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Wat Pah Sai Yoi was originally Sai Yoi Buddhist monastery. It is situated in a
community area that was a banyan (Sai) forest. Consequently, the naming of the monastery
retains the area’s characteristic. The beginning of the monastery was only a monk’s cell (the
founder is the present abbot). By the support from believers and patrons, the place was later
developed to be Sai Yoi monastery.
Sai Yoi monastery is associated with former banyan forest and the neighbouring
community. Further than being a place for religious activity, it is also a place to educate
Dhamma and Vipassana meditation for Buddhists, young people, students, and civil officials.
More buildings were built afterward to accommodate more of religious activities but the
planning is still disorganized. In addition, more Budhavas (buildings for religious service) and
monk’s living quarter are required in order to upgrade the monastery to be a registered
temple.
This thesis focuses on a real project implementation. The purpose of this study is to
apply Thai architectural theory and knowledge into a real project. The design holds a concept
of harmonizing new buildings to the existing ones by creating a relationship between space
and function. The design of each new building considers its pattern of use and the suitability
to the located area.
Sai Yoi monastery is selected to be the topic of this study in order to bring the
most advantages to both the project owner and the designer.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาของโครงการ
สถานการณ์ในสังคมปัจจุบนั ล้วนประสบกับปัญหาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื! องของ
เศรษฐกิจและสิ! งแวดล้อมซึ!งเป็ นปัญหาที!สาํ คัญและมีบทบาทอย่างมากต่อสถาปัตยกรรม เนื!องจาก
มีผลกระทบในหลายๆด้าน ทําให้นกั ออกแบบต้องกลับมาพิจารณาถึงกระบวนการต่างๆในการ
ออกแบบใหม่ ตั2งแต่กระบวนการคิด กระบวนการออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง ที!จะให้
สถาปัตยกรรมนั2นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการใช้งาน
และไม่สร้างให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ! งแวดล้อม
สิ! งที!สาํ คัญในการออกแบบในปัจจุบนั จึงควรเป็ นไปในแนวทางของการแก้ไขปรับปรุ ง
สิ! งที!มีอยูเ่ ดิม เพื!อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการใช้งาน และสามารถอยูร่ ่ วมกับสิ! งแวดล้อม
ที!มีการออกแบบใหม่ได้อย่างลงตัว เข้ากันได้ดี มากกว่าการออกแบบที!มุ่งเน้นที!จะรื2 อถอนเพื!อ
ก่อสร้างใหม่โดยไม่พิจารณาถึงอาคารนั2นๆว่าสามารถที!จะปรับปรุ งอย่างไรเพื!อจะเกิดประโยชน์
ส่ วนการออกแบบใหม่น2 นั สิ! งที!ควรคํานึงถึงก็คือ ประวัติศาสตร์และเรื! องราวของพื2นที!ที!ออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง! อาคารประเภท “วัด” ซึ!งไม่ได้มีการ
กําหนดเกี!ยวกับระบบระเบียบในการควบคุมที!ชดั เจนและเคร่ งครัด
ทําให้การก่อสร้างที!เกิดขึ2น
ภายในวัดหลายๆแห่งที!มีการดําเนินการโดยผูท้ ี!ไม่มีความรู้เกี!ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
การวางผัง เกี!ยวกับการใช้พ2ืนที!ของวัด ทําให้เกิดปั ญหาตามมาในภายหลัง เช่น
1. ปัญหาเรื! องขาดการวางผังที!ดี ทําให้ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเกิดประโยชน์
ใช้สอยของพื2นที! และอาคารไมได้ตอบสนองการใช้งานอย่างสู งสุ ด
2. รู ปแบบสถาปัตยกรรมที!ขาดการออกแบบที!ดี ก่อให้เกิดรู ปแบบที!ผิดแผกออกไป ขาด
ความสวยงาม น่าเลื!อมใส
3. การใช้ประโยชน์จากที!ดินที!ผดิ ประเภท และมุ่งไปในแนวทางเพื!อประโยชน์ทางธุรกิจ
4. การบริ หาร การจัดการพื2นที! ขาดประสิ ทธิภาพ เมื!อมีการก่อสร้างอาคารต่างๆขึ2นมาใน
ภายหลัง เนื!องจากไม่มีการวางแผนกําหนดการใช้พ2นื ที!ในอนาคตเอาไว้ เป็ นต้น

1

2
สิ! งต่างๆเหล่านี2 มียอ่ มจะมีผลที!ทาํ ให้ขาดบรรยากาศของความเป็ นวัดที! สงบ น่าศรัทธา
นั2น หมดไป
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นจังหวัดที!มีประวัติศาสตร์ ที!ยาวนานและมีความสําคัญใน
อดีต เคยมีความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต ทั2งในด้านการเมืองปกครอง เศรษฐกิจ การค้าขายกับต่างชาติ
ตลอดจนพระพุทธศาสนาที!มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาก ในยามที!อยุธยามีความเจริ ญรุ่ งเรื องปราศจาก
การศึกสงคราม ทั2งพระมหากษัตริ ย ์ และประชาชนซึ!งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงสนใจที!
จะทํานุบาํ รุ งพระศาสนา เกิดการสร้างวัดต่างๆมากมายทั2งที!เป็ นวัดที!เป็ นวัดหลวงและวัดราษฎร์ ซึ!ง
อยุธยามีการปกครองที!ยาวนานจึงเกิดวัดที!สาํ คัญในแต่ละสมัยต่อๆมาอีกมากมาย ปัจจุบนั พื2นที!ใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจึงมีวดั เก่าอยูม่ ากมาย ทั2งที!ยงั เป็ นวัดที!ยงั มีการใช้งานจวบจนทุกวันนี2และ
วัดที!ถูกทิ2งร้างหรื อถูกทําลายจากข้าศึกสงครามในครั2งเสี ยกรุ งครั2งที!สอง ซึ!งแต่ละวัดก็มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม คติความเชื!อไปตามแต่ละยุคสมัย ตามความเชื!อของพระมหากษัตริ ยท์ ี!ปกครองว่ามี
แนวความเชื!อไปในทางใด

ภาพที! 1 แผนที!ท่องเที!ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที!มา : Hotsia.com, แผนที!จงั หวัดอยุธยา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื!อ 24 มิถุนายน 2550, เข้าถึงได้จาก
http://www.hotsia.com/thailandmap/phranakhonsiayutthaya1.shtml
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จากแผนที!จะพบว่ามีวดั อยูม่ ากมายทั2งในเขตกรุ งเก่าซึ!งส่ วนมากจะเป็ นวัดที!มีกษัตริ ยท์ รง
สร้าง ตลอดจนที!พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ คหบดี ส่ วนวัดที!อยูน่ อกเขตและกระจายตัวอยูใ่ น
แต่ละอําเภอของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาก็มีวดั เก่าๆอยูม่ าก ซึ!งส่ วนใหญ่จะเป็ นวัดที!เกิดขึ2นจาก
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของประชาชน
อําเภอบางปะหันเป็ นอีกหนึ!งอําเภอที!มีวดั กระจายไปตามแต่ละตําบลอยูม่ ากมายหลายวัด
ได้แก่
1. วัดอินกัลยา อยูใ่ นตําบลบ้านสี!
2. วัดม่วง วัดดาวคะนอง วัดโพธิN หอม อยูใ่ นตําบลโพธิNสามต้น
3. วัดวรนายกรังสรรค์(วัดเขาดิน) อยูใ่ นตําบลบางปะหัน
4. วัดนาโคก อยูใ่ นตําบลพุทเลา
5. วัดทอง อยูใ่ นตําบลขวัญเมือง
6. วัดไก่ อยูใ่ นตําบลหันสัง
วัดที!มีอายุยาวนานและมีการใช้งานอยูจ่ นปัจจุบนั นี2
หลายวัดมีการก่อสร้างเพิ!มเติม
สิ! งก่อสร้าง หรื ออาคารต่างๆที!ตอ้ งการรองรับการใช้งานที!เปลี!ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ!งมีปัญหาที!
ตามมาก็คือ ทางวัดเป็ นผูจ้ ดั การเกี!ยวกับการรื2 อถอน ปรับปรุ ง ก่อสร้างโดยส่ วนมากมักจะไม่มีผทู้ ี!มี
ความรู้ความสามารถดูแลในเรื! องของการวางผัง การปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความสอดคล้องกับอาคาร
ที!มีอยูเ่ ดิม
สํานักสงฆ์ไทรย้อย เป็ นกรณี ศึกษาที!ดีแห่งหนึ!ง เนื!องจากมีการใช้พ2ืนที!ที!ขาดการวางผังที!
ดี เกิดความไม่เป็ นระเบียบของอาคารที!มีอยูเ่ ดิม และมีโครงการที!จะก่อสร้างอาคารใหม่ๆในพื2นที!ยงั
มีการใช้งานของอาคารที!มีอยูเ่ ดิมและอาคารที!จะก่อสร้างใหม่
ประวัติความเป็ นมาของวัดป่ าไทรย้อย
วัดไทรย้อย เป็ นวัดแบบธรรมยุต ปัจจุบนั ยังเป็ นเพียงสํานักสงฆ์ไทรย้อย ตั2งอยู่ ตําบล
หันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากตัวเมืองไปประมาณ 25 กิโลเมตร ไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
ตําบลหันลังเป็ นตําบลเก่าแก่ต2 งั แต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา เคยเป็ นเส้นทางผ่านของกองทัพ
อยุธยา จึงเป็ นที!มาของชื!อหมู่บา้ น "บ้านแจ้ง" เนื!องจากเป็ นจุดที!กองทัพทหารเดินทางผ่านมารุ่ งแจ้ง
ที!จุดนี2(ม.1-3) ส่ วน หมู่.4 ชื!อบ้านกบ เพราะเดิมสมัยพระเจ้าอู่ทองจุดนี2 เคยเป็ นท่าช้างโรงพักของ
กองทัพ ส่ วนชื!อหันลัง (ม.5-7) ซึ!งเป็ นทั2งชื!อหมู่บา้ น และตําบลเพี2ยนมาจากเหตุการณ์สมัยพระเจ้า
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อู่ทองเสด็จมาประทับบริ เวณตําบลนี2แล้วรับสั!งกับทหารถึงข้อความต่างๆ โดยหันมารับสั!งบ่อยครั2ง
คําที!ส!งั จึงเพี2ยนมาเรื! อยๆ กลายเป็ น หันสัง จนถึงปัจจุบนั

