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 การศึกษาคัมภีรใบลานไดมุงเนนการศึกษาถึงลักษณะและนัยสําคัญ ดานรูปธรรม ไดแก 
ลักษณะทางกายภาพ ข้ันตอนการทํา รูปแบบทางศิลปะ และดานนามธรรมที่แฝงอยูอันเปนสัญลักษณ
ที่เตือนใหเกิดสติ เพื่อระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา และสามารถนําหลักคํา
สอนเรื่องสติมาใชในการดําเนินชีวิต เพราะการเจริญสติ ทําใหผูปฏิบัติเกิดความเขาใจ สัจธรรมความ
จริงของสิ่งทั้งปวงที่เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป และเกิดศรัทธา ความเช่ือ วาวิถีทางแหงพุทธธรรมคือวิถีทาง
แหงชีวิต สําหรับวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมืองซึ่งเผชิญปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การมีสติระลึก
ตัวอยูเสมอชวยใหการดําเนินชีวิตงายและมีความสุขมากข้ึน เมื่อนํามาเปนแนวทางการปฏิบัติตน
ในขณะทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงเปนหนทางหน่ึงที่จะสงผลใหพบทางแหงความสุขที่
แทจริง เขาใจและพรอมรับมือกับปญหาดวยสติปญญาทางธรรม 
  ในการเก็บขอมูลของวิทยานิพนธฉบับน้ีผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามวัย
ทํางานยานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พรอมทั้งวิธีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญกิจกรรม
การเจริญสติ จํานวน 5 คนและการสังเกตดวยตัวเอง จากน้ันจึงทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative Data Analysis) โดยวิเคราะหความเปนเหตุเปนผลกันของเรื่องตาง ๆ และ
ความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ ของเน้ือหา (Content Analysis) โดยใชความสัมพันธตามหลัก
ตรรกะและใชการบรรยายเชิงพรรณนา พรอมทั้งดูความตองการรูปแบบและกิจกรรมจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชในงานออกแบบ 
  ผลของการสังเคราะหขอมูลการศึกษาคัมภีรใบลาน คือ “ลําดับเวียนเปลี่ยนผัน สัจธรรม
ยากเลือน” และพัฒนาสูการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม โดยแสดงถึงสัจธรรม 
ลําดับของการเปลี่ยนแปลง ที่เปนความจริงยากลบเลือนของสิ่งทั้งปวง แฝงในรูปทรงอาคาร วัสดุ ที่
วาง แสงและเงาจากธรรมชาติที่เกิดจากการออกแบบพื้นที่ และการจัดวางเฟอรนิเจอรภายใน
โครงการ ที่สงเสริมใหผูใชงานเกิดการระลึกรูตัว เขาใจสัจธรรม พบความสุขที่แทจริงและพรอมดําเนิน
ชีวิตตอไปอยางมีสติ  
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 The study of palm-leaf scripture is designed for learning characteristics 
and important natural forms such as palm-leaf scripture physical, making process, art 
style of scripture and hiding meaning about consciousness. These paraphrase an 
important content for the way of life. From this learning, Buddha's teaching reminds 
the truth that people should be aware of their life. At the present time, urban life is 
considered as a busy life. Applying awareness and consciousness will lead to the real 
happiness of everyday life.  
 This study uses data from survey questionnaires, which includes 400 
working-age persons. Interviewing and observing of 5 meditation specialists is also 
adopted. Furthermore, qualitative data analysis and content analysis are used to 
delineate the outcome.  
 This consequence will be use as a concept design. In conclusion, the 
result from studying is "the sequence of unchanging truth" and is developed to the 
main design of Dhamma space. All details such as planning, material, space and light 
are intended to show the truth of study. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวย
ศาสตราจารยพยูร  โมสิกรัตน รองศาสตราจารยสิทธิพร  ภิรมยรื่น ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัย รวมทั้งรอง
ศาสตราจารย ดร. ร.ต.อ.อนุชา  แพงเกษร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ศาสตราจารยเอกชาติ 
จันอุไรรัตน ผูชวยศาสตราจารยเทิดศักด์ิ  เหล็กดี และอาจารยไพบูลย  จิรประเสริฐกุล ผูทรงคุณวุฒิ 
ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมน้ี
ถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยดร. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย คุณจันทิพ  
ผองแผว คุณกิตติศักด์ิ รุงเรืองวัฒนชัย คุณยุวเรศ วุทธีรพล และอาจารยชาลี  ไกรฤกษ ที่กรุณาให 
คําปรึกษา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมน้ีสมบูรณย่ิงข้ึน 
 ขอขอบพระคุณอาจารยศรีสมร กสิวัฒน และคุณวิฑิตา ประชานุกูล  ที่กรุณาเปน
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบและแกไขเครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณ      
 ขอขอบคุณบิดา มารดา ครอบครัวประชานุกูล คุณธีรสุต ชัยชนะ คุณวรจักร เต็มพรอม 
คุณดาริน ธีรภากุล คุณปริภาพ ยังมีวิทยา คุณนิโลบล หาญพานิช คุณวิไลศรี ชํานาญกิจ รวมถึงพี่ ๆ 
และเพื่อน ๆ รุน 6 และรุน 7 สําหรับแรงกายและกําลังใจที่สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจน
สําเร็จลุลวงดวยดี 
 คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยที่อบรมสั่งสอน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน  
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