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     วัดในปจจุบนัมีการพัฒนากันไปอยางหลากหลายพรอม ๆ กับความคิด ความเชื่อท่ีมีตอพุทธ
ศาสนา ซึ่งนับเปนการปรับตัวไปตามสภาพสงัคม แตเนื่องจากการปรับตัวดังกลาวเปนไปอยางขาดความรู 
ความเขาใจอยางแทจริง ตอพทุธธรรมแท  และการสรางสรรคพุทธสถาปตยกรรม ทําใหเกิดปญหาตาง  ๆ  
ตามมามากมาย ทั้งตอตัวสถาปตยกรรม สถาบันทางศาสนา และพุทธบริษัท  หากไดทําการศึกษาความ
เปนมาของปจจัยดังกลาวนับแตอดีตแลว ก็เชื่อไดวาจะสามารถทําความเขาใจกบัปญหาที่เกิดขึ้นอยูใน
ปจจบุัน  และนําไปสูหนทางการบรรเทา หรือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นตอไปได 
     การศึกษาถงึพัฒนาการความคิดความเชือ่ทางพุทธศาสนาในสังคมไทย ทําใหเห็นไดวา ไมวา
ยุคสมัยจะเปลีย่นแปลงไปอยางไร ความคิด ความเชื่อในลักษณะของศรัทธานําปญญาก็ปรากฏเปนหมู
ใหญของสังคม  เนื่องจากเปนส่ิงที่ทําไดงายกวาการนอมไปสูความรู ความคิด การปฏบิัติในทางปญญา 
การออกแบบวดัดงแมนางเมือง จึงเลือกที่จะใชวธิีการแหงศรัทธาที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรม เปนเครื่อง
โนมใจใหคนเขาวัด ไดรับการขัดเกลาจิตใจ และรับการเรียนรูสาระพุทธธรรม ผานทางพระภิกษุ  
สถาปตยกรรมและธรรมชาติโดยรอบ 
     ความตองการสรางวัดใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบนั ทําใหเกิดการศึกษาความเปนมานับ
แตอดีตจวบจนปจจบุัน ซึ่งปรากฏวามปีญหาเกิดขึ้นตอพุทธวัฒนธรรมหลายประการ   รวมกับกรณีศึกษา
วัดและสถานปฏิบัติธรรม ที่จะนําไปสูการสรางพื้นที่ หรือกจิกรรมแบบใหมที่จะสามารถตอบสนองตอชมุชน
และสังคมปจจบุันได ทั้งเทคโนโลยีอาคารสมัยใหมที่จะนําไปสอดรับปรับใชกับการสรางงานสถาปตยกรรม
ไทยเพื่อแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นใหหมดไป 
     บริบทความเปนเมืองโบราณรวมสมัยทวารวดีที่คนในชุมชนใหความสําคัญอยางมาก คือแรง
บันดาลใจสําคญัในการสรางรูปแบบใหเกิดเอกลักษณสําคัญของพื้นที่ ประสานไปกับการศึกษาสาระพุทธ
ธรรมที่นํามาคดิรวมในการออกแบบ ทั้งนี้โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขปจจัยที่ความเจริญของชมุชนสมบูรณอยาง
เต็มท่ีแลวในอนาคต      การศึกษาทีผ่านมาพบวา สถาปตยกรรมเองเปนเพียงสวนหนึ่งของการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในสวนพุทธวฒันธรรมเทานั้น  หนทางอื่นที่ตองนํามาพจิารณาประกอบ คือการจับมอืกัน
ของ รัฐบาล, วัด, และพุทธศาสนิกชน ในการรวมหาทางออกที่เหมาะสมทั้งในสวนนโยบาย หรือวิถทีางที่
เปนรูปธรรมตอไป 
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     The  development of temple architecture related to Buddhist ideologies and culture in 
dimension of space and time. At  the moment the design of temples in Thailand are different from 
traditional design in both function and style. That caused several problems to many objects including 
the architecture itself, the Buddhist organizations as the Buddhist people. Incase people concerned on 
the Buddhist philosophy, the good understanding on it was able to solve this  problems. 
     The review study on the development  of Buddhist ideologies in Thai society referred the 
ideas which Thai people required to believe on. Due to the Dhamma practices were too difficult for 
them to reach, they turned to concentrated on the faith and activities instead of the theme of Buddhist 
philosophy. 
     Thus, this study ; the design of  Wat Dongmaenangmuang aimed to begin with the faith in 
Buddhism on architecture design to persuade people attended the temple. After their attention, the 
Buddhist ideologies and philosophy were turned to their  perception from the monks’s teaching, the 
architecture design and the surrounding environment. 
     Since the requirement to created the temple that suitable in this present time started, The 
concerning on the history background of the temple site and the process of architecture design were 
very important. Many review case studies also showed several ideas mentioned on space organizing, 
new activities that society required and modern building technologies to support the design of Thai 
architecture during current time. 
     As result, this study mentioned on the history background of this area which was one of the 
Davaravati city and the society concerned about that. This was the most important inscription on 
architecture form creativity. Moreover, the concept of Buddhist ideologies were included on the 
process of design. 
     Lastly, this study mentioned only the architecture design that was a piece of the solution 
process. The rest of them need the cooperation from the government, temples and the Buddhist 
people to make them concerned on the main theme of Buddhist philosophy. 
monks and Buddhists to find the proper policy or really active process. 
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