
บัตร สวนรับฝากของ ของหองสุขา กอนผานเขาสูโถงนิทรรศการชั่วคราวในสวนนี้จัดเปนพื้นที่
สําหรับจัดนิทรรศการชั่วคราวและพักคอยกอนและหลังเขาชมนิทรรศการ โดยจัดพื้นที่ใหโลง
สะดวกตอการเขาออกและเปนทางผานไปสูสวนตาง ๆ ของโครงการ ในกรณีมีผูเขาชมนิทรรศการ
จํานวนมาก การออกแบบในสวนโถงทางเขาออกแบบใหตอบรับกับพื้นที่ภายในที่เปนวงกลมโดยมี
การเนนจุดศูนยกลางของพื้นที่ดวยพื้นและพนังการตกแตงฝาเพดาน ดวยวัสดุโปรงแสงซอนไฟ  
สีของพื้นผนังและฝาเพดานเปนสีขาว เพื่อใหภายในดูโปรงและโลง สวนการออกแบบสวนโถง
นิทรรศการชั่วคราวที่เปนพื้นที่เชื่อมตอกับสวนโถงทางเขา ออกแบบใหมีการยกระดับของ 
ฝาเพดานตามแนวโครงสราง ผนังเจาะชองซอนไฟ พื้นตกแตงดวยงานประติมากรรมผังเรียบเสมอ
พื้นอาคารซอนไฟ ลดขนาดเพื่อเปนจุดนําสายตกสูพื้นที่สวนตางของโครงการ สะดวกในการสัญจร
และการติดตั้งนิทรรศการชั่วคราว
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175ภาพที่  86  แสดงการวางผังสวนโถงทางเขาและสวนโถงนิทรรศการชั่วคราว

พักคอยพักคอย

หนวยบริการขอมูล

พักคอย

ฝากของจําหนายบตัร

โถงนิทรรศการชั่วคราว

โถงทางเขา

ขายของที่ระลึก

หองน้ําชาย

UP.

ทางลาดคนพิการ

ออก

เขา

หองน้ําหญิง

พักคอย

ทางเขา ออก

ติดตอสอบถาม

หองรับรอง

หนวยบริการขอมูล

หนวยบรกิารขอมูล

1:100มารตราสวน

การวางผงั สวนโถงเขา

โทรศัพท
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176ภาพที่  87  แสดงรูปดานสวนโถงทางเขาและสวนโถงนิทรรศการชั่วคราว
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ภาพที่  88   แสดงทัศนียภาพสวนโถงทางเขา

ภาพที่  89  แสดงทัศนียภาพสวนโถงนิทรรศการชั่วคราว
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ภาพที่  90  แสดงทัศนียภาพสวนโถงนิทรรศการชั่วคราว (แสดงการจัดนิทรรศการ)

ข.  การออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวร
การออกแบบกําหนดใหเปนสวนเชื่อมตอระหวางโถงนิทรรศการชั่วคราว เพื่อเขาสู 

พื้นที่สวนจัดนิทรรศการถาวรตามลําดับ หัวเร่ืองหลักโดยกําหนดทางสัญจรใหเขาทางดานซายและ
ส้ินสุดทางดานขวา ในสวนจัดแสดงถาวรจะมีจุดใหบริการสุขาสําหรับผูพิการ และทางเดินออกสู
พื้นที่ดานนอกกรณีตองการใชบริการสุขาสําหรับผูใชบริการทั่วไปบริเวณพื้นที่สวนพักผอนกลับ
เขาชมนิทรรศการถาวร โดยการจัดแสดงกําหนดหัวเร่ือง 5 หัวเร่ือง คือ พระพุทธศาสนา พุทธ
ประวัติและพระธรรม พุทธศิลป (ในอดีต) พุทธศิลปในประเทศไทย และพุทธศิลปกับวิถีชีวิต
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179ภาพที่  91  แสดงการวางผังสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวร

ภาพจิตรกรรม

1.2  หลักการและแนวความคิด

2. พุทธประวัติและพระธรรม

4. พุทธศิลปในประเทศไทย
5. พุทธศิลปกับวิถีชีวิต

3. พทุธศิลป (ในอดีต)

1. พระพุทธศาสนา

5.3 พระพุทธศาสนากับสงัคมไทยสมัยใหม

5.2 ประเพณีและพิธกีรรมทางพระพทุธศาสนา

5.1 พระพุทธศาสนากับสงัคมไทย

4.9  รตันโกสนิทร 4.8  อยุธยา

4.7  อูทอง

4.6  สุโขทัย

4.2  สมัยทวารวดี

พุทธศิลปะในประเทศไทย

4.4  สมัยลพบุรี

4.5  สมัยลานนา

4.3  สมัยศรีวิชยั

4.1  วิวัฒนาการสรางงาน

3.2  พทุธศิลปะในอินเดยี

3.1  พุทธเจดีย (สิง่เคารพ)

2.3  พระธรรม

2.2  พุทธประวัติ

2.1  ชาดก

1.4  ประโยชนที่พงึไดรบั

1.3  องคประกอบของพระพทุธศาสนา

ของพระพุทธศาสนา

1.1  ศาสนา คืออะไร

โถงนิทรรศการ

ทางเขา โถงทางเขา

E
1:250มารตราสวน

การวางผัง สวนจัดแสดง

C

D 

B

F

A

ท
างลาดคนพ

ิการ
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1. การออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องท่ี  1 พระพุทธศาสนา
จากการกําหนดพื้นที่จัดแสดงหัวเร่ืองหลักคือ พระพุทธศาสนามีหัวขอยอยประกอบ

ไปดวย ศาสนาคืออะไร หลักการและแนวความคิดของพระพุทธศาสนาองคประกอบของพระพุทธ
ศาสนา  และประโยชนพึงไดรับ โดยการพัฒนาแนวความคิดจากการวิเคราะหที่วางทาง
สถาปตยกรรมสูการออกแบบที่มีการวางผังที่มีความตอเนื่องตามลําดับของหัวขอยอยในการจัด
แสดง โดยสวนจัดแสดงที่หนึ่งคือ พระพุทธศาสนาคืออะไร กําหนดใหพื้นที่ภายในสวนจัดแสดง
เปนวงกลมมีตําแหนงของสวนจัดแสดงอยูทั้ง 4 มุมของพื้นที่  ผนังโดยรอบปดลอมเปนแนวตั้งตอ
เนื่องจนถึงฟาเพดานที่มีลักษณะเปนโคมโคง ผนังเหนือสวนจัดแสดงเวนพื้นที่สําหรับฉายภาพนิ่ง 
360 องศา และเนนความเปนศูนยกลางดวยการจัดแสดงหุนจําลองลูกโลกขนาดใหญโดยมีทางออก
เพื่อไปสูสวนจัดแสดงที่สอง คือหลักการและแนวคิดของพระพุทธศาสนา กําหนดใหการวางผังภาย
ในเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาจําลองบรรยากาศของพื้นที่ภายในพระอุโบสถ ผนังโดยรอบเจาะชอง
สําหรับเปนพื้นที่สําหรับจัดแสดงภาพจิตรกรรมและแผนขอมูล ฝาเพดานออกแบบใหมีลักษณะ
แอนโคงสรางความเบาลอยโดยมีแนวเสานําสายตาสูการจัดแสดงพระพุทธรูปจําลองแบบมารวิชัย
กอนผานเขาสูสวนจัดแสดงที่สาม คือ องคประกอบของพระพุทธศาสนา โดยการวางผังกําหนดให
พื้นที่ภายในประกอบไปดวยหองกระจกขนาดใหญภายในจัดแสดงหุนจําลองธรรมาสนและเสียง
พระสงฆสวดผนังกระจากทําลายอุบาสก-อุบาสิกานั่งฟงธรรม พื้นที่โดยรอบหองกระจกจัดเปน
สวนจัดแสดงบอรดขอมูลทั้ง 4 ดาน มีลายพื้นและสวนตกแตงฝาเพดานเชื่อมโยงสวนจัดแสดงทั้ง
หมด และเปดทางสูสวนจัดแสดงที่ส่ี คือประโยชนที่พึงไดรับ โดยการวางผังออกแบบใหมีพื้นที่ใช
สอยที่มีการยกระดับตั้งแตพื้นระดับปกติสูพื้นระดับกลาง และระดับสูงโดยแตละสวนเชื่อมตอดวย
ทางลาดเพื่อความสะดวกของผูใชบริการ มีการจัดแสดงหุนจําลองดอกบัวสามเหลาบริเวณพื้นที่จัด
แสดงแตละสวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



