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K 42262053 : สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
คําสําคัญ : วัดดงแมนางเมือง / ทวารวดี 
     ประกจิ   ลัคนผจง : วัดดงแมนางเมือง (WAT DONGMAENANGMUANG) อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ :     รองศาสตราจารยสมคิด      จิระทัศนกุล       และ      อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร.  
200 หนา. ISBN 974-464-056-1 
     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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K 42262053 : MAJOR : THAI ARCHITECTURE 
KEY WORD  : WAT DONGMAENANGMUANG/ DVARAVATI 
     PRAKIT  LUKKANAPHAJONG :  WAT DONGMAENANGMUANG. THESIS ADVISORS 
: ASSO. PROF. SOMKID  JIRATASSANAKUL AND, WANIDA  PUENGSOONTORN. 
237 pp. ISBN 974-464-056-1. 
     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. 
Department of Architecture  and Related Arts    Graduate School, Silpakorn University    Academic Year 2003 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
 
 ความเปนมาของโครงการ 
     วัดเปนสถานที่ซึ่งเกี่ยวพนักับวิถีชวีิตของคนไทยมาเปนเวลาชานาน  ชีวิตทกุชีวิตใน
สังคมไมวาระดับใด  ลวนมคีวามเกี่ยวของกับวัดมาโดยตลอด     ไมวาจะเปนดานการเมือง  การ
ปกครอง การศาสนา  วัฒนธรรม การศึกษา  หรือศิลปวิทยาตาง ๆ  หากมองวัดในสังคมปจจบุัน
แลว จะพบไดวามกีารเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่และรปูแบบบางประการไปจากเดิมบางแลว  ดัง
จะเหน็ไดจากความพยายามสรางถาวรวตัถุใหใหญโตอยางขาดเหตผุลที่เหมาะสม หรือ ความไร
ระเบียบในการพัฒนาถาวรวัตถุในวัด รวมถึงการที่ผูคนเริ่มระแวงระวัง ขาดศรัทธาตอสงฆ ผูซึ่งเคย
เปนทเีคารพศรัทธา  เปนทีพ่ึ่งแกชมุชนในอดีต    วดัและชุมชนรอบขางตางคนตางอยูมิไดมีการ
อุปถัมภค้ําจุน และตรวจสอบคัดคานความประพฤติของกันและกันอีกตอไป  ปญหาดังกลาวที่
เกิดขึ้นแกวัดจะไดรับการแกไขอยางไร คําตอบทางหนึ่งนาจะอยูที่การสรางวัดใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมสังคมในปจจุบัน และมีกิจกรรมรวมกับชุมชนไดอยางสรางสรรค 

    การทีพุ่ทธศาสนาจะมัน่คงดํารงอยูได จาํเปนตองมกีารสมานสามัคคีกันเปนอยางดีของ
พุทธบริษัทสี่ ซึ่งประกอบไปดวย ภิกษุ ,ภิกษุณ,ีอุบาสก,อุบาสิกา      แมวาทุกวันนีภิ้กษุณีไดหมด
ไปจากประเทศไทยแลว โดยอาศัยอํานาจทางการเมืองเขาแทรกแซง     แตองคพทุธบริษทัที่เหลือ 
ยังคงสามารถที่จะรวมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และสรางความวัฒนาใหแกพทุธศาสนาได 
โดยอาศัย “วัด” เปนศนูยกลางแหงการทาํกิจกรรมตาง ๆ รวมกนั   
     วัด คือ ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  มีอาคารสิ่งกอสราง 
ถาวรวัตถุตาง ๆ  ทัง้เพื่อการสักการะบูชา และบําเพ็ญศาสนกจิของพทุธศาสนิกชน   รวมทั้งอาคาร
ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของภิกษุสงฆ ซึ่งไดรับการสรางอยางเต็มกําลังของผูสราง1  ซึ่งตลอดเวลาที่ผาน
มาอยางยาวนาน พทุธศาสนิกชนก็ไดใชวดั เปนสถานที่ทาํกิจกรรมตาง ๆ อันเกีย่วเนื่องกบัพทุธ
ศาสนามาโดยตลอด 

                                                 
    1 กรมศิลปากร, วัดหลวงในสมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เอ.พี กราฟฟคดีไซน, 2540), 

5.  
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    พทุธศาสนา จึงยอมเรียกไดวาเปนศาสนาประจาํชาตไิทย เพราะมคีวามเกี่ยวของกับวถิี
ชีวิตของคนไทยเปนอยางมาก สรางคุณูปการแกสังคมไทยมาโดยตลอด กลาวไดวาพทุธศาสนามี
ความสาํคัญตอชาติโดยแทจริง  ซึ่งสามารถที่จะชีถ้งึความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะเปน
ศาสนาสาํคัญประจําชาติไดดังนี2้ เชน ความสําคัญในฐานะเปนรากฐานทางวฒันธรมไทย,  เปน
ศูนยรวมจิตใจของคนในชาต(ิอันกอใหเกิดความสามัคคี), เปนหลักนําทางในการพฒันาชาต ิ เปน
ตน  โดยแหลงกําเนิดสายธารแหงความสําคัญตาง ๆ เหลานี้ก็คือ “วัด” นัน่เอง 

    ในอดีตวัดเปนทัง้ศูนยกลางการสมาคม  เปนสถานที่ใหการศึกษาทุกระดับ นับแตการ
เร่ิมตนหัดเขียนอาน  เปนแหลงควบคุมจริยธรรมสวนรวม  เปนที่สอนความรูทางพทุธศาสนา เปน
ศูนยพฒันาทองถิ่น เปนที่ปูพืน้ฐานทางดานศิลปกรรม เปนแหลงการสรางสรรคทางศิลปกรรม  
บางโอกาสเปนสถานที่รักษาพยาบาลผูปวยไขดวย  นอกจากนัน้ก็เคยเปนสถานที่ฝกสอนอาวุธ 
และตําราพิชยัสงครามในอดตี    วัดจงึเปนสัญลักษณของความเจริญแหงทองถิน่เกอืบทุกประการ  
มีความผกูพนัและมีอิทธพิลตอชีวิตของผูคนตั้งแตเกดิจนตาย3 

    ฉะนั้นจงึกลาวไดวา  วัดมีความเกี่ยวของทางวัฒนธรรมของผูคนในสังคมเปนอยางมาก 
จนรูสึกไดวาศาสนาและวัฒนธรรมคือส่ิงเดียวกนั  ซึ่งพระธรรมปฎกกลาวถงึ พระพทุธศาสนาที่คน
ไทยเราเกี่ยวของวา แยกไดเปนสองดานคอื4 

    - ดานที่เปนพระธรรมวนิัย ซึ่งเรียกวาพทุธธรรมอยางหนึ่ง  และ 
    - ดานที่เปนวัฒนธรรม อีกอยางหนึ่ง 
    พทุธศาสนาดานทีห่นึง่ ยอมเปนหลักแทแหงพุทธศาสนา  ดานที่สองเปนลักษณะพทุธ

ศาสนาอยางทีค่นไทยรูและเขาใจ  ประพฤติสืบตอกันมาอยางสอดคลองกับวถิีชีวติของผูคน  โดย
พระพทุธศาสนาทั้งสองดานตองอิงอาศัยกนัและกนั   กลาวคือ พุทธศาสนาดานที่เปนวัฒนธรรม
ทําใหพระพุทธศานามีความสอดคลองตอการดําเนินชวีิตของคนในสงัคมได ในขณะที่พทุธศาสนา
ดานที่เปนพระธรรมวินัย ทาํใหพุทธศาสนาสวนวัฒนธรรมถูกหลัก โดยควบคุมใหศรัทธาของคน

                                                 
    2 พระธรรมปฎก, ความสาํคัญของพทุธศาสนาในฐานะศาสนาประจาํชาต,ิ พิมพคร้ังที่ 9 

( กรุงเทพฯ : มูลนิธพิุทธธรรม, 2540), 16-73. 
    3 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวทิยาลยั

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร, 2540), 12. 
    4 พระธรรมปฎก, ความสาํคัญของพทุธศาสนาในฐานะศาสนาประจาํชาต ิ(กรุงเทพฯ:

มูลนิธพิุทธธรรม,2540), 98-101. 
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ประกอบไปดวยปญญากาํกบัอยู   ในปจจุบันที่กลาวกันวาพระพทุธศาสนากาํลังเสื่อมนัน้  ตอง
เขาใจวาหมายถึงพุทธศาสนาดานที่เปนวฒันธรรม  โดยจะเหน็ไดจากแบบปฏิบัติของผูคนทีก่ําลัง
หางออกจากหลักการอันแทจริงดานธรรมวินัยออกไปทกุที  สวนพระพุทธศาสนาดานพระธรรมวนิัย
นั้นยอมไมมีความเสื่อม     และสิ่งที่สงัคมไทยกาํลังประสบอยูนี ้ เกิดจากการปลอยปละละเลยตอ
วัฒนธรรมเดิมของตน  เขาใจวัฒนธรรมเดิมไขวเขว ผดิพลาดคลาดเคลื่อน  ประกอบกับการตื่น
ความเจริญทางวัตถุและระบบตาง ๆจากตะวันตก จนมองขามความสาํคัญของวัฒนธรรมตนไป 

    ปญหาทีเ่กดิขึ้นกับพทุธศาสนาดานวัฒนธรรมนัน้ไดดําเนนิมาเปนเวลานานแลว ดังจะ
เห็นไดจากการปรากฏหลักฐานของเอกสารหนงัสือตาง ๆ  นับยอนไปไดนับทศวรรษ  กระทั่ง
ปจจุบันกย็ังเปนปญหาทีพ่ดูถึงกนัอยู ไมวาจะเปนฝายสงฆหรือ พทุธศาสนิกชน เชน 

    - ศาสนาเพือ่สังคม โดยศาสตราจารย นพ.ประเวศวะสี,สนพ.มูลนธิิโกมลคีมทอง,2525. 
    -พุทธธรรมกับสังคมโดยศาสตราจารยนพ.ประเวศวะสี,สนพ.มูลนธิิหมอชาวบาน,2526. 
    - ลักษณะสังคมแบบพทุธ โดย พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตตโต) ,เจริญวิทยการพิมพ

,2527. 
    - พทุธศาสนากบัสังคมไทย โดย พระเทพเวท ี (ประยุทธ ปยุตตโต) ,เรือนแกวการพิมพ

,2532. 
    -วิกฤติพทุธศาสนา,สัมมนาทางวิชาการโดยศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร มศก. ,2542 เปนตน 
    นอกจากนีก้็ยังมีเอกสารหนงัสือ ที่กลาวถงึปญหาสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม ซึ่งเปนขอมูลที่ไมควรมองขามเชนกนั เชน 
    - แนวคิดและยุทธศาสตร โดยศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะส,ีสนพ.มูลนธิิโกมลคมีทอง

,2536. 
    - ผาขาวมา,ผาซิน่,กางเกงใน และ ฯลฯ วาดวยประเพณีการเปลีย่นแปลงและเรือ่งสรรพ

สาระ โดย อ. นิธิ เอียวศรีวงศ, 2538. 
    - ยุคสมัยไมเชื่ออยาลบหลู  โดย อาจารยนิธ ิเอียวศรีวงศ,  แพรวสํานักพิมพ , 2541. 

                - พระธรรมปฎก ,ประเวศ วะส,ี เอกวทิย ณ ถลาง วัฒนธรรมเสวนา, สํานกังานการคณะ
กรรมคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ ,2544. เปนตน 
     การศึกษาปญหาที่เกิดขึน้ในเชงิสังคม วัฒนธรรม ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับสถาบนัทาง
ศาสนา หรือพทุธศาสนาดานวัฒนธรรมนี้ นาจะมีสวนชวยใหผูศึกษาเขาใจปญหาทีเ่กิดขึ้นกับวัดใน
สังคมปจจุบนัไดอยางรอบดานขึ้น เพื่อนาํไปสูการแกปญหา บรรเทาปญหา และปองกันปญหา ทั้ง
โดยวิธกีารทางนโยบาย และการจัดการทีด่ีทางสถาปตยกรรม 
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    ปญหาทีเ่กดิขึ้นทั้งที่เปนสวนวัฒนธรรม และตัวสถาบันทางศาสนา ลวนมาจากการรับ
วัฒนธรรมใหมเขามา  ซึง่ตามจริงแลว การรับวัฒนธรรมไมใชเร่ืองแปลกใหมอะไร  โดยตัว
วัฒนธรรมยอมมีความเปนพลวัตรที่มกีารเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  อยูทีท่าทีของผูคนใน
สังคมที่จะมีตอวัฒนธรรมใหมที่แพรเขามาอยางไร  โดยการศึกษาของนักวิชาการอาจสรุปทาททีี่
ผูคนมีตอวัฒนธรรมได สี่ประการคือ5 

1. การเฉยเมย ไมมีทาทีตอวฒันธรรมใหมอยางไรเลย 
2. การยอมรับส่ิงใหมใสตน โดยขาดการไตรตรองขอดี และขอดอย 
3. การถวิลหาวฒันธรรมเดิม แตก็พยายามปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมใหมอยาง

สับสน 
4. รูและเขาใจอดีต เขาใจปญหา และปรากฏการณในปจจุบัน มีความเชื่อมั่น 

และมีความรูพอจะปรับตัวปรับวัฒนธรรมใหเหมาะแกการเปลี่ยนแปลงได
อยางรูเทาทนั 

    ลักษณะทาทีตอการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมแบบที่สี่นี้เองทีจ่ะทาํใหอยูรอดได    
ทาทีของวัดตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็นาจะเปนไปในลักษณะนี้เชนกนั  ความสาํคัญของ
การคํานงึถงึทาทีของวัดที่สอดคลองตอสังคมวัฒนธรรมปจจุบันนาจะทําใหวัด กลับมามีบทบาท
และหนาทีท่ี่สมัพันธกับชุมชนไดดีดังเชนอดีต สรางใหชมุชนเขมแข็ง โครงสรางทางสังคมของชุมชน
จะเขมแขง็ได  ตองเกิดจากการที่ผูคนในชมุชนถกูหลอหลอมที่ดีจากวดัในชุมชนนัน้เอง6 
     เทาที่ผานมาเราจะเหน็ไดวาพุทธศาสนาดานวัฒนธรรมพยายามทีจ่ะปรับตัวให
สอดคลองกับยุคสมัยอยูเร่ือยมา  นับแตสมัยทานพทุธทาสที่จับเอาพทุธศาสนากับวิทยาศาสตรมา
เขาคูกัน  เพื่อการอธิบายความมีเหตุมีผลของพุทธศาสนา   สนัติอโศก ทีมุ่งปฏิบัติในทางที่ตอตาน
วัตถุนยิม ปฏิเสธความคิดแบบปจเจกนิยม ดวยการเนนชีวิตรวมหมู  และการตอตานไสยศาสตรใน
ทุกรูปแบบ  กระทัง่มาถึงวดัพระธรรมกาย ที่ทาํใหผูคนละเลิกอบายมุขได  แตก็สงเสริมใหผูคนตั้ง

                                                 
    5 เอกวทิย   ณ ถลาง, เพื่อความเขาใจวฒันธรรม (กรุงเทพฯ : อมรินทร พร้ินติง้ กรุฟ, 

2534), 20-21.  
    6 ประเวศ วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทนัสังคม, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

หมอชาวบาน, 2540), 33-67. 
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หนาตั้งตาหาเงินสะสมทรพัย  การสอนเปนแบบทนุนยิมเนนวัตถุ เชนทาํบุญใหกลายเปนสินคา  
ทําใหเกิดปญหาตามมาอยางมากมาย7 
     ทีก่ลาวมาขางตนนี ้  คอืส่ิงที่เปนปญหาอยางเปนภาพรวมของพทุธศาสนา แมวาใน
พื้นที่บางแหงอาจมิไดประสบปญหาอยางที่สังคมกําลงัถกเถยีงกันอยู  แตก็ไมอาจยืนยนัไดวา ใน
อนาคตเมื่อความเจริญ และวัฒนธรรมอยางตะวนัตกของชุมชนเมืองไดแพรขยายไปสูชุมชนรอบ
นอกแลว จะไมสรางปญหาเดิม ๆ ใหเกิดขึ้นอีก 
     นอกเหนือจากปญหาอยางเปนภาพรวมแลว  ในแตละชุมชนยอมมีลักษณะปญหา
เฉพาะอยาง  แยกยอยกนักันออกไปตามแตละทองที ่   ซึ่งควรจะไดศึกษาเปนกรณี ๆ ไป   ใน
การศึกษาเพื่อนําไปสูการออกแบบของผูศึกษาเองนี ้ ไดเลือกชุมชนดงแมนางเมือง ซึ่งอยูในเขต ต.
เจริญผล8 และ  ต.ตาสัง  อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค  ขึน้เปนกรณีศึกษา 
 
ชุมชนดงแมนางเมือง 
     พืน้ที่บริเวณชุมชนนี้ อยูในเขตเมืองโบราณเกา อายุราว 800 กวาปไปแลว โดยมี
หลักฐานยืนยนัจาก “จารึกดงแมนางเมือง”  ที่ระบุศักราชเทยีบเคียงไวที่ พ.ศ.17109  ทําใหทราบได
วาเมืองโบราณนี้เกิดขึ้นกอนสมัยสุโขทัย ลักษณะเมืองมีคูน้ําคนัดินลอมรอบ   ศิลปวัตถุทีพ่บก็บงชี้
วาเปนศิลปกรรมสมัยทวารวดี เชนพระพทุธรูปหินชนวน  เปนตน 
     ชุมชนดงแมนางเมือง เปนชมุชนใหมที่ไดอพยพเขามาตั้งรกรากในชวง พ.ศ.2500 
(โดยประมาณ) ประกอบดวยกลุมคนที่ใชภาษาไทย และภาษาลาว อาศัยอยูรวมกนั กลุมคนกลุม
แรก ๆ ที่เขามาตั้งรกรากบริเวณนี้อพยพมาจาก จ.อุทัยธาน ี , จ.ศรีษะเกศ  และเริม่ลงหลกัปกฐาน
บริเวณวัดมาบมะขาม  (ซึ่งอยูถัดจากวดัดงแมนางเมอืงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร) เปนที่แรก 
จากนั้นก็เกิดการขยายตัวของชุมชน ขยับขยายออกไป  วดัดงแมนางเมอืงก็เกิดขึน้เพือ่รองรับชุมชน
ที่ขยับขยายมายังพืน้ที่บริเวณนี้   ปจจบุันความเจรญิไดเขาถึงชุมชนแลว ทัง้ถนนหนทาง ไฟฟา  
และการประปา (บางสวน)   วิถีชวีิตของผูคนสวนหนึ่งเปนไปแบบพึ่งพาตนเอง ดาํรงชีพจากการทํา
                                                 

    7 พระไพศาล วิสาโล, แนวโนมของพทุธศาสนาไทยในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ :  บริษัท
ธรรมสารจํากดั, 2538), 6-10. 

    8 เดิมอยูในพื้นที่ ต.บางตาหวาย แตภายหลงัไดแยกออกเปนตําบลใหมชื่อเจริญผล ในป
พ.ศ.2527  

    9 ฉ่ํา  ทองคําวรรณ , “จารึกดงแมนางเมอืง,”วารสารศลิปากร 5 , 6   (มีนาคม 2505): 
51-54. 
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กสิกรรม ทาํนา  ทาํไร  (ไรพริก,ออย,ถั่วเหลือง เปนตน) ซึ่งจะทาํไดในชวงฤดูฝน  ผลผลิตที่เหลอื
เก็บจากการกนิ ก็นาํไปขาย และมีการลาสัตว,จับปลา  โดยอาศัยเครื่องไมเครื่องมอืที่ทาํกนัเองใน
ทองถิน่   เครือ่งจักรเครื่องยนตที่ใชกเ็ปนพวกยานพาหนะ และเครื่องจักรทํากสิกรรม เวลาวางจาก
การทาํกสกิรรม จะรวมกลุมทําผาเช็ดเทา สวนงานหัตถกรรม จักรสาน และทอผา นัน้ หาคนทํา
แทบไมไดแลว   อยางไรก็ดีในอนาคตวิถีชวีิตของคนในชมุชนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจาก
คนรุนหนุมสาว ไดขยับขยายขอบเขตทางการศึกษาและการประกอบอาชพีสูเมืองหลวงทัง้ใน
จังหวัดนครสวรรคเองและกรุงเทพมหานคร 
     ความเชื่อของทองถิน่ มกีารถือผี รวมกับ การถือพุทธ  ในกลุมบานมาบมะขามมี
พิธีกรรมถือผีที่ชัดเจน เชนการไหวเสาหลักบาน รวมกับการนมินตพระสงฆมาเจริญพทุธมนต   
พิธีกรรม “สงนาย” ที่บริเวณทางสามแพรง  เปนตน ในขณะบริเวณบานดงแมนางเมือง เหลือให
เห็นเพียงการทําพิธทีี่เกี่ยวของกับเจาแมดงแมนางเมืองเทานั้น 
     วัดดงแมนางเมืองปจจุบันมีอาคารประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยูบาง ดังนี้  ศาลาการ
เปรียญที่ยงัสรางคางอยู และชะลอการสรางไวเพียงนัน้ ,กุฏิสงฆ,หองน้าํ ,ศาลเจาแมดงแมนาง
เมือง ,วิหารหลวงพอโต และศาลาที่ใชประชุมของชุมชน  และมีลานกวางที่ใชเลนกีฬา  
ความสาํคัญของวัดนี้คือ เปนแหลงพบศิลปวัตถุชิ้นสาํคญั ๆ เชน จารึก และ พระหนิชนวนเกา     
รวมทัง้มีซากโบราณสถาน(เจดีย)ขนาดใหญทางดานหลงัวัด  ศิลปวัตถุหลายชิน้ทีพ่บในชมุชน
ไดรับการรักษาไวทีพ่ิพธิภัณฑของวัด(ชั่วคราว) โดยอยูในความดูแลของเจาอาวาส พระอธิการผนั 
โกวิโท   โดยหลวงพอไดรวมคิดกับชาวบาน ในการจะสรางอาคารถาวรสําหรับเก็บศิลปวัตถุโบราณ
ของชุมชน     ซึ่งปจจุบนัไดกระกระจายอยูกับชาวบานแทบจะทกุหลงัคาเรือน รวมถึงนายทนุในตัว
อําเภอบรรพตพิสัยดวยเชนกัน นอกจากนีห้ลวงพอเองยงัมีความคิดทีจ่ะสรางโบสถ เพื่อใชประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอนัจะเปนประโยชนทั้งพระและพทุธศาสนิกชนตอไป 
     วัดที่ไดรับการสรางสรรคขึ้นในปจจุบนั ควรไดรับการศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นทั้งอยาง
เปนภาพรวมและในระดับทองถิน่ การศึกษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน นาจะทาํให 
สถาปตยกรรมที่เกิดขึน้ สอดคลองกับชุมชนทัง้ในทางกายภาพและวถิีชีวิตของผูคน      บทบาท
ของวัดตองสามารถยกระดับความรู ความคิด ความเชื่อ ของคนในชุมชนได  เพื่อความเขมแข็งของ
คน ของชุมชน และของชาติ โดยลําดับ   พรอมทัง้ความเขาใจระเบียบการสรางสรรคงานพทุธ
สถาปตยกรรมไทย  และเนื้อหาทางพุทธธรรมโดยสาระ  เพื่อใหเกิดความเขาใจและมีแนวคดิใน
การออกแบบอยางถูกตองเหมาะสมตอสังคมปจจุบนั 
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 เปาหมายของโครงการ 
     1. เปนสถานที่ซึ่งเหมาะแกการปริยัต ิ ปฏิบัติ อันจะนาํไปสูปฏิเวธแหงสงฆ  ทําให
พระสงฆเปนทีพ่ึ่งแกชมุชนได  ซึง่การทีพ่ระสงฆจะเปนทีพ่ึ่งใหแกชมุชนไดนัน้ก็ไมใชเร่ืองงาย แต
สามารถทําไดโดย พระสงฆตองรูเร่ืองทีต่นจะตองอบรมสั่งสอนแกชาวบานเปนอยางด ี มีศีลาจา
วัตรเปนแบบอยางใหแกผูคนในชุมชนได ประกอบกับส่ิงแวดลอม (วัด) ตองเหมาะสม 
     2. เปนสถานที่พฒันาบคุคลในชุมชนใหเขมแข็ง   ทั้งทางโลกและทางธรรมจากระดับ
ปจเจกสูระดับชุมชนสัมพนัธ โดยอาศัยการศึกษา และพฒันาตนเอง 
     3. ยกระดบัความคิด ความเชื่อของคนในชุมชน มาสูไตรสรณคม    โดยการเชื่อมความ
เชื่อแบบทองถิน่เขากับหลักพุทธธรรม  เมื่อชมุชนมคีวามเขาใจพทุธธรรมในระดับหนึง่แลวกจ็ะมี
ทาทีตอพทุธศาสนาอยางถกูตอง   เราไมอาจจะปฏเิสธไสยศาสตรในระดับทองถิ่นได เพราะ
ชาวบานจะเหน็พทุธศาสนาเปนสิ่งที่ใชเวลานานในการแกปญหาใหเขาได ในขณะที่ไสยศาสตร
แกปญหาเฉพาะหนาไดทันท1ี0  การจะไปทําใหชาวบานยอมรับพทุธศาสนาแบบบริสุทธิ์ทนัทีจงึ
ไมใชเร่ืองที่เปนไปได  แตตองคอย ๆ ทาํใหเขาไดเรียนรู และพัฒนาชีวิต ใหตนเปนทีพ่ึ่งของตัวเอง
ใหไดในที่สุด 
     4. เปนศนูยรวมทางวัฒนธรรมของชุมชน   ทัง้ในสวนของประเพณทีางศาสนา และสวน
ของวัฒนธรรมชุมชน ซึง่ทาํใหเกิดกิจกรรมที่รวมใจกนัของคนในชุมชน กอใหเกิดความสามัคคีกัน  
อันจะนํามาซึ่งความเปนอันหนึง่อันเดยีวกนัของวัดและชมุชน   
 
วัตถุประสงคของวิทยานพินธ 
     1. เพื่อทาํใหเกิดวัดที่สอดคลองกับสภาพสังคมวัฒนธรรมในสมยัปจจุบัน เหมาะตอ
ชุมชนทั้งรูปแบบและวิธีการ วัดและชมุชนสามารถกลับมาพึง่พากนั อุปถัมภค้าํจุนกันดงัเชนใน
อดีต ซึ่งการจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดจําเปนตองศึกษาปญหาที่วัดกาํลังเผชญิอยู ซึ่งเปน
พุทธศาสนาในสวนซึ่งเปนวฒันธรรม เพื่อวิเคราะหหาหนทางแกไข ทั้งในสวนที่เปนรูปธรรม
(สถาปตยกรรม) และนามธรรม(นโยบาย)  
     2. สรางรูปและที่วางอนัเหมาะแกปฏิปทาของสงฆ และสรางศรัทธาใหเกิดขึ้น แก
พุทธศาสนกิชน  การสรางรูปและที่วางทีส่อดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน นอมนาํใหคนศรัทธาและ
เขาวัด    ซึ่งสอดคลองกับวตัถุประสงคในขอแรก    

                                                 
    10 พระยาอนมุานราชธน[เสฐียร โกเศศ], ชีวิตชาวไทยสมัยกอน (กรุงเทพฯ : สมเจตน

การพิมพ, 2510), 151-174. 
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     3. การศึกษาพทุธธรรม สูการสรางสถาปตยกรรม   เพื่อความเขาใจในพระพุทธศาสนา
โดยสาระ เหน็คุณคานั้นและสะทอนสูการออกแบบทางสถาปตยกรรมได 
     4. รูและเขาใจเอกลักษณของทองถิ่น เพื่อกอใหเกดิพุทธสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับ
ชุมชน  โดยการศึกษาวฒันธรรมของชุมชน, พุทธศิลปสถาปตยกรรมในพืน้ทีชุ่มชนและบริเวณ
ใกลเคียง เพือ่กอใหเกิดเอกลักษณทางพุทธสถาปตยกรรมอันจะมผีลตอความรูสึกของคนในชมุชน
ถึงความเปนเจาของรวมกัน 

 
 ขอบเขตของวิทยานิพนธ 
     1. การศึกษาเพื่อทราบถงึปญหาอยางเปนภาพรวม กระทําจากการรวบรวมศึกษาขอมูล
ที่ปรากฏในเอกสารดังไดยกตัวอยางบางแลวในหัวขอความเปนมาของโครงการ   ซึง่จะครอบคลุม
ทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิต และพทุธศาสนาดานวัฒนธรรม  
     2. การศึกษาชุมชน (ดงแมนางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค) เปนการเก็บขอมูล
ภาคสนามในลักษณะของกายภาพชุมชน และวัฒนธรรม เพื่อความเขาใจชมุชนและทราบถึง
ปญหา   รวมถงึ เอกลกัษณทางพทุธศิลปที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งเอกลักษณของชุมชน โดย
ศึกษาในสวนที่มีความสําคญัตอการนําไปใชได 
     3. วัดที่ทาํการออกแบบจัดอยูในประเภทวัดคามวาสี (วัดในเมือง) การศึกษาจงึเนนไป
ในทางที่จะชวยใหเขาใจการออกแบบวัดคามวาสีได 
     4. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับองคความรูทางสถาปตยกรรมไทย  เพื่อความเขาใจถึง
ระเบียบวิธ ี คณุคา และความหมายอนัแทจริง 
     5. ศึกษากรณีตัวอยางที่สามารถทําใหวัดและชุมชนอยูรวมกันไดจริง รวมทั้งการหา
หนทางทีท่าํใหคนเขาวัด  เชน กรณีที่วัดจันเสน  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค เปนตน 

    6. ทําการศึกษาวางแนวความคิดและการวางผงัโดยรวมของวัดดงแมนางเมือง ซึ่งอาจ
ประกอบไปดวย พืน้ที่หลกั ๆ สองสวนคือ 

ก. สวนพทุธาวาส ,สวนสังฆาวาส  
ข.พื้นที่สาธารณะเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ  อาทิ หองสมุด เปนตน  

    โดยในขั้นการเขาสูรายละเอียดทางสถาปตยกรรมจะมุงไปทีพ่ื้นที่สวนแรก เปนหลัก 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

    1. รูและเขาใจ กฏ เกณฑ คติ การสรางสรรค และการนาํพทุธธรรมไปประยุกตใชสราง
งานพทุธสถาปตยกรรมไทยได 
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                 2. สามารถบรรเทาปญหาที่เกดิขึ้นกับวัดในปจจุบันไดโดยเฉพาะในสวนงานสถาปตยกรรม 
3. เขาใจชุมชน และสรางงานสถาปตยกรรมที่สอดคลองกบัชุมชนได  

วิธีดําเนินงาน 
     แบงออกเปนสองขั้นตอนคือ 
     1.ขั้นขอมูลเบื้องตน  

1.1 ขั้นการสรางโปรแกรม 
ขอมูลสวนที่ 1.1.1 (ภาพรวม) 

- ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับวดัจากเอกสาร 
- รวบรวมขอปญหาพบเปนหมวดหมู 
- วิเคราะหถึงทีม่าของปญหา และหาหนทางแกไข 
- สรุปผลขอมูลสวนที่ 1 

ขอมูลสวนที่ 1.1.2  (ชุมชน) 
- ศึกษาชุมชนในลักษณะทางกายภาพ 
- ศึกษาชุมชนในสวนวัฒนธรรมประเพณี ทีเ่กี่ยวของ 
- ศึกษาความตองการของทองถิน่ ที่เกี่ยวของ 
- วิเคราะหขอมลูที่ศึกษา 
- สรุปผลขอมูลสวนที่ 2 

ขอมูลสวนที่ 1.1.3 วัด 
- ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของถาวรวัตถุตาง ๆ ใน

วัดโดยสังเขป  เพื่อทราบความสาํคัญและวิเคราะหสูความ
ตองการในการออกแบบ 

 
1.2 ขั้นขอมูลเพื่อสรางแนวคิดในการออกแบบ 

ขอมูลสวนที่ 1.2.1 
- ศึกษาขอมูลพืน้ฐานทีเ่กี่ยวของกับการออกแบบ อันไดแก 

กฎระเบียบ ของกรมการศาสนา พทุธบัญญัติ ฯลฯ 
- ศึกษาพุทธธรรม เพื่อนอมนําคุณคาทางนามธรรมอันเปน

เนื้อหาสาระสาํคัญเขาสูการออกแบบ  
- วิเคราะหและสรุปผลขอมูลสวนที่ 1.2.1 
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ขอมูลสวนที่ 1.2.2 
- ศึกษาเอกลกัษณของทองถิน่ 
- วิเคราะหและสรุปผลขอมูลสวนที่ 1.2.2 

ขอมูลสวนที่ 1.2.3 
- การศึกษาเก็บขอมูลในลักษณะการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อเปนกรณีศึกษา และองคความรูในระเบียบงาน
สถาปตยกรรมไทย  รวมถึงการศึกษางานจริงที่เกิดขึ้น  

- วิเคราะหและสรุปผลขอมูลสวนที่ 1.2.2 
 

    2. ขั้นการออกแบบ 
    โดยแบงออกเปน การวเิคราะหผลการศึกษาในสวนขอมูลแลววางกรอบแนวคิด เพื่อ

นําไปสูกระบวนการออก และใหไดวัดที่สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของโครงการ 
 

แหลงขอมลู 
    1. แหลงขอมูลทางเอกสารที่เกี่ยวของ ทัง้หนังสือ วารสาร และผลงานวิจัย 

                2. สถาบนัหรือหนวยงานที่เกีย่วของ เชน  ม.ศิลปากร ,สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร,
กรมการศาสนา,คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา,หอสมุดแหงชาติ เปนตน 

 3. วัด หรือ ศูนยสงเสริมพระพทุธศาสนาตาง ๆ ที่นาสนใจตอการเก็บขอมลูเปน
กรณีศึกษา  เชน วัดจันเสน เปนตน 

    4. ผูทรงคณุวุฒิทางศาสนาและวัฒนธรรม ,ทางการออกแบบพุทธสถาปตยกรรม 
    5. ชุมชนดงแมนางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค 
    6. หนวยราชการที่เกี่ยวของกับชุมชน 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

วัด 
 
ความหมาย 
     ความหมายของวัด หากอางองิตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
แลว คือ สถานทีท่างศาสนา โดยปกติม ี โบสถวหิาร และที่อยูของสงฆ หรือนักบวช เปนตน หรอื
หากจะอธิบายใหไดความมากกวานี้ ก็กลาวไดวา 
     วัด คือ ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งหมายถึง บริเวณที่
ประกอบดวยอาคาร สิ่งกอสราง ถาวรวัตถุตาง ๆ เพื่อการสักการะบูชา และบําเพ็ญศาสนกิจ 
รวมถึงสิง่กอสรางอันเปนที่อยูอาศัยของพระ   ในสมยัโบราณ เมือ่แรกมีศาสนา การประกอบ
พิธีกรรมหรือ กิจกรรมทางศาสนา อาจไมจําเปนตองมีอาคารที่ถาวร  เปนแตกําหนดขอบเขต  หรือ
ใชสถานที่ ทีม่ีอยูตามธรรมชาติ  หรืออาคารที่มีอยูแลว ตามความจาํเปน และความเหมาะสมตอ
สถานการณ  ครั้นเมื่อศาสนานั้น ๆ ไดรับการยอมรับนับถือกนัแพรหลาย มพีระหรือนักบวชใน
ศาสนามากขึ้น มีผูศรัทธามากขึ้น ศาสนสถานกก็ลายเปนสิง่สําคญั   ที่จะตองกอสรางขึ้นอยาง
ถาวร ประณตี ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันในแตละศาสนา  และตามกําลงั   ตลอดจนอํานาจ
บารมีของผูสราง หากผูสรางมีอํานาจบารมีสูง ในระดับผูปกครองแผนดิน  หรือพระมหากษัตรยิ 
ศาสนสถานนัน้ ก็ยอมจะกอสรางใหญโต   ประณตี  และตกแตงอยางวิจิตร ดวยวัสดุทีม่ีคา และ
ฝมือชางชัน้สงู 
     นอกจากนีย้ังมีความหมายและคําที่เกีย่วของอืน่ ๆ อีก เชน อาวาส ,อาราม ,วิหาร  เปน
ตน ซึง่ก็มีความหมายใกลเคยีงหรือเกี่ยวของกับวัดเชนกนั 1 
 
มูลกาํเนิดแหงวัด 
     เดิมทีเดียวในสมัยพุทธกาลนัน้ พระพุทธเจาและเหลาสาวกจะจาริกไปประกาศพระ
ศาสนา  โดยไมมีที่พาํนกัอยางถาวร    เสนาสนะเริ่มแรก อาศัยเพยีงโคนไม เทานั้น  เนื่องดวย
จํานวนภิกษุในระยะแรก ไมมากนัก ตอมามีกุลบุตรผูมีจิตศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาออก
บวชเปนพระภกิษุจํานวนมาก   การจารกิทองไป โดยเฉพาะในฤดูฝน ไดกระทําการเสียหายแก

                                                 
    1 สมคิด จิระทัศนกุล,วัด: พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 9-10. 
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พืชผลไรนาของชาวบานเปนอันมาก   ทาํใหพระพุทธองคโปรดให ภิกษุสงฆ ตองจาํพรรษา  หรือ 
พํานัก ณ สถานที่แหงใดแหงหนึง่ตลอดชวงฤดูฝน  ดังที่เขาใจกันวา เขาพรรษา ซึ่งในคราวนัน้ 
สถานที่จาํพรรษาก็มกัเปนอทุยาน  อันมีปจจัยแวดลอมเหมาะแกการปฏิบัติธรรม  ซึ่ง
พระมหากษัตริย หรือมหาเศรษฐีเปนผูถวายอุทยานเหลานัน้   ภิกษุจะอยูจําพรรษาก็แตเฉพาะชวง
ฤดูฝนเทานั้น แลวก็ทิง้รางไป เพื่อจาริก ประกาศพระศาสนายังแหงอืน่  ๆ ตอไปอีก บริเวณแหงนี ้
จะมีเพยีงแตอาคารอันเปนทีพ่ํานักของสงฆเทานัน้ หาไดมีเจดีย หรือโบสถ ดงัเชนปจจุบันไม  
สถานที่ดังกลาวนั้น เรียกกนัวา   "อาราม”  ซึ่งในครั้งพทุธกาลก็ปรากฏ อารามอยูหลายแหง เชน  
     - เวฬวุนาราม ซึ่งพระเจาพิมพิสาร แหงเมอืงราชคฤห ถวายพระราชอทุยานเวฬวุัน เปน
พระอาราม ซึง่ถือไดวาเปนพระอารามแหงแรกของพุทธศาสนา 
     - เชตวนาราม ของอนาถบิณฑิกะเศรษฐ ี  ซึ่งไดจากการนําทองคํามาปูลาดเต็มพืน้ที่ที่
ตองการถวายเปนพระอาราม 
     - ปุพพารามวิหาร ที่นางวิสาขา สรางถวาย เปนอาคารที่พกัสงฆ ขนาดใหญ 2 ชั้น 
ประกอบไปดวยหองหับที่พกัของสงฆ มากมายถงึ 1,000 หอง 
     - นิโครธาราม ซึง่เจานิโครธ แหงศากยวงศ กรุงกบิลพัสดุ เปนผูสรางถวาย   
     ลักษณะของอารามในคราวพุทธกาลนัน้ เปนเพยีงบริเวณที่มกีารกอสรางอาคาร เพื่อ
เปนทีพ่าํนักสงฆ และพืน้ทีอ่ื่น ๆ เชน สระน้ํา  หองเก็บของ  อันเปนองคประกอบทีเ่อื้อประโยชนตอ
การพาํนกัแหงสงฆเปนสาํคญั 
     ตอมาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว  ไดมีการสรางบริโภคเจดีย  ซึง่
ทรงพระราชทานพุทธานุญาติแกพระอานนท เพื่อใหเหลาสาวกทีป่รารถนาจะพบพระองค  จะไดไป
ปลงสังเวช  ณ สังเวชนียสถานทัง้สี่แหงนั้น 2  สถานทีเ่หลานั้นจึงกลายเปนที่ชมุนมุของพทุธบรษิัท
ทั้งหลายทีพ่ากันเดนิทางมาบูชา รําลกึถงึพระองค  และเจดียเหลานัน้ก็ไดมีภิกษุ  คอยดูแลรักษา  
จึงไดมีผูศรัทธาสรางที่พาํนักสงฆถวาย    เปนมูลเหตุใหสังฆาวาส ทีม่พีระสงฆอยูประจําถือกาํเนิด
ขึ้น  ในบริเวณใกล ๆ กับเจดีย       
     ผูที่อยูหางไกลจากบริโภคเจดีย นัน้ปรารถนาจะไดบูชาเจดียโดยสะดวกบาง จงึคดิสราง
เจดียขึ้นในภูมลิําเนาของตนโดยมีการเก็บเมล็ดพันธุของพระศรีมหาโพธิ์จากตนเดิมไปเพาะปลูก  
บูชาเปนบริโภคเจดีย   หรือสรางพทุธอาสนขึ้นมา  เปนอุเทสิกเจดยี   ในทองถิ่นของตน   เปนตน  
เมื่อมีการสรางเจดียในที่ตาง ๆ  ก็จาํเปนตองมกีารสรางพื้นที่สังฆาวาส ใหภิกษสุงฆ เพื่ออยูดูแล
                                                 

    2 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพทุธเจดีย (พระนคร : แพรพทิยา, 
2514), 7-8. 
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รักษาดวย   เหตุนี้จงึเกิดวัดขึ้น 3 ทาํใหวัดเปนสถานที่ทีม่สีวนซึง่เปน พทุธาวาส  และสังฆาวาสนบั
แตบัดนั้นเปนตนมา 
     ในประเทศไทยเอง มีการสรางวัดมาเปนเวลาชานานแลว  ไทยเรารับเอาวฒันธรรม
อินเดีย ผานมาจาก พอคา,นักบวช และคนในวรรณะตางๆ  ที่เดนิทางเขามาติดตอคาขาย กนัใน
ดินแดนประเทศไทย    พทุธศาสนสถานเกาแกซึ่งเปนที่รูจักกันในนามวัฒนธรรม “ทวารวด”ี นัน้มี
ความเจริญรุงเรืองอยูในชวง พทุธศตวรรษที่ 12-16   ซึ่งเปนพทุธศาสนาแบบเถรวาท   (หินยาน)  มี
หลักฐานที่พบไดแก  พวกซากสถูป รวมไปถึงใบเสมาตางๆ  ดวย       กลาวไดวาพทุธสถานเหลานี้
เปนวัดในสมัยแรก ๆ  ของไทยเรา  ซึง่วฒันธรรมทวารวดีนี้ พบอยูในพืน้ที่บริเวณ ภาคกลาง และ
ภาคอีสาน        สวนทางภาคใต ก็มีศลิปกรรม หรือวัฒนธรรม ที่เรียกวา “ศรวีิชัย” มีความ
เจริญรุงเรืองอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-18  ซึ่งเปนพุทธศาสนาในลัทธิมหายาน  แตก็มพีทุธ
ศาสนาแบบหนิยานจากลงักา เขามาดวยในภายหลัง4 
     หลกัฐานทางสถาปตยกรรมของวัดที่เหน็ไดชัดเริ่มแตสมัยสุโขทยัลงมา   ซึง่ปรากฏให
เห็นชัดในสวนพุทธาวาส ซึง่สรางดวยวัสดุที่แข็งแรงจําพวก  อิฐ และศลิา   สวนสงัฆาวาสนัน้นาจะ
สรางดวยวัสดุจําพวก ไม เปนหลกั จึงไมหลงเหลือหลักฐานมาถึงปจจุบัน   แตถึงอยางไรซาก
ปรักหักพังในสวนพุทธาวาสที่เหลือนัน้กพ็อจะทําใหทราบถึงลาํดับววิฒันาการและความสาํคัญ 
ขององคประกอบอาคารตางๆ  ที่อยูในวัด ไดบาง 
     การสรางวดัโดยสวนใหญ มักเปนไปเนื่องดวยการอุปถัมภขององคพระมหากษัตริย  
เพราะเปนผูทีม่ีความพรอมทางดานกําลงัทรัพย  อีกทั้งยังยึดคติตามอยางธรรมเนียมของอนิเดยี   
เชนในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ทีพ่ระมหากษัตริย เปนผูนาํในการเผยแผพระพทุธศาสนา 5  ตาม
แนวคิดทีว่า พระมหากษัตรยิที่สมบูรณตองแสดงศักยภาพของพระองคในสองดานคือ 6 

- ความเปนพระจักรพรรดิราช  ซึ่งเปรียบไดกบั พระราชาผูเปนเจาในทางโลก 
- ความเปนพระมหาธรรมราชา ซึง่เปรียบไดกับ พระราชาผูเปนเลิศในทางธรรม 

      ในเมืองแตละเมือง ที่อยูในพระราชอาณาจักร จะมกีารสรางวัดสาํคัญขึ้นวัดหนึง่ เพื่อ
เปนหลกัของเมือง ใหเปนทีย่ึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนในเมืองทางหนึ่ง  และอีกทางหนึง่ ก็เพื่อเปน
                                                 

    3 เร่ืองเดียวกัน, 19-20. 
    4 กรมศิลปากร, วัดหลวงในสมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540), 5-8. 
      5 สมคิด จิระทัศนกุล,วัด: พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย, 22. 
    6  โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 

2539), 86-87. 
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สัญลักษณทางอํานาจ หรือพระบรมเดชานุภาพทางการปกครองดวย  นอกเหนือจากการสรางวัด
ใหเปนหลักสาํคัญของเมืองแลว   การสรางวัดอันเกิดจากอํานาจของพระมหากษัตริย อาจเกิดขึน้
ดวยวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ไดอีก เชน 7 
   - เพื่อสรางใหเปนวัดประจาํวงั   เพื่อใชประกอบการพระราชพิธ ีหรือพระราชกุศล 
   - เพื่อใหเปนวดัประจํารัชกาล  ซึง่เปนคตนิยิมในสมยัรัตนโกสนิทร 
   - เพื่อเปนอนุสรณ แกบุพการีในนวิาสสถานเดิม 
   - สรางขึ้นบนพื้นที่เดิม ซึ่งเคยเปนที่ถวายพระเพลงิศพ หรือพระบรมศพมากอน 
   - สรางขึ้น ณ สถานที่ซึง่ปรากฏเหตุการณสําคัญ เชน ทีป่ระสูติ 
   - สรางขึ้นตามคตินิยมบางประการ เชน ตองการใหเปนวัดคูผัวตัวเมยี 
 
      โดยปกติแลว ทองที่ใด ที่ไดมีการตั้งภูมลิําเนาอยูรวมกันอยางเปนปกแผนแลว ก็จะตอง
มีวัด ซึง่เปนวดัประจําหมูบานขึ้น ควบคูไปกับศาลผ ี หรือศาลบรรพบุรุษประจําหมูบาน  เพื่อเปน
เครื่องยึดเหนีย่วจิตใจของคนในทองที่นัน้ 8 
     แตบางทองที่  โดยเฉพาะในเมืองใหญเชน อยุธยา นัน้   เราจะเหน็ไดวา มีวัดวาอาราม
มากมายเหลือเกิน จนดูวาจะเกนิกวาประโยชนใชสอยหรือความตองการของผูคนในชุมชนจริง ๆ  
ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจาก ในสมัยสุโขทยั ผูคนมีความเชื่อในหลักคาํสอนของ  ไตรภูมิ ซึ่งเปนพระ
นิพนธของพระยาลิไท อันมเีนื้อหาสาระ เนนเรื่องราวของกฎแหงกรรม บุญ-บาป  นรก-สวรรค เปน
อยางมาก    ผูคนตางกลัวเกรงตอบาป  และปรารถนาในการประกอบการบุญ เพื่อจะไดหนนุ
นําไปสูภพภูมทิี่ดีตอไปในอนาคต   และการทําบุญซึ่งถือวาไดบุญมากที่สดุก็คือการสรางวัด9    
ความเชื่อนี้ตกทอดมาถงึในสมัยอยุธยา ดวย      เหตนุีเ้องทีท่ําใหเศรษฐีผูมีเงนิตางพากนัสรางวัด
ขึ้นมากนัถวนหนา เปนเหตุใหมีวัดวาอารามมากมายดงัปรากฏอยูทกุวันนี ้
     วัดไดรับการสรางสรรค และอุปถัมภจากองคพระมหากษัตริยดวยดีเสมอมา     ตาม
สภาวะสงัคมและเศรษฐกิจ ที่เอื้ออํานวย มาในสมัยรัตนโกสนิทร ความเจริญรุงเรืองของวัด กลาว
ไดวา ถงึขีดสุดในสมัยรัชกาลที ่ 3  จากนั้นมา โดยเฉพาะนับแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา 
ความสาํคัญของวัดก็ลดบทบาทลงอยางเห็นไดชัด  ทั้งนี้เนื่องมาจากการรับเอาความเจริญอยาง
                                                 

    7  สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พทุธศาสนสถาปตยกรรมไทย, 17-18. 
    8 พระยาอนมุานราชธน[เสฐียรโกเศศ], ชาติ ศาสนา วฒันธรรม (นครหลวง : สํานกัพิมพ

บรรณาคาร, 2515), 363. 
    9 สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย, 15-16. 
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ชาติตะวนัตกมาใช    หนาทีห่ลายประการซึ่งเคยเปนของวัด ก็ตกไปอยูในหนวยงานทางราชการ
แทน  และการสรางวัดโดยพระมหากษัตริยก็ไมมีอีกเลย กระทั่งถึงรชักาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 ก็มี
เพียงวัดพระศรีรัตนมหาธาต ุบางเขน  และวัดวชิรธรรมสาธิต ที่สรางในสมัยรัชกาลละวัดเทานัน้10 
 
ประเภทของวัด 

    การแบงประเภทของวัด อาจแบงไดเปนสองลักษณะ คือ 
1. แบงโดยถือเอาวัตรของสงฆเปนเกณฑ 
2. แบงโดยถือเอาระเบียบราชการเปนเกณฑ 

             การแบงประเภทโดยถือเอาวัตรของสงฆเปนเกณฑ 
     วัตร คือ กจิปฏิบัติหรือหนาที่ของสงฆ  ซึ่งเมื่อดูวัตรของสงฆเปนเกณฑแลว  สามารถ
แบงวัดออกไดเปนสองประเภทคือ  วัดอรัญวาส ีและ วดัคามวาส ี  ประเภทของวัดตามเกณฑนี ้ มี
มาแตสมัยสุโขทัยแลว  ดงัปรากฏในหลกัฐานเชน วัดปาแกว     หรือในสมัยอยุธยาก็มีวัดประดูโรง
ธรรม11 ซึ่งเปนวดัคามวาส ีเปนตน 
     วัดอรัญวาสี   คือวัดที่มีภิกษ ุซึ่งมุงศึกษาในทางปฏิบัติทีเ่รียกวา วิปสสนาธุระ พํานักอยู  
วัดประเภทนีจ้ะสรางขึ้นในบริเวณปาเขาหรือ เขตนอกตัวเมือง โดยมีขอกําหนดใหอยูหางจากตัว
เมือง 500 ชั่วคันธนู (1 กิโลเมตรโดยประมาณ)  เพื่อใหเหมาะแกการบิณฑบาตได   ภิกษุในวัดนี้จะ
อยูประจําวัดเฉพาะในชวงเขาพรรษาเทานั้น  เมื่อออกพรรษาแลวจะออกธุดงค เขาปา เพื่อปฏิบัติ
ธรรมตอไป   พระในวัดนีม้ิไดมุงปฏิบัติทางพธิีกรรม  วัดอรัญวาสจีึงไมใครมีปูชนียวัตถุเกนิกวา
ความจาํเปน 
     วัดความวาสี คือวัดที่อยูในเขตชุมชนเมือง  ภิกษุในวัดนี้ สนใจศึกษาปริยัติธรรม เพื่อ
ประโยชนในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมแกพุทธศาสนกิชนในชุมชน   โดยที่การศึกษาก็มหีลายระดับ 
ภิกษุในวัดนี้จะไดรับการอุปถัมภจากองคพระมหากษัตริย จึงมีระบบสมณศักดิ์เพื่อเปนเกยีรติดวย 
 

    การแบงประเภทโดยถอืเอาระเบียบราชการเปนเกณฑ 
     ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆในประเทศไทย พ.ศ.2505  กําหนดไว สองชนิดคือ12  

                                                 
    10  สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พทุธศาสนสถาปตยกรรมไทย, 24-25. 
    11  โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, 89. 
      12  สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พทุธศาสนสถาปตยกรรมไทย, 10. 
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     1. วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา    ซึ่งวิสงุคามสีมา หมายถึง เขตพื้นที่ทีพ่ระภิกษุ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อใชจัดตั้งวัด  ซึ่งในทางปฏิบัติ เปนการขอพระบรมรา
ชานุญาต เฉพาะแตบริเวณที่ตั้งพระอโุบสถเทานัน้   วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาถือเปนวัด
ที่ถูกตองมีฐานะเปนนิติบุคคล  ซึ่งยังสามารถแบงออกไดอีก 2 ประเภทคือ 
     วัดหลวง     คือวัดทีพ่ระมหากษัตรยิหรือพระบรมวงศทรงสราง หรือวัดที่รัฐบาลหรือ
ราษฎรทั่วไปสรางขึ้น แลวทรงรับไวในพระบรมราชปูถัมภ ซึ่งมีรายละเอยีดปลีกยอยในการ
จัดลําดับช้ันอกี ซึ่งจะไมขอกลาวไวในที่นี ้
     วัดราษฎร  คือวัดที่ราษฎรทั้งหลายสรางขึ้นตามกําลงัศรัทธา 
     2. สํานกัสงฆ  คือสถานทีพ่ํานักอาศยัของหมูสงฆซึง่ไมไดขอพระบรมราชานุญาต ใชผืน
ดินแหงนัน้ ในการจัดตั้งเปนวัด     ดงันัน้สาํนักสงฆ จึงไมมีโรงอุโบสถ เพื่อใชเปนทีท่าํสังฆกรรม 
 
การใชพื้นทีข่องวัด 
     โดยทั่วไปพืน้ที่ของวัดแบงออกไดเปน 3 สวน คือ 
     1. เขตพุทธาวาส 

    2. เขตสังฆาวาส 
     3. เขตธรณีสงฆ 

    เขตพุทธาวาส 
     เปนพืน้ทีท่ีก่ําหนดไวสาํหรับพระสงฆใชประกอบพิธกีรรมทางศาสนา โดยมพีระสถปู 
เจดียหรืออาคารประกอบพธิ ี ที่จะมีพระพทุธรูปประดิษฐานเพื่อเปนประธานแหงสงฆ จึงเสมือนวา
เขตแดนนี้เปนสถานที่ประทบัของพระพทุธเจา (พุทธาวาส = พุทธะ + อาวาส ) ถือไดวาพืน้ที่สวนนี้
เปนพืน้ที่หลกัที่สําคัญที่สุดของวัด ซึง่มีองคประกอบอาคารสําคัญ ๆ ดังนี ้
     พระเจดีย (พระมณฑป,พระปรางค) ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,เจดีย (ปรางค) ราย,หอ
ระฆัง,ศาลาราย,พระระเบียง, พลับพลาเปลื้องเครื่อง 
     โดยกลุมอาคารเหลานี้ก็จะถูกจัดวางในตําแหนงตาง ๆ ของผังเขตพุทธาวาส ซึ่ง จะม ี
เจดีย(หรือพระมณฑป,พระปรางค) เปนองคประกอบสําคัญที่สุดของผัง เวนแตในสมยัรัตนโกสนิทร 
ที่พระอุโบสถถือวามีความสําคัญมากที่สดุในผัง สวนองคประกอบอืน่ ๆ ก็มีความสําคัญรองลงไป 
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    เขตสังฆาวาส 
     สังฆาวาส = สงฆ + อาวาส  ซึง่หมายถงึที่อยูแหงสงฆ เนื่องจากเปนเขตที่พระสงฆ
พํานักอยู และปฏิบัติภารกิจสวนตวั ซึ่งไมเกี่ยวเนื่องกบัศาสนพิธี มกัเปนพื้นทีท่ี่มร้ัีวรอบขอบชิด มี
อาคารที่เอื้อตอวัตรของสงฆ อันไดแก 
     กุฏิ, กัปปยกุฎี(โรงเก็บอาหาร), หอฉัน, วัจจกุฎี(สวม) ,ศาลาการเปรียญ, หอไตร, 
ชันตาฆร(โรงรักษาไฟและตมน้ํา), ธรรมศาลา , หองสรงน้าํ,ศาลาทาน้ํา ซึ่ง กุฏิ กค็ือกลุมอาคาร
สําคัญในเขตสังฆาวาส องคประกอบอาคารอื่น ๆ จะถูกจัดวางเพือ่ใหสัมพนัธตอการใชงานของ
สงฆ  หากเปนวัดขนาดเล็ก จะไมมีแบบแผนมากนกั หากเปนวัดใหญหรือวัดในเมือง ก็จะมีการวาง
ผัง และกลุมอาคารอยางเปนระบบ ระเบยีบ  

    เขตธรณสีงฆ 
     เปนพืน้ทีท่ี่เหลือจากเขตสําคัญทั้งสองเขตเบื้องตน ใชเปนพื้นที่ซึ่งเอื้อประโยชนตอการ
ใชสอยในทางสาธารณะ เชน เปนพื้นที่เปดโลง เพื่อสรางความรมร่ืน หรือ เปนสถานที่ฌาปนกจิ
ของชุมชน หรอืโรงเรียน หรอืแบงพื้นที่ใหคฤหัสถเชา ประกอบการคา ในรูปของตึกแถว หรือตลาด
เปนตน  
     การแบงพืน้ที่ใชงานของวดัออกเปนสามสวนทําใหเกดิระเบียบการใชพื้นที่อยางชดัเจน 
ซึ่งสัมพนัธกับการใชงานของสงฆจริง ๆ  และพื้นทีท่ั้งสามสวนหากกลาวในเชงิสถาปตยกรรมจะ
เห็นไดวา เขตพุทธาวาส นั้น เปนพืน้ที่กึง่สาธารณะ(Semi-Public Zone) ,เขตสังฆาวาส เปนพืน้ที่
สวนตัวของสงฆ (Private Zone) และ เขตธรณีสงฆ เปนพืน้ที่สาธารณะ(Public Zone) 
     และหากพจิารณาถงึความสัมพนัธของพื้นที่ระหวางเขตพุทธาวาส ,สังฆาวาส และธรณี
สงฆ ในประเทศไทยแลว อาจเห็นไดวา เขตธรณสีงฆนัน้มกัอยูบริเวณริมดานใดดานหนึ่งหรอื
ดานหลังวัดเสมอ  และพืน้ทีเ่ขตพุทธาวาส และสังฆาวาสจะสัมพนัธกนัในผงัอยู 5 ลักษณะดวยกัน
คือ 
  
 
 
 
 
1. แบบประกบหนา-หลัง          2. แบบชิดขาง                                  3. แบบคูประกบ 
 
 

สังฆาวาส 

พุทธาวาส 

 
พุทธาวาส 

 
สังฆาวาส

 
สังฆาวาส 

 
พุทธาวาส 

 
สังฆาวาส

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

18

สังฆาวาส 

 
 
 
  
 
  
                    4. แบบลอม 3 ดาน                                               5. แบบโอบหักศอก 
 
แผนผังที่ 1 ผังแสดงความสมัพันธของพื้นที่เขตพทุธาวาส และสังฆาวาส ในลกัษณะตาง ๆ 
ที่มา :  สมคิด  จิระทัศนกุล, วัด : พทุธศาสนสถาปตยกรรมไทย, 34. 
 