ภาพที! 2 แผนที!ตาํ บลหันสัง
ที!มา : จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, แผนที!ตาํ บลหันสัง [ออนไลน์], เข้าถึงเมื!อ 24 มิถุนายน 2550,
เข้าถึงได้จาก http://ayutthaya.doae.go.th/bangpahan/banghan16.htm
เดิมพืนที$แถบนีอุดมไปด้วยป่ าไทร และมีทางนําไหลผ่าน ราวๆปี พ.ศ.2530 ได้มีพระ
ภิกษุธุดงค์มาปักกลดอยู่ ณ ป่ าไทรย้อย ภายหลังชาวบ้านในพืนที$ได้ร่วมกันสร้างกุฏิสงฆ์ให้เป็ นที$
พํานัก ต่อมาได้มีพระภิกษุเพิ$มขึนและขออนุญาตเปิ ดเป็ นสํานักสงฆ์ขึนในปี พ.ศ.2534 ใช้ชื$อว่า
“สํานักสงฆ์ไทรย้อย”
ต่อมาสํานักสงฆ์ไทรย้อยเป็ นสถานที$สาํ หรับพุทธศาสนิกชนที$จะมาปฏิบตั ิธรรมและนัง$
วิปัสสนา ปัจจุบนั มีผมู้ ีจิตศรัทธาเลื$อมใสจํานวนมากบริ จาคปัจจัยเพื$อใช้ในการพัฒนาและสร้างสิ$ ง
ปลูกสร้างให้กบั ทางวัดต่างๆ ซึ$งทางเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ
ไปแล้วบางส่ วน แต่ปัจจุบนั ยังขาดอาคารสําหรับในส่ วนพุทธาวาส
นอกจากในส่ วนที$ตอ้ งมีการปรับปรุ งแล้ว การออกแบบส่ วนพุทธาวาสในพืนที$ที$จะมีการ
ออกแบบวางผังและก่อสร้างใหม่ สิ$ งสําคัญคือ นอกจากจะต้องมีความสอดคล้องกับอาคารต่างๆที$มี
อยูเ่ ดิมแล้วยังต้องคํานึงถึงเพราะตังอยูใ่ นพืนที$จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ$งเป็ นพืนที$ประวัติศาสตร์
รู ปแบบทางสถาปัตยกรรมที$มีความเป็ นมาที$ยาวนาน การออกแบบจึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงเรื$ องราว
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ของประวัติศาสตร์ ระเบียบวิธีการวางผัง คติความเชื$อมากมายในด้านศาสนา รู ปทรง สัดส่ วนของ
อาคาร ซึ$งส่ งผลต่อรู ปแบบสถาปัตยกรรม แต่การเปลี$ยนแปลงของเวลาสถาปัตยกรรมย่อมมีการ
เปลี$ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ$ งสําคัญที$จะต้องคํานึงถึงความเป็ นปัจจุบนั และอนาคต ดังนัน
นอกจากการเรี ยนรู้เกี$ยวกับประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถสร้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมที$ดีในปัจจุบนั การศึกษาเกี$ยวกับเรื$ องของเศรษฐกิจและสิ$ งแวดล้อมย่อมเป็ นสิ$ งสําคัญ
ด้วยเช่นกัน เพราะจะส่ งผลต่อเรื$ องราวของวัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง ระบบโครงสร้าง สิ$ งต่างๆ
เหล่านีย่อมจะต้องผสมผสานกับข้อมูลที$ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์เพื$อจะเกิดงาน
สถาปัตยกรรมที$ดีและเหมาะสมกับพืนที$ การใช้งาน และสภาวะในปัจจุบนั
การเลือกสํานักสงฆ์ไทรย้อยเป็ นกรณี ศึกษานั2นย่อมจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดในการศึกษา
ครั2งนี2
1. มีพ2ืนที!ที!มีประเด็นที!ชดั เจนในเรื! องการขาดการวางผังที!ดีและมีพ2นื ที!ที!จะก่อสร้างใหม่
2. สามารถนําความรู้ดา้ นการออกแบบนํามาใช้ในการปรับปรุ ง อาคารเดิมให้เกิดความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสวยงาม ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
3. การศึกษาเกี!ยวกับการออกแบบของอาคารใหม่ ซึ!งต้องมีการศึกษาในหลายๆด้าน
4. การศึกษาตั2งอยูบ่ นพื2นฐานของความเป็ นจริ ง เนื!องจากเป็ นโครงการจริ ง การนําความรู้
ความสามารถในการออกแบบมาใช้ยอ่ มเกิดประโยชน์สูงสุ ดและได้เห็นถึงระบบการคิดที!ไม่ได้เป็ น
แบบอุดมคติเพียงอย่างเดียว

ภาพที! 3 ภาพถ่ายทางอากาศสํานักสงฆ์ไทรย้อย
ที!มา : PointAsia.com, ภาพถ่ายทางอากาศ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื!อ 28 กันยายน 2554, เข้าถึงได้จาก
http://pointasia.com
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ทางสํานักสงฆ์ไทรย้อยมีความต้องการที!จะสร้างอาคารในส่ วนพุทธาวาส อาคารที!สําคัญ
ในช่วงแรกของโครงการ ก็คือ อุโบสถ วิหาร สําหรับพิธีสังฆกรรม เพื!อจะขออนุญาตขึ2นทะเบียน
เป็ นวัด สําหรับอาคารอื!นๆ เช่น กุฏิ เมรุ ศาลาสวดพระอภิธรรม อาคารเอนกประสงค์ ฯลฯ นั2นจะมี
การก่อสร้างในภายหลังแต่ให้มีการวางผังกําหนดตําแหน่งไว้ในช่วงที!มีการออกแบบส่ วนพุทธาวาส
ปัจจุบนั ได้ทาํ สํารวจรังวัดเพื!อทําผังแม่บทของวัดทั2งหมด รวมทั2งต้นไทรใหญ่นอ้ ยที!อยู่
ในวัดและเป็ นสัญลักษณ์ของพื2นที!แห่งนี2 ส่ วนอาคารที!ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว จะต้องปรับปรุ งให้
เข้ากับการออกแบบในส่ วนของพุทธาวาสและผังบริ เวณของโครงการเพื!อมีความสอดคล้องกัน
ได้แก่ ศาลาการเปรี ยญ อาคารเอนกประสงค์ ซุ ม้ ประตูทางเข้าวัด กลุ่มอาคารกุฏิสงฆ์ อาคารสําหรับ
อุบาสกอุบาสิ กาที!มาปฏิบตั ิธรรม แต่เนื!องจากอาคารที!ก่อสร้างนั2นก่อสร้างที!ยงั ไม่แล้วเสร็ จและทิ2ง
ไว้นาน ยังขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตลอดจนไม่ได้วางผังหรื อออกแบบอย่างเหมาะสมทําให้
เกิดความไม่เรี ยบร้อย ทั2งในเรื! องของมุมมอง ทัศนียภาพ ดังนั2นนอกจากการออกแบบอาคารในส่ วน
พุทธาวาสแล้ว ยังต้องออกแบบในเรื! องผังรวมของวัด ตลอดจนภูมิทศั น์ รวมทั2งปรับปรุ งอาคารที!มี
อยูเ่ ดิมให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และมีความสอดคล้องกัน

เป้าหมายโครงการ
1. เพื!อให้วดั ป่ าไทรย้อยเป็ นวัดที!มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบร่ วมสมัย เป็ นที!ยดึ เหนี!ยว
สําหรับพุทธศาสนิกชนในพื2นที!และทัว! ไป
2. เพื!อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในวัด ทั2งในเรื! องของการใช้ประโยชน์จาก
พื2นที!ดิน รวมทั2งการใช้งานและเรื! องของสิ! งแวดล้อมที!ดี
3. เพื!อให้เกิดความรู้สึกสงบ ศักดิNสิทธิN น่าเลื!อมใสภายในวัด เหมาะสมที!จะเป็ นวัดสําหรับ
พุทธศาสนิกชนมาทําบุญ ปฏิบตั ิธรรม
4. สามารถวางแผนการใช้พ2นื ที!ภายในอนาคตได้อย่างเป็ นระบบระเบียบโดยให้ความ
สําคัญกับการเก็บรักษาต้นไทรซึ!งเป็ นต้นไม้ที!สาํ คัญภายในวัด
วัตถุประสงค์ ของวิทยานิพนธ์
1. ศึกษารู ปแบบ องค์ประกอบของวัด ที!มีรูปแบบศิลปะอยุธยา เรื! องการวางผัง คติความ
เชื!อ รู ปแบบ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เพื!อนําไปสู่ การประยุกต์การออกแบบสถาปัตยกรรม
ร่ วมสมัย ประเภทศาสนสถาน
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2. ศึกษาการออกแบบรู ปแบบ ที!วา่ ง พื2นที! การวางผังอาคาร และภูมิทศั น์ที!จะสามารถ
สร้างให้เกิดความรู้สึกของความสงบ ศักดิNสิทธิN ภายในวัด
3. สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมที!มีรูปแบบผสมผสานกันระหว่างรู ปแบบทาง
สถาปัตยกรรม หน้าที!ใช้สอย ของสถาปัตยกรรมแบบประเพณี ในปัจจุบนั ของอาคารที!เกี!ยวกับ
พุทธศาสนา
4. ศึกษาเรื! องการปรับปรุ งพื2นที!อาคาร ผัง รู ปแบบอาคาร ระหว่างอาคารที!ขาดระเบียบ
ในการวางผังที!มีอยูเ่ ดิมให้มีความสัมพันธ์กบั อาคารที!ก่อสร้างใหม่ในพื2นที!
5. ศึกษาและเลือกวัสดุ และโครงสร้างสําหรับอาคารประเภทวัด ที!เหมาะสมกับรู ปแบบ
ทางสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ และราคาค่าก่อสร้าง
ขอบเขตของวิทยานิพนธ์
1. ออกแบบอาคารในส่ วนพุทธาวาส ได้แก่
1.2 อุโบสถ
1.3 เจดีย ์
1.3 ระเบียงคด
1.4 ศาลาราย
1.5 ศาลาทิศ
2. ภูมิทศั น์ของส่ วนพุทธาวาส
3. วางผังบริ เวณ ปรับปรุ งเรื! องภูมิทศั น์ กําหนดตําแหน่งของอาคารที!จะมีการก่อสร้าง
ภายในอนาคต เช่น อาคารในส่ วนสังฆาวาส ได้แก่
2.1 กุฏิสงฆ์
2.2 หอกลอง
2.3 หอระฆัง
4. ออกแบบพื2นที!ปฏิบตั ิธรรมสําหรับอุบาสก อุบาสิ กา และพระสงฆ์
5. เสนอแนวทางการปรับปรุ งรู ปแบบอาคารเดิมที!มีการเก็บข้อมูลแล้วให้มีการใช้ที!วา่ ง
สอดคล้องกับการใช้งานและสอดคล้องกับรู ปแบบโดยรวม ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ ศาลาการ
เปรี ยญ กลุ่มอาคารกุฏิสงฆ์ อาคารสําหรับอุบาสกอุบาสิ กาที!มาปฏิบตั ิธรรม รวมทั2งโรงครัว และ
ห้องนํ2า
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การดําเนินการ
1. การรวบรวมข้อมูลเอกสาร จากหนังสื อและเอกสารต่างๆ
2. จัดระเบียบข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล ลักษณะรู ปแบบ องค์ประกอบของวัด การวางผัง เป็ นต้น
4. สรุ ปผลเพื!อนําไปใช้ในการออกแบบ
5. ขั2นออกแบบ
5.1 วิเคราะห์ที!ต2 งั โครงการและจัดความสัมพันธ์ของพื2นที!ใช้สอยต่างๆ
5.2 เริ! มออกแบบขั2นต้น โดยนําข้อมูลที!ได้ศึกษามาแล้วมาพิจารณา
5.3 ทําแบบร่ างและพัฒนาแบบ
5.4 นําเสนองานขั2นสุ ดท้าย
5.5 จัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์
แหล่งข้ อมูล
1. หนังสื อ เอกสาร ตําราที!เกี!ยวข้อง
2. เจ้าอาวาสสํานักสงฆ์ไทรย้อย
3. เว็ปไซต์ที!เกี!ยวข้อง