181

181ภาพที่  92  แสดงการวางผังสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  1 พระพุทธศาสนา

A

1.1.1  ลักษณะของศาสนา
- แผนภูมิแสดงพัฒนาการของศาสนา
- ภาพมนษุยอยูรวมกันในสังคม

- แผนภูมิแสดงสรุปศาสนาที่นบัถือ
- แผนทีแ่สดงแหลงกําเนดิ
1.1.2  ศาสนาในปจจบุัน

  ตามระบบความเชื่อตางๆ

  ในปจจุบัน  11  ศาสนา  ไดแก 
- ศาสนาระดับชาแติ 8 ศาสนา คอื พราหมณ
  เชน, ซิกข, เตา, ขงจื้อ, ชินโต, ไซโรอัสเตอร
  และ ยูดา
- ศาสนาระดับสากล 3 ศาสนา คือ คริสต, 
  อิสลาม และพุทธ

- ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรื่องเนมีราชชาดก
- ภาพจิตรกรรมแสดงเรื่องไตรภูมิ
- แผนภูมแิสดงวงจรชีวติ
1.2.1  ความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม

1.2  หลักการและแนวความคิด

- พระมาลัยสุตร
- แผนขอมลู

- แผนขอมลู
  ธาตุ จ.ราชบุรี  

1.2.2  การพนทกุข (นิพพาน)
- พระพุทธรูปปางมารวิชัย  
  หรือ ดอกบัว หรือเมด็น้ําคางยอดเจดียทรงระฆัง  
  หรือที่วางภายในกรุพระปรางค วัดพระศรีรัตนมหา

- ภาพอดีตพุทธะ
1.2.3  ทุกคนสามารถพนทกุขได

- แผนขอมูล
- แถบบันทกึเสียงพระสงฆสวด, เทศน
- ธรรมมาสน

1.3.1  พระรัตนตรยั

1.3.2  พุทธบริษทั 4

1.3.3  พธิีกรรมและศาสนสถาน

- แผนภูมแิสดงขั้นตอนการปฏิบัติและผลทีไ่ดรับ
1.4.1  ประโยชนที่พงึจะไดรับในปจจุบัน

- แผนขอมูล
- ประติมากรรมนูนต่ํารูปดอกบัว 3 เหลา
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปริศนาธรรม

1.4.3  ประโยชนสูงสุด (นิพพาน)

เขา

ออก

1.4  ประโยชนที่พึงไดรบั

ออก

-  แผนที่อินเดียโบราณ
แสดงถึงความเปนมาโดยยอของพระพุทธ ศาสนาที่เปนวิชาการ 
1.1.5  พระพทุธศาสนา 

1.1.3  ประเภทของศาสนา
- แผนภูมิแสดงสรุปประเภทของศาสนา 2 ประเภท
- ภาพถายสัญลกัษณทางศาสนา ทัง้ 2 ประเภท 
( สัญลักษณทางศาสนาแสดงถึงความเชื่อตางๆของมนษุย )

1. เทวนิยม เชน 

- ไมกางเขน (การเสียสละ)

- พระจันทรครึ่งเสี้ยวและดาว(ชนชาติมสุลมิ)

- โอม (เทพเจาทั้ง 3)

2. อเทวนิยม เชน 

- ธรรมจักร (มรรค 8)

1.1.4  ศาสนาตางๆ นับถือกันในประเทศใดบาง? 
-  ลูกโลก แสดงประเทศตางๆ
-  แผนที่โลก แสดงสัญลกัษณทางศาสนาของประเทศตางๆ 

-  ภาพสังเวชนยีสถาน

-  ภาพมนษุย แสดงการแสวงหาจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต ไดแก 

การทรมานตน และการเสพกาม 

-  ประติมากรรมพระพุทธรูปปางบําเพ็ญทุกขกิริยา

-  ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งตรัสรูใตตนโพธิ์ในคืนวันเพ็ญ

แผนภ
ูมิ

แผนภ
ูมิ

ของพระพุทธศาสนา

ภาพ
จิตรกรรม

พระพทุธรูป
ปางศรวีิชัย

ภาพจิตรกร
รม

ภาพจิตรก
รรม

แผนภูมิ

ภาพจิตรกรรม

1. พระพุทธศาสนาการวางผงั

มารตราสวน 1:100

1.1  ศาสนา คืออะไร

หุนจําลอง
ลูกโลก

หุนจําลอง
พระพุทธรปู

ธรรมมาสน
หุนจําลอง

หองน้ํา

1.4.2  ประโยชนที่จะพงึไดรบัในอนาคต

ทา
งล
าด

ทา
งล
าด

ทา
งล
าด

หุนจําลองดอกบัว
หุนจําลองดอกบัว

หุนจําลองดอกบัว

ทา
งล
าด

ทา
งล
าด
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182ภาพที่  93  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  1 พระพุทธศาสนา (สวนที่  1)
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183

ภาพที่  94  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  1 พระพุทธศาสนา (สวนที่  2)   
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ภาพที่  95  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  1 พระพุทธศาสนา
หัวเร่ืองยอยที่  1.1 พระพุทธศาสนาคืออะไร

ภาพที่  96  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  1 พระพุทธศาสนา
หัวเร่ืองยอยที่  1.2 หลักการและแนวคิดของพระพุทธศาสนา
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ภาพที่  97  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  1 พระพุทธศาสนา
หัวเร่ืองยอยที่  1.3 องคประกอบของพระพุทธศาสนา

ภาพที่  98  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  1 พระพุทธศาสนา
หัวเร่ืองยอยที่  1.4 ประโยชนที่พึ่งไดรับ
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2. การออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องท่ี  2 พุทธประวัติและพระธรรม
จากการกําหนดพื้นที่จัดแสดงหัวเร่ืองหลักคือ พุทธประวัติและพระธรรม มีหัวขอ

ยอยประกอบไปดวย ชาดก พุทธประวัติ และพระธรรมโดยการพัฒนาความแนวคิดจากการ
วิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมสูการออกแบบที่มีการวางผังที่ตอเนื่องตามลําดับของหัวขอยอยใน
การจัดแสดง โดยสวนจัดแสดงสวนจัดแสดงสวนที่หนึ่งคือ ชาดก โดยการวางผังกําหนดใหพื้นที่
ภายในมีที่วาง 4 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กตามลําดับแตละสวนจะมีการตก
แตงฝาเพดานที่มีความตางระดับตั้งแตระดับต่ํา ระดับกลางและระดับสูงตามลําดับของเรื่องการจัด
แสดง โดยการฉายวีดีทัศนประกอบคําบรรยายกอนสูสวนจัดแสดงที่สองคือ พุทธประวัติ กําหนด
การวางผังภายในที่มีความสอดคลองตอเนื่องของเรื่องราว ซ่ึงจําลองบรรยากาศภายในพระที่นั่ง 
พุทไธสวรรค โดยมีการจัดแสดงภาพจิตรกรรมและแผนขอมูลระหวางชองพนังและการจัดวางหุน
จําลองประติมากรรมแสดงพุทธประวัติเปนประธานของพื้นที่กอนผานไปสูสวนจัดแสดงที่สามคือ 
พระธรรม โดยการวางผังภายในแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน สวนแรกออกแบบใหมีสวนจัดแสดงที่
ขนาบอยูทั้งซายขวา นําสายตาสูสวนจัดแสดงที่มีขนาดใหญภายในจัดแสดงภาพจิตรกรรม หุน
จําลองหอไตรและหุนจําลองตูพระธรรม
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187ภาพที่  99  แสดงการวางผังสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  2 พุทธประวัติและพระธรรม