    จะเหน็ไดวา ไมวาจะจัดผังอยาไร เขตพุทธาวาสจะตองมีพืน้ที่ติดกับดานหนาเสมอ  
 

องคประกอบของวัด 
    หมายถึงอาคารตาง ๆ ทีป่ระกอบขึ้นมาในผังทัง้หมดของวัด ไลลําดับไปต้ังแตอาคารใน

เขต พุทธาวาส สังฆาวาส และ ธรณีสงฆ ตามลําดับ  ซึ่งจะไดกลาวถึงเฉพาะความสําคัญหรือการ
ใชงานของแตละอาคารเทานั้น ในสวนรายละเอยีดเรื่องรูปแบบ และลักษณะตําแหนงหนาที่ในผงั
เปนแตเพียงศกึษาเพื่อความเขาใจเทานัน้ จะไมนํามากลาวในทีน่ี้เนื่องจากมีรายละเอียดมาก และ
ในภาคการออกแบบก็จะใชเพียงลกัษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งรูปแบบและตําแหนงหนาที ่ โดยตอง
อาศัยการศึกษาสวนอื่น ๆ ประกอบอีก เชน รูปแบบสถาปตยกรรมของชุมชน เปนตน  

    1. พระเจดีย 
    คําวาเจดียมีที่มาจากคําวา “เจติยะ”ในภาษาบาลี แลหรือ “ไจตย” ในภาษาสนัสกฤต 

ซึ่งมีความหมายทีก่วาง เพราะหมายถึงสิง่ที่ใชเปนอนุสรณใหระลึกถึง ซึ่งในครั้งหลงัพทุธกาล มี
กําหนดการสรางเจดียไว 4 ประเภทดวยกนั คือ 

1.1 ธาตุเจดีย   ซึง่สรางขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธองค 
1.2 ธรรมเจดีย  ซึง่สรางขึน้เพื่อบรรจุพระไตรปฎก หรือแผนจารึกอักษรธรรม 
1.3 บริโภคเจดีย  ซึ่งเปนเจดียที่สรางเนื่องดวยสถานที่สําคัญ 4 แหงอันเกีย่วเนื่องกบั

พระพทุธเจาครั้งพระชนมชพีอยู คือ สถานที่ทรง ประสูติ ,ตรัสรู, แสดงปฐมเทศนา 
และ ปรินิพพาน 

พุทธาวาส พุทธาวาส 

สังฆาวาส 
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1.4 อุเทสิกะเจดีย  ซึ่งเปนเจดียทีส่รางขึ้นโดยบรรจุหรือมีสิ่งทีอุ่ทิศแดองค
พระพทุธเจา เชน พระพมิพ พระพทุธบัลลังก เปนตน 

    2. พระปรางค 
     คําวา ปรางค มาจากคาํวา “ปรางคณ”  แปลวา “ชาลา” หรือ “ทางเดินเขา”  ใน
ความหมายเดมิในศาสนสถานของขอมคอื บริเวณหรอืระยะทางนับแตซุมประตูทางเขา (โคปุระ) 
จนถงึองคปราสาท ตอมาคํานี้ในวัฒนธรรมไทยถกูนาํไปใชเรียกตัวอาคารประธานแทน 
     พระปรางคนี้เปนสถาปตยกรรมลักษณะเฉพาะของขอม  หรือเขมร  ตามคติความเชื่อ
แหงศาสนาฮนิดู กลาวคือ คติสัญลักษณแหงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเปนแกนหรือศูนยกลางของจักรวาล  
จักรวาลตามคติศาสนาฮนิดู มีเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง ลอมรอบดวยภูเขาวงแหวนอีก 6 ชั้น แต
ละชั้นกัน้ดวยมหาสมุทร  ชัน้นอกสุด เปนทะเลใหญ ชื่อ “สีทันดร” คั่นอยูกอนถงึภูเขาวงนอกอีกวง
ซึ่งเปนกําแพงจักรวาล ในทะเลใหญมทีวปี 4 ทวีปต้ังอยูในทิศทั้งสี ่ทศิใตคือชมพูทวีป อันเปนที่อยู
ของมนุษยเรา   ตัวเขาพระสุเมรุนั้นยอดเขาจะเปนทีส่ถิตยของเหลาเทพทัง้หลาย  เงื่อนไขคติ
เหลานี้ เมื่อสรางเปน งานสถาปตยกรรม ตัวปรางคประธานจงึหมายถงึเขาพระสุเมรุ ปรางค
ปราสาทยอยจะหมายถงึทวีปทัง้สี่  และระเบียงคดที่ลอมรอบหมายถึงขอบกําแพงจักรวาล  พืน้ที่ที่
เปนชานชาลาภายในระเบยีงคดจึงหมายถึงทะเลใหญนั่นเอง 

    ไทยเรารับเอารูปแบบมาเนื่องจาก การปรับเปลี่ยนหนาที่ใชงานเดมิ ที่เปนเทวสถาน(ใน
ครั้งที่ขอมแผอิทธิพลเขามายังประเทศไทย) มาเปนพทุธสถาน และยังคงมีการสรางเรื่อยมาในรูป
แบบเดิม  เนื่องจากสอดคลองกับคติความเชื่อเร่ืองภูมิจักรวาลของพุทธศาสนาเรา คือมีเขาพระ
สุเมรุเปนศูนยกลาง มพีระอนิทรประทับเปนใหญอยูในชั้นดาวดึงส(ยอดเขาพระสุเมรุ) ลอมรอบ
ดวยเขาสัตตบริภัณฑเปนรูปวงแหวน 7 ชั้น แตละชั้นมทีะเลสีทันดรคั่นอยู ถัดออกไปเปนมหาสมทุร
ใหญ และมทีวีปอยูใน 4 ทศิ เชนกนั   โดยมีการปรับทรงแตกตางกันไปบาง ตามเชงิชางในแตละยคุ   

    3. พระมณฑป 
     เปนงานสถาปตยกรรมสําหรับประดิษฐานพระพทุธรปู,พระไตรปฎก หรือ พระพทุธบาท
จําลอง มีลกัษณะเปนอาคารรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส มียอดหือหลงัคาเปนเรือนยอดแหลม อยาทรงปรา
มิดซอนชั้น ลกัษณะเหมือนบุษบก ตางกนัที ่บุษบกมีขนาดเล็กและเปดโลง ไมมีผนังกั้น ในขณะที่
มณฑปมีขนาดใหญ และมผีนังทึบทกุดาน 
     ในวัฒนธรรมอินเดียซึง่เปนภาษาบาลนีัน้  “มณฑป” หมายถึง โรงเรือนที่ปลูกใช
เพียงชั่วคราว เชน ปะรําพิธี  และอีกคําหนึ่งที่เรียกสถาปตยกรรมทรงเดียวกนั คือ “บุษบก” 
หมายถงึ ซุมที่ประดับดอกไม  ซึง่ทัง้สองอยางนี้ไมจาํเปนตองมียอด จะเห็นไดวาทัง้สองคํานี้ใน
วัฒนธรรมอินเดียจะมีความหมายตางออกไป  แตก็เปนที่เขาใจกนัโดยทั่วในวฒันธรรมไทยเรา และ
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หลังคายอดอยางบษุบกหรอืมณฑปนีเ้มือ่นําไปใชกับอาคารใดก็แสดงถึงความสาํคญัหรือ
ฐานานุศกัดิ์แหงองคพระมหากษัตริย      และเรียกอาคารนั้นวา “ปราสาท”  

    4. พระอุโบสถ 
    คําวา “อุโบสถ” มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับทางพทุธศาสนาในสี่ลกัษณะคือ 

1. หมายถงึวนัพระ  คือวันที่พระสงฆและคฤหัสถมาประชุมกันเพื่อแสดงธรรม
และฟงธรรม 

2. หมายถงึการแสดงพระปาฏิโมกขของพระสงฆตามพระธรรมวินัยทุกๆ 15 วัน 
3. หมายถงึการรกัษาศีล 8 ของเหลาฆราวาสในทุก ๆ วันพระ 
4. หมายถงึสถานทีท่ําสงัฆกรรมรวมกันของสงฆ 

    คําวา “อุโบสถ” จึงเปนการรวมเอาความหมายของพธิีกรรม มาเรียกสถานทีท่าํพธิีกรรม
เหลานั้น ซึง่ภาษาปากเรียกกันสัน้ ๆ วา “โบสถ”  ในอีสานเรียกวา “สิม” ซึ่งกลายเสียงมาจาก 
“สีมา” ซึ่งกห็มายความถงึเขตพื้นที่ทาํสังฆกรรมนั่นเอง 
     ในทางธรรมวินยัจะใหความสําคัญของ “สีมา” มาก เพราะเปนเครื่องกําหนดเขตสังฆ
กรรม ซึ่งในสมัยพทุธกาลกอ็าศัยเพยีงเขตสีมานี้เทานัน้ โดยมิไดมอีาคารในการทําสงัฆกรรม มา
ภายหลงัเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากขึ้น มพีระภิกษุสงฆมากขึ้น จงึไดสรางอาคารที่
เรียกวา “พระอุโบสถ” ขึ้นครอมเขตสีมานั้น เพื่อความสะดวกในการทําสังฆกรรมรวมกันแหงหมู
สงฆ   

    ในประเทศไทยสมัยสุโขทยัพระอุโบสถกไ็มปรากฏความสําคัญในวัด ทั้งขนาด และผัง
รวม เนื่องจากยงัมพีระภิกษุสงฆไมมาก ตอมาในสมัยอยุธยา ก็เร่ิมปรากฏความสําคัญขึ้น 
เนื่องจากเริ่มมปีระเพณีนยิมในการบวชพระของกุลบุตร  เมื่อถึงสมยัรัตนโกสนิทรก็เปนอาคารทีม่ี
ความสาํคัญมากที่สุดในวัด เนื่องจากตอบสนองดานประโยชนใชสอยไดดีกวาเจดยี ขอคํานึงของ
การสรางโบสถนัน้ตองเหมาะแกการประชมุสงฆได โดยเฉพาะถานั่งหตัถบาส ถงึกนั ไดไมนอยกวา 
20 รูป ก็สามารถกระทาํสังฆกรรมทั้งปวงได 

    5. เสมา 
     คือองคประกอบสําคัญอยางหนึง่ เพือ่แสดงเขตทําสังฆกรรมแหงหมูสงฆ โดยจะมี
สภาพเขตเสมาเปนอาคารหรือไมก็ได ทั้งนี้ในสมยัพทุธกาลถือเอาเพยีงเขตพืน้ที ่ ที่มีหลกับอกเขต
อยางแนชัด ตั้งแต 3 หลักขึ้นไปเพื่อใหสามารถวางเขตพื้นที่เปนวงปดลอมไดพอดี และหลักที่บอก
เขตพื้นที่สังฆกรรมนี้ จะเปนอะไรก็ไดตามพทุธานุญาต แตเปนทีส่ังเกตไดวาตองเปนของมั่นคง 
แข็งแรง เชน หิน โดยลักษณะของหลักเขตก็มิไดมีการกําหนดลงไปวา ตองเปนรูปลักษณะอยางไร 
เปนแตเพียงตองสังเกตเหน็ไดชัดวาเปนหลกัเขตเทานัน้ 
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     ภายหลังไดมีการสรางอาคารครอมเขตเสมา เพื่อความสะดวกในการใชพืน้ที่ในสังคม
ปจจุบัน ก็จะเห็นไดวา อาคารนั้นก็คือโบสถ 
     ภิกษทุุกรูปในอาราม ตองเขารวมสงัฆกรรมในเขตเสมา ตามเวลาที่กาํหนดในแตละ
เดือน และขณะที่ภิกษุผูเขารวมกนัทําสงัฆกรรมอยูในเขตเสมานัน้จะมีผูใดลวงล้ําเขาในเขตเสมา
มิได  การลวงล้ําถือเอาทั้งในแนวระดับเดียวกนัและใตพื้นที่สังฆกรรมลงไป13 โดยตลอดที่สามารถ
เดินลอดผานได หากมีการลวงล้าํตองเริม่พิธีใหม ฉะนั้นการกาํหนดเขตเสมาจึงมีความสาํคัญตอ
การคาดการณพฤติกรรมของการเขา – ออกพื้นทีน่ี้มาก 
     ซึ่งในประเทศไทยกม็ีการวางตําแหนงเสมาและลักษณะรูปแบบแตกตางกันตามยุคสมัย 
ตัวเสมาเองบางครั้งก็ลอยตัว บางครั้งก็มีฐานรองรับหรือกระทัง่มีซุมคลุมอยางเรยีบรอย และ
ตกแตงอยางบรรจง 
     สําหรับการกําหนดเขตสมีานัน้ ปจจุบนัมีอยู 3 แบบดวยกนัคือ 
      1. พัทธสมีา หมายถงึ เขตที่พระสงฆกาํหนดขึ้นเอง เพื่อใชเปนพื้นที่เฉพาะในการ
ทําสงัฆกรรม 
    2. วิสุงคามสมีา   หมายถึง เขตที่แยกออกจากเขตบาน ซึ่งพระภิกษุสงฆขอ
กําหนดขึ้นเพือ่แยกเปนดนิแดนทางศาสนา สมยัรัชกาลที ่ 4 ทรงกําหนดใหมีสมีาอีกลักษณะหนึง่ 
เรียกวา “มหาสีมา” ที่กําหนดลอมสีมาเลก็ (พทัธสมีา) อีกชั้นหนึง่ เพื่อใหทุกพื้นทีภ่ายในเขตมหา
สีมาสามารถเลือกทําสงัฆกรรมได อยางไรก็ดีเพื่อมิใหการทาํสังฆกรรม ตอง “สังกระ” คือ คาบ
เกี่ยวซอนกนัขึน้ระหวางมหาสีมาและพทัธสีมา จะตองมีการกําหนดพื้นที่อีกสวนหนึง่เพื่อค่ัน
ระหวางสีมาทัง้ 2 นั้น เรียกวา “สีมันทรกิ”  
      3. อุทกเขปสมีา   หมายถงึ สีมาที่อาศยันานน้าํเปนสิ่งกําหนดเขตแดน ตามพระ
ธรรมวินัยบัญญัติไว สามลักษณะ คือ  
   3.1 นที (แมน้ํา) ตองเปนแมน้ําที่มีกระแสน้ําไหลอยูเสมอ และตองเกิด
จากธรรมชาติ 

  3.2 สมุทร (ทะเล) ตองเปนทะเลน้ําเค็ม ใหกําหนดตั้งแตแนวชายฝง ซึ่ง
น้ําลงงวดจนถงึที่สุดออกไป 

                                                 
    13 ประยูร อุลชุาฎะ[ น.ณ ปากน้าํ], สีมากถา สมุดขอยวดัสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, 2540),  20. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

22

   3.3 ชาตสระ  หมายถงึ ที่ ๆ มีน้าํขังเองโดยธรรมชาติ ไดแก หนอง บึง 
ทะเลสาบ 

    6. พระวิหาร 
     คําวา “วิหาร” เดิมนั้นหมายความวา “ที่อยู” คือ ที่อยูของหมูสงฆตามที่เราเขาใจกันใน
ปจจุบันวา “กฏิุ” นั่นเอง 
     ในสมยักอน พระวิหาร ถอืเปนอาคารทีส่ําคัญมาก รองจากองคเจดียประธาน เนื่องจาก 
เปนสวนรองรบัพุทธศาสนกิชนทัง้หลายทีจ่ะเขามาประกอบพิธกีรรม ทาํการบุญ การกุศลตาง ๆ 
พระอุโบสถแทบไมมีความสาํคัญทั้งในผัง และในพิธีกรรมตาง ๆ เพราะเปนพืน้ที่ใชงานเฉพาะของ
สงฆเทานั้น 
     มาในสมยัหลัง คตินยิมในการใชงานกเ็ปลี่ยนไป พระอโุบสถกลับมีความสําคัญ
มากกวา การประกอบกิจกรรมทางศาสนา ก็ไดใชประโยชนจากโบสถ รวมกับวหิาร หรือศาลาการ
เปรียญ 
     พระวิหาร มีความสาํคัญในลักษณะการเปนอาคารทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูป ขนาดและ
รายละเอียดการตกแตงพระวิหาร จะสัมพันธกับพระพทุธรูปที่สาํคัญมากหรือนอยที่ประดิษฐานอยู
ภายใน นอกจากนี ้ตัวพระวหิารเองก็มีความสําคัญในลกัษณะชวยเสริมองคประกอบของผังวัด ซึง่
บางครั้งความสําคัญในลักษณะนี้ดูจะมมีากกวาความสําคัญในดานการใชงานของอาคารดวยซ้าํ
ไป  
     ในวัดแตละวัดอาจมวีิหารไดมากกวาหนึง่หลงั ซึง่เปนไปไดทั้งความสําคัญของการใช
งาน และการสรางความสาํคัญใหเกิดขึน้แกผังรวม ในพระวิหารแตละหลังจะมกีารประดิษฐาน
พระพทุธรูปใหพุทธศาสนกิชนกราบไหวบูชาเสมอ และในบางครั้งอาจตั้งองคพระภิกษุซึ่งเปนรูป
หลอ เพื่อรําลกึถึงความสาํคญัและคุณูปการที่ทานไดสรางไวแกวัดดวย 
     ปจจุบนั หลาย ๆ วัดในกรุงเทพฯ ใชพระวหิารเปนเสมือนทีเ่ก็บสมบัติสําคัญ ๆ ของวัด 
ฉะนัน้การเขาใชงานเพื่อกราบไหวพระพทุธรูปในวิหารจึงเปนไปอยางยากลําบาก เวนแตวัดสําคัญ
ที่มีผูเขาชมมากจึงจะเปดใหเขาชมและกราบไหวได 

    7. กําแพงแกว 
     เปนองคประกอบทางสถาปตยกรรมไทยทีท่ําหนาทีก่ัน้หรือลอมอาคารสําคัญ การใช
กําแพงแกวที่เกาสุดพบหลักฐานในสมัยสโุขทัย (ที่วัดมงักร) โดยทัว่ไปสูงประมาณ 0.80-1.20 เมตร  
     การสรางกาํแพงแกวมีคติความคิดจากการจาํลองเมืองสวรรค ซึ่งสรางสรรคประดับ
ประดาดวยแกว 7 ประการ การสรางกําแพงลอมอาคารเพื่อกาํหนดเขตสําคัญ แลวเรียก “กําแพง
แกว” จึงเปนการเรียกสมมุติอยางจะใหวัดเปนดนิแดนภพภูมิแหงสขุาวดี ที่มีการประดับตกแตง
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ดวยแกว 7 ประการเชนกนั ฉะนัน้จงึมกีารตกแตงกาํแพงแกวอยางประณีต ดวยการทาํลาดบวั
ตกแตงประกอบกับวัสดุพวกกระเบื้องเคลือบอยางวิจิตรบรรจง 
     การใชกําแพงแกวลอมรอบเขตอาคาร ชวยใหเกิดการกาํหนดแยกพื้นที่ซึง่มีลําดับ
ความสาํคัญมากกวาออกมาใหชัดเจน อีกทั้งยังชวยเสรมิความสงางามใหแกผังวัดไดอีกดวย 

    8. พระระเบียง 
    เปนงานสถาปตยกรรมทีท่ําหนาทีโ่อบลอมอาคารสําคัญในเขตศาสนสถานซึง่มคีวาม

กวางประมาณ 3.00-4.00 เมตร และยาวเทาขนาดพื้นทีท่ีต่องการโอบลอมขนาดและความ
กวางยาวของพระระเบียงจะสัมพนัธกับขนาดและความสําคัญของสิง่ที่อยูภายในพื้นที่โอบลอมนี้ 
ซึ่งก็อาจเปนไดทั้งเจดีย, วิหาร, โบสถ ซึ่งอาจโอบลอมเพียงอาคารใดอาคารหนึง่ หรือหลาย ๆ 
อาคารก็ได 
     โดยทั่วไปแลวจะลอมในลกัษณะรูปส่ีเหลี่ยม แตบางแหงกม็ีลักษณะพิเศษกวาคือ ลอม
เปนรูปวงกลม 
     คติในการสรางนาจะไดอิทธิพลทัง้แนวคิดและแบบอยางจากศิลปสถาปตยกรรมขอม 
แตสวนซึ่งเปน “โคปุระ” ก็ทาํเปนซุมทางเขา หรือ วหิารทิศ แทน นกัวชิาการเชื่อวาแนวความคิดใน
การทาํพระระเบียงในศิลปกรรมของขอมนีอ้ยูบนพื้นฐาน แนวความคดิเรื่องการจําลองหรือยอสวน
แผนผังของภมูิจักรวาลซึ่งหมายถงึขอบกาํแพง ทีเ่ปนสดุเขตแดนของจักรวาลนั่นเอง 
     พระระเบียงไมไดมีประโยชนเฉพาะในเชงิใชเปนคติสัญลักษณทางสถาปตยกรรมเพียง
อยางเดยีวเทานั้น แตมีประโยชนในการใชสอยดวย คอืสามารถใชเปนทีพ่ักของพทุธศาสนิกชนซึ่ง
เดินทางไกลมาเพื่อทําบุญไหวพระทีว่ัดอาศัยหลับนอนไดดวย 

    9. ศาลา 
    ในที่นีก้ลาวเฉพาะศาลาขนาดเล็ก ซึง่สรางขึ้นโดยมีประโยชนใชสอยตางๆ กัน สําหรับ

ศาลาที่อยูในวดัสวนใหญลวนมีลักษณะรวมที่เหมือนกันประการหนึ่งคอื เปนอาคารที่ใชประโยชน
สําหรับการนัง่พักชัว่ครูชั่วคราว ซึ่งไดแก ศาลาราย, ศาลาทิศ, ศาลาทาน้าํ, ศาลาเปลื้องเครื่อง เปน
ตน   
     ศาลาราย และศาลาทศิ มักตั้งอยูในบริเวณอาคารสําคัญประเภท โบสถ, วหิาร มี
ความสาํคัญทัง้ในลักษณะการใชงาน คอืเปนทีน่ัง่พักผอนของคนทีม่าทาํบุญทีว่ัด หรืออาจใช
ประดิษฐานรปูเคารพ จะเหน็ไดวาลักษณะการใชงานของศาลารายหรือศาลาทิศจะมีความ
คลายคลึงกับพระระเบียงคด ตางแตวาตดัทอนออกเปนสวน ๆ แยกจากกนั ทาํใหลดความทบึตัน
ลงได อีกทัง้ทาํใหเกิดการเชือ่มตอถึงกนัของพืน้ที่ระหวางภายในกับภายนอกไดเปนอยางด ี
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     ตัวศาลาจะยกพืน้ที่เปนสวนนั่งพักได ซึง่อาจเปนศาลาโถงโลง หรือมกีําแพงกัน้ผนัง
บางสวน ซึง่โดยสวนมาก ศาลาที่กั้นกําแพงมักตัง้อยูในแนวเดียวกับกาํแพงแกวที่ลอมอาคาร
สําคัญนั้น สวนศาลาทาน้าํนัน้ เดิมเปนองคประกอบที่สําคัญของวัด   เนื่องจากการสัญจรใน
สมัยกอน อาศัยแมน้าํลาํคลองเปนหลกั พุทธศาสนิกชนลวนเดนิทางมาวัดโดยทางเรือเพื่อมา
ทําบุญ แมภิกษุสงฆก็ออกบิณฑบาตโดยทางเรือเชนกนั ศาลาวัดแตละวัดจะมมีากนอยแลวแต
ความสาํคัญของวัดและความสําคัญของการใชงาน แตรูปแบบจะตางจากศาลาทาน้ําของบานคน
โดยทัว่ ๆ ไป   และพลับพลาเปลือ้งเครื่องนัน้จะใชในพระราชกรณียกิจทางศาสนาขององค
พระมหากษัตริย ในที่นี้จงึจะไมกลาวถึงในรายละเอียด 

    10. หอระฆัง 
    เปนอาคารที่ใชแขวนระฆงั ซึง่พัฒนามาแตเปนระฆงัหิน ระฆังไม กระทัง่ ระฆงัโลหะ 

อยางที่ใชในปจจุบัน  ในสมัยกอน วัดจะมีทัง้หอกลอง และหอระฆัง โดยสัญญาณระฆังใชบอก
ภิกษุสงฆใหรูเวลาลงทาํอุโบสถ เชาและเย็น สวนสัญญาณกลองใชทั้งบอกเวลา และสงสัญญาณ
แจงเหตุ เชน ไฟไหม หรือเรียกประชุมในหมูบาน เปนตน 

    หอระฆงัในเบื้องแรกนาจะอยูในเขตสังฆาวาสเปนหลัก เพราะมีการใชสอยเกี่ยวของกับ
พระภิกษุโดยตรง ตอมาจึงถูกพฒันาใหเขามาอยูในเขตพุทธาวาส โดยทั่วไปหอระฆังจะมีผงัขนาด
เล็กรูปส่ีเหลี่ยม แตจะเนนความสงูเพื่อใหแขวนระฆงัไดสูง จะไดเกดิเสียงจากการตีกังวานออกไป
ไดไกล 

    11. กุฏ ิ
    เปนเรือนพกัอาศัยของพระภิกษุ สามเณร เดิมทีเรียกวา “กุฎี” ในครั้งพทุธกาล ทีพ่ัก

ของภิกษุ ไมเปนไปอยางถาวร อาศัยเพียงโคนไมเปนหลกั จนกระทัง่ในเวลาตอมา พระพทุธองคจึง
มีพุทธานุญาตใหอาศัยในเสนาสนะ 5 ประเภทคือ 

    - วิหาร เปนเรอืนประเภทกระทอมมหีลังคาคลุม 
  - อัฑฒโยค เปนเรือนที่มหีลังคาลาดลงขางเดียว (เพิงหมาแหงน) 

- ปราสาท เปนเรือนหลายชัน้ 
- หัมมยิะ เปนเรือนหลงัคาแบน 
- คูหา เปนถ้ําธรรมชาติ ทีเ่ปนชองเขาไปในภูเขา 

    เมื่อทรงรับเสนาสนะ ทีม่ีผูสรางถวายแลว กก็ําหนดใหเสนาสนะมีลักษณะเปน
สวนกลาง ไมใหมีการถือครองเพียงผูใดผูหนึง่ ความตองการใชกุฏินั้นก็เพยีงเพื่อหลับนอนไดรูป
เดียว หากเทียบกับในปจจุบันแลว จะเหน็วามีการพัฒนาเสนาสนะจนมีขนาดใหญโตมากขึน้ 
เนื่องจากความตองการพื้นที่ใชสอยมีมากขึ้น อีกทัง้การไดรับผลกระทบโดยตรงจากโลกวัตถนุิยมที่
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นําเขามาจากสังคมเมือง แตกุฏิสงฆของวัดอรัญวาสีหรือวัดปายังคงพยายามรักษาขนาดอาคารให
เปนไปตามพระวินยัอยู  

    ในบานเรานั้นกุฏิสงฆที่มผีูถวายแดภิกษุสงฆมีอยู 2 แบบคือ 
- สรางถวายใหม 
- ร้ือเรือนเดิมของตนหรือบรรพบุรุษมาถวาย 

    12. หอฉัน (ภัตคัต) 
    เดิมในครั้งพุทธกาล ภิกษุเมื่อรับบิณฑบาตแลวจะตองปลีกตัวเพื่อไปฉันอาหารแตเพียง

ลําพงั การฉนัอาหารรวมเริ่มแตคราวที่มผีูศรัทธานิมนตไปรับถวายภตัตาหาร ซึง่ก็เกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อพระเจาพมิพิสาร นิมนตพระพทุธองคและหมูพระสาวกใหเขาไปฉนัภัตตาหารในพระราช
นิเวศนของพระองค ดังนัน้การแบงปนอาหารแดภิกษุสงฆจึงมี 2 ลักษณะ คือ 

    - การตักบาตรถวาย 
    - การนิมนตเพื่อถวายเปนหมูคณะ 

   การที่พระพทุธองคกําหนดใหฉันเพียงวนัละ 2 มื้อ กเ็นื่องจากทรงเห็นวาจะเปนภาระตอ
สังคม และมากเกนิความจําเปน และโดยเฉพาะภิกษุในวัดอรัญวาสีจะฉันเพียงมื้อเดียวเทานั้น 

    โดยปกติ หอฉันจะตั้งอยูระหวางหมูกฏิุสงฆ เพื่อใหสามารถเขาใชไดโดยสะดวก บาง
แหงมกีารลดระดับเพื่อใหเหมาะแกการใชงานรวมกนัระหวางพระสงฆและฆราวาส 

    ในวัดบางแหง ก็ใชหอฉันสําหรับสวดมนต ประกอบงานบุญหรือที่ประชุมคนในชุมชน
ดวย 

    13. กัปปยกุฏ ิ
    คือเรือนหรือโรงที่ใชเปนที่เก็บอาหารรวมของพระภิกษุสงฆ ดวยมีสิกขาบทอยูขอหนึ่ง

ที่วา “หามภกิษุฉันอาหารที่เก็บไวคางคนื” ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะแกการฝกปฏิบัติดํารงชีพอยูในสมณ
เพศและยังทรงหามภิกษุประกอบอาหารตางๆ ดวยตนเองอีกดวย เวนแตประสบเหตุจําเปน เชน 
ความแหงแลง แตเมื่อเหตุการณกลับสูภาวะปกติก็จะตองใชขอกําหนดเดิมอยางเครงครัด 

    นอกจากนี ้ในเวลาตอมา ไดมีผูนําอาหารประเภทเกลอื น้าํมัน ขาวสาร และผลไมตาง ๆ 
มาถวายมากขึ้น  พระพทุธองคจึงทรงลดหยอนในเรื่องการเก็บอาหารบางประเภทไวได เพื่อไมให
ขัดศรัทธาของพุทธศาสนกิชน โดยทรงอนุญาตใหมีกัปปยภูมิ ซึ่งเปนที่เก็บของอนัสมควรแกการ
เก็บสําหรับภิกษุขึ้น แตตองประกาศใหเปนสวนกลาง 

    กัปปยกุฏิ มีประโยชนอยูมาก ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อศาสนาเจริญรุงเรือง ปจจัยที่จะพงึมีอัน
เกิดจากศรัทธาของชุมชนในการจะทําบุญถวายภัตตาหารหรือสังฆทานยอมมีอยูตลอด อาจ
เหลือลนเกินจาํเปน การใชกัปปยกุฏิเปนที่เก็บอาหารไวใหภิกษุฉนัในชวงวนัใหม รวมทั้งเพื่อเปน
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อาหารสําหรับลูกวัด, ผูชวยเหลือดูแลวัด และอาหารเหลานั้นก็ยงัสามารถนําออกแจกจายใหแกผู
ยากไรหวิโหยไดดวย จงึนับไดวากัปปยกฏิุมีประโยชนอยูมาก ในที่สดุ ก็ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปน 
“โรงครัว” สําหรับประกอบอาหารถวายพระ เพราะสะดวกตอการหยิบฉวยระหวางสวนจัดเก็บ กับ
สวนประกอบอาหารนั่นเอง 

    14. วัจกฎุหีรือเว็จกุฎ ี
    เปนอาคารที่ใชสําหรับขับถายของพระภิกษุสงฆในวดั เรียกในภาษาปากวา “ถาน” ใน

สมัยกอนนิยมปลูกเปนหลังเดียวโดด ๆ อาจแบงเปน 2 หองก็ได ลักษณะการใชงานจะพยายาม
แยกปสสาวะ (มูตร)  และอุจจาระ (คูถ) ออกจากกัน เพื่อใหถกูสุขลักษณะ ในครั้งพุทธกาลจะแยก
พื้นที่ขับถายทัง้สองสวนออกจากกนั อีกทัง้มีพืน้ที่บริเวณหนึ่งสาํหรบัชําระลางรางกายหลงัจาก
ขับถายแลวอยูใกลๆ กัน ที่ขับถายนี้ภิกษุจะไปขุดหลมุเองไมได ตองอาศัยหลุมธรรมชาติหรือการ
สรางวัจกุฎีใหเปนทีม่ิดชิด ไมเดือดรอนชาวบาน 

    มีขอนาสังเกตวา การใชวัจกุฎีนัน้ดูจะเปนเรื่องเดียวทีท่รงบัญญัติใหภิกษุเขาใชได
ตามลําดับที่ไปถึงกอน - หลงั ไมไดยึดเอาตามพรรษา 

    ในปจจบุัน วัดโดยทั่วไปปลูกสรางวัจกฎีุรวมเขากับหองอาบน้ําในลกัษณะเปนเรือนแถว
ยาว ใชรวมกนั ไมไดแยกเปนหลงัโดด ๆ อีกตอไป อีกทั้งการขับถายที่แยกมูตรและคูถก็หมดไป ใช
ระบบบําบัดสมัยปจจุบนัทีถ่กูสุขลักษณะกวาเดิมมาก 

    15. หองสรงน้ํา 
    หองสรงน้ําไมเคยมีพทุธานุญาตมากอน ทรงอนุญาตเพียงแตหอง “ชันตาฆร : เรือนไฟ” 

หรอือยางที่เรียกวา “หองอบตัว (sauna)” เทานัน้ ซึง่จะใชอบตัว นวดตัว เทานัน้  จะไมมีการ
อาบน้าํ ภายในหองนัน้ แตจะออกมาชาํระกายไดจากแมน้ําหรือลําธารที่อยูใกล ๆ กนั 

    การสรงน้าํของพระสงฆไทย สมยักอนก็อาศยัแมน้าํเชนกัน เพราะชุมชนเจรญิตาม
แหลงน้ํา สวนวัดในที่ดอนจะอาศัยสระ หนองน้ํา หรือบึงและรวมถงึการขุดบอน้ําในอารามดวย  

    ปจจุบนั วัดสวนใหญจะมรีะบบประปา ทําใหการสรงน้ํามีความสะดวกสบายมากขึ้น 
    16. หอไตร 
    เปนอาคารที่สรางขึน้เพื่อใชเก็บรักษาคมัภีรทางศาสนาหรือพระไตรปฎกนั่นเอง ซึ่งอาจ

เรียกอีกชื่อหนึง่ไดวา หอพระธรรมหรือหอธรรม หอไตรซึ่งเรียกหอธรรมนี้ ไมไดสรางขึ้นเพื่อใหภิกษุ
เขาไปใชสอย หากแตสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่สักการะเคารพบูชาเทานั้น การที่ตองมหีอไตรหรือเรือน
ไวเก็บพระธรรมคัมภีร เพราะคําสอนของพระพุทธองคไดมีการสังคายนาจากมุขปาฐะมาสูการ
จารึกอักษรเพือ่มิใหเกิดความคลาดเคลื่อน การจัดหาทีเ่ก็บรักษาจึงสาํคัญและจําเปนยิง่ อีกทั้งชวย
ทําใหวัดนัน้ ๆ มีความหมายครบถวนในไตรลักษณ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

27

    โดยทั่ว ๆ ไป แตละวัดจะมีหอไตรเล็ก ๆ 1 หลัง ตั้งอยูบริเวณที่สะดวกแกการเขาไปใช
งานแบบหองสมุดของเหลาภิกษุสงฆในวดั แตบางวัดทีใ่หญโต ก็อาจมีมากกวา 1 หลังก็ได มิไดมี
กฎเกณฑตายตัวอะไร 

    17. ศาลาการเปรยีญ 
    คําวา “เปรียญ” มาจากภาษาบาลีวา “บาเรียน” หมายความวา พระที่ไดเรียน หรอื พระ

นักเรียน ดงันัน้ ศาลาการเปรียญจึงหมายถึงศาลาหรืออาคารทีพ่ระภิกษุใชเปนที่เลาเรียนนัน่เอง 
    สวนการใชงานในบานเรานัน้ จะใชสอยในลักษณะของอาคารอเนกประสงคคือ ภิกษุ

และฆราวาสใชทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน การทาํบุญเลี้ยงพระ การแสดงธรรมเทศนา ฯลฯ 
ซึ่งตางจากประโยชนใชสอยดั้งเดิมไปมาก    ศาลาการเปรียญจัดวาเปนอาคารที่คอนขางใหญ 
เพราะสนองตอบตอกิจกรรมการใชงานในลักษณะเปนกลุม 

    นอกเหนือจากหนาที่ดงักลาวไปแลวนั้น ศาลาการเปรียญยังใชเปนที่ประชุมชน เปนที่
ประกอบพิธีสวดอภิธรรม ดังนัน้ ภายในศาลามักมีธรรมาสนเทศน วางอยูตรงสวนทายของอาคาร
เสมอ รวมถงึการทําตัง่ไมยาวเปนอาสนะสงฆในพิธกีรรมทางศาสนา หรือทําบุญเลี้ยงพระดวย 
ลักษณะของศาลาอาจเปนศาลาโถง หรือศาลาทึบ หรือกึง่ทึบก็ม ี

    18. เมร ุ
    เปนอาคารซึ่งใชเปนที ่“ฌาปนสถาน” หรือ “ปลงศพ” หรืออยางที่เรียกกันทั่วไปวา “เผา

ศพ” คําวา “เมรุ” นาจะเปนชื่อยอมาจาก “พระเมรุ” หรือ “พระเมรมุาศ” ซึ่งเดิมหมายถงึ สิ่งปลูก
สรางที่ใชเปนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย ซึง่เปนการรับเอาคติมาจากขอม 
ในลักษณะของการอวตารจากเทพลงมาเปนพระมหากษัตริย  ซึ่งถกูหลอหลอมใหดูศักดิ์สิทธิ์ผาน
พิธีกรรมทางศาสนา และรูปแบบสถาปตยกรรมโดยในทางสถาปตยกรรมก็พยายามจําลองจกัรวาล
ลงมาอยูในองคประกอบสถาปตยกรรมทัง้รูปแบบและแผนผัง ซึ่งกําหนดอาคารทีอ่ยูกลางผังแทน
เขาพระสุเมร ุที่อยูโดยรอบเปนองคประกอบเสริมตามคติจักรวาล  

     ดงันัน้ ปราสาทองคกลางจงึมีความหมายตอพระมหากษัตริยซึ่งทรงเปนเทวราชาโดย
สมมุติในเชงิสญัลักษณ แตรูปแบบพระเมรุมาศ ในประเทศไทยเราปรับใชรูปลักษณะอาคารทีเ่ปน
เรือนปราสาทยอดปรางคอยางของไทย โดยสวนยอดคงไวซึ่งคติเขาพระสุเมรุ อันเปนเรือนชัน้ตางๆ 
ที่เปนที่ประทบัของเหลาเทพเทวดาซึง่เดมิทีเดียว อาคารประเภทนีถู้กสงวนไวสําหรับบุคคลชั้นสูง
เทานัน้ มาในภายหลงัจึงไดเกิดใชกับบุคคลทั่วไป 
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พัฒนาการความคิด ความเชื่อทางพทุธศาสนาในสงัคมไทย 
     ในที่นีจ้ะไดศึกษาถงึจุดเริม่ตนแหงความเปนสงัคมไทยนับแตในสมยัสุโขทัยลงมาจนถงึ
สมัยรัชกาลที่ 7  14 
     พทุธศาสนามีความมัน่คงมานับมาแตในสมัยพอขุนรามคําแหง ซึง่มีการนมินตพระมหา
เถรสังฆราชปราชญซึ่งมีความรูในพระไตรปฎกจากเมืองนครศรีธรรมราชสูสุโขทัย โดยทานได
สืบสายพทุธศาสนาสายเถรวาทมาจากลงักา ทั้งนี้เพื่อทําใหพทุธศาสนาในอาณาจักรสุโขทยั
บริสุทธิ์ เพราะในดินแดนภาคกลางขณะนัน้ พุทธศาสนาภายใตอิทธิพลของขอมปะปนอยูกบั
แนวคิดพทุธมหายาน และศาสนาพราหมณ  สวนดนิแดนทางตอนเหนือนั้นก็ไดรับอิทธิพลพุทธ
ศาสนามหายาน ซึ่งเนนไปในทางความเชื่อสูง  สาระพุทธธรรมทีเ่กิดขึ้นในสมยันี้โดยการโนมนํา
ของพอขุนรามคําแหง จงึเปนสาระตามพระไตรปฎกบาลีอยางแทจริง  โดยเชื่อวานาจะเปนสาระ
พุทธธรรมในระดับศีลธรรม  นอกจากนั้นคติความเชื่อบางประการก็มเีชนกนั ดงัหลกัฐานปรากฏใน
จารึกตาง ๆ อาทิ คติความเชื่อเร่ืองพระธาตุ  ซึ่งมิไดมีอิทธิปาฏิหาริยอยางใด แตก็มีคติความเชื่อ
เดิมในการนับถือ ผ ีหรือเทวดา อยูในสงัคมเชนกัน 
     หลงัจากสมัยพอขุนรามคําแหง พุทธศาสนาก็ปรับตัวไปในลักษณะมุงเนนความเชื่อ มี
ลักษณะปาฏหิาริยปะปน เนื่องมาจากนําคาํสอนตามแนวคิดในคัมภีรบาลีที่เปนอรรถกถา ฎีกา 
และปกรณพิเศษในลังกามาใช  และไดกอตัวอยางชัดเจนยิง่ขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย 
     ในสมยัพระมหาธรรมราชาลิไทย โลกทศันของผูคนไดถูกหลอหลอมขึ้นจาก เตภูมิกถา 
หรือไตรภูมิพระรวง15 ซึ่งมีผลอยางมากตอแบบแผนการดาํเนนิชีวิตของผูคน  พฤติกรรมทางสงัคม
สวนใหญจะอยูบนพื้นฐานแหงการบําเพญ็บุญ เกรงกลัวตอบาป   การรับรูเร่ืองโลกและชีวิตถกูตอง
ตามหลกัพทุธธรรมถึงขนาด “เอาใจลงปลงใจเชื่อ”   ซึ่งมีศีลเปนตัวกาํหนดพฤตกิรรมนั้น ทัง้นี้ไมใช
พฤติกรรมเฉพาะบุคคลเทานัน้ แตหมายรวมถงึสาธารณะดวย  อันทาํใหเหน็ไดวามีสวนสงเสรมิ
สนับสนนุใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในทางปกครอง เพราะผูคนจะอยูรวมกันอยางสันติสุข  
                                                 

    14 สุภาพรรณ ณ บางชาง, งานวิจัยลาํดับที่ 29 พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย  กอน
สมัยสุโขทยั ถงึ กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2536), 20. 

    15 สาระในไตรภูมิ เปนการแสดงใหเหน็ชวีิตที่เปลี่ยนแปลงเสวยสุข ทุกข ในภพภูมิตาง ๆ  
ตามกรรม  ความสําคญัของการกระทํากรรมด ี เพื่อใหไดเสวยสุขในภพภูมิทีด่ีขึ้น ตลอดจน
ความสาํคัญและแนวทางปฏิบัติ เพื่อความหลุดพนจากกระแสชีวิตในไตรภูมิไปสูสภาวะแหงความ
พนทุกข คือ พระนิพพาน. 
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รูจักกาละ เทศะ และบุคคล    แนวคิดการบํารุงพระพทุธศาสนาถูกเชิดชูวาเปนบุญยิง่กวาบุญอยาง
อ่ืน นับเปนความคิดที่โนมนาํใหผูคนรวมกนัทาํนุบาํรุงการพระศาสนาไดเปนอยางด1ี6 
     พทุธธรรมในบริบทสงัคมสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนี้มีความสาํคัญมาก ประสานอยู
เปนฐานการศึกษาในสังคมทุกระดับ  การศึกษาทีก่ลาวถึงนี้มิจาํกัดเฉพาะแตศาสตรอยางใดอยาง
หนึง่เทานั้น แตรวมเอาความรูเร่ืองชีวิตและการปฏิบัติพัฒนาตน เพือ่ประโยชนสุขแหงบุคคล และ
สังคมสวนรวมดวย  เราอาจนิยามการศึกษาไทยแบบมีพุทธธรรมเปนรากฐานนี้ไดวา “ความรูคือ
คุณธรรม”  ซึ่งแตกตางอยางมากกบันยิาม ”ความรูคูคุณธรรม” ที่เกิดขึน้หลงัการจัดการศึกษาแบบ
ใหมตามแบบตะวันตก  ฉะนัน้ความรูใด ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการทํามาหากนิ การสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรม จึงมีภูมิปญญาแหงพุทธธรรมเปนเครื่องรองรับทั้งสิน้17 
     ตองเขาใจวาการที่สามารถสรางโลกทัศนของผูคนในสังคมใหเปนไปในทิศทางดังกลาว
ไดนั้น ยอมเกดิขึ้นภายใตบริบทสังคมไทยสมัยกอนที่เอือ้อํานวยดวย ฉะนัน้การทีจ่ะสรางโลกทศัน
แบบเดิมข้ึนในสังคมปจจุบนั  เพื่อโนมนาํบคุคลใหเชื่อในบาปบุญคุณโทษในกรอบความคิดแบบ เต
ภูมิกถา จึงเปนไปไมได    
     หากมองอยางเปนภาพกวาง ๆ จะเห็นไดวา พุทธธรรมอันเปนโลกทัศนของผูคนใน
อาณาจักรสุโขทัยนับแตสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยลงมา ยงัคงดําเนินมาอยางตอเนื่องถึงสมยั
อยุธยา  จะตางกนัก็ตรงที่มกีารนาํคติทางความเชื่อของศาสนาพราหมณเขามาปะปนดวย ทั้งนีค้ติ
ดังกลาวไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสงเสริมพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในฐานะ “เทวรา
ชา” ผานทางการปกครอง  ดังจะเห็นไดจากพิธีกรรมในองคพระมหากษัตริยหลายพิธี   ถงึแมจะมี
การนาํพธิีกรรมทางศาสนาพราหมณมาใช แตก็ถูกนํามาปรับใชอยางสอดคลองกบัโลกทัศนความ
เชื่อของคนไทยไดอยางดี  เชน กอนงานพระราชพิธีอันเปนกิจกรรมทางศาสนาพราหมณ มักจะตอง
ดําเนนิกิจกรรมในทางพระพทุธศาสนากอน เชน นมัสการพระรัตนตรัย เปนตน 18 
     แตที่สําคัญคือ คติทางดานบุญฤทธิว์ิทยาที่ไมเกี่ยวของกับการปกครองไดเร่ิมกอตัวขึ้น 
และกลายเปนที่ยอมรับในสังคมอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการนําไปใชในการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจของผูคนในการศึกสงคราม  รวมทัง้การแขงขันใหไดมาซึง่ลาภ สักการะบางประการ    
เนื่องดวยความรู ความคิด ในทางพระพุทธศาสนาของคนไทยไดรับการถายทอดสืบเนื่อง ดวย
                                                 

    16สุภาพรรณ ณ บางชาง, งานวิจัยลาํดับที่ 29 พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย  กอน
สมัยสุโขทยั ถงึ กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 37-44. 

    17 สุภาพรรณ  ณ บางชาง, เร่ืองเดียวกัน, 45-46. 
     18 เร่ืองเดียวกัน, 53-57. 
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ระบบกระบวนการทางศรัทธานาํเปนสวนใหญอยูแลว การแตงเติมอิทธิปาฏิหาริยลงไปจึงเปนเรื่อง
งายตอการยอมรับ    การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเนือ้หาและความหมายของพทุธธรรมไดทาํให
มีความคลาดเคลื่อนไปจากหลักพุทธธรรมตามพระไตรปฎกเปนอยางมาก จนขาดความรูที่ถูก ตอง
ที่จะนําไปใชแกปญหาชีวิตและสังคมได ขาดกําลังในการธํารงคุณธรรมตามคานยิมพฤติกรรมบญุ  
ทามกลางกระแสสังคมที่เปลีย่นแปลงไปแมการศึกษาเผยแผพุทธธรรมดวยวิธกีารทางปญญานํา
ศรัทธาจะมีบาง แตก็มีอยูในวงจํากัดเทานั้น จึงไมเปนกําลงัพอที่จะชวยแกปญหาทางศีลธรรมที่
เกิดขึ้นอยางรนุแรง เพราะการหลงในบญุฤทธิ ์ และติดลาภ ยศ ไดทําใหโลกทัศนอันเปน
สาระสําคัญในไตรภูมิเดิมเปลี่ยนแปลงไป จนโลกทัศนและชีวทัศนไมสัมพนัธกนัดงัเดิม จึงไมมผีล
ในทางประสานสันติสุขแกสงัคม คนไทยสวนใหญไมอาจรักษาพทุธธรรมในสวนความประพฤติ
ตามหลกัศีลธรรมได  เกิดการใชอํานาจในทางไมชอบ ทุจริตกันโดยทั่ว ทาํใหเกดิการขัดแยงขึ้น
ระหวาง มูลนายกับไพร นับเปนการสรางความออนแอใหแกสังคมเปนอยางมาก ลกัษณะการขาด
คุณธรรมอยางรุนแรงในสมยัอยุธยาตอนปลายนี้เอง ที่เปนเหตุใหคนไทยขาดความรัก ความ
สามัคคี และนาํไปสูการลมสลายแหงความรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยาที่มมีากวาสี่รอยปในที่สุด19 

     ความเจรญิรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทาํใหคนมีสภาพ
ไมตาง ไปจากการถูกครอบงําในลัทธบิริโภคนิยม วัตถุนิยมแบบสมยัปจจุบัน การขาดศีลธรรม
อยางรนุแรง มุงตักตวงผลประโยชนสวนตัวมากกวาคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม สนองความ
อยากไดใครมี อันเปนกิเลสที่ไมมีจุดจบแหงความเพียงพอ จึงเสมอืนการขุดหลมุศพรอเวลาตาย
อยางไมเกรงกลัว  นาเปนหวงที่ลกัษณะสงัคมเชนนี้กําลงัปรากฏชัดในสังคมไทยปจจุบัน  

    ตอมาในสมัยกรุงธนบุรี ไดมีความพยายามกอรางสรางเมืองขึ้นใหม ซึ่งนาํโดยสมเด็จ
พระเจาตากสนิ เพื่อใหบานเมืองคืนสูความเปนปกแผน  โดยมีการฟนฟกูารพระศาสนาเปนอยาง
มากควบคูกันไป  ทั้งในสวนปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม  สภาพสังคมไทยในตอนนัน้อยูในภาวะ
สงครามโดยตลอด   ความเสื่อมโทรมของสังคมโดยเฉพาะดานศีลธรรมที่มีมาแตอยธุยาตอนปลาย 
รวมถึงความเสียขวัญในครั้งเสียบานเมือง และความคุนชินในคติบุญฤทธิว์ิทยา เปนปจจยัอัน
สําคัญที่ทาํใหผูคนยังคงยึดมั่นในอาํนาจเหนือธรรมชาต ิ ลัทธิถือผี เทวดา ไสยศาสตรตาง ๆ เปน
อยางมาก ซึง่นับเปนสาเหตุสําคัญที่ทาํใหการศึกษา และปฏิบัติพุทธธรรมตามระบบความรูและ
คานิยมพฤตกิรรมบุญสูประชาชน ไมมีรากฐานที่มัน่คง 

    มาในสมยัตนกรุงรัตนโกสินทร นับแตรัชกาลที่ 1  ทรงพยายามเนนย้ําความรู ความ
เขาใจ และคติความเชื่อที่ถกูตอง ตามสาระพุทธธรรม เขามาประกอบกับความเชื่อเดิม ซึ่งเนนแต
                                                 

     19 สุภาพรรณ ณ บางชาง, เร่ืองเดียวกนั, 62-67. 
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ศรัทธาที่ปะปนอยูกับอิทธฤิทธิ์วทิยา โดยไมไดปฏิเสธมูลความเชื่อเดมิ แตพยายามขัดเกลาใหมจีิต
โนมนําไปสูแนวทางการปฏิบตัิตามอรรถกถา เนนไปที่ปญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง เนนความจริง
ตอโลกนี้ประกอบกับความเชือ่ในโลกหนารวมกนั  อีกทั้งมกีารกาํหนดกฎหมายบางประการเพื่อ
ควบคุมพฤตกิรรมของบุคคล โดยเนนไปที่กลุมเปาหมายสองกลุมคือ พระภิกษ ุ และขาราชการ 
ดวยทรงเหน็วา บุคคลทัง้สองกลุมมีอิทธิพลอยางมากตอสังคม ซึ่งหากทั้งสองกลุมนี้มีความ
ประพฤติที่ดกีจ็ะชวยทําใหเกิดศีลธรรมแกสังคมโดยรวมได20 

    ในสมยัรัชกาลที ่ 2  ความเชื่อ ความคดิก็ยังคงสืบเนือ่งลงมา แตมกีารเนนย้าํเร่ืองบาป
บุญคุณโทษ ที่ใหผลทั้งโลกนี้และโลกหนา ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดในวรรณกรรมตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
อยางมากมายในสมัยนี ้ และมีการสงเสริมการเจริญสมาธวิิปสสนาทัง้ในหมูภิกษุสงฆ และ
ขาราชการ21 

    ในสมยัรัชกาลที่ 3  มีการประยุกตแนวทางการปฏิบัติตนของผูคนใหอยูในระดับ
ศีลธรรมมากขึน้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริง   สงเสริม เนนความรู และการปฏิบัติโดยอาศัย
ปญญามากขึน้ แตทั้งนี้ก็มไิดทิ้งแนวทางแหงศรัทธาตามบริบทสังคมไทยเดิม  โดยเฉพาะมีการ
สงเสริมการศึกษาปริยัติธรรมแกภิกษุสงฆมากกวาเดิมดวย 

    ในชวงสมยัธนบุรี ตอเนื่องมาถงึตนกรุงรัตนโกสนิทรนี ้ ถือไดวาพระมหากษัตริยมี
บทบาทอยางมากในการจัดระบบระเบียบการศาสนา  พระที่ประพฤติไมเหมาะสมเปนจํานวนมาก
ถึงกับตองโทษใหลาสิกขาเลยทีเดียว นับเปนการจัดระเบยีบสงฆโดยรวมใหมีความเปนปกติ 
เหมาะแกความเปนผูมกันอย และเปนแบบอยางอนัดใีหแกสังคมไดอยางเหมาะสมในขณะนัน้ ซึ่ง
ถาเทียบกับปจจุบัน พระมหากษัตริยไมไดมีอํานาจโดยตรงควบคุมไมได ฝายบานเมอืงก็ไมอยาก
ยุง เพราะงานศาสนามีผลตอฐานนิยม  แตก็ยังไมแยเทาพทุธศาสนิกชนบางกลุม ที่มุงปกปด
ความผิดเพื่อผลประโยชนของกลุมตน และพวกพอง 

    ในสมยัรัชกาลที่ 4  วทิยาการใหม ๆ ของตะวันตกเริ่มแพรเขามาในบานเรา  ประกอบ
กับการที่องคพระมหากษัตริยเอง ไดศึกษาพุทธธรรมขณะดํารงสมณเพศเปนเวลานานถึง 27 
พรรษา โดยทรงมุงตรงไปที่แกนคาํสอน จึงทรงเลือกที่จะนําพุทธธรรมตามคําสอนในพระไตรปฎก 
ใหเขามาเปนหลักของสงัคมมากขึน้ อีกทั้งมกีารตั้งพระสงฆธรรมยุตขิึ้นมา เพื่อเปนแบบอยางของ
สงฆทีม่ีวัตรปฏิบัติอันงดงามควบคูไปกับพระสงฆเดิม    ศีลธรรมที่ทรงเนนย้าํสูสังคม มุงเนน
ในทางปฏิบัติไดจริง ถึงกับมกีารผอนปรนความเครงครดัของศีลธรรมลงมา เชน มิใหดื่มสุราเกะกะ
                                                 

    20 สุภาพรรณ  ณ บางชาง, เร่ืองเดียวกัน, 76-90. 
    21เร่ืองเดียวกนั, 68-69. 
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ในที่ชุมชน  แตถาอยากดื่มก็ใหซื้อมากนิที่บานแลวนอนเสีย เปนตน สิ่งทีเ่ปนอทิธปิาฏิหาริยไดถกู
ยกออกไป เนื่องจากทรงเห็นวาไมใชวิธกีารทางปญญา โดยเฉพาะโลกทัศนในไตรภูมิ ในแงของ
ความเปนภูมทิัศน ไดถูกปฏิเสธอยางชัดเจน เพราะความรูในวทิยาการสมัยใหมไดเขามามีบทบาท
ตอความคิด ความเชื่อของผูคนในสมัยนัน้แลว  แตกย็ังคงยอมรับกระแสกรรม และการเวียนวาย
ตายเกิดอยู 

    สมัยรัชกาลที่ 4 นีน้ับเปนจุดเริ่มตนแหงการเปลี่ยนแปลงของผูคน ทางความคิด ความ
เชื่อในพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน และเรื่องศีลธรรมที่เคยเปนกฎสาํคัญในการนาํพาสังคมไปสู
สันติ ไดถูกสงัคมลากไปแทน ทีเ่ปนเชนนี้ยอมแสดงใหเหน็วา โลกทัศนของผูคนตอการใชชีวิตได
เปลี่ยนแปลงไป จากความออนนอมและยอมรับเพื่อสังคม ไปสูการแข็งกราวเพราะเชื่อมั่นในอัตตา
ตนมากขึ้น  
     ในสมยัรัชกาลที่ 5 เงื่อนไขปจจัยในการรวมศูนยอํานาจทางการปกครอง การพยายาม
พัฒนาประเทศ และใหการศึกษาแกประชาชนตามอยางตะวนัตก ทําใหพทุธธรรมถูกนาํมาใช
กํากับบทบาทหนาที่ของผูคนในพลเมือง เนนผลของการกระทําในปจจุบัน ของผูคนในแตละชนชั้น 
แตก็มิไดปดกั้นการเลื่อนสถานะทางสงัคม  กลาวไดวานยิามการศึกษาทีว่า “ความรูคูคุณธรรม” ได
เกิดขึ้นแลวอยางชัดเจนก็ในสมัยนี้เอง  ทาํใหความหมายของพทุธธรรมแคบและลึกซึ้งนอยกวา
ความหมายในบริบทสงัคมไทยเดิม 
     ในสมยัรัชกาลที ่ 6  สืบเนื่องจากการจัดระบบการปกครองที่เปนแบบแผนมานัน้ยงัไม
สามารถควบคุมความประพฤติขาราชการที่ประพฤติมชิอบได อีกทั้งการรวมใจของคนในชาตติอ
กันทั้งในระดับชนชั้นเดียวกันและตางชนชัน้กนัยังไมกอรูปไดชัดเจน จงึทรงเลือกสาระพุทธธรรมมา
ใชใหตอบสนองอุดมการณ ชาต-ิศาสน-กษัตริย  เนนย้ําใหทุกคนรกัชาติ  และประพฤติตนเปน
พลเมืองดีของชาติ 

    มาในสมยัรัชกาลที ่7  หลาย ๆ สิง่ยงัคงไดรับการสืบทอดตอมา แตไดมีการสงเสริมการ
สรางวรรณกรรมพุทธศาสนาสําหรับเด็กขึ้น  เพราะรชักาลที่ 7 ทรงเหน็วาทกุวนันี้มีแตผูสงูอายุ
เทานัน้ที่จะมาใฝใจศึกษาหาความรูทางธรรมกัน  จึงเปนแรงผลักดันใหฆราวาสผูมกีารศึกษา แตง
หนงัสือธรรมเผยแพรขึ้น  โดยมีการตีความสาระพุทธธรรมไปตามความเขาใจของตน อันเปนเคา
กอใหเกิดสาํนกัพทุธธรรมทีม่ีแนวคิดและแนวปฏิบัติอยางหลากหลายออกไปในเวลาตอมา 
     จากพฒันาการดังกลาวขางตนทาํใหมองเหน็วา พระมหากษัตริยไทยมีสวนสาํคญัอยาง
มากตอการสรางโลกทัศนทางความคิด ความเชื่อตาง ๆ ของผูคนในสงัคม  ที่เห็นไดชัดคือในสมัย
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พระยาลิไท ทีท่ําใหคน “เอาใจลงปลงใจเชื่อ” ไดอยางสอดประสานกับชีวทัศน ทาํใหสภาพสังคม
คอนขางปกติสุข 
     จุดเปลี่ยนที่นาํมาซึ่งปญหาตาง ๆ นาจะเริ่มจากการทีพ่ระมหากษัตริยในสมยัอยุธยา 
นําระบบคติเทวราชาจากศาสนาพราหมณเขามาเสริมอํานาจบารมีทางการปกครอง  ลักษณะ
ความสัมพันธแบบเทพฯผูปกครอง ประสานอยูกับความศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ  ทําใหอิทธิฤทธิว์ิทยาตาง 
ๆ กอตัวขึ้นและแทรกซมึเขาไปในระบบความคิดความเชื่อของผูคนในสังคมที่โนมนาํไปในความ
ศรัทธาอยูกอนไดอยางงายดาย    ความฟุงเฟอทางเศรษฐกิจ กับ ความหลงในทางบุญฤทธิ์นีเ้องที่
นํามาซึง่ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและความลมสลายของอาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาในที่สุด 
     การสรางเมอืงในสมยัธนบุรีถึงตนกรุงรัตนโกสนิทร นับเปนความพยายามอยางมากใน
การที่จะนาํพทุธศาสนาในแบบสาระทางพุทธธรรมแทมารับใชสังคมในทางสรางเสริมศีลธรรม 
เนื่องจากพระมหากษัตริยนาจะทรงทราบดวีา การปลอยใหศรัทธาทางบุญฤทธิ์วิทยาคมมาเปน
กระแสหลักในทางความคิด ความเชื่อจะนาํมาซึง่ความเสื่อม ซึง่ปรากฏเปนตัวอยาง อยางชัดเจน
แลวในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา แตทั้งนี้ความคิดความเชื่อในทางศรัทธาก็ไมเคยหายไปจาก
ความรูสึกลึก ๆ ของผูคนในสังคมเลย แตจุดเปลี่ยนที่สาํคัญที่ทาํใหผูคนมีความคิดลมลางความคิด
ความเชื่อเกา ก็เกิดขึ้นจากวทิยาการตะวันตกที่แพรเขามาในประเทศตั้งแต รัชกาลที ่ 4 เปนตนมา  
และทําใหโลกทัศนที่มีตอ ไตรภูมิพระรวง ซึ่งเปนเครื่องมือสงเสริมพฤติกรรมบุญ ทีม่ีอิทธพิลตอคน
ไทยมาเปนเวลายาวนาน มอัีนตองลดบทบาทและความสําคัญลงเรื่อย ๆ   จนกลาวไดวาเครื่องมอื
ที่สงเสริมพฤตกิรรมใหอยูในระบบศีลธรรมตามหลกัธรรมนี้ไมอาจใชไดผลอีกตอไป   แทจริงแลว
คุณคาสาระพทุธธรรมมิไดลดนอยถอยไปไหนเลย เพยีงแตผูคนในสังคมขาดความรูความเขาใจ
อยางถูกตองในพทุธธรรมตางหาก ปญหาทีน่ํามาซึง่การขาดความรู ความเขาใจ และขาดศรัทธา
ตอพุทธศาสนามีความสําคญัมากดังจะไดกลาวถึงในลาํดับถัดไป 
 
วัดกับสังคมไทยสมยักอน 
     จากพฒันาการทางความคิด ความเชือ่ดังไดกลาวมาแลว ทําใหเขาใจพุทธศาสนาใน
แงมุมทางวัฒนธรรม ที่เกีย่วของกับมโนธรรมสํานึกมาแลว ในหวัขอตอไปนี้จะไดทําความเขาใจ
พุทธศาสนาในแงมุมทางวฒันธรรมที่เกีย่วของกับชีวิตอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น     
     วัดในสมัยกอนผูกพันกับวิถีชีวิตของผูคนมาก สรางคนในสงัคมใหอยูรวมกันไดอยาง
ปกติสุข   แตในปจจุบันสงัคมดูจะมีแตปญหาซึง่เกิดจากการกระทําของผูคนในสงัคมนั้นเอง วัดจะ
เปนสถานที่เยยีวยาใหแกสงัคมได และนําพาสังคมไปสูความปกติดงัเดิมอยางที่เคยเปนไดหรือไม  
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คงตองมาทําความเขาใจถึงบทบาทหนาทีข่องวัดในสมยักอน  เพื่อจะไดนํามาคิดวเิคราะหถงึการ
สรางสรรควัดที่จะชวยบรรเทาปญหาในปจจุบันไดอยางเหมาะสมตอไป     การทําความเขาใจอดีต
จะทาํใหเราเขาใจปจจุบัน        ความสําคญัในเรื่องนีพ้ระธรรมปฎกไดเคยกลาวไววา22 
     การจะมองหาคุณคาและความหมายทีแ่ทจริงของสิ่งนั้นแลว  (ในทีน่ี้ตองการอางถงึ
สถาปตยกรรม) จะตองไมหลงผิดฉวยเอาลักษณะอาการตาง ๆ ทีม่องเหน็หรือปรากฏในปจจบุัน 
เปนคุณคาและความหมายที่แทจริงของมนั แตจะตองศึกษา  สืบสวน  คนควา ใหลึกซึ้งลงไปใน
อดีตจริง ๆ   ขอนี้ขอย้ําวาเปนเรื่องสาํคัญ เพราะในปจจุบันเราจะเขาใจกนัอยางผวิเผนิมาก     
นอกจากรูและเขาใจแลว ยังตองพิจารณาตัดสินอีกวา จะพอในใจความใหมทีเ่กิดขึ้นในซากนั้น  
หรือวาจะดึงเอาคุณคาและความหมายเดมิกลับมาใสคนืใหแกซากนัน้อีก  หรือวาจะเอาไวแต
คุณคาและความหมายเดิม และมาสรางรางสวมใหใหม  หรือจะรักษาซากนั้นไวแลวมาสรางคุณคา
และความหมายใหมใสลงไป  หรืออาจถงึขั้นทําลายซากนัน้เลย นับเปนขอควรพิจารณาทัง้ในเรือ่ง
ที่เกีย่วของกับอดีตโดยทั่วไป และเรื่องของเอกลักษณที่สะสมกนัมา.. 
     เร่ืองนี้เปนสิ่งที่สมควรนาํมาคิดเปนอยางยิ่งกับงานสถาปตยกรรม โดยเฉพาะวัดในสมัย
ปจจุบัน สิ่งที่เปนขอบกพรองควรไดรับการแกไข   สิ่งใดไมสมสมัยเราก็ควรปรับเปลี่ยน เพื่อชวย
สงเสริมใหพุทธศาสนาในสวนวัฒนธรรมจะไดเจริญงอกงามยิ่งขึน้   โดยในเบื้องตนนี้จะไดทาํความ
เขาใจถึงบทบาทความสาํคัญของวัดและความสัมพันธของพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทยกนักอน 

    การตั้งวัดในสมัยกอนนั้นหากมองไปยงัพระมหากษัตริยผูสราง นอกจากเพื่อเปนทีย่ึด
เหนีย่วจิตใจของพลเมือง และใหความหมายในความเปนศูนยกลางของชุมชน อยางวัดมหาธาตุ
แลว ก็อาจเปนไปเพื่อความตัง้มั่นของบานเมืองในการขยายตัวของชุมชนออกไปดวยหากวัดใด
จัดตั้งวัดโดยคหบดี ก็จะเปนวัดที่มีขนาดใหญโต แตกไ็มอาจเทยีบเทาไดกับวัดทีพ่ระมหากษัตริย
สราง โดยทีน่อกจากจะเปนการสรางเพื่อเอาบุญของคหบดีแลว บางครั้งกเ็ปนการจัดตั้งเพื่อหวงัที่
จะเอาหนาดวย     ในชมุชนที ่ หางไกลจากศูนยกลางเมอืงออกไป การจัดตั้งวัดก็จะเกิดขึ้นโดย
ชุมชนนั้นเอง นับเปนความรวมมือรวมใจกนั เพื่อหวงัจะไดบุญไดกุศลกันถวนหนา23 โดยในลําดับ
แรกอาจอาราธนาพระสงฆที่ชุมชนเคารพนับถือ มาตัง้วดั เพื่อจะไดไมตองเดินทางไกลไปทําบุญใน
ทองที่อ่ืนใหลาํบาก และหากมวีัดเกิดขึ้นในชุมชนของตน ก็จะเปนทางใหผูที่อยูในชุมชนใกลเคยีง

                                                 
    22 พระราชวรมุณี, พุทธศาสนากบัสังคมไทย (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, 2525), 

87. 
    23 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, 12. 
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หรือยังกระจัดกระจายอยูมารวมทาํบุญในทองถิน่ของตน24 ถือไดวาเปนการรวมใจของผูคน 
กอใหเกิดความสามัคคีขึ้นได นับเปนรากฐานแหงความเขมแข็งของชุมชนในสมัยกอน  และการ
จัดตั้งในพืน้ที่ใด ๆ ก็ตาม มกัจะจัดตั้งควบคูไปกับการสรางศาลพระภูมิประจําหมูบาน25 (เขาใจวา
คืออยางเดียวกับที่เรียกวา ศาลผี หรือ ศาลปูตา ซึง่เปนวิญญาณบรรพบุรุษ)  การสรางวัดใน
ลักษณะชุมชนจัดตั้งกนัเองนี้ จงึอาจไมใหญโตเหมือนทีพ่ระมหากษัตริยหรือ คหบดีเปนผูสราง   
หากเปนหมูบานขนาดเล็ก ก็อาจจะมีแคโบสถ ซึง่เปนเรือนเครื่องผูกดวยซ้ํา  หรอืมีแคศาลาการ
เปรียญ ซึ่งใชเปนทีป่ระกอบการบญุ ของคนในชุมชน พรอมกับใชเปนทีพ่ํานักสงฆไปในตัวดวย26 
การทีว่ัดแตละแหงจะมีขนาดใหญหรือเลก็ จึงขึน้อยูกบัฐานะของผูสรางเปนสําคัญ 

    วัดในสมัยกอนนั้น เมื่อจดัตั้งแลวก็จะไดรับการดูแลอุปถัมภ เปนอยางดี  ไมวาจะเปนวัด
ที่สรางโดยใครก็ตาม  การดูแลวัดนั้นอาจเกิดจากประชาชนทีห่ลวงมอบแรงงานในหมูบานตาง ๆ 
ใหแบงกนัดูแลรับผิดชอบ  แรงงานเหลานี้เรียกวา “ขาสวยหลวง” ซึ่งจะไมตองเสียภาษี และ
แรงงานใหแกรัฐอีกเลย  โดยผูดูแลวัดนี้มหีนาที ่ทีจ่ะตองปฏิบัติตอพระภิกษุสงฆและวัดดังนี้คือ27 