บทที 2
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติความเป็ นมา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นอดีตราชธานีของไทย มีหลักฐานของการเป็ นเมืองในลุ่ม
แม่น% าํ เจ้าพระยา ตั%งแต่ประมาณ พุทธศตวรรษที) 16 - 18 โดยมีร่องรอยของที)ต% งั เมือง โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และเรื) องราวเหตุการณ์ในลักษณะตํานาน พงศาวดารไปจนถึงศิลาจารึ ก ซึ)งถือว่าเป็ น
หลักฐานร่ วมสมัยที)ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที)สุด ซึ)งก่อนการสถาปนากรุ งศรี อยุธยา ใน พ.ศ.1893
นั%น ได้มีบา้ นเมืองตั%งอยูก่ ่อนแล้ว มีชื)อเรี ยกว่า เมืองอโยธยา หรื อ อโยธยาศรี ราม เทพนคร หรื อเมือง
พระราม มีที)ต% งั อยูบ่ ริ เวณด้านตะวันออกของเกาะ เมืองอยุธยา มีบา้ นเมืองที) ความเจริ ญทางการเมือง
การปกครอง และมีวฒั นธรรมที)รุ่งเรื องแห่งหนึ)ง มีการใช้กฎหมายใน การปกครองบ้านเมือง 3 ฉบับ
คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็ จ พระอัยการลักษณะทาส และพระอัยการลักษณะกูห้ นี%1
สมเด็จพระรามาธิบดีที) 1 หรื อพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีเมื)อ
พ.ศ.1893 กรุ งศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางของประเทศสยามสื บต่อยาวนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริ ย ์
ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย
ราชวงศ์ประสาททอง และราชวงศ์บา้ นพลูหลวง สู ญเสี ยเอกราชแก่พม่า 2 ครั%ง ครั%งแรกใน พ.ศ.
2112 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกูเ้ อกราชคืนมาได้ใน พ.ศ.2127 และเสี ย กรุ งศรี อยุธยาครั%งที)
2 ใน พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงกอบ กูเ้ อกราชได้ใน ปลายปี เดียวกัน แล้วทรง
สถาปนากรุ งธนบุรีเป็ นราชธานีแห่งใหม่ กวาดต้อนผูค้ นจาก
กรุ งศรี อยุธยาไปยังกรุ งธนบุรีเพื)อ
สร้างบ้านเมืองแห่งใหม่ให้มน)ั คง แต่กรุ งศรี อยุธยาก็ไม่ได้กลาย เป็ นเมืองร้าง ยังมีคนที)รักถิ)นฐาน
บ้านเดิมอาศัยอยู่ และมีราษฎรที)หลบหนี%ไปอยูต่ ามป่ ากลับ เข้ามาอาศัยอยูร่ อบ ๆ เมือง รวมกันเข้า
เป็ นเมือง จนทางการยกเป็ นเมืองจัตวาเรี ยกว่า "เมืองกรุ งเก่า"
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงยกเมืองกรุ งเก่าขึ%นเป็ น หัวเมือง
จัตวา เช่นเดียวกับในสมัยกรุ งธนบุรี หลังจากนั%น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั โปรด
ให้จดั การปฏิรูปการปกครองทั%งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยการปกครอง ส่ วนภูมิน% นั โปรดให้

1

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, ประวัติจงั หวัด [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 มิถุนายน 2551,
เข้าถึงได้จาก http://ayutthaya.aru.ac.th/city/city_001_01.jsp
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จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ%น โดยให้รวมเมืองที)อยูใ่ กล้เคียงกัน 3 - 4 เมือง ขึ%นเป็ นมณฑล มี
ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครอง โดยในปี พ.ศ.2438 ทรงโปรดให้จดั ตั%งมณฑลกรุ งเก่าขึ%น
ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุ งเก่าหรื ออยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และ
สิ งห์บุรี ต่อมาโปรดให้รวมเมืองอินทร์และเมืองพรหมเข้ากับเมืองสิ งห์บุรี ตั%งที)วา่ การมณฑลที)
อยุธยา และในปี พ.ศ.2469 เปลี)ยนชื)อจากมณฑลกรุ งเก่าเป็ นมณฑลอยุธยา ซึ)งจากการจัดตั%งมณฑล
อยุธยามีผลให้อยุธยามีความสําคัญทางการบริ หารการปกครองมากขึ%น การสร้างสิ) งสาธารณูปโภค
หลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื)อยกเลิก การปกครองระบบเทศาภิบาล
ภายหลังการเปลี)ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 อยุธยาจึงเปลี)ยนฐานะเป็ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจนถึงปัจจุบนั
ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภาย
ในเมืองอยุธยา เพื)อเป็ นการฉลองยีส) ิ บห้าพุทธศตวรรษ ประจวบกับในปี พ.ศ.2498 นายกรัฐมนตรี
ประเทศพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้มอบเงิน จํานวน 200,000 บาท เพื)อปฏิสังขรณ์วดั
และองค์พระมงคลบพิตร เป็ นการเริ) มต้นบูรณะโบราณสถานใน อยุธยาอย่าง จริ งจัง ซึ)งต่อมากรม
ศิลปากรเป็ นหน่วยงานสําคัญในการดําเนินการ จนองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรื อยูเนสโก มีมติให้ประกาศขึ%นทะเบียนนคร ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
เป็ น "มรดกโลก" เมื)อวันที) 13 ธันวาคม 2534 มีพ%นื ที) ครอบคลุมในบริ เวณโบราณสถานเมืองอยุธยา
อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา เป็ นราชธานีมาตั%งแต่วนั ที) 3 เมษายน 1893 จนถึงวันที) 7 เมษายน
2310 เป็ นเวลายาวนานถึง 417 ปี มีประวัติในการปกครอง การกอบกูอ้ ิสรภาพ วีรกรรมและด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มากมายเป็ นเมืองที)อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร ดังคํากล่าวว่า "ใน
นํ%ามีปลา ในนามีขา้ ว" ทัว) ทั%งจังหวัดพระนครศรี อยุธยายังมากไปด้วย วัดวาอารามประสาทราชวัง
และปูชนียสถานวัตถุมากมาย และมีพระมหากษัตริ ยป์ กครอง อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยาสื บต่อกัน
มาถึง 33 พระองค์ มีพระราชวงศ์ผลัดเปลี)ยนกันครองอาณาจักร กรุ งศรี อยุธยา รวม 5 ราชวงศ์
1. ราชวงศ์อู่ทอง มี 4 พระองค์
2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ มี 13 พระองค์
3. ราชวงศ์สุโขทัย มี 7 พระองค์
4. ราชวงศ์ปราสาททอง มี 4 พระองค์
5. ราชวงศ์บา้ นพลูหลวง มี 6 องค์
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ขนาดและทีต !งั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา2 มีเนื%อที)ท% งั หมดประมาณ 2,547.62 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 1,597,900 ไร่ ตั%งอยูใ่ นพื%นที)ภาคกลาง ละติจูด 14 องศาเหนือ ลองติจูด 101องศาตะวันออก
อยูห่ ่างจากกรุ งเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 75 กิโลเมตร

ภาพที) 4 แผนที)จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา แสดงที)ต% งั อําเภอต่างๆ
ที)มา : จังหวัดพระนครศรี อยธยา, แผนที)จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24
มิถุนายน 2551, เข้าถึงได้จาก http://intranet.mculture.go.th/ayutthaya/HomePage/map.htmc9

2

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, สภาพทัว) ไป [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 มิถุนายน 2550,
เข้าถึงได้จาก http://intranet.m-culture.go.th/ayutthaya/general.htm

12
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ นที)ราบลุ่มนํ%าท่วมถึงซึ)งเรี ยกว่าที)ราบลุ่มเดลต้า (ที)ราบดินดอนสามเหลี)ยมแม่น% าํ เจ้าพระ
ยา) เป็ นที)ราบกว้างใหญ่ ตั%งแต่จงั หวัดนครสวรรค์ถึงอ่าวไทย อยูส่ ู งกว่าระดับนํ%าทะเล เฉลี)ย
ประมาณ 3.5 เมตร ไม่มีภูเขา มีแม่น% าํ ที)สาํ คัญไหลผ่าย 4 สาย คือ แม่น% าํ เจ้าพระยา แม่น% าํ ป่ าสัก
แม่น% าํ น้อยและแม่น% าํ ลพบุรี เมื)อถึงฤดูน% าํ หลากนํ%าในแม่น% าํ ลําคลองจะมีระดับสู ง และท่วมปกคลุม
ไปทัว) บริ เวณพื%นที)ราบลุ่มของจังหวัด พื%นที)ส่วนใหญ่ของจังหวัดจึงเป็ นดินตะกอนแม่น% าํ ซึ)งมีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการเกษตร
ลักษณะภูมิอากาศ
มีลกั ษณะภูมิอากาศค่อนข้างร้อนเป็ นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน หรื อทุ่งสะวันนา อุณหภูมิ
สู งสุ ดเฉลี)ย 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต)าํ สุ ดเฉลี)ย 24 องศาเซลเซียส แต่เนื)องจาก อยูไ่ ม่ไกลจาก
อ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลลมมรสุ มตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะเวลานานถึง 5 เดือน ทําให้มีฝนตก
ชุกตั%งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม มีปริ มาณนํ%าฝนเฉลี)ยประมาณ 1,348.7 มิลลิเมตรต่อปี
ข้ อมูลทางศาสนา3
1. วัดธรรมยุติ 16 วัด
2. วัดมหานิกาย 489 วัด
3. พระอารามหลวง 13 วัด
4. โบสถ์คริ สต์ 12 แห่ง
5. มัสยิด 59 แห่ง
6. วัดร้าง 415 แห่ง
7. จํานวนพระภิกษุ 5,475 รู ป
8. จํานวนสามเณร 382 รู ป
9. พุทธศาสนิกชน 644,428 คน
10. อิสลามิกชน 67,780 คน
11. คริ สตศาสนิกชน 12,105 คน
ประวัติความเป็ นมาอําเภอบางปะหัน
3

จ.พระนครศรี อยุธยา, ข้อมูลทางศาสนา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 19 มิถุนายน 2550,
เข้าถึง ได้จาก http://intranet.m-culture.go.th/ayutthaya/buda.html
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อําเภอบางปะหัน เดิมชือว่า “อําเภอนครใน” เคยตั"งอยูใ่ นบริ เวณริ มคลองบางนางร้า
บริ เวณวัดอินกัลยา ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้ยา้ ยทีวา่ การอําเภอมาตั"งบริ เวณริ มฝังแม่น" าํ ลพบุรี ฝัง
ตะวันออกในตําบลเกาะเลิง ขณะนั"นห่างจากทีวา่ การอําเภอในปัจจุบปั ระมาณ 100 เมตร ไปทาง
ทิศใต้ เพือความเหมาะสมกับสภาพท้องถิน และเพืออํานวยความสะดวกในการคมนาคมในสมัย
นั"น ซึงแต่เดิมต้องใช้เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทาง รู ปแบบของอาคารทีวา่ การอําเภอ เป็ นเรื อน
ปั" นหยาเสาก่อด้วยอิฐแบบอาคารสมัชรัชการที 5 และยังคงใช้ชืออําเภอว่า “อําเภอนครใน” ตามเดิม
นั"นยกเลิกไม่เป็ นตําบลอีกต่อไป ส่ วนชืออําเภอนั"น ทางราชการมีนโยบายเปลียนชือตามตําบล ซึง
เป็ นทีต" งั ของทีวา่ การอําเภอ จึงได้เปลียนชือจากอําเภอนครใน มาเป็ นอําเภอบางปะหัน ตั"งแต่น" นั
เป็ นต้นมา
พ.ศ.2464 ทีวา่ การอําเภอหลังเก่าชํารุ ดทรุ ดโทรมมาก และสร้างใหม่ในบริ เวณใกล้เคียง
ห่างจากเดิมไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร ( ทีวา่ การในปัจจุบนั ) และได้ร"ื ออาคารทีวา่ การ
หลังเก่าออก เพือใช้สร้างบ้านพักของข้าราชการ พ.ศ. 2536 อําเภอได้รับงบประมาณจากกรมการ
ปกครองให้สร้างอาคารทีวา่ การอําเภอหลังใหม่ในทีเดิมซึงก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
คําว่าบางปะหัน มีประวัติวา่ ในอดีตพวกลาวเวียงจันทร์อพยพมาตั"งบ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณนี"
และได้สร้างเสากังหันขึ"นในหมู่บา้ น คนจึงเรี ยกหมู่บา้ นว่า “บ้านกังหัน” หรื อ “บ้านจังหัน” ต่อมา
เพี"ยนเป็ น “บ้านบางปะหัน” ซึงอําเภอได้ใช้ชือตามชือหมู่บา้ น จึงได้เปลียนชืออําเภอเป็ น “ อําเภอ
บางปะหัน ” จนถึงปัจจุบนั 4
ลักษณะภูมิประเทศ
อําเภอบางปะหัน มีเนื%อที)ประมาณ 121.856 ตารางกิโลเมตร สภาพพื%นที)เป็ นที)ราบลุ่ม
เหมาะแก่การเกษตรกรรม
อาณาเขต
1. ทิศเหนือ
2. ทิศใต้
3. ทิศตะวันออก
4. ทิศตะวันตก
4