หองน้ํา

B

2.1  ชาดก

2.2  พทุธประวตัิ

2.3  พระธรรม

2.1.2  ทศชาติชาดก
- ประติมากรรมนูนต่ํา  วัดไลย  จ. ลพบรุี

2.2.2  อวิทูเรนิทาน  (เรื่องราวในกาลไมไกล)
- ภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่อง  ตอน ประสตูิ

ตอนเทวดาทูลเชิญใหพระโพธิสัตวจตุิจากภพดุสติ
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง  
2.2.1  ทูเรนิทาน  (เรื่องราวในกาลไกล)

- แผนขอมูล
- ตูพระธรรม,  ภาพหอไตร
- แผนภูมิแสดงโครงสรางพระไตรปฎก
2.3.2  พระไตรปฎก

2.3.1  การสงัคายนา  9  ครั้ง
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องการ
สังคายนา  9  ครั้ง  วัดมหาพฤฒารามฯ  กรุงเทพฯ

เขา

ออก

2.1.1  นิบาตชาดก

- วัดเครือวัลย  กรุงเพฯ,  วัดศรีชมุ  จ. สุโขทัย 
- แผนขอมูล

- ภาพจติรกรรมฝาผนัง 

- แถบบนัทึกเสียง

เขา

ภาพจ
ิตรกร

รม

ภาพจ
ิตรกร

รม

หุนจําลอง

ประติมากรรม

หุนจําลอง

ประติมากรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

หุนจําลอง ตูพระธรรม

หุนจําลอง ตูพระธรรม

หุนจําลอง หอไตร

หุนจําลอง หอไตร

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม
ภาพจิตรกรรม

2. พุทธประวัตแิละพระธรรมการวางผัง

มารตราสวน 1:100

เรื่อง ตอนตรัสรูปฐมเทศนาปรินิพพาน
2.3.3  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

- แผนขอมูล
- ภาพจติรกรรมฝาผนัง วัดราชาธวิาส  กรุงเทพฯ  
2.1.3  มหาชาติชาดก  (พระเวสสนัดรชาดก)

เครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพ
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188ภาพที่  100  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  2 พุทธประวัติและพระธรรม (สวนที่  1)
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189

ภาพที่  101  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  2 พุทธประวัติและพระธรรม (สวนที่  2)
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ภาพที่  102  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการเรื่องที่  2 พุทธประวัติและพระธรรม
 หัวเร่ืองยอยที่  2.1 ชาดก

ภาพที่  103  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการเรื่องที่  2 พุทธประวัติและพระธรรม
  หัวเร่ืองยอยที่  2.2 พุทธประวัติ
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3. การออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องท่ี  3 พุทธศิลป ( ในอดีต )
จากการกําหนดพื้นที่จัดแสดงหัวเร่ืองหลักคือ พุทธศิลป (ในอดีต) มีหัวขอยอย

ประกอบไปดวย พุทธศิลป (ส่ิงเคารพบูชา) และพุทธศิลปในอินเดีย โดยการพัฒนาแนวความคิด
จากการวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมสูการออกแบบที่มีการวางผังที่มีความตอเนื่องตามลําดับ
หัวขอยอยในการจัดแสดง โดยสวนจัดแสดงสวนที่หนึ่งคือ พุทธะศิลป (ส่ิงเคารพบูชา) กําหนดให
พื้นที่ภายในเปนที่โลงสี่เหล่ียมขนาดใหญเปนศูนยกลางของพื้นที่ประกอบดวยสวนจัดแสดงขนาด
เล็ก 4 สวน จัดแสดงที่นําเสนอภาพจําลอง 3 มิติ และแผนขอมูลโดยมีทางนําไปสูสวนจัดแสดงที่
สองคือ พุทธศิลปในอินเดีย กําหนดผังภายในจาํลองพุทธสถานในถ้ํา (ถํ้าอชันตา) ผังภายในเปน
แกนนําไปสูการจัดแสดงหุนจําลองสถูปสัญจี ผนังโดยรอบโอบลอมตอเนื่องจนถึงฝาเพดานมีสวน
จัดแสดงพระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมจัดแสดงอยูโดยรอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



192

192ภาพที่  104  แสดงการวางผังสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  3 พุทธศิลป (ในอดีต)

สถูปสัญจี
หุนจําลอง

ภาพจําลอง3มิติ

ภาพจําลอง3มิติ

สัตตมหาสถาน

ออก

เขา

3.2  พุทธศิลปะในอินเดีย

  ในถ้ําอชนัตาที่  1  (สมัยคุปตะ)

- จําลองสภาพพุทธสถานในถ้ํา
- หุนจําลองสถูปสัญจี
3.2.1  สถาปตยกรรม

- ภาพถาย,  แผนผงั

3.2.2  ประตมิากรรม
- พระพุทธรูปสมัยคันธารราฐ, มถรุา, อมราวดี, คปุตะ, ปาละ

- จิตรกรรมรูปพระโพธิสัตว
3.2.3  จิตรกรรม

- หุนจําลองสถูปเนินดิน

(สิ่งเคารพ)
3.1  พุทธเจดีย

3.1.1  ธาตุเจดยี
- แผนภูมิแสดง
  พัฒนาการของสถปู

- จิตรกรรมเรื่อง  อัฏฐมหาสถาน,
- ภาพถายสังเวชนียสถาน
3.1.2  บริโภคเจดีย

3.1.3  ธรรมเจดีย
- จารึกคาถาเยธัมมาฯ
- พระไตรปฎก

- รอยพระพุทธบาท
- รูปธรรมจักร
3.1.4  อุเทสิกะเจดีย

- ตนพระศรีมหาโพ

C

3. พทุธศิลป (ในอดตี)การวางผงั

มารตราสวน 1:100

หองน้ํา
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193

ภาพที่  105  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  3 พุทธศิลป (ในอดีต)
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ภาพที่  106  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  3 พุทธศิลป ( ในอดีต )
 หัวเร่ืองยอยที่  3.2 พุทธศิลปในอินเดีย

4. การออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องท่ี  4  พุทธศิลปในประเทศไทย
จากการกําหนดพื้นที่จัดแสดงหัวเร่ืองหลักคือพุทธศิลปในประเทศไทยมีหัวขอยอย