- ดูแลจังหนั (อาหาร) 
- ดูแลรักษา วหิาร โบสถ เจดีย และอื่น ๆ ใหสะอาด เปนระเบียบเรยีบรอย 
- ทําสวน ทาํไร ทํานา ดูแลผลผลิตของวัด 
ซึ่งคนดูแลวัดนี้ยงัแบงออกไดเปนสองประเภทคือ 

 - ขาพระ  ซึง่เปนแรงงาน ทีอ่ยูบาน แตจะจัดเวลามาชวยทางวัด 
- อารามิกทาส  เปนแรงงานชนิดทีถู่กยกใหแกวัดเลย มฐีานะตกทอดถึงลูกหลาน 

แตจะเปนอิสระไดก็ดวยการนําเงินมาไถ 
    จะเหน็ไดวาการจัดตั้งวัดสมัยกอน จะไดรับการดูแลเปนอยางด ี ถึงกับมีขารับใชพระ

อยางแนนอน ไมปลอยใหวัดเกิดขึ้นและดําเนินตอไปตามบุญตามกรรม  แตคติการนยิมบุญอันเปน
ที่ยิง่จากการสรางวัดนี้กท็ําใหวัดเกิดขึน้อยางมากมาย จนปรากฏวามีวัดรางเกิดขึ้น ซึง่นาคิดถึง
สาเหตุแหงการเสื่อมโทรมของวัดรางแหงนั้นเชนกนั   ยกตัวอยางเชน อาจเปนไดวาเปนวัดที่สราง

                                                 
    24 เร่ืองเดียวกัน, 11. 
    25 เสฐียรโกเศศ, ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม, 363. 
    26 เสฐียรโกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมยักอน, 129-133. 
    27 สุภาพรรณ ณ บางชาง, งานวิจัยลาํดับที่ 29 พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย  กอน

สมัยสุโขทยั ถงึ กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 240-245. 
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ขึ้นเฉพาะตระกูล  จงึขาดการบํารุงจากชุมชน  หรืออาจมีการยายถิน่ฐานของผูคนไปที่อ่ืน เนื่องจาก
เกิดโรคระบาด  เปนตน 
     ความสัมพนัธของวัดกับสังคมนี ้หากมองในลกัษณะการเกีย่วของของบุคคลกลุมตาง ๆ 
แลว อาจแบงไดเปนสามกลุมดวยกนั ซึ่งจะมีบทบาทหนาที่ และความสัมพนัธกับวดัแตกตาง กนั
ไปคือ 
     - พระมหากษัตริย 
     - พระสงฆ 
     - ประชาชน 
     พระมหากษัตริย   

    ในทางสังคมแลว ถือวาเปนบุคคลสําคญัที่จะจัดสรางวัดขึ้นในชุมชน เนื่องจากเปนผูมี
ความพรอมในกําลงัทรัพย  การจดัตั้งวัดของพระมหากษัตริยจะเปนไปในลกัษณะการแสดง
ศักยภาพ หรือพระบรมเดชานุภาพของพระราชา ประกอบไปกับความเมตตาตอพสกนกิรในการ
ชวยทํานุบํารุงศาสนาใหประชาชนมีทีย่ึดเหนีย่วทางจิตวิญญาณ จึงแสดงความเปนกษตัริยที่
สมบูรณโดยเปนทัง้จักรพรรดริาช และ พระมหาธรรมราชา   วัดที่สรางโดยพระมหากษัตริยจะเปน
เสมือนตัวแทนแหงสถานะขององคพระมหากษัตริยทีม่คีวามวิจิตรบรรจง สวยงาม ยิ่งใหญ   เปน
วัดคูบานคูเมอืง หรือเปนวดัสําคัญเพื่อประกอบการบญุของพระองคและผูคนในปกครอง  วดัจึง
เปนเสมือนสื่อแทนอํานาจในทางดิง่ของพระมหากษัตรยิในทางการปกครอง อีกทั้งยังแสดงถึง
ความเมตตาของพระองค โดยมีการเชื่อมความสัมพันธของพระมหากษัตรยิกับประชาชนของ
พระองคผานกจิกรรมงานบญุของพระราชสํานกัในโอกาสสําคัญตาง ๆ  ที่จะทรงโปรยทาน หรือ จดั
มหรสพสมโภชอยางรืน่เริง รวมทัง้การสนับสนนุการศึกษาปริยัติธรรมแกพระภิกษสุงฆ และบํารุง
อุดหนนุวัดดวยปจจัยไทยทานตาง ๆ วดัจึงเปนสื่อแสดงถึงความสมัพันธของพระมหากษัตริยกบั
ประชาชนทัง้ในแนวดิง่และแนวราบ    
     กลาวไดวาการใชอํานาจของพระมหากษัตริยทางการปกครองผานทางศาสนาที่เห็นได
ชัดคือ การออกกฎหมายควบคุมความประพฤตขิองผูคนในสังคมผานทางระบบคานิยมพฤติกรรม
บุญ ทางศาสนา  อีกทัง้ยงัทรงควบคุมพฤติกรรมสงฆดวย หากพบพระสงฆประพฤติผิดจากธรรม
วินัยรายแรง กจ็ะทรงใหลาสมณะเพศเลยทีเดียว ดังตวัอยางที่มีใหเหน็ในสมยักรุงธนบุรีเปนตน28  

     
 

                                                 
    28 สุภาพรรณ ณ บางชาง, เร่ืองเดียวกนั, 73. 
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    พระสงฆ   
    โดยหนาทีห่ลักของพระสงฆแลวนั้น คือการเรียนรูฝกฝนปฏิบตัิตนในทางทีจ่ะกาวไปสู

หนทางแหงพระนิพพาน อยางองคพระศาสดา   เปนตวัอยางที่ดงีามใหแกสังคม29 เมื่อเปนเชนนี้ก็
จะสรางศรัทธาใหเกิดแกชาวบานได ชาวบานก็จะทําบญุตักบาตร อุดหนนุบํารุงวดั ใหทานมีเวลา
ปฏิบัติธรรมเต็มที ่  โดยไมตองหวงเรื่องการดํารงชีวิต  ความที่พระตองพึ่งชาวบานอยางนี ้จึงควรที่
จะชวยชาวบานอยางถอยทถีอยอาศัยกัน ในการอบรมกุลบุตรใหการศึกษา  สัง่สอนศีลธรรมแก
ชุมชน นอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาแลว บางครั้งภิกษุสงฆอาจตองทําหนาที ่หมอยา,หมอดู ,
หมอเวทมนตตาง ๆ ตลอดจนเปนตุลาการใหชาวบานดวย เพราะชาวบานเหน็วาทานเปนผูทรงศีล 
ยอมเทีย่งธรรม หนาที่ตาง ๆ เหลานี้ลวนเกิดจากความตองการของชมุชน  แมวาหนาที่บางอยางดู
จะขัดกับหลักการโดยแทของพระพุทธศาสนาอยูบาง  แตการทาํหนาที่โดยมีปญญา เอาหลกัแท
แหงพทุธธรรมกํากับลงไปดวย  โดยมีวิธีในการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิเ์ขากับความเชือ่
แบบชาวบานใหไดอยางเหมาะสมและตอเนื่อง  กน็าจะชวยใหศรัทธาของชาวบานเปนศรัทธาที่
สวางขึ้นเรื่อย ๆ ได 30   

    ความทีพ่ระในสมัยกอนมคีวามผูกพนักบัชุมชนมาก สวนหนึง่ก็เพราะเปนลูกเปนหลาน
ของคนในชุมชนนัน้เอง  ญาติพี่นองเวลาไปวัดจึงเรียก พระภิกษุเปน หลวงพอ,หลวงปู หรือหลวง
ตา  แมภายหลัง จะไมไดเปนญาติกนัจริง ๆ ก็ยังคงนยิมเรียกเชนนัน้อยู 31 

    แมวาพระสงฆจะ ไดรับการยกยองและมอบหนาที่สาํคัญ ๆ ใหทานเปนผูแดแลดวย
ความวางใจ  แตบางครั้งพระสงฆก็มีความประพฤตทิี่ไมเหมาะสมได ทั้งนี้อาจเนื่องดวยไมไดบวช
เขามาเพื่อหวงัศึกษาธรรมมะและดําเนนิรอยตามพระพทุธองคอยางแทจริง  ถงึกับในสมัยกอน
ปรากฏวาพระสงฆบวชแลวก็ยังอยูบานทาํการทํางาน หมายปองวัตถุสิ่งของ หรือเลวรายกระทัง่คา
สุรายาฝนกม็3ี2  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการตรวจสอบจากสังคมอยูเสมอ  ความเลวราย
ของพฤติกรรมสงฆดังกลาวขางตนนัน้ ปรากฏเปนหลักฐานในสมัยอยุธยาตอนปลาย  สะทอนให

                                                 
    29 เสฐียรโกเศศ, ชาติ  ศาสนา  วฒันธรรม, 364. 
    30 ฐิติมา  คณุติรานนท, พุทธธรรมกับอุดมการณสําหรับศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพโกมลคีมทอง, 2542), 42. 
    31 เสฐียรโกเศศ, ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม, 134. 
    32 สุภาพรรณ ณ บางชาง, งานวิจยัลําดับที่ 29 พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย  กอน

สมัยสุโขทยั ถงึ กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 68.  
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เห็นภาพสงัคมในเวลานัน้ไดอยางด ี วาเลวรายเพียงใด หากประชาชนนิง่นอนใจใหพระสงฆ
ประพฤติเชนนัน้ไดแลว  ประชาชนก็คงจะมีพฤติกรรมทีข่าดศีลธรรมไปไมตางกนั 

    ประชาชน   
    วัดนอกเหนอืจากเปนสถานที่ ซึง่เปนทีพ่ึง่ทางใจของบคุคลแลว ยังทาํหนาที่อีกหลาย ๆ 

ประการ จนกลาวไดวามีความสาํคัญตอประชาชนในฐานะเปนศนูยกลางของชุมชน เลยทีเดียว  
โดยเฉพาะหนาทีห่ลักที่สําคญัตอประชาชนคือ การเปนสถานที่ใหการศึกษา อบรมบมศีลธรรมแก
ประชาชน  สมัยกอนนัน้เดก็เล็ก  ๆ พอแมมักจะนําไปฝากวัดไว ใหพระชวยดูแลกอนออกไปทาํไรไถ
นา  พระก็จะดูแลและอบรมสั่งสอนให โดยเด็ก ๆ เหลานัน้ก็จะไดรับการฝากตวัเปนลูกศิษยพระ
ดวย  การเรียนในวัยเด็กมักเปนไปในลักษณะเรียนไป เลนไป โดยอาศัยสถานที่ในวัดคือตามรมไม 
หรือหลังโบสถนั่นเอง33  โดยสอนกนัแบบใหความรูคอยแทรกซึมเขาไปทีละนอย เพราะการศึกษา
ในสมัยกอนไมไดเหมือนปจจุบัน และพอแมก็มิไดตองการใหลูกหลานทีย่ังเลก็ตองไดรับการศึกษา
อบรมอยางลกึซึ้งเทาใดเนื่องจากเห็นวาไมจําเปนตอการดําเนนิชีวิตนัก34  ตอเมื่อโตขึ้นมาพอบวช
เรียนได  ชายไทยทกุคนกจ็ะบวชเรียน แตมิไดเปนไปเพื่อเขากระแสแหงนิพพานเปนสําคัญ  อาศัย
เปนการบวชทดแทนบุญคุณพอแม หรือเพื่อใหมีความรูในการสงเสริมใหเกิดความกาวหนาใน
ฆราวาสเพศเสียมากกวา 

    นอกจากประชาชนจะไดศึกษา อบรมจากพระโดยตรงแลว กอ็าจเรียนรูโดยอาศัย
ศิลปกรรมในวดัก็ได ซึ่งไดแก จิตรกรรมฝาผนงัที่เปนเรือ่งราวตาง ๆ ในทางศาสนา อันมีคติแหง
ศีลธรรมแทรกอยูในเรื่องราวเหลานั้นโดยตลอด 

    ประชาชนทีเ่ขาวัดจะไปพึง่พงิพระสงฆในเรื่องตางๆ ดังไดกลาวแลวในเบื้องตนกอนหนา
นี้  นอกจากนี้ประชาชนก็ใชวัดเปนสถานที่จัดงานประเพณ ี เพื่อการพบปะสังสรรค กันอยาง
สนุกสนานรื่นเริง อันเปนการดึงใหคนทุกเพศทุกวัยใหเขาวัด และฝกกิจกรรมสัมพนัธตอบุคคลใน
วัยตาง ๆ อยางเหมาะสมตามควร  

    งานสนุกสนานรื่นเรงิตามประเพณนีี ้ ชวยใหหนุมสาว เขาวัดได แมวาจะไมไดรับผล
อยางเตม็ที่ในดานการอบรมศีลธรรม แตอยางนอยก็ชวยใหบุคคลมีใจโนมนาํในการเขาวัด และได
พบเหน็สิง่ดีงามตางๆ ผานทางจิตรกรรม หรือแบบอยางพฤติกรรมบางอยาง  ตางจากคนในสมยั
ปจจุบันบางสวนที่ไมอยากจะเขาวัดแมจะจัดงานรื่นเริงอยางไรก็ตาม 

                                                 
    33 เสฐียรโกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมยักอน,149-153. 
    34 เร่ืองเดียวกัน, 135. 
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    จากการศึกษาเบื้องตนทั้งหมดนี้อาจไดขอสรุปถึงบทบาทหนาที่ของวัดตอสังคมไดเปน
ประเด็นสําคญั  ๆ ดังตอไปนี้คือ 

    บทบาทของวัดในการทําหนาทีน่ัยสาํคญัทางการเมืองการปกครองโดยพระมหากษัตริย 
1.  บทบาทหนาที่ในการรวมใจของชุมชน สรางสรรคความสามัคค ี กอเกิดประเพณทีาง
สังคมที่ดงีาม 

2.  บทบาทในการเปนศูนยกลางทางการศึกษาทัง้ทางโลกและทางธรรม 
3.  บทบาทในการเปนทีพ่ึ่งทางใจแกคนในชุมชน ทั้งคดีโลกและคดีธรรม 
4.  บทบาทในฐานะเปนศูนยรวมทางศิลปกรรมของชาต ิ

    ทีก่ลาวมาทั้งหมดเบื้องตนนี้เปนการศึกษาเพื่อใหเห็นภาพพทุธศาสนา อันตั้งขึน้มาได
ดวยองคประกอบทั้งบุคคล ความคิด ความเชื่อ และศาสนวัตถุตาง ๆ  ประกอบกันขึ้นเปนพุทธ
ศาสนาที่เรียกวา พทุธศาสนา ดานทีเ่ปนวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงและนํามาซึ่งปญหาบาง
ประการก็ไดกลาวไวแลว ในเนื้อหาที่ศึกษามาขางตน แตก็ยังไมเลวรายเทาสิง่ทีเ่กิดขึ้นในปจจบุัน
ซึ่งเปนปญหาที่มีความรุนแรงทบเทากวาเดิม และเปนปญหาที่รุนแรงแบบเงียบ ๆ  ที่คนในสังคมอา
จะยังไมรูสึกตวั ดังจะไดศึกษาและนาํเสนอในหัวขอตอไป 
 
วัดกับสังคมไทยในปจจุบนั 
     ตองทําความเขาใจกอนวา สิง่ที่ตองการศึกษาในหวัขอนี้ แมจะตั้งขึ้นวา วัดกับ
สังคมไทยในปจจุบัน แตจุดมุงหมายคือ ตองการทราบปญหาทางสังคม ศาสนา วฒันธรรม ทัง้ใน
ภาพรวมและองคประกอบทางสังคมวัฒนธรรมพทุธซึง่เกี่ยวของกับพฤติกรรมตาง ๆ ทางสงัคมทีม่ี
วัดเปนตัวกลางในการสื่อสาระพุทธธรรม  ฉะนัน้วัดกับสังคมไทยปจจุบันในที่นี ้ จงึหมายถงึ วัดกบั
ปญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน   และดวยตัววัด คือส่ือกลางแหงการเชื่อมโยง
พุทธศาสนาเขาสูบุคคลหรือสังคม  จึงนับไดวาหวัขอนี้สือ่ความถงึ พทุธศาสนากับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปจจุบันนั่นเอง เหตทุี่ตั้งหัวขอวาวัดกับสังคมไทยในปจจุบัน จึงมุงไปที่ปลายทางของ
การศึกษาที่จะรูและเขาใจเงื่อนไขบางประการ เพื่อนาํไปสูหนทางการออกแบบวดั ภายใตสังคม
ปจจุบันไดอยางเหมาะสม 
     พระพทุธศาสนานัน้ เปนศาสนาแหงการแยกแยะ (วิภัชชวาท) เร่ิมตนจากปญญา 
แยกแยะเพื่อทาํความเขาใจสิ่งที่รวมกนัอยู ใหแยกออกจากกัน แตมิใชแยกจากกันโดยเด็ดขาด 
ตองโยงกันอยู เพื่อใหเหน็ถงึความสัมพนัธ ของสิ่งทัง้หลาย จะไดนําไปสูความเขาใจอยางเปนองค
รวมไดและเพือ่ความเขาใจในภาพรวมของปญหา และการเปลี่ยนแปลงนี้ จงึจะไดทําการศึกษา
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แยกออกเปนสวนตาง ๆ นบัแตภาพรวมทางสังคม  สถาบนัศาสนา พระสงฆ  และ พุทธศาสนกิชน
เอง  เพื่อใหมองเหน็ภาพของปญหาในภาพรวมและสวนประกอบของภาพรวมนัน้อยางเดนชัด และ
จะไดนําไปวิเคราะหหาหนทางแกไข ซึง่จะไดพิจารณากันตอไปวา  สถาปตยกรรมจะเขามาชวย
บรรเทาปญหานี้ไดอยางไร 
 

    ศาสนากบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    ภาพของปญหา 

      หากจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมแลว ตองกลาววา สังคมโดยปกติของมนั ยอม
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเองเปนธรรมดา   หากแตปญหาที่เราเผชิญอยูคือ สังคมมันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวาปกติ 35  จากการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา จนนาวติกวาจะไมทนั
ไดกลั่นกรองคณุคาตาง ๆ อยางเหมาะสมตอสังคมไทย  โดยวัฒนธรรมที่กระแทกเขาสูสังคมไทยนี้
รุนแรงและรวดเร็วมาก  อีกทัง้คนในสงัคมก็ตื่นตอวฒันธรรมใหมนี ้ อยางไมไตรตรอง และมทีาที
ยอมรับวัฒนธรรมใหม อยางปราศจากขอกังขาใด ๆ   สิ่งทีน่าวิตกตอสังคมคือ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในลกัษณะการยอมรับวัฒนธรรมใหมนี้จะปรบัตัวอยางรวดเร็ว และจะอาศัยเวลามาก
นอยอยางไร หากปรับตัวไดอยางเหมาะสมในการรับวฒันธรรมใหมมาใชรวมกับวฒันธรรมอันเปน
คุณคาแทเดิมของเราไดก็ถือวาเปนประโยชนตอสังคม แตหากปรับตัวในลักษณะยอมรับวัฒนธรรม
ใหมอยางเต็มที่ดูแคลนวัฒนธรรมเดิม โดยปราศจากความเขาใจในสังคมที่อาจจะไมจํากัดเฉพาะ
ประเทศของเราแลว ก็จะนาวิตกอยางมาก  เพราะเมื่อมกีารรับหรือปรับตัวจนถงึระดบัหนึง่แลว มนั
ก็จะดํารงอยูในรูปแบบเกาะกมุตัว  เพื่อรักษารูปแบบใหมนัน้ไว กลายเปนแบบแผนชีวิตของผูคน
ตอไป แมวามนัจะดีหรือไมดกี็ตาม แตหากทุกคนยอมรบั  มันก็จะเปนคานิยมทางบวกของสังคม 
ทั้งที่พฤติกรรมเดียวกนันี้อาจจะเปน คานิยมทางลบของอีกสังคมหนึง่ที่รวมสมัยเดียวกันกต็าม  
การที่สงัคมจะปรับตัวไปในทศิทางใด ใหประโยชนแกคนเฉพาะกลุม หรือสังคมสวนใหญ ไมใชเร่ือง
ที่เปนไปตามบุญกรรม แตเปนเรื่องของการการนาํภูมิปญญาในสาระพุทธธรรมขึ้นมาพิจารณา ซึ่ง
จะสามารถหาหนทางไดดีแคไหนก็ขึน้อยูกบัปญญาตระหนกัรูของผูคนในสงัคมนัน้เอง  
     พทุธศาสนาเคยมีบทบาทในทางสรางสรรคสังคมมาเปนเวลาชานานแลว ชีวิตและ
ศาสนาในสมยักอน นาจะกลาวไดวาเปนเนื้อเดยีวกัน  ซึ่งตางจากปจจุบันอยางมาก  ที่เราอยูใน
กระแสโลก ทีน่ําโดยลัทธิบริโภคนิยม  ซึง่มแีตการแขงขัน วุนวาย แตหากเราไดเดินเขาไปในวัด เรา

                                                 
    35 พระราชวรมุน,ี พุทธศาสนากบัสังคมไทย (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, 2525),  

59. 
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ก็จะพบกระแสชีวิตที่สงบเงยีบ (ทั้งนี้จะเหมารวมทกุวดัก็คงไมได เพราะบางวัดกว็ุนวายพอ ๆ กับ
ภายนอก) ความตางกนัอยางสุดขั้วนี้ ไดบอกอะไรแกเราบาง เปนเรื่องทุกคนนาจะไดรวมกันคดิ
พิจารณาตอไป 
     ในอดีตศาสนามีสวนอยางมากในการสรางสรรคสังคม เพราะมีการนําเอาสาระทางพุทธ
ธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนั ไดอยางเหมาะสม  แตปจจุบันขณะที่สังคมกาํลังพฒันากาว
เดินไปขางหนา(ตามความเขาใจของผูคนในสังคม) ก็ดูเหมือนวาพุทธศาสนาไดถูกทิง้ไวขางหลัง 
โดยสังคมมิไดเหลียวแลสนใจแตอยางใด  โดยเฉพาะระบบวัฒนธรรมแบบตะวันตกในกระแสทุน
นิยม หรือบริโภคนิยม เปนตัวชักนาํสําคญัในการทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมาสูสังคมวัฒนธรรม
พุทธบานเรา    
     กระแสความรูแผนใหมสราง ความรู ความคิด ความเชื่อแกผูคน จนมีความศรทัธาตอ
การใชชีวิตในกระแสบริโภคนิยมเปนอยางมาก ซึ่งการศึกษาใหมีความรู ความคิด จนเกิดความเชื่อ
ดังกลาว เปนการเรียนรูไปในทางสติปญญา เทานัน้ จิตวิญญาณเพื่อโนมนาํไปสูการใชชีวิต(ตาม
สาระทางพุทธธรรม) กลับถูกมองขามไป และผูคนก็ไมใสใจจะศึกษา ซึ่งสถานที่ศึกษาโดยตรงก็คือ
วัด  ทาํใหวดักลายเปนสถานทีท่ี่ไมเกีย่วของกับชีวิตมากไปกวา การประกอบพิธีกรรมบางอยาง 
โดยเฉพาะ งานฌาปนกิจศพ    

     การที่ผูคนในสังคมมองเห็นความสาํคญัของการใชชวีิตเพื่อการสะสมวัตถุ หรือบริโภค 
มีผลตอบุคคลในสังคมสองกลุมใหญ ๆ ดวยกันคือ    กลุมหนึง่เปนกลุมที่ยอมรับ เชื่อในแบบแผน
ความรูทกุกระเบียดของตะวนัตกที่สรางเทคโนโลยีขึน้มา มองภาพชีวติที่ถูกตองคือชีวิตที่มีเหตุผล
ทางวทิยาศาสตร ปฏิเสธเรื่องราวที่พนวิสัยการอธิบายโดยองคความรูตะวันตกนัน้(ซึ่งบางครั้งก็เปน
การสรางอัตลกัษณ ตามกระแสลัทธิบริโภคนิยม)  จึงไมเห็นประโยชนจากการเขาวดั ปฏิเสธความรู
เดิม(ซึ่งมักจะเขาใจถึงพุทธธรรมที่ไมบริสุทธิ์ อันเปนพุทธศาสนาในระดับชาวบาน เพียงอยางเดียว 
และคิดวานัน่คือทั้งหมดของพทุธศาสนา)โดยเหมาเอาวาเปนเรื่องไมมเีหตุผลทางวิทยาศาสตร  กบั
อีกกลุมหนึง่ซึง่เปนกลุมที่เขาวัดเพื่อพึง่พาบุญฤทธิว์ิทยา(ซึ่งขอเรียกวาไสยศาสตร)  ใหชวยดล
บันดาลใหประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ แตก็ไมไดสนใจพทุธธรรมในวัดเลย  ทั้งสองกลุมคือ
ตัวแทนของผูคนที่อยูในลัทธิบริโภคนิยม ที่ตองการผลแหงการดําเนินชวีิตที่แตละกระบวนการจบ
ลงดวยการไดบริโภคสิ่งที่ตนตองการ ไมวาวัตถุ สิง่ของ หรืออัตลักษณทางสังคม  นับเปนการพึ่งพา
อาศัยปจจัยภายนอก(ทั้งนอกตัว และนอกวัฒนธรรม)  ความรูแผนใหมทาํใหเราหาวิธกีอบโกยสิง่
ตาง ๆ เขาหาตัว โดยปราศจากมโนธรรมสํานึก ขณะทีไ่สยศาสตร (ซึ่งจัดเปนเทคโนโลยีในรูปแบบ
หนึง่) จะสรางความมัน่ใจหรือดลบันดาลผลสําเร็จจนกระทัง่ไมทาํอะไร และนอนรอความสาํเร็จ
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อยางหวงัผลดลบันดาล ไมอาศัยความเพยีรดวยปญญา และ ศรัทธาทีม่ีในตน (ถึงกบัในหลวงของ
เรา ตองยกวรรณกรรมเรื่อง พระมหาชนกขึ้นมาใหสงัคมไดเรียนรู)  ซึ่งไมใชหลักการของการ
ดํารงชีวิตที่แทจริงตามหลักพุทธธรรมเลย   
     พืน้ฐานทางความคิดของเทคโนโลย ี มาจากความตองการเอาชนะธรรมชาติ และ
พยายามเรียนรูธรรมชาติอยางแยกแยะเปนสวนๆ สุดทายก็เพื่อนาํมารับใชคนอยางอหังการ อัน
เปนความรู(ตามความเขาใจของคนตะวนัตก) ที่ปราศจากสํานึกทางจิตวิญญาณเพราะเปนทกุสิ่ง
ตองสามารถอธิบายไดทางวทิยาศาสตร  

    ขณะทีพ่ื้นฐานความคิดของไสยศาสตร มาจากการเห็นพลังของธรรมชาติ ออนนอมตอ
ธรรมชาตินัน้ และออนวอนใหพลงันัน้ดลบันดาลความสาํเร็จใหแกตน ในลักษณะติดสินบน
ธรรมชาติ (อันเปนแบบวธิีการสรางความสําเร็จใหแกตน โดยการติดสินบนเจาพนักงานอยางที่
เปนอยูในสังคมปจจุบัน) นบัเปนความศรัทธาที่มีความแอบอิงอยูกับจิตวิญญาณ  แตก็ขาดการ
ไตรตรองพิจารณา หรือขาดปญญากํากับถึงขอบเขต และจุดมุงหมายอันแทจริงแหงศรัทธานัน้ ทัง้
ที่เคาความจรงิเดิมนาจะเปนการแสดงความกตัญูออนนอม ขอบคุณตอธรรมชาติเสียมากกวา 

    แมวาความคิดทั้งสองแบบนี้จะตางกนั แตจุดหมายปลายทางของความรู ความคิด และ
ความเชื่อทั้งสองแบบก็เปนไปเพื่อตอบสนองรูปแบบชีวติในลัทธทิุนนยิม หรือบริโภคนิยม คือ 
พยายามกอบโกยสิ่งตาง ๆที่สรางความสขุ ความสะดวกสบายแกชวีติใหไดมากที่สดุ โดยไมทราบ
คุณคาที่แทจริงของการมีชีวติ อยางที่ปรากฏในภูมิปญญาเดิม ซึ่งเดินตามหลักสาระพุทธธรรม ที่
ไมใหยึดติด หลงใหลไปกับการบริโภค  และเหน็วาชีวิตควรดําเนนิไปอยางเปนปกติธรรมดา  รูวธิี
สงเสริมการพฒันาตวัเอง และเอื้อเฟอตอสังคมโดยรวม เพื่อความผาสุกของสังคม   บุคคลที่สังคม
เคยยกยองโดยพิจารณาจากคุณความด ี จึงถูกเปลีย่นมาวัดกนัที่ความมัง่คั่งร่าํรวย และอาํนาจ
บารมีทางสงัคมแทน โดยไมคํานึงถึงวิธกีารไดมาวาถกูตองหรือไม อยางไร  นีท่ําใหเห็นวาพวกเรา
อยูในสังคมอนัเปนซากปรกัหักพังทางศีลธรรมโดยแท  อีกทั้งศีลธรรมที่เคยใชกันมาแตเดิมก็ไมมี
ความหมายอกีตอไปในการใชวินิจฉยัคุณคาตาง ๆ เชน บุญกรรม เปนตน36 

    เทคโนโลยหีรือความรูแบบตะวันตกนี้ ไดเขามาสูประเทศของเราแตครั้งรัชกาลที่ 4 เปน
ตนมา และดาํเนนิมาอยางตอเนื่อง    ทําใหพทุธศาสนาเริ่มตีวงแยกออกจากวถิีชีวิตของผูคนใน
สังคมทีละนอย  ในรอบรอยปมานี้ เทคโนโลยพีัฒนาตวัเองอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตอระบบ
สังคมแบบบริโภคนิยม  ความรวดเร็วของมัน ก็ไดสงผลกระทบอยางรนุแรงใหแกสงัคม  ทกุคนเชือ่
                                                 

    36 วีระ สมบูรณ, อริยวินัยสาํหรับคริสตศตวรรษที่ 21 วถิึที่เหมาะสมตอสภาวะสมยัใหม 
(กรุงเทพฯ : มลูนิธิโกมลคีมทอง, 2545), 10. 
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วา ใครมีอํานาจในการครอบครองเทคโนโลยีมากกวา ก็จะมีชวีิตที่สะดวกสบายกวา และวิธีการที่
จะไดครอบครองนัน้คือตองมีเงนิ  ทุกคนจึงพยายามไปใหถึงจุดหมายดังกลาวนี้อยางเรงรีบโดยไม
สนใจในวิธีการใหไดมาวาจะชั่วดีอยางไร 

    การบริโภคนี้แทรกซึมเขาไปในวิถีชวีิตของผูคนในสงัคมทุก ๆ เร่ือง แมกระทัง่การศาสนา 
ก็ไมอาจหนพีน เชนการบริโภคของผูคนที่เขามาปฏิบัติธรรมในลักษณะความตองการเห็นภาพนมิติ 
,นรกสวรรค,หรือเทวดาตาง ๆ  นับเปนความกระหายในการตักตวงประสบการณทางจิตวิญญาณ37 

    หรือไมกม็ุงเชาบูชาวัตถุมงคล ไปบูชาโดยหวังวาจะชวยเพิ่มโภคทรัพยใหแกตนได ซึง่
ลวนแลวแตไมไดชวยขัดเกลาจิตใจ หรือโนมนาํไปสูสาระพุทธธรรมใด ๆ ไดเลย  บางคนไมไดเขา
วัดเพื่อบริโภควัตถุมงคลหรอืเสพนมิิตตาง ๆ แตก็ไมพนที่จะบริโภคความสบายใจในลักษณะการ
ทองเที่ยว  โดยมองเห็นวัดเปนเสมือนสถานที่พกัตากอากาศ ตอเมื่อที่หลับทีน่อนไมถูกใจอีกทั้งไม
สะดวกสบายอยางที่คาดคดิไวจึงกลับออกจากวัดไปในที่สุด 

    แมวาการเขาหาศาสนาแบบบริโภคนิยม จะตางจากกลุมคนทาํงาน ซึ่งหมกมุนอยูกับ
ระบบเศรษฐกจิ ที่มุงแสวงหาผลกาํไรเปนหลกัสําคัญ  โดยพวกเขาอุทิศเวลาใหกับการทํางานยิ่ง
กวาพระที่เจริญกรรมฐานเสยีอีก  แตตางก็เปนพวกวัตถุนิยมเชนเดียวกัน  คือ  พวกแรกถือศาสนา
แบบบริโภคนิยม พวกหลังถอืลัทธิบริโภคนิยมแบบศาสนา  จนกลายเปนรูปแบบความคิดความเชือ่
ที่อาจเรียกไดวา “ศาสนาบรโิภค”38 
     นับแตเทคโนโลยทีี่เรียกกนัตามฝรั่งวาความเจริญไดแพรเขาสูบานเมืองของเรา ก็ไดเร่ิม
สรางสังคมไทย ใหเปนไปตามองคความรูอยางตะวนัตก โดยเราเอง ไดละทิง้องคความรูเดมิไป 
เพราะเหน็วาเกาแก คร่ําคร ึ ลาสมัย   อันที่จริงมนษุยเราใชเวลาหลายรอยปทีเดยีวในการสราง
มิจฉาทฐิิขึ้นในทางโลก  รวมทั้งสรางโครงสรางสนับสนนุมิจฉาทิฐนิั้น ผานทางระบบเศรษฐกิจ, สื่อ 
ที่สําคัญคือระบบการศึกษาซึ่งเปนระบบทีม่ีไวลางสมองคน ประเทศเราก็หลงใหลในระบบการศึก
แบบใหมนี้มาก  และยกใหบุคคลซึ่งผานลําดับข้ันการศึกษาตามระบบนี้ เปนคนเกง เปนคนที่มคีา
ของสังคม ซึ่งคนในระบบการศึกษานี้จะทําทุกอยางเพือ่สนองความตองการของบคุคล (อันเปนการ
เรงเราใหเกิดการสะสมอัตตาตน)  ไมไดสนใจเรื่องของการดํารงชวีิตในแบบมิติทางจิตวิญญาณ 
และลามไปสูสังคมสวนใหญ  โดยระบบสื่อทั้งโทรทัศน ,วิดีโอ  ก็ปลูกฝงความคิด คานิยมตามแบบ
แผนตะวนัตกใหแกผูคนโดยทั่วไป เนื้อหาสาระก็เนนไปในทางเบยีดเบียน เหน็แกตัว เอาชนะจน
                                                 

    37 พระไพศาล  วิสาโล, เสนโคงแหงความสุข (1) (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบริษทัพมิพดี
จํากัด, 2545), 46. 

    38 เร่ืองเดียวกัน, 49. 
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เด็กรุนใหม  ๆ ตางก็ไดรับการอบรมสั่งสอนผานสื่อตาง  ๆ เหลานีแ้ทนพอ แม ไปเสียแลว  แม
ชาวบานที่อยูนอกเมืองก็ไดเห็นวัฒนธรรมแบบใหมผานทางโทรทัศน เชนกนั       แลวเกิดความรูสึก
วาตนเองต่ําตอย เพราะเอาตนไปเปรียบเทียบกับสังคมเมืองสวนใหญ ซึง่เปนทาทีที่ไมถูกตอง 
เพราะเปนการมองเพยีงดานเดียว คอืดานวัตถุตามลทัธบิริโภคนิยม แมคนไทยจะไมไดเปนเมืองขึน้
ใคร  หรือนับถอืศาสนาเดยีวกับตะวนัตกกต็าม  แตก็เจอสภาพการณทีเ่ลวรายยิ่งกวา เพราะเชื่อใน
ลัทธิวัตถุนยิมอยางหมดใจวาจะบัลดาลความสุขอยางแทจริงใหแกตนได และมองเห็นวาความสขุ
นั้นเปนคุณคาที่แทจริงของชวีิต  ศาสตรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารวมรอยปมานี้ ไดสรางอารย
ธรรมที่ทรงอานุภาพใหแกมนุษย  แตก็ไมสามารถใหวุฒิภาวะในการจัดการกบัอํานาจของอารย
ธรรมนั้นได39 
     ในสมัยกอน วัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทยหลอหลอมขึน้มาจากวัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา นบัแตเด็กทั้งจากที่บาน และวดั      ยิง่บานมีวิถีชวีิตที่แนบแนนกับวัดมากเทาไร ชีวิตก็
ไดรับการอบรมมากเทานัน้ การเขาอบรมในวัดทําใหไดขอธรรมที่เปนประโยชน สามารถนาํไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  ประเพณแีละพิธีกรรมในรอบป  ถามพีระและวัดเกีย่วของดวยมากเพียงไร ชีวิต
ของคน  ๆ นัน้ก็จะเกี่ยวของกับพระศาสนามากเทานัน้  แมจะเจือปนดวยผีสาง เทวดา และไสย
เวทยบาง แตก็ยังมีพทุธธรรมเปนตัวนํากํากับอยู 40 แรกเริ่มก็จะเปนการโนมนําใหเขาวัดโดยผูใหญ
กอน  โดยผูใหญจะเปนผูชี้แนะใหเราเขาใจคุณคาของการมีชวีิตอยางแทจริงได  ศาสนาและ
การศึกษาจึงเริ่มตนจากในครอบครัวนี้เอง  ซึ่งสถานะบทบาทของครอบครัวในลักษณะนี้ดูจะหด
หายไปจากสงัคมไทยทีละนอยแลว มิติการเรียนรูมักจาํกัดเฉพาะในโรงเรียน และเปนเพียงมิติทาง
วัตถุดานเดียวเทานัน้ 
     ปจจุบันนี้แมวาเราจะมวีดัวามอาราม โบสถ  วหิาร  มากมาย ซึ่งเปนตวัแทนมิติทาง
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ  แตในเมื่อคนสมัยใหมไดสูญเสียเครื่องรับรูทางวฒันธรรมและจิต
วิญญาณไปเสยีแลว สิ่งเหลานี้กก็ลายเปนซากทางวัตถทุีร่อวันผุพงัไป แทจริงแลววฒันธรรมและ
จิตวิญญาณนีเ้องที่เปนแรงผกูพนัมนษุยเขาดวยกัน ทําใหเกิดความเปนปกแผน   การสูญเสียการ

                                                 
    39 วีระ สมบูรณ, อริยวินัยสาํหรับคริสตศตวรรษที่ 21 วถิีที่เหมาะสมทามกลางสภาวะ

สมัยใหม, 10-11. 
    40สุรักษ ศิวรักษ [ส.ศิวรักษ], ใครคือชาวพุทธรวมสมยั (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพ

ใจ, 2544), 3-12.  
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รับรูดังกลาว ทําใหสังคมแตกสลาย และสูญเสียความรูสึกที่ลึกซึง้ ประณีต  เชื่อมโยง เหลือแตการ
รับรูทางวัตถุทีต่ื้นเขิน และแยกเปนสวน ๆ 41 
     พิธีกรรมแบบเดิมนัน้ สื่อสารกับคนรวมสมัยไมไดอีกตอไปแลว  เพราะเขามีความเห็นวา
กิจกรรมตาง ๆ ในกระแสบริโภคนิยม เชน กนิเลี้ยง  เตนรํา เปนพิธกีรรมอยางใหมแทน    เราตอง
พยายามหาทางทําใหพิธกีรรมกลับมารับใชแตละบุคคล เพื่อประโยชนของสังคมในทางกอใหรูตวั
ทั่วพรอมตอการละ โลภ โกรธ หลง ไปสูความดีงามใหได    พิธีกรรมตามประเพณทีี่มมีา  คนสมยันี้
มักไมเขาใจในคุณคาที่แทของมันแลว ยอมเสียทรัพยของตนเพยีงเพื่อใหเปนทีย่อมรับในสังคม 
หรือไมก็เพื่อประชาสัมพนัธตัวเอง  พิธกีรรมจึงจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสมสมัย   
ไมเชนนัน้คนจะไมเขาวัด เขาแต  โรงแรม  โรงเตนรํา สนามกอลฟ   หรือหางสรรพสินคาแทน42      
ซึ่งสถานที่เหลานัน้ตางก็บดบังภูมิธรรมจนหมดสิน้  มีแตการเรงเรา โลภจริต  ราคะจริตใหมากขึน้ 
     ปญหาของสังคมทกุวนันีค้อนขางมาก  ศาสนาพทุธซึ่งเปนสวนหนึง่ของสังคมก็ขาดผูมี
ความรูธรรมอยางแทจริงที่จะเขามาชวยแกไข  ในสมยักอนพระมหากษัตริย รอบรูธรรม จึงทรง
วินิจฉยัความถูกผิดของพทุธศาสนาในสงัคมได   ปจจุบันแมวารัฐจะเขามาดูแลการศาสนา  แตก็
ไมไดสนใจอุปถัมภแบบสรางกุศล   เพราะมัวแตมุงเอาประโยชนเขารัฐ และยกหนาทีท่ั้งหมดให
มหาเถระสมาคมเพียงฝายเดียว ซึง่เปนไปไมไดที่มหาเถระสมาคมจะแกปญหาได เพราะสังคมมี
ความซับซอนมากเกินกวาทีจ่ะแกไขไดโดยลําพงั  อีกทัง้เราตองไมลืมวา พระพทุธเจาฝากพระ
ศาสนาไวกับพุทธบริษัทสี ่การเขาใจวาประชาชนทั่วไปไมอาจกาวกายเรื่ององคกรสงฆจึงเปนความ
เขาใจที่ผิด 
     การที่ผูคนในสังคมเผชิญกับความวุนวายเพื่อแกไขปญหาครอบครัว   เศรษฐกจิ ยอม
สงผลตอจิตวญิญาณ จนเกิดปญหาไรระเบียบ  ไรศีลธรรม  ซึง่ทาํใหคนไมสนใจศาสนาและ
สามารถจะคดโกงกนัได     จากสภาพสังคมไทยที่เคยอยูอยางสุขสบายมากอน  เมือ่เจอทุกขก็จะ
ทอแท เพราะไมมีภูมิตานทานที่ดพีอ    ก็จะหนัไปพึ่งพา สุรายาเสพติด   นัง่รอคอยโชควาสนา หรอื
พึ่งพาความชวยเหลือ  ออนวอนเทวดา  หันเขาหาสมาธิ ซึง่เปนการกระทําเพือ่ทําความสงบให
จิตใจตนเพียงชั่วครูชั่วยามเทานั้น     การออนวอนเทวดานี ้ เปนกนัมากในสงัคมไทยปจจุบนั 
อยางเชนการที่ชาวบานมองออกไปนอกชมุชน โดยเฉพาะกับการตื่นรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม ก็
                                                 

    41 ประเวศ  วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทนัสังคม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
พิมพด,ี 2540), 38. 

    42 สุรักษ ศิวรักษ [ส.ศิวรักษ], ประยุกตพิธทีําบุญ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เรือนแกว
การพิมพ, 2538), 37-39. 
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เลยไมไดมองสิ่งที่ควรทําในชุมชนของตนเอง  และรอพึง่คนภายนอก  การรอพึง่คนภายนอกนี้ ไม
ตางอะไรกับการพึ่งพา “เทวดา” ซึ่งบางครั้งคนภายนอกนัน้ก็เขามาเพื่อหาผลประโยชนทางออม 
โดยที่คนในชมุชนเองก็ไมอาจรูไดเทาทัน  ถาหากชุมชนรวมกลุมกนัไมได พึ่งพากันเองไมได จะเปน
เหตุใหขาดความสามัคค ี และนําไปสูการลมสลายของชุมชนไดในทีสุ่ด  นอจากนี้เหตุแหงการลม
สลายของชุมชนในปจจุบนัอาจเกิดไดจากปจจัยตาง ๆ อีกหลายประการ เชน 
     - เหตุแหงลทัธิปจเจกชนนิยม 
     - ความกดดันทางเศรษฐกิจ 
     - ลักษณะอาชีพที่หลากหลาย ทําใหคนไมติดพื้นที ่
     - ระบบการศึกษาที่เนนวชิาการมาก ๆ โดยไมเนนในเรื่องการดํารงชวีิตรวมกนั 
     - ระบบการศึกษาที่เนนวทิยาศาสตร  ดานวัตถุ  แตขาดมิติทางจติวิญญาณ  ซึง่เปนแรง
ผูกพนัมนษุยเขาดวยกนั 
       ความเปนปกแผนของชมุชน ถือเปนโครงสรางหลกัสําคัญของสังคม หากโครงสรางนี้ผุ
พังลงเสียแลว  พระจะสอนสิง่ดีงามอยางไร ๆ ก็ยากจะไดผล43        มนุษยในอดีตที่เคยอยู
รวมกันเปนสงัคมไดนั้น เพราะไมรับเอาความคิดในเชิงวัตถุเขาไวในตัวมากจนเกินไป การเนนวัตถ ุ
กังวลเรื่องเศรษฐกิจ ทาํใหคนสูญเสียคุณคาของความเปนคนไป ถาเปนเชนนัน้ ถึงจะไดเงินมาก็ไม
คุมคากับส่ิงที่เสียไปเลย 

    แนวทางแกไข 
     มนุษยทุกวนันี้อยูกนัโดยใหอํานาจกิเลสเปนตัวบงการ  ไมไดใชอํานาจจิตเปนตวับงการ 
เราตองลางกิเลสออกจนหมดสิ้น จงึจะพบกับอํานาจจติที่แท และมนุษยควรที่จะพัฒนาตนเองให
อยูในชุมชนทีเ่กื้อกูลกนั สังคมไทยเราแตเดิมก็เปนสงัคมที่เกื้อกูลกนั เพราะสงัคมที่เกื้อกูลกนั 
เคารพสิทธิกนัและกัน จงึจะอยูได หาใชเฉพาะแตอํานาจเทานัน้ที่จะนาํพาสงัคมใหผาสุกได 
ประเพณีในสงัคมก็เปนการฝก(พัฒนาตน) โดยไมรูตัว เชน การฝกใหมจีิตสํานึกในการเขาวัด เปน
ตน และการที่จะพฒันาชวีิตของบุคคลขึ้นมาไดนัน้  จําเปนตองอาศัยสภาพสังคม และ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  

     การพฒันาคน หรือที่บางคนเรียกวาการกูคน  หมายถึงการกูคุณภาพในคนใหกลับมา
ใหได หากกูคนไดแลว จะถอืเปนการกูสังคมไดเลยทีเดยีว  โดยตองกูไปพรอม ๆ กับการกูธรรมมะ  
ซึ่งตองอาศยัการกูธรรมมะในใจคน ผานทางพฤติกรรม จิตใจ และสติปญญา  ตองมีการเริ่มตน
เตือนมิใหประมาท นับต้ังแตพอ แม ไปสูลูก เพราะทกุวันนี้คนหลงกันไปหมดถึงเนื้อหาสาระของ
                                                 

    43 ประเวศ วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทนัสังคม, 34. 
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การมีชีวิตในปจจุบัน จงึควรที่จะตองคิดวาเราจะพนการครอบงํา โลภ(บริโภคนิยม)  โกรธ(ความ
รุนแรง)  และหลงไดอยางไร  วิชาความรูที่รํ่าเรียนมามใิชเอามารับใชอัตตาตนใหรํ่ารวยเทานัน้ แต
ควรเอามารับใชสังคมบาง44  การพัฒนาธรรมะในใจคน จะทําใหคนเขาใจเรื่องความสุขทางจิต
วิญญาณ ทาํใหความตองการทางวัตถุลดนอยลง (เพราะคนเรารูจัก ไตรสิกขา  คือ ทาน  ศลี 
ภาวนา)  การจะเปนชาวพทุธที่ดีตองหัดเจริญสติ ใหรูเทาทนัวัฒนธรรมบริโภคนิยม เทาทนัสังคมที่
เห็น  หากเราหนักลับไปมองสังคมเราที่เคยนับถือผีมานาน เราก็จะเห็นรูปแบบที่ดูเปนไสยศาสตร  
เราอยาพึ่งไปประณาม  ขอใหเรารูตัวทัว่พรอม รูและแกะออกอยางเปนขั้นเปนตอน เขาใจกนัไว
(เพราะของเกาเราก็มปีระโยชนเชนกนั) ถาเราเขาใจกัน ความใจกวางก็จะเกิดขึ้น   ชาวพทุธตอง
รวมกันสรางองคความรู ที่อยูบนพื้นฐานของศาสนาพทุธ ใหครอบคลุมวิชาการตาง ๆ เพื่อใหการ
เรียนรูไมวาศาสตรใด ๆ อิงอยูกับความถกูตองดีงาม 
 

     ศาสนากบัปญหาของตัวสถาบนัเอง 
     ภาพของปญหา 

       สถาบันศาสนาถือเปนสถาบนัที่สาํคัญ มีอิทธพิลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
สังคมโดยตลอด  ดวยความที่มีความเขมแข็งของบุคลากรและการบํารุงอุดหนุนจากสถาบันการ
ปกครองดวยดีอยางถกูตองตามหลกัธรรมเสมอมา  แตในปจจุบนั  สถาบันศาสนากาํลังประสบกบั
ภาวะที่ไมมั่นคงดังเดิม เนื่องจากสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากอดีต สงอิทธพิลมายงั
สถาบนันี ้   มีผูตั้งขอสังเกตวา ถงึเวลาแลวที่เราจะตองนําเอาหลกัธรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมากู
สถานการณอันเลวรายนี ้  โดยใช อริยวินยั เปนกรอบแหงการปฏิบัติ  ซึ่งมีความยดืหยุนสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปไดตามยุคสมัย   หากเราไมนําเอาเจตนารมยทางสงัคมของพระพทุธศาสนาที่มีอยูใน
วินัยมาใชปฏบัติ ไมนาํเอาสารัตถะของวินัยออกมาจดัการในดานวธิีการไมจัดสรร ระเบียบแบบ
แผนแหงความเปนอยู และพฤติกรรม หรือระบบชีวิตแบบพุทธที่สมสมัย ปฏิบัติไดจริงขึ้นมา
เผยแพร พรอมไปกับการแสดงเนื้อหา และหลักการของธรรมก็นากลัววา พทุธศาสนาจะตอง
ประสบกับสภาวะการณสองประการคือ45 

                                                 
    44 สุรักษ ศิวรักษ [ส.ศิวรักษ]และคนอื่น ๆ, พุทธศาสนาสยามฤาวิกฤติจะเปนโอกาส 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2543), 185. 
    45 วีระ สมบูรณ, อริยวินัยสาํหรับคริสตศตวรรษที่ 21 วถิีที่เหมาะสมทามกลางสภาวะ

สมัยใหม, 34-35. 
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    - เขตแดนแหงการปฏิบัติตามหลักการของพุทธศาสนา หรือวงการดําเนินชีวิตแบบพุทธ
จะรัดแคบเขา เปนฝายรับ และถอยรนออกไปจากสงัคมนุษย ยิง่ขึ้นเรือ่ย ๆ  

    - สภาพแวดลอมตาง ๆ โดยเฉพาะสภาพสังคมจะเปลีย่นไปตามอาํนาจปรงุแตงและแรง
กระทบจากปจจัยภายนอกอื่น  ๆ โดยทีพุ่ทธศาสนาแทบไมมีสวนรวมในการสรางสรรคหรือควบคุม
ดวยเลย เมือ่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงจนไมเกื้อกลูตอการปฏิบัติตามหลักการของพุทธศาสนา 
ก็จะกระทบตอพุทธศาสนาถึงขั้นไมสามารถปฏิบัติตามหลักการของพทุธศาสนาไดอีก  ถาเปน
เชนนั้นจรงิก็ตองถือวาเปนความประมาทของชาวพทุธเองที่ปลอยปละละเลย 

    พทุธศาสนาในรอบสองรอยปมานี้เจออทิธิพลที่เปนปจจัยสําคัญ ๆ ตอการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้คือ 

    - กระแสวิธคีิดแบบวิทยาศาสตร องคความรูแบบตะวนัตก ทําใหละทิ้งโลกุตรธรรมไป 
    - การคิดแบบรัฐชาติ คอืชาตินิยม โดยรัฐเขามาควบคุมกํากับ ใชประโยชนจากศาสนา

ใหเปนเครื่องมือในการปกครอง และกํากับคนผานหลกัศีลธรรมจรรยาตาง ๆ ในระดับพื้นฐาน โดย
ไมสนใจธรรมะชั้นสงู ที่จะกลอมเกลาจิตวญิญาณของผูคนใหเปนคนดีของสังคมไดอยางแทจริง 

    - ระบบทุนนิยม บริโภคนยิม ที่เขามามอิีทธิพลครอบงําความคิดของคนในสงัคม กระทัง่
บุคคลบางกลุมก็นาํหลกัทนุนิยมเขามาใชหากนิกบัศาสนา ทาํใหพุทธศาสนากลายเปนรางทรงของ
บริโภคนิยม 

    ปญหาที่อาจมองเห็นไดชดัอีกประการหนึ่งก็คือ  การที่ทกุสิ่งมนัไมเปนองครวมแบบเดิม 
ศาสนาแยกออกจากรัฐ การศึกษาแยกออกจากศาสนา46  ทั้งสถาบันการปกครอง(รัฐ) และ
สถาบนัการศกึษาเองนัน้มีอิทธิพลตอการหลอหลอมคนในสังคมเปนอยางมาก  ถาสถาบนัดานการ
ปกครอง(หรือรัฐ) เหลวแหลก ก็จะสงผลใหผูคนในสงัคมเหลวแหลกไดเชนกัน  สวน
สถาบนัการศกึษายิ่งเปนแมพิมพของคนในสังคมโดยตรง ถาหากขาดการประสานสอดคลองเปน
อยางดีกบัสถาบันศาสนาแลว ยอมผลิตบุคคลที่มีแตความรู เปนคนในระบบวตัถุนิยม แตขาด
ความลุมลึกทางจิตวิญญาณ  ซึ่งนัน่ก็จะทําใหคนขาดเกราะปองกัน หรือไมสามารถตั้งรับกับระบบ
ทุนนิยมไดเลย ทุกวนันี้คณะสงฆซึ่งเคยมีบทบาทตอทัง้สองสถาบนัดังกลาวก็ออนแอลงอยางมาก 

    หากมองไปที่องคกรสงฆเองที่เดิมในครั้งพทุธกาล เปนสังคมที่มีโครงสรางในแนวนอน 
เพราะพระพทุธเจาสรางสังคมสงฆใหเปนชมุชนแหงการเรียนรู และมปีฏิสัมพันธกับชุมชนคฤหัสถ

                                                 
    46 พระมหาเจมิ สุวโจและคนอื่น ๆ, พุทธศาสนาสยามฤาวกิฤติจะเปนโอกาส  

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2543), 42.  
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อยางกัลยาณมิตร  แตเมื่อบานเมืองใชระบบราชการปกครองคณะสงฆ ซึ่งเปนระบบศูนยรวม
อํานาจทางดิง่ ก็ทาํใหโครงสรางคณะสงฆเปลี่ยนแปลงไป47    
     สังคมสงฆโดยแทจริงแลวจะเปนเสมือนสังคมทางเลือกที่เสนอใหสงัคมหลักเห็นวา
สังคมที่ดีเปนอยางไร  เพราะการเขาไปแกไขสังคมหลักโดยตรงไมสามารถทาํได  ภายหลงัรัชกาลที ่
5 ลงมา สังคมสงฆกลับไปรับคุณคาสังคมสวนใหญของฆราวาสเขามาใสตน  นบัเปนการถายเท
อยางสวนทางกันกับความตัง้ใจเดิมของพระพุทธองค  ทําใหเห็นไดวาสงัคมสงฆทุกวนันี้เดิมตาม
กระแสสังคมโลกแทบทัง้หมด 
     ความออนแออีกประการหนึ่งคือการที่รัฐเขามาดูแล ควบคุม ทําใหสังคมสงฆออนแอ 
หวงัพึง่พางบประมาณจากรัฐ และพึ่งพาสังคมนอยลง เมื่อไมคิดตองพึ่งพาจากชมุชนโดยรอบ กท็ํา
ใหเกิดความเหินหางกับสังคมไดในที่สุด การเอายศไปใหพระ อํานาจรัฐเขามากาวกาย ไมมีการ
ตรวจสอบ  ประกอบกับบานแตก  คนทิ้งถิ่นฐานเขากรงุกนัหมด วัดในหวัเมืองหลายแหงจงึซบเซา
ไป บางที่ถงึกบัตองจางคนมาบวช  จะกนิขาวเย็นหรือกินเหลาก็ได ขอใหทําพิธีใหแกผูคนในแถบ
นั้นเปนพอ  เราจะเห็นไดวาองคกรสงฆในปจจุบันมีปญหาที่เห็นไดชัด ๆ  สามประการคือ 

    - โครงสรางรวมศูนยที่ไรประสิทธิภาพ 
     - ความสัมพันธใกลชิดกบัรัฐ 
     - เหินหางจากสังคม 
     การปกครองของคณะสงฆในขณะนี้มกีารพูดกนัถึงขัน้ทีว่าวิกฤติแลวกลาวคือ  มีการกดี
กันพระหนุมทีม่ีความรูความสามารถ กีดกันชาวบานออกไปจากการควบคุมกํากับสงฆ   วัดใน
เมืองหารายไดจากที่ดนิและตึกแถว ถึงชาวบานไมใสบาตรก็หงุหากนิเองได      วัตรปฏิบัติของสงฆ
ยอหยอน คนจึงเสื่อมศรัทธา  บทบาทของวัดในการเกือ้กูลคนยาก และใหสติผูนาํก็ขาดหายไป 
และ วัดไมมีสวนบรรเทาปญหาทางสังคมไดเลย เชน ปญหายาเสพติด เปนตน 
     นอกจากนี้ในปจจุบนัเรากจ็ะเหน็การกอตั้งสํานกัลัทธพิิธีในศาสนาขึ้นมามากมาย ทัง้นี้
เปนเพราะความลมเหลวของศาสนากระแสหลักที่ไมอาจปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมได และ
ยุคปจจุบัน ทกุสังคมมกีารแตกแยกยอย เชน ระบบการศึกษา ศาสนาก็แยกซอยออกเปนลทัธพิิธี
ตาง ๆ (เพื่อเอาใจความหลากหลายของคนในสงัคม)48 ประกอบกับการติดยึดในตัวบคุคลมากกวา 
การใสใจในตวัหลักธรรม 
                                                 

    47 ประเวศ  วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทนัสังคม, 56. 
    48 นิธ ิ  เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพเม็ดทราย, 2543), 18-19.  
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     ปญหาหรือความเสื่อมที่เกิดขึ้นในวงการพุทธศาสนานี้ อยางที่ไดกลาวไปแลววาเปน
ความเสื่อมเฉพาะพทุธวฒันธรรมเทานัน้ และยังสามารถชวยกนัฟนฟูได  พระพุทธเจาทรงยก
พระพทุธศาสนาใหเปนสมบัติสวนรวมของพทุธบริษทั  พระกับฆราวาสจงึมีสทิธิ์ในการดูแลพระ
ศาสนาเทากนั  เราจะปลอยใหพระสงฆหรอืมหาเถระสมาคมดูแลแตเพียงฝายเดยีวจึงไมถูกตองตัว
มหาเถระสมาคมจะวาไปแลวก็ทาํใหศรทัธาของประชาชนสั่นคลอนไปไมนอย  จากเหตุการณตาง 
ๆ ที่ผานมา ซึง่มหาเถระสมาคมเองก็ไมสามารถแกปญหาไดอยางเดด็ขาด ถาจะใหดีตองทาํใหทุก
คนเหน็กอนวา ไมติดยึดในเงนิทอง มิใชมียานพาหนะสวนตัวราคาแพง  
     ปญหาทีเ่หน็กนัในสงัคมเมืองเกีย่วกบัพระสงฆคือ คนไมนับถือพระ เพราะเหน็วาพระไม
เสียสละ ประพฤติไมเหมาะสม  ไมมีความรู อีกทั้งยงัมองตัวเองวาดกีวาพระทุกเรือ่ง  หากพระสงฆ
ทําไดในเรื่องการเสียสละ ,ศีล และความรูแลว พระก็จะกลับมามีบทบาทในการเปนผูนําทางสังคม
ไดอีก  
     ในชนบทชาวบานเขาชวยกันสรางวัด สรางกนัเองเลก็ ๆ และชาวบานกับพระจะเกื้อกูล
กัน ถามกีารทะเลาะกันชาวบานเขาก็จะไมใสบาตร ถาพระสงฆพระพฤติผิดถึงขัน้ปราชิก เขาจะจับ
สึกกันเลย ถาไมสกึก็ตองโดนประชาทัณฑ  

    สังคมไทยสมัยกอน คนทีเ่ขาวัดแบบตั้งใจไปฟงเทศนทําบุญจริง ๆ จะเปนผูสงูอายุ คน
หนุมสาว จะเขาวัดก็เพราะเห็นเปนกจิกรรมชุมชน เปนงานบุญที่สนกุสนาน  งานเชนนีน้อกจากมี
ผลในทางศาสนาแลว ก็มีผลในทางสงัคม คือชวยเหลือกนั สนุกรวมกนั ไดบุญรวมกนั และคนหนุม
สาวก็จะไดเกีย่วของกบัพระพุทธศาสนาโดยทางออมผานกจิกรรมเหลานีท้างครอบครัว  มากกวาที่
จะเกี่ยวของกบัพระโดยตรง แตปจจุบันมันมิไดเปนเชนนัน้อีกแลว เพราะวัดไมมสีังคมรองรับการ
เผยแผคําสอนผานไปทางพอ แม หรือชุมชนดังเดิม ที่เลวรายคือ วัดก็กลายเปนสถานที่ทองเที่ยว 
และทําธุรกิจแทน49  และพระเองก็ไมไดเปนผูนาํที่จะใหผูคนพึง่พาไดอีก เนื่องจากระบบการเรียน
และสอบปริยัติธรรม ถูกนาํมาใชเปนตัวเลือกตําแหนงผูนําในวัดแทน ซึง่นับเปนการทาํลายระบบ
ภูมิปญญาเดิมที่เคยรวมกนัอยูในวัดจนหมดสิ้น   โดยเนื้อแทแลวพทุธสอนใหพระเปนอริยะ มใิช
สอนพระใหเปนปุถุชน  การจัดการศึกษาของพระทีเ่ปนมหาวิทยาลยัสงฆตาง ๆ จงึผิดทาง เพราะ
ไปเรียนแบบทางโลก  เรยีนไปเพื่อที่จะเปนราชบัญฑิต ไปเปนอนุศาสนาจารย ไปเปนอาจารยมหา
วิทยลยั หรือไปถึงปริญญเอก  แลวก็สึกออกไปประกอบอาชีพ  จริง ๆแลวเร่ืองของการศึกษาเปน
สิ่งที่ดี หากปถุุชนไดศึกษาวิชาทางโลกประกอบไปกับวชิาทางธรรม ก็นาจะชวยสรางสงัคมแหงการ
เรียนรูที่มมีิติทางจิตวิญญาณอันดีได แตหากผูเรียนในแนวทางดังกลาวเปนพระสงฆ ก็จะกลับ
                                                 