ติดต่ออําเภอมหาราช
ติดต่ออําเภอพระนครศรี อยุธยา
ติดต่ออําเภอนครหลวง
ติดต่ออําเภอบางบาล และอําเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง

อําเภอบางปะหัน, ประวัติความเป็ นมา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 19 มิถุนายน 2550, เข้าถึง
ได้จาก http://intranet.mculture.go.th/ayutthaya/bangpahun.html #%BB%C3%D0%AA%D2%A1%C3
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การคมนาคม
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนเอเซีย)
จากบาง ปะหัน ถึง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาระยะทาง 13 กม.
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 เป็ นทางหลวงในแนวเหนือ –ใต้ จากสี) แยกวังน้อย
ผ่านอําเภอวังน้อย อําเภออุทยั อําเภอพระนครศรี อยุธยา อําเภอบางปะหัน อําเภอบางบาล และ
จังหวัดอ่างทอง
3. ทางหลวงหมายเลข 347 แยกจากทางหลวงหมายเลข 309 ทางตอนใต้ของอําเภอบาง
ปะหัน ถึงมหาราช
4. ทางหลวงหมายเลข 3298 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 จากอําเภอบางปะ
หัน อําเภอมหาราช
การปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็ น 17 ตําบล 94 หมู่บา้ น มีเทศบาล จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาล
ตําบลบางปะหัน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเทีย ว
1. โบราณสถาน
1.1 วัดมีพระสงฆ์ 41 วัด วัดร้าง 32 วัด
1.2 มัสยิด 1 แห่ง
1.3 โบสถ์ และจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ ที)วดั เทพอุปการาม ต.บางปะหัน
1.4 โบสถ์ หอระฆัง ที)วดั วรนายกรังสรรค์ เจติยปรรพตาราม ต.บางปะหัน
1.5 วิหาร และจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร ที)วดั ม่วง ต.โพธิr สามต้น
1.6 วิหาร เจดีย ์ และจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ มณฑป ที)วดั พระงาม ต.บางเดื)อ
2. โบราณวัตถุ
2.1 บานประตูรูปยักษ์ ไม้ บานประตูสลักรู ปทหาร ไม้ และบานประตูไม้
แกะสลัก ที)วดั พระงาม ต.บางเดื)อ
2.2 ตูพ้ ระธรรมขาหมูลายรดนํ%า ไม้ ที)วดั พระงาม ต.บางเดื)อ
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2.3 ตูพ้ ระธรรมเท้าสิ งห์ลายรดนํ%า ไม้ฉลุลาย และตูพ้ ระธรรมขาหมู ไม้ ที)วดั
ม่วง ต.โพธิr สามต้น
2.4 ธรรมาสน์ ไม้ ที)วดั ม่วง ต.โพธิr สามต้น
แหล่งท่องเทีย ว
1. พระพุทธไตรรัตนปฏิมากร(สมเด็จหลวงพ่อโต) วัดเกาะเลิ)ง หมู่ที) 1 ตําบลบางปะหัน
2. พระอุโบสถวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม (วัดเขาดิน) หมู่ที) 4 ตําบลบางปะหัน
3. จิตรกรรมฝาผนังวัดม่วง หมู่ที) 5 ตําบลโพธิr สามต้น
4. จิตรกรรมฝาผนังวัดเทพอุปการาม หมู่ที) 2 ตําบลตานิม
5. พระสัมพุทธโมลีศรี อดิศร วัดตลาด หมู่ที) 5 ตําบลหันสัง
6. หลวงพ่อใหญ่วดั อินกัลยา หมู่ที) 1 ตําบลบ้านลี)
7. หลวงพ่อปานวัดอินกัลยา หมู่ที) 1 ตําบลบ้านลี)
8. หลวงพ่อดําวัดทอง หมู่ที) 2 ตําบลขวัญเมือง
9. หลวงพ่อนาค วัดโคก หมู่ที) 4 ตําบลพุทเลา
10. เจดียต์ น้ โพธิr ใบทอง วัดไก่ หมู่ที) 3 ตําบลหันสัง
11. เมืองชัยพระเจ้าตาก ค่ายโพธิr สามต้น หมู่ที) ตําบลโพธิr สามต้น
12. ดินแดนค้างคาว วัดตาลเอน หมู่ที) 1 ตําบลตาลเอน
13. หลวงพ่อทองวัดตะเคียน หมู่ที) 4 ตําบลขวัญเมือง
ข้ อมูลตําบลหันสั ง
ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครสรี อยุธยา อยูห่ ่างจากอําเภอบางปะหันไป
ทางทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื%อที)โดยประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 7,643 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อดังนี%
1. ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลบ้านใหม่
อําเภอบางปะหัน
2. ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลตานิม
อําเภอบางปะหัน
3. ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอําเภอบางปะหัน
อําเภอบางปะหัน
4. ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตําบลบ้านม้า
อําเภอบางปะหัน
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ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทัว) ไปของตําบลเป็ นพื%นที)ราบลุ่ม มีคลองทับนํ%าไหลผ่านทางทิศ
ตะวันตก มีคลองหันสัง ไหลแยกจากคลองทับนํ%า ไปบรรจบกับคลองชลประทาน
ประชากรและครัวเรือน
จํานวนหมู่บา้ น 7 หมู่บา้ น (แสดงจํานวนหมู่บา้ นในเขต อบต.) รวมทั%งหมด 976 หลังคา
เรื อน มีประชากรทั%งหมด 3,671 คน จําแนกเป็ น5
ตารางที) 1 ตารางแสดงจํานวนประชากรในพื%นที)ตาํ บลหันสัง

ชื)อหมู่บา้ น
บ้านแจ้ง หมู่ที) 1
บ้านแจ้ง หมู่ที) 2
บ้านแจ้ง หมู่ที) 3
บ้านกบ หมู่ที) 4
บ้านกบ หมู่ที) 5
บ้านหันสัง หมู่ที) 6
บ้านหันสัง หมู่ที) 7
รวมตําบลหันสัง

เพศชาย(คน)
264
214
307
278
195
262
227
1,747

เพศหญิง(คน)
278
241
351
271
201
284
244
1,870

รวม(คน)
542
455
658
549
396
546
471
3,617

วิถีชีวติ และวัฒนธรรมประเพณีพนื! บ้ าน
1. มีการทําบุญตักบาตร และเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็ นต้น
วัดเขาดิน
2. ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีการทําบุญตักบาตรและจัดงานฉลอง งานรื) นเริ ง
ด้วย เช่น ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ%นปี ใหม่ ,เทศกาลสงกรานต์ มีการสรงนํ%า
พระ รดนํ%าขอพรผูส้ ู งอายุ ,เทศกาลเข้าพรรษา มีการถวายเทียนพรรษา,เทศกาลลอยกระทง มีการ
จัดงานลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ แข่งเรื อ เป็ นต้น
เมื
5

องค์การบริ หารส่ วนตําบลหันสัง, ข้อมูลทัว) ไป [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 20 มิถุนายน 2550,
เข้าถึงได้จาก http://www.hunsung.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3
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3. ประเพณี ต่าง ๆ ที)เกี)ยวกับวิถีชีวติ เช่น ประเพณี เกี)ยวกับการเกิด โกนผมไฟ โกน
จุก บวชนาค แต่งงาน เป็ นต้น
4. ประเพณี กวนข้าวทิพย์ ในวันวิสาขบูชา
กิจกรรมของคนในชุ มชนทีเกียวเนืองกับศาสนา
1. การบวช
2. การตาย งานศพ
3. การทําบุญตักบาตร เลี%ยงพระ
4. การปฏิบตั ิธรรม ฟังธรรม
5. การเวียนเทียน แห่ เทียน
กิจของสงฆ์
1. การปฏิบตั ิสังฆกรรม
2. การศึกษาพระธรรมวินยั
3. การเทศนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา
4. การบิณฑบาต
5. การฉัน
6. การจําวัด
กิจกรรมและการใช้ พนื! ทีข องคนในชุ มชน
ตารางที) 2 ตารางแสดงกิจกรรมและการใช้พ%นื ที)ของคนในชุมชน

กิจกรรมด้านต่างๆ
1. การศึกษา
2. การประกอบอาชีพ
3. การอบรม ฝึ กทักษะ ฝึ กอาชีพ
4. การสาธารณสุ ข
5.การกีฬา
6. การท่องเที)ยว

สถานที)/พื%นที)จดั กิจกรรม
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย วัด ห้องสมุด ศูนย์การเรี ยนรู้
พิพิธภัณฑ์ชุมชน
พื%นที)เกษตรกรรม ร้านค้า สํานักงาน ธนาคาร
โรงเรี ยน วัด ศาลาประชาคมหมู่บา้ น ศูนย์การเรี ยนรู้
สถานีอนามัย วัด
ลานกีฬาชุมชน สวนสาธารณะ
ศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที)ยว ที)พกั โรงแรม
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กิจวัตรของพระภิกษุ – สามเณร ในรอบวัน
ตารางที) 3
ตารางแสดงกิจวัตรของพระภิกษุ-สามเณรในรอบวัน

ช่วงเวลา
03.00
03.30
05.00
05.30
07.00
08.00
09.00
09.30
11.00
12.00
12.30
13.00
16.00
17.00
17.30
18.30
20.30
22.30

กิจวัตร
ตื)น ปฏิบตั ิกิจส่ วนตัว
ทําวัตรเช้า สวดมนต์ เจริ ญสมาธิภาวนา
ครองผ้า เตรี ยมตัวบิณฑบาต
บิณฑบาต / ทําความสะอาดเสนาสนะ
ฉันเช้า
ซักล้างทําความสะอาด
ทําวัตรเช้าร่ วมกัน
ศึกษาพระธรรมวินยั
ฉันเพล
ล้างทําความสะอาดบริ ขาร
ทบทวนบทเรี ยน จําวัด
ทําความเพียร เจริ ญสมาธิ ศึกษาพระ
ธรรมวินยั
ทํากิจส่ วนรวมของวัด ฉันนํ%าปานะ
สนทนาธรรม
ปฏิบตั ิกิจส่ วนตัว
ทําวัตรเย็น ประชุมสงฆ์
อุปัฏฐากอุปัชฌาย์อาจารย์/ เรี ยนพระ
ธรรมวินยั
ทบทวนบทเรี ยน เจริ ญสมาธิ
จําวัด