ประกอบไปดวย วิวัฒนาการสรางงาน พุทธศิลปในประเทศไทย สมัยทวาราวดี สมัยศรีวิชัย สมัย
ลพบุรี สมัยลานนา สมัยสุโขทัย สมัยอูทอง สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร โดยการพัฒนาแนว
ความคิดจากการวิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมสูการออกแบบที่มีการวางผังที่มีความตอเนื่อง
ตามลําดับของหัวขอยอยในการจัดแสดงโดยสวนจัดแสดงที่หนึ่งคือ วิวัฒนาการสรางงานพุทธศิลป
ในประเทศไทยกําหนดใหพื้นที่ภายในสวนจัดแสดงที่มีรูปทรงที่อิสระมีการจําลองเรือสําเภาขนาด
ใหญเปนสวนสําคัญของพื้นที่  ผูเขาชมนิทรรศการสามารถขึ้นไปเพื่อชมวีดีทัศน และลงเพื่อชม
สวนจัดแสดงอื่น ๆ กอนผานไปยังสวนจัดแสดงที่สองคือ สมัยทวารวดี กําหนดใหการวางผังเปน
รูปสี่เหล่ียมที่มีศูนยกลางเปนสวนจัดแสดงหุนจําลองพระปฐมเจดีย โดยมีการออกแบบพื้นมีการฝง
จอภาพ และการออกแบบฝาเพดานที่มีรูปทรงสี่เหล่ียม มีลักษณะขยายตัวออกภายในซอนเครื่องฉาย
ภาพสําหรับฉายภาพลงสูพื้น ผนังโดยรอบจัดแสดงภาพถายและแผนขอมูลโดยมีทางออกไปสูสวน
จัดแสดงที่สามคือ สมัยศรีวิชัย โดยการออกแบบพื้นที่ภายในสวนจัดแสดงที่แสดงความเปนศูนย
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กลางดวยพื้นที่  ที่เปนวงกลมมีสวนจัดแสดงตาง ๆ อยูโดยรอบและแสดงความเปนศูนยกลางดวย
การจัดแสดงหุนจําลองพระบรมธาตุไชยากอนผานไปสูสวนจัดแสดงที่สีคือ สมัยลพบุรี มีการออก
แบบพื้นที่ใชสอยภายในรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสมีหุนจําลองพระพุทธรูปนาคปรกเปนศูนยกลาง มีสวนจัด
แสดงอยูโดยรอบทั้ง 4 ดาน การออกแบบฝาเพดานออกแบบใหมีความสอดคลองกับพื้นที่วางดวย
การออกแบบฝาเพดานที่ยกระดับรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส สวนจัดแสดงที่หาคือ สมยัลานนา โดยการวาง
ผังกําหนดใหพื้นที่ภายในที่แสดงความเปนศูนยกลางปดลอมพื้นที่ดวยผนังที่มีสวนจัดแสดงอยูโดย
รอบ มีจุดศูนยกลางของพื้นที่จัดแสดงหุนจําลอง วัดพระธาตุลําปางหลวง การออกแบบฝาเพดาน
เลนระดับทรงกลมเพื่อเนนความเปนศูนยกลางกอนผานเขาสูสวนจัดแสดงที่หก คือ สมัยสุโขทัย 
โดยการออกแบบพื้นที่ภายในเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส มีหุนจําลองวัดพระศรีมหาธาตุเปนศูนยกลาง 
ผนังโดยรอบใชเปนสวนจัดแสดงภาพถายแผนขอมูล และมีการฉายวีดีทัศนประกอบการจัดแสดง
ทั้ง 4 ดาน โดยมีทางเขาสูสวนจัดแสดงสวนที่เจ็ด คือ สมัยอูทอง โดยกําหนดใหพื้นที่ภายใน
ประกอบไปดวยสวนจัดแสดงโอบลอมแทนจัดแสดงหุนจําลองเจดียวัดมหาธาตุเพื่อแสดงความเปน
ศูนยกลางและความตอเนื่องของพื้นที่จัดแสดง กอนผานไปสูสวนจัดแสดงที่แปด คือ สมัยอยุธยา 
โดยการกําหนดผังภายในที่นําการวางผังเขตพุทธวาท (วัดกษัตราธิราช) กําหนดใหพื้นที่แบงออก
เปน 3 สวน แตละสวนมีการแสดงภาพถาย แผนผัง หุนจําลอง และแผนขอมูล พื้นที่วางตรงกลางจัด
แสดงถึงหุนจําลองเจดียทรงระฆังและหุนจําลองวัดพระศรีสรรเพชญ โดยมีทางออก 2 ทาง ไปสู
สวนจัดแสดงที่  9 คือ สมัยรัตนโกสินทรที่มีการกําหนดผังภายในที่แสดงถึงการขยายตัวออกของ
พื้นที่วางภายในขนาดใหญทั้งแนวตั้งและแนวนอน  แสดงความเปนศูนยกลางของพื้นที่ดวยการจัด
แสดงหุนจําลองพุทธมณฑล สวนการออกแบบฝาเพดานมีการยกระดับชองไฟ
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196ภาพที่  107  แสดงการวางผังสวนจัดแสดงนิทรรศการเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย (สวนที่  1)

D 

4.1  วิวัฒนาการ

4.2  สมยัทวารวดี

4.3  สมยัศรีวิชยั 4.4  สมยัลพบรุี

4.5  สมยัลานนา

- เรือจําลอง
- แผนทีเ่สนทางการคา
- ภาพจิตกรรมเรื่องพระมหาชนก

อนิเดียและสวุรรณภูม ิ 

4.2.2  การผสานวัฒนธรรมทองถิ่นกบัอทิธพิลจากภายนอก
- ภาพถายทางอากาศแสดงถึงเมือง โบราณทีม่ีพระประโทนเปน
  ศูนยกลางเมือง
- แผนขอมูล

- แผนขอมูล
- จารึกคาถา  (เยธมัมาฯ)
- ธรรมจักร - พระพทุธรูป

- ภาพปูนปนเลาเรื่องชาดก
- หุนจําลององคพระปฐมเจดยี
4.2.1  การรับพระพทุธศาสนา  (เถรวาท)  

  (แสดงภาพบุคคลกําลังพายเรือ)

- แผนขอมูล 
- เจดยีกูกดุ
- เสมาอีสาน
- เจดยีจลุประโทน
- ถ้ําเขางู
- แผนผังอาคารและภาพถาย

- แผนที่และภาพถายทางอากาศ
4.2.3  การแพรหลายของพุทธศลิปะทวารวดี

   แสดงแหลงโบราณคด ี/ เมืองโบราณ

  พระโสณะกบัพระอุตระไปสุวรรณภมูิ  

4.1.2  การรับพระพทุธศาสนา

- แผนทีแ่สดงเสนทางการเผยแพรพระพุทธศาสนา
- ขอความทีป่รากฏในคัมภรีสมันตปาสาะกาวา

- แผนทีแ่สดงเสนทางการคา

- แผนภูมิแสดงพฒันาการของรัฐในสุวรรณภูมิ
- VDO / Slide  (สรุปพัฒนาการฯ)
4.1.3  พฒันาการของรัฐในสวุรรณภูมิ

- แผนทีแ่สดงแหลงโบราณคด ี/ เมืองโบราณ

4.3.1  ความเชื่อในพระพุทธศาสนามหายาน
- พระโพธิสตัวอวโลกเิตศวร
- แผนขอมูล

- แผนผังวัดพระบรมธาตุไชยา
- ภาพถายและแผนขอมูล

- หุนจําลองพระบรมธาตไุชยา
4.3.2  พระบรมธาตุไชยา

- ปราสาทหินกําแพงแลง

- แผนทีแ่สดงแหลงโบราณคด/ีเมืองโบราณ
4.4.2  การแพรกระจายอทิธพิลของศลิปะลพบรุี

- วัดพระพายหลวง
- พระปรางคสามยอด

- แผนขอมูล

- แผนขอมูล
  และมีระเบยีงคตรายรอบ

- แผนผังแสดงผังเมืองรูปสี่เหลี่ยม

         และศิลปะจากเขมร
- พระพทุธรูปนาคปรกทรงเครื่อง

- ภาพถายและแผนขอมูล
- แผนผังปราสาทหินพมิาย

4.4.3  ปราสาทหินพมิาย
- หุนจําลองปราสาทหินพมิาย

- แผนทีแ่สดงเสนทางตดิตอ

หริภุญชัย และสุโขทยั จนเกดิเปนเมืองลานนา

- ภาพถายอนุสาวรีย  3  กษตัริย
- เศียรพระพุทธรูป  (พระแสนแส)

4.5.2  การรับพระพทุธศาสนา และศลิปะจากพกุาม,

- แผนขอมูล

  มีศาสนสถานทรงปรางคเปนศูนยกลาง

4.4.1  การรับอทิธพิลทางศาสนา

   ชินกาลมาลีปกรณ, จามเทวีวงศ, สิหิงคนิยาย เปนตน 
- พระคัมภรีทางพระพทุธศาสนา เชน มังคลัตถทปีนี,
- ภาพจิตรกรรมแสดงการสังคายนาพระไตรปฎก

- แผนขอมูล

4.5.3  วรรณกรรมทางศาสนา

  พระธาตุหริภุญชัย,  พระธาตดุอยสเุทพ
- แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวาง

4.5.4  คติการสรางสถูปหรือพระธาตเุปน

- แผนทีแ่สดงเสนทางการเผยแพร

4.5.1  การเขามาของพระพทุธศาสนาลงักาวงศ

- ภาพถายพระพุทธสหิิงค  3  องคประดษิฐาน
  อยูทีน่ครศรีธรรมราชเชียงใหม  

- ภาพถายเจดียทรงลังกา

- ภาพถายใบเสมา  2  ใบ
  (ศิลปะแบบลานนารุนแรก)  และกรุงเทพฯ 

  ประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุ  

- หุนจําลองอาคารภายในวัด
- แผนผังวัดพระธาตุลําปางหลวง

- ภาพซุมประตทูางเขา
- จําลองบรรยากาศภายในวิหารหลวง
- ภาพจิตรกรรมตนพระศรีมหาโพธิ์ 

4.5.5  วัดพระธาตุลําปางหลวง 
  จ. ลําปางเปนพทุธสถานที่

  (วิหารน้ําแตม) 

  พระธาตุกบัเมือง  และพระธาตุกบัธรรมชาติ

- ภาพถายระยะไกลและภาพถายทางอากาศ

         ครั้งสมัยพระเจาอโศกมหาราช

1:100มารตราสวน

การวางผงั 4. พุทธศลิปในประเทศไทย

ออก

ภาพ
จิตร

กรร
ม

แผน
ที่

สรางงานพุทธศลิปะ

ในประเทศไทย

4.1.1  ความสัมพนัธระหวาง

เรือจําลอง

แผนที่

หุนจําลอง

ยอดพระปฐมเจดีย

หุนจําลอง
พระบรมธาตไุชยา

แผนผงัเมือง

แผนผังเมือง

พระปรางสามยอด

หุนจําลอง
พระพุทธรูปนากปรกทรงเครื่อง

หุนจําลอง

ปราสาทหินพมิาย
หุนจําลอง

หุนจําลอง

วัดพระธาตุลําปางหลวง

หองควบคุม

ทางออก

ทางลาด
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E

- แผนขอมูล

4.6.7  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
- จําลองบรรยากาศภายใน

- แผนผังวัด
  วิหารพระพุทธชนิราช

4.6.4   วัดพระศรีมหาธาตุ  จ. สุโขทัย
- แผนผังวัดมหาธาตุ
- ภาพสรางจําลอง

- แผนที่แสดงเสนทางติดตอ
- ศิลาจารึก

4.6.1  การรับอทิธิพลทางความเชื่อ

- แผนภูมิแสดงการวางผังเมือง

4.6.6  ประติมากรรม

- พระพุทธรูปสมัยสุโขทยั 4 หมวด กําแพงเพชร, หมวดพระพุทธ
- พระพุทธรูป 4 อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน วัดเชตุพน

  ชินราช และหมวดวัดตระกวน

- ภาพลายเสนจารบนหนิชนวน
4.6.5  จิตรกรรม

  เลาเรื่องนิบาตชาดก  (วัดศรีชมุ)

4.6  สุโขทยั

4.7  อูทอง

- แผนที่แสดงแหลงโบราณคดี / เมืองโบราณ
4.7.1  ลักษณะศลิปกรรมที่ผสมผสานระหวางศิลปะ

- แผนผังวัด
- แผนขอมลู

4.7.2  สถาปตยกรรม
- เจดียวัดมหาธาตุ  จ. ชยันาท

- พระพุทธรูป  3  แบบ
4.7.3  ประติมากรรม

- เศียรพระพุทธรูป  วัดธรรมกิราช
- แผนขอมูล

4.7.4  พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดไลย จ.ลพบรุี
- จําลองบรรยากาศภายในพระอุโบสถ วัไลย จ.ลพบุรี

- ภาพพระพุทธรปูวัดพนญัเชงิ

4.8.1  การสืบเนื่องทางความเชื่อ (ศาสนา) 

- แผนผังแสดงเจดียประธาน

  ของวัด ไดแก วัดพุทไธสวรรย, วัดพระราม,
  วัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ

- การสรางเจดียทรงระฆงั
4.8.2  การรับอิทธิพลทางศิลปะจากสุโขทัย

  และศิลปะตามแบบสมัยอูทองและลพบุรี

- จิตรกรรมภายในกรปุรางค

  ทรงปรางคและระเบียงคตเปนศูนยกลาง

4.8.3  ศนูยกลางอาณาจักรและศาสนจักร
- หุนจําลองวัดพระศรีสรรเพชญ จ. พระนครศรีอยุธยา
- ภาพถายหนาบันรูปพระนารายณทรงครฑุ
- แผนที่โบราณเมืองอยุธยา
- แผนขอมูล

4.8.9  จิตรกรรม
- ภาพถายจิตรกรรมฝาผนังวัด
  เกาะแกวสุทธาราม  จ. เพชรบุร,ี 
  วัดชองนนทร ี กรุงเทพฯ

- จําลองบรรยากาศ
4.8.8  วัดหนาพระเมรุ

  ภายในพระอุโบสถ

4.8.7  การวางผังอาคารภายในพุทธสถาน
- ภาพถาย, แผนผัง, หุนจําลอง
  วัดกษัตราธิราช กรุงเทพฯ

- วัดไชยวัฒนาราม จ. พระนครศรีอยุธยา

4.8.6  การรับอทิธิพลจากเขมร
- ภาพถาย, แผนผัง, หุนจําลอง

- พุทธมณฑล
4.9.10  การฉลองกึ่งพุทธกาล (พ.ศ. 2500)

- พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน

- วัดเบญจมบพิธฯ

4.9.9  พุทธสถานสมัยใหม
  (การผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตก)

- มหาธาตุวิทยาลัย
4.9.8  มหาวิทยาลัยของพระสงฆ

- มหามกุฎราชวิทยาลัย

4.9.7  การกลับไปนิยมรูปแบบพุทธศิลปะสมัยอยุธยา
- วัดราชประดิษฐฯ

- พระมาลัยคําหลวง
- มหาชาติคําหลวง
4.8.4  วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

- นันโทปนันทสูตรคําหลวง (แสดงขอความในวรรณกรรม)

4.8.5  ประเพณีไหวพระพุทธบาท
 - แสดงขอความในปุณโณวาทคํา ฉันท  

  (พระมหานาค วัดทาทราย)

- แผนผังเมืองรัตนโกสินทร
- หนาบันรปูพระอินทรทรงชางเอราวัณ

4.9.1  สถาปนา

- วัดพระศรรีัตนศาสดาราม

- พระไตรปฎกฉบับทองใหญ

4.9.2  การสังคายนาพระไตรปฎก
- จิตรกรรมฝาผนังเรื่องการสังคายนา วัดมหาพฤฒารามฯ
- วัดมหาธาตุ  (สถานทีส่ังคายนา)

- หอพระมณเฑียรธรรม

- บานประตูวัดสุทัศน

4.9.3   การสถาปนาศูนยกลางพระนคร
- ขอความแสดงการอัญเชิญพระศรีศากยมนุี
- หุนจําลอง,  ภาพถายวัดสุทัศนฯ

4.9.6  การเขามาของตะวันตก
- จิตรกรรมที่ไดรบัอิทธิพลตะวันตก (ขรัวอินโขง)
- แนวคิดที่วา “สวรรคในอก  นรกในใจ”

( พระประธานในพระอุโบสถ วัดอรณุฯ )

“ ใครใจบุญสรางวัดวาอาราม ก็เปนคนโปรด ”
4.9.4  ความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา

4. พุทธศิลปในประเทศไทย(ตอ)การวางผัง

มารตราสวน 1:100

4.8  อยธุยา

เขา

4.9  รัตนโกสนิทร

  นําไปสูการเกิดรัฐสุโขทัย

ออก

4.6.3  วรรณกรรมทางศาสนา
- เตภูมิกถา  (สมุดภาพไตรภูมิ)

ศิลาจารกึ
หุนจําลอง 

- ภาพถาย, แผนผังเจดียวัดชางลอม
4.6.2  การรับพระพุทธศาสนาจากลังกา

และศิลปะจากอาณาจักรรอบขาง 

เครื่องฉายภาพ

เจดียวัดมหาธาตุ

เจดียทรงระฆงั

วัดพระศรีสรรเพชญ

3 มติิ
หุนจําลอง

พุทธมณฑล

4.9.5  วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
- ปฐมสมโพธิกถา
- พระพุทธรูป  40  ปาง