    49 เร่ืองเดียวกัน, 109-115. 
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กลายเปนความแคลงใจวาจะไดประโยชนตอการทํางานของคณะสงฆจริงหรือไม และการใหลาํดบั
ขั้นประกาศนยีบัตรแบบทางโลก ก็ดูจะไมตางอะไรกับสมณศักดิ์ตาง ๆ ที่ไมกอประโยชนในทางลด 
ละ กิเลสไดเลย 
     การที่พระสงฆยุคใหมเดนิตามโลก ตามกระแสวัตถนุิยมทําใหเกิดปญหามากมายดังที่
เห็นไมวาจะเปนคดีจากวัดพระธรรมกาย ที่เนนปาฏิหารยิ ขายบุญ หรือการสราง โบสถ วิหาร 
และศาสนสถานที่ใหญโตนบัรอยลาน พนัลาน รวมไปถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฌาปนกิจ
ศพของวัดตาง ๆในกรุงเทพฯ ลวนสะทอนใหเหน็วาสถาบนัสงฆอยูใตอํานาจของเงิน  หรือวัตถนุิยม
ทั้งสิน้   เมื่อพระสงฆทําใหพุทธศาสนกิชนเสื่อมศรัทธา ก็ทาํใหฆราวาสทีน่านับถือข้ึนมามีบทบาท
และทําหนาทีแ่ทน แมในเร่ืองการปฏิบตัิกรรมฐานหรือ การเปนตัวกลางกับส่ิงศักดิ์ในทางไสย
ศาสตร  ความออนแอของคณะสงฆนี้อาจทําใหในอนาคต แมบทบาททางดานจิตใจ และพิธีกรรม
ทางพทุธศาสนาตาง ๆ อาจกระทําโดยฆราวาสแทนก็เปนได  ในเร่ืองของพิธกีรรมนี้ บางคนไม
เขาใจในสาระที่แท ไปหลงติดเปลือกนอก ก็เลยดูแคลนไป แทที่จริงพิธกีรรมตาง ๆ มีสาระซอนอยู 
อยางเชน การสวดมนต  ก็มีสาระสาํคัญอยูที่การนอมนําใหเขาใกลศานา  นอกจากนี้กก็อใหเกดิ
ความสงบ เปนสมาธ ิ   พิธกีรรมสมัยนีถ้กูตีวงแคบลงอยางมาก  เชนวัดในกรุงเทพฯ บทบาทในทาง
พิธีกรรมดูเหมอืนจะเนนกันอยูพิธีเดียว คอื พิธีกรรมในงานฌาปณกจิศพเทานัน้  บางวัดมุงหาเงิน
เขาวัดไปมากถึงขั้นสรางเมรสุวยงามใหญโตกวาโบสถเสยีอีก  ซึ่งเปนทาที่ของการปรับตัวที่
ไมสอดคลองกับหลักธรรม วัดตองปรับปรุงสถานะของตน ใหเหมาะสมกับการทําบุญในปจจบุัน 
อยาใหพิธีกรรมลาสมัย  ผูคนตองไมเขาใจแคการทําบญุเพื่อโลกหนาเพยีงอยางเดียว  หรือไมก็
ทําบุญเอาหนาไปเทานัน้และะการทําบุญที่ไมสัมพนัธกบัชีวิตคนที่เปนจริงนั้นไปไมรอด ชาวบาน
นึกถงึบุญ    กม็ีแตเอาปจจัยไปถวายพระ    ใหสรางโนน   สรางนี ่   ที่ไมมีผลเกี่ยวกบัชีวิต  
และชุมชนของเขา ระยะยาวก็จะเสื่อมโทรมหมด  

    วัดตองมีการปรับปรุงใหทนัสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของบานเมือง แลวเด็กรุนใหมก็จะ
ยอมรับได ไมดูถูกวัด และตองมีวธิีการที่เรงเราการศึกษาของเขา ไมใชจับมานั่งสอนแบบใน
หองเรียน  
     เร่ืองวิกฤตขิองพุทธศาสนาในประเทศไทยอาจสรุปไดเปนสามประเด็นคือ 

1. หลักธรรม ที่ตองตีความใหทนัสมัยมากขึน้ 
2. คณะสงฆตองปรับปรุงตัว วดัตองกลับมาเปนของชุมชน 
3. พุทธบริษัท ตองรูหนาที่ และปฏิบัติตนใหเปนพทุธศาสนิกชนที่แท 

    การทีห่ลักธรรมไมทันสมัย ไมสอดคลองกับสังคมเนื่องจาก  
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    1.   ขาดมิติทางจิตวิญญาณทําใหคนหันไปหาไสยศาสตร 
2.   ขาดมิติทางสงัคม เชน ศีล  กับพฤติกรรมที่เปนอยูในสังคม ไมสอดคลองกัน 
3.   ไมเปนสวนหนึ่งของวิธีคดิของคนไทย ในการนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวนั   

   เราตองเขาใจวาหนาที่สาํคัญของศาสนานัน้มีสองประการคือ  
1.  รักษาโครงสรางสงัคม ใหคนไดพบปะสงัสรรค เชื่อมโยงถึงกันหมด 
2.  ตอบสนองความมัน่คงทางใจได  หากสนองได เฉพาะทางปญญา ผูคนก็จะตองหนั

ไปพึ่งพาอยางอื่น เชนไสยศาสตร ทรงเจาเขาผี ถามีแตความบริสุทธิก์็จะขัดแยงกบั
ความรูสึกของคนโดยทัว่ไป 

   แนวทางแกไข 
     เมื่อสถาบนัแหงพทุธศาสนาเจอกับวกิฤติการณดังไดกลาวไปแลวในเบื้องตน ก็ควรที่
จะตองทาํการปฏิรูป เพื่อใหเหมาะสมเดินตอไปไดในสังคมปจจุบัน กลาวคือ  

1.  ควรมีการปฏิรูปวัตรปฏิบัติของสงฆ ทัง้ศลี สมาธ ิและปญญา  รวมถึงวนิัย ตองให
ทันกระแสโลก เชน วนิัยเรื่องเงิน ตองครอบคลุมไปถึงบัตรเครดิต และการเลนหุน 

2. ปฏิรูปองคกร  โครงสรางของคณะสงฆตองมีการกระจายอํานาจ เอื้อตอการปฏิบัติ
ตามวัตรของสงฆ 

3. ปรับบทบาทสงฆ และสถาบันสงฆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทัง้
พระและฆราวาส  ตองตอบโตกับอุดมการณใหม ๆ ในสังคมได โดยรักษาจุดยนื
ในทางศาสนธรรมและจริยธรรมไดอยางมัน่คง อีกทั้งชี้แนะใหเหน็วา พุทธธรรมเปน
ทางเลือกสาํหรับชีวิต และสังคม ที่ดีกวาอุดมการณในกระแสหลกั เชน ทนุนยิม  
สามารถปฏิบตัิใหเหน็ผลได ในบทบาทใหมรวมถึงการปรับขยายและตีความ
หลักธรรมอยางสอดคลองกบัสภาพสังคม รวมทั้งสื่อสารกับคนรุนใหมไดอยาง
สอดคลองกับจิตวิสัย และเงื่อนไขของเขา ทัง้ยงัทาํใหศาสนาประสานไปกับความรู
แขนงตาง ๆ ของสังคมได  ซึง่ตองอาศัยความเขมแข็งทางปญญาและจริยธรรม 

     ภาระกิจของการฟนฟูพทุธศาสนานัน้ ไมใชหนาที่ของสงฆเพียงฝายเดียว         พทุธ
บริษัททัง้หมดตองรวมมือกนั  โดยอาจเริ่มตนจากปจเจก แลวผลของปจเจกจะกลายเปนมหภาค 
ใหการปฏิบัตอิยูในอริยมรรค  ตองมีการรวมกลุมทาํความดีเปนกลุมเล็ก ๆ ถามีหลายกลุมกจ็ะ
รวมกันเปนพลังได โดยตัวโครงสรางของสถาบนัศาสนาตองไมมาตกีรอบบังคับ แตตองมีปญญา
เขามาสงเสริมประกอบกับการมีเมตตาตอกัน   ตวัพทุธศาสนิกชนตองดึงธรรมมะเขาตัว และใชให
ไดกับชีวิต  ตองเขาใจวาพทุธศาสนาเปนศาสนาสงัคม จึงตองมีการติดตอเชื่อมโยงกนั อยาทิง้ให
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ใครคนใดคนหนึ่งไปรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว  เพื่อใหมีการตรวจสอบกันได  และชวยจัดการ
สังคมใหดีรวมกันได   ประเพณีเดิมที่คนไปวัดเพียงเพือ่ไปไหวพระนัน้ อาจไมเหมาะสมแลว  คาํ
สอนของพระแบบเดิม ๆ ที่ไมประยุกตใหเหมาะกับคนรุนใหม เมื่อเขาไดฟงเทศนแบบเดิม ๆ ก็จะ
เบื่อและไมรูสึกอยากไปวัดอีก   ทาํอยางไรจึงจะมีวัดสาํหรับคนรุนใหมได  เชื่อวาคนเรายงัคงโหย
หาสิง่ทีม่าเติมเต็มทางจิตวญิญาณอยู  ในทางสงัคมตองมีกลุมเคลื่อนไหวทางศาสนาหลาย ๆ กลุม  
อยางเชน เสถียรธรรมสถาน ,สวนโมกข เปนตน  ตองสรางความเปนชุมชนข้ึนมา ซึ่งอาจไมใช
ชุมชนที่บานอยูติดกัน  แตเปนชุมชนทีม่ีกจิกรรมรวมกนั  

     พระสงฆและสังคม ควรมีการโนมนาํเขาหากนัและกัน ชุมชนสามารถเขามาดูแล
กิจการของวัดไดหลายดาน อาทิ การกอสรางเสนาสนะ และดานการเงิน สามารถชวยกนัดูแลให
เกิดความโปรงใสได  โดยอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล ซึ่งมาจากกลุมคนที่หลากหลายในชมุชน  
การเปดวัดใหชุมชนเขามาดแูล เปนการโนมเขาหาสังคม แตหนาที่สําคัญคือการสงเสริมความ
เขมแข็งของสังคมทางศีลธรรม  โดยการรวมกลุมญาติโยม เพื่อใหเกื้อกูลกนัในทางธรรมะ เชน 
ศึกษาธรรมะรวมกนัทาํใหธรรมะเปนสวนหนึ่งของชวีิตประจําวนัใหได  โดยอาจสนบัสนุนกลุมตาง 
ๆ ในสังคมที่มหีลักการสอดคลองกับธรรมะ เชน กลุมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน เปนตน 

     กิจกรรมตาง ๆ ในวัดควรปรับใหสอดคลองกับสังคมสมัยใหม อยามัวแตสรางวัตถุใหรก
รุงรังเต็มวัด50  ของเดิมมีอะไรก็ควรอนุรักษไว ทีย่ังใชไดก็ใชกันไป แตถาจะตองซอมสรางอะไร
เพิ่มเติมควรปรึกษาผูรู  เพราะบทบาทวิเศษสุดของวัดนั้นคือ สอนธรรมะ  และอยาไดดูถูกของใน
วัด ไมวาจะเปน หมอนวด หมอยา หมอดู  ลวนมีคุณคาทั้งสิน้ แมวฒันธรรมประเพณี และศิลปะ
พื้นบานก็มีและสอนกนัในวดัได เร่ืองนี้วัดตองเขาใจในคณุคาของตนเองใหไดวา เรามีดีอะไร ชุมชน
เรามีอะไร มิใชสรางเอาอยางเมืองกรุงไปหมด  จะตองปฏิเสธคานิยมในกรุงกอนเลย ภาระกิจแกน
แกนของคณะสงฆและวัด คอืสงเสริมการเรียนรู การอยางอืน่ใหเปนไปเพื่อสนับสนนุการเรียนรู ไม
วาจะเปนสถานที ่ หรือพิธีกรรม51 และอยางนอยวัดควรจะมีความรมร่ืน ตองเห็นความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม  ซึ่งการที่วัดจะเปนอยางไรก็ตองชวยกนัทั้งพุทธบริษัทสี5่2  การปฏิรูปที่คณะสงฆควร
ตองทําคือ53  

1. คืนวัดจากรัฐใหชุมชนไดเขามาชวยกนัดูแล 
                                                 

    50 นิธ ิ  เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, 7. 
    51 ประเวศ  วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทนัสังคม, 66. 
    52 เร่ืองเดียวกนั, 80-81. 
    53 นิธ ิ  เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, 89-92. 
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2. จัดการวัด ใหมีฐานอุปฏฐากที่สาํคัญโดยทองถิ่นเอง มิใชเศรษฐีในเมือง  กิ
จรรรมสําคัญของวัดตองสอดคลองกับวิถชีีวิตในทองถิน่ คงไมใชแคพธิีเผาศพ 

3. การศึกษาทัง้พระและฆราวาสควรไดรับการแกไข 
4. คณะสงฆตองไมออนแอทางอุดมการณตอสังคม อีกทั้งตองมีทาททีี่ถกูตอง ไม

เอาประโยชนของตนเปนทีต่ั้ง ตองเสนอทางเลือกที่ดีใหแกสังคมใหได 
5. มีบทบาทใหม  ๆ ที่สอดคลองกับสังคมปจจุบัน 

    ถาพระสงฆทําใหคนเขาวดัไดมาก แตสังคมยังแย ก็แสดงวาวัดลมเหลวอยูด ี  เพราะนัน่ 
แสดงใหเหน็วา วัดไมไดใหภูมิคุมกนัทางสังคมแกคนที่เขาวัดเลยบทบาทของพระที่แทคือการเปน
ตัวแทนแหงวถิีชีวิตพรหมจรรย มีชีวิตที่มุงไปสูอิสระภาพ ไมเปนทาสทางโลก เตือนสติผูคนไมใหตก
เปนทาสของกระแสโลก  การที่พระสงฆจะเปนทีเ่คารพของชุมชนไมใชอุดมคติ แตอยูที่การปฏิบัติที่
สอดคลองกับอุดมคติ  ถาพระออนแอ การเติบโตของฆราวาสก็จะขึ้นมาทาํหนาที่แทน และอาจบด
บังความสําคญัของสงฆลงได พระสงฆทีด่ีควรมีหนาทีด่ังนี้  

1 มีความเสยีสละเปนพื้นฐาน มิใชตักตวงสิง่ตางๆ ใสตัว 
2 ประพฤติดีงามกวาฆราวาส 
3 รูมากกวาฆราวาส (ในปจจบุันคงจาํกัดแคความรูทางธรรม) 

    และอีกเรื่องที่ควรตองปฏิรูปจัดการคือ องคกรปกครองสงฆ ใหมกีารกระจายอาํนาจใน 
การปกครอง การปกครองทีด่ีมีประสิทธิภาพควรประกอบไปดวย 

1 มีชาวบานระดับชุมชนรวมควบคุม ถวงดุลย  
2 ลดหลั่นการปกครองระดับตาง ๆ  ซึง่ตองมฆีราวาสรวมดวย 
3 ตัวองคกรสูงสดุ ตองประกอบดวยพระและฆราวาสที่รูพระธรรมวินยั  
4 พระสงฆตองสื่อสารกับสังคมใหมากขึ้น 

    หากพระพทุธบริษทัไดรวมมือกันในการแกไขปญหาอยางมีสัมมาทิฐิ เมตตาตอกัน แลว
ก็เชื่อไดวาความเจริญยอมกลับคืนสูสถาบันพทุธศาสนาของเราไดในที่สุด 
 

     ศาสนากบัปญหาของสงฆ 
     ภาพปญหา 

       พระสงฆสมัยกอน มวีิถชีีวิตความเปนอยูผูกพนักับชาวบานมาก เพราะดาํรงชพีดวย
การบิณฑบาต ไมไดอยูอยางอิสระทาํใหเกิดการพึง่พาอาศัยกนั  แตสมัยนีพ้ระหากินไดก็ซื้อหาได
ทุกอยางไมตองงอชุมชนอีกตอไป วิถีความเปนอยูของพระดูจะใกลเคียงกับพุทธศาสนนิกชนเขาไป
ทุกขณะ ทาํใหสงฆขาดปญญาในการนาํทางประชาชนในทางธรรม การที่เราเอาเงนิไปทําบุญให
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ทานมากๆทานก็อาจเกิดการไขวเขวไปได เมื่อขาดสติพิจารณาภิกษุที่มีอํานาจเงนิซึ่งสามารถซือ้
อะไรไดทุกสิ่ง ก็สามารถหาสิ่งเสพสุขในทางโลกยีรสได ซึ่งจะทําใหเขาใกลรอยทางของฆราวาสที่
เต็มไปดวยกิเลสตัณหา พระพุทธเจาเคยตรัสกับพระอานนทวา เงนิเปรียบเสมือนอสรพิษและมนัจะ
เปนวัตถทุี่ดหีรือไมก็ขึ้นอยูกบัผูใช อยางอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือนางวิสาขา ถึงจะเปนเศรษฐีแตก็
เปนชาวพุทธทีด่ีไดในทามกลางเงินทอง นอกจากเรื่องของเงนิทองทีเ่ขามาเกี่ยวของกับสงฆแลวยงั
มีเร่ืองกิเลสดานอื่นๆ ไมวาจะเปน ลาภ สกัการะ ยศ หนาตา อันเปนรสนิยมแบบทางโลก  ซึง่มี
ปรากฏใหเห็นวมีการวิ่งเตนกันเพื่อใหไดสมณศักดิ์ หรอืขาราชการกรมคบเจาอาวาสในการตุกตกิ
งบประมาณ อีกทั้งการพยายามยกระดับตนของสงฆ เนื่องจากรูสึกวาตนต่ําตอย โดยอาศัยวถิีทาง
แบบทางโลก อันเปนหนทางที่ไมถูกตอง แมการศึกษาของพระก็ยงัมุงไปเปนปรญัชา ด็อกเตอร 
แบบทางโลก ทั้งที่จริงพระสงฆควรจะขวนขวายเรียนรูสัจจะธรรมทีแ่ทจริง จะไดไมมีปญหาเรื่อง
การถายทอดหลักธรรม ในขณะที่พระสงฆมีความเขาใจหลักธรรมไมแตกฉาน ประกอบกับการเหนิ
หางจากสังคมทําใหความรูทางธรรมก็ไมไดรับการสนใจจากผูคน และผูคนกห็ันไปพึ่งพาธรรมะ
จากแหลงอื่น แทนการไปหาพระเพราะเหน็วาพระไมรูธรรมดีพอ(หรือบางทีการหาจากแหลงอืน่ก็
สะดวกกวา) หนาที่ของพระอยางนอยทีสุ่ด คือการมีวถิีชีวิตเปนแบบอยางแหงความเรียบงายใหแก
ชาวบาน ถามคีวามรูก็ชวยชาวบาน หรือถาไมมีแคอยูเฉยๆก็มีคุณคาแลว หากจะมีผูนินทาวาพระ 
ฉัน สวด เทศน ก็ไมเหน็จะเสียหายอะไร เพราะการทองบนสวดมนต ทําวัตรเชา – เย็น มีศลีเปน
ปกติก็เปนการชวยสืบอายุพระศาสนาไดอยางดีแลว ขอเพียงไมเปนอลชัชีก็แลวกนั  

    แนวทางแกไข 
     ในสงัคมเรามันเปนสงัคมแบบบริโภคนิยมไปแลวและพระสงฆกอ็ยูในกระแสนีด้วย พระ
ตองปรับตัวใหอยูในกระแสนีอ้ยางเหมาะสมโดยอาศัยวินยัมากาํกับ การแกไของคกรสูงสุดอาจทาํ
ไดยาก และการแกระเบียบการปกครองก็ไมใชเร่ืองที่จะทําไดงาย เพราะลาํพงัอํานาจเพียงอยาง
เดียวคงไมอาจควบคุมพฤตกิรรมไดทั้งหมด จึงควรเริ่มจากการสรางความเปนกัลยาณมิตรขึ้นมา
กอน ใหพระสามารถเตือนสติกันได มีกิจกรรมพิธีกรรมรวมกนั เร่ืองของสมณศักดิ์บางคนก็เหน็วามี
ประโยชนในการปกครอง เพราะการปกครองที่ไมมีลําดับช้ันมันเปนอุดมคติเกินไป แตที่สําคญั
อํานาจนัน้ตองตรวจสอบได และพระสงฆตองพึง่พารัฐแตนอย แลวหนัมารวมมอืกับประชาชนให
มาก คณะสงฆหรือวัดควรกลับมาเปนของสังคมใหได ใหชุมชนไดมสีวนในการรวมดูแล ตัววัดเอง
ควรสนใจความเปนไปในชมุชนทกุๆเรื่อง แลวจะนาํไปสูความเขาใจสขุ ทุกข ของชาวบาน ทําให
เกิดการเอื้ออาทร สงเคราะหเขาใหมีความเขมแข็ง พระตองชวยชาวบานใหมาพบปะประชุมกัน ไม
ตองไปสั่งใหทาํแตสงเสริมใหชาวบานรูจักคิด วิเคราะห ปญหา และหาทางเลือกทีเ่หมาะสมการที่
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จะผอนเบาปญหารักษาชุมชน หรือทําใหชุมชนเขมแข็งได พระตองฟนสภาพวัดและคุณภาพตนเอง
ขึ้นมาใหเปนศนูยกลางหรือองคประกอบ ที่จะชวยดาํรงรักษาชุมชนนี้ไว ซึง่พระที่จะทําเชนนีไ้ด 
ตองเปนพระทีม่ีคุณภาพ   หรือเปนเนื้อนาบุญของประชาชนจรงิๆ คณุภาพนัน้ก็เกดิจากการที่ตัว
พระเองมีความรู มีการศึกษา บทบาทบางอยางเปนของคฤหัสถ เมื่อพระริเร่ิมใหแลว ตอไปกโ็อนให
ชาวบานทํากนัเองแบงหนาที่ใหชัดเจน พระสงฆอาจเปนที่ปรึกษาที่ยึดเหนีย่วใหกลุมทํางานมี
ความเขมแข็งทางใจมากขึ้น พระตองยิ้มใหกับทุกคน ตองอยูกับชาวบานไมเลือกหรือแบงชนชั้นจน
,รวย   ประกอบพิธีกรรมได  แตอยาเอามาเปนเครื่องหาเงิน สงฆรุนใหมมิใชผูนาํทางพิธีกรรม แต
ตองนําในทางจิตวิญญาณโดยการนาํตัวเองกอน นําสงฆดวยกันกอน แลวจึงจะไปนําผูอ่ืน หาก
พระมีศีลที่บริสุทธิ์ก็จะเปนศิลปะหรือความงามขึ้นในตวั และวัดนัน้กจ็ะเปนสถานทีบ่ริสุทธงดงาม  
การมีศีลบริสุทธิ์ควบคูไปกบัการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดพระสงฆตองรูสิ่งตอไปนี้คือ  

1. พุทธธรรม ทั้งปริยัติ และปฏิบัติ 
2. รูสังคมปจจุบนัเทาทัน เพื่อประโยชนในการสอน 
3. รูการติดตอส่ือสาร สื่อสารอยางไรใหจับใจผูฟง 

   เมื่อรูแลวก็เผยแพรความรูนั้นกลับสูชุมชน วัดสามารถชวยชุมชนในเรื่องการศึกษาได
เพราะโรงเรียนไมสามารถผลิตคนที่มีปญญา และศีลธรรมได สําคัญวาเราตองรูคุณคาในตัวเองไม
ดูถูกตัวเอง โรงเรียนวัดมิไดดอยคา  พระจัดการศึกษาใหสามารถเปนทางเลือกใหสงัคมได  
 

     ศาสนากบัปญหาของฆราวาส 
     ภาพปญหา 

       ฆราวาสเปนหนึ่งในสี่ของพทุธบริษทั ที่มภีาระหนาที่สําคัญในการดูแลรักษา
พระพทุธศาสนาเชนกนั การที่เราบอกวาเราเปนชาวพทุธ แตถามวา หนาที่ของชาวพุทธคืออะไร 
หรือรูหลักธรรมขอใดบาง ใครจะตอบไดบาง และสามารถนาํหลักธรรมไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันไดหรือไม  หรือถือแตพิธีกรรมเพียงอยางเดียว  จริง ๆ แลวชาวพทุธในปจจุบนัแบง
ออกเปนสองแบบคือ 

    1. ถือตามบิดา มารดา   เนนพิธกีรรมตามรูปแบบ  รับรูพุทธศาสนาผาน
สถาบนัการศกึษาหรือส่ิงตาง ๆ โดยไมมีการตริตรองถึงคุณคาที่ตนนบัถืออยูอยางจริงจัง 

    2. พวกทีน่บัถือแตหลักศลีธรรม ไมเอาพุทธพิธกีรรม 
    ซึ่งเปนการถือพุทธคนละแบบ ทั้งที่ตามจรงิควรประสานสอดคลองกันทั้งในสวน

หลักธรรมและพิธีกรรม จงึจะเรียกวามีปญญาและศรัทธา ทาํงานควบคูกันไป 
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    การทีห่ลาย ๆ คนเปนหวงวาองคกรทางพุทธศาสนากําลงัอยูในสภาวะเสื่อมโทรมและ
เนนเฉพาะที่คณะสงฆนัน้ไมถูกตองเลย เพราะจริง ๆ แลวฆราวาสเองตางหากที่เสื่อมโทรมทีสุ่ด 
และก็ไมคิดทีจ่ะสังคยานากนัเลย  ความเสื่อมที่วามาจากระบบการศึกษา เพราะชาวพุทธมิไดยนื
อยูในหลกัไตรสิกขา ไมเห็นคุณคาแทของการศึกษาศาสนา เพราะกิเลสโลกดงึไป  โดย
พุทธศาสนกิชนลืมไปวาตนก็เปนหุนสวนหนึง่ของพุทธศาสนาดวย     
     ชาวพทุธเองตองมทีาทีตอพุทธศาสนาที่ถูกตอง อยางเรื่องการอธษิฐาน แทจริงคือการ
แสดงความมุงมั่นวาจะทําสิง่นั้น ๆ ใหสาํเร็จเหมือนการใหคํามัน่สัญญา  แตปจจุบนักลับกลายเปน
การออนวอน หวังผลดลบนัดาล  จิตทีก่ออารมณและความคิดที่เปนรากฐานไปสูศรัทธา ถาขาด
การพิจารณาและวินิจฉยัแลวกจ็ะนําไปสูศรัทธาที่วิปริตได   พวกเรามองกันเพียงวาคนที่จะสนใจ
ธรรมะคือคนที่ตองปฏิบัติกรรมฐาน แตไมมองในระดับสังคมวาจะทาํอะไรใหเกิดการเกื้อกูลกัน 
สงเสริมชีวิตกนัและกนัใหดีงามไดอยางไร  อยาใหการศกึษาธรรมะจํากัดแคการฟงเทศน ตองสราง
ใหการศึกษาธรรมะเกิดขึ้นในกิจกรรมทางสังคมโดยสวนรวมใหได ทาํใหมีความเหน็อกเห็นใจกัน 
ลดความเห็นแกตัว มีความเสียสละ ซึง่พระอาจเขามาชวยสงเสริมส่ิงเหลานี้ได  การที่คนจะรูและ
เขาใจธรรมะไดดีในปจจุบัน บางทีอาจตองมีองคกรตาง ๆ เขามาจัดการ  

    พระพทุธเจาตรัสวา ความสุขของคนอยูที่การมีวถิีชวีิตอันเรียบงาย ที่เรานับถือพระ
เพราะทานมีแบบอยางชีวิตที่เรียบงาย  เมื่อคนไปวัดเหน็แบบอยางที่ดกี็จะพงึเอาอยางได  
นอกเหนือจากนั้นความสุขอกีประการหนึง่คือการชวยใหคนอื่นมีความสุข  ถาเราเห็นคนอืน่
เดือดรอนหรืออดอยาก เราจะชวยเขาไดอยางไร 

    แนวทางแกไข 
     ฆราวาสควรไดรับความรูทางธรรมที่เหมาะสม การเกิดปญญาในตนจะยัดเยยีดหรือ
บังคับกันไมได แตตองเริ่มจากการใหเสรภีาพทางความคิด ความเชื่อตาง ๆ  ของบุคคลกอน 
จากนั้นจงึเขาไปชวยแนะนํา สั่งสอน เกื้อหนุน แนะแนวทางฝกฝนใหดวยเมตตากรุณา  การที่คนจะ
กาวสูความศกัดิ์สิทธิท์ี่แทจริงในทางพทุธศาสนานัน้ตองฝกฝน บุคคลที่ไมฝกฝนพัฒนาตนจะ
ออนแอ คอยแตหวงัพึง่พารับความชวยเหลือจากอํานาจสิ่งศักดิ์สทิธิ์ภายนอก โดยไมยอมพึง่พา
ตนเอง และไมทําตนใหเปนทีพ่ึ่งใหได  
     ถาบุคคลเรียนรูความเปนปกติของตัวเองได ก็จะเขาใจคนอื่น และเกื้อกูลกนั จะเกิด
ความรูสึกวา ไมตองการเอาประโยชนจากคนอื่น จะเกื้อกูลรับใชคนอื่น จะมอง รับฟง รับรส อยาง
รูตัวทั่วพรอม  
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     พทุธศาสนาบอกวา คนที่ยงัไมพัฒนาจะพัฒนาความสามารถในการหาความสุข แต
เมื่อเกงขึน้ จะพัฒนาความสามารถในการที่จะมีความสุขแทน ถาชาวพุทธรูจกัเจริญสติ ฝกฝน
ตนเองได ก็จะรูเทาทนัวัฒนธรรมบริโภคนิยม และรูทีจ่ะเลือกรับหรอืตอตานบางสิ่งในกระแสโลก 
เมื่อเขาใจก็จะออกจากวัตถนุิยม มาเขาธรรมนิยมแทน  คนรุนใหมตองรูวากิจที่ตนกระทาํ
เบียดเบียนสังคมหรือเปลา หรือปฏิบัตติามพุทธธรรมไดจริงหรือยงั ตองเขาใจวาชาวพทุธไมไดเปน
กันโดยรูปแบบหรือพิธกีรรม พิธกีรรมเปนสิ่งที่ดีแตไมใชแคนั้น อยาติดยึด ตองรูเทาทนัตนเองมี
ความวาง สงบ ไมคับแคบ ออนนอมถอมตน แมปฏิบัติตนดีก็ไมหลงระเริง  
     เมื่อรูและเขาใจหนาที่แหงการเปนชาวพทุธที่แทไดแลว ก็จะมีความเขมแขง็และสามารถ
กลับมาตรวจสอบความประพฤติของกันและกัน ทั้งพระและฆราวาสได ก็จะทําใหสังคมพทุธ
กลับมามีความเจริญและเขมแข็งอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 3 

ชุมชนดงแมนางเมือง     
     ชุมชนดงแมนางเมือง อยูในเขตองคการบริหารสวนทองถิน่ เจริญผล และตาสัง อ. 

บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค  การกลาวถงึชุมชนดงแมนางเมืองแตเฉพาะตวัชุมชนโดด ๆ  อาจไม
ทราบบริบทสมัพันธหรือความเปนมาของชุมชนในมุมกวางไดอยางเพยีงพอ เนื่องจากเอกสาร
ความเปนมาโดยเฉพาะในสมัยเกากอน ไดพูดถึงชมุชนแถบนี้รวมหลายกลุมทีอ่ยูอาศัยในอาณา
บริเวณจังหวัดนครสวรรค จึงขออธิบายความสาํคญัของเมืองนครสวรรคควบคูไปกับชุมชนดงแม
นางเมือง 
ขอมูลพืน้ฐาน1  

    ลักษณะทางภูมศิาสตร 
    ลักษณะกายภาพ 

         จงัหวัดนครสวรรคเปนจังหวัดที่อยูในเขตภาคเหนือตอนลางหรือภาคกลาง
ตอนบน อยูหางจากตัวเมืองกรุงเทพฯ 237 กิโลเมตรโดยทางรถยนต หรือ  250 กิโลเมตรโดยทาง
รถไฟ  เมืองนครสวรรคเปนจุดรวมกันของลําน้าํทางเหนอื คือ ปง วัง ยม และนาน ซึ่งที่สุดแลวมา
บรรจบรวมกันที่นี ่ เกิดเปนลําน้าํเจาพระยา  อีกทัง้มีบึงน้ําจืดที่ใหญที่สุดในประเทศ คือบึง
บอระเพ็ดดวย  ความสาํคัญของเมืองนครสวรรคมีมาชานาน เปนเมืองหนาดานที่มคีวามสาํคัญทัง้
ทางเศรษฐกิจและการเมือง    

        จังหวัดนครสวรรคประกอบไปดวย 13 อําเภอ กับอีก 2 กิ่งอาํเภอคือ 
   อ. เมืองนครสวรรค   อ. พยุหะคีรี 
   อ. เกาเลี้ยว    อ. ไพศาลี 
   อ. โกรกพระ    อ. ลาดยาว 
   อ. ชุมแสง    อ. แมวงก 

                                                 
    1อางอิงจากหนงัสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิ

ปญญาจังหวดันครสวรรค ซึ่งจัดพมิพโดยคณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุ
ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ เนื่องในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  ประกอบกับ การสํารวจเก็บ
ขอมูลในการลงพืน้ที ่ของผูศกึษาเอง โดยไดรับการประสานงานจาก คณุรัชนี  เชาวปรีชา  และการ
อํานวยความสะดวกและใหขอมูลอยางอตุสาหะของ อ.วินิจฉยั กะระกล. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

60

   อ. ตากฟา    อ. หนองบัว 
   อ. ตาคลี    กิ่งอําเภอชุมตาบง 
   อ. ทาตะโก    กิ่งอําเภอแมเปน 
   อ. บรรพตพิสัย 

    ลักษณะภูมิประเทศเปนแองกระทะ ที่มพีื้นทีท่างตอนริมดานขางโดยเฉพาะ
ทางทิศตะวันตก สูงกวาพืน้ที่ตอนกลาง  อ.บรรพตพิสัยเองก็อยูในแองกระทะดวย แตคอน
มาทางดานเหนือของจังหวัด โดยมีลาํน้าํปง เปนแมน้าํสายหลกัหลอเลีย้งผูคนในแถบนั้น 

 
 
แผนผังที่  2   แผนที่ตั้งจงัหวัดนครสวรรค 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สาํนกันายกรัฐมนตรี, แผนที่แสดงเขต อําเภอ ตําบล เทศบาล และ
ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด พ.ศ.2533 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2534), 5. 

จังหวัดนครสวรรค 
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แผนผังที่  3    ตําแหนงที่ตัง้อําเภอบรรพตพิสัย 
ที่มา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , วัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนครสวรรค (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
2542), 3. 
 

    ลักษณะภมูิอากาศ 
       จังหวัดนครสวรรคมีลักษณะภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน ที่มีอากาศ
คอนขางรอน และแหงแลง   

         อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปเทากับ 28.7 องศาเซลเซียส โดยมีคาเฉลี่ยสงูสุดที่ 34.4 
องศาเซลเซยีส และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดที ่20.0 องศาเซลเซยีส  

        ปริมาณน้ําฝน ซึง่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทีส่ําคัญที่สุดตอการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม   การอุปโภค บริโภค นัน้ตกเฉลีย่รายปเทากับ 1,119.0 มม. โดยพื้นทีท่างฝง
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ตะวันตกของอําเภอบบรรพิสัยจัดวาเปนเขตที่มีปริมาณฝนตกมาก ในขณะทีท่างฝงตะวนัออกจัด
วาเปนเขตที่มฝีนตกปานกลาง 

         ความชืน้สมัพัทธ เทากับรอยละ 81 ตอป 
    ทิศทางลม   ในจงัหวัดนครสวรรค มีกระแสลมหลักอยูสามทิศทางคอื 

  -ลมฝายใต   ในชวงเดือน กพ.- กย. 
  -ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงเดือน ตค.- มค. 
  -ลมตะวันออก  ในชวงเดือน พย. 
         สภาพภูมิอากาศของจงัหวัดนครสวรรคจะสัมพนัธกับปริมาณน้าํฝนในแตละป 

ถาหากปใดมฝีนมากจะเกิดปญหาน้ําทวม ถาปใดมีฝนตกนอย จะเกดิภาวะฝนแลง นาขาวไดรับ
ความเสยีหาย อันเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศเปนแองกระทะดังกลาวแลว   

    พืน้ที่ในอําเภอบรรพรตพิสัย ทางตอนเหนือไมคอยประสบปญหาน้าํทวม เนื่อง 
จากมพีื้นที่คอนขางสงู และอยูไกลจากแมน้ํามากกวา 

    น้าํ 
         จงัหวัดนครสวรรค มีแหลงน้าํสําคัญ ๆ  สามแหลงคือ 

   -น้ําผิวดนิ 
   -น้ําใตดิน 
   -แหลงน้าํชลประทาน 
          โดยเฉพาะน้ําผวิดินนั้น มีแมน้ําสายสาํคัญหลายสายคือ 
   -เจาพระยา 
   -ปง 
   -ยม 
   -นาน    

    รวมไปถงึแหลงน้ําจืดบงึบอระเพ็ดดวย 
          โดยในอําเภอบรรพตพิสัย ก็มีแมน้ําปง เปนแหลงน้าํธรรมชาติอันสําคัญที่หลอ
เลี้ยงชวีิตการเกษตรของชุมชนเปนสําคัญ 

       แหลงน้าํใตดินของจังหวัดนครสวรรคเองก็มีอยูโดยทั่วไป แตบางพื้นที่มีการ
ปะปนของหินปูน หรือเหลก็ ไมสามารถนาํมาใชโดยตรงทนัทีได  ในอาํเภอบรรพตพสิัย แหลงน้ําใต
ดินจัดวาอยูในคุณภาพดี สามารถบริโภคได 
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   ปาไม 
         เมื่อเทียบกบัจังหวัดทางภาคเหนือแลว ถือวานครสวรรคมีปาไมที่มีปริมาณ 

และคุณภาพ ต่ําสุด  พันธุไมสําคัญ ๆ  ในจังหวัดไดแก ยาง,ตะเคียน,มะคา,กระบาก,เสลา,พะยอม,
มะคาโมง,สมอ,พิเภก,แดง,เต็ง,รัง,เหยีง,พลวง,สัก เปนตน 

    แรธาต ุ
        แหลงแรธาตุที่สําคัญมักอยูบริเวณเทือกเขาทางภาคตะวันตกของจงัหวัด  แต

พื้นที่ตอนกลางและภาคตะวนัออกก็มีแหลงแรอยูบาง  แรธาตุสําคญัของจังหวัดไดแก  ยิปซ่ัม,
เหล็ก,หินออน,หนิแกรนิต,ดินมารล,หินปูน,ทราย, โดยเฉพาะหนิออน  และหนิแกรนิต พบไดที่
อําเภอบรรพตพิสัย 

    แหลงทองเที่ยว 
        ในจงัหวัดนครสวรรคมีแหลงทองเทีย่วทัง้ทางธรรมชาติและ ทางวัฒนธรรม

มากมายในเกอืบทุกทองที่  ในสวนของอําเภอบรรพตพิสัยเอง ก็มแีหลงทองเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรม คือ   เขาหนอ  และ ดงแมนางเมือง 

    การคมนาคมขนสง 
       มีความเจรญิทั้งการคมนาคมทางรถยนต รถไฟ  ทางน้ํา และทางอากาศ  รวม

ไปถึงการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยรถยนตก็มีทางหลวงแผนดินหลายสาย ในสวนของอําเภอ
บรรพตพิสัยสามารถเดนิทางมาไดสองทางคือ  ทางหลวงหมายเลข 1  เสน นครสวรรค – 
กําแพงเพชร ทางหนึ่ง และ ทางหลวงหมายเลข 117  เสน นครสวรรค – พิษณุโลก อีกทางหนึง่     

         การขนสงทางอากาศ แมไมมีสนามบนิพาณิชยแตกม็ีสนามบินของกองบนิ 4  
อ.ตาคลี  และสนามบนิเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

         การสื่อสารและโทรคมนาคม ก็มีหลายชองทาง ทั้งไปรษณีย โทรศัพท วิทยุ
โทรทัศน  

   การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    การไฟฟา และการประปา ก็ไปถึงในพืน้ที่ชมุชนสําคญัสวนใหญแลว แมแตใน

ดงแมนางเมืองเองก็มีทัง้ไฟฟา และประปา ซึ่งแมการประปาจะยงัไมสมบูรณแตก็อยูใน
ระหวางการดาํเนนิการเพื่อใหครอบคลุมพืน้ที่ชมุชนดงักลาว 
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    ลักษณะทางสังคม 
   ประชากร 

          การกระจายตัวของประชากรจะอยูในเขตเทศบาลหรอืเขตชุมชนเมอืงเปน
สําคัญ โดยในอําเภอเมือง มกีารกระจายตวัของประชากรมากที่สุดคือ 155,769 คน   สวนที่อําเภอ
บรรพตพิสัยมมีากเปนลําดบัที่สามคือ 96,429 คน (ขอมูลป พ.ศ. 2540)  สวนความหนาแนนของ
ประชากร ในอาํเภอบรรพตพสิัย  จัดอยูในระดับปานกลางคือ 105 คนตอ 1 ตร.กม. 

         ในชมุชนดงแมนางเมือง โดยเฉพาะรอบ ๆ วัดดงแมนางเมืองประชากรจะอยู
กระจายตวัตามพื้นทีท่ํากิน ซึ่งเปนการขยายตวัของชุมชนออกมาจากชุมชนเดิม ดังจะเห็นไดจาก
บริเวณวัดมาบมะขามจะมกีลุมเรือนที่หนาแนน อยูรวมเปนกระจุก  ซึ่งลักษณะการตั้งบานเรือนใน
ระยะเริ่มแรกของชุมชนในแถบนี้ก็เปนลักษณะนี ้  ซึง่นาจะชวยใหความสัมพนัธของผูคนในบาน
เดียวกนั มีความแนนแฟนกวาการขยายตัวของเรือน แบบไปต้ังอยูโดด ๆ ในที่ทาํกนิ แตแมวาจะ
แยกกันตัง้เรือนออกมา ก็ลวนแตเปนกลุมเครือญาติเดียวกันทัง้หมด  

    ภาษา 
          โดยสวนใหญในจังหวัดนครสวรรคใชภาษาไทยกลาง แตก็มีกลุมภาษายอย
บาง เชน จนี ,ลาว,มอญ 
       ภาษาจีน เปนภาษาที่ใชกันเปนสวนใหญในเขตอําเภอเมือง ซึง่เปนยานที่มีชาว
จีนอยูอาศยัเปนจํานวนมาก 
          ภาษาลาว คนลาวในนครสวรรคมีทั้งลาวโซง หรือไทยทรงดํา   ,ลาวใต หรือลาว
เวียง ซึง่มาจากเวียงจันทน, ลาวครั่งจากหลวงพระบาง ,ลาวแจง จากอทุัยธาน,ี ลาวพวนจาก
สุพรรณบุรี  ในอําเภอบรรพตพิสัยเอง มีชาวลาวอยูประมาณ 6,000 คน  โดยเฉพาะในพืน้ที่ชุมชน
ดงแมนางเมืองนัน้ มีชาวลาวใตหรือลาวเวยีงอยูปะปนมากับคนไทย ในรุนบุกเบิกพืน้ทีท่ํากินแถบนี ้ 
ปจจุบันภาษาพูดก็มีใชกนัเฉพาะในผูเฒาผูแก และผูใหญบางคนเทานัน้ อาจกลาวไดวาปจจุบนั
การรวมกนัทางเชื้อชาตทิําใหกลุมคนรวมกันเปนกลุมคนไทย ทีพู่ดภาษาไทยกลางเปนหลกั
หมดแลว 
          ภาษามอญ มีกลุมคนมอญอาศัยอยูกระจัดกระจายในหลายอาํเภอ แตไมมาก
นัก 
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         ศาสนา 
   ประชาชนสวนใหญในจงัหวัดนครสวรรคนับถือศาสนาพทุธ คดิเปนรอยละ 

99.58 มีสวนนอยที่นับถือ คริสต ,อิสลาม,พราหมณ /ฮินดู / ซิกซ   โดยเฉพาะแนวทางความเชื่อ
ทางศาสนาสามารถแยกประเภทไดดังนี ้

      1. ความเชื่อทีม่องไมเหน็ เชน อํานาจของกรรม(ตามคติแหงพทุธศาสนา) 
อํานาจของเทพเจา(ตามคติแหงศาสนาทีน่ับถือพระเจา) อํานาจความลึกลับ อภินิหาร(ตามคติ
ความเชื่อแหงลัทธิไสยเวทย) เปนตน 

      2. หลักศีลธรรม คือใหเวนชั่ว พระพฤตดิี ซึ่งแตละศาสนาก็มีคาํสอนที่
มุงเนนไปในทางนี้อยูแลวจะตางก็แตในรายละเอียดปลีกยอย 

      3. จุดหมายสงูสุดแหงชวีิต เชนพระนพิพาน ความดับเพลิงกิเลสและกอง
ทุกขไดอยางหมดจด ตามคติแหงพระพุทธศาสนา และสวรรคกัลการมีชีวิตอยูกับพระเจาในสวรรค
ตามคติแหงศาสนาคริสตและอิสลาม เปนตน 

      4. พิธกีรรมทางศาสนา เชน การบรรพชา(บวชเปนสามเณร) การ
อุปสมบท(บวชเปนพระ) ตาคติแหงพระพุทธศาสนา การรับศีลลางบาป การรับศีลมหาสนทิ ตาม
คติแหงคริสตศาสนา นิกายคาทอลกิ การทําละหมาดคือ การสวดนมัสการพระอลัลอฮวันละ 5 
เวลา ตามคตแิหงศาสนาอสิลาม การไหวเจาในเทศกาลตาง ๆ ของชาวจนี เปนตน 

         ในชุมชนดงแมนางเมือง ประชาชนนบัถือพทุธศาสนา รวมกบัความเชื่อแบบ
ดั้งเดิมคือ นับถือผีหรือบรรพบุรุษดังจะเห็นไดจากการพิธกีรรมตาง ๆ ที่เกีย่วของ ไมวาจะเปนพิธทีี่
เรียกวา”สงนาย” ที่ทางสามแพรง หรือการไหวเสาหลกับาน เปนตน 

    โครงสรางทางสงัคม 
         ประชากรในจังหวัดนครสวรรคประกอบไปดวยกลุมชนหลายเชื้อชาติก็จริง ไม

วาจะเปนไทย จีน มอญ หรือลาว แตก็มไิดมีปญหาหรอืความขัดแยงของแตละกลุมชนแตอยางใด  
แตกลับสามารถปรับตัวหลอหลอมรวมกนัไดเปนอยางดีไมวาจะในรูปแบบ ของ ภาษา หรือ 
ขนบประเพณตีาง ๆ 

    วัฒนธรรมทองถิ่น 
    วัฒนธรรมการแตงกาย 

         กลุมคนในชนบท  จะแตงกายตามวิธกีารดําเนินชวีติ ชายนุงกางเกงขากวยสี
เขม ดําหรือน้าํเงนิ สวมเสือ้มอฮอม  มผีาขาวมาคาดพุง สวนหญงินุงโจงกระเบนผาลายหรือโจง
กระเบนสีเขม  เสื้อแขนกระบอกสวมงอบ สําหรับในชีวิตประจาํวนั หลังเลิกงานชายมกัจะนุง
กางเกงแพร บางแหงนุงโสรง  เสื้อคอกลมเนื้อบางสีขาว มีผาขาวมาพาดไหล หญิงสวมเสื้อคอ
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กระเชา สวนชาวบานเชื้อสายไทยพวนในอําเภอตาคลี จะไสเสื้อหมากแกงแลงเปนเสื้อชั้นในมีไหล
ขางเดียว สวนไทยพวนและไทยทรงดํา ในอําเภอทาตะโก จะนุงผาสีดํามีลายตามแนวตัง้สขีาว 
สวมเสื้อสีดํามสีไบส้ัน ๆ  หมผาสไบมลีายขดเรียกวาลายขอกุดสแีดงสลับขาวมัก เกลามวยผม 
หญิงชาวไทยพวนจะนุงโจงกระเบน และใสเสื้อตัวสั้นแขนกระบอก ไวผมสั้น 

         กลุมคนในเมือง ซึง่เปนพืน้ทีย่านการคาตาง ๆ  สวนใหญเปนคนไทยเชื้อสาย
จีน ชายจะนุงกางเกงขาสั้นหรือขายาว สวมเสื้อเชิ้ตมีปกหรือเสื้อคอกลมหรือคอจีน ชายมีอายุจะนุง
กางเกงแพรจนีสีดําสวมเสื้อคอจีนแขนสั้นหรือแขนยาว หญิงมีอายุนยิมเกลามวยและใชหวีสบั 
เครื่องประดับนิยมทองคาํ และหยก 

         ในเทศกาลงานบุญ ชายหญงิชาวนครสวรรคจะพิถีพิถนัแตงกายสะอาดสวม
เสื้อผาสีสันสวยงาม ชายนยิมนุงกางเกงขายาวสวมเสื้อเชิ้ต หญิงนุงผาซ่ิน สวมเสื้อลูกไม ประดับ
เครื่องประดับประเภทสรอยขอมือทองคํา  คาดเข็มขัดทองหรือนาค หอยพวงกุญแจนาคเพื่อแสดง
ฐานะทางการเงิน บางพืน้ที่ชายหญงิจะนุงโจงกระเบน ในแถบอําเภอตาคลี ชายไมสวมเสื้อมีผา
ยี่โปหรือผาขาวมาพาดไหลทั้งสองขาง หญิงสวมเสื้อแขนกระบอก มีผาสไบสีขาวหมทบั สําหรับ
เด็กชายจะนุงโจงกระเบนไมใสเสื้อ บางแหงพัฒนามานุงกางเกงขาสั้นแบบมีหูรูดที่เอว สวน
เด็กหญิงจะนุงผาซิน่ สวมเสื้อคอกระเชา 

        การเปลี่ยนแปลงการแตงกายของชาวนครสวรรคตามสมัยนยิมจะเห็นชัดเจน
ตั้งแตสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชาวบานจะนุงซิน่แทนโจงกระเบน ใสเสื้อแขนสั้นสวมหมวก 
หญิงสาวจะนุงกระโปรงพองบาน ใสเสื้อแขนสั้น สวมหมวก ถือกระเปาจันทบูร  ปจจุบันชายหญิง
แตงกายตามสากลนยิม มีการหันกลับไปใชผาฝาย และผาพืน้เมืองมากขึ้น   

         โดยเฉพาะผาทอพื้นเมืองในจังหวัดนครสวรรคมีผาลายปลาเสือตอ ซึ่งเปนลาย
ประดิษฐขึ้นใหม มีทอทั้งในจันเสน และ ดงแมนางเมือง 

   วัฒนธรรมการกนิอยู 
         อาหารหลักของชาวนครสวรรคเปนขาวเจาเหมือนชาวภาคกลางทั่วไป การ

รับประทานอาหารนยิมนั่งลอมเปนวงกับพื้นบาน ใกลครัว มีสํารับกับขาววางบนถาดสังกะสีเคลือบ 
ใชจานสงักะสแีละมือเปบขาว  มีชอนสาํหรับตักแกง มถีวยหรือจานใสน้ําเปลาวางไวขาง ๆ สาํหรบั
ลางมือ สวนชาวไทยเชื้อสายจนีจะนั่งรับประทานอาหารลอมเปนวงบนโตะกลมที่เรียกวา “ซึ้ง” 
และใชตะเกียบ ทานอาหาร 
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         ปจจุบนัสภาพบานเรือนเปลี่ยนแปลงไป วฒันธรรมการกนิอยูจึงนิยมแบบ
ตะวันตก เชนนั่งโตะใชชอนหรือชอนสอม ถวยชามกระเบื้อง การนัง่ลอมวงทานอาหารทีพ่ืน้ยงัคงมี
อยูบางในกลุมชาวบาน 

         อาหารประจําวนัของชาวบานเปนเขาเจารับประทานกบัปลารา ปูดองน้าํเกลือ 
แกงพริกเกลือหรือแกงปลาราสับ แกงสมปลาชอน แกงบอน แกงขี้เหล็ก แกงปาขี้เหล็ก แกงนอก
หมอ(ซึ่งเปนอาหารขึ้นชื่อของชาวบรรพตพสิัย) แกงหยวก ยาํหวัปล ี

         ผลไมทองถิน่ ไดแก ละมุด ขนุน มะปราง กลวยหอม กลวยน้าํวา กลวยไข 
นอยหนา มะมวง มะขาม มะยม มะละกอ ฝร่ัง รวมไปถึงผลิตผลจากตนตาล ไมวาจะเปนน้ําตาล
ปก น้าํตาลสด  เปนตน 
      อาหารของชนกลุมนอยกม็ีอยูบางเชน ขาวเหนียวปลาแดก ปลาแคร ลาบ ลู 
ตมแซบใสขี้เพี้ย หรือไสววัออน 
      อาหารของชุมชนเชื้อสายจีน ก็ไดแก แกงจืดเตาหูออน แกงจืดวุนเสน ผัดคะนา 
ผัดผักบุงจีน ขนมบัวเกี้ย เตาทึง เซงทงึ 

    อาหารเฉพาะเทศกาล และวันสาํคัญทางศาสนา สวนใหญจะเปนขนมจีนน้ํายา  
ในวนัตรุษสารทจะกวนขาวเหนยีวแดง ขนมกวน กระยาสารทซึง่นยิมรับประทานกับกลวยไข 
ขาวตมมัด ขาวตมลูกโยน ขนมตมญวณ ขนมเปยะ ขนมกง   ขาวแช   ขาวหลาม 

    ปจจุบนัอาหารตาง ๆ แปรเปลี่ยนไปตามสภาพความเปนอยู คนในเมืองนิยม
ซื้ออาหารรับประทาน ในขณะที่ในชมุชนทองถิ่นยังคงปรุงอาหารรับประทานกนัเอง 

   กิรยิามารยาทของผูคนในทองถิ่น 
      มารยาทของคนนครสวรรคสวนใหญ ยนื เดิน นัง่ นอน จะเรียบรอย สุภาพ
ออนโยน ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ เชนเดยีวกับคนไทยโดยทัว่ไป   
      ในชมุชนดงแมนางเมืองเองตามที่ผูศึกษาไดเขาไปสํารวจ ก็พบวาเปนผูมีจิตใจ
โอบออมอารี มีเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ  ใหความชวยเหลือผูศึกษาดวยดีเต็มกําลงั  และเปนทีน่า
สังเกตวา บานเรือนในแถบนั้นไมตองปดบานก็ไมมีของหาย แสดงใหเห็นวาผูคนในชุมชนเปนผูอยู
ในศีลในธรรมอันดีดวย 

   ประเพณ ี
    ประเพณสีวนบุคคล 

         ในสวนประเพณีสวนบุคคลจะแตกตางกนัไปในแตละทองที ่ ซึง่ก็มปีระเพณีที่
เกี่ยวของกับ การเกิด การบวช การแตงงาน การปลูกสรางเรือน และงานศพ ซึ่งในสวนรายละเอียด
จะไมขอกลาวไวในทีน่ี ้
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    ประเพณสีวนสังคมทีป่ฏิบัติรวมกนั 
         ประเพณสีงกรานต  
         จัดกนัโดยทั่วไป แตก็มคีวามแตกตางไปในแตละอําเภอ เชนที่อําเภอพยุหะคีรี 

มีประเพณีจับขอมือสาวในวนัสงกรานต ซึ่งกระทําอยางสุภาพ และสาวเจาจะยอมใหจับหรือไมก็
แลวแตบุคคล เมื่อจับแลวกจ็ะพาเดินไปรอบสนามแลวพาสงกลับที่เดมิ หมนุเวยีนเปลี่ยนไป หรอื
บางทีก็เปนหมูนับสิบคูเดินเรียงแถวหนากระดาน เปนที่สนกุสนานของกองเชียร ซึ่งประเพณนีี้ใน
ปจจุบันเหลือนอยมากแลว 

         ในอาํเภอโกรกพระมีเลีย้งขาวแช ตามประเพณีมอญ  
      - กิ่งอําเภอชมุตาบงมีประเพณีอาบน้ําผูใหญ ซึ่งจะจัดรวมที่บานใดบาน

หนึง่ และเ ปนการอาบน้าํจริง ๆ หลังจากนัน้ก็ผลัดชุดใหม และมีการผูกดายขอขมาของ
ผูนอย 

      - ตําบลลาดทพิรส อําเภอตาคลี มพีิธนีําเสื้อผาของตนที่ซักสะอาด มาให
วัดสวด เรียกวาพิธีสวดเสื้อผาเพื่อความเปนสิริมงคล 

    ประเพณวีันสารท 
         สารทไทย  ชาวนครสวรรคจะทําบุญใหบรรพบุรุษผูลวงลับ ในวันแรม 15 ค่ํา

เดือน 10 โดยจะนาํขาวเหนยีวแดง ขนมกวน กระยาสารทและกลวยไขไปทําบุญถวายพระที่วัด 
         สารทพวน ชาวไทยเชื้อสายพวนบางพื้นที่ จะทาํบญุใหผูลวงลบัเชนสารทไทย 

แตจัดในแรม 14 ค่ํา เดือน 9 โดยนําขนมและผลไมใสชะลอมตกแตงสวยงามดวยดอกไมไปทําบญุ
ที่วัด 
      ประเพณลีอยกระทง 

    โดยทั่วไปมลีักษณะที่คลายกนั เวนแตชาวหมูบานหนาผา อําเภอเมือง ที่จะ
ลอยกระทงดวยกะลา เรียกวา “ลอยกระทงกะลา” หรือ “ประเพณีการลอยกระทงสาย” ซึ่งกะลา
ที่ลอยชาวบานจะเก็บสะสมไวทั้งป นาํมาทําความสะอาด และตกแตงดวยกระดาษสี  และมเีฉพาะ
เทียนตั้งอยูกลางกะลา เปนการรวมพลังกะลานับพนัใบ ซึ่งนอกจากจะเปนการขอขมาพระแมคงคา
แลวยังแสดงถงึพลงัความสามัคคีและความคิดริเร่ิมทางศิลปะของชาวบานไดเปนอยางด ี

   ประเพณีทองถิ่น 
         ประเพณีตรุษจีน 
         ตรงกับข้ึน 1 ค่ํา เดือน 1 ตามปฏิทนิจนีเปนประเพณีเกี่ยวกับการไหวเจา ไหว

บรรพบุรุษ ของคนไทยเชื้อสายจนีที่สวนใหญอยูในอาํเภอเมือง มกีิจกรรมการแสดงหลายอยางเชน 
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การแหเจาพอ-เจาแมปากน้าํโพ แหงมังกรทอง เชิดสิงโต  ถือเปนวนัขึ้นปใหมของชาวจนี จงึเปน
วันที่สําคัญ สมควรมีการเฉลิมฉลองเพื่อความเปนสิริมงคล  

    ประเพณีเผาขาวหลาม 
         ในวันขึน้ 15 ค่ําเดือน 3 จะมีประเพณนีี้เพื่อไหวผีบรรพบุรุษ 

    ประเพณบีุญขาวจี ่
    จัดทาํขึ้นในเดือน 3 หลงัเกี่ยวขาว เปนประเพณชีาวบานกิ่งอําเภอชุมตาบง  

เปนการนาํขาวเหนียวนึง่แลวชุบไชและยางใหสุกโรยเกลอืหรือน้ําตาล นําไปทําบุญ เพื่อทําบุญให
พระแมโพสพ 
      ประเพณงีานบุญประทายเปลือกขาว 

    เปนประเพณีทองถิน่ของชาวบานกิ่งอาํเภอชุมตาบง จัดขึ้นพรอม ๆ กับบุญ
ขาวจี่ โดยแตละครอบครัวจะเอาขาวเปลือกของตนมาทาํบุญทีว่ัด และจัดพิธีบายศรีสูขวัญ  

    ประเพณตัีดเสา-ปกธง 
    เปนประเพณีทองถิน่อําเภอหนองบวั เพื่อเปนการติดตอกับบรรพบุรุษหรือญาติ

ที่ลวงลับไปแลวในตอนเย็น วันแรม 14 ค่ํา เดือน 4 โดยนําทรายและน้ําอยางละ 1 ถังไปรวมกันที่
วัด เพื่อกอเจดียทราย ซึง่ถอืเปนสัญลักษณของพระพทุธเจา แลวโรยดวยแปงหอม น้ําหอม ตกแตง
ดอกไม ใชไมเนื้อออนปลายแหลมทาดวยขมิ้น ยาวประมาณ 1 ศอก ปกลงบนกองทราย พระสงฆ
เจริญพระพทุธมนตเยน็ วนัรุงเชา ชาวบานจะนําเสาไมไผยาวประมาณ  2 ม. ปลายเสาทาํเปนไม
กางเขนสําหรบัขึงผาโจงกระเบน ผาขาวมา จีวร และมีการแขวนเครื่องอุปโภคบริโภคไวที่ปลาย
คาน จนเวลาประมาณ 9.00 น. ภิกษุจะทําพิธี “ปลงเสา” โดยปลดของที่แขวนไวแบงใหพระภิกษุ
เปนปจจัยไทยทาน ของที่ไมจําเปนก็มอบใหชาวบานทีย่ากจนตอไป 

    ประเพณบีุญบั้งไฟ 
    เปนประเพณีทองถิน่ชาวบานกิ่งอําเภอชุมตาบงที่สวนใหญอพยพมากจาก

อีสาน เปนพิธขีอฝนจากเทวดา ทาํในเดือน 6  ซึง่จะมกีารประกวดประขันกนัทัง้ความสวยงาม และ
ความสงู 

        ประเพณแีหนางแมว 
    เปนประเพณีชาวบานตําบลน้ําทรง อําเภอพยหุะคีรี ซึ่งทาํในชวงที่ฝนแลง

ประมาณเดือน กค.-สค. ปจจุบันไมเห็นประเพณีนี้แลว 
    ประเพณกีารแขงเรือ 

        เปนประเพณีของชาวบานริมแมน้าํเจาพระยา เมื่อถงึเดือน 11 หลงัออกพรรษา
แลว ภายในเดือน ตค. หรือ พย.ซึ่งเปนฤดูน้ําหลาก ชาวบานจะจัดใหมีพิธีปดทองไหวพระ และแขง
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เรือยาวกัน ซึ่งแตละที่จะจดัใหไมตรงกัน นับเปนประเพณีที่มชีื่อเสยีงและสรางความสนุกสนาน 
สามัคคีไดอยางดีทัง้กับคนในทองถิน่เดียวกัน หรือตางทองถิ่นกัน 

    ประเพณกีารทาํขวัญขาว 
    ซึ่งเปนพิธีกรรมที่เร่ิมต้ังแตกอนไถ ชวงฝน เก็บเกี่ยวนวดขาว กระทั่งเอาขาวไป

ใสยุง ซึง่วธิีการจะแตกตางกนัไปบางในแตละทองที่  
    ประเพณสีงผี 

         เปนประเพณีที่ชาวอําเภอพยุหะคีรีจัดขึ้นในปที่มีเดือน 8 สองหน อยูในชวง
เดือน 7 หรือปลายเดือน พค.  ซึ่งทุกบานตองมีหมอดินหรือกระบอกไมไผ  ที่มีเบีย้จั่น 1 ตัว กับข้ึน
ผึ้งกอนกลม  ๆ หนึ่งกอนวางไวบนสาํลีพรอมหมากพล ู ในวนัพิธเีจาของบานตองสรางศาลเพียงตา
ในตอนเชา มเีครื่องเซนไหว พรอมลูกมะพราวที่มหีนองอกออกมา   โดยในพธิีจะมี “เจาพอโรง
ใหญ” เปนผูนําพิธ ี ซึง่จะเปนผูใหญที่เคารพนับถือกนัในหมูบานเปน เจาพอโรงใหญ รายรําเปน
ขบวน เพื่อเดินชมศาลเพียงตาและบายศรจีนครบ มีชาวบานที่เรียกวา “ลูกโรง” รําตามไปอยาง
สนุกสนาน หลังจากนัน้จะมีการเสี่ยงทายฟนลูกมะพราวที่มีหนอ หากแตกออกเปนสองซกี ซีกที่มี
หนอใหญกวาก็นับวาโชคดี ครอบครัวนั้นจะทาํมาหากนิคลอง 

       ภายในเดือน 3 จะทาํพธิสีงผี เพื่อเซนไหวบรรพบุรุษโดยทํากระทงบรรจุอาหาร
ไปไหวบรรพบรุุษบนเขาแกว 

         ภายในเดือน 4 จะทําพิธสีงผี ทีเ่รียกวา “ทําบุญหนาศาล” โดยจัดอาหารคาว
หวานใสใบตองไปไหวผทีี่ทางสามแพรง แลวฉีกใบตองใหเทาจาํนวนสมาชิกในบานเพื่อใหผี
คุมครองใหอยูเย็นเปนสุข แลวจึงกรวดน้าํใหผูลวงลบั 

    ประเพณกีําฟา หรือก่าํฟา 
         จัดขึ้นในวนัขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 เปนประเพณีของชาวไทยพวน เพื่อบูชาผฟีา

(เทวดา) เพราะเชื่อวาเปนผูบันดาลใหเกดิฝน  โดยนาํขาวหลาม ขาวจี่ไปถวายพระที่วัด อีกสวน
นําไปไหวทีท่างสามแพรงเพือ่บูชาผีฟา วันนี้ทกุคนตองหยุดงานและออกเทีย่วไมเชนนั้นจะโชคราย 

    ประเพณสีรางศาลพระภูมิ 
    ปจจุบนัการสรางศาลพระภูมิมีเปนบางบาน สวนมากนยิมซื้อแบบสําเร็จ แต

ตองเตรียมอุปกรณพรอมของบูชาใหพรอม 
    ประเพณกีารพัฒนา 

           เปนประเพณีของชาวอาํเภอหนองบวั เร่ิมข้ึนเมื่อ พ.ศ.2524  โดยนายสมหมาย 
ฉัตรทอง นายอําเภอในขณะนั้น โดยกําหนดใหวันที ่4 กย. ของทุกปเปนวนัทีทุ่กคนในอําเภอจะรวม
ใจกันมาพฒันาชุมชนของตน เชน ขุดสระน้ํา ทาํถนน เปนตน 
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      ประเพณกีารแขงขันฟตุบอล 
         เปนประเพณีแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน “สิรินธรคัพ” จัดขึ้นแต 

พ.ศ.2526  โดยนายสมหมาย ฉัตรทองนายอําเภอหนองบัว ที่เหน็ประชาชนดื่มเหลาเมายา เลน
การพนัน จึงตองการใหละเลิกเสีย โดยใหไปสาบานทีว่ิหารหลวงพอเดิม วัดหนองบัว-หนองกลบั 
แลวใหหนัมาเลนกฬีาแทน กําหนดแขงขนัในจนัทรแรกของเดือน กพ. ของทกุป 
 