สถานที)
กุฏิ เว็จกุฎี
กุฏิ หอสวดมนต์ อุโบสถ วิหาร
กุฏิ หอฉัน
ชุมชนโดยรอบ
หอฉัน ระเบียงหน้ากุฏิ
หอฉัน ลานซักล้าง เว็จกุฎี ระเบียง
หน้ากุฏิ
โบสถ์ วิหาร
ศาลาการเปรี ยญ กุฏิพระอาจารย์
หอฉัน ระเบียงหน้ากุฏิ
หอฉัน ลานซักล้าง เว็จกุฎี ระเบียง
กุฏิ
กุฏิ ศาลาการเปรี ยญ กุฏิพระอาจารย์
หอกัมมัฏฐาน
ลาน กุฏิ เสนาสนะ
กุฏิ เว็จกุฎี
อุโบสถ วิหาร หอสวดมนต์ หอ
กัมมัฏฐาน
กุฏิพระอุปัชฌาย์อาจารย์ กุฏิ
กุฏิ ที)จงกลม ระเบียง
กุฏิ
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วัดในพืน! ทีต ําบลหันสั ง
ในตําบลหันสังนี% มี 7 หมู่บา้ นนี% มีวดั อยูจ่ าํ นวนมาก ถึง 6 วัด คือ วัดบ้านแจ้ง วัดดอกไม้
วัดไก่ วัดหงษ์ วัดตลาด และวัดหันสัง อีกทั%งมีสาํ นักสงฆ์อีก 2 แห่ง คือ สํานักสงฆ์ไทรย้อย และ
สํานักสงฆ์วดั ตนุ
1. วัดหันสั ง
วัดหันสังตั%งอยูเ่ ลขที) เลขที)7 หมู่ที) 7 ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นวัดที)อยูเ่ หนือสุ ดของตําบลหันสัง และอําเภอบางปะหัน ต่อขึ%นไปเป็ นเขต
ตําบลบ้านใหม่ อ.มหาราช เป็ นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเช่นเดียวกับวัดอื)น ๆ ทิศเหนือติด
คลองบางแก้ว ทิศใต้และทิศตะวันตกติดต่อกับที)สวนและบ้านเรื อนของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติด
กับลําคลอง มีพ%นื ที) 36 ไร่ 60 ตารางวา
วัดหันสังสร้างขึ%นเมื)อ พ.ศ. 2360 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาในครั%งหลังเมื)อ วันที) 30
มกราคม 2514 และผูกพัทธสี มาเมื)อ 15 เมษายน 2515 ปัจจุบนั วัดหันสังข์เป็ นที)บาํ เพ็ญบุญ
ประกอบศาสนกิจตามประเพณี ต่าง ๆ ของชาวพุทธบ้านหัวไผ่ อําเภอมหาราช และชาวพุทธหมู่ที) 7
ของตําบลหันสัง เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธได้อุปถัมภ์บาํ รุ ง ดูแลวัดมาโดย
สมํ)าเสมอ ทําให้วดั หันสังมีอาคารและเสนาสนะต่าง ๆ ที)มน)ั คงแข็งแรง สวยงาม เช่นเดียวกับวัดอื)น
ๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ หอสวดมนต์ และฌาปนสถาน เป็ นต้น
ปูชนียวัตถุสาํ คัญของวัดหันสัง6 คือ "หลวงพ่อดํา" เป็ นพระพุทธรู ปศิลาแลงเก่าแก่
ชาวบ้านให้ความเคารพ เชื)อถือกันว่า มีความศักดิrสิทธิr มาก เคยมีการสร้างเหรี ยญหลวงพ่อดํา
เป็ นวัตถุมงคลเมื)อ พ.ศ. 2512 เป็ นเหรี ยญ รุ่ นเตารี ด คือรู ปทรงของเหรี ยญ มีฐานกว้าง และยอดสอบ
เข้าหากันแบบเตารี ด มีผนู้ ิยมเช่านําไปบูชากันเป็ นจํานวนมาก และมีส่วนทําให้สามารถบูรณะพระ
อุโบสถได้สาํ เร็ จ การแก้บนหลวงพ่อดําที)คนหันสังข์นิยมกันมากที)สุดคือ ละคร
วัดหันสัง เคยเป็ นที)ต% งั โรงเรี ยนประถมศึกษาอยูร่ ะยะหนึ)ง แต่ปัจจุบนั นี%ยบุ เลิกไปแล้ว
เพราะอยูห่ ่างไกลจากหมู่บา้ น และทางคมนาคมสายหลัก อีกทั%งอยูเ่ หนือสุ ดของหมู่บา้ นด้วยเด็ก
นักเรี ยนเดินทางไม่สะดวก ต้องเดินไกล เพราะมิได้เป็ นศูนย์กลางของหมู่บา้ น แต่จากความ
ห่างไกลนี%เอง วัดหันสัง จึงเป็ นวัดที)เงียบสงบมาก อีกทั%งทางวัดได้พยายามรักษาต้นไม้ใหญ่เก่าแก่
อายุมากกว่า 100 ปี ไว้จาํ นวนมาก เช่น ต้นโพธิr และต้นยางซึ)งมีประมาณ 30-40 ต้น เป็ นป่ าขนาด
ใหญ่พอสมควร จากการที)วดั มีตน้ ไม้ใหญ่และเงียบสงบนี%เอง ทําให้มีลิงป่ านับร้อยตัวมาอาศัยอยู่
6
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เดิมทีก็มีไม่มาก ต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากขึ%น ๆ จนมีบางครั%งที)ลิงไม่มีอาหารเพียงพอ ได้เข้าไป
ในหมู่บา้ น ไปรบกวนชาวบ้าน ถูกยิงบาดเจ็บ หรื อตายก็มี พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านได้
พยายามหาผลไม้ ข้าวสุ ก และของกินอื)น ๆ มาให้ แต่เนื)องจากลิงมีจาํ นวนมาก ในบางช่วงจึงมี
อาหารไม่เพียงพอ วัดหันสัง เป็ นวัดที)เงียบสงบ มีป่าไม้ สัตว์ป่า ที)เป็ นธรรมชาติอนั หาได้ยากแห่ง
หนึ)งในภาคกลางปัจจุบนั ควรที)เยาวชน และชาวบ้านหันสัง จะได้ช่วยกันเอาใจใส่ ดูแล ทํานุบาํ รุ ง
ให้เป็ นมรดกอันมีคุณค่าต่อ ๆ ไปยังคนรุ่ นหลัง ดังเช่นที)บรรพบุรุษได้ดูแลรักษาสื บทอดต่อ ๆ กันมา
จนถึงปัจจุบนั
2. วัดไก่
วัดไก่ ตั%งอยูเ่ ลขที) 1 บ้านแจ้ง หมู่ที) 3 ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สังกัดสงฆ์มหานิกาย พื%นที)ต% งั ของวัดเป็ นราบลุ่ม มีที)ดินประมาณ 30 ไร่ อาคารเสนาสนะ
ต่าง ๆ ของวัดมีอุโบสถทรงสําเภา ก่ออิฐถือปูน 1 หลัง ศาลาการเปรี ยญ 1 หลังเป็ นอาคารคอนกรี ต
2 ชั%น สร้างเมื)อ พ.ศ. 2502 หอสวดมนต์สร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2 ชั%น 1 หลัง สร้างเมื)อ
พ.ศ. 2525 มีกุฏิสงฆ์ 7 หลัง เป็ นกุฏิทรงไทยครึ) งตึกครึ) งไม้ วัดไก่เป็ นวัดเก่าแก่ สร้างขึ%นประมาณ
พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาในราวปี พ.ศ. 2330 ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบต่อ ๆ
กันมา โดยมีชาวพุทธในหมู่ที) 3 ของตําบลหันสัง ที)ให้การอุปถัมภ์ดูแล ทํานุบาํ รุ งวัด ทําให้วดั มี
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ครบถ้วนในการประกอบศาสนกิจทั%งของพระภิกษุและของชาวพุทธ
โดยทัว) ไป นอกจากนี% วัดไก่ยงั ได้แบ่งที)ของวัดให้เป็ นที)ต% งั ของโรงเรี ยนประถมศึกษา อาคารศิลปา
ชีพ และสถานีอนามัย
วัดไก่7 เมื)อประมาณ 50 ปี ที)แล้ว จะมีไก่ป่าจํานวนมาก ส่ งเสี ยงขันเจื%อยแจ้วตลอดทั%งวัน
ปัจจุบนั มีอยูบ่ า้ งไม่มากนัก แต่วดั ไก่ก็ยงั เป็ นสถานที)ท่องเที)ยวที)มีชื)อเสี ยงแห่งหนึ)งของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา มีข่าวปรากฏทางสื) อมวลชนต่าง ๆ หลายครั%ง โดยมีส)ิ งที)น่าสนใจ ดังนี%
1. มีฝงู ลิงป่ าจํานวนมาก ประมาณ 100 กว่าตัว อาศัยอยูใ่ นป่ าทางด้านเหนือของวัด ฝูงลิง
เหล่านี% มีมานานแล้ว เมื)อป่ ายังพอมีก็หากินโดยธรรมชาติ แต่ปัจจุบนั ป่ าลดน้อยลงต้องอาศัยอาหาร
จากวัด และนักท่องเที)ยว โดยจะออกมาต้อนรับผูค้ นที)ไปท่องเที)ยวชม และให้อาหาร ซึ)งทางวัดก็มี
อาหารจัดไว้ให้แก่นกั ท่องเที)ยวที)ตอ้ งการจะซื%อเป็ นทานให้แก่ลิงด้วย
2. รู ปปั% นนรกสวรรค์ ทางวัดไก่ได้จดั ทํารู ปปั% นต่าง ๆ ตามคติความเชื)อเกี)ยวกับผลของ
การทําความดีและทําความชัว) ของชาวพุทธที)มีมาแต่โบราณว่า คนทําความดี เมื)อตายไปแล้วก็จะไป
7
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เกิดบนสวรรค์ แต่ถา้ ประกอบกรรมทําชัว) ก็จะตกนรก ขุมต่าง ๆ ตามที)ปรากฏในวรรณกรรมเรื) อง
ไตรภูมิพระร่ วง และ พระมาลัยคําหลวง โดยนอกจากจะมีรูปปั% นเกี)ยวกับนรกสวรรค์แล้ว ทางวัดยัง
ได้จดั ทําให้มีเสี ยงประกอบด้วยเป็ นที)น่าตื)นเต้นสําหรับเด็ก ๆ และนักท่องเที)ยวทัว) ไป
3. พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ทางวัดได้รวบรวมข้าวของเครื) องใช้สมัยโบราณที)เป็ นของ
เก่าทั%งโดยการจัดซื%อ และรับบริ จาค ได้ส)ิ งของ เครื) องใช้ต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น นาฬิกา โทรทัศน์
วิทยุ ตะเกียง อุปกรณ์ในการทําครัว ทําประมง ดักสัตว์ เก็บเกี)ยว นวดและสี ขา้ ว เป็ นต้น ได้นาํ มา
จัดแสดงไว้ให้ชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยนี% แม้วา่ จะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที)สาํ คัญเป็ นสถานที)ที)เก็บ
วัตถุส)ิ งของที)มีราคา และมีคุณค่าจํานวนมาก แต่ก็เป็ นภาระ ในเรื) องการจัดการทั%งการจัดสถานที)
วิธีการจัดเก็บการรวบรวมและจัดทําข้อมูล รวมถึงบุคลากรที)จะดูแลรักษาอยูบ่ า้ งนอกจากแหล่ง
ท่องเที)ยว ดังกล่าวแล้ว สิ) งที)ทางวัดได้พยายามรักษาไว้อีกอย่างหนึ)งคือ ป่ าไม้ และต้นไม้ใหญ่เพราะ
จะได้เป็ นที)อาศัยของลิงป่ า สัตว์ป่า และสร้างเสริ มความสงบร่ มรื) นให้แก่วดั ด้วยจากการที)มีลิงป่ า
ไก่ป่า และสัตว์อื)น ๆ จํานวนมากอาศัยอยูใ่ นวัดนี%จึงจําเป็ นที)จะต้องมีตน้ ไม้ และป่ าไม้ให้สัตว์เหล่านี%