- พุทธปรางควัดอรณุฯ

- วัดพระเชตุพนฯ

- วัดราชโอรส

ศูนยกลางการปกครอง

- พระพุทธธรรมมิศรราช 

ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

หุนจําลอง 

หุนจําลอง 

เครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพ

หุนจําลอง 

ภาพที่  108  แสดงการวางผังสวนจัดแสดงนิทรรศการเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย (สวนที่  2)
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198ภาพที่  109  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย (สวนที่  1)
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ภาพที่  110  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย (สวนที่  2)
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ภาพที่  111  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย (สวนที่  3)
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ภาพที่  112  แสดงรูปดานสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย (สวนที่  4)   
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ภาพที่  113  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย
หัวเร่ืองยอยที่  4.1 วิวัฒนาการสรางงานพุทธศิลป

ภาพที่  114  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย
หัวเร่ืองยอยที่  4.3 สมัยศรีวิชัย
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ภาพที่  115  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  4 พุทธศิลปในประเทศไทย
หัวเร่ืองยอยที่  4.6 สมัยสุโขทัย

5. การออกแบบสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องท่ี  5 พุทธศิลปกับวิถีชีวิต
จากการกําหนดพื้นที่จัดแสดงหัวเร่ืองหลัก คือ พุทธศิลปกับวิถีชีวิต มีหัวขอยอย

ประกอบไปดวย พระพุทธศาสนากับสังคมไทย ประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและพระ
พุทธศาสนาและพระพุทธศาสนากับสังคมไทยสมัยใหม โดยการพัฒนาแนวความคิดจากการ
วิเคราะหที่วางทางสถาปตยกรรมสูการออกแบบที่มีการวางผังที่มีความตอเนื่องตามลําดับของหัวขอ
ยอยในการจัดแสดง โดยสวนจัดแสดงสวนที่หนึ่งคือ พระพุทธศาสนากับสังคมไทยกําหนดใหพื้นที่
จัดแสดงเปนศูนยกลางโดยมีหุนจําลองวัดที่จัดแสดงอยูบนแทนสวนพื้นที่จัดแสดงหุนจําลองชุมชน
ที่ผังบนพื้นอาคารปดทับดวยแผนกระจก ผูใชบริการสามารถเดินผานได ผนังภายในทั้ง 4 ดาน ปด
ลอมจัดเปนสวนภาพถาย แผนขอมูลและภาพจําลอง 3 มิติ  แสดงกิจกรรมตาง ๆ กอนผานไปสูสวน
จัดแสดงที่สองคือ ประเพณีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพื้นที่ภายในแบงออกเปน 2 สวน มี
ขนาดตางกันและตอเนื่องกัน โดยสวนแรกเปนพื้นที่แสดงภาพจําลอง 3 มิติ  แสดงถึงประเพณีและ
พิธีกรรมตาง ๆ สวนที่สองมีขนาดใหญกวา จัดแสดงหุนจําลองศาลาการเปรียญ ภาพถายประเพณี
และพิธีกรรม กอนผานเขาไปสูสวนจัดแสดงที่สามคือ พระพุทธศาสนากับสังคมไทยสมัยใหม โดย
การกําหนดผังภายในที่แสดงการขยายตัวออกตอเนื่องกันสามขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ และ
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ขนาดกลาง พื้นที่แตละสวนจะมีการออกแบบฝาเพดานยกระดับเพื่อใหสอดคลองกับพื้นที่วาง พื้นที่
ขนาดเล็กจัดแสดงภาพถาย แผนภูมิ และภาพจําลอง 3 มิติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
อดีต พื้นที่จัดแสดงขนาดใหญจัดแสดงภาพถาย สวนขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
พื้นที่ขนาดกลางภาพถายและแผนขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของพระ
สงฆโดยมีแผนแสดงขอมูลพระสงฆคือ “ประจักษพยานใหเห็นวาความรวยไมใชความสุข” กอนสู
ทางออกสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรไปยังโถงนิทรรศการชั่วคราว
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205ภาพที่  116  แสดงการวางผังสวนจัดนิทรรศการถาวรเรื่องที่  5 พุทธศิลปกับวิถีชีวิต

F

5.1.1  ศูนยกลางทางความเชื่อ  (การทําบญุ)

5.1.4  ศูนยกลางกิจกรรม

5.3.2  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม

ออก

- แผนผังชุมชนที่มีวัดเปนศนูยกลาง
- แผนขอมลู

- ภาพจิตรกรรม

" การซอมวัดไมไดบุญสรางวัด "

- ภาพจติรกรรม
- ภาพถายบริเวณลานวัด

- กัปปยะกุฏิ  (โรงเรือนเก็บของสวนกลาง) 

- ภาพถายแสดงกิจกรรมที่ยืมของจากวัดไปใช
- โรงธรรม โรงทาน

5.1.3  ศูนยกลางเก็บรวบรวมวัสดุ – อุปกรณ

5.2.2  ประเพณีสงัคม
- ภาพถายประเพณีและพิธีกรรมตางๆ 

5.1.2  ศูนยกลางการศกึษา

- ภาพถายพิธีการอุปสมบทในพระอุโบสถ
- แผนขอมูล

- ภาพจิตรกรรม  การเทศนา,  การบรรพชา,  อุปสมบท

คนดิบ  --> บัณฑิต  (ทิด)

5.1 พระพทุธศาสนากับสงัคมไทย

5.2 ประเพณีและพธิีกรรมทางพระพทุธศาสนา

- ภาพถายประเพณีและพิธีกรรมตางๆ
5.2.1  ประเพณีชีวิต

5.3.1  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอดีต

- ภาพถายขบวนเรือพระราชพิธเีสด็จถวายพระกฐิน
- แผนภูมิแสดงโครงสรางการปกครองคณะสงฆ

- ภาพถายในหลวงพระราชทานพัดยศ

- ภาพถายวัดในอดีตที่มีบานลอมรอบ เปรยีบเทียบกับสภาพปจจบุันทีม่ีอาคารสูงลอมรอบ
- ภาพถายกิจกรรมในอดีตเปรียบเทียบกับสภาพปจจบุนั

5.3.3  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ

- ภาพตลาดนดัเชาพระเครื่องบนหางสรรพสินคา (พุทธพาณิชย)
- ภาพพระพุทธรูปเศียรขาด

5.3 พระพทุธศาสนากบัสังคมไทยสมัยใหม

5. พทุธศลิปกับวถิชีวีติการวางผงั

มารตราสวน 1:100

เขา

- ศาลาการเปรียญ
- วิหารหลวง

  เปรียบเทียบกับระบบราชการ

 “ พระสงค คือ ประจักษพยานใหเห็นวาความรวยไมใชความสุข "
- แผนขอมูล
5.3.4  การปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ของพระสงฆ

ศาลาการเปรียญ

หองควบคมุ

หุนจําลอง 

ชุมชนทีม่ีวัดเปนศูนยกลาง
3 มติิ

ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

3 มิติ
ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

3 มิติ
ภาพจําลอง

3 มติิ
ภาพจําลอง

หองควบคมุ

3 มิติ
ภาพจําลอง
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ภาพที่  117  แสดงการวางรูปดานจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  5 พุทธศิลปกับวิถีชีวิต (สวนที่  1)
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ภาพที่  118  แสดงการวางรูปดานจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  5 พุทธศิลปกับวิถีชีวิต (สวนที่  2)   
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ภาพที่  119  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  5 พุทธศิลปกับวิถีชีวิต
หัวเร่ืองที่  5.1 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

ภาพที่  120  แสดงทัศนียภาพสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องที่  5 พุทธศิลปกับวิถีชีวิต
หัวเร่ืองที่  5.3 พระพุทธศาสนากับสังคมไทยสมัยใหม
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3.  กระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสวนพักผอน

จากกระบวนการในการพัฒนาแนวความคิดโครงการ สูการพัฒนาแนวความคิดในการ
ออกแบบสวนพักผอน คือ ไตรลักษณที่แสดงถึงการปลอยวาง พิจารณาการเกิดขึ้นและดับไป 
(เวทนา สัญญา สังขาร) โดยการนําสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป คือ “สวนธรรม” หรือ “อุทยาน
ธรรม” ที่แสดงถึงความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ การพิจารณาธรรมชาติที่แสดงอยางไรระเบียบไมมี
การปรุงแตง (หยุดปรุง หยุดคิด จิตสงบ ปลอยวาง วางเฉย) อิสระทั้งในสวนของพื้นที่วางและรูป
รางสรางความผอนคลายเพื่อเปนพื้นฐานการนําไปสูการพัฒนา กาย วาจา จิต และปญญา

ภาพที่  121  แสดงกระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสวนพักผอน
 
3.1  การออกแบบสวนพักผอน

จากลักษณะของการวางผังที่กําหนดใหสวนของอาคารวงแหวนสวนกลางเปนพื้นที่สวน
พักผอนเปนสวนเชื่อมตอระหวางสวนจัดแสดงนิทรรศการ  การทําสวนทํากิจกรรม  เปนพื้นที่เปด
โลงไมมีหลังคาคลุมใชสําหรับพักผอนของผูใชบริการระหวางเขาชมนิทรรศการหรือผานไปสูสวน
ทํากิจกรรม  โดยมีการแบงพื้นที่ออกเปน  6  สวน  เทา ๆ กัน  แตละพื้นที่จะมีทางเดินเชื่อมระหวาง
อาคารเปนตัวแบงพื้นที่  การวางผังพื้นที่สวนพักผอน  ออกแบบใหมีการจําลองธรรมชาติประกอบ
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ดวย  ตนไม  สระน้ํา  และที่นั่งพักเปนหินธรรมชาติ  มีการจัดองคประกอบตาง ๆ อยางอิสระเพื่อทํา
ใหเกิดที่วางและมุมมองที่ไมซํ้ากันในแตละพื้นที่สงผลทําใหเกิดความผอนคลายตอผูมาใชบริการ  
มีการจัดพื้นที่สวนบริการหองสุขาเปนอาคารชั้นใตดิน  เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยและลดสิ่งกอสรางที่จะ
ทําลายทัศนียภาพของอาคารเดิม

ภาพที่  122  แสดงการวางผังรวมบริเวณสวนพักผอน

หองน้ําชาย

หองน้ําหญิง

สวนพักผอน

ขึ้น
ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

สระบัว

สระบัว

สระบัว

สระบัว

สระบัว

ขึ้น

ข้ึน
สวนพักผอน

หองน้ําหญิง

สวนพักผอน

ขึ้น
ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

สระบัว

สระบัว
สระบัว

สระบัว

สระบัว

สระบัว

หองน้ําชาย

สระบัว

ขึ้นขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

สวนพักผอน

หองน้ําหญิง

หองน้ําชาย

สระบัว

สระบัว

สวนพักผอน

ขึ้น

ขึ้น

สระบัว

สระบัว

สระบัว

สวนพักผอน

ขึ้นขึ้น

สระบัว

สระบัว

สระบัว

สระบัว
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211ภาพที่ 123 แสดงการวางผังบริเวณสวนพักผอน

สระบวั

ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

ขึ้น

สวนพกัผอน

หองน้ําชาย
หองน้ําหญงิ

ขึ้น

ขึ้น

สระบวั

สระบวั

สระบัว

สระบวั
สระบวั

1:100มารตราสวน

การวางผัง สวนพักผอน
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ภาพที่ 124  แสดงรูปดานสวนพักผอน
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ภาพที่ 125 แสดงทัศนียภาพสวนพักผอน

4. กระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสวนทํากิจกรรม

จากกระบวนการในการพัฒนาแนวความคิดโครงการสูการพัฒนาแนวความคิดในการ
ออกแบบสวนทํากิจกรรมคือ  ไตรสิกขา  ที่แสดงถึงหลักธรรมเพื่อใหดําเนินชีวิตไปในทางที่ดีงาม 
โดยการนําสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป คือ  เสน  สี  รูปทรง  แสง และพื้นที่วางภายในใหมีความ
สอดคลองกับแนวคิดในการฝกปรือความประพฤติ  ฝกปรือจิต  และฝกปรือปญญาเพื่อใหเจริญงอก
งามยิ่งขึ้นไป  เปนการแกปญหาของมนุษยเปนไปเพื่อการดับทุกข     นําไปสูความสุขและความเปน
อิสระอยางแทจริง
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ภาพที่ 126 แสดงกระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสวนทํากิจกรรม

4.1  การออกแบบสวนทํากิจกรรม

จากลักษณะของการวางผังที่กําหนดใหสวนของอาคารวงกลมดานในเปนพื้นที่สําหรับ
ทํากิจกรรม  โดยมีทางเขาสูภายใน  6  ทาง ที่เชื่อมตอจากพื้นที่สวนจัดแสดงนิทรรศการและพื้นที่
สวนพักผอน  โดยมีหองปฏิบัติงานเจาหนาที่และหองสมุดพระไตรปฎกเปนอาคาร 2 ช้ัน  อยูโดย
รอบ  สวนพื้นที่ภายในจัดเปนพื้นที่ทํากิจกรรม  เชน  นั่งสมาธิ  ฟงธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ มีการจัด
ที่นั่งภายในเปนวงกลมลดระดับ  โดยมีจุดศูนยกลางของพื้นที่เปนประติมากรรมรูปดอกบัว  ผนัง
โดยรอบเจาะชองซอนไฟ  เพดานเปนโคมโคงดานบนเจาะชองแสงทรงกลมเปดใหแสงธรรมชาติ
สองผานสูพื้นที่ดานใน  เพื่อเนนความสําคัญของพื้นที่วาง
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โถงทางเขาทางเขา

ทางเขา

โถงทางเขา

ทางเขา

โถงทางเขา

ทางเขาโถงทางเขา

โถงทางเขา

ทางเขา

โถงทางเขา

ทางเขา

หองสมุดพระไตรปฎก

หองปฏบิัติงานเจาหนาที่

หองปฏบิัติงานเจาหนาที่

หองสมุด
พระไตรปฎก

พระไตรปฎก
หองสมุด

หองปฏบิัติงานเจาหนาที่

สวนทํากิจกรรมการวางผัง

มารตราสวน 1:100

ภาพที่ 127 แสดงการวางผังสวนทํากิจกรรม
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ภาพที่ 128 แสดงรูปดานสวนทํากิจกรรม
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ภาพที่ 129 แสดงทัศนียภาพสวนทํากิจกรรม
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5.  หุนจําลองโครงการ

               ภาพที่ 130 แสดงหุนจําลองสวนโถงทางเขาและโถงนิทรรศการชั่วคราว

                ภาพที่ 131 แสดงหุนจําลองสวนโถงทางเขาและโถงนิทรรศการถาวร
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             ภาพที่ 132 แสดงหุนจําลองสวนทํากิจกรรม

              ภาพที่ 133 แสดงหุนจําลองสวนพักผอน
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บทท่ี 6

บทสรุปและเสนอแนะ

การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลปเพื่อออกแบบตกแตงภายในพิพิธภัณฑพุทธศิลปมีจุด
มุงหมายเพื่อเปน “แนวทางหนึ่ง” ในการใหความรูทางพระพุทธศาสนาแกประชาชนที่แตกตางไป
จากการศึกษาในศาสนสถานและสถานศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และงายตอความเขาใจ โดยยังคงเนื้อหาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาไดดังเดิมดวยการนํางาน
พุทธศิลปมาเปนสื่อใหความรูทางพระพุทธศาสนาในพิพิธภัณฑ

ในขั้นตอนของการศึกษานั้น ไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาออกเปน 2 ขอหลัก 
คือ

1. ศึกษางานพุทธศิลป และองคกรประกอบสําคัญของพิพิธภัณฑเพื่อกําหนดรูปแบบ
โครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป

2. ศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลปในรูปสื่อสัญลักษณ เพื่อออกแบบตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑ

1.  สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาตามกรอบของวัตถุประสงค สามารถสรุปผลการศึกษาดังตอไปนี้

1.1 รูปแบบโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป

การกําหนดรูปแบบโครงการพิพิธภัณฑ จําเปนตองทราบถึงความหมายของงานพุทธ
ศิลป คุณลักษณะ เนื้อหา ประเภท ตลอดจนความหมายบทบาทหนาที่ หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางและองคประกอบตาง ๆ ภายใน
พิพิธภัณฑ โดยการศึกษาจากขอมูลภาคเอกสาร และการศึกษาจากโครงการตัวอยางซึ่งสามารถสรุป
รูปแบบไดดังตอไปนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



221

ตารางที่ 25 แสดงสรุปรูปแบบโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป

สรุปรูปแบบโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลป
ประเภท พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง (สงเสริมใหเกิดการเรียนรู โดยมีผูชมเปนศูนย

กลาง) โดยนํางานพุทธศิลปมาเปนสื่อใหความรู เสริมสราง ศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนาในพิพิธภัณฑ

การวางเรื่อง
(การลําดับเรื่อง)

หัวเร่ืองใหมวางตามลําดับเหตุการณ (Chronological) และสรุปเนื้อหาใน
แตละเรื่อง (Thematic) ในหัวขอยอย

ส่ือ วัตถุจําลอง, โสตทัศนูปกรณสมัยใหม
วิธีการจัดแสดง สื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลปสรางที่วางภายในใหสอดคลองกับเนื้อหา

1.2  ปรัชญาในงานพุทธศิลปในรูปสัญลักษณ เพื่อการออกแบบตกแตงภายในพิพิธภัณฑพุทธศิลป

1. ปรัชญาในงานพุทธศิลป ในรูปสื่อสัญลักษณ
การกําหนดแนวคิดในการออกแบบโครงการพิพิธภัณฑพุทธศิลปจําเปนตองทราบ

ถึงความหมาย ประเภทของปรัชญาในงานพุทธศิลปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงเนื้อหา วิธีการ
นําเสนอสื่อสัญลักษณ และจุดมุงหมายของปรัชญาในงานพุทธศิลป โดยทําการศึกษาจากขอมูลภาค
เอกสาร สามารถสรุปปรัชญาในงานพุทธศิลป ดังนี้

งานพุทธศิลปในอดีตมีเนื้อหาและที่มาจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุ
ประสงคที่จะบอกเลาเรื่องราว เปนสิ่งเคารพบูชาแทนพระพุทธองค และใชเพื่อประกอบกิจกรรม 
โดยวิธีการนําเสนอผานงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ผานสื่อสัญลักษณ คือ 
เสน สี รูปทรง พื้นผิว แสงเงา วัสดุ และที่วาง (บรรยากาศ) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อ จรรโลงใจ เกิดความ
ศรัทธา เขาใจในหลักธรรมคําสอน เพื่อเปนหนทางการดับทุกขนั้นเอง

2. การออกแบบตกแตงภายในพิพิธภัณฑพุทธศิลป
 การออกแบบตกแตงภายในพิพิธภัณฑพุทธศิลป เปนการนําผลการศึกษาวิเคราะหที่
ไดจากแนวคิดปรัชญา คือ หลักธรรมคําสอน ที่มุงเนนใชแกปญหาสังคมและปจเจกบุคคล คือ  
ไตรวัฏ ไตรลักษณ และไตรสิกขา โดยนํามาสรุปเปนพื้นที่ใชสอนภายในโครงการ 3 สวน คือ

1. สวนจัดแสดงนิทรรศการ แสดงถึงความตอเนื่องเคลื่อนไหว นําเสนอหัวเร่ือง
หลักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรม และงานพุทธศิลปจากอดีตจนถึงปจจุบัน  
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โดยมีวัตถุจัดแสดงเปนหลัก ผานสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป คือ กนหอย ดอกบัว ภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง และที่วางภายในและภายนอกของงานสถาปตยกรรม ดวยเหตุผลที่วาการอธิบายพระพุทธ
ศาสนาใหมคีวามเปนเหตเุปนผลสอดคลองกบัหลักวทิยาศาสตร โดยอาศยัหลักการและเหตผุลลวน ๆ 
เพียงอยางเดียวนั้นไมมีพลังเพียงพอที่จะทําใหประชาชนสวนใหญมั่นคงในศีลธรรมได หากตอง
อาศัยพื้นฐานทางดานจิตใจเปนตัวรองรับดวย ดังนั้น ที่วาง (บรรยากาศ) จึงเปน “แนวทางหนึ่ง” ที่
สามารถกอใหเกิดความรูสึกเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

2. สวนพักผอน แสดงถึงสัจธรรม ความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความ
ไมเที่ยง เพื่อปลอยวางพิจารณาการเกิดขึ้นแลวดับไป ผานสื่อสัญลักษณในงานพุทธศิลป คือ  
“สวนธรรม” หรือ “ธรรมอุทยาน”

3. สวนทํากิจกรรม แสดงถึงขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับฝกอบรม กาย วาจา จิตใจ 
และปญญา ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด คือ ความหลุดพน หรือ นิพพาน 
ผานสื่อสัญลักษณ คือ ผนังพระวิหาร ดอกบัว วงกลม แสง

2.  ขอเสนอแนะ

การนําผลการศึกษาในวิทยานิพนธนี้ไปเปนแนวทางในการออกแบบตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑพุทธศิลป จําเปนตองพิจารณาปรับปรุงเพิ่ม ไดแก

1. การศกึษาปรชัญาในงานพทุธศลิปจาํเปนตองศกึษาจากวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วของ
จากหลายสวนมาประกอบ ที่สามารถเปนที่ยอมรับได เพื่อปองกันแนวความคิดที่เปนอัตวิสัยและ
ขอโตแยงตาง ๆ ที่อาจเกดิขึ้นภายหลังได

2. การศึกษาเนื้อหา (เร่ือง) ในการจัดแสดงนิทรรศการในขั้นตอนการศึกษาจําเปนตอง
ศึกษาในสวนของพุทธศาสนา และพุทธประวัติ เพื่อเปนการกําหนดเนื้อหาและวัตถุแสดงเปนสวนที่
มีความสําคัญมากที่สุด กลาวคือ เปนตัวความรูที่พิพิธภัณฑตองสงตอผูชมใหผูชมรับรู

3. การอธิบายถึงปรัชญาในงานพุทธศิลปในรูปสื่อสัญลักษณในสวนของที่วาง
(บรรยากาศ) เนื่องจากเปนเรื่องของ “ความรูสึก” ซ่ึงเปนเรื่องยากที่จะหาขอยุติ

4. การเลอืก ตาํแหนงทีต่ัง้ และสภาพแวดลอมโครงการ ซ่ึงมคีวามสาํคญัแยกเปน 2 สวน
คือ ตําแหนงที่ตั้งกอใหเกิดความสําคัญในแงของความหมายและเอื้ออํานวยในการเขาสูโครงการ  
สงผลใหพิพิธภัณฑสถานเปนศูนยกลางของชุมชน และสภาพแวดลอมภายในที่ตั้งโครงการ 
สามารถนํามาสรางความสัมพันธระหวางเนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการและนําไปสูการเขาถึง
ในเนื้อหาของการจัดแสดง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



223

3.  ขอเสนอแนะที่ควรทําการวิจัยในอนาคต

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองเนื้อหา (รูปธรรม) และวิธีการนําเสนอ (นามธรรม) ของงาน
พุทธศิลปในอดีต เนื่องจากเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของงานพุทธศิลปในอดีต (ซ่ึงไดผานกระบวน
การลองผิดลองถูกจนเกิดความลงตัวทั้งดานศิลปะและเรื่องราวทางศาสนา ตลอดจนการนําเสนอ) 
โดยการวิเคราะหจากตัวอยางงานพุทธศิลปในอดีต
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