ประวัติศาสตรเมืองนครสวรรค 

    นครสวรรคเปนเมืองทีม่ีพฒันาการอนัยาวนาน ตอเนือ่งกันมาตัง้แตเร่ิมต้ังชุมชน
สมัยกอนประวัติศาสตร เมือ่ประมาณ 3,000 กวาปมาแลว เปนชุมชนที่มีความเจรญิมากอนที่จะ
รับอิทธิพลจากภายนอก  โดยเริ่มจากหมูบานขนาดเลก็ มีการเพาะปลูก เลี้ยงสตัว รูจักการทาํ
เครื่องปนดินเผา และทําขวานหินขัด  หลงัจากนัน้จึงพฒันาขึน้มาเปนชุมชนที่ใชโลหะคือสําริด และ
เหล็ก ทําเครื่องมือเครื่องใช มีการทําลูกปดหิน และเครื่องประดับทีท่ําจากเปลือกหอยทะเล บาง
แหงรูจักทอผาเพราะพบแวดนิเผา (เครื่องชวยปนดาย) สังคมเริ่มขยายตัวเปนหมูบานขนาดใหญ
และซับซอนขึน้ อาจมีการแบงงานกนัทําตามเพศและวยั เร่ิมมีความเชื่อ เพราะบางแหลงพบ
ภาชนะดนิเผารูปวัว ตุกตาดนิเผา เปนที่นาสังเกตวาชมุชนกอนประวตัิศาสตรตอนปลายเหลานีม้ัก
อยูในเขตที่ดอนใกลแหลงน้าํที่มีน้าํซึม น้าํซับที่เรียกวา พุ หรือซับ ในบริเวณที่ไมไกลจากแหลงแร
เหล็กและทองแดง เชน บานพุขมิน้ บานพุชางลวง บานใหมชยัมงคล บานจนัเสน ในอําเภอตาคลี 
บานหนองใหญ  บานพุนิมติ บานซับตะเคียนในอาํเภอตากฟา  บานพุซาง  บานพวุิเศษ บานซบั
กระโดน ในอาํเภอพยหุะคีรี เปนตน ชุมชนเหลานี้มิไดอยูอยางโดดเดี่ยวแตมีการติดตอและสราง
เครือขายถึงกนั รวมทั้งมีความสัมพันธกับชุมชนที่อยูแถวชายฝงทะเลดวย ดังจะเหน็ไดจากรูปแบบ
ในการฝงศพ ภาชนะดนิเผา เครื่องประดบัที่ทาํจากเปลอืกหอยทะเล และเครื่องมอืสําริด  และ
เหลก็ที่คลายกนั นอกจากนี ้ บรรดาเครื่องประดับที่ทาํจากหนิมีคา เชน คารเนเลยีน อะเกต และ
ลูกปดแกว ที่พบมากในยุคโลหะตอนปลายของชมุชนเหลานี ้ ยังชี้ใหเหน็ถงึการติดตอและรับ
วัฒนธรรมอินเดียเขามาผสมผสานกบัวัฒนธรรมพื้นเมือง  กอนที่จะพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมืองที่มี
รูปแบบผังเมืองที่ชัดเจนในสมัยประวัติศาสตร 

    ชุมชนสมัยประวัติศาสตรตอนตนเหลานี้ เปนชุมชนระดับเมืองทีม่ีระบบโครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ซับซอน  ซึ่งแสดงถึงการรับอิทธิพลจากอินเดียเขามาปรุงแตงจนกลายเปน
วัฒนธรรม ที่เรียกกันวา วฒันธรรมทวารวดี (ประมาณพุทธศตวรรษที ่ 11-16) ดังปรากฏหลกัฐาน
การสรางบานเมืองทีม่ีคูน้ําคนัดินลอมรอบ มีวัด หรอืศาสนสถานเปนศูนยกลางของชุมชนแทน
แหลงฝงศพหรือปาชา เนื่องจากมีประเพณีการเผาศพแทนการฝงศพ มีศาสนา ภาษา ตัวอักษร 
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ระบบชนชัน้ทีถู่กปกครอง ไดแก ไพรฟาขาแผนดิน  รวมทัง้เครื่องมอืเครื่องใชและรูปเคารพที่เปน
แบบทวารวดี ชุมชนในยุคนี้มักตัง้อยูในเขตใกลแมน้ําลําคลอง เพือ่ความสะดวกในการคมนาคม 
กการสํารวจภาพถายทางอากาศประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ก็ไดพบ
ชุมชนโบราณสมัยทวารวดมีากกวา 20 เมือง กระจายอยูตามอาํเภอตาง ๆ  เชนเมืองจันเสน ใน
อําเภอตาคลี เมืองบนในอําเภอพยหุะคีรี เมืองทพัชุมพลในอาํเภอเมืองนครสวรรค เมืองดอนคา 
เมืองหวัถนน ในอําเภอทาตะโก และเมืองดงแมนางเมือง ในอําเภอบรรพตพิสัย  โดยเฉพาะเมืองดง
แมนางเมืองจดัวาเปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตรมากที่สุดเมืองหนึ่ง เพราะนอกจากจะพบ
โบราณวัตถุสถานมากกวาเมืองอื่น ๆ แลว ยงัไดพบศิลาจารึกซึง่บอกศักราชแนนอนดวย เปนตน  
เมืองตาง ๆ เหลานี ้ ไดมีการดําเนินการทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากร ทาํใหไดพบรองรอย 
ลักษณะของเมืองทีม่ีคูน้ํา คนัดิน ทัง้แบบชั้นเดียวและสองชั้น สระน้าํ  

    สิ่งทีน่าสงัเกตของดินแดนนครสวรรคในสมัยทวารวดีนี้คือ เปนชุมชนที่มีการติดตอกับ 
ภายนอกหรือมีการคาทางไกลในระดับทีสู่งพอสมควรเห็นไดจากงานศิลปะและศิลปสถาปตยกรรม  
ที่เกีย่วโยงกบัอินเดีย   ตลอดจนศิลปวัตถุพวกลูกปด เครื่องประดับประเภทหนิ และแกวที่มาจาก
ตางประเทศ  ทําใหนครสวรรคปรากฏบทบาทและความสําคัญในฐานะเปน “รัฐกึง่กลาง” เชื่อม
ระหวางทิศตะวันตก กบัทิศตะวนัออกโดยมีหนาบานอยูทางทิศตะวันตกเฉยีงใต เนื่องจาก
นครสวรรคเปนสวนหนึ่งของดินแดนทวารวดีภาคกลาง ซึ่งเปนจุดสงตออารยะรรมอินเดียไปทาง
เขมรและเวียดนามภาคกลางในปจจุบนั นอกจากนี ้ ชุมชนในนครสวรรคยังมีความสัมพันธทาง
วัฒนธรรมอยางใกลชิดกับชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัจะเห็นไดจากลักษณะการวางผัง
เมืองมีคนู้ําคันดินลอมรอบ 2 ชั้น ที่เมืองบน เมืองดงแมนางเมือง    และเมืองทัพชมุพล ซึง่คลายกบั
เมืองโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เชน เมืองสมีาทีน่ครราชสมีา เมืองแอมที่ขอนแกน บาน
ตาดทองที่ยโสธร เปนตน และยังมหีลักฐานทางวัฒนธรรมอื่น  ๆ ทีย่ืนยันความเกี่ยวของกัน เชน ใบ
เสมาหินที่ปกอยุรอบเนินศาสนสถานที่ดงแมนางเมือง ซึ่งมีแพรหลายในบริเวณศาสนถานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเชนกนั 

 ครั้นถึงสมัยสโุขทัย (พุทธศตวรรษที่ 18-20) เมืองดงแมนางเมืองที่เคยรุงเรืองมาตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 16 กห็มดความสําคัญลง บทบาทและความสาํคญัของนครสวรรคที่เคยมีมาใน
อดีตไดยายไปที่ลพบุรี ซึง่เปนศูนยกลางของวัฒนธรรมของเขมรในภาคกลางของประเทศไทย แต
ตลอดระยะเวลาที่อารยธรรมเขมรครอบงําบริเวณภาคกลางของไทยนั้น กลับไมปรากฏหลักฐาน
ทางโบราณวัตถุรวมลักษณะศิลปะเขมรที่จงัหวัดนครสวรรคเลย  ศิลปวตัถุที่พบทีน่ครสวรรคในชวง
ระยะเวลานี้ไดแก พระพทุธรูป และพระพิมพ จะมีลกัษณะเดียวกบัที่พบในกรุพระปรางควัดราช
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บูรณะอยุธยา คือเปนลกัษณะของรัฐสยาม (ในครึ่งหลังพทุธศตวรรษที ่ 18 เปนยุคแหงความ
เปลี่ยนแปลงมาสูอารยธรรมไทย) ในสมัยสุโขทยันี้เมอืงนครสวรรคไดปรากฏชื่อ “เมืองพระบาง” 
ขึ้นมาแทนที่ดงแมนางเมืองที่เสื่อมไป ดงัจะเห็นไดจากศิลาจารึกสโุขทัยหลายหลกัที่เอยถึงเมืองนี้
ในฐานะเมืองสําคัญทางใตของอาณาจักรสุโขทัย นอกจากจะเปนเมืองหนาดานคอยกันหัวเมอืง
ทางใตแลว นครสวรรคยังเปนทางผานในการขยายอาํนาจของสโุขทยัเขาสูลุมแมน้าํปาสักทางเขต
เมืองศรีเทพขึน้ไป ฉะนัน้ในสมัยสุโขทยันีน้ครสวรรคจะปรากฏตัวในฐานะ “รัฐกึ่งกลาง” ที่เหน็ไดชดั
ขึ้นกวาสมัยทวารวดี แตจะเปนรัฐกึง่กลางในทิศเหนือกับทิศใต มากกวาทิศตะวนัตกกบัทิศ
ตะวันออก โดยหนัหนาบานไปทางทิศเหนอื คือสุโขทัย 

    ตอมาเมื่ออยุธยาขึ้นมามอํีานาจ โดยเฉพาะเมื่อราชวงศสุพรรณบุรีมชีัยชนะเหนอื
อาณาจักรสุโขทัยแลว นครสวรรคก็กลายเปน “รัฐกึ่งกลาง” ในอาณาจักรอยุธยา โดยหนัหนาไป
ทางทิศใต คือ อยุธยา แทน 

    ปจจัยทีท่ําใหนครสวรรคอยูในฐานะดงักลาว เนื่องจาก สภาพภูมิศาสตรที่มีที่ราบลุมอัน
อุดมสมบูรณในตอนกลางของจังหวัด และการที่นครสวรรคเปนที่รวมของแมน้ําที่ปากน้าํโพ ทาํให
เปนศูนยกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางภาคเหนือกับภาคกลาง สนิคาตาง ๆ จาก
ภาคเหนือที่มาทางแมน้ําปง แมน้าํยม แมน้ํานาน รวมทัง้จากแมน้าํปาสักจะมารวมกนัทีน่ครสวรรค
ซึ่งเปนชุมทางสินคาที่รับสินคาจากเมืองทีอ่ยูตอนตนแมน้ําแลวสงผานแมน้ําเจาพระยาออกไปยงั
เมืองตาง ๆ ตลอดจนเมืองในตางประเทศ    เชน มลาย ูอินโดนีเซยี และฟลิปปนส 

    ในสมยัอยุธยานี ้นอกจากจะเปน “ชุมทางสนิคา” แลว นครสวรรคยังปรากฏบทบาทใน
ฐานะเมืองยุทธศาสตรที่สําคัญที่เรียกวา “เมืองประชมุพล” ซึ่งเกิดขึ้นพรอมๆ กบัการเกิดสงคราม
ระหวางอยธุยากับพมาตาเสนทางที่พมายกกองทัพเขามาทางตําบลระแหง แขวงเมอืงตาก ลงมา
ทางกาํแพงเพชรถึงนครสวรรค แตเปนเมืองประชุมพลที่เอื้อประโยชนใหกับฝายพมามากกวาฝาย
ไทย 

    ตอมาในสมัยธนบุรี และรัตนโกสนิทร แมวาพมายงัคงพยายามเดินทพัเขามาทางดาน
แมละเมาะอยู  แตจากเงื่อนไขการตั้งรับของฝายไทย  ซึง่ขึ้นไปตั้งรบัศึกเหนือเมืองนครสวรรค ทํา
ใหนครสวรรคหมดโอกาสทีจ่ะเปนเมืองประชุมพลอีกตอไป  ฐานะและความสําคัญของเมอืง
นครสวรรคในทางยทุธศาสตรจึงเปนเพียง เมืองสงกาํลังบํารุงทพัหลวงที่ขึ้นไปตั้งรับทัพพมาในเขต
หัวเมืองทางเหนือ  

    ในสมยัรัตนโกสินทร นครสวรรคจะเปน “รัฐกึ่งกลาง” ที่เจริญรุงเรืองอยางมากทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที ่ 4 ซึ่งกอใหเกิด
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การคาในระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมขึ้น  นครสวรรคก็กลายเปนแหลงรวมสินคาที่สาํคัญ โดยเฉพาะ
ขาวและไมสักที่มาจากภาคเหนือเพื่อสงตอไปยังกรุงเทพมหานคร ปจจัยที่สงเสริมความเจริญนีค้ือ 
ขาว ซึ่งสงลงมาที่แมน้ํานานเปนจํานวนมาก โดยอาศยัการขนสงทางเรือยนตเปนหลัก และตามมา
ดวยทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 การขยายตัวทางการคาดังกลาว ทําใหมีชาวจนีหลั่งไหลเขามา
ขายแรงงานและประกอบการคาตาง ๆ ในนครสวรรคมากขึ้น คนจนีเหลานีเ้ปนสวนสาํคัญในการ
สรางความเจรญิใหแกนครสวรรค ในสมยัใหมความเจริญไดยายจากฝงตะวนัออกมาฝงตะวนัตก
ของแมน้ําเจาพระยา การขยายตัวนี้เร่ิมแตสมัยรัชกาลที ่ 5 โปรดใหยายตวัเมืองมาตัง้ทางฝง
ตะวันตก คนจนีสวนใหญเปนผูสรางฐานสาํคัญทางเศรษฐกิจ การคาหลายประการ  ความเจริญถงึ
ขีดสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 6  และตนรัชกาลที่ 7 

    ตอมาเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประกอบ
กับการขยายเสนทางรถไฟขึ้นที่ตาํบลหนองปลิง (สถานนีครสวรรคในปจจุบัน) ทําใหความสําคญั
ของการใชเสนทางน้าํลดลง ยิ่งไปกวานั้น เมื่อมีการใชเสนทางรถยนตและสรางสะพานเดชาติวงศ
ในพ.ศ. 2493 ทําใหนครสวรรคคลายความสําคัญดานเศรษฐกิจแบบรัฐกึ่งกลางแลกเปลี่ยนสินคา
ลง กลายเปนแคเมืองผาน เพราะไมตองมารวมกนัทีน่ี่อีก  เมื่อมีถนนสายเอเชียทาํใหสามารถ
เดินทางไดสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้นไปอีก ความคึกคักแบบเดิมก็หมดไป 

    นอกจากความสาํคัญทางเศรษฐกิจแลว นครสวรรคยังเปนเมืองสําคัญทางการปฏิรูป
การปกครองในสมัยรัชกาลที ่5 (พ.ศ.2435)ดวย โดยไดตั้งขึ้นเปนมณฑลนครสวรรคซึ่งเปน 1 ใน 4 
มณฑลทีม่ีเมอืงตาง ๆ  อยูใตการปกครอง   ทาํใหการปกครองสวนทองถิน่เดิมลดบทบาทลง โดย
หลวงสงคนมาปกครอง และประสานผลประโยชนดวยการดึง “กรมการเมืองเกา” เขาสูระบบ
ราชการ ทาํใหผูนาํแบบมรีะบบและอํานาจประเพณีในทองถิน่ที่เคยแบงเขตใหความคุมครองเปน
เขต ๆ ไป เชน นกัเลงโต พระ ลดบทบาทลง    ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ดวยเหตผุลทางเศรษฐกิจ 
จึงใหยบุเลิกมณฑลนครสวรรค  และเมื่อภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลไดจัดการ
ปกครองใหมเปนการปกครองสวนภูมิภาคในรูปของจังหวัดและอําเภอดังเชนปจจบุนั 

    ในปจจบุัน นครสวรรคยังคงเปนเมืองที่สภาพเปนเมืองธุรกิจการคา ที่สําคัญคือเปน
ศูนยกลางการคาขายผักและผลไมจากภาคเหนือไปสูภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สําหรับในอนาคต นครสวรรคจะมีบทบาทเดนในเรื่องสตัวน้ํา คือ ปลา ซึง่กรมประมงจะได
ดําเนนิการปรับปรุงบึงบอระเพ็ดใหเปนสถานที่เพาะพันธุปลาที่ใหญและสมบูรณที่สุดในประเทศ
ไทย 
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แหลงอารยธรรมเมืองนครสวรรค 
    สมัยกอนประวัติศาสตร 
    นครสวรรคเปนพืน้ที่ทีม่ีหลักฐานการตัง้ถิ่นฐานมาตั้งแต สมัยกอนประวัติศาสตร โดย

จากการสํารวจและขุดคนของคณะสํารวจกอนประวัติศาสตรไทย-เดนมารก ใน พ.ศ.2505 พบวาม
มนุษยสมัยหินใหมอาศัยอยูที่บานเกา ต.จระเขเผือก อ.เมืองกาญจนบุรี กําหนดอายุประมาณ 
3,500-3,800 ปมาแลว โดยพบโครงกระดูกมนุษยฝงรวมกบัภาชนะดินเผา ขวานหินขัด กําไลหิน 
ลูกปดหินและเปลือกหอย เปนตน   โบราณวัตถุตาง ๆ  ดังกลาว ไดคนพบในเขตจังหวัดนครสวรรค
หลายแหงดวยกัน เชน ที ่
       อ.เมือง ต.กลางแดด 

อ.ตากฟา   
ที่บานหนองใหญ ,บานพนุมิิต ,บานเขาแดง ใน ต.ตากฟา 

   ที่บานเขากา,บานพุขมิ้น,บานพุขาม,บานซับตะเคียน ใน ต.สุขสําราญ
   ที่บานพกุําแพง,บานพุลําใย ใน ต.ลําพยนต 
   ที่บานชอนทุเรียน,บานพนุกยูง ใน ต.พนุกยูง 

    อ.ตาคลี   
ที่ตําบลชองแค 

   ที่บานจนัเสน 
   ที่บานใหมชัยมงคล ใน ต.สรอยทอง 
   ที่บานเขาใบไม  
   ที่บานพุขมิน้ ,บานเขากวาง ใน ต.ลาดทพิรส 
   ที่บานโคกสงู ,บานหวยหอม ,บานพุชางลวง ,บานหนองบัวตากลาน  

ในต.หวยหอม 
     อ.ทาตะโก  

ที่บานเขาลอ ใน ต.ดอนคา 
     อ.พยหุะคีรี  

ที่บานนพหุวา,บานพวุิเศษ,บานพุชาง,บานซับกระโดน,บานซับผักกาด, 
บานชอน ใน ต.เขากะลา 

   ที่บานเขาบอพลับ ใน ต.มวงหกั 
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    สมัยประวติัศาสตร 
    กาํหนดโดยเครื่องมือเครื่องใชที่ขุดพบ และกําหนดเอาชุมชนในภูมภิาคนี้ที่มกีารติดตอ

คาขายกับอินเดีย ซึ่งคาดวาเริ่มต้ังแตสมัยอาณาจักรฟูนนั  สวนโบราณวัตถุที่ชัดเจนคือ สมัยทวาร
วดี  

    การศึกษาชมุชนในสมัยทวารวดี ในจงัหวัดนครสวรรคไดมีการขุดคนพบดังนี ้
-เมืองโคกไมเดน ต.ทาน้ําออย อ.พยหุะครีี   
-เมืองจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี 
-ดงแมนางเมอืง ต.เจริญผล, ต.ตาสัง  อ.บรรพตพิสัย 
-เมืองดอนคา ต.ดอนคา อ.ทาตะโก 
-เมืองไพศาล ีต.สําโรงชยั อ.ไพศาล ี

 
    สมัยสุโขทัย-อยุธยา 
    ความสําคญัของเมือง เปนเมืองหนาดาน ในสมัยสุโขทัยปรากฏชื่อ เปนเมืองพระบาง 

ตอมาถึงสมัยอยุธยาก็มีความสําคัญในฐานะเมืองหนาดาน โดยเฉพาะทางการศึกสงคราม ซึ่ง
หลักฐาน โบราณสถานทีป่รากฏอยูในปจจุบันคือ 

    อ.เมืองนครสวรรค 
  -เมืองพระบาง เปนเมืองเกาสมัยสุโขทยั เปนตนมา 
  -วัดกบ หรือวดัวรนาถบรรพต  
  -วัดบน ใน ต.บานมะเกลือ 
  -วัดชองลม ใน ต.บานมะเกลอื 
  -วัดจอมคีรีนาคพรต ใน ต.นครสวรรคออก 
  -วัดกระดี่ทอง ต. นครสวรรค 
  -วัดหนองปลาแหง ต.นครสวรรคออก 
  -วัดเกาะหงษ อ.เมือง 

    อ.พยหุะคีรี 
  -วัดพระปรางคเหลือง ต.ทาน้ําออย 
  -โบราณสถานบานเขาบอพลับ  ต.มวงหัก 

    อ.ทาตะโก 
  -โบราณสถานเขาตีคลี ต.ดอนคา 

    อ.ชุมแสง 
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  -วัดถ้ําเนินพระปรางค ต.พันลาน 
    จะเหน็ไดวานครสวรรคเปนแหลงอารยธรรมที่สําคญักระจายอยูโดยทั่ว 

 
ชุมชนดงแมนางเมือง2 

    ลักษณะทางกายภาพ 
    ชุมชนดงแมนางเมืองตั้งอยูใน เขตพืน้ที่ปกครองขององคการบริหารสวนตําบล สองแหง 

คือ  เจริญผล(เดิมอยูในพืน้ที ่ ต.บางตาหงาย ภายหลังแยกออกเปนตําบลใหม) และตาสัง  อ.
บรรพตพิสัย การเขาถงึชุมชน มาทางเสนทางหลวงหมายเลข 1 กแ็ยกเขามาทางขวามือหลงัจาก
ออกจากตัวเมอืงนครสวรรคประมาณ 40 กม.  ตัวอําเภออยูติดกับลําน้าํปง และชมุชนดงแมนาง
เมืองก็ขามฝงไปทางดานบนของตัวอาํเภอ อีกประมาณ 12 กิโลเมตร  หากมาตามทางหลวง
หมายเลข 117 ก็เลี้ยวซายเขามาที่แยกบานหนองกรด เปนระยะทางที่ใกลเคียงกนั แตเสนทางนีไ้ม
เขาตัวอําเภอ แตจะตรงมาถึงชมุชนที่บริเวณบานมาบมะขามแลวเลี้ยวขวาขึ้นมาอีกเพยีง 
ประมาณ 2 กม. เทานัน้ การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือ รถยนตสวนบุคคล 

    วัดดงแมนางเมืองเปนวัดซึ่งตั้งอยูในเมอืงโบราณ ตวัเมืองโบราณดานทิศตะวนัออกติด
กับคลองตะเคยีน (คลองเคยีน) และน้ําไหลสูแมน้าํนานที่ปากน้ําเชิงไกร ดานทิศตะวันตกติดกับที่
ราบแลtหนองบึง โดยสันนษิฐานวาเปนแมน้ําปงเดิม ปจจุบันแมน้ําปงอยูหางออกไปประมาณ 8-
10 กม.  

    ลักษณะเมอืงเปนเมืองรางรูปส่ีเหลี่ยมผนืผาลบมมุ มขีนาดประมาณ 500 x 600 เมตร  
มีคูเมืองสองชัน้ คือช้ันนอก (ที่ดินดานทิศตะวันตก ปจจุบันเปนเขต หมูที ่ 10 ต.ตาสัง) และชั้นใน 
โดยมีกําแพงเมืองอยูระหวางกลาง  ภายในเมืองมีสระทีขุ่ดขึ้นในสมัยโบราณหลายแหง มีทัง้ขนาด
เล็กและขนาดใหญ (ปจจุบันเปนเขตหมูที่ 4 ต.เจริญผล) 
 
 
 

                                                 
    2 ขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม ซึ่งไดรับความรวมมอือยางดีจากคณะ อบต.เจริญผล 

และ อบต.ตาสัง,คุณรัชนี เชาวปรีชา,อ.วินจิฉัย กะระกล,คุณสุเมธ  นภาพร(ประธานสภาวัฒนธรรม
อําเภอบรรพตพิสัย),คุณมานิต ผาสุขข.ี เมื่อวันที่  31 มค.2545 และเอกสารบางสวนจากการ
สัมมนาในการประชุมเชิงปฏบิัติการ ระดับอําเภอ เร่ืองงานวัฒนธรรมกบัสังคม ที่วัดดงแมนางเมอืง 
เมื่อวันที1่3 กพ.2545. 
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ภาพถายทางอากาศ แสดงที่ตั้งเมืองโบราณดงแมนางเมืองและตําแหนงวัดดงแมนางเมือง 
ที่มา : กรมแผนทีท่หาร, “ภาพถายทางอากาศชุด PCD,” 14/39,  No 183 , 24/ 12/ 95. 
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     แผนผังที่  4 ลักษณะเมืองโบราณที่มีคนู้ําลอมรอบสองชั้น และตําแหนงวัดดงแมนางเมือง 
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    ประวัติศาสตรความเปนมาของชมุชน 
    ชุมชนดงแมนางเมืองเปนชุมชนใหมทีอ่พยพเขามาตั้งรกราก ในชวงป พ.ศ.2500 

โดยประมาณ  ซึ่งอพยพมาจากหลายพืน้ที ่ คือ ทาทรุด ,บางละมงุ,อ.โกรกพระ ,จังหวัดอุทยัธาน ี
และศรีษะเกศ  โดยเริ่มตนเขามาในพืน้ทีท่ี่เรียกวา หนองไขเหย บริเวณแถบนี้มกีารปลูกสรางเพยีง
หางนา ชาวบานเขามาเผาถาน  ตอมาข้ีเกียจขนของกลับบาง ขี้เกียจเอาควายกลบับาง  ก็เลยลง
หลักปกฐานอยูทีน่ี่เลย (ราว พ.ศ.2490 เศษ ๆ )  การเขามาของกลุมคนมีทัง้ทีเ่ปนคนไทย และคน
ลาว โดยกลุมลาวนั้น เปนลาวโขงเวียงจันทนที่ถูกกวาดตอนไปราชบุรีกอน แลวจึงคอย ๆ ขยับ
ขึ้นมาที่นครสวรรค โดยมีหลวงพอพิมพา ซึ่งเปนบุคคลเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนจะควบคุมกลุมลาว
นี้ได  พื้นที่ทีเ่ขามาตั้งกลุมบาน คือบริเวณบานมาบมะขามในปจจบุัน ซึง่อยูทางตอนลางของเมือง
โบราณดงแมนางเมือง   การเกิดขึ้นของบานและวัดเกิดขึ้นพรอมๆ กัน ฉะนัน้ลกัษณะการตั้งถิ่น
ฐานบานเรือนจึงรวมอยูเปนกลุมใหญลอมรอบบริเวณวัด  ถัดจากกลุมเรือนออกไปจึงเปนพืน้ทีท่าํ
กิน   ตอมาเมื่อประชากรมากขึ้นจงึมีการขยับขยายเรือนออกไป ซึ่งในการตัง้เรือนในระยะหลังจะ
กระจายตวัอยูในพืน้ทีท่ํากินของเครือญาติตน  ลักษณะเรือน เดิมนั้น จะเปนกลุมเรอืนใหญ ที่แยก
ทางเขา แตมาตอนหลงั กม็ีการแยกเรือนกนัไปอยางเปนสัดสวนชัดเจน 

     วัดดงแมนางเมือง เปนพื้นที่รกรางมาแตเดิม โดยสมัยกอนมีปาไผขึ้นโดยทัว่บริเวณ ผู
ริเร่ิมกอต้ังสํานักสงฆขึ้นมากอน คือพระอาจารยเผื่อน ในราว พ.ศ.2502-3 ในครั้งแรกมีเพียงศาลา
โถง  เมื่อผูคนขยับขยายเรอืนออกมาก็ตองการพัฒนาใหสํานักสงฆนี้เปนวัด เพื่อความสะดวกใน
การทาํบุญ จะไดไมตองเดินทางไปยังวัดทีอ่ยูไกลจากบานเรือนของตน 
      ปจจบุันความเจริญเขาถงึพืน้ทีน่ี้แลว ไมวาจะเปนไฟฟา ประปา ถนนหนทาง และตัววัด
เองก็มีสิง่ปลูกสราง อาท ิ ศาลาการเปรียญ(ที่ยังสรางคางอยูและชะลอไว) กุฏิสงฆ ,เว็จกุฎี ,ศาล
เจาแมดงแมนางเมือง,วิหารหลวงพอโต พรอมทัง้มีลานกวางไวเปนที่เลนกฬีาและกิจกรรมของ
ชุมชน โดยสิง่กอสรางสวนใหญสรางแตเพียงพอใชงานได  เจาอาวาสองคปจจุบันคือพระอธิการผัน 
โกวิโท ทานปรารภวาถาเปนไปไดก็ตองการสรางอาคารตาง ๆ ใหม เพราะที่มีอยูเปนอาคารชั่วคราว
ที่ชํารุดทรุดโทรมมากแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งพระอุโบสถ  
      ที่วัดดงแมนางเมืองนี้เปนสถานที่เก็บรวบรวมศิลปวตัถุที่ชาวบานพบจากการทาํไรไถ
นา รวมถึง ศลิปวัตถุชิ้นสาํคัญ เชน พระพุทธรูปหนิทราย ดวย จงึมีแนวโนมที่เปนไปได ในการ
รวบรวมศิลปวตัถุเพื่อใหเปนพิพทิธภัณฑของทองถิน่วาในอนาคต 

    ลักษณะโครงสรางทางสังคม 
    การอยูอาศยัของประชากรในบริเวณชุมชนดงแมนางเมือง ในสวนของชุมชนเดมิจะอยู

รวมกนัเปนกลุม และมวีัดอยูในกลุมบานนัน้ เชน บานมาบมะขาม มโีรงเรียน และสถานีอนามัย ซึ่ง
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มีพัฒนาการความเจริญของชุมชนมาเปนลําดับ กลุมชนในพื้นที่มีสองกลุมคือ กลุมคนไทยสวน
ใหญและ กลุมคนลาวบางสวน ซึง่เปนลาวโขงเวยีงจนัทน ในปจจุบนันีก้ารผสมกลมกลืนทางเชือ้
ชาติไดทําใหความแตกตางนัน้หมดไป  แมเดิมจะมีความตางกนัทางเชือ้ชาติแตทุกคนก็สามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข ไมมปีญหาความขดัแยง รวมทัง้ปญหาการลักขโมย ก็ไมปรากฏ ถึงกับวา
เรือนที่ไมมีคนอยู ก็ไมจาํเปนตองปดบาน  นอกจากนีก้ม็ีการเชื่อมตอกับสังคมภายนอก โดยเฉพาะ
ชุมชนอําเภอบรรพตพิสัย ที่เปนแหลงซื้อ-ขาย สนิคาที่สําคัญ อีกทั้งความสัมพนัธของกลุมชนทัง้
สองก็มีความแนนแฟนมากขึ้นดวยกจิกรรมสําคัญ อาทิ ชมรมปนจักรยาน ในตัวอาํเภอบรรพตพิสัย 
ที่ทกุเชาจะมกีารปนออกกาํลังมายังพื้นทีด่ังกลาว และเกิดการปะทะสังสรรคกนัของผูคนทัง้สอง
ชุมชนในลักษณะสภากาแฟ   รวมถึงความรวมแรงใจกันของคนทัง้สองกลุมในการผลักดันใหเกดิ
การพัฒนาเมอืงโบราณดงแมนางเมืองใหเปนแหลงทองเที่ยวสาํคัญ ซึ่งถือเปนโครงการหนึง่ ใน
ผลงานหนึ่งตาํบลหนึง่ผลิตภัณฑดวย  ชุมชนนีย้ังเปนชมุชนหนึง่ที่ปลอดภัยจากการคุกคามของยา
เสพติด ซึ่งเปนสัญญาณทีช่ีใ้หเหน็ถงึความเขมแข็งของชุมชนไดดีประการหนึ่ง 

      สวนบริเวณหมูบานใกล ๆ กับวัดดงแมนางเมือง เปนชุมชมใหม การตั้งบานและวัดจึง
ตางออกไปจากกลุมบานมาบมะขาม  และโดยเฉพาะการตั้งวัดในคราวแรก เปนลักษณะสาํนัก
สงฆทีห่างไกลจากชุมชม  ประกอบกับการตั้งอยูในพื้นที่เมืองโบราณ ทาํใหกลุมบานที่เกิดขึ้นไมได
โอบลอมวัดดังเชนกลุมบานอื่น  แตจะอยูถัดจากวัดหรือคูเมืองโบราณขึ้นไปทางเหนอืเล็กนอย แต
ในบริเวณคูเมอืงโบราณในปจจุบันกม็ีกลุมบานเรือนกระจายตัวตามถนนเขาวัด ประมาณ 20 
หลังคาเรือน  ลักษณะบานจะตั้งกระจายไปตามพื้นทีท่าํกิน  ทําใหลกัษณะชุมชนโดยรูปแบบของ
หมูบานจะเกาะกันอยางหลวม ๆ ไมแนนเหมือนบานมาบมะขาม  แตการรวมใจในความเปน
หมูบานก็สามารถมีใหเหน็ไดจากกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมตาง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมในวดั
สําคัญทางศาสนา ที่ชาวบานจะมารวมบญุกันทีว่ัดดงแมนางเมือง 

    ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
    ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ทาํนา ทาํไร ซึ่งไรที่ทํามทีัง้ ออย ,ถั่ว

เขียว,พริก,ถั่วเหลือง,กลวย,ผลไมตาง ๆ       การปลกูขาวทําไดตลอดทั้งป  ถาปไหนน้าํนอยก็จะมี
การประกาศใหปลูกพืชทีก่ินน้ํานอย เชน พืชตระกูล ถั่ว เปนตน  นอกเหนือจากการทํานา ทาํไรแลว 
ชาวบานก็ยงัมีการลาสัตว เปนอาหารดวย ดังจะเหน็ไดจากเครื่องมอืดักจับสัตวตางๆ ทีย่ังมีใชอยู
ในปจจุบัน ไมวาจะเปนสัตวบก หรือสัตวน้าํ  ประกอบกับการเลีย้งสัตว และมกีารเผาถานใน
หนาแลงดวย  สังคมลักษณะนี้เปนสังคมแบบพึ่งตนเองเปนหลกั    แมการประกอบอาชีพกสกิรรม
จะเปนอาชีพหลักของคนในชมุชน แตกลุมคนรุนใหม กาํลังไดรับการศึกษาในระบบการเรียน
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ปจจุบันที่มุงสูการประกอบอาชีพที่ตองทํางานในเมืองเปนหลกั ทําใหมีแนวโนมวา ในอนาคต 
ลักษณะโครงสรางเศรษฐกจิของชุมชนอาจมีการเปลีย่นแปลงไป ประกอบกับความเจริญทีก่ําลัง
เคลื่อนตัวเขามาพรอม ๆ กบัการตองการพัฒนาเมืองโบราณดงแมนางเมือง ใหเปนแหลงทองเทีย่ว
ที่สําคัญ ของชุมชนในอนาคต สิ่งทีเ่หน็ไดเปนรูปธรรมถึงความตองการพัฒนาเมืองขึ้นมา คือการ
ตัดถนนจากแหลงทองเที่ยวเขาหนอ ซึง่อยูถัดจากตัวอาํเภอบรรพตพสิัยขึ้นไปราว 10 กิโลเมตร เขา
มายงับริเวณหมูบานเนนิตะโก  ซึง่อยูหางออกไปทางทศิตะวันตกของเมืองโบราณดงแมนางเมือง 
ประมาณ 1 กโิลเมตรเทานัน้ 

    ศาสนา 
    ประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนาเปนหลกั ประกอบกับความเชื่อด้ังเดิม ซึง่บูชาผี

บรรพบุรุษ ดังจะเห็นไดจากประเพณหีรือพิธีกรรมตาง ๆ ที่สวนใหญเกี่ยวของกบัวัด โดยตลอด 
พิธีกรรมบางอยางที่เปนความเชื่อด้ังเดิมเชนที่บานมาบมะขามมีการบูชาไหวเสาหลักบาน โดยจะ
นิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนตรวมดวย  ความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะเรื่องบาปบุญคณุ
โทษ นาจะมบีทบาทและความสาํคัญตอชุมชนนี้มาก เพราะถงึขนาดเปดบานทิ้งไวก็ไมมีการลัก
ขโมยกนัแตอยางใด   สวนพื้นที่บริเวณหมูบานดงแมนางเมือง ไมมปีระเพณีพิเศษใด ๆ  นอกจาก
ประเพณีที่เกี่ยวของกับวันสาํคัญทางศาสนา และกิจกรรมในวนัสําคญัตามปกติแบบที่นยิมทําใน
ภาคกลาง เชนวนัแม วนัพอ วันลอยกระทง เปนตน  สวนการถือผียงัคงมีอยู ที่เหน็ไดชัดคือ การ
เคารพบูชาเจาแมดงแมนางเมือง โดยจะมพีิธีกรรมสําคญัในวันออกพรรษา ซึ่งชาวบานจะพากนัมา
ไหวบูชา หลังเสร็จศาสนพธิี  ประกอบดวยอาหารคาวหวานตาง  ๆ  และมีการรองรําทาํเพลงใหเจา
แมชมในระหวางพิธี   ซึ่งถอืไดวาเปนกิจกรรมที่นอกจากจะไดแสดงถงึความเคารพตอเจาแมแลว 
ยังชวยใหเกิดความสนุกสนานสามัคคีในชุมชนดวย 

    วัฒนธรรมชุมชน 
         ภาษา 
         ดังไดกลาวแลววา กลุมคนในชมุชนประกอบดวยกลุมคนไทย และคนลาว 

ดังนัน้ภาษาทีใ่ชจึงเปนภาษาไทยกลางเปนหลกั และภาษาลาวบางสวน แมวาหลาย ๆ หมูบานใน
บริเวณนี้จะสามารถพดูภาษาลาวได แตกพ็ูดไดเฉพาะผูสูงอายุเปนสวนใหญ เด็กรุนใหมนับวนัจะ
พูดภาษาลาวไดนอยลงทุกท ี

         ศลิปหัตถกรรมพืน้บาน 
         ทีเ่หน็ไดชัดคือเครื่องมือเครื่องใชที่ยังคงใชงานกันอยูจริง ๆ ในปจจุบัน สวน

ใหญเปนภาชนะใสของและเครื่องมือดักจบัสัตว  มเีครื่องมือสีขาวบาง แตแทบจะไมไดใชงานแลว   
การทอผาในทองถิ่นมีไมมากและดูจะลดบทบาทลงทุกขณะ ผาทอสาํคัญ เทาทีพ่บก็มีผาซิน่ลาว ที่
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หาคนทาํไดยากในปจจุบนั  อาชพีเสริมนอกเหนือจากการกสิกรรม เทาที่พบในบริเวณนี ้ มทีี่บาน
มาบมะขามทีท่ําพรมเช็ดเทา โดยตั้งเปนกลุมชมรมผลิตขึ้นเพื่อจําหนายเปนรายไดเสรมิของ
ครอบครัว  

         อาหาร 
         ที่สาํคัญคือ “แกงนอกหมอ” ซึ่งจัดวาเปนอาหารซึง่เปนเอกลักษณของชุมชนที่

ใครไปใครมา จะตองไดรับการเชื้อเชิญใหรับประทานแกงชนิดนี้ ดวยความเอร็ดอรอยของแกง ทาํ
ใหในหมอไมเคยเหลือแกงเลย เพราะถกูตักออกไปรับประทานนอกหมอจนหมด 

        ประเพณ ี
         ประเพณีโดยสวนใหญของชาวบานดงแมนางเมือง จะเหมือนกับชาว

นครสวรรคโดยทั่วไป แตมีรายละเอยีดปลีกยอยแตกตางกนับาง  
     
    ขอมลูเบ้ืองตน เมืองโบราณดงแมนางเมือง 
    การสํารวจและขุดคนเมืองโบราณดงแมนางเมืองโดยกรมศิลปากร เร่ิมข้ึนเมื่อ 

พ.ศ.2509  ซึง่อํานวยการขดุคน โดยนายมานิต วัลลิโภดม  ไดพบโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก เชน 
พระพทุธรูปสําริด พระพุทธรูปหนิทรายแบบทวารวดีตอนปลาย พระพิมพดินเผาแบบลพบุรี 
ตลับสังคโลก ปูนปนประดับโบราณสถาน ศิลาจารึก  

    โดยเฉพาะจารึก ที่เรียกวา จารึกหลักที ่35 หรือจารึกดงแมนางเมืองนัน้เปนหลกัฐานชิน้
สําคัญของการกําหนดอายโุบราณสถานแหงนี ้

    ตัวศิลาจารกึ เปนหนิชนวนสีเขียว ขนาดความสูง 175 ซม.กวาง 37 ซม. หนา 22 ซม.
จารึกดวยอกัษรอินเดียกลายรุนที ่ 2 อักษรดานแรกเปนอักษรมคธหรือบาลี ดานที่สองเปนอักษร
ขอม จารึกเมือ่ มหาศักราช 1089 หรือเทียบไดกับ พ.ศ.1710  แมตัวอักษรจะเปนอกัษรตางชาต ิแต
คําอานในจารกึเปนภาษาไทย หรือกลาวไดวาเปนการยมือักษรตางชาติมาเขียนภาษาไทย3 
  

    ขอมลูเบ้ืองตนวัดดงแมนางเมืองในปจจุบัน 
    จํานวนภิกษุปจจุบัน 7 รูป 
    วัตรปฏิบัติของสงฆในแตละวัน 
      04 30   ทําวัตรเชา 
     06 00 บิณฑบาต 

                                                 
    3 สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดในวารสารศิลปากร ฉบับเดือนมนีาคม 2505. 
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      07 30 ฉันเชา 
     08 00 แยกยายกนัพฒันาความเรียบรอยในวัด 
     11 30  เพล 
     13 00 แยกยายกนัพฒันาความเรียบรอยในวัด และพักผอน 
     17 00  ทําวัตรเย็น 
     ประเพณทีี่สาํคัญ 

    วนัสาํคัญทางศาสนา 
         วันพระ     

    พทุธศาสนกิชนในหมูบาน รวมใจกันมาทาํบุญตักบาตรเชาที่ศาลาวัด จํานวน
มากนอยแลวแตความสะดวกของแตละคน  ซึ่งจาํนวนผูมาทาํบุญจะแบงเปนสองกลุม 

      กลุมเล็ก   ประมาณ 20- 30 คน 
      กลุมใหญ ประมาณ 60-80 คน 
         ในวันพระจะมีผูถือศีลอุโบสถ ประมาณ 4-5 คน มาเชา เยน็กลับ  อาจมีคางวัด

บาง แตนอยมาก    
         ทาํบุญเชาเสร็จก็จะมีบางสวนมาถวายเพล  บางคนถามีเวลาก็จะทาํบุญทัง้เชา

และเพล 
         สําหรับการสวดปาฏิโมกขของสงฆ ในวันขึ้น 15 ค่ํา จะไปรวมกันทําที่วัดของ

เจาคณะตาํบล คือที่วัดเจริญผล ในตัวอาํเภอบรรพตพิสัย 
          พืน้ที่สําคัญสําหรับประกอบการบุญในวนัพระคือศาลาการเปรียญ 

     
    วันสาํคัญทางศาสนาอืน่ ๆ      
    ไดแก วันมาฆบูชา ,วันวสิาขบูชา ,วันอาสาฬหบูชา เปนตน  จะมีพิธกีรรม

เพิ่มเติมคือเวยีนเทียนรอบวหิารหลวงพอโต  ในเวลาประมาณ สองทุม   จํานวนผูมาทาํบุญในวนันี้
ใกลเคียงกบัวนัพระ   80-100 คน     

         พืน้ที่ใชงานคือ ศาลาการเปรียญ และวหิารหลวงพอโต 
 
       วันเขาพรรษา 

    กิจกรรมทําบุญเหมือนวนัพระ  แตในวนันี้จะมีการแหเทยีนพรรษาเขาวัด โดย
กลุมกิจกรรมตาง ๆ อาท ิ โรงเรียนในพืน้ที่ใกลเคียง  รวมถงึที่อยูหางไกลออกไป  รวมกันมาถวาย
เทียนพรรษา ตลอดทั้งวนั   แตกิจกรรมสวนใหญอยูระหวางเชาถงึ เที่ยง  โดยจะมีชาวบานมารวม
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งานประมาณ 200-250 คน  ทําบุญเชาทีว่ัด และรอตอนรับขบวนแหเทียนจากกลุมตาง ๆ  มกีาร
ทําอาหารเลี้ยงตอนรับกลุมที่มาถวายเทียนทีว่ัด จนถึงเพล  ชาวบานจึงทยอยกลับ  และมีตัวแทน
ซึ่งเปนมัคนายก ผูดูแลวัด คอยรับเทียนในชวงบาย ซึ่งมไีมมาก แทน     จนเย็น   หลวงพอใหพร
แลวจึงแยกยายกลับบาน 

         พืน้ที่กิจกรรมอยูที ่ลาน  ศาลาการเปรยีญ และวิหารหลวงพอโต  รวมทั้งมีการ
ใชงานครัว 
 

    วันสารท 
        จัดในวันขึน้ 15 ค่าํ เดือน  10 ของทกุป วันนี้มกีิจกรรมสําคัญคือ การเทศน

มหาชาติ ทั้งสบิสามกัณฑ จบในวนัเดียวกนั ตั้งแตเชาจนค่ํา   
         พืน้ที่กิจกรรมอยูในศาลาการเปรียญ 

 
       วันออกพรรษา 
         มีกิจกรรมทาํบุญบริเวณศาลาการเปรียญตามปกติ  หลังจากวันออกพรรษา 

ประมาณ 7-10 วัน จะมกีารตักบาตรเทโว  การกาํหนดวนัจะดูความพรอมของชาวบาน และการจดั
งานตักบาตรเทโวของวัดในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อไมใหชนกนั ชาวบานตางหมูบานจะไดมีโอกาสรวม
บุญกันโดยทั่ว   ในวนันี้อาจมีพระจากวัดใกลเคียงมารวมรับบิณฑบาตรดวย   

         คนที่มาชุมนุมกนัในวันนีจ้ึงอาจมมีากถงึ 300 คน 
         และพืน้ที่กจิกรรมสวนใหญ คือลาน และศาลาการเปรียญ 

 
         งานทอดกฐิน 
         จัดขึ้นหลังออกพรรษาในชวงเวลา  1  เดือน  โดยจะกาํหนดขึ้นตามความพรอม

ของคนในชุมชนและลูกหลานที่ไปทํางานตางพืน้ที ่  เพือ่ใหสามารถกลับมารวมงานบุญได   
ผูรวมงาน ประมาณ 250 คน   

          พืน้ที่กิจกรรมที่ลาน และศาลาการเปรียญ 
 

         วนัสาํคัญอื่น ๆ 
        วันขึน้ปใหม 

    มีกิจกรรมทาํบุญเหมือนวนัพระ 
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    วันสงกรานต 
    กิจกรรมทําบุญเหมือนวนัพระ แตจัดตอเนื่องกัน  3-4 วัน ตั้งแตวันที่ 12-15 

เมษายน   จะมีการเลนสาดน้ําทุกวนั  ไมมีประเพณกีอเจดียทราย  มีการรดน้าํดําหวัผูใหญกนั
ตลอด ตามโอกาสเหมาะสมที่แตละคนจะไดมาเจอกนั  สวนวันสุดทาย จะมีการสรงน้าํพระสงฆใน
วัด 

        พืน้ที่กิจกรรมคือลานวัด  และศาลาการเปรียญ 
    กิจกรรมสําคัญหลังงานสงกรานตประมาณ 2-3 วนั จะมีการไหวเจาแมศรีเมือง  

เปนพธิีไหวใหญ ประจําป  ในเวลา หาโมงเย็น  โดยนาํอาหารขนมไปถวาย มีการรองรําทําเพลง
หนาศาลเจาแม  ถือเปนการแสดงใหเจาแมชม 

         โดยปกติชาวบานเมื่อแวะเวียนผานวัดมโีอกาสก็จะไหวเจาแมศรีเมืองอยูแลว 
โดยในวนัสําคญัทางศาสนาอื่น ๆ ก็จะมกีารไหวเจาแมในชวงเวลาประมาณบายโมง แตจะจัดพธิี
ไหวรวมกันชวงหลงัสงกรานตเทานั้น 

         พืน้ที่กิจกรรมคือศาลเจาแมศรีเมือง  และลานดานหนา 
 

         วันลอยกระทง    
     ไมมกีิจกรรม 

 
       วันพอ-วันแม 
         มีการทาํบญุเชา  เทศนาธรรมสาย ๆ  จนถงึทาํบุญรวมกนัตอนเพล    วนันีจ้ะมี

นักเรียนไมต่ํากวา  80 คนทกุป มารวมกจิกรรมในวัดรวมกบัผูใหญถือเปนกิจกรรมรวมของโรงเรียน 
วัด และชุมชน 

         พธิีกรรมอื่น ๆ ที่มีในวัด 
         งานบวช  

    เนื่องจากวดัดงแมนางเมอืงไมมีพืน้ทีท่าํสังฆกรรม  การบวชจงึไปจัดที่อ่ืน  แลว
แหมาที่วัด 
 

         งานศพ   
    โดยปกติจะตั้งศพที่ศาลาการเปรียญ ประมาณ 3 , 5,7  วนั แลวแตกําลังทรัพย

ของเจาภาพ  มีผูรวมงานประมาณ  150-200 คน   
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ภาพที ่1  หลวงพอหินศิลปกรรมสมัยทวารวดี    ภาพที่  2  วหิารชั่วคราวของวัด 
 

 
 
ภาพที ่3 ลักษณะทางกายภาพของวัดเดิม      ภาพที ่4  เจาแมดงแมนางเมือง 
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ภาพที ่5  สภาพคูน้ําโบราณในปจจุบัน 
 

 
 

ภาพที ่6  ลกัษณะเรือนพักอาศัยชุมชนดานใน 
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ภาพที ่7  ลกัษณะเรือนพักอาศัยชุมชนดานใน 
 

 
 
ภาพที ่8 ลักษณะพระอุโบสถโดยทัว่ไป         ภาพที่ 9  พระอุโบสถ วดัคลองธรรม 
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ภาพที่10 หอระฆังวัดหนองมะขาม     ภาพที่ 11 หอระฆังวัดคลองธรรม 
 

 
 

ภาพที ่12  ศาลาการเปรียญ วัดดงแมนางเมือง 
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ภาพที ่13 ศาลาการเปรียญเดิม วัดบานดานชาง 
 

 
 

ภาพที ่14  ศาลาการเปรียญ(ศาลาดิน)วัดบานวัง 
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ภาพที ่15  ศาลาการเปรียญ วัดบานดานชาง 
 

 
 

ภาพที ่16  ศาลาการเปรียญ วัดหนองมะขาม 
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ภาพที ่17  กุฏิสงฆ วัดบานไผ(หมูบานเนินตะโก) 
 

 
 

ภาพที ่18  กุฏิสงฆวัดดงแมนางเมือง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 4 

ศิลปสถาปตยกรรมที่เก่ียวของ 
 

    วัดดงแมนางเมืองตัง้อยูในพืน้ทีเ่มืองโบราณรวมสมัยทวารวด ี ซึ่งยนืยันไดทัง้จาก
เอกสารการสาํรวจขุดคนของกรมศิลปากร รวมถึงลกัษณะเมืองและศิลปวัตถุที่ปรากฏ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในศิลปกรรมสมัยทวารวดี เพื่อนาํไปสูสวนหนึ่งของแนวคิดในการออกแบบวัด ใหมี
เอกลักษณ สอดคลองกับทั้งความสาํคัญในแงของประวัติศาสตรของพืน้ที ่ ประการหนึ่ง และ
ความสาํคัญในฐานะความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่เปนเจาของดูแลมรดกสําคัญนี ้ อีกประการ
หนึง่ 
 
ขอมูลเบ้ืองตน1 

    ทวารวด ีเปนชื่อเรียกกลุมวัฒนธรรมรวมกนัของเมืองตาง ๆ ในดนิแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย เจริญรุงเรืองอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทย และแผอิทธิพลออกไปทั่วทุกภาค  ในทีน่ี้จะมุงประเด็นศึกษาไปที่ภาคกลางของประเทศๆไทย
เปนหลกั และทําการรวบรวมขอมูลเพื่อมุงไปในดานสถาปตยกรรมและองคประกอบทาง
สถาปตยกรรม เพื่อใหสอดคลองตอการทาํวทิยานพินธ 

    จากการศึกษาของนักโบราณคดีที่ผานมา โดยเฉพาะ รศ.ดร. ผาสุก  อนทราวธุ มุงเนน
การศึกษาผานหลกัฐานทางโบราณคดี ทําใหทราบไดวา รัฐทวารวดีมีรองรอยทางวฒันธรรมมา
นานนับแตสมยักอนประวัตศิาสตรแลว โดยกลุมรัฐสําคัญ  ๆ ในระยะแรกประกอบไปดวย 

    -ไบกถโน (ชาวปย)ู เมืองสําคัญของรัฐศรีเกษตร  ซึ่งอยูในประเทศพมาในปจจุบนั  เปน
ศูนยกลางศาสนาพราหมณลัทธิไวศณพนกิาย 

    -ออกแกว เมืองสําคัญของรัฐฟนูัน ซึ่งอยูในประเทศเวยีดนามในปจจุบัน  เปนศนูยกลาง
ศาสนาพราหมณเชนกนั 

    -อูทอง  เมอืงสําคัญของรัฐทวารวดี  ซึ่งอยูที่สุพรรณบุรี  ประเทศไทยในปจจบุัน  เปน
ศูนยกลางทางศาสนาพทุธยคุตน (พทุธศตวรรษที่ 9-13) 

     

                                                 
    1 ผาสุข อินทราวธุ,ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด ี

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 20. 
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    -นครปฐม เปนเมืองสําคัญอีกแหงหนึง่ของรัฐทวารวดี ซึง่อยูที่นครปฐม ประเทศไทย
ปจจุบัน เปนศนูยกลางทางศาสนาพทุธในยุคหลัง(พุทธศตวรรษที่ 13-16) 

    เมืองสําคญัดังกลาวขางตนพบหลกัฐานทางโบราณคดี ทําใหทราบไดวา มีการติดตอ
คาขายดวยกนัเอง และกับอินเดียดวย 

    จากการคนพบหลกัฐานทางโบราณคดีทําใหทราบไดวา ในดนิแดนภาคกลางของ
ประเทศไทยเองมีเมืองสําคญั ๆ ในสมัยทวารวดีอยูมากมายหลายเมืองดวยกนั  และหลักฐานทีพ่บ 
ทําใหทราบถึงรองรอยวัฒนธรรมอินเดียทีแ่ผเขามาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  โดยเฉพาะในสมยั
อินโด-โรมัน (ราวพทุธศตวรรษที่ 5-9) ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศกษุาณะ-คุปตะ  หลักฐานที่พบมีเปน
จํานวนมาก นบัแตการทําคนู้ําคันดนิลอมรอบเมือง  ,เครื่องใชไมสอย และเครื่องประดับตาง ๆ 
แหลงโบราณคดีและเมืองโบราณสาํคัญ 

1. ลุมแมน้ําทากลอง-ทาจีน (กาญจนบุรี,ราชบุรี,นครปฐม,สุพรรณบุรี) 
1.1 ถ้ําองบะ จ.กาญจนบุรี 
1.2 แหลงโบราณคดีริมแควนอย  ต.สิงห อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
1.3 แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
1.4 แหลงโบราณคดีบานโคกพลับ ต.โพธิ์หกั อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
1.5 แหลงโบราณคดีพงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 
1.6 เมืองนครปฐมโบราณ จ.นครปฐม 
1.7 เมืองอูทอง ต.ทาพระยาจักร อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
1.8 เมืองโบราณคบูัว ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 

2. ลุมแมน้ําลพบรีุ-ปาสัก (สระบุรี,ลพบุรี,นครสวรรค,เพชรบูรณ) 
2.1 แหลงโบราณคดี ศูนยการทหารปนใหญ อ.เมือง จ.ลพบุรี 
2.2 แหลงโบราณคดีบานทาแค ต.ทาแค อ.เมือง จ.ลพบุรี 
2.3 แหลงโบราณคดีเนินมะกอก  ต.ดงมะรุม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 
2.4 เมืองซับจําปา กิ่งอาํเภอทาหลวง  จ.ลพบรีุ 
2.5 เมืองจนัเสน  ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 
2.6 เมืองศรีเทพ ทางตะวันตกของที่ราบสงูโคราช จ.เพชรบูรณ 

3. ลุมแมน้ําบางปะกง (ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา ,ปราจีนบุรี,นครนายก) 
3.1 แหลงโบราณคดีโคกระกา ต.หนาประดุ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
3.2 เมืองพระรถ  ต.หนาพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
3.3 เมืองศรีมโหสถ  ต.โคกปบ อ.ศรีมหาโพธิ ์จ.ปราจีนบุรี 
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แผนผังที่ 5  ผงัแสดงตําแหนงเมืองโบราณสําคัญ สมัยทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย 

ที่มา: ผาสุข อินทราวุธ,ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด ี(กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพอักษรสมัย,2542), 254. 
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แผนผังที่ 6 ผงัแสดงแนวชายฝงทะเลเดิมในสมัยทวารวดี ซึ่งครอบคลุมที่ราบภาคกลางตอนลาง 

ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี,พิพธิภัณฑสถานแหงชาติ 
พระปฐมเจดีย  (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน) ,2542), 33. 
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วัฒนธรรมอินเดียที่แผเขามาในรัฐทวารวด ี
   รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 
    จะตัง้เมืองอยูริมแมน้ําสายรอง เพื่อปองกันปญหาน้าํหลาก รูจักทาํคูน้ําคนัดินลอมรอบ

กันน้ําทวมมาแตแรก แตยังไมเปนระบบนกั กระทัง่รับวฒันธรรมอินเดียเขามา  ชาวพทุธในอนิเดยี 
ลุมแมน้ําคงคาเดิมกท็ํามูลดินกนัน้าํทวม ตอมากม็ีการสรางกาํแพงอฐิหรือไมตอข้ึนในตอนบน เพือ่
ใชปองกนัขาศกึศัตรูไปดวย เมื่องอพยพเขามาในดนิแดนรัฐทวารวดีก็นาํความรูนี้เขามาดวย 

    การใชเหรยีญโลหะเปนสื่อกลางในการคาขาย 
    การใชเหรียญตามแบบอยางวัฒนธรรมอินเดียนั้น มีการหยิบยืมสัญลกัษณของ

พระมหากษัตริยอินเดียมาใชดวย ประกอบไปดวยเหรียญสองแบบคือ เหรียญมีจารึกซึ่งมกัทาํดวย
เงิน  และเหรยีญไมมีจารึกทาํดวยเงินและสําริด 

    การใชตราประทับเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร 
    แบงตามการใชงานเปนสองประเภทคือ 
    - ตราประทบัที่ใชกับแผนจารึกทองแดง ซึ่งเกี่ยวของกบัพระราชวงศ 

- ตราประทับที่ใชในการติดตอส่ือสาร โดยมแีมพิมพที่ใชกดลงบนกอนดนิเหนียว เพื่อ
ใชแนบติดจดหมาย หรือใชพกติดตัวเปนใบเบิกทางหรือเครื่องราง 

   ภาชนะดินเผา 
    มทีั้งที่ใชในครัวเรือนพวก หมอ ไห อาง ชาม และใชในกิจพิธทีางศาสนา เชน หมอน้ํามี

พวย ตะเกียง ตะคัน เปนตน มีเทคนิคการตกแตง ทัง้ขูดขีดเปนลาย ทาบลายเชือก หรือเครื่องจักร
สาน การเขียนสี กดเปนรอยนิ้วมือ หรือเปลือกหอย  รวมทัง้เทคนิคตางชาตทิี่เปนลายประทับใน
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งอาจเปนรูปบุคคล สัตว หรือดอกไม 

   คติศาสนาและความเชือ่ในรัฐทวารวดี 
    ชาวทวารวดีเปนชาวพทุธทั้งเถรวาทและมหายาน ซึ่งปรากฏจากหลักฐาน รวมทัง้

บางสวนก็เปนพราหมณทัง้ไศวนิกาย และไวศณพนกิาย ตามจริงแลวไมพบหลักฐานที่เกาถงึสมยั
พระเจาอโศก(พุทธศตวรรษที่ 3) ที่เกาทีสุ่ดเปนพระวิศณุ และพระพทุธรูปแบบอมารวดีจากลุมน้าํ
กฤษณา-โคทวารี (พุทธศตวรรษที ่ 8) โดยมีศูนยกลางทางศานาพุทธที่เดน ๆ อยูที่ เมอืงอูทอง จ.สุ
พรณบุรี ประติมากรรมสําคญัที่พบในเมืองอูทองคือปูนปนพระพุทธสาวก 3 องคถือบาตร(อมารวดี) 
และพระพทุธรปูนาคปรก ซึ่งเปนคตินิยมในศิลปะอมารวดีโดยเฉพาะ 

    หลกัฐานโบราณคดีที่อาจสนับสนนุการสงสมณฑูตในสมัยพระเจาอโศก มายังดนิแดน
สุวรรณภูมิ คอืภาชนะสาํริด ,ลูกปดหนิรูปสิงโต,ลูกปดหนิฝงสี ซึง่เปนสินคาสําคัญในสมัยราชวงศ
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โมริยะ  แถบกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี การพบธรรรมจักร และกวางหมอบ ซึง่แมจะเปนศิลปะ
แบบคุปตะ  แตก็สืบทอดคติมาแตสมัยพระเจาอโศก 

   คติความเชื่อของชาวพทุธในรฐัทวารวด ี
    จากหลกัฐานทีพ่บทาํใหทราบถึงคตินยิมในการสรางธรรมจักร ,พระพุทธรูป ,เจดีย ,

มหาเจดีย  มกีารสรางพระพุทธรูปปางประทับยนื ,ขัดสมาธิใตพงัพานนาค และพระขนาดใหญนัง่
หอยพระบาท(แบบยุโรป) และนิยมสลักภาพพุทธประวตัิตอนสําคัญ ๆ เชนสทัธรรมปุณฑริก ,ตรัสรู 
และมหาปาฏหิาริย  แมวาจะมีทัง้มหายาน และตนัตระ แตชาวทวารวดี ก็ตัง้มัน่ในพุทธเถรวาทเปน
หลัก 

   คติความเชื่อของชาวพทุธในรฐัทวารวดีจากจารกึ 
    สมัยทวารวดีมีการใชอักษรปลวะ จารึกบน ธรรมจักร ,ฐานรองเสาที่รองรับธรรมจักรนั้น 

,สวนตาง ๆ ของธรรมจักร, ฐานพระ,บนพระพิมพ,สถปูจําลอง, แทงหนิ,แผนอิฐ,ผนังถ้าํ  โดยพบ
หนาแนนทีน่ครปฐม,สุพรรณบุรี และลพบุรี โดยขอความที่พบสวนใหญคือ 
  -คาถา เย ธมมฺา 
  -หลักคําสอนตาง ๆ เชน ปฏิจจสมุทปบาท ,พระธรรมบทตาง ๆ  

    โดยมีหลักความเชื่อวา การสรางจารึกจะไดบุญมาก   ผูมบีทบาทในการทําจารกึ 
อุปถัมภพระศาสนามักเปนสตรีผูสูงศักดิ์ ตามแบบอยางในอนิเดีย 

   คติความเชื่อเรื่องเครื่องรางและการสะเดาะเคราะห 
    ดังไดพบตราประทับ เทพกุเวร คชลักษมี ,สิงโต เปนตน  และมตีุกตาแบบเสียกบาล

มากมาย  ที่พบมากมกัเปนรูปคนจูงลิง 
 
ลักษณะศิลปสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี 

    สถาปตยกรรมในศิลปสมัยทวาวรวดีนัน้ เหลือหลักฐานใหศึกษาไดนอยมาก และสวน
ใหญจะเปนเจดียที่เหลือแตเพียงชั้นฐานอาคารเทานัน้   การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมจึงไม
มีขอสรุปที่ชัดเจน   ในที่นีผู่ศึกษาไดใชแนวทางการสันนิษฐานลกัษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรม
ตามคําแนะนาํของ  อ.วนิดา  พึ่งสนุทร  โดยการดูจากศิลปกรรมที่มรูีปแบบสถาปตยกรรมปรากฏ
อยู อาทิใน พระพิมพ ยอดสถูป  โบราณวัตถุในพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ และใบเสมาทีม่ีรองรอย
ของอาคารปรากฏใหเห็นอยูบาง  ทั้งนี ้  อ.สุภา ผาสุข ไดใหคําแนะนาํถงึการศึกษารูปแบบ
สถาปตยกรรมที่อาจเทยีบเคียงกับสถาปตยกรรมอินเดยีในยุคสมยัเดยีวกนัรวมดวย  
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   ผังอาคาร 
    ศึกษาไดจากผังอาคารโดยเฉพาะผังเจดีย ซึ่งโดยสวนมากมีลกัษณะเปนผังสี่เหลี่ยม

จัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา  สวนที่มีลักษณะตางออกไป จะเปนผังลกัษณะแปดเหลี่ยม และวงกลม แตก็
มีปรากฏไมมาก ในผงัเจดียมักมีเจดียประกอบในสีมุ่มของชัน้ฐาน ลอมรอบเจดียประธานองค
กลาง  ลักษณะของผังเจดยีจะมีบนัไดทางขึ้นทางเดียวบาง สองทางบาง หรือทั้งสี่ทางก็มีเชนกนั   
ลักษณะสถาปตยกรรมที่ปรากฏเปนลักษณะเฉพาะทีน่าสนใจคือ คอื  

    - ลักษณะบวัที่เปนลักษณะบัวคว่าํบัวหงายประกบกัน ดูมีลักษณะเหมือนปลองไฉน บน
ยอดเจดีย  แตเปนองคประกอบที่มีเพียงเสนเดียวกอนที่จะจบชุดฐานอาคาร     

    - ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งคือการยกเก็จซึง่มทีั้งยกดาน ยกมมุ ออกมา จนเกิด
ชองวางระหวางเกจ็ทีย่กนั้น  โดยเฉพาะที่ เจดยีหมายเลข 13 เมืองอูทอง นั้นเห็นลกัษณะศลิป
ทวารวดีไดชัดเจนถงึ ความหนกัแนนในงานสถาปตยกรรม ซึ่งเกิดจากการใชอิฐเปนวัสดุสําคัญใน
การกอสราง โดยสามารถมองเหน็จนเหมอืนเปนชุดเสาแตละชุดไดชัดเจน      

    - ในชัน้ฐานดานลางของอาคารจะนยิมทําเปนชอง ๆ หรือเปนหองคูหา เพื่อประดับตก
แตงงานประตมิากรรมปนูปน จะสงัเกตุเห็นไดวาเสากั้นหองของแตละชองจะทําเปนหองเหมือน
ลักษณะหองอาคารเปนชุด ๆ ไป 

    - ในสวนของบันไดทางขึน้อาคาร ที่สําคัญคือที่เจดียจุลประโทน นครปฐม ทีมีลกัษณะ
ราวกนัตกทีโ่คงมนลงมารับกบัแผนพืน้ที่เปนรูปโคงอยางอัฒจันทร 

    สิ่งทีพ่บเหน็ไดเปนชุดฐานอาคารเปนสวนใหญ และนาจะกลาวไดวาลักษณะฐาน
อาคารในศิลปสมัยทวารวดมีีความสาํคัญ เห็นไดจากการทําประตมิากรรมประกอบ รวมถึงบางครัง้
ฐานอาคารก็มขีนาดใหญมาก ๆ เชนทีว่ัดโขลงสุวรรณคีรี ซึ่งอาจเปนไดที่บนฐานนัน้มีอาคารตั้งอยู
ดานบน  แบบฐานไพททีี่วัดพระแกว 

    อาคารทางศาสนาอาท ิวหิาร หรือพระอุโบสถ แมไมปรากฏหลักฐานอาคารชัดเจนแตก็
เชื่อไดวามีการใชงานของพืน้ที่ในแบบวหิาร หรือพระอุโบสถแลว เชนที ่  โบราณสถานบานโคกไม
เดน จ.นครสวรรค ไดพบใบเสมาปกอยูในพื้นที่โลง  หรือที่วัดโขลงสวุรรณคีรีที่มีฐานอาคารยาวและ
ขนาดโต จนไมนาจะเปนเพยีงฐานเจดยี 
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แผนผังที่  7  ผังโบราณสถานเจดียจุลประโทน ในการกอสรางระยะที่ 1 และ 2 

ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี,พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระปฐมเจดีย  (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน) ,2542), 54. 
 