อยู่ ชาวพุทธเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร จึงได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ าไม้ ต้นไม้ไว้ให้มากที)สุด
เท่าที)จะทําได้ วัดไก่จึงเป็ นวัดที)ร่มรื) นวัดหนึ)งในปั จจุบนั วัดไก่ นอกจากจะเป็ นที)พ) งึ ทางใจของชาว
พุทธ เป็ นสถานที)ที)ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาแล้ว ยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในหลาย ๆ
สาขาวิชา เป็ นที)ที)ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้มุ่งมัน) ในการทําความดี ไม่เบียดเบียนกัน และนํารายได้
มาสู่ ชุมชนในทางอ้อมอีกด้วย
3. วัดตลาด
วัดตลาด ตําบลหันสัง เป็ นตําบลที)อยูท่ างตอนเหนือสุ ดของอําเภอบางปะหัน ติดกับ
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตําบลนี% 7 หมู่บา้ น มีวดั มากถึง 5 วัด นับว่ามากที)สุดใน
อําเภอบางปะหัน และยังมีสาํ นักสงฆ์อีกสองแห่ง
วัดตลาด เป็ นวัดเก่าแก่ สร้างเมื)อปี พ.ศ. 2305 สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย เดิมทีน% นั อยู่
ห่างจากลําคลองออกไปทางทิศตะวันออก เคยเป็ นวัดร้างอยูช่ ่วงหนึ)ง สมัยที)เสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั%งที)
สอง เมื)อมีการสร้างวัดใหม่เลื)อนมาทางทิศตะวันตกติดลําคลอง จึงมีพระภิกษุมาอยูม่ ากขึ%น เพิ)งจะ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื)อวันที) 2มีนาคม 2527
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มีคาํ เล่าลือสื บกันมาว่า เดิมทีน% นั วัดนี%เรี ยก "วัดท้ายตลาด" 8 เพราะอยูห่ ลังตลาดที)มีผมู้ าค้า
พืชผัก อาหารและสิ) งของต่าง ๆ ให้กบั ทหารในศึกครั%งที)มาตีกรุ งศรี อยุธยา ต่อมาก็เรี ยกสั%นลง
เหลือเพียง "วัดตลาด" ดังที)ปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั
และยังมีคาํ เล่าลือกันต่อมาว่า ที)วดั ร้างนั%นมีถ% าํ อยู่ ในถํ%ามีพระพุทธรู ป องค์หนึ)ง เรี ยกกัน
ว่า "หลวงพ่อเสื อ" ซึ)งมีผบู้ อกว่าท่าน "กินเณร" เป็ นที)หวาดกลัวของเด็กๆ และคนทัว) ไปแต่ปัจจุบนั
นี%ไม่มีแล้ว ทั%งถํ%าและหลวงพ่อเสื อ
วัดตลาด เป็ นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมมีพ%นื ที)ติดต่อกับวัดหงษ์ โดยอยูห่ ่างจากลํา
คลองออกไปทางด้านทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา ห่างไกลจากผูค้ น ชาวบ้านต้องเดินทางผ่านป่ า
เปลี)ยวเป็ นที)น่ากลัวอันตราย ประกอบกับลําธารที)ใช้สัญจรไปยังวัดก็ต%ืนเขิน จึงย้ายมาอยูย่ งั ที)ต% งั
ปัจจุบนั เมื)อปี พ.ศ. 2487
วัดตลาดในปัจจุบนั ทิศตะวันออกติดกับที)นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดกับลําคลอง
ส่ วนทิศเหนือและทิศใต้ติดกับที)ดินของชาวบ้าน เป็ นวัดที)มีเนื%อที)กว้างใหญ่มาก คือ มีถึง 57 ไร่ และ
มีที)ธรณี สงฆ์อีก 2 แปลง เนื%อที) 33 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
วัดตลาดเป็ นที)บาํ เพ็ญศาสนกิจ และประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ของชาวบ้าน
หมู่ ที) 4 5 และ 6 ตําบลหันสัง เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร และชาวพุทธวัดตลาดได้ร่วมใจกันดูแล
ทํานุบาํ รุ งวัดตลาดมาอย่างต่อเนื)อง ทําให้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มัน) คงแข็งแรง สวยงาม ครบถ้วน
เช่นเดียวกับวัดอื)น ๆ คือ มีพระอุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ หอสวดมนต์ กุฏิ และ ฌาปนสถาน เป็ น
ต้น
4. วัดบ้ านแจ้ ง
วัดบ้านแจ้ง9 ตั%งอยูเ่ ลขที) 63 หมู่ที) 1 ตําบลหันสัง อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มีเนื%อที) 25 ไร่ 17 ตารางวา ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับที)ดินของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดกับ
คลองชลประทาน ทิศเหนือติดคลองสาธารณะ มีที)ธรณี สงฆ์ 2 แปลง เนื%อที) 9 ไร่ 32 ตารางวา
บริ เวณวัดทางด้านทิศใต้มีโรงเรี ยนประถมศึกษาตั%งอยู่ คือ โรงเรี ยนวัดบ้านแจ้ง
จากประวัติที)พอจะสื บได้ วัดบ้านแจ้งสร้างขึ%นเมื)อปี พ.ศ. 2425 และได้วสิ ุ งคามสี มา
เมื)อ พ.ศ. 2437
8
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วัดบ้านแจ้ง เป็ นสถานที)บาํ เพ็ญกุศลและประกอบศาสนกิจของชาวพุทธจากหมู่ที) 1
ตําบลหันสัง และหมู่ที) 4 ตําบลตานิม
วัดบ้านแจ้งนอกจากจะเป็ นแหล่งรวมใจ และเป็ นที)บาํ เพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจตาม
ประเพณี แล้ว ยังเป็ นแหล่งการศึกษาของชุมชน โดยได้แบ่งที)ดินส่ วนหนึ)งให้เป็ นโรงเรี ยนประถม
ศึกษาอีกด้วย
5. วัดหงษ์
วัดหงษ์10 เป็ นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เช่นเดียวกับวัดทัว) ๆ ไป ตั%งอยูร่ ิ มฝั)งซ้าย
ของคลองหันสัง บนพื%นที)ดิน 35 ไร่ ทิศเหนือและทิศใต้ติดต่อกับที)ต% งั บ้านเรื อนของชาวบ้าน ทิศ
ตะวันออกติดกับหนองตะพาน ทิศตะวันตกติดกับคลองหันสัง
วัดหงษ์เป็ นวัดเก่าแก่มาตั%งแต่สมัยอยุธยา ได้กลายเป็ นวัดร้างอยูน่ านพอสมควร เพิ)งจะมา
บูรณะ ก่อสร้างขึ%นใหม่เมื)อปี พ.ศ. 2467 โดยพระอธิการแว่ว เป็ นผูน้ าํ และได้รับวิสุงคามสี มาใน
ครั%งหลัง เมื)อวันที) 15 พฤศจิกายน 2519 โดย กระทําพิธีผกู พัทธสี มาเมื)อวันที) 20 มีนาคม 2520
วัดหงษ์ เป็ นที)บาํ เพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจ ของชาวตําบลหันสัง โดยเฉพาะหมู่ที) 4
และ หมู่ที) 5 จะมีเป็ นส่ วนมาก เดิมนั%น วัดหงษ์มีเสาหงษ์อยูห่ น้าวัด เชื)อกันว่า ชาวบ้านน่าจะมีเชื%อ
สายมอญอยูห่ ลายครอบครัว ชาวพุทธวัดหงษ์ได้อุปถัมภ์บาํ รุ งวัดและพระภิกษุสามเณรมาด้วยดี ทํา
ให้มีอาคารเสนาสนะที)มน)ั คงแข็งแรง สวยงาม เช่นเดียวกับวัดทัว) ๆ ไป อีกทั%งยังมีตน้ ไม้ใหญ่อายุ
นับร้อยปี อยูห่ ลายต้น เช่น ต้นหว้า ต้นตะเคียน ต้นโพธิr เป็ นต้น
ปูชนียวัตถุสาํ คัญของวัดหงษ์น% นั นอกจาก พระพุทธรู ปประธานในพระอุโบสถขนาด
หน้าตักกว้าง 3 ศอก 9 นิ%ว พร้อมพระอัครสาวกซ้ายขวา และพระพุทธรู ปเก่าแก่ที)นาํ มาจากวัดร้าง
จํานวนหนึ)งแล้ว ก็ยงั มี "หลวงพ่อขาว" พระพุทธรู ปเก่าแก่ที)มีการซ่อมแซมใหม่ ชาวพุทธวัดหงษ์ให้
ความเคารพเชื)อถือในความศักดิrสิทธิr กนั มาก เมื)อขับรถผ่านก็จะบีบแตรสักการะ มีผนู้ ิยมมาบนบาน
ขอพรกันมาก ของแก้บนที)นิยมกันคือ "ขนมปลากริ มไข่เต่า"
6. วัดดอกไม้
วัดดอกไม้11 เป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ)ง สร้างพร้อมกับกรุ งเทพมหานคร คือ พ.ศ. 2325 มาได้
วิสุงคามสี มาเมื)อ พ.ศ. 2340 วัดดอกไม้ เดิมเป็ นวัดเล็ก ๆ สงบ ๆ อยูร่ ิ มคลอง เป็ นที)บาํ เพ็ญศาสนกิจ
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ของพุทธศาสนิกชนชาว บ้านแจ้ง ตําบลหันสัง ต่อมาเมื)อ ปี พ.ศ. 2518 เริ) มมีถนนสายเอเชียตัด
ผ่านหลังวัด ความสงบต่าง ๆ ก็เริ) มลดลงไป เพราะมีเสี ยงรถวิง) อยูต่ ลอดเวลา แต่ก็ทาํ ให้การ
คมนาคมสะดวกมากขึ%น และเป็ นทําเลที)ดี คือหน้าวัดทางด้านทิศตะวันออกติดคลองและหลังวัด
ทางทิศตะวันตก ติดถนนสายเอเชีย (หมายเลข 32)ในตําบลหันสังนี% มี 7 หมู่บา้ นนี% มีวดั อยูจ่ าํ นวน
มาก ถึง 6 วัด คือ วัดบ้านแจ้ง วัดดอกไม้ วัดไก่ วัดหงษ์ วัดตลาด และวัดหันสังข์ อีกทั%งมีสาํ นักสงฆ์
อีก 2 แห่ง คือ สํานักสงฆ์ไทรย้อย และสํานักสงฆ์วดั ตนุ แต่วดั ดอกไมวัดดอกไม้ก็ยงั เป็ นที)เคารพ
นับถือศรัทธาเสมอมา ทําให้วดั สามารถสร้างอาคารเสนาสนะที)มนั) คงสวยงาม ได้เช่นเดียวกับวัดอื)น
ๆ เช่น กุฏิ ศาลาการเปรี ยญ พระอุโบสถ ฌาปนสถาน หอระฆัง เป็ นต้น
วัดดอกไม้ มีเนื%อที) 32 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ตามโฉนดเลขที) 10810 เป็ นวัดที)มีเนื%อที)
กว้างใหญ่พอสมควร และก็เช่นเดียวกับวัดทัว) ๆ ไปคือ นอกจากวัดดอกไม้ จะเป็ นที)บาํ เพ็ญกุศล
และประกอบศาสนกิจต่าง ๆแล้ว วัดดอกไม้ยงั ได้แบ่งที)ดินจํานวน 4 ไร่ ให้เป็ นที)ต% งั ของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา คือโรงเรี ยนวัดดอกไม้ ด้วย

บทที 3
วัดและการสร้ างวัด
การสร้ างวัด
วัด เป็ นสถานทีทางศาสนา ตามปกติแล้วจะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุต่างๆ เป็ นที
พํานัก อาศัยศึกษา ปฏิบตั ิพระธรรมวินยั และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ สงฆ์ ตลอดจนเป็ นที
บําเพ็ญกุศลต่าง ๆ นอกจากนี-วดั ยังเป็ นศูนย์กลางบริ การทางการศึกษาและทางสังคม รวมทั-งเป็ น
แหล่งส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วัดทั-งหลายมีฐานะทางกฎหมาย คือ เป็ นนิติบุคคลเท่า
เทียมกัน แต่ในทางพระวินยั มีฐานะแตกต่างกัน ดังนั-น ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้
จําแนกวัดออกเป็ น 2 ชนิด คือ สํานักสงฆ์ และวัดทีได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา
1. สํานักสงฆ์ คือวัดทีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั-งวัดแล้ว แต่ยงั ไม่ได้รับพระราช
ทานวิสุงคามสี มา รวมถึงวัดทีได้รับพระบรมราชานุญาตตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121
และวัดทีสร้างขึ-นก่อน ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ซึงยังไม่ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสี มาด้วย นับว่า
เป็ นวัดทีสมบูรณ์ทางกฎหมาย
2. วัดทีได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา หมายถึง “อาราม” ตามทีได้เคยบัญญัติไว้ใน
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ.121 เป็ นวัดทีเลือนฐานะมาจากสํานักสงฆ์ โดยได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสี มา เพือประโยชน์ แก่สังฆกรรมตามพระธรรมวินยั สําหรับพระสงฆ์ นับว่าเป็ นวัดที
สมบูรณ์ดว้ ยฐานะทั-งทางกฎหมายและทางพระธรรมวินยั ทุกประการ
วัด หมายถึง สถานทีทางพระพุทธศาสนา ซึงปกติมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย ์
รวมทั-งมีพระภิกษุสงฆ์อยูอ่ าศัย
คําว่า “วัด” เป็ นคําเรี ยกชือศาสนสถานแบบคําไทย โดยทีมาของคําว่า “วัด” นี- ยังไม่มีขอ้
ยุติ ด้วยบางคนอธิบายว่า มาจากคําว่า “วตวา” ในภาษาบาลี แปลว่า เป็ นทีสนทนาธรรมบ้างก็วา่ มา
จาก“วัตร” อันหมายถึงกิจปฏิบตั ิหรื อหน้าทีของพระภิกษุทีพึงกระทํา หรื อแปลอีกอย่างว่าการจําศีล
ซึงวัด(วัตร) ตามนัยยะนี-จึงน่าจะหมายถึงสถานทีซ ึงพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็ นทีจาํ ศีลภาวนา หรื อสถานที
ทีพระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบตั ิภารกิจทีพึงกระทํานัน เอง แต่ก็มีบางคนสันนิษฐานว่ามาจากคําว่า “วัดวา”
แต่เดิมครั-งพุทธกาลนั-น มีการใช้คาํ ว่า “อาราม” เป็ นคําเรี ยกชือ ศาสนสถานในทางพุทธ
ศาสนา ทีใช้เรี ยกเสนาสนะทีมีผศู้ รัทธาถวายพระพุทธองค์ในระยะแรกๆซึงมีความหมายว่า “สวน
ของอนาถบิณฑทีป่าเชต” หรื อ “เวฬุวนาราม” หรื อ “บุปผาราม” เป็ นต้น โดย “อาราเม” หรื อ
25
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“อาราม” ในคําอ่านของไทยแปลว่าสวน นอกจากนี.ในเวลาต่อมายังมีคาํ ทีใช้เรี ยกอีกอย่างว่า
“วิหาระ” หรื อ “วิหาร”
ระเบียบ และ กฎหมายทีเกียวข้องกับการสร้างวัด โดยกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม มีหลักเกณฑ์สาํ คัญ ทีจาํ เป็ นต้องศึกษาให้ดีก่อนการพิจารณาจัดตั.งโครงการทีเกียวกับวัด
และการสร้างวัด ระเบียบดังกล่าว ได้แก่ หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างวัด การขออนุญาตตั.งวัด
การขอพระราชทานวิสุงคามสี มา การยกฐานะของวัดร้าง และการยกฐานะของวัด เป็ นต้น
หลักเกณฑ์ การขออนุญาตสร้ างวัด สรุ ปโดยสังเขปได้ดงั ต่อไปนี1. จํานวนประชากรทีบาํ รุ งวัด ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน
2. อยูห่ ่างวัดอืนทีถูกต้องตามกฎหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 2 กิโลเมตร
3. ความเห็นชอบของเจ้าของคณะและเจ้าหน้าทีบา้ นเมืองครบถ้วน
4. มีหนังสื อเกียวกับทีดินทีจะสร้างวัด ไม่นอ้ ยกว่า 6 ไร่
5. ผูข้ อสร้างต้องมีเงินและทรัพย์สินไม่นอ้ ยกว่า 50,000 บาท
6. ระบุต- งั วัด ชือวัดทีอยูข่ า้ งเคียงโดยรอบ เส้นทางคมนาคม
7. มีแผนผังแสดงอาคารทีวดั จะสร้าง ตามความเหมาะสม
การจัดตังวัด
เมือได้สร้างเสนาสนะขึ-นเป็ นหลักฐาน พร้อมทีจะเป็ นทีพาํ นักสงฆ์ให้ผไู้ ด้รับอนุญาต
สร้างวัดเสนอรายการก่อสร้างและจํานวนพระภิกษุ ไม่นอ้ ยกว่า 4 รู ป เสนอนามวัด นามพระภิกษุที
สมควรเป็ นเจ้าอาวาสต่อนายอําเภอตามขั-นตอนทีกรมการศาสนากําหนดไว้
ขันตอนการสร้ างวัด 1
การสร้างวัด มีข. นั ตอนและวิธีดาํ เนินการตามทีได้กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที 1
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี.
1. บุคคลใดประสงค์จะสร้างวัด ให้ยนื คําขออนุญาตต่อนายอําเภอท้องทีทีจะสร้างวัดนั.น
(เฉพาะในกรุ งเทพมหานครให้ยนื ต่อหัวหน้าเขต) ตามแบบคําขออนุญาตสร้างวัด(ศถ.1) ซึงทาง
1