 
 
ลายเสนที ่1 : รูปต้ังโบราณสถานเจดียจุลประโทนในการกอสรางระยะที่ 1 และ 2 

ที่มา :สํานกังานโบราณคดีและพิพธิภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สพุรรณบุรี, พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระปฐมเจดีย  (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน) ,2542), 54. 
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แผนผังที่  8  ผังโบราณสถานเจดียจุลประโทน ในการกอสรางระยะที่ 3 
ที่มา :สํานกังานโบราณคดีและพิพธิภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สพุรรณบุรี, พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระปฐมเจดีย  (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน),2542), 55. 
 
 

 

 
 

ลายเสนที ่2 : รูปต้ังโบราณสถานเจดียจุลประโทนในการกอสรางระยะที่ 3 
ที่มา :สํานกังานโบราณคดีและพิพธิภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สพุรรณบุรี, พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระปฐมเจดีย  (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน) ,2542), 55. 
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ลายเสนที ่3 : ลักษณะโบราณสถานเจดียจุลประโทนชั้นในที่ถกูพอกทบั 
ที่มา :สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สพุรรณบุรี, พพิิธภณัฑสถานแหงชาติ 
พระปฐมเจดีย  (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน) ,2542), 56. 
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แผนผังที่  9    ผังเจดียองคที ่1 ณ โบราณสถานโคกไมเดน จ.นครสวรรค 
ที่มา : กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม (พระนคร : หางหุนสวนจํากดั ศิวพร, 
2508), 12. 
 

 
 

ลายเสนที ่4 : รูปต้ังเจดียองคที่ 1 ณ โบราณสถานโคกไมเดน จ.นครสวรรค 
ที่มา : กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม (พระนคร : หางหุนสวนจํากัด ศิวพร, 
2508),12. 
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แผนผังที่  10  ผังเจดียองคที ่3 ณ โบราณสถานโคกไมเดน จ.นครสวรรค 

ที่มา : กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม (พระนคร : หางหุนสวนจํากดั ศิวพร, 
2508), 18. 

 
 

ลายเสนที ่5 : รูปต้ังเจดียองคที่ 3 ณ โบราณสถานโคกไมเดน จ.นครสวรรค 
ที่มา : กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม (พระนคร : หางหุนสวนจํากดั ศิวพร, 
2508), 18. 

 
 

แผนผังที่  11  ผังเจดียองคที ่13 ณ โบราณสถานโคกไมเดน จ.นครสวรรค 
ที่มา : กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม (พระนคร : หางหุนสวนจํากดั ศิวพร, 
2508),18. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

106

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่19  เจดียองคที ่13  ณ โบราณสถานอูทอง จ.สพุรรณบุรี 
ที่มา : ภาพถายในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 
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แผนผังที่  12  ลักษณะผังเจดียองคที่1,6,7,9,13,14  ณ โบราณสถานดงแมนางเมือง จ.นครสวรรค 
ที่มา : สุภรณ โอเจริญ, นครสวรรค : รัฐกึ่งกลาง (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2528), 553-574. 
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   ประติมากรรม 
    ซึง่มักเปนรปูสัตว โดยเฉพาะ สงิโต และชาง โดยเฉพาะสงิโต จะมีลักษณะทาทางที่

แตกตางออกไปจากสงิโตที่คุนเคยในสมัยปจจุบันอยางเห็นไดชัด  นอกจากนี้ก็ปรากฏภาพบุคคล 
โดยเฉพาะภาพเทวดา  ซึ่งมีลักษณะสองแบบคือ แบบที่เปนคนแคระ จะมีลกัษณะอวนทวน
สมบูรณตามแบบลักษณะนยิมในศิลปแบบทวารวดีที่เหน็ทรวดทรงและปริมาตรที่บกึบึนแตมีความ
นุมนวล  และแบบบอบบางแตงองคทรงเครื่อคลายกับศิลปกรรมของชวา ซึ่งในทีน่ีผู้ศึกษาเชื่อวา
นาจะไดรับการถายทอดอทิธิพลถงึกนั เนื่องจาก ลักษณะแบบบางของเทวดาทีพ่บ จะเปน
ประติมากรรมประดับศาสนสถานที่เมืองคบูัว จ.ราชบุรี ซึ่งอยูไปทางตอนใตของกลุมเมืองในสมัย
ทวารวดี ที่ใกลกับกลุมอารยธรรมแบบชวา  แตอยางไรก็ตามหากสืบสาวตนเคาของศิลปกรรมแลว
ก็จะไปตกลงทีอิ่นเดียดวยกันทั้งสิน้  เราจึงอาจเหน็ลกัษณะรวมทางศิลปกรรมของทัง้สองอารย
ธรรมได 

    สิ่งที่ตองสงัเกตคือการประดับตัวประติมากรรม  โดยเฉพาะรูปบุคคล ที่จะเหน็ตางห ู
สรอยคอ  สายสะพาย  ชายผา  ที่ลวนแตมีลักษณะเฉพาะที่ปรากฏรวมกับการประดับตกแตงใน
สวนอืน่ ๆ ขององคประกอบตาง ๆ ทางสถาปตยกรรมดวย อาท ิลายดอกไม  ,โซคลอง หรือจังหวะ
การวางลวดลายแบบเปนหวง ๆ ที่แมจะเปลี่ยนรูปแบบแตยังคงไวซึง่จังหวะนั้น 

   องคประกอบทางสถาปตยกรรมอื่น ๆ 
    ทีพ่บมากคอืเสาธรรมจักร บางครั้งประกอบกับกวางหมอบ  ลวดลายที่ปรากฏบน

ธรรมจักรแตละวงจะแตกตางกันออกไปในรายละเอียด แตอยูในระเบียบลวดลายพรรณพฤกษา 
และลักษณะของกลีบบัวอยางชัดเจน  ในสมัยนีย้ังไมปรากฏลวดลายกนกแบบปจจบุัน  นอกจากนี้
ยังมีองคประกอบลายงาย ๆ แบบเรขาคณิตแตมีพลังทางทรวดทรงและปริมาตร  บริเวณหัวเสา
ธรรมจักรจะปรากฏลักษณะการประดับตกแตงแบบพวงอุบะทิ้งชาย 

    นอกจากนีย้ังมีชิน้สวนประดับสถาปตยกรรม ซุมคูหาในลักษณะซุมโคง แผกวาง ซี่งเปน
ทรงที่ตางไปจากทรงหลงัคาหรือซุมประตทูี่พบเหน็ในรปูแบบศิลปปจจุบันอยางชัดเจนเชนกนั  ใน
ซุมคูหาบางครัง้จะมหีนาบุคคลประกอบอยูในซุม เชนทีช่ิ้นสวนซุมคูหา ทีพ่ิพธิภัณฑสถานแหงชาติ
อูทอง   และในชิ้นสวน(ที่อาจเปนฐานเสาธรรมจักรขนาดใหญ)ศิลาจําหลกัเปนรูปอาคารงอกซอน
ชั้นบนกลีบบัวซึ่งพบที่พระปฐมเจดีย ปจจุบันเก็บรักษาอยูในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

    โดยภาพรวมของรูปแบบสถาปตยกรรมแบบทวารวดี จะเห็นถึงลักษณะของความหนกั
แนนแตนุมนวล เนื่องจากการใชวัสดุอิฐกอเปนสําคัญ  โดยไดมีความพยายามลดทอนความเปน
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กลุมกอนของปริมาตรอาคารโดยการซอนชั้น ซอยชอง ทําหองคหูา  สรางจังหวะตาง ๆ  เพื่อลด
ความหนกัของปริมาตรอาคารลง   

 
 

 
 

ภาพที ่20  ลักษณะโบราณสถานเจดียจุลประโทน จ.นครปฐม 
 

 

 
 

ภาพที ่21  ลักษณะโบราณสถานวัดโขลง คูบัว จ.ราชบุรี 
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ภาพที ่22  ซุมประกอบสถาปตยกรรมสมยัทวารวดี ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
 

 
 

ภาพที ่23  ลักษณะกุฑ ุศิลปวัตถุสมัยทวารวดี ในพิพธิภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 
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ภาพที ่24 องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ปรากฏบนศิลปวัตถุสมัยทวารวด ี
ในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

 
 

 
 

ภาพที ่25  ลักษณะลวดลายที่ปรากฏบนศิลปวัตถุสมัยทวารวด ี
ในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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ภาพที ่ 26  ลกัษณะบัวปนู ศิลปวัตถุสมัยทวารวด ีในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

 
 

 
 

ภาพที ่27 ชิ้นสวนศิลปวัตถสุมัยทวารวด ี ในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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ภาพที ่28 ฐานรับธรรมจักรสมัยทวารวด ี ในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 
 
 

 
 

ภาพที ่29 เสาธรรมจักรสมัยทวารวด ี ในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

114

 
 

 
 
ภาพที ่30 ประติมากรรมรูปบุคคลสมัยทวารวดี  ในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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ภาพที ่31 ลวดลายประดับสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี  ในพิพธิภัณฑสถานแหงชาติพระ
ปฐมเจดีย 

 

 
 
 
ภาพที ่32 ชิ้นสวนศิลปกรรมสมัยทวารวดี  ในพิพธิภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
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ภาพที ่33  พระพิมพสมัยทวารวดี  ในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 
 
 

 
 

ภาพที ่34 เคาโครงสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีบนใบเสมา เมืองฟาแดดสูงยาง 
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ภาพที ่35 เคาโครงสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีบนใบเสมา เมืองฟาแดดสูงยาง  
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ภาพที ่36 เคาโครงสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีบนใบเสมา เมืองฟาแดดสูงยาง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

การสรางงานพุทธสถาปตยกรรมไทยในปจจุบันและกรณีศึกษา 
 
การสัมภาษณผูทรงคุณวฒุิ 

    การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เปนการเก็บขอมูลเพือ่ทราบพืน้ฐานความรูในการทํางาน
สถาปตยกรรมไทย  โดยมจีุดมุงหมายเพือ่ทราบความคิดเห็นตอการสรางงานสถาปตยกรรมไทยใน
สมัยปจจุบนัเปนหลกั ประกอบไปดวย คณาจารยที่กรุณาเปนวทิยากรในหลักสูตรที่ผูศึกษาทํา
วิทยานิพนธอยูนี ้ ซึ่งไมอาจขอสัมภาษณไดทุกทาน จึงเก็บขอมลูเทาที่จะสามารถทาํไดในกรอบ
เวลาที่มอียู  นอกจากนี้ตัวผูศึกษาเห็นควรที่จะไดถามถงึความคิดเหน็ของพระภิกษุในสวนที่
เกี่ยวของกับการสรางงานสถาปตยกรรม เนื่องจากทานเปนเสมือน ผูใชงานอาคารโดยตรง ซึ่งไดรับ
โอกาสสัมภาษณจาก พระไพศาล  วสิาโล ผูมีผลงานการศึกษาภาพปญหาของพทุธศาสนาใน
ปจจุบันอยูดวยเชนกัน 

 
   อาจารย ดร.ประเวศ ลมิปรังษ ี

     ผูที่จะทาํการออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยไดนั้น ตองรูเร่ืองราวทางพทุธศาสนาวา มี
ความเปนมาอยางไร อาคารแตละประเภทเกิดขึ้นมาไดอยางไร เมื่อไหร   พทุธานุญาตกําหนดเรื่อง
อะไรไวบาง  ตองตั้งคําถามวา ออกแบบอะไร เพื่ออะไร   
     การศึกษาสถาปตยกรรมไทยจาํเปนตองศึกษาหลักศาสนาควบคูไปดวย  งาน
สถาปตยกรรมตองมีเหตุผล ไมเบียดเบยีนผูคน  ตัวศาสตรนั้นอาจเปนภัยตอมนษุยชาต ิแตถาเปน
ประโยชนตอสังคมไดจริงก็จะยกระดับเปนศิลป  สถาปตยกรรมทางศาสนาเปนศาสตรที่ตองถงึ
ศิลป ผูคนเหน็แลวชอบ เห็นแลวมีความสขุ  เกิดประโยชนตอสังคม 
     ในสมยักอนการสรางวัดพระมีบทบาทมาก แตเพราะทานมวีิชาเหมือนเปนสถาปนิก   
ตางจากปจจบุัน ทีพ่ระไมไดเรียนรูศาสตรนั้นแลว แตทาํไปตามอําเภอใจ จึงทาํใหเกิดผลเสีย
ตามมา  ศาสตรที่เรียนกนัอยูในปจจุบนัอยางในมหาวทิยาลยั เรียนกันยงัไมจบจริง ๆ เปนเพยีง
เบื้องตนเทานัน้  สิง่ที่เขียนออกมาตองเขาใจวาจะเปนรูปเปนรางขึ้นมาอยางไร มีคนถามตองตอบ
ไดวาวิธกีารเปนอยางไร การสรางงานคอนกรีต  ตองมีความรู ไมใชทําเปนถ้าํ อากาศไมระบาย
ถายเท กลายเปนที่อับอากาศ และสะสมความชืน้ สงผลเสียตอสุขภาพของผูใชงาน 
     การสรางพทุธสถานนัน้มสีวนสาํคัญเปนแกนคือสวนพุทธาวาส สวนนี้จะเกี่ยวของกับ
พระพทุธเจาเทานั้น อะไรที่ไมเกี่ยวตองไปอยูที่อ่ืน ไมปะปนกนัอยางทีท่ํากนัอยูในสมัยนี ้ สงัฆาวาส
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จะอยูตรงไหนก็ได แตตองสันโดษ ประหยดั มีทีท่างรับแขกได หรือฉันไดอยางเหมาะสม มิใชใหคน
ไปสงอาคารแบบลับตาคนถงึในหอง 
     การวางองคประกอบในเขตพุทธาวาส มีหลักเกณฑหลายแบบ อยางเชนสโุขทัย ตองหนั
ไปทางทิศตะวนัออก เพราะเปนทีท่ี่พระพทุธเจาหันพระพกัตรไปในตอนตรัสรู  แตขอเท็จจริงในบาน
เราทานผูรูวา พระพทุธเจาจะหันไปทิศทางใดก็เปนมงคลทั้งสิน้ ขอใหหนัไปในทางสัญจรเปนอนั
ใชได 
  

   รองศาสตราจารยฤทยั ใจจงรกั 
    ผูที่จะทาํการออกแบบสถาปตยกรรมไทยควรมีความรูในหลักใหญ ๆ สามประการคือ 

หนึง่ ความรูพื้นฐานในเรื่องขององคประกอบสถาปตยกรรมไทย ไมวาจะเปน ชอ
ฟา ใบระหา หางหงษ เปนตน โดยตองเขียนใหเปน 

     สอง รูประโยชนใชสอยในอาคารแตละประเภทวาเปนอยางไร ขนาดเทาไร อาจไม
จําเปนตองยอนกลับไปถงึสมัยพทุธกาล ตองดูวาการใชงานในทกุวันนี้มีความตองการหรือความ
จําเปนในเรื่องใดบาง 

สามความรูในเร่ืองของโครงสรางทางสถาปตยกรรมไทย 
    สิ่งสําคัญของการออกแบบคือ ตองรูเขาใจในเรื่องของรูปทรง ลักษณะ จงัหวะ  โดย

อาศัยการศึกษาจากงานด ีๆ ของครูชางที่ทาํมาแลว     งานสถาปตยกรรมไทยนั้นมีพลัง  ศิลปเปน
เร่ืองของความมีพลัง      

    นอกจากนีค้วามรูในทางศาสนานับวาจําเปนตองม ี  เชน เสมาไมจําเปนตองมีเกา
ตําแหนง มีแคสี่ก็ได แตตองรูวาเสมาและนิมิตตองอยูตรงกัน  ตองรูเร่ืองเหลานี้ประกอบกับแนวคิด
ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับปจจุบัน เชนวาจะทําใหเปนวัดชุมชน เปนตน และตัววัดเองตองมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติของสงฆ 

    งานสถาปตยกรรมทางศาสนานั้นมีสองแบบ คือแบบสวยงามตกแตงแพรวพราว และ
แบบเรียบ ๆ  สมถะ  การสรางอาคารโดยเฉพาะในสวนของสงฆ พวกกฏิุนั้นตองงาย ๆ อยาใหพระ
สบายจนเกนิไป การจะเลือกใชรูปแบบใดก็ขึ้นอยูกับเจาของวัด   แบบสวยงามจะโนมนาํคนไดงาย
แตที่สุดแลวกย็ังเปนลักษณะของการติดยดึ  ขณะที่แบบสมถะจะเนนในเรื่องของปญญาเปนหลัก 
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   รองศาสตราจารยสมใจ  นิ่มเล็ก 
    การออกแบบสถาปตยกรรมไทยตองดูวาตั้งอยูที่ใด  มีศิลปกรรมใดมาเกีย่วของ ศิลปที่

เกี่ยวของนัน้ไปดูไดจากที่ไหนบาง เพื่อจะไดศึกษาถงึลักษณะเดนของศิลปนั้นๆ    
    การสรางวดัในปจจุบันพระสรางกนัเองเสียมาก ขาดการแนะนําจากผูรู จงึทาํใหเกิด

ปญหาตามมามากมาย  การสรางอาคารตองดูเร่ืองของการใชงานเปนหลกั มีคนใชมากนอยขนาด
ไหน  อาคารทีส่ําคัญจะวางหันหนาเขาหาทางสัญจร ไมใชคํานึงถึงแตทิศ  

    การออกแบบวัดในปจจุบนัที่จะดึงคนใหเขาวัดไดนั้น ตองมกีิจกรรมบางอยาง ซึ่งตาง
ออกไปจากเดมิ  เพราะคนสวนไมไดถือศาสนาพุทธกนัจริงจัง  ถาถือกนัจริงจงั ไมวาวัดไหน จะเลก็ 
ใหญ หรือเปนอยางไรจะไมคํานึง เพราะตองการเขาวัดไปทําบุญ เทานั้น 

    การสรางอาคารตาง ๆในวัด เราในฐานะผูรูตองแนะนําใหเขาเขาใจถึงขอดีที่เรา
ออกแบบ  ในความเปนจริงบางครั้งขอแนะนําอาจไมสามารถเปนขอสรุปได เพราะยังมปีจจัยอกี
หลายประการ    การจะสรางสิง่ใดกอนหลัง จะตองดูความจําเปนในการใชงานเปนหลกักอน  ซึง่ 
โดยมากจะเปนศาลาทาํบุญ และกุฏิสงฆกอน  โบสถจะมาทหีลงั 

    ผูที่จะทาํงานสถาปตยกรรมไทยได ตองรูและเขาใจโครงสราง  งานที่ออกแบบออกมาจงึ
จะลงตัว   
 

   นาวาอากาศเอกอาวุธ  เงินชูกลิ่น 
    การออกแบบงานสถาปตยกรรมไทย  โดยเฉพาะเรื่องวัด ตองดูพระวนิัยทีก่ําหนด

ประกอบสวนหนึง่ อีกสวนหนึ่งเปนเรื่องของประโยชนใชสอยทีน่ิยมในแตละยุคสมัย ซึง่มีความ
แตกตางกนัไป   

    การวางผังในสมัยกอน จะแยกเขตพืน้ที่สวนตาง  ๆ เชน พุทธาวาส สงัฆาวาส ชัดเจน 
ในขณะที่ปจจบุันรุกล้ําเขตกนัจนยุงไปหมด  กฏเกณฑในการวางผังนัน้ไมตายตัว  แตจะมีแกนหลกั 
สําคัญ ๆ หนึ่งแกน มีอาคารหลักเปนประธานหนึง่หลงั ซึง่อาจเปน เจดีย  วหิาร หรือ โบสถก็แลวแต
ยุคสมัยนยิม 

    ตัวสถาปตยกรรมเองอยูในสายวัฒนธรรม  จึงตองมกีารเปลี่ยนแปลงเปนปกติ  เพื่อให
ดํารงอยูและสบืทอดตอไปได  การเปลี่ยนแปลงจะเปนไปตามคานยิม ความคิดของแตละสมัย ซึ่ง
บางครั้งอาจไดรับอิทธิลพลจากภายนอก เชน อิทธพิลจนีในสมยัรัชกาลที่ 3 

    การสรางวดัจะสรางตามกําลังของผูสราง ดทีี่สุดของผูสราง แตไมใชสรางใหพระอยู
สบายจนไมเหมาะตอการปฏิบัติธรรม เร่ืองของเทคโนโลยีกอสรางปจจุบนับางอยางก็สูของเกา
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ไมไดเชน กระเบื้องในสมัยกอนจะแกรงทน กวาของปจจุบันมาก วดัที่เหมาะสมในปจจุบนันี้ควร
บริการชุมชน  เปนของชุมชน พึง่พากนั 
 

   พระไพศาล  วิสาโล 
    ขอมูลทางสังคม 
    หากมองถงึความรุนแรงของปญหาระหวางวัดและสังคมแลวก็สรุปไดวา สงัคม มคีวาม

รุนแรงของปญหามากกวา   และเปนตัวสรางปญหาใหแกวัดดวย  
                                                                                                         สงัคมโดยรอบวัด      
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 13    ผังกรอบความสัมพนัธของวัด และสังคมโดยรอบวัด 
    แมตัววัดจะเปนแกนแกนทางสังคม  แต สิ่งที่อยูโดยรอบที่ครอบวัดไวก็คือสังคม เมื่อ

เปลือกภายนอกเปอย ก็จะทะลุมาถงึแกนกลางในที่สดุ  เหตุทีว่ดัเปนปญหาเนื่องดวยสังคมนั้น 
เพราะการทีว่ดัไมพัฒนาปรับปรุงใหมีอิทธพิลตอสังคมได  ตัวสังคมจงึพาวัดไปสูปญหาดวย   การ
ที่วัดจะแกไขปญหาทางสังคมได ตองปฏิรูปตัวเอง  เพื่อแกไขปญหาทางสติปญญา และจิต
วิญญาณใหได   เราอาจมองวาสังคมเมืองมีความเปนปจเจก ขณะที่ สงัคมชนบทมีความเปน
ชุมชน รวมกลุมกันไดมากกวาเมือง  แตแทที่จริงแลว ทัง้สองกลุม ลวนมีความเปนชุมชน หรือความ
เปนกลุม และความเปนปจเจกอยูรวมกนั การที่สังคมเมืองมีความเปนกลุมก็เหน็ไดจากการทาํ
อะไรตาม ๆ กันไป โดยไมกลาทีจ่ะทําอะไรแหวกแนวไป แมสิ่งนั้นจะเปนสิง่ที่ใหประโยชนที่ดีกวา 
หรือเหมาะสมกับตนมากกวา เชน เร่ือง แฟชั่น การแตงกาย  การใชเทคโนโลยีตาง ๆ เปนตน 
     ในยุคปจจบุันอาจไมมีความจาํเปนเชนเดิมอีกตอไป ที่จะใหวัดกับชุมชนกลับมามี
ความสัมพันธกันเชนอดีต แตพื้นที่สําหรับชุมชนอาจมีกลุม หรือองคกรใหม ๆ  เขามาทาํหนาที่แทน   
โดยในชนบทพื้นที่เพื่อชุมชนเชนนี้ในวัดยงัคงมีความสาํคัญอยูมาก  แตในเมืองคนจะหนัไปหา
หางสรรพสินคาตาง ๆ แทน เพราะไมรูจะไปรวมกนัทาํกจิกรรมหรือหยอนใจกันที่ไหน เนื่องจากคน
เมืองยงัขาดพืน้ที่สาธารณะอยูมาก ถาวดัสามารถจัดพื้นที่เพื่อการหยอนใจ เชน สวน  ลานกีฬา  

    วัด  
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หรือกิจกรรมตาง ๆ ใหคนเมือง ก็จะเปนประโยชนมาก  ทั้งนี้วัดควรจัดทํา ทัง้ทาํดวยตัวเอง และ
หรือรวมมือกบัหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนก็ได  วัดในชุมชนในเมืองมักจะไมคอยสัมพันธกับผูคน
โดยรอบวัดนัก เพราะผูคนจะไมผูกติดกับพื้นที่ เขาจะวิง่ไปหาวัดที่จะใหในสิ่งที่ตองการไดแทน เชน 
พระเครื่อง  ศลิปกรรมในวัด  หรือเกจิอาจารยตาง  ๆ   เปนตน  วัดที่จะสัมพนัธกับชุมชนได จะตอง
มีความเขมแขง็เพยีงพอ และมีบทบาทใหม ๆ ที่สมัพนัธกับความตองการของชุมชนได 
     ปญหาของวัด ถาจะมองกันใหดีแลวจะพบวา สิง่ที่เปนปญหามากที่สุดก็คือ พระในวัด 
ซึ่งขาดการศึกษา จงึไมอาจสั่งสอนศีลธรรมได  ยิ่งในสมัยปจจุบนัที่คนสามารถหาธรรมะภายนอก
วัดไดอยางงายดาย ดวยแลว พระจงึดูไมมีบทบาทสาํคัญอะไรไปกวา การเปนผูประกอบพิธกีรรม
ทางศาสนาใหญาติโยมเพียงอยางเดยีว และโดยเฉพาะอยางยิ่งพิธกีรรมในงานศพ  
      พระสวนหนึ่งซึง่ก็เปนจาํนวนไมใชนอย เขามาบวชเพื่อการศึกษา เนื่องจากการเปนเพศ
ฆราวาส อาจไมเอื้ออํานวยในทางทุนทรพัยนัก   และบางคนก็บวชเขามาโดยหวงัลาภยศ เพื่อการ
แสวงหาผลประโยชนตาง ๆ ที่เนื่องกนัไปกบัตําแหนงตาง ๆ ที่ไดรับ ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการบอน
ทําลายพระพทุธศาสนา   ในสวนของการบวชเพื่อการศึกษานั้น  มีมานานแลว โดยเฉพาะใน
สมัยกอนที่ยงัไมมีโรงเรียนเชนปจจุบนั   ซึ่งการศึกษาของพระควรจะไดเรียนรูทั้งทางโลก และทาง
ธรรมประกอบกัน  ใหความรูทางโลกเปนตัวเสริมและสื่อธรรมะใหได โดยคนใหพบวา วิชาทางโลก
มีจุดออนมากนอยแคไหน  และจะเอาธรรมะเขาไปกาํกบัไดอยางไร  ไมใชมุงเรียนวชิาทางโลกเพื่อ
ไปประกอบอาชีพ แตก็ปฏิเสธไมไดวาบางสวนคงตองเรยีนเพื่อการประกอบอาชพี แตอยางนอย ก็
จะเขาใจวธิีใชวิชาทางโลกอยางมีธรรมะกาํกับ  การจะตัดวิชาทางโลกออกไปก็ไมควร เพราะใน
สังคมสงฆยังตองการพระรุนใหมที่มีความรูความเขาใจวิชาทางโลก เพื่อชวยกนัพัฒนาวงการพระ
ศาสนาใหเหมาะตอยุคสมัยปจจุบันอีกมาก  สําคัญที่การบวช ควรไดรับการกลัน่กรอง อยางดี และ
เมื่อบวชแลวกค็วรไดรับการกลอมเกลาไปตามลําดับ พรอมทัง้กาํกับความประพฤติใหเหมาะสม  
ผูคนในสังคมควรจะมองวาการบวชแตนอย 3 วนั 5 วนั หรือวา 7 วนั จะไดประโยชนอะไรบาง ถา
ไดไมคุมเสีย ก็ยกเลกิเสียจะดีกวาไหม  สมัยกอนเขาบวชกนัอยางนอยตองเปนพรรษา  เราจะเอา
เวลาที่เรงรัดมาเปนตวัตัดสินผูที่เหมาะสมตอการบวชคงยาก  สรุปแลวการบวชพระตองใชเวลา
และกระทาํอยาง 
                 กลัน่กรอง                   กลอมเกลา                    กํากับ 
     กิจกรรมบางอยางของพระหากดูแลวไมเหมาะสมก็อาจตองหาผูชวยมาทาํหนาที่ตรงนัน้
ให  เชนลกูศิษยวัด  หรือพทุธศาสนิกชนทั้งหลาย  เปนตน  สังคมเปนสวนสําคัญมากที่จะตองเขา
มาชวยกนัดูแล อยางนอยตองมาชวยสงเสริมพระ ใหสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อประโยชนตอ
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สังคมใหได เมื่อเหน็พระทํากิจกรรมบางอยางที่ดูไมเหมาะสม อาจเนือ่งจากขาดคนชวยเหลือ เรา
ตองเขาไปชวยทําแทน เชนอยางที่ถามวาเห็นพระเดนิอยูในตลาดซีดี ก็ควรเขาไปเสนอตัวชวยเหลอื 
วาทานตองการอะไร เราจะไดชวยเลือกหาใหทาน การเหน็ทานทําสิง่ไมควร แลวปลอยผานไป กถ็ือ
เปนความประมาท  พุทธศาสนิกชนตองเขาไปรวมชวยแกปญหาของสงฆ แตก็ตองทาํอยางปลอย
วาง แยบคาย และไมติดยึด  

    ตวัวัด 
     หากจะพูดถึงขอบเขตของการสรางถาวรวัตถุในวัดแลวนัน้ คงไมมขีอบเขตอยางแนชัด 
วัดในตอนนี้ถามีเงนิมากก็ตองการสรางถาวรวัตถ ุ เพื่อไมใหเงนิถกูเกบ็ไวเฉย ๆ จะไดฉลองศรัทธา
ใหญาติโยมไดเห็น อีกทั้งก็เอื้อประโยชนตอชุมชน เพราะเมื่อมีการกอสราง กเ็กิดการจางงาน  มี
อาคารใชงานเกิดประโยชนตอผูคนที่มาวัด อีกทัง้เปนหนาเปนตาใหแกชุมชนอีกดวย   การกอสราง
ถาวรวัตถุในวดันั้นในระยะหลังทาํกนัวิจิตรมากเหลือเกนิ สมัยกอนก็ไมไดทํากนัขนาดนี ้ และพระ
เองก็มีบทบาทในการกอสรางมาโดยตลอด  ดังจะเห็นไดวาสมัยกอนมีพระทีเ่ปนชางมาก เวนแตวดั
สําคัญ ๆ ในเมืองก็มีแรงงานที่ชวยจัดการเรื่องการกอสรางรวมกับพระ การจัดการสิง่กอสรางตาง ๆ 
ของวัดในปจจบุัน ฆราวาสตองเขามาชวยเพราะมขีอไดเปรียบทั้งทางดานสตปิญญาและเวลา 
มากกวาพระ พรอมทัง้การรวมมือกันของชุมชน  อยางนอย ตองรับรูและยอมรับในการสราง
ถาวรวัตถุในวดัของตน  การกอสรางทีดู่ไมเกินเหตุคือ  ไมสรางจนเยอะมาก หรือใหญมาก
จนเกนิไป  ตวัรูปแบบเองกค็งมีการเปลีย่นแปลงอยูแลว เพยีงแตวาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหน 
ทางดี หรือทางเสื่อม จะสะทอนยุคสมัยหรือไม    ถาวรวัตถุในวัดเองหากจะมีปญหาก็คงเปนเรือ่ง
ของการสะทอนความเปนโลกวัตถนุิยมมากเกนิไป  ความเรงดวนในการจัดการวดัมิใช การสราง
ถาวรวัตถุตาง ๆ  แตอยูที่ พระสงฆที่จะตองมีการจัดการทั้งทางดานคุณภาพ กับปริมาณ ของพระ 
และความสัมพันธอันดีของพระกับชุมชน  แตอาจเพราะการเลื่อนตําแหนงในสงัคมสงฆเกีย่วของ
กับการสรางถาวรวัตถ ุจึงเกดิปญหาดังที่เห็น 

    วัดที่ดีควรเปนวัดที่ประกอบไปดวยสิ่งที่ดีสองสวนดวยกนัคือ 
  -มีสิ่งแวดลอมที่ดี สอดคลองสัมพันธกับธรรมชาติ และชมุชน 
  -พระสงฆดี มคีุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม คุณภาพทีว่าคือ มี จริยธรรม มี
สมาธิภาวนาและมีความสัมพันธอันดีกับชาวบาน 

    การหารายไดของวัดอยางที่เหน็ในชุมชนเมืองก็เปนเรือ่งทีห่ลีกเลีย่งไดยาก เพราะ
ถาวรวัตถุในเมืองจําเปนตองมีคาใชจาย และการอุปถมัภวัดอยางที่เคยเปนมาในอดีตก็ขาดหายไป 
วัดเลยตองจัดการเอง 
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    บทบาทของพทุธบริษทั 
    บทบาทของพระอยางที่กลาวไวแลวในขางตนคือเร่ืองของการขวนขวายศึกษา ใหมี

ความรูเพื่อส่ังสอนศีลธรรมแกพทุธศาสนิกชนใหได  รวมทั้งบทบาททีส่ําคัญอีกบทบาทหนึง่คือการ
สงเคราะหชุมชน  การจะเลนเรื่องจิตใจลวน ๆ แตเพียงเรื่องเดียวไมอาจดึงคนเขาวัดได  การ
สงเคราะหทางดานปจจัยสี ่ใหความหวังทางวัตถุ หรือใหกําลังใจทางเศรษฐกิจจึงสาํคญั 
     เนื่องจากปญหาสําคัญของบานเมืองเราเปนเรื่องเศรษฐกิจ คือ ความยากจน อาจรวม
เร่ืองยาเสพตดิดวยก็ได  วดัตองชวยกนัแกปญหาหรือใหกําลงัใจ ทั้งตองสงเสริมทางจริยธรรม และ
ธรรมะเขาไปสอดประสานกบัการสงเคราะหชาวบานใหได  การรับธรรมะจะไดผล ตองมีปจจัย
แวดลอมทางสังคมทีพ่รอม ปลอดจากปญหาตาง  ๆ  ทั้งปญหาทางธรรมชาติ และปญหาของผูคน
เอง ซึง่เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงเนนย้ํามากอนแลว 

    บทบาทของฆราวาสก็เขามาชวยกิจการงานบางอยางใหพระ อยาประมาท และสงเสริม
ใหพระไดมีบทบาททางสังคม 

 
    สาระพทุธธรรมอันเปนหวัใจสําคัญของพทุธศาสนา 
    สาระสาํคญัที่ทานอาจารยพุทธทาสเคยกลาวไว และยังใชไดอยูคือ สงบเยน็ เปน

ประโยชน  สงบเย็นคือตัวเราสงบเย็น  จติใจเบาบางเปนอิสระ  ทีว่าเปนประโยชนคือประโยชนตน 
และ มีความเมตตากรุณา สงเคราะหผูอ่ืน   ที่วาเปนประโยชนตอผูอ่ืน คือการชวยผูอ่ืนโดยที่ตนเอง
ก็ตองไมเรารอน แมจะเร่ิมตนที่ตวัเอง แตก็ไมไดหยุดเพยีงแคนัน้  ตองขยายไปสูผูอ่ืนดวย    

    อันที่จริงคนมีแนวโนมที่จะเขาวัดอยูแลว แตวัดไมตอบสนอง  วัดจงึตองปรับตัว  ทําให
สังคมเหน็คุณคาของธรรมมะและพรอมในการเปดรับคนเขาวัดใหได 
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การสรางงานสถาปตยกรรมไทยในปจจบุัน 
    การศึกษาในหวัขอนี ้ ตองการศึกษาเพื่อทราบถึงเทคโนโลยีอาคารที่ทุกวันนี ้ ที่เรามี

ความรูในดานเทคนิคทางการกอสรางมากขึ้น   สถาปตยกรรมไทยในสมัยกอน เปนครูใหไดเรียนรู
ในหลาย ๆ เร่ือง   หนึง่ในนัน้คือปญหาในงานสถาปตยกรรมไทย ที่ผานกาลเวลามานานจนเกิดการ
เสื่อมสภาพ จนมีปญหาตาง ๆ เกิดขึน้กับอาคาร  สวนหนึง่นัน้เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได   และอีกสวนหนึง่ก็อาจเกิดจากการใชงานอาคารอยางรูเทาไมถงึการณ  ในระหวาง
การศึกษาในหลักสูตรนี้ไดมีโอกาสพบเหน็ปญหาตาง ๆ หลายประการ แตขอมุงประเด็นไปที่ความ
เสียหายอนัเกดิจากธรรมชาติเปนสําคัญ  ซึ่งประเดน็สาํคัญคือ  ความเสียหายอันเกิดจากน้ําฝน
ร่ัวซึม และความชื้นจากพืน้ดินขึ้นมาทาํลายภาพผนงัอาคาร 

    ปญหาในเรือ่งของน้าํฝนนัน้ ทําลายความเสียหายใหกับโครงสรางฝาเพดานของอาคาร 
รวมถึงงานจิตรกรรมฝาผนังบางสวนที่อยูในทางไหลของน้ําฝน ซึ่งนอกจากจะทาํลายศิลปกรรมที่
ปรากฏในโครงสรางอาคารแลว ยงัทาํใหเกิดปญหาและความไมสะดวกในการใชงานตามมา 
     สวนในเรื่องของความชืน้ใตดิน จะขึ้นมาทําลายจิตรกรรมฝาผนังในสวนลางเชนกนั  
หากศาสนสถานที่ตองประสบปญหาทั้งฝนรั่วซึม และความชืน้แทรกซึมอยูในผนงั กจ็ะเกิดความ
เสียหายตอศิลปกรรมเปนอยางมาก 
     อาคารบางหลังถูกปดตายเนื่องจากไมมีการใชงาน หรือนาน ๆ ครั้งจึงจะใชงานสักท ี 
ทําใหเกิดความอับช้ืนของอากาศภายใน นอกจากจะมีปญหาตอศิลปกรรมที่ตัวอาคารแลว ยงั
สงผลเสียตอสุขภาพของผูใชอาคารดวยเชนกนั   แตการเปดอาคารไวตลอดเวลาเพือ่ใหมีแสงแดด
สองถึง และอากาศถายเทไดดีในยุคสมัยปจจุบัน อาจจําเปนตองมกีารดูแลกันเปนอยางดีเพื่อให
รอดปลอดภัยจากการคุกคามในทรพัยสนิของวัดเนื่องจากมิชฉาชีพ หากไมตองมีผูมานั่งดูแล
อาคารเชนนัน้แลว  อาคารจะสามารถดูแลตัวเองเพื่อใหรอดปลอดภัยจากทั้งธรรมชาติ และมนษุย 
ไดหรือไม 
     การสรางงานสถาปตยกรรมไทย ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเพื่อชวยแกปญหา
ดังกลาวขางตนดูเหมือนจะไมงายนกั แตนบัเปนโอกาสทีด่ีที่ อาจารยวนิดา พึ่งสนุทร เปนสถาปนิก 
ทางดานสถาปตยกรรมไทยทานหนึ่ง ที่ทาํงานออกแบบสถาปตยกรรมไทยควบคูไปกับการ
ออกแบบทางเทคโนโลยีอาคาร เพื่อใหตอบสนองตอสภาพปญหาตาง ๆ ที่อาคารตองประสบพบ
เจอ โดยการทํางานรวมกับ  อาจารยบญัชา   ชุมเกษร  วิศวกรที่มีประสบการณทํางานดาน
สถาปตยกรรมไทยมาไมนอย ทาํใหงานออกแบบของ อ.วนิดา พึ่งสนุทร เปยมดวยคุณคา และ
คุณภาพ สามารถแกปญหาดังกลาวขางตนไดหลายประการ  โดยในการศึกษานีจ้ะไดนํา อาคาร
ศาลาการเปรีญ วัดนางช ีเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มาเปนกรณีศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

127

   อาคารศาลาการเปรยีญวัดนางช ี
    เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น สําหรับใชประกอบกิจกรรมงานบุญตามแบบ

ศาลาการเปรียญทั่วไป รองรับงานบุญทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญไดมีลักษณะเดนในดานการ
นําเอาเทคโนโลยี มาใชเพื่อแกปญหาที่เคยเกิดขึน้กบัอาคารในงานสถาปตยกรรมไทยไดหลาย
ประการคือ 

1. เทคโนโลยกีารขยายชวงเสาของอาคาร 
  เมื่อมีการนําคอนกรีตเสริมเหล็กมาใช โดยสามารถทาํใหชวงเสาของอาคารกวาง
ไดมากขึ้นกวาเดิม โดยอาคารหลังนี้มีชวงพาดกวางที่สดุที่พืน้ที่ใชสอยช้ันบนคือ    13  เมตร ซึ่งไม
ตองกังวลกับปญหาการโกงโคง หรือ หกัชํารุดของขื่อไมแบบเดิมอีกตอไป ทําใหไดพื้นที่ใชงานที่
กวางขวางสะดวกสบายมากกวาอดีต 
      2. เทคโนโลยีการปองกันปญหาฝนรั่วซมึ 
      โดยการทาํโครงสรางหลังคาใหสวนหองอาคารใชงานเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหมด มีโครงสรางแบบไมเฉพาะ ตอนบนสุดทีว่างบน Slabคอนกรีต หากเกิดการรัว่ซึมของน้ําฝน
ตอนบน ก็จะระบายออกสูปกหลงัดานขาง ซึ่งวางทอระบายเตรียมไวแลวทนัที นอกจากที่พืน้Slab 
ยังทําใหงายตอการดูแลซอมแซม ชุดหลงัคาตอนบนทั้งหมดในอนาคตอีกดวย 
      3. เทคโนโลยีการปองกันความชืน้ทีซ่ึมเขาสูพื้นหรือผนังอาคาร 
      โดยการปูแผนพลาสติกปองกันความชืน้ในพื้นชัน้เกบ็ของ ซึง่เปนพืน้ที่สมัผัส
ดินโดยตรง สวนพื้นที่ใชสอยอาคารแบบสาธารณะจะถูกยกสงูขึ้นมาจากระดับดิน มีการเจาะชอง
ระบายอากาศที่ผนงั ซึง่จะชวยลดการซึมผานของความชืน้ลงได 

          ในขณะที่เนือ้ปูนจําเปนตองทาํการขัดผวิ โดยเฉพาะในชัน้หองเก็บของเพื่อ
ปองกนัความชื้นดวยเชนกัน 
      4. เทคโนโลยีการระบายอากาศในอาคาร 

    อาคารหลังนี้ไดถูกออกแบบใหมีระบบชองเปดที่สามารถหมนุเวียนอากาศได
เขา-ออก อาคารอยางไดผล โดยใชพืน้ที่ใตหนาตาง ตลอด 2 ชั้น มกีารฝงทอข้ึนไปถงึหลังคา ซึ่ง
แมวาอาคารจะปดประตูหนาตาง แตจะไมอับเพราะมกีารไหลเวียนของลมตลอดเวลา 
      5. เทคโนโลยีการใหแสงสวาง 
      โดยการออกแบบหนาตางสูงเพื่อรับแสงธรรมชาติใหมากในขณะทีต่อนบนของ
หนาตาง มีบล็อคแกว เพื่อเพิ่มความสวางในอาคาร แมอาคารจะปดประตูหนาตาง ภายในก็ยงัมี
ความสวางจากบล็อคแกวอยู 
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      ในพื้นที่ใชงานชัน้บน บริเวณคอสองมกีารนาํแสงธรรมชาติเขาสูอาคาร ทาํให
เกิดการกระจายแสงจากบรเิวณฝาลงสูพืน้ที่ใชงานกลางอาคาร นอกจากนี้ยงัมผีลตอความรูสึก
ของผูใชงานทีไ่มอึดอัด เนื่องจากความโปรงโลง 
      ประเด็นสาํคัญอีกประการหนึง่นอกเหนอืจาก เทคโนโลยีทีก่ลาวมาขางตน ซึ่ง
ถือเปนลักษณะเดนของงานออกแบบของอาคารหลงันี้และอาจพบเหน็ไดในอาคารหลังอืน่ ๆ ของ 
อ.วนิดา   พึง่สุนทร คือ การออกแบบโครงสรางจะกระทําไปพรอมๆ กับการออกแบบอาคารเมื่อเขา
ไปอยูในอาคารจะเหน็ถึงลกัษณะโครงสรางที่เปนอนัหนึ่งอันเดียวกับสถาปตยกรรม อาคารตาง ๆ ที่
ทานออกแบบจึงมีความงามของอาคารเกดิขึ้นตั้งแตโครงสรางอาคารออกมาถงึรูปนอก 

    จากกรณีศกึษาขางตนนีจ้ะเหน็ไดวา ผูออกแบบไดนําเทคโนโลยีใหมๆ ใน
ปจจุบันเขามาชวยแกปญหาที่เคยเกิดขึน้กบัอาคารอยางไดผล กลาวไดวาอาคารหลงันี้เปนอาคาร
ที่สามารถดูแลตัวเองไดในระดับหนึง่แมไมมีการใชงาน แตก็ยังคงเกดิการหมนุเวียนของอากาศและ
มีแสงสวางสองถึง อันเปนผลดีตอสุขภาพของผูใชอาคารทุกคน ซึ่งผูศึกษาจะไดนําขอดีตางๆ 
เหลานี้ไปประยุกตใชในงาน ออกแบบวัดดงแมนางเมืองตอไป 

 
 

 

 
     ลักษณะสถาปตยกรรมภายนอก                โครงสรางและการดึงแสงธรรมชาติเขามาใช 
 
 

ภาพที ่37  อาคารศาลาการเปรียญ วัดนางชี ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
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 กรณศีึกษา 
    การศึกษางานตัวอยาง เลือกจากวัดทีม่ีพัฒนาการในการดําเนนิงาน เพื่อใหสามารถรับ

ใชสังคมในปจจุบันได สอดคลองกับความตองการทั้งในชุมชนเอง และสรางศรัทธาใหสามารถรับ
ใชสังคมไดในวงกวาง  กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนีน้ับเปนการปรับตัวของวัดใหเปนฝายรุก มิใชรอแต
จะใหคนเดนิเขาวัดดังทีเ่คยเปนมา   ซึง่มีวัดหลายแหงไดพยายามปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลง และปญหาทีว่ัดเผชิญอยูดังไดศึกษาไวแลวเบื้องตน  วัดที่นาํมาเปนกรณีศึกษา
ทั้งสามแหง และสถานปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งแหง มีความแตกตางกนัในแงของ การดึงเอา
ความสาํคัญของบริบทของพื้นที่ และปณิธานในการสรางวัดเพื่อใหรับใชสังคมไดอยางเหมาะสม
กับปจจุบัน ดงัรายนามตอไปนี ้

1. วัดจันเสน  อ. ตาคลี  จ. นครสวรรค 
2. วัดปญญานนัทาราม  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธาน ี
3. วัดพระรามเกากาญจนาภิเษก  เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 
4. เสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

     
    วัดจันเสน  จ.นครสวรรค 

     การสรางพระมหาธาตุเจดียศรีจันเสนใหเปนที่ยึดเหนีย่วจิตใจของคนในชุมชน   รวมทัง้
พิพิธภัณฑที่รวบรวมศิลปวตัถุในชุมชนเพือ่สงเสริมการเรียนรูทางวัฒนธรรม และกอใหเกิดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมในพืน้ที่ ที่สรางความภาคภูมิใจใหคนในทองถิน่ กอใหเกิดการไหลเวยีนของเงนิตรา
เขามาในชุมชน  พื้นที่วัดสงเสริมใหเกิดการจัดกิจกรรม อบรมสัมนาตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิน่ และ
ระดับชาติ นบัแตเยาวชนจนถงึบุคคลทั่วไป  และอาศยักิจกรรมตาง ๆ นี้สรางโอกาสในการสอน
ธรรมะ โดยตลอด  กิจกรรมสําคัญอีกประการหนึง่คือหองสมุดชุมชนที่ใหความรูแกทุกคนในชุมชน
ไดอยางแทจริง 
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ภาพที ่38  พระมหาธาตุเจดียศรีจันเสน  ภาพที ่39 อาคารหอสมุดชมุชน 
 
 

 
 

ภาพที ่40  ศาลาทาน้าํ 
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ภาพที ่41  ลานธรรมจักร 
 
 

 
 

ภาพที ่42  กลุมอาคารหอฉนั และกุฏิเจาอาวาส 
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   วัดปญญานันทาราม  จ.ปทุมธาน ี
     การสรางวดัเนนไปที่กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูธรรมะ  ฝกปฏิบัตทิั้งพระภิกษุสงฆ และ
ฆราวาส ทกุระดับ  ทั้งในชุมชนใกลเคยีงและ กลุมที่หางไกลออกไป  อาศัยสภาพแวดลอมที่
หางไกลจากความวุนวายของเมืองสรางพืน้ทีก่ารเรียนรูที่สงบ รมร่ืน ความสําคัญของการสราง
ถาวรวัตถุมีในระดับที่สมดุลยกับการใชประโยชนจากพืน้ที่ของธรรมชาติ  นอกจากการฝกอบรมใน
วัดแลว ก็มกีารเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางศาสนาในลกัษณะการเผยแผ ทัง้ในรปูหนงัสือธรรมะ 
หรือเทปธรรมะอีกมากมาย 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่43  โบสถธรรมชาต ิ
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ภาพที ่44  ศาลาอเนกประสงค 
 

 

 
 

ภาพที ่45  ลานธรรม 
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ภาพที ่46  สาํนักงาน-ติดตอสอบถาม 
 

 
 

ภาพที ่47  กลุมกุฏิสงฆ 
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ภาพที ่48  ทีพ่ักผูมาฝกปฏบิัติธรรม 
 
 

 
 

ภาพที ่49  โรงครัว-เก็บของ 
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ภาพที ่50  โรงครัว-เตรียมอาหาร 
 
 

 
 

ภาพที ่51   บริเวณทานอาหาร 
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ภาพที ่52   หองศิลปะ 
 

 

 
 

ภาพที ่53   หองโสต-หองสมุด 
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ภาพที ่54   รานจําหนายสื่อธรรมะ  
 

 

 
 

ภาพที ่55   อาคารกิจกรรมอเนกประสงค 
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ภาพที ่56  พืน้ทีก่ิจกรรมชัน้ลาง 
 
 

 
 

ภาพที ่57   ศาลาการเปรียญ 
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    วัดพระรามเกาฯ  กรุงเทพฯ 
     ดําเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท  “บวร” สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และ
วัฒนธรรมในลักษณะ บาน วัด และโรงเรียน รวมถึงหนวยราชการ ใหสามารถดําเนนิกจิกรรม
รวมกันเพื่อสงเสริมการเรียนรูธรรมะประกอบไปกับการเรียนรูในเชงิวิชาการ หรือการประกอบ
สัมมาชพี   โดยกิจกรรมสําคญัเปนการปลูกฝงคุณธรรมใหแกเยาวชน โดยสรางกิจกรรมใหนักเรียน
ไดเขามาเรียนรูในวัด ทั้งรุกออกไปสอนธรรมะในโรงเรียน  พรอม ๆ กับการสงเคราะหชมุชนตาม
โอกาสอนัควร ทัง้ธรรมะและปจจัยตาง ๆ แมเปนวัดที่อยูกลางเมืองแตก็มีกิจกรรมมากมาย  และ
สามารถสรางพื้นที่ที่รมร่ืนในวัดได 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่58  พระอุโบสถ   ภาพที ่59  สาํนักงานติดตอ 
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ภาพที ่60   โรงครัว 
 
 

 
 

ภาพที ่61   ศาลาการเปรียญ 
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ภาพที ่62   พืน้ทีก่ิจกรรมและอานหนังสอื 
 
 

 
 

ภาพที ่63   พืน้ทีก่ิจกรรมและอานหนังสอื 
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ภาพที ่64   สภาพแวดลอมบริเวณศาลาการเปรียญ 
 

 
     เสถียรธรรมสถาน  กรงุเทพฯ 

    ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมบุคคลทั้งธรรมะบรรยาย และปฏิบัติภาวนา โดยมกีลุม
ผูเขารวมสวนใหญเปนสตร ี และกลุมครอบครัว ของคนในสังคมเมอืงที่ตองมีภาระการงานตลอด
สัปดาห และมีเวลาวางเสาร-อาทิตย ในการมาฝกปฏิบัติ   พืน้ทีข่องสถานปฏิบัติธรรมมีความ
สะดวกในแงการใชงานสอดคลองกับวถิีชวีิตของคนสมยัใหมมาก อีกทั้งมีความรมร่ืน เหมาะแกการ
พักผอน และพัฒนาจิตใจ  นอกจากกิจกรรมธรรมะปฏิบัติ ก็มีความพยายามในการเผยแผธรรมะ
ผานสื่อส่ิงพิมพ  เทป  และรายการโทรทศันตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพือ่ใหเกิดการเรียนรูธรรมะในวง
กวาง 
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ภาพที ่65  อาคารกิจกรรมสวนกลาง 
 

 

 
 

ภาพที ่66   ลานโพธิ ์
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ภาพที ่67  ลานกิจกรรมเยาวชน 
 

 

 
 

ภาพที ่68   อาคารรานคาสือ่ธรรมะ และซุมติดตอสอบถาม 
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ภาพที ่69 โรงมหรสพทางจติวิญญาณในรูปแบบใหม 
 
 

 
 

ภาพที ่70  พืน้ทีท่านอาหารบุคคลทั่วไป 
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ภาพที ่71 พืน้ที่ทานอาหารผูปฏิบัติธรรม 
 
 

 
 

ภาพที ่72  รานกาแฟ 
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    จากกรณีศกึษาทั้งหมดขางตนจะเห็นถงึความพยายามในการสรางบทบาทใหวัด
สามารถบริการสังคมไดกวางขวางมากกวาการบริการเพียงแคชุมชนรอบขาง  แมในระยะแรกเริ่ม
อาจเปนความตองการบริการสังคมในขอบเขตพื้นที่ใกลเคียง  แตถาวัดเปนผูทาํคณุตอสังคมได
อยางแทจริง   ก็มีผูศรัทธาทัง้ใกลและไกลหลั่งไหลมารวมกิจกรรมทีท่างวัดจัดขึ้น  ทั้งนี้จะเหน็ไดวา
วัดปญญานนัทาราม  วัดพระรามเกากาญจนาภิเษก และเสถยีรธรรมสถาน เปนกลุมที่มีความ
ตั้งใจในการนาํธรรมะไปสูพทุธบริษทัอยางมาก  กิจกรรมตาง ๆ เร่ิมตนเพื่อการเรียนรูและฝกปฏิบัติ
เปนสําคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ เปนกิจกรรมสนับสนนุตามมา  โดยวดัปญญานันทารามเนนการ
สรางพระกอน แลวจึงสรางคน สรางเยาวชนของชาติ  ,วัดพระรามเกาเร่ิมตนจากการเปดโอกาสให
ชุมชนไดมีวัดเพื่อประกอบศาสนกจิ อบรมเยาวชนใหมคีวามรูความเขาใจพุทธศาสนาตั้งแตเด็ก ,
เสถียรธรรมสถาน เปนสถานที่เรียนรูและฝกปฏิบัติธรรมะที่เร่ิมจากกลุมสตรีและเด็ก    ในขณะทีว่ัด
จันเสนกิจกรรมสําคัญในลําดับแรกนาจะเปนในเรื่องของการสรางศูนยรวมใจรวมศรัทธาของคนใน
ชุมชนที่มีตอพระธาตุเจดียและสงเสริมการเรียนรูของชุมชนในเชงิสงัคม-วัฒนธรรม วัดชวย
กอใหเกิดรายไดของชุมชนตามมา  และแทรกเสริมธรรมะกับกิจกรรมตาง ๆ ทีห่มุนเวียนเขามาใน
วัด 
     แมวาวัดทุกวัดจะเริ่มตนแตกตางกนั แตก็มีความคลายกันตรงที่ เปนการเริ่มตนเพื่อที่จะ
ทํากจิกรรมบางอยางใหชมุชน  เสริมสรางความเขมแข็งในแงจิตใจหรือเศรษฐกิจชุมชน  ทั้งนี้จะ
เห็นไดวา วัดแตละแหงมิไดเหมารวมทํากจิกรรมทุก ๆ อยางเสยีทัง้หมด แตเลือกที่จะทํากิจกรรม
บางอยางทีน่าจะมีความสอดคลองกับบริบทของชุมชนบาง กับปณิธานของการกอตั้งวัดบาง   
     ขอสังเกตทีน่าสนใจคือ การกอต้ังวัดนั้นจะพึง่พาชุมชนในระดับหนึง่  และรับการพึ่งพา
จากศรัทธาภายนอกพื้นที่อีกสวนหนึง่  เพราะลําพังการตั้งวัดโดยชุมชนเอง คงไมอาจสราง
ถาวรวัตถุไดอยางที่ปรากฏ   สิง่ที่นักวิชาการพูดถงึกนัอยางหนึ่งคือการที่วัดควรจะพึ่งพาชมุชน ลด
การพึง่พาจากภายนอก เพือ่ใหวัดเปนของชุมชนอยางแทจริงนั้น อาจไมใชคําตอบเบ็ดเสร็จที่ใชได
กับวัดในกรณีศึกษาขางตน  มวีาทะทีน่าสนใจซึ่งจะไดนํามาแสดงไวในทีน่ี้จากพระภิกษุ  ที่
กลาวถึงกรณีของวัดกับการพึ่งพาชมุชนโดยรอบคือ 

    ทานเจาอาวาสวัดปญญานนัทาราม   จากการสัมภาษณพระในวดัไดกลาววาหลวงพอ
อธิบายถึงการสรางวัดปญญานนัทารามทีว่า วัดนี้ไมใชวัดของฉัน  ไมใชวัดของสงฆ  ไมใชวัดของ
ชุมชน  ไมใชวัดของใครคนใดคนหนึง่ แตเปนวัดของพทุธบริษัท  ทกุคนเปนเจาของรวมกนั    การ
สรางวัดโดยอาศัยชุมชนโดยรอบ อาจไมสามารถทําใหงานเผยแผกาวหนาได  เพราะแมเมื่อสราง
ขึ้นมาแลว ชุมชนจะมีภาคภูมิใจเองที ่มีคนตางที่ตางถิน่ พากนัมารวมกิจกรรมทีว่ดัในชุมชนของตน 
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     หรือพระอาจารยธงชัย แหงวัดพระรามเกา กลาววา การพึง่พาชุมชนมีอยูแลว  คอืการ
บิณฑบาตทั้งสามรอยหกสบิหาวัน  เราตองมองเหน็คุณคาที่ชาวบานโดยรอบอุปถัมภอยูนี้  ซึง่เรื่อง
นี้ เปนเรื่องทีว่ดัแตละแหงควรมีสํานึกในบญุคุณของชาวบาน และสงเคราะหชาวบานตามควร  แต
การยอมรับการชวยเหลือจากกลุมผูมีจิตศรัทธาภายนอก จะชวยใหกิจกรรมทางศาสนาขยาย
ขอบเขตออกไปได ซึ่งสุดทายก็คนืกลับสูสังคม วัดทุกวัดควรชวยกัน  แยกหนาทีก่ันทํา มิใชแยง
หนาทีก่ันทํา  สิ่งใดที่วัดอืน่มีแลว เราก็เสริมในสวนที่ขาดหายไป 
     จากคํากลาวขางตน อาจทําใหเขาใจไดวา เหตุใดวัดในกรณีศึกษาขางตน จึงสามารถ
สรางถาวรวัตถุที่มีมูลคา เกนิกวากาํลังของชุมชนจะทําได  ในระยะกอตั้งอาจดขูัดแยงกับกําลงัของ
ชุมชนที่จะมาอุปถัมภสรางถาวรวัตถุเหลานัน้ได  แต ณ เวลาปจจุบัน คําตอบของการสรางงาน
ขนาดใหญโตนี้คือ ความสาํเร็จของการตดัสินใจ ณ วันนั้น  เพราะ วดัปญญานันทาราม มีผูคนทัง้
ในชุมชนและนอกชุมชนเดนิทางมาปฏิบตัิธรรมเกือบตลอด 365 วัน และชุมชนในพื้นที่วัด ก็มีความ
ภาคภูมิใจที่วดัในพื้นที่ไดรับความสนใจจากคนภายนอกมาก  รวมถงึชมุชนจนัเสนทีห่ากมีแขกมา
เยือนทองถิ่นตน พวกเขาก็ภูมิใจที่จะพาเพือ่นตางถิ่น ไปกราบนมัสการพระมหาธาตุเจดีย และแวะ
ชมพิพธิภัณฑทองถิน่ของตน  
     วัดที่แมจะมิไดสรางขึ้นดวยปจจยัสนับสนุนเฉพาะคนในทองถิ่น แตหากมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่งดงาม สรางศรัทธา และมีประโยชนอยางแทจริงตอชุมชน พระมแีบบอยางความ
ประพฤติทีเ่หมาะสม  ก็ยอมจะกอใหชุมชนเกิดความภาคภูมิ รักและหวงแหนวัดนัน้ไดในที่สุด 
    
   

    กจิวัตรของพระจากกรณีศกึษา  
      วัดจันเสน 
  04 30  ตื่นจากจําวัด   11 00 เพล  
  05 00  ทําวัตรเชา   13 00 เรียนบาล-ีนักธรรม 
  06 00 บิณฑบาต   16 30  พัก 
  07 00  ฉันเชา    18 30 ทําวัตรเย็น 
  08 30  พัฒนาวัด   20 00 บรรยายธรรมแกกลุมกิจกรรม 
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      วัดปญญานนัทาราม 
  04 00  ตื่นจากจําวัด   13 00 กลุมหนึ่งเรียนบาล-ีนักธรรม 
  04 30  ทําวัตรเชา    กลุมสอง บรรยายธรรม 
  05 30 บิณฑบาต   16 30 พัก 

07 00  ฉันเชา    18 30 ทําวัตรเย็น 
  09 00 กลุมหนึ่งเรียนบาล-ีนักธรรม 19 00  กลุมหนึ่งเรียนบาล-ีนักธรรม 
   กลุมสอง บรรยายธรรม   กลุมสอง บรรยายธรรม 
  10 30  พัก    21 30 พักผอน  
  11 00 เพล    
 

วัดพระรามเกากาญจนาภิเษก 
  05 00  ตื่นจากจําวัด   09 30 กิจนิมนต 
  06 00 บิณฑบาต   11 00 เพล 
  07 00  ตักบาตรที่วัดโดยผูปกครอง 13 00  ทําความสะอาดวัด 
   และนักเรียน    สอนธรรมมะในโรงเรียน  
  08 30  ทําวัตรเชา   18 0 ทําวัตรเย็น 
 
  เสถียรธรรมสถาน 
  04 00 ตื่นนอน    12 00  วางอยูในขณะปจจุบัน 
  05 00 ทําวัตรเชา   13 30 สมาธิภาวนา 
  08 00  พิจารณาอาหารเชา  16 00 น้ําปานะ 
  09 00 ภาวนากับการทํางาน  18 00 ทําวัตรเย็น 
  09 30  ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนา 19 00 ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนา 
  11 30 พิจารณาอาหารกลางวนั  21 00 ทําความเพียรโดยสวนตวั 
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     จากกรณีศกึษาขางตน นาํมาจัดเปนตารางกิจกรรมของพระและผูมาฝกปฏบิัติธรรม
กลุมตาง ๆ ในวัดดงแมนางเมืองไดดังนี ้
      กิจกรรมสําหรับพระ 
  04 30 ตื่นจากจําวัด   11 00 พัก 
  05 00 ทําวัตรเชา   11 20 เพล 
  06 00 บิณฑบาต   13 00 ธรรมปฏิบัติ(เวนวันพระ) 
  07 30 ฉันเชา    16 30 พัก 
  09 00 ธรรมปฏิบัติ(เวนวันพระ)  18 00 ทําวัตรเย็น 
 
  กิจกรรมสําหรับผูมาฝกปฏิบติัธรรม 
  04 30  ตื่นนอน    13 00  ฝกอบรม 
  05 00 ทําวัตรเชา   16 30  พัก 
  07 30 อาหารเชา   18 00 ทําวัตรเย็น 
  09 00 ฝกอบรม   19 00 ฝกอบรมภาคค่ํา 
  11 00  พัก    21 00 พักผอน 
  11 20  เพล 
 
  กิจกรรมสําหรับเยาวชน 
  ภาคเชา     ภาคบาย 
  08 30 ถึงวัด    12 30 ถึงวัด 
  09 00 ฝกอบรม   13 00  ฝกอบรม 
  11 00 พัก    16 30 พัก 
 
  กิจกรรมในวันพระ(กิจกรรมมุงเนนสาํหรับชุมชน) 
  07 00  ตักบาตรพระ   11 00 พัก 
  07 30 ฉันเชา    11 20 เพล 
  09 00 บรรยายธรรม    12 00 เสร็จสิ้นกิจกรรมเดินทางกลบั 

และกิจกรรมธรรมปฏิบัติ   หรือพัฒนาวัดตามอัฒยาศัย 
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    กิจกรรมตาง ๆ มีโอกาสในใชพืน้ที่ซอนกนันอยมาก เนื่องจากเวลาที่ใชงานตางกนั   
กิจกรรมการเรยีนของสงฆ ใหแยกไปเปนพืน้ทีเ่ฉพาะ  กิจกรรมฝกอบรมแบบพักแรมมีเฉพาะ
วันหยุด กจิกรรมอบรมในวนัเดียว จัดเฉพาะเมื่อมีการประสานงานจากหนวยงานที่ตองการ
ฝกอบรม อาทิ โรงเรียน และจะไมจัดกิจกรรมซอนในวนัพระ  แตกิจกรรมที่อาจเกดิการใชพืน้ที่ซ้าํ
ไดจริง ๆ  คอืกลุมกิจกรรมทางศาสนา  หรือการรวมกลุมมาทําบญุที่วัด   ซึง่อาจมีการใชงานใน
พื้นที่อ่ืน ๆ ทดแทน เชน ลาน เปนตน 

    จากขอมูลทั้งหมดสามารถนําไปสูการวิเคราะหความตองการใชพืน้ที ่ ได โดยพิจารณา
การใชพืน้ที่รวมกัน หรือพืน้ที่เฉพาะ  พื้นที่รวมไดแก ศาลาการเปรียญ ลานธรรม พื้นที่สําหรับจอด
รถ อาจไมจาํเปนตองคิด เนือ่งจากใหใชพืน้ที่ในบริเวณที่โลง ซึ่งเพียงพอตอการใชงาน และชวยให
มีความยืดหยุนในการใชพืน้ที่ไดมากกวา  ในกรณทีีอ่าจมีการจอดรถมาก ก็จําเปนตองกนัพืน้ที่ 
เฉพาะกรณี ๆ ไป เพื่อความเปนระเบียบ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 6 

องคประกอบของโครงการ 
 
องคประกอบของโครงการจากขอมูลเบือ้งตน 

      ขอมูลทีก่ลาวถงึ คือขอมูลจากหัวขอวัดกับสังคมไทยในปจจุบัน (ในเรื่องของปญหา
และการเปลี่ยนแปลง)  โดยจะไดวิเคราะหจากประเด็นปญหาของพุทธศาสนาในดานตาง ๆ โดย
ลําดับดังนี ้

    ศาสนากบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
     ประเดน็ปญหาสาํคัญ  

     - ผูคนมุงไปสูความรูแผนใหม ทิง้ภูมิปญญา-ศาสนาเดิม รับเอาความรูและ
วัฒนธรรม(ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนศาสนา)ใหม ใสตนแทน 

     - ความเขาใจศาสนาแตเพียงรูปแบบพิธีกรรม มองปญหาเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะ
สวนเปนปญหาทัง้หมดของศาสนา โดยไมมองสวนดีอยางแยกแยะกนั ทัง้นี้ตองเขาใจวาปญหาที่
เกิดขึ้นเปนปญหาในพทุธศาสนาสวนวัฒนธรรม หาใช สาระแทของพทุธธรรมไม 

     - ผูคนหวังสบาย นอนรอโชคชะตา หรือฟาบนัดาล ออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งขัด
กับหลกัการในทางพทุธศาสนาที่สอนใหพึง่พาตนใหมากที่สุด แลวจึงขยายขอบเขตไปสูผูอ่ืน 

     - คนในสงัคมวัดคุณคาของแตละบุคคลดวยวัตถุ ทรพัยสนิ ยศถาบรรดาศักดิ์ 
มากกวาวัดกนัที่คุณความดี   จึงทําใหแตละคนมุงเสาะแสวงหาใหไดมาซึ่งสิง่เหลานัน้ แทนที่จะเรง
สะสมคุณความดี   แตการมุงแสวงหาสิ่งตาง ๆ เขาใสตัวนัน้ ไมสามารถที่จะทาํไดทุกคน เพราะ
ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด จึงเกิดปญหาตามมา 

     - โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใหเพยีงความรูที่จะนาํไปใชประกอบอาชีพ แต
ไมไดใหวิชชาที่จะนําไปประกอบสัมมาชพี  เมื่อขาดมิตคิวามรูทางจิตวิญญาณ จงึไมมีกรอบความ
ประพฤต ิที่จะทําใหทกุคนประกอบอาชีพรวมกนัไดอยางสงบสุข และแบงปนกัน แตกลับกลายเปน 
เรงประกอบอาชีพเพื่อกอบโกย สะสม ไวกบัตน 

     - ทุกวนันี้มีกิจกรรมทางสังคมใหม ๆ เกิดขึ้นมากมายใหผูคนไดเลือกทํา ซึง่เขามา
ทดแทนประเพณีทางศาสนาที่เคยทาํหนาที่รวมคนในชมุชนโดยมีกิจกรรมที่อยูในกรอบศีลธรรม  
โดยที่กิจกรรมใหม ๆ เหลานัน้จะมุงเนนความสนกุสนานโดยขาดกรอบทางศาสนาเขามากํากบัดูแล 
พิธีกรรมตาง ๆ ในวัดจงึดูจะไมสอดคลองกับจริตของคนในสมยัปจจบุัน 
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  - ความแตกตางหลากหลายในความเปนปจเจก ทําใหความเปนกลุมกอนของ
ชุมชนลดนอยลง  โครงสรางทางสังคมจงึออนแอ 
  

    แนวทางแกไข 
     - การทําใหพทุธศาสนิกชน ไดรูจักพุทธศาสนา ในแงมุมอันเปนสาระทางพทุธ

ธรรมเพิ่มเติมจากสวนวัฒนธรรมที่คุนเคยกัน แตมิใชแกนแกนที่จะนําไปใชแกปญหาในชวีิตได โดย
อาจเริ่มตนจาก พอ แม สูลูกหลาน เพื่อใหประจกัษวาภูมิปญญาเดิมในพุทธศาสนามีคุณคาตอ
ชีวิตอยางแทจริง และควรใชควบคูไปกับภูมิความรูแบบใหมที่รับเขามา เพื่อใหเกดิสมดุลในการใช
ชีวิตทัง้ดานวตัถุและจิตใจ  

     - สรางแรงจงูใจในการไปวดั เพื่อใหเกดิสํานึกหนาทีข่องชาวพุทธที่ตองรวมกัน
ดูแลรักษาวัดซึ่งแทจริงแลวเปนของทุกคน(พุทธบริษทัสี่) มิใชเปนหนาที่ของใคร คนใดคนหนึง่ ของ
เจาอาวาส หรือของรัฐ ซึ่งการที่จะทาํใหผูคนรูสึกอยากไปวัดได ตองทําใหทกุคนรูสึกรวมในการเปน
เจาของ และทําใหกิจกรรมในวัดเปนสวนหนึง่ของวถิีชีวติ ทั้งนี้สิ่งแวดลอมในวัดตองเหมาะสมและ
เกื้อกูลตอการพัฒนาจิตใจดวยเชนกนั 

      - การทําใหความรูทกุอยาง อิงอยูกับความถกูตองดีงามตามสาระแทแหงพทุธ
ธรรม ใชความรูสรางประโยชนไมเฉพาะแตตนเอง แตเพื่อคนรอบตัว หรือสังคมใหมากขึ้น และ
ความรูที่อิงอยูกับสาระทางพทุธธรรมนี่เองที่จะเปนทีพ่ึง่ใหแกตนไดอยางแทจริง 

     - สงเสริมการทําความดีของคนในสงัคม ยกยองใหเกียรติบุคคลทีป่ระกอบคุณ
งามความด ีเพื่อใหมีสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการทาํความด ี

 -  ผูนําชุมชนควรรวมมือกบัวัด  เพื่อสรางกิจกรรมหรือพิธีกรรมใหม ๆ ที่จะ
สามารถดงึใหผูคนที่มีความแตกตางอยางหลากหลาย มีความเปนปจเจก เขามารวมกัน สราง
ความสามัคคีและความเขมแข็งใหชุมชน  เมื่อโครงสรางทางสงัคมมีความเขมแขง็ ก็จะสามารถ
เปนเกราะปองกนัปญหาตาง ๆ ที่จะเขามาสูชุมชนได ไมวาจะเปน ยาเสพติด ระบบทุน เปนตน 
 

    พื้นที่สงเสริมกิจกรรมในทางสถาปตยกรรมจากขอมูลขางตน 
    จากขอมูลขางตนทําใหอาจเกิดพื้นที่กจิกรรมเขามารองรับไดดังนี้คือ 

  - พื้นที่เพื่อการเรียนรูธรรมะ ของคนในชุมชน 
  - พื้นที่เพื่อการสงเสริมการสรางรายไดของคนในชุมชน 
  - พื้นที่เพื่อการพบปะ ประชุมของคนในชุมชน 
  - พื้นที่เพื่อกิจกรรมประเพณทีางศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน 
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   ศาสนากับปญหาของตวัสถาบันเอง 

    ประเด็นปญหาสาํคัญ  
     - พุทธศาสนามีลักษณะที่แยกแตกตางออกไปจากสงัคม ซึ่งอาจเปนไปโดยมิได

ตั้งใจ แตเพราะการไมปรับตัวใหสอดรับกบัสภาพสังคม ในลกัษณะการเปนผูนาํทีจ่ะกระตุนเตือน
ใหผูคนยัง้คิด ถึงระบบที่เปนอยูวามีปญหาเชนไร แตกลับรับระบบทางสังคมมาเปนสวนหนึ่งของ
สถาบนั ซึง่ขดักับหลกัการทางศาสนา และบางครั้งกย็อมใหระบบทุนนิยมใชสถาบันทางศาสนา
เปนเครื่องมือคากําไร 

     - การที่ราชการเขามาจดัระบบการปกครองของสงฆ ทําใหความสัมพนัธใน
แนวราบของพทุธบริษทั เปลี่ยนไปเปนแนวดิ่ง ซึ่งมีลกัษณะที่ขัดกับสังคมอุดมคติดังที่เคยเปนมา
แตครั้งพุทธกาล ลักษณะระเบียบความสมัพันธเชนนี้ สงเสริมใหพระสงฆ พึ่งพารฐัมากกวาพึง่พา
ชุมชน และสรางลําดับช้ันของสงฆที่สมณศกัดิ์ใหขึ้นมาสําคัญแทนพรรษาที่เขามาศกึษาพระธรรม 
กอใหเกิดปญหาแบบทางโลกเกิดขึ้นในสถาบันสงฆ นาํมาสูความแคลงใจใหแกพุทธศาสนกิชนถงึ
ความบริสุทธิ์ในศีลของสงฆชนชั้นปกครอง  การจัดลําดับช้ันการปกครองนี้แผออกไปถึงสวน
ภูมิภาคที่มีผลใหวัดเปนของรัฐ มากกวาเปนของชุมชน  

- การจัดระบบการเรียนสงฆ ซึ่งลอกระบบแบบทางโลก โดยยอมรับเอาการวัด
คุณคาความรูแบบใบปริญญามาเปนระบบการศึกษาสงฆ มากกวาการเรียนรูเพื่อเขาใจโดยไม
จําเปนตองรับใบประกอบการศึกษาแบบทางโลก  และนาํความรูนั้นไปประยุกตใชเผยแผศาสนาให
ไดผลสมสมัย เนื่องจากใบประกอบการศกึษาแบบทางโลกนัน้เปนปญหาอยูที่บมเพาะอัตตาตนใน
บุคคล  คุณคาหรือระดับช้ันของพระมิใชอยูที่ปริญญา หากแตอยูที ่ การรักษาจรยิาวัตรใหอยูใน
กรอบแหงอริยวินัย และสรางคุณประโยชนในการเผยแผพุทธศาสนาสูสังคมใหคนในสังคมเขาใจวา
พุทธศาสนาทีแ่ทตองนาํไปปฏิบัติมิใชถือไวเฉย ๆจึงดูเสมือนวาระบบเชนนี้จะมุงสอนใหพระเปน
อยางปถุุชนมากกวา เปนอริยชน 

    -  การละทิง้โลกุตรธรรมไป ทาํใหขาดเครื่องกลอมเกลาจิตใจที่ใหผลในดานการ
ประกอบคุณความดทีี่แทจริงไป  

     - บทบาทของวัดในการเกื้อกูลผูคนในดานตาง ๆ ลดนอยลงไมเวนแมแตหนาที่
หลักในการกระตุนเตือนทางดานสติปญญา คงเหลือเพยีงบทบาทในทางพธิีกรรม โดยเฉพาะพิธี
ฌาปนกิจศพ เปนสําคัญ 

     -  วัดกลายเปนสถานที่ประกอบธรุกิจ และการทองเที่ยว 
     -  การสรางศานสถานใหญโต สิ้นเปลืองโดยขาดเหตุผลที่เหมาะสม 
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   แนวทางแกไข 

- วัดตองปรับตัวใหมีบทบาทตอสังคมมากขึ้น โดยการเปนฝายรุก นาํธรรมะออก
ไปสูสังคมปจจุบันใหได  ตองเปนผูชี้แนะถึงการนาํพาชวีิตใหดําเนินไปในระบบวัตถุนิยมอยางรูเทา
ทันโดยพทุธศาสนาเปนกรอบกํากับความคิด   เราไมอาจปฏิเสธระบบวัตถนุิยมนี้ได เนื่องจาก
ระบบนี้ไดแทรกซึมเขาไปในสวนตาง ๆ ของสังคมทัง้หมดแลว โดยเฉพาะในความคิดและวิถีชีวติ
ของผูคน  ตัววัดเองจงึตองนําเอาระบบวตัถุนิยมมารับใชการเผยแผพุทธศานา เพือ่ใหสอดคลองตอ
วิถีชีวิตของผูคน เชนการนาํเทคโนโลยีตางๆ  มาใชชวยเผยแผพุทธศาสนา เปนตน 

     - วัดจําเปนจะตองมีบทบาทในดานอืน่ ๆ เพิ่มเตมิข้ึนมา เพื่อสงเคราะหชุมชน 
นอกเหนือจาก บทบาทสาํคัญในดานการศึกษาธรรมะทั้งในสวนของพระสงฆ และฆราวาส  
โดยเฉพาะบทบาทที่จะเกี่ยวของตอการประกอบสัมมาชพี สรางโอกาสในการเพิ่มรายได  ในสวน
บทบาทของวดันี้ หากในพื้นที่ใกลเคียงกันมวีัดอยูหลายวัดก็อาจมกีารรวมตัวกัน เพื่อแบงหนาที่
รับผิดชอบในกิจกรรมทางพทุธศาสนา จะทาํใหมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากกวาแขงขันกัน  
หากเปนไปไดอาจจะรวมกันดูแลในดานคาใชจายตาง ๆ รวมกนัจากกิจกรรมที่ตางกนันัน้ โดยมิ
หวงัผลกําไรเฉพาะวัด แตมุงเนนนาํปจจัยที่พทุธศาสนิกถวายมา ไปใชปรับปรุงสถานที่หรือกิจกรรม 
เพื่อการศาสนาในแตละวัด เปนสําคัญกอน จากนัน้จึงนาํสวนที่เหลือมาปนเพื่อเปนคาใชจาย อ่ืน ๆ 
ของแตละวัด ซึ่งลักษณะเชนนี้เปนการหยบิยืมเอาวิธีการในระบบสังคมโลกแบบสหกรณ มารับใช
การเผยแผพทุธศาสนา เพราะการดํารงอยูไดของวัดทุกวัดมีความสําคัญเทาเทียมกัน  หากวัดใหญ
เกื้อกูลวัดเลก็  นอกจากจะทาํใหวัดมีความเขมแข็งสามัคคีมากขึ้นแลว  ชุมชนที่ผูกพนัอยูกนัวัดนั้น
ก็จะมีความผกูพนักนัเอง และทําใหความเขมแข็งขยายขอบเขตกวางขวางออกไปดวย 

     - ในสวนของระบบการปกครองสงฆ ในระดับประเทศนัน้เปนปญหาทีผู่ศึกษามอง
วาจาํเปนตองมี แตนาจะมชีุดกรรมการปกครองทีห่ลากหลาย ทั้งพระสงฆ และฆราวาส เพราะดัง
ไดกลาวไปแลววา พระพทุธองคทรงฝากพทุธศาสนาไวกับพทุธบรษิัทสี ่ มิใชฝากไวแตเฉพาะ
พระสงฆ โดยลักษณะกลุมผูปกครองดูแลแบบนี้นาจะถายแบบไปถงึระบบยอยในสวนภูมิภาค และ
ที่สุดในวัดแตละวัด ที่ตองประกอบดวยกลุมบุคคลหลากหลากทีม่ีความนาเชื่อถือ พรอมทัง้มีความ
โปรงใส และเปดเผยในการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ ของวัด มิใชเฉพาะการรายงานบัญชีการเงนิของ
วัดเขาสูสวนกลางเทานัน้ แตในทองถิ่นเองควรไดรับรู และมีสวนรวมในการตัดสินการใชจายตาง ๆ 
ของวัดดวยเชนกนั  สวนหนึง่ของปจจยัทําบุญของญาติโยม ควรจะตกกลับไปสรางประโยชนตอ
ชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เพือ่ใหการทําบญุของชุมชนสอดรับกับวิถีชวีิตทั้งในทางโลก และทางธรรม 
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อาท ิ การใหทุนการศึกษาแกนักเรียนในชุมชนที่ขาดแคลน ประกอบไปกับการฝกอบรมธรรมะแก
เยาวชนเหลานั้นกอนการรับทุน  หรือกิจกรรมเพื่อชุมชนที่ใหโอกาสทางการศึกษาแกเขา  เปนตน 

     - การที่วัดกลายเปนสถานที่ประกอบธุรกจิ และการทองเทีย่ว เปนสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยทัว่ไป โดยเฉพาะในวัดที่มวีัตถุเครื่องรางของขลัง หรือวดัที่มีความสําคัญทางดาน
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  สวนหนึ่งนับไดวามปีระโยชนในแงมุมของการดงึดูดใหคนเขาวัด 
และวัดเองกม็รีายรับเพื่อใชจายในกิจกรรมตาง ๆ  แตจําเปนตองมกีารจัดการดูแลใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย ไมเอะอะจนขาดความสงบและเหมาะสม วัดควรใชโอกาสนี้ในการประยุกตวธิี
เผยแผธรรมะ นอกเหนือไปจากการเทศนแบบเดิม ๆ  และตองรูตัววาสิง่ทีท่ําอยูมุงเนนประโยชนใน
การเผยแผศาสนาเปนสําคญั 

     - การสรางศาสนสถาน ควรมีความเปนระเบียบเรียบรอย  สมัยกอนพระสรางวัด
เองไดนั้น เพราะศิลปวทิยาตาง ๆ อยูในวดั พระจึงเปนผูรอบรูในศาสตรอ่ืน ๆ ดวย ไมแตเฉพาะทาง
ธรรม    แตปจจุบันความรูตาง ๆ เหลานีม้ิไดอยูที่วัด และถายทอดจากพระรุนหนึง่สูพระอีกรุนหนึ่ง
อีกตอไป  หากแตไปอยูในสถาบนัการศกึษาภายนอกแทน  การกอสรางถาวรวตัถุในวัดจงึควรที่ 
พระจะตองปรกึษาผูมีความรูในศาสตรดานนี ้   เพื่อใหเกิดประโยชนบริบูรณทั้งในแงประโยชนใช
สอย และสนุทรียศาสตร อันจะกอใหเกิดคุณคาขึ้นในสิง่กอสรางนัน้  เพราะสิง่กอสรางในวัด มไิด
ทําหนาทีเ่ฉพาะรองรับการใชงานโดยพื้น ๆ เทานั้น แตสามารถทําหนาที่ไดถึงการรับใชทางดานจิต
วิญญาณ กอเกิดแรงศรัทธาแกผูมาทาํบุญที่วัดได 

     - การสรางกจิกรรมตาง ๆ ทางศาสนาขึ้นมาในกลุมวัดตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่
เดียวกนั หรือกลุมกิจกรรมทางศาสนาของชาวบาน  เพื่อกอใหเกิดพลวัตรของพทุธพธิีแบบใหม ๆ  
ขับเคลื่อนใหผูคนในชุมชนมารวมตัวกันเพือ่ปฏิบัติกิจทางศาสนารวมกนั โดยไมจําเปนตองรอใหถงึ
วันสาํคัญทางศาสนา เพื่อสรางบรรยากาศของวิถีชีวิตทีเ่กี่ยวของกับพทุธศาสนาใหเกิดขึ้นในชุมชน 
  

      พื้นทีส่งเสริมกจิกรรมในทางสถาปตยกรรมจากขอมูลขางตน 
       จากขอมูลขางตนทําใหอาจเกิดพื้นที่กจิกรรมเขามารองรับไดดังนี้คือ 
  - พื้นที่เพื่อรองรับการฝกอบรมธรรมะทัง้เยาวชน ผูใหญ และนักบวช 
  - พื้นที่เพื่อสงเสริมการเรียนรูธรรมะแบบตนเอง 
  - พื้นที่เพื่อการสงเสริมการสรางรายไดของคนในชุมชน 
  - พื้นที่เพื่อการสงเคราะหบุคคลในชุมชน 
  - พื้นที่เพื่อการวางแผน ,บริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ ของวัด 
  - พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
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  - พื้นที่เพื่อรองรับกลุมเคลื่อนไหวในกิจกรรมเพื่อพทุธศาสนา 
 

   ศาสนากับปญหาของตวัสถาบันเอง 
   ประเด็นปญหาสาํคัญ  
     - พระสงฆพึง่พารัฐมากกวาชุมชน ทําใหความสัมพนัธของวัดกับชุมชนไมแนน

แฟนเชนอดีต  เมื่อพระและชุมชนมความหางเหนิกนั พระสงฆจึงมีอิสระในการจัดการกิจการตาง ๆ 
ในวัด ซึง่บางครั้งก็มีการรูเห็นเปนใจกับกลุมกรรมการวัด ทาํใหประชาชนในชุมชนเสียโอกาส ใน
การที่จะไดพฒันาวัดในชมุชนของตนอยางแทจริง   

     - พระสงฆบางกลุมติดในยศ สมณศักดิ์ ถึงกับมีการวิ่งเตนซื้อตําแหนงกนัแบบทาง
โลก 

    - การบวชเปนพระเพื่อโอกาสทางการศึกษา มุงปริญญา มากกวามุงไปในทาง 
ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 

     - พระสงฆขาดความรูอยางแตกฉานในทางธรรม เกิดปญหาในการถายทอด
หลักธรรมใหสมสมัย 

- พระสงฆปฏิบัติตนไมอยูในกรอบแหงอริยวินยั สรางปญหาความเสื่อมศรัทธา 
แกพุทธศาสนกิชนที่ติดยึดในพทุธศาสนาสวนที่เปนพทุธวัฒนธรรม 
 

   แนวทางแกไข 
- รัฐควรลดการชวยเหลือวดัลง ใหวัดไดพึ่งพาชมุชนมากขึ้น ในขณะที่ชุมชนตอง

เขาใจวา การเขามาดูแลวัดเปนหนาที่ของพุทธศาสนกิ พระควรไดเขาไปมีบทบาทชวยเหลือชุมชน 
ในลักษณะเปนที่ปรึกษากิจกรรมบางอยางของชุมชนเพือ่เปนกาํลังใจ สรางศรัทธา และกาํกบั
พฤติกรรมใหการดําเนนิงานอยูในกรอบแหงความถูกตองดีงาม 

- ตองจัดระบบยศ สมณศกัดิ์ใหมีความโปรงใส แมในความเหน็ของผูศึกษาไม
ตองการใหมีระบบยศศักดิ์  แตอาจดูเปนเรื่องอุดมคติเกินไปในแงของการปกครอง  

- การสรางโอกาสทางการศกึษาใหแกผูขาดโอกาสโดยไมจําเปนตองบวช แตอาจ
เขามาศึกษาภายใตการดูแล สนับสนุนของวัด หรือภาคการศาสนา โดยมีกิจกรรมทางศาสนาที่ตอง
ปฏิบัติควบคูไป แตไมเขมขนแบบพระ  อาท ิการถือศีลในวนัพระ การชวยเหลือในกิจการของสงฆ
ในบางเรื่องซึง่เปนการไมเหมาะสมที่สงฆจะปฏิบัติเอง เชน การตัดหญาในวัด  การไปตลาดเพื่อซื้อ 
ซีดี หรือวัสดุประกอบการศกึษา เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่นาจะเปนไปไดในทางปฏิบัติ และลดภาพ
สามเณรนกัเรียน ที่ขาดความสํารวมระวงัลงไดมาก หากการเรียนประกอบกับการปฏิบัติกิจทาง
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ศาสนา เหมาะกับจริตของผูเรียนผูใด เขาก็สามารถเปลีย่นสถานภาพเขามาบวชได แตจุดมุงหมาย
ปลายทางจะเปนไปเพื่อ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มิใช ปริญญา ซึ่งเปนเรื่องที่อาจตองปรับเปลี่ยน
ระบบการศึกษาของสงฆรวมดวย  จึงจะทาํใหเกิดความชัดเจนถงึจุดมุงหมายของการบวช 

- พระสงฆตองมีการศึกษาธรรมะ ควบคูไปกับวิธีการเผยแผธรรมะ ซึ่งเปนการ
ประยุกตเอาความรูแบบทางโลกมาชวยใหการสอนธรรมะเปนไปอยางสมสมัย โดยตัววิชาทีเ่รียน
ประกอบ ไมจําเปนตองเปนไปในลักษณะของปริญญาเฉพาะสาขา  แตจะเปนวิชาเสริมที่
จําเปนตองเรียนประกอบ เพราะวิชาหลกัคือพุทธธรรม  

- การบอกศีลาจาวัตรแกภิกษุผูบวชใหม เพื่อใหปฏิบัตตินใหอยูในกรอบแหงอริย
วินัย และการกระตุนเตือนกนัเองของสงฆ เมื่อเห็นสงฆในหมูปฏิบัติไมเหมาะสม  และอาจ
จําเปนตองมีวธิีการกาํกับพฤติกรรมแหงหมูสงฆดวยกนัเองอีกชั้น นอกเหนอืจากบทบัญญัติในพระ
วินัย  
 

   พื้นที่สงเสริมกิจกรรมในทางสถาปตยกรรมจากขอมูลขางตน 
    จากขอมูลขางตนทําใหอาจเกิดพื้นที่กจิกรรมเขามารองรับไดดังนี้คือ 

  - พื้นที่เพื่อการพบปะ ประชุมของคนในชุมชน 
  - พื้นที่เพื่อรองรับการฝกอบรมธรรมะสําหรับเยาวชน 
  - พื้นที่เพื่อสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติธรรมของสงฆ 
 

   ศาสนากับปญหาของฆราวาส 
   ประเด็นปญหาสาํคัญ  

- ฆราวาสถอืพุทธศาสนาแตเพียงสวนพทุธวฒันธรรม ไมรับเอาสาระทางพุทธ
ธรรมไปใช 

- มองภาพปญหาที่เกิดขึ้นในศาสนาอยางเหมารวม และไมเขามาชวยจัดการดูแล 
แกไขปญหา โดยยกใหเปนเรื่องของสงฆทีจ่ะแกไขจัดการกันเอง 

 
   แนวทางแกไข 

- ฆราวาสตองเขาใจในจุดมุงหมายตาง ๆในพทุธวฒันธรรม รับเอาสาระทางพทุธ
ธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนั พึ่งพาตนเองไมหวงัผลดลบันดาล 

- เขาใจปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนปญหาทางพทุธวัฒนธรรม ตัวสาระแทไมมีปญหา 
และเมื่อเหน็ปญหาตองไมเฉยเมย เขามารวมหาหนทางแกไข 
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    พื้นที่สงเสริมกิจกรรมในทางสถาปตยกรรมจากขอมูลขางตน 
     จากขอมูลขางตนทําใหอาจเกิดพื้นที่กจิกรรมเขามารองรับไดดังนี้คือ 
  - พื้นที่เพื่อการเรียนรูธรรมะ ของคนในชุมชน 
  - พื้นที่เพื่อการพบปะ ประชุมของคนในชุมชน 
 
องคประกอบของโครงการจากความตองการของชุมชน 

    ปญหาของชุมชน 
    ในทีน่ี้ไดนาํขอมูลปญหาของชุมชมที่ไดทําการเก็บขอมูลโดย อบต.ตาสัง (พ.ศ.2546) 

ซึ่งจะไดนาํมาวิเคราะหในลกัษณะของ องคประกอบทีห่ากเกดิขึ้นแลวจะสามารถการแกไขหรือ
บรรเทาปญหาลงได ซึง่มีรายละเอียดของขอมูลดังนี ้
ปญหา      การแกไขหรือชวยบรรเทาปญหา 
1. ปญหาการวางงาน    มีพื้นที่เพื่อการเรียนรูอาชีพเสริม,รับจางวดั 
2. ขาดพืน้ที่ตากพชืผล    ใชพื้นที่โลงในวัดบางสวน เชน ลานวัด 
3. คุณภาพสนิคาการเกษตรตกต่ํา  พื้นที่อบรม และพื้นที่เพื่อกอต้ังสหกรณ 
4. ปญหาทางสังคม มยีาเสพติดบาง  พื้นที่เพื่อกิจกรรมทางสงัคม ศาสนา กีฬา 
5. ปญหาทางการศึกษา ขาดทุนเรียน  นโยบายการชวยเหลือของคณะกรรมการวดั 
6. ปญหาทางศาสนา ขาดการสงเสริม  พื้นที่เพื่อกลุมกิจกรรมทางศาสนาและ 
    ทาํนบุํารุงศาสนา    พื้นที่เพื่อการเรียนรูธรรมะของชุมชน 
7. ขาดสถานที่ใหความรูองชุมชน   หองสมุดหรือหองอานหนงัสือ ,โสต 
8. การสาธารณสุขไมพอเพยีง การใหบริการยาพืน้ฐาน,บริการสาธารณสุข

หมุนเวียนในโอกาสสําคัญ  เชนตรวจรักษาฟน 
9. แหลงโบราณสถานไมไดรับการดูแล การรวมดูแลโดยชุมชนในเบือ้งตน โดยอาจมี

พิพิธภัณฑทองถิน่กอน  
10. สถานที่พกัผอนหยอนใจไมมี พื้นที่วัดที่สงบรมร่ืน 
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    จากขอมูลทั้งหมดสามารถสรุปเปนองคประกอบที่จะชวยแกไข หรือบรรเทาปญหาได
ดังนี้คือ 
  - พื้นที่ประชุมของชุมชน เพือ่ใหเปนที่สงเสริมการเรียนรูในวิชาชีพ หรอืเสริมอาชีพ 
  - พื้นที่ลานวดั สําหรับตากพืชผล และอาจเปนจุดรวมตัวเพื่อจาํหนายพืชผลเปน
กลุม 
  - พื้นที่กจิกรรมประเพณี หรอืการเลนกีฬาชั่วคราว 
  - พื้นที่รองรับกลุมกิจกรรมทางศาสนา  
  - พื้นที่เพื่อการเรียนรูธรรมะของชุมชน 
  - หองสมุด หรอืหองอานหนงัสือ 
  - พื้นที่ติดตอรับยาพืน้ฐานของสาธารณสุข 
  - พื้นที่จัดแสดงศิลปทวารวด ี
  - พื้นทีพ่ักผอนหยอนใจ 

 
   วัดทีชุ่มชนตองการ 
    ผูศึกษาไดมีโอกาสเก็บขอมูลบางสวนของคนในชุมชนทาํใหทราบขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและลักษณะวัดทีชุ่มชนตองการดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
- การไปวัดจะไปเพื่อทําบุญ ไหวพระ เปนสําคัญ  รองลงมาคือการสนทนากับพระ

และพักผอนหยอนใจในวัด 
- สิ่งที่ประทบัใจในวัดคือ บรรยากาศในวัดที่สงบรมร่ืน รองลงมาคือ อาคาร

ถาวรวัตถุที่สวยงาม 
  - พื้นที่ที่คิดวาสําคัญสําหรบัชาวบานในอันดับตน ๆ คือ ศาลาการเปรียญที่ใช

ทําบุญ และโบสถ สวนที่สําคัญนอยมากคือวิหาร 
- วัดในปจจบุันมีความสําคัญตอชาวบานมากที่สุดคือเร่ืองของการใหความสงบ

ทางใจเปนอนัดับแรก รองลงมาคือเร่ืองของการมาเรียนรูธรรมะและในแงของคุณคาในทาง
ศิลปกรรม 

    ในสวนของรูปแบบสถาปตยกรรม ไดยกพระอุโบสถขึ้นมาสอบถาม พบวาชาวบานนยิม
โบสถแบบมาตรฐานของกรมศิลปากรมาก ในขณะที่ถามีแบบอื่นก็สามารถรับไดหากตองมีการ
ประดับตกแตงแพรวพราวแบบโบสถมาตรฐาน  ทัง้นี้เร่ืองราคากอสราง และระยะเวลาไมมีผลตอ
การตัดสินใจ  แมกระทัง่ประเด็นของความมีเอกลักษณของโบสถก็ไมสําคัญเทาใดนัก  ในขณะที่
ยกตัวอยางพระมหาธาตุเจดียศรีจันเสนขึน้มาสอบถาม ทุกคนก็ยอมรับ  ทั้งที่เปนงานทีม่ี
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เอกลักษณเฉพาะตวั  แสดงใหเห็นวาชาวบานใหความสําคัญตอการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
แบบประเพณทีี่งดงามแมจะใชทุนและเวลามากก็ตาม  
 
การสังเคราะหองคประกอบของโครงการ 
      จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนประกอบกบักรณีศึกษา สามารถนาํมาวิเคราะห
องคประกอบของโครงการไดเปนสามกลุมดวยกนัคือ กลุมพื้นที่กิจกรรมทั่วไป(พื้นที่สําคัญของ
สงฆ),กลุมพืน้ที่เพื่อการเรียนรูและปฏิบัติธรรม(พื้นที่เพือ่การเรียนรูธรรมมะ),กลุมพืน้ที่สาธารณะ
ของชุมชน (พืน้ที่บริการชุมชน) ซึ่งความเปนไปไดขององคประกอบ ในสามกลุมพื้นที่ดังกลาว อาจ
แจกแจงรายละเอียดไดดังนี้ คือ 
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    องคประกอบของโครงการจากขอมลูเบื้องตน 
 

พื้นที่สําคัญของสงฆ 
1. โบสถ 
2. วิหาร 
3. ศาลาการเปรียญ 
4. หอสวด 
5. หอฉัน 
6. โรงครัว 
7. หอกลอง 
8. หอระฆัง 
9. กุฏิ 
10. หองน้ํา 

 

พื้นที่เพื่อการเรียนรูธรรมะ 
1. เรียนรูธรรมะของ

สงฆ 
2. เรียนรูธรรมะของ

ฆราวาส 
3. ลานธรรม 
4. พื้นที่การเรียนรู

รวมกับโรงเรียน 
5. พื้นที่กลุมกิจกรรม

ทางศาสนา  
6. หองศิลปะ  
7. หองสมุดธรรมะ(หอ

ไตร) 
8. หองวีดีทัศน 
9. หองคอมพิวเตอร 
10. ที่พกัผูปฏิบัติธรรม 
11. หองน้ํา 

พื้นที่บริการชมุชน 
1. พื้นที่จัดงาน

ประเพณ ี
2. พื้นที่พพิิธภัณฑ 
3. พื้นที่การฝกอาชีพ 
4. พื้นที่สหกรณรานคา 
5. พื้นที่บริการ

สาธารณสุข 
6. พื้นที่หองอาน

หนงัสือ 
7. พื้นที่ลานกฬีา 
8. พื้นที่ธุรการติดตอ

สอบถาม 
9. พื้นที่ฌาปนกจิศพ 
10. พื้นที่ประชมุของ

หมูบาน 
11. พื้นที่พบปะสังสรรค

และพักผอน 
12. หองน้ํา 

 
 

องคประกอบขางตนเปนองคประกอบที่จะทําใหวัดบริการชุมชนไดอยางเต็มที่ แตเพื่อ
ความเหมาะสมของโครงการจะไดกลั่นกรององคประกอบลงอีกระดับหนึง่  ดังนี้คือ 
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    สรุปองคประกอบที่มคีวามเปนไปไดของวัดดงแมนางเมือง 
 

พื้นที่สําคัญของสงฆ 
1. โบสถ 

           2. ศาลาการเปรียญ 
3. หอระฆงั 
4. กุฏิ 
5. โรงครัว 
6. หองน้าํ 
7. อ่ืน ๆ  

 

พื้นที่เพื่อการเรียนรูธรรมะ 
1. พื้นที่เรียนรูธรรมะ

ของสงฆ 
2. พื้นที่เรียนรูธรรมะ

ของฆราวาส 
3. พื้นที่หองอาน

หนงัสือ 
4. ลานธรรม 
5. พื้นที่การเรียนรู

รวมกับโรงเรียน 
6. พื้นที่กลุมกิจกรรม

ทางศาสนา 
7. หองน้ํา 

พื้นที่บริการชมุชน 
1. พื้นที่จัดงาน

ประเพณ ี
2. พื้นที่จัดแสดง 
3. พื้นที่ธุรการติดตอ

สอบถาม 
4. พื้นที่พบปะสังสรรค

และพักผอน 
5. หองน้ํา 

 
 
 

 
  

การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยของโครงการ 
     คิดวิเคราะหจากจํานวนคนในชุมชน รวมกับการคิดเปรียบเทียบและความตองการใช
พื้นที่ในแตละกิจกรรม 

    พืน้ที่สาํคัญของสงฆ 
      โบสถ 
      พื้นที่ใชงานของโบสถประกอบไปดวย 

- พื้นที่พระประธาน พระสาวก  
- พื้นที่โตะหมูบชูา 
- พื้นที่สงฆ 
- พื้นที่ฆราวาสรวมในพิธ ี

    พืน้ที่พระประธาน คิดจากลักษณะการใชงานจากวหิารเดิม  มีพื้นประดิษฐานพระ
ประธานและพระสาวกขนาด  2.50 x 4.50 ม.  และพืน้ที่เดินโดยรอบดานละ 1.50 ม. 
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ลายเสนที ่ 6  พื้นที่พระประธาน 

    พืน้ที่โตะหมูบูชา เปนระยะตอเนื่องจากหนาพระประธานออกมา  0.80 ม. คิดเปนพืน้ที ่
7.50 x 0.80 = 6.00 ตร.ม. 

        พืน้ที่สงฆ  โดยพุทธบญัญัติกําหนดใหพืน้ที่สาํหรบัทําสงัฆกรรม พระสงฆนั่งหัตถบาสได 
21 รูป โดยประเพณี อาจมพีระภิกษุเพิ่มเปนจํานวน 25 รูป ได  จึงคิดพื้นที่สังฆกรรมสําหรับสงฆ 
25 รูป โดยมีระยะหัตถบาส เปน   1.00 x 1.50  x 25 รูป = 37.50 ตร.ม. 

 

 
 

ลายเสนที ่7 พืน้ทีห่ัตถบาสของพระ และพืน้ทีน่ั่งของฆราวาส 
    พืน้ที่สําหรับฆราวาสรวมในพิธี  โดยปกติในงานบวช  จะมีพอ แม ญาติพี่นอง เขาไป

รวมพิธีในโบสถ รวมถงึผูใกลชิด ซึ่งไมสามารถระบุจาํนวนที่แนชัดได หากพระอุโบสถมีพืน้ทีม่าก 
ผูรวมงานพิธีกจ็ะเขาไปรวมพิธีกรรมภายใน  ในที่นี้คิดพืน้ที่ใหมีฆราวาสรวมพิธ ี 30 คนโดยใชพืน้ที ่
คนละประมาณ 0.90 x 0.90 = 0.81 ตร.ม. รวม 30 คน ใชพืน้ที่รวม 0.81 x 30 = 24.30 ตร.ม. 

    รวมพื้นที่สงฆและฆราวาส เปน 37.50 + 24.30  = 61.80 ตร.ม. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

166

    ในความเปนจริง การใชงานของพระอุโบสถในประเพณีไทยภาคกลาง โดยทั่วไป 
นอกเหนือจากการใชในการสังฆกรรมของสงฆ ,การบวชแลว ก็ใชพืน้ทีน่ี้ในวันสาํคัญทางศาสนา 
อาทิ วนัมาฆบูชา  วนัวิสาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา เปนตน  ซึ่งจะไดใชพื้นที่ทัง้ภายใน (การนมัสการ
พระ) ,ฟงเทศน และการใชพื้นที่ภายนอกเชน การเวียนเทียน (รอบเขตเสมา)  เพราะฉะนั้นพืน้ที่
ภายในพระอุโบสถ อาจรองรับการใชงานในลักษณะการเทศนใหญาติโยมฟง ภายหลงัการเวียน
เทียน การประกอบพิธีสาํคัญในวันสาํคญัทางศาสนาเชนนี้  จาํนวนผูมารวมบุญมากที่สุดอยูที่
ประมาณ 80 คน  หากวัดดงแมนางเมืองมีพระอุโบสถ ที่เรียบรอย สมบูรณ งดงาม  อาจจะสราง
ศรัทธาใหผูมารวมงานบุญมมีากกวา 100 คนก็เปนได    แตการเตรียมพืน้ที่รองรับคนมาทําบญุ
มากเกินไปก็อาจเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม เพราะจะทาํใหพระอโุบสถมีขนาดใหญมากเกนิไป   
ในขณะที่ผูสนใจฟงธรรมะจริง ๆ อาจมีเพยีง 50 คนเทานั้น  หากมีมากกวานัน้ อาจตองเตรียมพืน้ที่
ใหสามารถรองรับจํานวนคนเหลานัน้ได   ฉะนั้นในทีน่ี้จะไดเตรียมพื้นที่รองรับฆราวาสใชงานไวที ่
50 คน และพระรวมในพิธี 10 รูป 

    พระ 1 รูป ใชพื้นที่ 1.50 x 1.00 = 1.50 ตร.ม. 
    พระ 10 รูปใชพื้นที่   15 ตร.ม. 
    ฆราวาส 1 คน ใชพืน้ที่ 0.90 x 0.90 = 0.81 ตร.ม. 
    ฆราวาส 50 คน ใชพื้นที่ 0.81 x 50 = 40.50 ตร.ม. 
    รวมพื้นที่ 55.50 ตร.ม. 
    คิด Circulation 30 % = 16.65 ตร.ม. 
    รวม  72.15 ตร.ม. 
    พืน้ที่ใชงานในพระอุโบสถ = พระประธานและโตะหมู + พระสงฆ และฆราวาส 

                                       = 36+72.15 
                                       = 108.15 ตร.ม. 

    คิดพืน้ที่ระเบียงไวที่ 40 %(คิดจากพระอุโบสถทัว่ไป)  ของพืน้ที่ภายในทัง้หมดจะได
พื้นที่ระเบียง =  43.26 ตร.ม. 

    รวมเปนพื้นที่ตัวอาคารพระอุโบสถ =  151.41  ตร.ม. 
    พืน้ที่สําคัญอีกสวนหนึ่งคอืลานประทักษิณสําหรับเวยีนเทียน คิดเปน 200 % ของพืน้ที่

พระอุโบสถ (คิดจากพระอโุบสถโดยทัว่ไป) =  302.82 ตร.ม. 
     
    รวมเปนพื้นที่ใชงานบริเวณพระอุโบสถทั้งสิน้  454.23 ตร.ม. 
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   ศาลาการเปรียญ  
    พืน้ที่การใชงานศาลาการเปรียญ   โดยทั่วไปอยูที่   8.00 ถึง 10.0  x  12.00 ถงึ 15.00 

ตร.ม.(ขอมูลจากหนงัสือ Monastery : ผศ.สมคิด จิระทัศนกุล) และจากการสาํรวจศาลาการ
เปรียญในพืน้ที่พบวามีขนาดตาง ๆ  ซึ่งจะไดยกมาแตเพียงสงัเขปดังนี ้

1. วัดดงแมนางเมือง  16.00 x 20.00  =  320 ตร.ม. 
2. วัดมาบมะขาม      19.00 x 23.00 = 437 ตร.ม. (เดมิมีขนาด 329 ตร.ม.) 
3. วัดบานดานชาง     11.00 x 21.00 = 231 ตร.ม. 
4. วัดหนองมะขาม     18.00 x 18.00 = 324 ตร.ม. (เดมิมีขนาด 216 ตร.ม.) 

    คิดเปนคาเฉลี่ยที่    16.00 x 20.50 = 328 ตร.ม. 
 
 

 
1      2 

 

 
3      4 

 
 

ภาพที ่73  กลุมภาพศาลาการเปรียญบางสวนจากการสาํรวจลําดับที่ 1-4 
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    การใชพื้นทีศ่าลาการเปรียญ ของวัดดงแมนางเมืองจะใชในงานบญุตาง ๆ ตลอดทั้งป
อาท ิ
            วันพระ                         จํานวนผูใชงานประมาณ  30-80  คน 
            วันสาํคัญทางศาสนา    จํานวนผูใชงานประมาณ 100 คน 
            วันเขาพรรษา – ออกพรรษา จํานวนผูใชงานประมาณ 200-250 คน 
  (หรือทอดกฐนิ) 

    แมวาจํานวนผูใชงานสงูสดุจะเปน 250 คน แตประมาณจํานวนในอนาคต เปน 300 คน 
คิดพื้นทีจ่ากจาํนวนผูใชงานสูงสุด 300 คน ,พระในพิธ ี10 รูป   , โตะหมูบูชา ,พืน้ทีเ่ก็บของ 
0.81 x 300 + 1.50 x 10 + 1.00 x 1.50 + 16.00  =  275.50  ตร.ม. 

    พืน้ที่ตั้งบาตร  1.80 x 4.20 = 7.56  ตร.ม. 
    รวม  275.50+7.56 = 283.06 ตร.ม. 
    คิด Circulation 30 %  = 85 ตร.ม. 
    รวมเปนพืน้ที่ใชงานศาลาการเปรียญ  367.90  ตร.ม. 

 
    หอระฆัง-หอกลอง 
    ขนาดโดยเฉลี่ยของหอระฆังโดยทั่วไปมคีวามใกลเคยีงกนั ยกตัวอยางที่วัดพระรามเกา

กาญจนาภิเษก  ขนาด 4.00 x 4.00   = 16.00 ตร.ม. 
    ขนาดของระฆัง มี เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.45 ม. 
    ขนาดของกลองประมาณ 1.00 x 0.60  
    คิดพื้นที่ที่ใชงานสะดวกที ่16.00 ตร.ม. 
 

 
 

ลายเสนที ่8  ขนาดประมาณของกลองและระฆัง 
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   กฏุ ิ
   ตามพทุธบญัญัติกําหนดใหมีขนาดประมาณ 7 x 12 คืบพระสุคต      พื้นที่ภายใน

เพียงพอตอการจําวัด  เก็บเครื่องอัฐบริขาร และสะดวกตอการปฏิบัติ หรืออานหนังสือ  โดยมพีื้นที่
ระเบียงเตรียมไวสําหรับการรับแขก   และอาจใชเดินจงกรมเวลาฝนตกได 

    พืน้ที่ใชงานของพระ 1 รูป คือภายใน  2.00 x 3.00 ตร.ม. = 6.00 ตร.ม. 
    พืน้ที่ระเบียง   ภายนอก  2.00 x 1.50  ตร.ม. = 3.00 ตร.ม.   
    ประกอบกบัพื้นที่เดินจงกรม   กรณีศึกษาพื้นที่เดนิจงกรมในบริเวณกุฏิ ดูจากวดัอโศกา

ราม  ซึ่งกุฏิโดยมากจะมพีื้นที่เดินจงกรม ซึ่งมีขนาด  1.50 x 6.00 = 9.00 ตร.ม. ในทีน่ี้พจิารณาให
ใชพื้นที่รวมกบัระเบียง  ซึง่มีอยูแลว 3.00 ตร.ม. ตองการอีก 6.00 ตร.ม. 

    รวมพระสงฆ 1 รูป ใชพื้นที่ 6.00 +9.00 = 15.00 ตร.ม. 
    ประมาณการพระสงฆทีว่ดัดงแมนางเมอืงไวที ่10 รูป คิดเปนพืน้ที่ 150.00 ตร.ม. 

 

 
 

ลายเสนที ่9  พื้นที่กุฏิสงฆ 
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   โรงครวั 
    ขนาดพืน้ทีโ่รงครัวที่มเีปนกรณีศึกษามดีังนี ้

1. วัดดงแมนางเมือง  พื้นที่ภายใน  40.00 ตร.ม. พืน้ที่ภายนอก 10.50 ตร.ม.
(พื้นที่ภายในใชเก็บของและเตรียมอาหาร  ,พืน้ที่ภายนอกใชลาง ทาํความสะอาด) 

2. วัดมาบมะขาม  พื้นที่ภายใน  63.00 ตร.ม. พืน้ที่ภายนอก  27.00 ตร.ม.(พื้นที่
ภายในมีสวนเก็บของและเตรียมอาหาร,พืน้ที่ภายนอกเปนสวนครัวหนักและลาง) 

3. วัดพระรามเกากาญจนาภิเษก พืน้ที่ภายใน 48.75 ตร.ม. พืน้ที่ภายนอก 26.00 
ตร.ม.  (พื้นทีภ่ายใน เก็บของ เตรียมอาหาร และประกอบอาหาร ,พืน้ที่ภายนอก ครัวหนกัและลาง) 

4. วัดปญญานันทาราม พืน้ที่ภายใน 60.00 ตร.ม. พืน้ที่ภายนอก 96.00 ตร.ม.
(พื้นที่ภายในเก็บของโดยเฉพาะอาหาร, พื้นที่ภายนอก เก็บอุปกรณ เตรียมอาหาร ประกอบอาหาร
และ ลาง) 

    โรงครัวจากตัวอยางขางตนมีความแตกตางกนัทัง้ขนาดและการใชพืน้ที่เนื่องมาจาก
พฤติกรรมการใชงาน และจาํนวนผูใชพื้นที่ ที่แตกตางกนั  ในทีน่ี่จะไดพิจารณาโรงครัวของวัดมาบ
มะขาม และวดัพระรามเกากาญจนาภิเษก  ซึง่มพีระ 7 รูป และ 14 รูปตามลําดับ เพราะมีลกัษณะ
การใชงานและจํานวนผูใชงานที่สามารถเฉลี่ยเปนจาํนวนที่เหมาะสมกับวัดดงแมนางเมืองที่มีพระ 
10 รูป 

    พืน้ที่เฉลีย่ของ พืน้ที่ภายใน  55.80 ตร.ม. พืน้ที่ภายนอก 26.50 ตร.ม. 
 

    หองน้ํา 
    หองน้าํสาธารณะเดิมของวัดดงแมนางเมือง ม ี5 หอง (สวม-อาบน้าํ) 
    หองน้าํสงฆมี  2 หอง  (สวม-อาบน้ํา) 
    หากคิดความตองการใชหองน้ํา ตามกฏหมายที่กาํหนดไวในหมวดที่ 8 เร่ืองการ

สุขาภิบาล ใหอาคารสาํนกังาน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารพาณชิยตองมีสวม 1 ชุด ตอพืน้ที่ 
75.00 ตร.ม. 

    พืน้ที่การใชงานในที่นี้สามารถคิดไดจากพืน้ที่ศาลาการเปรียญ  ที่คิดพื้นที่ไว 368.00 
ตร.ม.   จะไดชุดสุขาภิบาลประมาณ  5  ชุด ซึ่งตรงกบัจํานวนที่ใชงานอยูในวัดขณะปจจุบัน 

    ในที่นี้คิดการใชหองน้ําแยก ระหวาง พระ และฆราวาส รวมทัง้แยกชาย-หญิง เพือ่ความ
เปนระเบียบเรียบรอย  โดยใหเปนหองน้าํพระ 2 หอง หองน้าํชาย 3 หอง หองน้าํหญิง 3 หอง(รวม
แลวไมต่ํากวา 5 หอง) 
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    แตพฤติกรรมการใชงานจริง ๆ มักมีการใชงานในเวลาพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะในวนั
สําคัญ ๆ ที่มกีิจกรรมงานประเพณีซึ่งมีผูมารวมงาสนคอนขางมาก   จึงนาจะเตรียมหองน้ําไว  10 
ชุด สําหรับฆราวาส  โดยจัดใหมีลักษณะแยก ชาย – หญิง และแยกหองสุขาและอาบน้าํออกจาก
กัน  เพื่อความเปนระเบียบและมีความยืดหยุนในการใชงาน  เพื่อรองรับในกรณีที่อาจตองมีการ
อาบน้าํสําหรับบางคน  
 

 
 

ลายเสนที ่10  ขนาดหองน้ําที่ไมมีที่อาบน้าํในตัว และขนาดหองน้ําทีม่ีที่อาบน้ําในตัว 
    หองน้าํ มีพืน้ที่อาบน้าํ สองหอง เปนพืน้ที่ 1.40 x 1.80 x 2 = 5.04 ตร.ม. 
    หองน้าํ เฉพาะสุขา เปนพื้นที่  1.40 x 1.50 x 10 = 21.00 ตร.ม. 
    รวมเปนพืน้ทีห่องน้ํา  26.04 ตร.ม. 

 
    ศาลาโถง 
    ในที่นีเ่ตรียมใหเปนพืน้ทีส่วนกลางที่รองรับกิจกรรม รับแขกหรือประชุมสงฆ  รองรับการ

ใชงานของสงฆ 10 รูป รวมกับอาคันตุกะ ซึ่งอาจเปนพระ หรือญาติโยม ประมาณ 5 รูป หรือ 5 คน 
รวมมีการใชงานในพืน้ทีน่ี้ประมาณ 15 คน  

    คิดพืน้ที่ตอคนที่ 1.00 x 1.00 = 1.00 ตร.ม. 
    15 คนใชพืน้ที ่15 ตร.ม.   คิด Circulation 30 % = 4.50 ตร.ม. 
    รวมเปนพืน้ที่ศาลาโถง  19.50 ตร.ม. 

 
ลายเสนที ่11   พืน้ที่ใชงานของคน 1 คนในศาลาโถง 
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    พืน้ที่การเรียนรูธรรมะ 
     พื้นที่การเรียนรูธรรมะของสงฆ 

การเรียนรูธรรมะของสงฆ จะเปนลักษณะการเรียนนักธรรม-บาลี ซึ่งเปนกลุมยอย 
ๆ  พืน้ทีก่ารใชงานคิดจากจํานวนพระในวัดที่ประมาณ 10 รูป ในขณะที่บางครั้งอาจมกีารจัด
กิจกรรม อบรมพระภิกษุในพืน้ทีว่ัดใกลเคียง เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและแสวงหาแนวทางในการ
เผยแผธรรมะไปสูชุมชน   โดยกลุมการเรียนรูนี้จะมีพระสงฆประมาณ 10รูป   

รวมถึงพืน้ที่คนควาหาความรูจากหนงัสือธรรมะ  พระไตรปฎกตาง ๆ จากหอง
อานหนงัสือ มกีารเรียนรูควบคูไปกับการปฏิบัติภาวนา  

นอกเหนือไปจากการใชพืน้ทีภ่ายในอาคารแลว ก็สามารถใชพืน้ทีน่อกอาคารใต
รมไม  ลักษณะลานเพื่อกจิกรรมการเรียนรูและปฏิบัติธรรมไดเชนกัน 

พื้นที่สําหรับกลุมพระสงฆกาํหนดไวที่จาํนวนสงูสุด 10 รูป  
 
พระ 1 รูปใชพืน้ที ่1.00 x 1.20  = 1.20 ตร.ม. 
พระ 10 รูป ใชพื้นที่ 1.20 x 10 = 12.00 ตร.ม. 
พื้นที่ครูผูสอนหรือผูนํากิจกรรม  1.50 x 2.00 = 3.00 ตร.ม.   
รวม   15.00  ตร.ม. คิด Circulation 30% 
รวมเปนพื้นที ่  19.50  ตร.ม. 

 

 
 
 

ลายเสนที ่12  การใชพื้นที่สาํหรับครูผูสอน และนักเรียน 
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หากมีการใชพืน้ที่ในการเรียนลักษณะปฏิบัติภาวนา เดนิจงกรม จะตองรองรับ
การใชงานของสงฆจาํนวน 10 รูป   

พื้นที่เดินจงกรมตอพระสงฆ  1 รูป คือ 9.00 ตร.ม. 
พระสงฆ 10 รูปใชพื้นที่   9.00 x  10 = 90.00 ตร.ม. 

 
สรุปแลวพื้นทีใ่ชงานที่มากทีสุ่ดคือกิจกรรมเดินจงกรม พื้นที่เรียนรูธรรมะของ

พระสงฆที่เหมาะสมตองมีพืน้ที่อยางนอย  คือ พืน้ทีเ่ดินจงกรม รวมกบั พืน้ที่ครูผูสอน ( ไมตองคดิ 
Circulation  เพราะมพีืน้ทีว่างในระหวางพื้นที่เดินจงกรมแลว) 

รวมเปนพื้นทีก่ารเรียนรูธรรมมะของสงฆ  90.00 + 3.00  = 93.00  ตร.ม. 
 
 

พื้นที่การเรียนรูในลักษณะหองอานหนังสอื  ดูกรณีศึกษาประกอบ 
         1. วัดพระรามเกากาญจนาภิเษก         ประมาณ  8.00  x 8.00 = 64.00 ตร.ม. 
         2. วัดปญญานันทาราม                      ประมาณ  8.00 x 8.00 = 64.00 ตร.ม. 
         พื้นที่เฉลี่ยประมาณ  64.00 ตร.ม. 
 

สวนพื้นที่การเรียนรูนอกอาคาร เปนการฟงบรรยายและปฏิบัติภาวนา ทีอ่าจใช
พื้นที่มากในกจิกรรมการเดนิจงกรม  ซึ่งตองใชพืน้ที ่ 9.00 x 10 =  90.00 ตร.ม.(ไมจําเปนตอง
นํามาคิด Circulation  อีก เพราะมทีี่เวนวางในกิจกรรมแลว) 
 

พื้นที่เรียนรูภายนอกอาคารในลักษณะลานใชพืน้ที่รวม  90.00 ตร.ม.  
 

    พืน้ที่การเรียนรูของฆราวาส 
    ในที่นีห้มายถึงกลุมบุคคลที่มาฝกปฏิบติั เรียนรูธรรมะในวัด สวนหนึ่ง     อีกสวนหนึ่ง

เปนการเรียนรูในลักษณะแทรกไปกับกิจกรรมงานประเพณี 
    สวนแรก  
    พืน้ที่สําหรับการเรียนเนือ้หาธรรมะ และการฝกปฏบิัติ ซึ่งจะมีพระวิทยากรเปนผูนําฝก   

กลุมฆราวาสที่เหมาะสมประมาณ  9 คน   ใชเวลา 2 คืน 3 วัน ในชวงปลายสปัดาห คือ เย็นวัน
ศุกร- เสาร – บายวนัอาทิตย 
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    พืน้ที่สําหรับฟงบรรยาย  1 คนใชพืน้ที ่0.90 x 0.90 = 0.81 ตร.ม. 
    ฆราวาส 9 คนใชพืน้ที ่ 0.81 x 9 = 7.29 ตร.ม. 
    พืน้ที่พระวทิยากรนาํสอน 1.50 x 2.00 = 3.00 ตร.ม. 
    รวมเปนพื้นที่ 10.29  ตร.ม. คิด Circulation 30%  คือ 3.08 ตร.ม. 
    รวมเปนพืน้ที่สาํหรับฟงบรรยาย   13.37 ตร.ม. 

 
    ในกรณีที่ผูเขาฝกอบรมเรียนรูในภาคปฏิบัติ จําเปนตองใชพืน้ที่เดนิจงกรม 
    จะตองใชพืน้ที ่9.00 x 9 = 81.00 ตร.ม. 
    เพราะฉะนัน้พืน้ทีม่ากที่สดุสําหรับกิจกรรมในการเรียนรูธรรมะของฆราวาสคือ 81.00 

ตร.ม. 
    นอกจากนีอ้าจมีการใชพืน้ที่ลาน  ซึง่จะใชพื้นที่มากที่สุดในกิจกรรม เดินจงกรม

เชนเดียวกนั 
    ซึง่สรุปไดวาตองใชพืน้ทีล่านอยางนอย 81.00 ตร.ม. 

 
    สวนที่สอง  
    เปนการเรียนรูในลักษณะฟงเทศนาธรรม  พิจารณาจากจํานวนผูเขาใชงานในปจจุบัน 

ซึ่งมาทาํบุญในวนัพระ หรือวันสาํคัญทางศาสนา จํานวน  30-80 คน  โดยประมาณไวที่ 100 คน
เปนจํานวนผูใชงานสูงสุด 

    พืน้ที่ฟงบรรยาย 1 คนใชพื้นที่ 0.90 x 0.90 = 0.81 ตร.ม. 
    ถาฟงบรรยาย 100 คน ใชพื้นที่ 0.81 x 100 = 81 ตร.ม. 
    รวมกับพระรวมพิธ ี10 รูป  0.81 x 10 = 8.10ตร.ม. 
    รวมเปนพื้นที่ 89.10  ตร.ม.  คิด Circulation 30% คือ 26.73 ตร.ม. 
    รวมเปนพืน้ที่เรียนรูสําหรับฆราวาสทั้งหมด 115.83 ตร.ม. 
    จากกิจกรรมการเรียนรูของฆราวาสทีว่เิคราะหขางตน ทําใหทราบพื้นที่การใชงานสูงสุด

ดังนี ้
    พืน้ที่ภายในอาคาร    115.83  ตร.ม. 
    พืน้ที่ลาน    90.00 ตร.ม. 
    นอกจากนีย้ังมพีื้นที่สําคญัอีกสวนหนึ่งคือ พื้นที่อานหนงัสือ  
    จากกรณีศึกษาขางตนไดพื้นที่อานหนงัสือ เฉลี่ยเปน  64.00 ตร.ม. 
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    ลานธรรม 
    การใชงานในพืน้ทีน่ี้มีสองลักษณะคือ 

               - การใชพืน้ที่สาํหรับการเรียนรูธรรมะ 
               - การใชพืน้ที่สาํหรับการพักผอน 

    คิดจากจาํนวนผูเขาฝกอบรมที่ 20  คน ในลกัษณะการนัง่ฟงบรรยาย หรือนัง่ทาํสมาธ ิ   
ภาวนา จะตองใชพืน้ที่รวม 0.90 0.90  x 20 = 16.20 ตร.ม. 

    สวนการใชพื้นที่ในลกัษณะการเดินจงกรมใชพื้นที ่9 x 20 = 180.00 ตร.ม. 
    หรือการใชพื้นที่บรรยายธรรมใหแกชาวบานทีม่าทําบุญในวนัพระประมาณ 100 คน 

จะใชพืน้ที ่ 0.90 x 0.90 x 100 = 81.00 ตร.ม. รวม Circulation 30 % คือ 24.30 ตร.ม. 
    คิดเปนพืน้ที่สําหรับการเรียนรูธรรมมะรวม 105.30  ตร.ม. 

 
    สวนพืน้ที่สาํหรับการพักผอน จะมกีารใชงานในลักษณะเฉพาะบุคคล หรือกลุมยอย  ซึ่ง

ไมสามารถกําหนดพื้นที่จากการใชงานในลักษณะนี้ได  แตพืน้ทีท่ีร่องรับจํานวนการใชงานในการ
เรียนรูนาจะมากพอสาํหรับรองรับการใชงานในลักษณะการพักผอนได แตคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเปน 
100 % ของพืน้ทีก่ารเรียนรูธรรมะ  ที่ใชมากที่สุด คือพืน้ทีก่ารเดินจงกรม 

เพราฉะนั้นพืน้ที่รวมของลานธรรมคือ 180.00 + 180.00 = 360.00  
 

   พื้นที่การเรียนรูรวมกับโรงเรียน 
    เปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูธรรมะทีมุ่งไปสูเยาวชน เพื่อใหรูและเขาใจธรรมะผาน

พระสงฆซึง่เปนแบบอยางในการปฏิบัต ิ ใหเปนผูเผยแผ แนะนาํ ทําความเขาใจทั้งตวัหลกัธรรม 
และการประยกุตใชในชีวิต  ซึ่งพระสงฆอาจทําไดในสองลักษณะคือ 

- พระออกไปสอนเยาวชนตามสถาบนัการศึกษาใกลเคยีง 
- เยาวชนเขามาเรียนรูในวดั 

    เนื่องจากการจะนาํนกัเรยีนทั้งหมดมาเรียนทีว่ัดคงเปนไปไมได ดวยขอจํากัดทัง้
ระยะทาง และเวลา  พระจึงควรเปนผูออกไปสอนธรรมะในโรงเรียนเปนหลกั 
ในขณะเดียวกนั เยาวชนจะตองเขามาเรียนรูธรรมะในวดัดวยเชนกัน  โดยทุกหองเรียนตองมีโอกาส
เขามาเรียนรูธรรมะในวัดอยางนอย เทอมละ 1 ครั้ง   เยาวชนที่มาเรียนรูเร่ิมตั้งแตระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ขึน้มา เพราะมวีุฒิภาวะทีเ่หมาะตอการเริ่มตนเรียนรู     การที่เยาวชนไดเขามา
เรียนรูธรรมะในวัดจะชวยโนมนําใหรูจักพระ รูจักวัด รูจกับทบาทของตน และคุนเคยกับการเขาวดั
ในที่สุด 
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    กลุมเยาวชนที่เขามาเรียนรูในวัดอาจใชเวลาเพียงครึ่งวนั ในภาคเชา หรือภาคบาย ทาํ
กิจกรรมในพื้นที่ตาง ๆ ของวดั ซึ่งจาํนวนนกัเรียนตอหองประมาณ 20-30 คน    

    พืน้ที่การเรยีนรูในลกัษณะบรรยายธรรมจะใชพืน้ที ่0.90 x 0.90 x 30 = 24.30 ตร.ม. 
    พระวิทยากรและครูรวม 4 คนใชพืน้ที่  0.90 x 0.90 x 4 = 3.24  ตร.ม. 
    พืน้ที่สอนหนังสือดานหนา  1.50 x 2.00 = 3.00 ตร.ม. 
    รวมเปนพื้นที่   30.54 ตร.ม. คิด  Circulation 30% เทากับ 9.16  ตร.ม. 
    รวมเปนพืน้ที่เรียนรูรวมกับโรงเรียน  39.70 ตร.ม. 

 
   พื้นที่กลุมกิจกรรมทางศาสนา 
   กลุมกิจกรรมทางศาสนา คือกลุมชาวพทุธ ที่รวมตัวกนัทาํกิจกรรมเนื่องในการพทุธ

ศาสนา โดยอาจเปน ชมรมชาวพทุธ ของชาวบานที่รวมตัวกนัในละแวกวัด เพื่อรวมกันประกอบ
กิจการงานบญุในโอกาสสาํคัญตาง ๆ หรืออาจเปนกลุมสมาคม ชมรม พอคา แมคาในตัวอําเภอ
เปนตน กลุมกจิกรรมนี้ไมอาจกําหนดจาํนวนที่แนนอนได  แตพื้นทีก่ารใชงานในสวนตาง ๆ ของวดั
ซึ่งรองรับกลุมผูมาทาํบุญได 100 คน(ในวันพระหรือวนัสําคัญปกติอ่ืน ๆ) ได  หรือรองรับการมา
ทําบุญในวนัเขาพรรษา  ออกพรรษา 250 – 300 ได เพราะฉะนัน้จะมีพื้นที่รองรับกลุมกิจกรรมทาง
ศาสนานี้ไดเชนกนั 
 

    ทีพ่ักผูปฏบิัติธรรม 
    ในที่นีห้มายถึงผูที่ตั้งใจมาฝกปฏิบัติธรรม ซึ่งตองคางแรมที่วัด   โดยทางวัดจะรับรอง

การใชงานที่  9 คน  (คาดการณในอนาคต ซึ่งในปจจุบนันี้จะมีผูมาถอืศีลอุโบสถประมาณ 4-5 คน)   
    การเตรียมพื้นที่ในสวน 9 คน จัดแยก ชาย – หญิง มีหองน้าํในบริเวณทีพ่กัซึ่งมพีื้นที่

อาบน้าํในตัว        ทีพ่ักชาย  3 หอง   หญิง   6   หอง 
    พืน้ที่พักแรม 1 คน ใชพืน้ที่ 0.80 x 2.00 = 1.60 ตร.ม. 
    9 คนใชพืน้ที่  1.60 x 9 = 14.40 ตร.ม. 
    หองน้าํสําหรับอาบน้ําไดในตัวใชพืน้ที่ 1.40 x 1.80 x 3 = 2.52 ตร.ม. 
    รวมใชพื้นที ่ 16.92 ตร.ม. คิด Circulation 30% เทากบั 5.07 ตร.ม. 
    รวมเปนพืน้ที่สาํหรับที่พกัผูปฏิบัติธรรมทั้งสิน้ 22.00  ตร.ม. 
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    พืน้ที่บริการชุมชน 
     พื้นที่จัดงานประเพณ ี

กิจกรรมประเพณีของชุมชนไดกลาวไวกอนหนานี้แลว  พืน้ที่สาํคัญสําหรับงาน
ประเพณีคือ โบสถ,ศาลาการเปรียญ, ลาน ,ศาลเจาแมศรีเมือง 

โบสถมีพืน้ที่อาคารจากการวิเคราะห =  151.41 ตร.ม. และลานประทักษิณ = 
302.82 ตร.ม. 

ศาลาการเปรียญคิดการใชงานมากสุดที ่300 คน = 367.90 ตร.ม. 
ลาน รองรับการใชงานของคน 300 คน  คิดเปนพืน้ที่ 0.81 x 300 = 243.00 ตร.ม. 

รวม Circulation 100%  (จากลักษณะกิจกรรม). 
 รวมเปนพืน้ทีล่านที่รองรับงานประเพณี  486.00  ตร.ม. 

 
ศาลเจาแมศรีเมือง     
คิดพื้นทีก่ารใชงานรวม 2.00 x 3.00 = 6.00 ตร.ม.  
พื้นที่จัดแสดงศิลปะทวารวดี 
เนื้อหาทีจ่ัดแสดงมีพอสงัเขปดังนี ้

- ประวัติศาสตรพื้นที ่(ทวารวดี)  2 บอรด  2.52 x 2  = 5.04  ตร.ม. 
- ประวัติศาสตรชุมชน  2  บอรด               2.52 x 2  = 5.04   ตร.ม. 
- ศิลปวัตถุสําคญั        2   บอรด              2.52 x 2  = 5.04  ตร.ม. 
- ตูจัดแสดงศิลปวัตถุ    6.82 x 2 ตู                         =13.64 ตร.ม. 
รวม   28.76   ตร.ม.  คิด Circulation 30 %  = 8.62 ตร.ม. 
รวมเปนพื้นทีจ่ัดแสดงศิลปทวารวดี =  37.38 ตร.ม. 

 
    พื้นที่สาํนักงาน 

กรณีศึกษาวัดพระรามเกากาญจนาภิเษก เจาหนาที่ประจํา 1 คน พืน้ที่ 4.00 x 
12.00 ตร.ม. 

พื้นที่รับรองแขก    3.00  ตร.ม. 
พื้นที่โตะทํางานเจาหนาที่  1.20 x 1.00 = 1.20 ตร.ม. 
พื้นที่คอมพวิเตอร   1.20 x 1.00 = 1.20 ตร.ม. 
พื้นที่เก็บเอกสาร   2.40 ตร.ม. 
พื้นที่ประชุม  17.50 ตร.ม. 
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รวม 25.30 ตร.ม.  คิด Circulation 30 % 7.59ตร.ม. 
รวมเปนพื้นทีส่ํานักงาน   32.89  ตร.ม. 
 
 

 
 
 

 
 

 
ลายเสนที ่13พื้นที่ใชงานของสวนสํานักงาน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

179

 
พื้นที่พบปะสงัสรรคและพกัผอน 
เปนการใชพืน้ที่กิจกรรมสวนตาง ๆ ในวดั ในลักษณะกลุมยอย หรืออาจมีเปน

กลุมใหญโดยสามารถใชจัดกิจกรรมในพื้นที่ลานหรือภายในอาคารได 
 
สรุปองคประกอบและพื้นที่ใชสอย 

1. พระอุโสถ พืน้ที่อาคาร 151.41 ตร.ม. ลาน  302.82 ตร.ม. รวม 454.23 ตร.ม. 
2. ศาลาการเปรียญ  367.90 ตร.ม. 
3. หอระฆังและหอกลอง 16.00 ตร.ม. 
4. กุฏิ  150.00 ตร.ม. 
5. โรงครัว ภายในอาคาร  55.80  ตร.ม. ภายนอกอาคาร 26.50 ตร.ม. รวม  82.30 ตร.ม. 
6. หองน้ํา  26.04  ตร.ม. 
7. อ่ืน ๆ (ศาลา)  19.50 ตร.ม. 
8. ลานประเพณี  486.00  ตร.ม. 
9. ลานธรรม  360.00  ตร.ม. 
10. ที่พกัผูปฏิบัติธรรม  22.00  ตร.ม. 
11. ศาลเจาแมดงแมนางเมือง 6.00  ตร.ม. 
12. พื้นที่จัดแสดง  37.38  ตร.ม. 
13. สํานักงาน  32.89  ตร.ม. 
14. หองอานหนงัสือ  64.00 ตร.ม. 

 
 พื้นที่อาคารทัง้สิ้น 948.92  ตร.ม.  
 ถาคิดรวมพื้นที่เวนวางจะเปนพืน้ทีท่ัง้สิ้น 2,124.24  ตร.ม. 

คิดทางสัญจรระหวางอาคาร 30% ไดพื้นที่ 637.27    ตร.ม. 
 วัดโดยทัว่ไปจะมีพืน้ทีโ่ลงอยางนอย 200 % ของพื้นที่อาคารคิดเปนพืน้ที ่4,248.48 ตร.ม. 
 รวมเปนพื้นทีว่ดัทั้งสิน้  6,372.72  ตร.ม. (ประมาณ 4 ไร) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 7 

การออกแบบ 
 
กรอบแนวคดิในการออกแบบ 

    แนวคิดในการออกแบบมาจากกระบวนการศึกษาขางตนอันประกอบไปดวย 
- วัด ความหมายความสาํคัญ และการใชงานของแตละองคประกอบ  
- พัฒนาการความคิดความเชือ่ทางพทุธศาสนาในสังคมไทย 
- วัดกับสังคมไทยปจจุบนั (ปญหาและการเปลี่ยนแปลง) 
- ขอมูลชุมชน ปญหาและความตองการ 
- ขอมูลศิลปสถาปตยกรรมในชุมชน 
- ศิลปกรรมเกี่ยวของในแบบศลิปทวารวด ี
- การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ
- การศึกษาเทคโนโลยีอาคาร 
- กรณีศึกษาวัดและศูนยปฏิบตัิธรรมที่มีการปรับตัวในดานบทบาท 

    จากขอมูลทั้งหมดในเบื้องตนจะไดนาํมาคิดพิจารณารวมกับ สาระทางพุทธธรรมที่
ศึกษาประกอบทั้งนี้ไดศึกษา จากพระภกิษุทีโ่ดดเดนในการสรางผลงานภาคเอกสาร และเปนที่
ยอมรับของชาวพทุธสามรูปคือ 

 ทานพทุธทาส,  พระธรรมปฎก และพระไพศาล  วิสาโล 
    สาระหลักทางพุทธธรรมทีส่ามารถสรุปไดคือ 

- ทานพทุธทาส ความไมยึดมัน่ ถือมัน่ในสิง่ทัง้ปวง เนื่องจากลวนอยูในสามัญ
ลักษณะสามประการคือ อนิจจัง  ทุกขงั  อนัตตา 

- พระธรรมปฎก  สาระสําคญัของพุทธธรรมอยูที่มรรค อันประกอบดวยองค
คุณแปดประการ แตสามารถสรุปรวมไดสามหมวดใหญ คือ  ศีล  สมาธ ิ 
ปญญา 

- พระไพศาล   วิสาโล     สาระสําคัญคือ   สงบเยน็ เปนประโยชนทัง้ตอตนและ
ผูอ่ืน  ซึง่เปนเรื่องของ  กาย   วาจา  ใจ ที่อยูในกรอบแหง  ศีล   สมาธ ิ 
ปญญา 

    ตัวปญหาทีเ่กิดขึ้นในพุทธวัฒนธรรม เมื่อนํามาคิดรวมกับสาระสําคัญทางศาสนา
ขางตน สามารถสรุปรวบยอดถึง แกนแกนที่จะนํามาใชแกปญหาที่เกิดขึ้น และนําพาใหพทุธ
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วัฒนธรรมดําเนินตอไปไดภายในระบบสงัคมปจจุบันคือ   สิกขาสาม    หรือ ศีล  สมาธิ ปญญา
นั่นเอง     

    ผูศึกษาไดนําสิกขาสามมาใชทัง้ในแมบทของกิจกรรมของวัด และการออกแบบ ซึ่งการ
ที่จะสรางงานสถาปตยกรรมขึ้นมาโดยอาศัยวิธีการแหงปญญาเพียงประการเดียว อาจไมมกีาํลัง
เพียงพอตอการโนมนาํใหผูคนเขาวัดได  จงึไดอาศัยวิธกีารแหงศรัทธาบนรากฐานทางพุทธ
สถาปตยกรรมไทยประกอบดวย ซึ่งเปนวิธีการที่ใชไดผลมานับแตอดีต  เพื่อใหงานสถาปตยกรรมที่
ปรากฏ เปนสวนหนึง่ของวฒันธรรมที่มีเอกลักษณ และพัฒนาการ  

    การสรางงานสถาปตยกรรมในสมัยปจจุบัน มีสองแนวทางอยางที่ผูทรงคุณวฒุิไดให
ทัศนะไว คือ การสรางแบบแพรวพราว และแบบสมถะ  ซึ่งการจะสรางแบบใด ขึ้นอยูกับเจาของวัด
นั้นเปนสาํคัญ   ในกรณีศึกษางานตวัอยางจะเห็นไดวา  วัดที่สรางทัง้สองแบบใหผลทางความรูสึก
ที่แตกตางกัน   ในสวนของการสรางงานสถาปตยกรรมทางพทุธศาสนานั้น ผูศึกษาเห็นวาเดิมเคย
สรางโดยผูมีความพรอมทางทุนทรัพยและ ความตองการสรางถวายพระศาสนาเปนพทุธบูชา จงึ
สรางงานสถาปตยกรรมแบบแพรวพราว ประดับตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ไมวาจะเปน
พระมหากษัตริยหรือ ขุนนางขาราชการชั้นผูใหญ  ในขณะที่เหตุผลอีกสวนหนึ่งอาจเปนเรื่องทาง
สังคมทีย่ังประโยชนตอผูสราง  ในลักษณะหนาตา  บารมี  แมวาจะไมใชเหตุผลสําคัญของการ
สรางงานพทุธสถาปตยกรรม  แตเรายังสามารถเหน็ไดในการทําบุญสรางวัดในสมยัปจจุบันที่มกีาร
ทําบุญสรางวดั โดยตองจารึกชื่อผูสรางลงไปดวย ซึ่งไดผลทัง้ความอิ่มใจในบุญ และความ
ภาคภูมิใจ ซึ่งเรื่องของความอิ่มใจในบุญ และความภาคภูมิใจ เปนเรื่องที่ดูจะขัดแยงในทางศาสนา
ที่ตองการใหผูทําบุญกุศล เกิดความอิ่มใจเปนสําคัญ   แตปุถุชนในโลกยังคงตองการในผลทัง้สอง
ทาง    
     การนําพทุธศาสนาในสวนสาระธรรมไปใชก็เชนเดียวกนั มีระดับของธรรมะแบบโลกียะ 
และโลกุตระ  ซึ่งทาํใหอยูเปนสุขในระดับโลกได ในขณะเดียวกนัก็คอย ๆ ขัดเกลาไปสูระดับ
โลกุตระได เพราะลักษณะสาํคัญของศาสนาพุทธ มิไดหยุดอยูเพยีงแค ระดับโลกียะเทานั้น  การนาํ
สาระทางพุทธธรรมไปประยุกตใชจึงนาจะนําไปใชทัง้สองระดับ  เพราะเรามิอาจปฏิเสธโลกได ผูคน
ยังตองเกี่ยวของสัมพนัธกันและกัน  มีภาระหนาที่ และดํารงวถิีแบบทางโลก โดยเฉพาะยุคสมยั
ปจจุบันที่มีระดับความรุนแรงของวถิีชีวิตทีเ่บียดเบียนกนัมาก จึงยิ่งตองประยุกตคณุคาในคําสอน
ของพระพทุธศาสนามาใช เพื่อใหเกิดความสงบเยน็เปนประโยชนดังทีท่านพระไพศาล วิสาโลให
ทัศนะไว 
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     การลงไปในพืน้ทีชุ่มชนและทําแบบสอบถาม พบวาความตองการของชุมชนทีแ่ทจริง 
ตองการวัดแบบที่มีโบสถมาตรฐานตามแบบกรมศิลปากร โดยไมคํานึงถึงระยะเวลากอสราง และ
กําลังทรัพยทีต่องใช  ดวยเหตุผลทีว่า วิจติรบรรจง สวยงาม เปนผลทางใจของผูใชงาน และเปนนยั
ยะเหตุผลทางสังคมอยางไมอาจปฏิเสธได ในดานรูปแบบของวัดแบบโบสถมาตรฐานผูศึกษาเชื่อ
วาเปนความคุนเคยที่อยูในสามัญสํานึกของคนทั่วไปวาจะตองเปนเชนนั้น ทัง้ที่ในความเปนจริง 
สามารถออกแบบใหมีเอกลกัษณเฉพาะที่ได ซึ่งเปนเรือ่งสําคัญที่ผูออกแบบตองคํานงึถงึ และ
สามารถชี้แนะตอสังคมได  ดังเชน ความสําเร็จของพระมหาธาตุเจดียศรีจันเสน    
     การสรางงานพทุธสถาปตยกรรม หากมกีิจกรรมที่ตอบสนองความตองการทางสังคม มี
พื้นทีใชงานทีส่ามารถอาํนวยความสะดวก โดยเฉพาะกับฆราวาสซึ่งมีวถิีชีวิตที่เกี่ยวของกับวตัถุ 
แตในขณะเดียวกนัตองไมกอใหเกิดความสบายตอพระจนเกนิไป  ก็จะทําใหมีผูใชงานขยาย
ขอบเขตออกไปมากกวาการบริการเฉพาะคนในชุมชน ซึ่งจะยิง่ทาํใหเกิดประโยชนกวางขวาง
ออกไป ดังเชน วัดปญญานันทาราม  วดัจันเสน  วัดพระรามเกากาญจนาภิเษก และเสถียรธรรม
สถาน เปนตน 

    ความสําคญัในฐานะเมอืงโบราณดงแมนางเมือง ซึ่งในจังหวัดนครสวรรคถือวาเปน
เมืองโบราณสาํคัญมากแหงหนึง่ในศิลปสมัยทวารวด ี เนื่องจากพบศลิปกรรมทั้งโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเปนจํานวนมาก เปนปจจัยสําคัญที่ผูศึกษาคํานึงถึง ประกอบกับความตองการของ
ชุมชน ที่ตองการยกความสําคัญของเมอืงโบราณนี้ขึน้มา ใหเปนหนึง่ในสถานที่ทองเทีย่วสาํคัญ
ของอําเภอบรรพตพิสัย โดยโครงการนํารองเกิดขึ้นที่วัดสีแ่พง กอนเขาถึงตัวเมืองโบราณ ซึ่งจะเปน
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมศลิปวัตถุสมัยทวารวดี ใหความรูแกผูสนใจ และคนในชุมชน เปนเบื้องตน 
กอนที่จะเขามาศึกษายังพืน้ที่เมืองโบราณ   วัดดงแมนางเมืองปจจบุันที่ตัง้อยูในเขตเมืองโบราณ  
ผูศึกษาจงึยายวัดออกไปสูพื้นที่นอกคันคโูบราณ และเปนพื้นทีท่ี่เปนโฉนดที่ดินอนัเปนกรรมสิทธิ์
ของวัด  เพื่อการบูรณะฟนฟูใหพื้นที่ภายในเปนพื้นที่โบราณสถานที่จะอยูในความดูแลของกรม
ศิลปากรรวมกบัชุมชนตอไป   

    ภาพรวมของโครงการวัดดงแมนางเมือง ผูศึกษาไดนาํขอมูลทัง้หมดที่รวบรวมมา คิด
รวมกับความตองการ ทีมุ่งไปสูการออกแบบวัด เพื่อถวายเปนพุทธบูชา จากการศึกษาและ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทีก่ลาวถงึลักษณะของวัดซึ่งมีอยูสองระดับ คือระดับการสรางศรัทธา(การ
จําลองแบบสวรรคชั้นดาวดวึส) และระดับของปญญา (สมถะ ไมติดยึดกับรูปแบบการประดบัที่
แพรวพราว) โดยมีระดับของการมุงสรางความศรัทธา อันเปนวีธกีารที่งายตอการโนมนาํคนใหเขา
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วัดเปนสาํคัญ  มีความสอดคลองตอวิถีชีวิตของผูคนทีย่ังเกี่ยวของตอโลกของวตัถุ และกิจกรรม
ของชุมชนทีจะเกิดขึ้นในอนาคต และขณะเดียวกนั ก็สามารถเอื้อตอการปฏิบัติธรรมของสงฆได 

    เพื่อใหเกิดการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา การออกแบบวัดดงแมนางเมืองจะกระทําใน
กรอบที่ปรากฏผลสมบูรณในอนาคต สภาพซึ่งความเจริญของชุมชนมีมากถงึระดบัที่พรอมตอการ
สรางสรรคสถาปตยกรรมไดอยางเตม็ที ่

    การออกแบบวัดดงแมนางเมืองนี้ ผูศกึษาไดออกแบบโดยทาํเปนผังแมบทที่อาจตองใช
เวลาในการพฒันาวัดในอีก 10-20 ปขางหนา รวมไปกับการพัฒนาพื้นที่เมืองโบราณใหเปนแหลง
ทองเที่ยวสําคญัของชุมชน  เมื่อการพฒันาเสร็จสิ้นลงภาพของวัดและภาพของชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนาก็จะมาบรรจบกัน  การสรางถาวรวตัถุอาจแบงออกเปนสวน ๆ โดยจะเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่
จําเปนตองใชงานกอนตามลําดับไป เชน สวนพื้นทีท่ี่ชุมชนใชทาํบุญ บริเวณศาลาการเปรียญ   
และกุฏิสงฆ เปนตน  หลังจากนัน้จงึสรางพระอุโบสถ  อาคารบริการชมุชน อ่ืน ๆ ตามมาเปนลําดบั 

 
กระบวนการออกแบบ 
 เร่ิมตนจากการวางกรอบทางการศึกษา อธิบายไดดังแผนภูมิตอไปนี ้
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ภาพที ่ 75  การกําเนิดของสถาปตยกรรม 
 
    และจากการศึกษาภาพรวมของศาสนาและสาระพทุธธรรมดังไดกลาวไวแลวขางตน
สามารถสรุปเปนแกนความคิดหลักทางศาสนาที่จะไดนาํมาใชรวมกับการออกแบบไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่  76  สาระพทุธธรรมที่ไดจากการศึกษาศาสนาทัง้สวนสาระและวัฒนธรรม 
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     โดยสาระพทุธธรรมดังกลาวขางตน เมือ่นํามาพิจารณารวมกับลักษณะกายภาพของวัด
และพุทธศาสนิกชนซึ่งมีความเปนปจเจกที่หลากหลาย จะทําใหเหน็ไดวา วัดในแบบคามวาสีมี
แนวโนมใกลกบัสาระพทุธธรรมดาน ศีล   ขณะทีวัดอรัญวาสีใกลเคยีงกับ สมาธ ิ อันจะนําไปสู
ปญญาในที่สดุ      ดานความเปนปจเจกของพทุธศาสนกิชน จะไปทําบุญที่วัดในแบบที่ตนพึงพอใจ
เปนหลกั  หากแตวัดที่จะทําการออกแบบ ถาไดนาํขอดีของวัดทั้งสองแบบมาเปนปจจัยในการคดิ
รวม ก็อาจรองรับตอความพงึพอใจของปจเจกบุคคลตาง ๆ ใหเขามาสูวัดในลักษณะนี้ได   

 
ภาพที ่   77 สาระพทุธธรรมที่นาํมาใชรวมกับการออกแบบโดยคํานงึถึงลักษณะวัดและผูใชงาน 

     โดยสาระพทุธธรรมที่ศึกษาสามารถสรปุลงในกฏไตรลักษณ ทสีามารถนํามาอธิบาย
รวมกับงานสถาปตยกรรมไดดังนี ้

 
ภาพที ่ 78 สาระพุทธธรรมกบัลักษณะทางกายภาพของงานสถาปตยกรรม 
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     ตําแหนงทีต่ั้งวัดในปจจบุัน อยูในเขตเมืองโบราณ ในคันคูน้าํชัน้นอก ตามจริงแลววัดดง
แมนางเมืองเองมีโฉนดที่ดินอันเปนกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งมชีาวบานบริจาคใหวัด อยูดานนอกของคัน
คูเมืองเดิมทางดานทิศตะวนัตก ซึ่งผูศกึษาเหน็วาควรจะไดขยับขยายไปใชพืน้ที่อันเปนกรรมสิทธิ์
ของวัดที่แทจริง  จะทําใหสามารถแยกพื้นที่เขตเมืองโบราณและวัดออกจากกัน ไมใชพื้นที่วัดไปทบั
ซอนกับเขตโบราณสถาน  
 

 
 
 

ภาพที ่  79 ตาํแหนงที่ดินของวัดและลักษณะการกระจายตัวของโบราณสถาน 
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ลายเสนที ่ 14 ตําแหนงเดิมของวัด และตาํแหนงใหมทีย่ายออกไปนอกเขตโบราณสถานตามโฉนด

จริงของวัด 

ตําแหนงวัดเดิม 

ตําแหนงวัดใหม 
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ภาพที ่80  มุมมองบวิเวณทีต่ั้งโครงการ 
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     ในการลงสาํรวจพืน้ที่ไดเก็บขอมูลรูปแบบสถาปตยกรรม และการใชพื้นทีว่ัดของชุมชน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียงกับที่ตั้งโครงการ เพื่อนาํไปสูกรอบแนวคิดและตัดสินใจในการสรางรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรม รวมถงึลกัษณะการใชพื้นที่ของวัด 

 
 

ภาพที ่ 81  ลกัษณะสถาปตยกรรมในทองถิน่ที่อยูในบรเิวณใกลเคียง 
 
     จะเหน็ไดวารูปแบบอาคารทางศาสนาโดยมาก เปนอิทธิพลของโบสถแบบมาตรฐาน
ภาคกลาง ซึง่งายตอการออกแบบ แตยากตอการจําแนกแยกแยะ ความเปนเอกลกัษณของทองที่     
อยางไรก็ดีพระอุโบสถวัดคลองธรรมนับไดวาเปนมิติใหมของการสรางสรรคงานพทุธสถาปตยกรรม 
ในชุมชน ที่แสดงใหเห็นวา  งานพุทธสถาปตยกรรมสามารถออกแบบใหมีรูปลักษณะที่สอดคลอง
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ตอชุมชน และมีเอกลักษณเฉพาะตัวได   วัดดงแมนางเมือง เปนวัดในเขตเมืองโบราณศิลปกรรม
สมัยทวารวด ี  โดยการออกแบบแลวผูศึกษาเห็นวาควรนําบริบทความสาํคัญนีม้าคิดรวมในการ
ออกแบบ  มใิชเพราะตองการปลุกซากโบราณขึ้นมาใหมีชีวิตใหม ซึ่งตามจรงิแลวก็ไมไดเกี่ยวของ
กับผูคนที่ดาํรงชีวิตอยู ณ บริเวณน ั นในแงของการสืบเชื้อสายชาวทวารวดีแตอยางใด แตตองการ
ระลึกถึงดนิแดนเดิมทีเ่คยเจรญิรุงเรืองมากอน ที่ยงัคงสะทอนออกมาใหปรากฏทัง้ในลักษณะทาง
กายภาพของคูเมืองเดิม และซากโบราณสถานที่ยงัหลงเหลืออยู  ประกอบกับการที่ผูคนในชุมชน
ตางใหความสาํคัญ รัก และตองการฟนฟู แหลงโบราณสถานนี้ขึ้นมาใหเกิดประโยชนในแงของการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อันจะทําใหเมืองโบราณที่เคยถูกทิง้รางอยูเดิม กลับมามชีีวิตอีกครั้ง  วัด
ดงแมนางเมืองเอง หากคาํนงึถงึความอยูรวมทัง้กับบริบทของพืน้ที ่ และการใหความสาํคัญของ
ชุมชน จงึนาทีจ่ะแสดงเอกลกัษณบางประการ ที่สามารถสะทอนภาพความสาํคัญของเมืองโบราณ
นี้ได  อยางไรก็ตามดังไดกลาวไปแลว วาการออกแบบจะตั้งอยูบนเงือ่นไขเวลา ณ ปจจุบัน วัดที่
ออกแบบมิใชวัดในสมัยทวารวดี แตเปนวดัปจจุบันที่ไดรับแรงบันดาลใจจากการนาํศิลปกรรมสมัย
ทวารวดีมาคิดรวมดวย  ซึง่การสืบคนรูปแบบศิลปกรรมของผูศึกษากระทําทัง้ในสวนพื้นที่ชุมชนเอง 
และการสืบคนตอเนื่องไปถงึแหลงศิลปกรรมสมัยทวารวดีสําคัญ ๆ แหลงอื่น  ๆ ดวย เพื่อให
สามารถเหน็ภาพของเรื่องทีศ่ึกษาไดชัดเจนยิง่ขึ้น แตโดยหลักฐานทีป่รากฏไมสามารถพบรูปแบบ
สถาปตยกรรมไดอยางสมบูรณ จึงตองศกึษาจากรองรอยที่ปรากฏในศิลปกรรมอื่นๆ รวมดวยดงันี ้
 

 
 

ภาพที ่ 82 ลกัษณะสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีบนใบเสมา 1 

ลักษณะของซุม 
ที่ปรากฏบนใบ
เสมาเมืองฟา
แดดสูงยาง 
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ภาพที ่  83  ลกัษณะสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีบนใบเสมา 2 
 
 

 
 

ภาพที ่  84  ลกัษณะสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีบนใบเสมา 3 
 

ลักษณะของซุม 
ที่ปรากฏบนใบ
เสมาเมืองฟา
แดดสูงยาง 
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ภาพที ่  85  ลกัษณะองคประกอบทางสถาปตยกรรมในศิลปวัตถุสมัยทวารวดี 1 
 
 

 
 

ภาพที ่ 86  ลกัษณะองคประกอบทางสถาปตยกรรมในศิลปวัตถุสมัยทวารวดี 2 
 
 
     หลักฐานทางสถาปตยกรรมจริงทีพ่บในปจจุบัน คงเหลือแตเพียงฐานอาคารเทานัน้ ซึง่
โดยสวนมากแลว จะอยูในทรงสี่เหลี่ยม  มบีางแหงเชนกนัทีพ่บเปนทรงหลายเหลี่ยมเชน หกเหลี่ยม
หรือแปดเหลี่ยม     ลักษณะเฉพาะของฐานอาคารสมัยทวารวดีที่เหน็โดยมากจะมีลกัษณะการยก
เก็จ  หรือยกมมุออกมา จนเกิดเปนชองวางขึ้นเปนหอง ๆ  และบริเวณหองนั้น ๆ ก็อาจมีการประดับ
ตกแตงดวยประติมากรรม เปนเรื่องราวตาง ๆ ในชาดก  เชน ที่โบราณสถานโคกไมเดน จ.
นครสวรรค และฐานตอนบนที่มีลักษณะเปนหองคูหา อาจประดิษฐานพระพุทธรูปเชน ที่
โบราณสถานเจดียจุลประโทน  จ.นครปฐม เปนตน    การหาหลักฐานรูปอาคารที่สมบูรณ
โดยเฉพาะสถาปตยกรรมทีม่ีการใชพืน้ที่ใชสอยภายใน จึงไมอาจพบได เนื่องจากเสื่อมสลายไป
ตามกาลเวลา  แตอาศัยการศึกษาจากรูปแบบสถาปตยกรรมที่ปรากฏบนใบเสมา หรือศิลปวัตถุอ่ืน 
ๆ ดังไดแสดงใหเหน็ไปแลวขางตน 
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      โบราณสถานเจดียจุลประโทนระยะที่ 1,2  โบราณสถานเจดียจุลประโทนระยะที่ 3 

 

 
 
      โบราณสถานโคกไมเดน เจดียองคที่ 1  โบราณสถานโคกไมเดน เจดียองคที่ 3 
 
 

ภาพที ่  87  ลกัษณะผังและฐานอาคารในศิลปสมัยทวารวดี 
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      เจดียองคที 1        เจดียองคที่ 6 เจดียองคที่ 7       เจดียองคที่  9       เจดียองคที่ 13    เจดียองคที่ 14 
 

ภาพที ่  88  เจดียลักษณะตาง ๆ ในเมืองโบราณดงแมนางเมือง  
 

 
 

ภาพที ่ 89  ลกัษณะฐานยกเก็จ และเสาประดับที่ทาํเปนหองคหูา 
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ประติมากรรม โบราณสถานวัดใหญ นครปฐม 

 

 
ฐานรับธรรมจักร (พิพิธภณัฑสถานแหงชาติอ ู ทอง) 

 

 
ลวดลายประดับ 

 
ศิลปวัตถุ (พิพิธภณัฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย) 

 

 

 
บริเวณทางขึ้นเปนลักษณะอัฒจรรย 

 
เสาธรรมจักร (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร) 

 
ศิลปวัตถุ (พิพิธภณัฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย) 

 
ศิลปวัตถุ (พิพิธภณัฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย) 

ภาพที ่   90  ศิลปกรรม ประติมากรรมในสมัยทวารวด ี
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กรณีศึกษา มปีระเด็นสําคญั ๆสองประการคือ  หนึง่ การนาํเทคโนโลยีอาคารสมยัใหมมา
ใชรวมกับการออกแบบงานสถาปตยกรรมไทย  และสองการใชพื้นที ่ รูปแบบอาคาร และกิจกรรม
ใหมซึ่งไดกลาวไวแลวในบทที่ 5 และสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 
 
ภาพที ่  91 กรณีศึกษาอาคารตัวอยางที่ใชเทคโนโลยีทางอาคารรวมในงานสถาปตยกรรมไทย 

 

 

 

 
ภาพที ่   92  พื้นที่กิจกรรมเพื่อชุมชนของวัดจันเสน และเสถียรธรรมสถาน 
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ภาพที ่  93  พืน้ทีก่ิจกรรมเพือ่ชุมชนของวดัปญญานันทาราม และวัดพระรามเกากาญจนาภิเษก 

 
 

    จากการศึกษาขางตนนาํไปสูการออกแบบโครงการวัดดงแมนางเมืองทัง้ในระดบัผัง
และรูปแบบสถาปตยกรรมไดดังตอไปนี้ 
 

 
ภาพที ่  94   การวิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ 
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ภาพที ่  95  การวิเคราะหลกัษณะการใชพื้นที ่

 

 
ภาพที ่ 96   แนวคิดในการวางผงั 
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ภาพที ่  97  การสังเคราะหแนวคิด และคณุภาพของการใชพื้นที ่
 

 
ภาพที ่  98   ผังวัดดงแมนางเมืองจากกระบวนการขางตน 
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ภาพที ่   99   แสดงเสนทางสัญจรของผูใชโครงการ 1 
 

เสนทางสัญจรของพระภิกษุ 

เสนทางสัญจรของผูปฏิบัติธรรม 

เสนทางสัญจรของฆราวาส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

202

 

 
 

 
เสนทางสัญจรรวมของผูใชโครงการ 

 
 

ภาพที ่ 100  แสดงเสนทางสัญจรของผูใชโครงการ 2 
 
     นอกจากนีก้ารปลูกตนไมในโครงการยังแบงออกเปนกลุมพื้นที่ตาง ๆ  ทีม่ีการวาง
แนวคิด ใหเกดิความสอดคลองกันกับผูใชงาน ออกเปน 5 กลุม  โดยกลุมที่เปนทีพ่ักผูปฏิบัติธรรม
เนนการปลูกไมสูงใหญ เพือ่ใหรมเงา   กลุมลานปฏิบตัิธรรม เนนการปลูกไมไทย เพื่อการเรียนรู
ของเยาวชน  กลุมพืน้ทีก่ิจกรรมสาธารณะของชุมชนเนนการปลูกไมในทองถิน่สาํคัญ ๆ  กลุมพืน้ที่
เขตพระอุโบสถ เนนการปลกูไมยืนตนทีม่คีวามสวางของดอกและใบ  ทั้งนี้การปลูกพืชพรรณตาง ๆ 
ตองสามารถดูแลรักษาไดโดยธรรมชาติ ซึง่ไมตองสิ้นเปลอืงแรงงานคน 

เสนทางสัญจรของสวนบริการ 

พระภิกษุ 

ผูปฏิบัติธรรม 

ฆราวาส 

บริการ 
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ภาพที ่   101  การแบงพืน้ทีป่ลูกตนไมเพือ่ใหสอดคลองกับการใชงานในพื้นที่นัน้ 

 
 
 

 
แบบสถาปตยกรรม 
      การนาํเสนอแบบสถาปตยกรรมจะลําดบัไปต้ังแต ภาพรวมของโครงการทัง้ในสวนของ
ผัง และรูปดานรวม  ไลเรียงไปตามความสําคัญของอาคารที่มีการนาํศิลปกรรมแบบสมัยทวารวดี
มาใชรวมกับการออกแบบโดยลําดับ ดังนี ้
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ภาพที ่102  ผังบริเวณโครงการ 
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ภาพที ่103  ผังบริเวณ  แสดงพืน้ที่ใชงานตาง ๆ  

ลานอเนกประสงค 

ที่พักผูปฏิบัติธรรม 

ลานธรรมและพักผอน 

ทาน้ํา 

เขตพระอุโบสถ 

หมูกุฏิสงฆ 

ศาลเจาแมดงแมนางเมือง 

ครัว ศาลาบาตร 
ติดตอ-หองสมุด 
และสวนจัด แสดง 

หอกลอง 

หองน้ํา 

ศาลาการเปรียญ 

อาคารปฏิบัติธรรม 

หอระฆัง 

จอดรถ 

ศาลารับรอง 
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    รูปดานรวมตัดขวางฝงอาคารศาลาการเปรียญ       รูปดานรวมตัดขวางฝงพระอุโบสถ 
 
  
 
 
 

 
รูปดานรวมตัดตามยาวของโครงการ 

 
ภาพที่104  รูปดานรวมโครงการ 

 

1 2 3 

4 5 6 7 
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ขยายรูปดานรวมจุดที่ 1 
 

 
 

ขยายรูปดานรวมจุดที่ 2 
 

ภาพที ่105 ภาพขยายรูปดานรวม 1 
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ขยายรูปดานรวมจุดที่  3 
 

 
 

ขยายรูปดานรวมจุดที่ 4 
 

ภาพที ่ 106  ภาพขยายรูปดานรวม 2 
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    ขยายรูปดานรวมจุดที่ 5                       ขยายรูปดานรวมจุดที่ 6 
 

 
 

ขยายรูปดานรวมจุดที่ 7 
 

ภาพที ่107 ภาพขยายรูปดานรวม 3 
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ลายเสนที ่ 15 ผังพื้นพระอุโบสถ 
 

พื้นที่สงฆ 
พระประธาน ทางเขา

ดานหนา 

ทางเขาดานขาง
 

ทางเขาดานขาง
 

+0.00 
+0.90 

+1.35 
+1.60 
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ลายเสนที ่16  รูปตัดพระอุโบสถ 
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ลายเสนที ่17  รูปตั้งดานหนาพระอุโบสถ 
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ลายเสนที ่18  รูปตั้งดานขางพระอุโบสถ 
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ลายเสนที ่19  ซุมพระประธานในพระอุโบสถ 
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ลายเสนที ่20   ผังพืน้ศาลาการเปรียญ 
 

หอกลอง ศาลาการเปรียญ 

ศาลาปฏิบัติธรรม 
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 รูปตั้งดานหนากลุมอาคารศาลาการเปรียญ  

 
รูปตัดกลุมอาคารศาลาการเปรียญ 

 
ลายเสนที ่21  รูปตั้งและรูปตัดกลุมอาคารศาลาการเปรยีญ 
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ลายเสนที ่22   รูปตั้งดานขางศาลาการเปรยีญ 
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ลายเสนที ่23   รูปตั้งดานหลังศาลาการเปรียญ 
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                                   ผังพื้นศาลาบาตร                                                                     รูปตั้งดานหนาและดานขางศาลาบาตร 
 
 
 

 
ลายเสนที ่24  แบบสถาปตยกรรมศาลาบาตร 
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        ผังพื้นหองน้ํารวม   รูปตั้งหองน้ํารวม 
 
 
 

ลายเสนที ่25  แบบสถาปตยกรรมหองน้าํรวม 
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             ผังพื้นครัว   รูปตั้งครัวดานที่ 1 
 

 
    
     รูปตั้งครัวดานที่ 2           รูปตั้งครัวดานที่ 3 
 
 

ลายเสนที ่ 26  แบบสถาปตยกรรมครัว 

1 

2 

3 เก็บของ 

ลาง-ตาก 

เตรียม สุขา 
เตาไฟ 
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  ผังพื้นอาคารบริการชุมชน  รูปตั้งดานที่ 1 
 

  
  รูปตั้งดานที่ 2   รูปตั้งดานที่ 3 
 

ลายเสนที ่27  แบบสถาปตยกรรม อาคารบริการชุมชน 

1 2 

3 

หองจัดแสดง 
ติดตอทางวัด 

หองอานหนงัสือ  
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   หอกลอง           หอระฆัง 
 
 
   ลายเสนที ่28  หอกลอง และหอระฆงั   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 8 
สรุป 

 
     พทุธศาสนสถาปตยกรรมไทย เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ถอืกําเนิดขึ้นมาพรอม ๆ 
กับการปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่บงชี้ถึง ความเจริญ ความเปนชุมชน  ในหลาย ๆ ประเทศ
จะมีศาสนสถานเปนเครื่องแสดงถึงความเจริญของความเปนชุมชนนัน้ ๆ   
     การพยายามคนควาหาเหตุผลของการสรางงานพทุธสถาปตยกรรม และคติความเชื่อ 
หรือความคิดของผูคนนับแตอดีต จวบจนกระทั่งปจจบุัน ทาํใหเหน็ภาพของการหยัง่รากลึกของ
ความเชื่อแบบไทย ที่ถกูปลูกฝงมาแตกาํเนดิเตภูมิกถา ทีแ่มปจจุบันความรูในแบบแผนตะวนัตกจะ
ถูกยอมรับมาเปนภูมิความรูขนานใหมแลวก็ตาม แตกไ็มอาจแทรกตวัลงไปในทุกพืน้ที ่ แมแตใน
จิตสํานึกลกึ ๆ ผูคนก็ยงัคงไวซึ่งความคดิ ความเชื่อตามแบบแผนวฒันธรรมเดิม ที่สอดคลองกับ
พุทธศาสนามาโดยตลอด 
     วัด ซึง่เปนแหลงปลูกฝงคุณคาทั้งความประพฤติ และทัศนคติตาง ๆ อันเปนตัวสราง
ระบบระเบียบทางวัฒนธรรมไทย ใหเคลื่อนตัวมาเปนเวลาชานาน ผานชวงเวลาที่ไมเคยไดรับ
อิทธิพลจากวฒันธรรมใด ๆ ภายนอกมากระทบรุนแรงนัก แตรับและปรับเปลี่ยนตามยุคสมยั และ
สอดคลองอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกบัวัฒนธรรมเดิมแท กระทัง่ตอมากระแสวัฒนธรรม
ตะวันตก โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มากับระบบการศึกษาแบบใหมไดทาํใหเกิดความขัดแยงบางอยาง 
การกระทบของวัฒนธรรมใหมนี้รุนแรง รวดเร็ว  และดูเหมือนวา วัดไมอาจปรับตัวไดทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมนี้  จากเดิมที่วัดและพระเคยเปนผูนําในดานตาง ๆ ทางสงัคม กก็ลับกลาย
มาเปนผูตาม  ยอมรับระบบบางประการของสังคม หรอืจําลองแบบสังคมแบบโลก มาสูสังคมอัน
เปนอุดมคติเดิม  
     การปรับตัวของวัดทีพ่อจะมองเห็น มีทั้งปรับตัวเพือ่ใหเกิดความสอดคลองตอกระแส
สังคมทัง้ในสวนของระบบความคิดเอง ที่พยายามอธิบายถึงความสอดคลองตองกนักับความรูแผน
ใหม หรือการแสดงออกถงึระเบียบทางความประพฤติ ซึ่งกระแสการปรับตัวในแบบนี้จะเนนที่
ระเบียบการปฏิบัติเปนสําคญั   ในขณะที่บางสวนเปนการปรับตัวใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูคน
สมัยใหมซึง่แบงแยกยอยออกเปนความพยายามปรับตัว ทัง้ระบบความคิดที่ดงึเอาการศึกษาแผน
ใหมมารับใช ควบคูไปกับการสรางงานสถาปตยกรรมที่หลุดออกจากระบบฐานความคิด ความเชื่อ
เดิม และการปรับตัวเฉพาะเพียงการสรางงานสถาปตยกรรม ซึ่งในแบบหลังนี้ เกิดขึ้นพรอม ๆ กบั
การขาดความรูความเขาใจ ทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย   
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     การปรับตัวของวัดบางครั้งก็สุดโตงไปในทางใดทางหนึ่ง  โดยขาดการประสานความรู 
ความคิดในดานอืน่ ๆ ประกอบ   
     การศึกษาเพื่อการออกแบบวัดดงแมนางเมือง ไดพยายามทําความเขาใจฐานความคิด
ความเชื่อของผูคนในสังคม  พฒันาการของวัด และปญหาตาง ๆ ทีว่ัดเผชิญอยู ซึง่การเติบโตของ
วัด มีสวนอยางมากตอการเติบโตของชุมชนควบคูกนัไป ซึ่งเปนการเติบโตที่ตางจากสมัยกอนเปน
อยางมาก กลาวคอื วัดมีนยัยะสาํคัญของความสมบูรณทางสังคมทีผู่คนในชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจ  และการประสานประโยชนของวัดและชุมชนจากกิจกรรมใหม ๆ เปนสิง่สําคัญ ที่แม
บางพื้นที่อาจดูเหมือนไมมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองทาํใหกลับมามีความสัมพันธกนัดังเดิม แตตัวผู
ศึกษาเองเชื่อวา หากความสัมพันธดังกลาว เกิดขึ้นไดอีกครั้ง กน็าจะทําใหปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏ
ในสังคมจะบรรเทาเบาบางลงไปได    การปรับตัวในลักษณะดังกลาวขางตนบางสวน ถือไดวา
ประสบความสําเร็จ ขณะที่บางสวนไดสรางปญหาตามมา  เนื่องมาแตเหตุปจจยัที่แตกตางกนั  
ความสาํเร็จของวัดแหงหนึ่ง ยอมมิใชสูตรตายตัวที่วัดอืน่ ๆ จะนาํมาใชไดโดยตร ง เพราะปจจัย
ยอมตางกัน ฉะนัน้จึงควรที่จะรับปรับใชใหเหมาะควรตามแตกรณี 
     การไดศึกษา จากกรณีศึกษาทําใหผูศกึษาเลือกหยบิขอดีในลักษณะตางๆ มาปรับใช
กับการออกแบบวัดดงแมนางเมือง อาท ิ การสรางกิจกรรมใหม ที่ประสานประโยชนแกชุมชน การ
สรางรูปสถาปตยกรรม และที่วาง ที่จะสามารถสรางศรัทธาใหแกพุทธศาสนกิชน การใชวิธีการทาง
ศรัทธา นับเปนการสื่อสารทีง่ายตอการทาํความเขาใจในระดับของชุมชนดงแมนางเมอืง  ประกอบ
กับการนําเทคโนโลยทีางอาคารมาใชเพื่อประสานประโยชนกบัการใชงานในปจจบุนั 
     ในสวนของรูปแบบสถาปตยกรรม   การสรางวัดทีป่รากฏทุกวันนี้ กระทาํไปตามแบบ
โบสถมาตรฐาน ทาํใหวัดทีส่รางขึ้นใหมเหมือนกันไปหมดทุกที่ และขาดการพจิารณาถึงบริบทที่
แทจริงของชุมชน ซึง่โดยแทจริงแลวสามารถออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณของ
ทองถิน่ได  วัดดงแมนางเมืองเอง เปนวัดในเขตเมืองโบราณสมัยทวารวดี  ที่ชุมชนในพืน้ที่ใหคุณคา
และความสาํคัญเปนอยางมาก การสรางงานสถาปตยกรรมจึงไดศึกษาศิลปกรรมในสมัยทวารวดี
ประกอบ เพือ่เปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ  โดยมีระดับของการใชศิลปกรรมสมัยทวารวดี
มากนอยตามระดับความสําคัญของอาคารที่เนื่องในพุทธศาสนา  และสอดคลองกับกลุมผูใชงาน
อาคารมีการประดับตกแตงมากนอย ตามระดับของการฝกฝนและขัดเกลากิเลสที่แตกตางกันไป  
ตามแตลักษณะการใชงาน และสามารถที่จะไดเหน็และเรียนรูในแบบของความเปนอยูของกนัและ
กัน ระหวางพระและฆราวาส เพื่อใหฆราวาสเห็นถึงลักษณะอันเปนอุดมคติอันสอดคลองกบั
หลักธรรม และพระเหน็แบบอันเปนทางแหงการติดยดึ เพื่อตรวจสอบสภาวะจติมิใหตกในทาง
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ประมาท และเพื่ออํานวยประโยชนตอพุทธศาสนกิชนใหเปนพาหนะสําคัญที่จะนําพาไปสูทางแหง
การหลุดพนเชนเดียวกัน  
     การออกแบบวัดดงแมนางเมืองกระทาํบนกรอบความคิดที่จะสรางวัดในชวงเวลาที่พืน้ที่
ดงแมนางเมืองไดรับการพฒันาแลว  สภาพชุมชนมคีวามพรอมในระดับที่สามารถที่จะสรางวัดที่
สมบูรณแบบได   เปนวัดทีส่อดคลองกับบริบทของพืน้ที่ วถิีทางสงัคม วิถีแหงสงฆ  ความเชื่อแบบ
ทองถิน่ยงัคงมีอยู แตมิไดมคีวามสาํคัญเทียบเทากับกบัพุทธธรรม ความหลากหลายตาง ๆ เปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจรงิในสังคม และเชื่อวาความพยายามของผูศกึษาที่มุงประสานความตางเหลานั้นจะเปน
ตนทางนําไปสู หนทางเดยีวกันใหดาํเนินไปในทิศทางเดยีวกนัของหลกัธรรมที่แทไดในที่สุด  
     การศึกษาคนควาถึงความเปนมาของสภาพพุทธวัฒนธรรมแตเดิม ทาํใหเขาใจภาพของ
พุทธศาสนกิชนที่มีศรัทธาในพระพทุธศาสนา ผสานไปกับความเชื่อเดิมคือ การนบัถือผี ทัง้เตภูมิ
กถา ยงัสามารถประสานไปกับความคิด ความเชื่อทั้งสองสวนได เปนอยางดี  ทําใหการสรางสรรค
งานสถาปตยกรรมทางพทุธศาสนา เปนไปเพื่อการสรางศรัทธา  องคประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏใน
งานสถาปตยกรรมลวนมหีนาที่สําคัญ ๆ ที่มิใชเพียงการประดับตกแตงเพือ่ความงดงามเพียง
ประการเดียวแตมีความเกีย่วของกับจิตใจอยางลกึซึ้ง  เหน็ไดชัดจากการมปีระสบการณทาง
สถาปตยกรรมของผูศึกษาเอง  ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางศาสนา กับอาคารทั้งแบบประเพณี 
และกับอาคารสมัยใหมที่ปรับเปลี่ยนรูปโฉม อยางตรงไปตรงมา ละทิ้งหนาทีบ่างประการของพทุธ
สถาปตยกรรมเดิม โดยเขาใจวาเปนการปรับเปลี่ยนเพือ่ใหสอดคลองกับชีวิตประจาํวนัของผูคนใน
สังคมปจจุบนั   
     อาจเปนไดวา  แมกิจกรรมในชีวิตประจําวนัจะแตกตางไปจากสังคมสมัยกอนอยางไร 
การกระทบของวัฒนธรรมภายนอกจะทําใหวัฒนธรรมภายใน โดยเฉพาะสวนใหญดานกายภาพ
ของเรา เปลี่ยนแปลงไปอยางเหน็ไดชัดเพยีงไร  แตการบํารุงรักษา และฟนฟูสภาพจิตใจ โดยอาศัย
พุทธศาสนาอนัเปนศาสนาประจําชาตนิัน้ วิธกีารบางอยางที่มีผลตอสภาพจิตใจ ยังใชไดผล แต
ตองมีการปรับเปลี่ยนหนาทีบ่างประการทางกายภาพ เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูคนใน
ปจจุบัน   
     ความเขาใจวาโลกทัศนทางศาสนานัน้ เปนสิ่งสาํคัญที่แสดงถงึลักษณะของพุทธสาระ
ธรรมทั้งหมด ยอมเปนการเขาใจที่ไมถกูตอง  สิ่งที่ขดัแยงกับชีวทศันเนื่องมาจากระบบการศึกษา
สมัยใหมเปนเพียงบางสวนบางประการในเนื้อหาของพทุธวฒันธรรม ซึ่งยอมไมใชตวัหลักของสาระ
แทแหงศาสนาพทุธ  อีกทั้งการศึกษาสมยัใหม ตั้งอยูบนพืน้ฐานของการทดลอง พสิูจนในขอบเขต
มิติการรับรูบางมิติเทานัน้  ความรูสมัยใหมจึงเปนความจริงที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่มกีารทดลองใน
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สภาวะตัวแปรที่ถูกควบคุม ในสภาวะใดสภาวะหนึง่เทานั้น  หากในอนาคตมีผลของการทดลอง
คนควาตางไปจากที่เคยเปน ก็ยอมไดความรูใหมขึ้นมาแทนที่ความรูเดมิ   
     ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏ และสิ่งที่เราเขาใจวาไมสอดคลองกบัสภาพสังคม จึง
ถูกตองเปนบางสวน   เพราะเนื้อหาสาระของพทุธสถาปตยกรรมตางไปจาก งานสถาปตยกรรม
โดยทัว่ไป   ตัวพุทธสถาปตยกรรมเองควรมีการปรับเปลี่ยนเชนกนั แตควรเปนไปอยางสอดคลอง
กับหนาที่สําคญัที่เคยมีมา และวิถีชวีิตของผูคนในยุคปจจุบัน 
     องคประกอบที่จําเปนของวัดดงแมนางเมือง จงึเกิดขึน้จากการพยายามทําความเขาใจ
กับความเปนมาของวัด และปญหาที่เกิดขึ้นกับวัดในปจจุบัน รวมถงึการศึกษากรณีตัวอยาง ทีต่าง
มีขอดีที่นาสนใจทั้งที่มีรวมกนัและตางกัน  สิง่ทีเ่ปนคาํตอบสําคัญทีเ่ห็นไดจากกรณีศึกษาทัง้หมด
คือ การทําหนาที่บางอยางของวัดที่สนองตอบตอความตองการของชมุชนใหได ชวยเหลือชุมชนให
ไดอยางแทจริง  แตตองไมละทิ้งหนาที่สําคัญของวัดไป  มิเชนนัน้ก็ไมตางจากสถานสงเคราะห หรอื
สถาบนัการศกึษาตาง ๆ  
     วัดดงแมนางเมือง ออกแบบขึ้นจากการศึกษาปญหาอยางเปนภาพรวมของพทุธ
วัฒนธรรม และการศึกษาในดานชุมชนในระดับหนึง่  ทําใหงานออกแบบ มีองคประกอบของการใช
งานที่เชื่อวาจะประสานประโยชนของวัดและชุมชนได  การสรางสรรคสถาปตยกรรม พื้นที่ทัง้การ
ใชงานในอาคาร ทีว่างใตรมไม เปนการดึงขอดี ของวัดทัง้แบบคามวาสีที่สอดคลองตอจริตของผูคน
ในสังคมรวมถงึ พระสงฆทีมุ่งเนนในทางปริยัติ  และวัดแบบอรัญวาสีทีส่อดคลองตอการปฏิบัติของ
สงฆทีมุ่งเนนในทางปฏิบัตืและฆราวาสผูตองการความสงบ เรียบงาย  เพื่อเปนตนทางที่เหมาะตอ
การเจริญในธรรม ที่โนมนาํไปสูปฏิเวธในทีสุ่ด 
     รายละเอยีดการตกแตงทางสถาปตยกรรม เปนสิง่หนึ่งซึง่เปนหนาที่สําคัญของพทุธ
สถาปตยกรรมที่มีผลตอจิตใจ   ซึง่ผูศึกษาเองไดแรงบันดาลใจในการออกแบบจากบริบทของพืน้ที่ 
คือเมืองโบราณสมัยทวารวดี   ชุมชนเองมีความภาคภูมิใจในมรดกที่เขารวมดูแลรักษา และ
ปรารถนาที่จะยกขึ้นมาใหมคีวามสาํคัญทดัเทียมกับแหลงทองเทีย่วทางประวัติศาสตรในที่อ่ืน  ๆ   
การออกแบบสถาปตยกรรมเนนนาํไปในลักษณะของงานสมยัปจจุบนั รูปแบบที่เกิดขึ้นทัง้ทรง
อาคารและการประดับตกแตง เปนเพยีงการบูรณาการศิลปกรรมที่เกีย่วของ(ทวารวดี) ใหวัดดงแม
นางเมืองมีเอกลักษณเฉพาะ ที่จะสามารถสรางความภาคภูมิใจใหคนในชุมชนได ประสานไปกับ
การกอสรางทีเ่ปนเทคนิควธิสีมัยปจจุบนัทีจ่ะสามารถเขามาแกปญหาตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับงาน
สถาปตยกรรมทางศาสนาได     
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     สิ่งที่ปรากฏในงานออกแบบสถาปตยกรรมวัดดงแมนางเมือง ตัง้อยูบนเงื่อนไขของเวลา 
และชุมชนที่มคีวามบริบูรณ นัน่หมายถงึความเจริญพรอมทั้งสงัคม และการพัฒนาเมืองโบราณ
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ  ปจจุบันนีว้ัดเกือบทัง้หมด สรางขึน้อยางคอยเปนคอย
ไป ไมมีการวางแผน  หรอืผังแมบท การพัฒนาอยางไรทิศทางจงึอาจกอใหเกิดปญหาตามมาได  
เชน ขัดแยงกับการใชงานเดิม หรือ สรางความรูสกึอึดอัด เนือ่งจากการเวนระยะอาคารไม
เหมาะสม        แบบสถาปตยกรรมวัดดงแมนางเมือง จงึเปนเสมือนผังแมบทที่สามารถพัฒนาขึ้น
เปนสวนเปนลาํดับ ตามลักษณะความจําเปนในการใชงาน  สิง่สําคญั อาทิพืน้ทีท่ําบุญของคนใน
ชุมชน และกฏิุสงฆ อาจไดรับการพัฒนาสรางขึ้นมากอน พื้นที่ใชงานสวนอื่น ๆ คอย ๆ พฒันา
ตามมาในลําดับเวลาที่พรอม  นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพของวัดแลว สวนสําคัญสําหรับ
วัดที่ตองใหความสําคัญรวมดวยคือ นโยบายการทาํงาน การเผยแผ การสงเคราะห และการบริการ
ตอชุมชน  ตามจริงแลว ควรมีการกําหนดเปนโครงรางอยางคราว ๆ  จากสวนกลาง โดยการระดม
ความคิด จากพุทธศาสนกิชน และพระสงฆ   เมื่อมีแมบทการดําเนนิงาน  วัดตาง ๆ ก็รับไปปรับใช
ใหเหมาะกับชุมชนของตน  สิ่งสาํคัญที่สุดคืองานเผยแผความรูความเขาใจพุทธธรรมทีน่าํไป
ประยุกตกับชีวิตประจําวนัใหได  ผูใหความรูดานนี้ ซึง่ก็คือพระ ควรเขาใจในเนื้อหา และสามารถ
สื่อสารเรื่องราวไปสูพุทธศาสนิกชนใหได   ซึ่งการศกึษาในระบบอาจตอบรับนาํมาปรับใชได แต
ไมใชเปนตัวนาํพทุธสาระ   
     ปญหาทีเ่กดิขึ้นในสวนของพทุธวฒันธรรม เปนสิ่งทีพุ่ทธศาสนิกชนตองรวมกันดูแล 
แกไข ไมปลอยใหใครคนใดคนหนึ่งทําไปตามลําพัง   พระพทุธเจาฝากพระศาสนาไวกับพทุธบรษิัท
สี่ ใหทุกคนเปนเจาของรวมกัน  
     สถาปตยกรรมอาจเพียงแกไขปญหาพทุธวฒันธรรมที่เกิดขึ้นอยูไดเพียงบางสวน  เพราะ
สถาปตยกรรมเปนเพียงสวนหนึ่งของพทุธวัฒนธรรม  แมโดยรูปแบบก็ผสมผสานไปกับคติโลกบาง
ประการ ความสําคัญจึงอยูที่ตัวพทุธศาสนิกชน ที่จะ รู  เขาใจ และใชประโยชนที่จะเอื้อตอ
การศึกษาและปฏิบัติ ประโยชนทีเ่กิดขึ้นจงึจะเปนประโยชนที่แท และสามารถเขาถงึแดนพทุธภูมทิี่
แทจริงไดในทีสุ่ด 
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