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ขั-นตอนการขออนุญาตสร้างวัด [ออนไลน์], เข้าถึง
เมือ 18 เมษายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view
=article&id=704:2009-07-12-17-52-16&catid=70:-qq&Itemid=307
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ราชการได้กาํ หนดไว้
2. นายอําเภอหรื อหัวหน้าเขตได้รับคําขออนุญาตสร้างวัดแล้ว พิจารณาเห็นสมควรให้นาํ
ปรึ กษาเจ้าคณะอําเภอหรื อเจ้าคณะเขต นายอําเภอหรื อหัวหน้าเขตเสนอเรื องและความเห็นไปยังผูว้ า่
ราชการจังหวัดหรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
3. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร พิจารณาเห็นสมควรให้นาํ
ปรึ กษาเจ้าคณะจังหวัดหรื อเจ้าคณะกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อผูว้ า่ ราชการ
กรุ งเทพมหานคร เสนอเรื องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวัด จะรายงาน เพือ
ขอรับความเห็นชอบแล้วนําเสนอมหาเถรสมาคม
5. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งหนังสื ออนุญาตให้สร้างวัดไปให้จงั หวัด หรื อ
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครเพือทราบและมอบหนังสื ออนุญาตให้แก่ผขู้ ออนุญาตต่อไป
ขันตอนการตังวัด
การตั.งวัด มีข. นั ตอนและวิธีดาํ เนินการตามทีได้กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที 1 (พ.ศ.
2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี.
1. ให้ผไู้ ด้รับอนุญาต ทายาท หรื อผูแ้ ทน เสนอรายงานขอตั.งวัดตามแบบ (ศถ. 3) ซึงทาง
ราชการได้กาํ หนดไว้ต่อนายอําเภอหรื อหัวหน้าเขต
2. นายอําเภอหรื อหัวหน้าเขตได้รับรายงานขอตั.งวัด และพิจารณาเห็นสมควรให้นาํ
ปรึ กษาเจ้าคณะอําเภอหรื อเจ้าคณะเขต แล้วเสนอเรื องและความเห็นไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อ
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
3. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร พิจารณาเห็นสมควรให้นาํ
ปรึ กษาเจ้าคณะจังหวัดหรื อเจ้าคณะกรุ งเทพมหานคร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อผูว้ า่ ราชการ
กรุ งเทพมหานคร ส่ งเรื องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรให้ต. งั วัดได้ จะรายงาน เพือ
ขอรับความเห็นชอบแล้วนําเสนอมหาเถรสมาคม
5. มหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศตั.งวัดในราชกิจจานุเบกษาตาม
แบบ ว.1 ท้ายกฎกระทรวง ดังกล่าว
6. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะได้ส่งประกาศตั.งวัดไปให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
หรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร เจ้าคณะภาค เพือทราบและแจ้งให้ผไู้ ด้รับอนุญาตสร้างวัด ทายาท
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หรื อผูแ้ ทนดําเนินการโอนทีดิน และสิ งปลูกสร้างให้แก่วดั นั.นตามกฎหมาย
7. เจ้าอาวาส จะต้องบันทึกประวัติของวัดไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ขันตอนการขอรับพระราชทานวิสุงคามสี มา
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสี มา มีข. นั ตอนและวิธีดาํ เนินการตามทีได้กาํ หนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี.
1. เจ้าอาวาสเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสี มา ตามแบบ (ศถ. 7)ต่อเจ้าคณะ
ตําบลและเจ้าคณะอําเภอ
2. เมือเจ้าคณะตําบลและเจ้าคณะอําเภอ เห็นสมควรให้นาํ ปรึ กษานายอําเภอ แล้วเสนอ
เรื องและความเห็นไปยังเจ้าคณะจังหวัด
3. เมือเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควร ให้นาํ ปรึ กษาผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วเสนอเรื องและ
ความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค
4. เมือเจ้าคณะภาคเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื องและความเห็นไปยังสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5. เมือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะกราบทูลสมเด็จ
พระสังฆราชเพือทรงอนุมตั ิแล้วเสนอ เพือนําความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสี มา
ต่อไป
6. เมือพระราชทานวิสุงคามสี มาแก่วดั ใดแล้ว ให้นายอําเภอท้องทีทีวดั นั.นตั.งอยู่
ดําเนินการปักหมายเขตทีดินตามทีได้พระราชทานต่อไป
ขันตอนการขอยกวัดร้ าง ขึน เป็ นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา
การขอยกวัดร้างขึ.นเป็ นวัดมีพระภิกษุอยูจ่ าํ พรรษา มีข. นั ตอนและวิธีดาํ เนินการ ดังนี.
1. ประชาชนทีมีศรัทธาจะบูรณปฏิสังขรณ์วดั ร้าง มีหนังสื อถึงนายอําเภอหรื อเจ้าคณะ
อําเภอ
2. เจ้าคณะอําเภอหรื อนายอําเภอได้รับหนังสื อตามข้อ 1 แล้วร่ วมกันพิจารณาว่าสมควรจะ
ยกวัดร้างขึ.นเป็ นวัดมีพระภิกษุอยูจ่ าํ พรรษาหรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
2.1 วัดร้างนั.นอยูใ่ นสภาพทีสมควรเป็ นทีอยูอ่ าศัยและจําพรรษาของพระภิกษุ
2.2 มีประชาชนในละแวกใกล้เคียงจํานวนมากพอทีจะทํานุบาํ รุ งให้วดั เจริ ญได้
2.3 ตั.งอยูห่ ่างจากวัดทีมีพระภิกษุอยูจ่ าํ พรรษาไม่ตาํ กว่า 2 กิโลเมตร เว้นแต่จะมี
เหตุอนั สมควร
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2.4 มีทีดินพอทีจะขยายให้วดั เจริ ญได้ซ ึงไม่ตาํ กว่า 6 ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุจาํ เป็ น
และ
2.5 พอใจในหลักฐานของประชาชนตามข้อ 1 ทีจะบูรณปฏิสังขรณ์วดั ร้างนั.นให้
เป็ นวัดมีพระภิกษุอยูจ่ าํ พรรษา และสามารถจัดให้มีพระภิกษุมาอยูอ่ าศัย และจําพรรษาในวัดได้ไม่
น้อยกว่าสี รูป โดยมีเอกสารแสดงการยินยอมของพระภิกษุทีจะเข้ามาอยูอ่ าศัยและจําพรรษาในวัด
ร้างทีจะยกขึ.นเป็ นวัดมีพระภิกษุอยูจ่ าํ พรรษาทั.ง 4 รู ป ประกอบมาด้วย
3. เจ้าคณะอําเภอและนายอําเภอร่ วมกันรายงานการขอยกวัดร้างต่อเจ้าคณะจังหวัด(ตาม
แบบรายงานการขอยกวัดร้างขึ.นเป็ นวัดมีพระภิกษุอยูจ่ าํ พรรษา)
4. เจ้าคณะจังหวัดได้รับทราบแล้ว ทําความเห็นเพือยืน ต่อจังหวัด
5. จังหวัดนําเรื องเข้าทีประชุมคณะกรรมการศาสนาจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ส่ งเรื องให้สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดาํ เนินการ
ขันตอนการขอยกวัดราษฎร์ ขึน เป็ นพระอารามหลวง
การขอยกวัดราษฎร์ข. ึนเป็ นพระอารามหลวง มีข. นั ตอนและวิธีดาํ เนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการขอยกวัดราษฎร์ข. ึนเป็ นพระอารามหลวงพ.ศ. 2518 ดังนี.
1. นายอําเภอรายงานขอยกวัดราษฎร์ข. ึนเป็ นพระอารามหลวง ตามแบบทีสาํ นักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กาํ หนด ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
2. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนําปรึ กษาเจ้าคณะจังหวัด เห็นสมควรแล้ว จะได้รายงานไปยัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะขอรับความเห็นชอบจากเจ้า
คณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ แล้วรายงานเพือพิจารณานําเสนอมหาเถรสมาคม
4. มหาเถรสมาคมเห็นสมควรแล้ว จะได้ขอพระราชทานยกวัดนั.นขึ.นเป็ นพระอาราม
หลวง
5. เมือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แล้ว จะได้แจ้งความยกวัดนั.นขึ.นเป็ นพระอารามหลวง
ในราชกิจจานุเบกษา
6. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข. ึนทะเบียนพระอารามหลวงแล้ว จะได้แจ้งเจ้า
คณะภาค และผูว้ า่ ราชการจังหวัด
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ขันตอนการรวมวัด
การรวมวัด มีข. นั ตอนและวิธีดาํ เนินการตามทีได้กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที 1
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี.
1. เจ้าคณะอําเภอและนายอําเภอ เป็ นผูร้ ายงานขอรวมวัด ตามแบบ (ศถ. 4) ซึงทาง
ราชการได้กาํ หนดไว้ต่อเจ้าคณะจังหวัด
2. เมือเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควรแล้ว ให้นาํ ปรึ กษาผูว้ า่ ราชการจังหวัดแล้วเสนอเรื อง
และความเห็นไปยังเจ้าคณะ
3. เมือเจ้าคณะภาค เห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้วจะรายงานเพือขอรับความเห็นชอบ
แล้วนําเสนอมหาเถรสมาคม
5. เมือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศรวมวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ
ว.2 ท้ายกฎกระทรวง
ขันตอนการย้ายวัด
การย้ายวัด มีข. นั ตอนและวิธีดาํ เนินการตามทีได้กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที 1 (พ.ศ.
2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี.
1. เจ้าอาวาส เป็ นผูร้ ายงานขอย้ายวัด ตามแบบ (ศถ. 5) ซึงทางราชการได้กาํ หนดไว้ไปยัง
เจ้าคณะตําบล และเจ้าคณะอําเภอ
2. เจ้าคณะตําบลและเจ้าคณะอําเภอเห็นสมควรแล้วให้นาํ ปรึ กษานายอําเภอแล้วเสนอเรื อง
เรื องและความเห็นไปยังเจ้าคณะจังหวัด
3. เมือเจ้าคณะจังหวัด เห็นสมควรแล้ว ให้นาํ ปรึ กษาผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเสนอและ
ความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค
4. เมือเจ้าคณะภาคเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
5. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้วจะรายงานเพือขอรับความเห็นชอบ
แล้วนําเสนอมหาเถรสมาคม
6. เมือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศย้ายวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ
ว.3 ท้ายกฎกระทรวง
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ขันตอนการยุบเลิกวัด
การยุบเลิกวัด มีข. นั ตอนและวิธีดาํ เนินการตามทีได้กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที 1
(พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี.
1. เจ้าคณะอําเภอและนายอําเภอ เป็ นผูร้ ายงานขอยุบเลิกวัด ตามแบบ (ศถ. 6) ซึงทาง
ราชการได้กาํ หนดไว้ไปยังเจ้าคณะจังหวัด
2. เมือเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควรแล้วให้นาํ ปรึ กษาผูว้ า่ ราชการจังหวัด แล้วเสนอเรื อง
และความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค
3. เมือเจ้าคณะภาคเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื องและความเห็นไปยังสํานักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
4. เมือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงานเพือขอรับความ
เห็นชอบแล้วนําเสนอมหาเถรสมาคม
5. เมือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษาตาม
แบบ ว.4 ท้ายกฎกระทรวง
ความเป็ นมาของพระเสนาสนะในพระพุทธศาสนา
เดิมในครั.งพุทธกาลยังไม่มีการสร้างทีอยูอ่ าศัยของสงฆ์โดยเฉพาะ เนืองจากพระพุทธเจ้า
ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีทีอาศัยเป็ นทีถาวรด้วยเกรงจะทําให้เกิดการยึดทรัพย์ทางโลเสนาสนะ
ทีใช้อาศัยนั.นทรงกําหนดให้เป็ นทีอาศัยพื.นฐานสุ ดคือ “รุ กขมูลเสนาสนะ” หมายถึงการอยูร่ อบโคน
ต้นไม้ จาริ กไปเรื อยๆ เพือมิให้จิตผูกมัด หากแต่พระศาสนาดํารงอยูไ่ ด้ ต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่ วนได้แก่ พระธรรมคําสอน, พระภิกษุผสู้ ังสอนธรรมนั.น และประชาชนผูร้ ับ
ธรรมคําสอนนั.นไปปฏิบตั ิ เหตุน. ีในเวลาถัดมาเมือมีผเู้ ลือมใสศรัทธาและผูอ้ อกบวชจํานวนมาก เมือ
มีผถู้ วายสถานทีให้ พระพุทธองค์จึงรับเพือเกื.อกูลประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิธรรมของภิกษุท. งั หลาย
เสนาสนะ หมายถึง ทีอยูอ่ าศัยของภิกษุสงฆ์ เช่น กุฏิ วิหาร ศาลา รวมถึงทีนอนและทีนงั
และเครื องใช้ เกียวกับสถานทีหรื อสิ งทีใช้ในการพํานัก เช่น โต๊ะ เก้าอี. เตียง ตัง หมอน หรื อแม้แต่
โคนต้นไม้
อนึง คําว่า "เสนาสนะ" มาจากศัพท์บาลี ว่า "เสนาสน" สร้างจากศัพท์ "เสน" (ทีนอน)
และ "อาสน" (ทีนงั )
เนื.อความจาก "วิภงั คปกรณ์" กล่าวว่า "[614] เสนาสนะ ได้แก่ เสนาสนะ คือ เตียงบ้าง
เสนาสนะ คือ ตัง บ้าง เสนาสนะคือทีนอนบ้าง เสนาสนะ คือ หมอนบ้าง เสนาสนะ คือ วิหารบ้าง
เสนาสนะ คือ เพิงบ้าง เสนาสนะ คือ ปราสาทบ้าง เสนาสนะ คือ ป้ อมบ้าง เสนาสนะคือโรงบ้าง
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เสนาสนะ คือ ทีเร้นลับบ้าง เสนาสนะ คือ ถํ.าบ้าง เสนาสนะ คือ โคนไม้บา้ ง เสนาสนะ คือ พุม่ ไม้ไผ่
บ้าง หรื อภิกษุยบั ยั.งอยูใ่ นทีใด ทีน. นั ทั.งหมด ชือว่า เสนาสนะ" 2
เมือพระพุทธเจ้าเสด็จถึงเมืองราชคฤห์ และได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารจน
เป็ นทีเลือมใสศรัทธาแล้ว พระเจ้าพิมพิสารจึงดําริ เชิญเสด็จให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เมือง
ราชคฤห์เพือแสดงธรรมโปรดคณะบุคคลและประชาชนต่างๆ จึงได้ถวายเวฬุวนั เป็ นอารามทีพกั
อาศัยแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุท. งั หลาย การถวายวิหารในครั.งนั.น ยังมิได้มีการปลูกสร้างวิหาร
และถาวรวัตถุใดๆ เพือเป็ นทีพกั อาศัยของภิกษุสงฆ์ ตราบจนเศรษฐีกรุ งราชคฤห์เลือมใสใน
พระภิกษุท. งั หลาย ทีอยูก่ บั พระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม ใคร่ จะสร้างวิหารถวาย จึงขอให้ภิกษุ
เหล่านั.นกราบทูลพระผูม้ ีพระภาคๆ ตรัสว่าเราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด คือ 1.วิหาร 2.เรื อนมุมแถบ
เดียว (เพิง) 3. เรื อนชั.น 4. เรื อนโล้น (หลังคาตัด) 5. ถํ.า3 จากนั.นเศรษฐีได้สร้างวิหารเสร็ จ 60 หลัง
และสงสัยว่าจะปฏิบตั ิอย่างไรในวิหารเหล่านั.น จึงตรัสว่า ให้ถวายวิหารเหล่านั.นแก่สงฆ์จาตุรทิศทั.ง
ทีมาแล้ว และยังไม่มา และตรัสอนุโมทนาว่า “วิหารย่อมป้ องกันหนาวร้อนและเนื. อร้าย นอกากนั.น
ยังป้ องกันงูและยุง ฝนในสิ สิรฤดู นอกจากนั.นวิหารยังป้ องกันลมและแดดอันกล้าทีเกิดขึ.นได้ การ
ถวายวิหารแก่สงฆ์ เพือหลีกเร้นอยู่ เพือความสุ ข เพือเพ่งพิจารณาและเพือเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรง
สรรเสริ ญว่า เป็ นทานอันเลิศ เพราะเหตุน. นั แล คนผูฉ้ ลาดเมือเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างวิหาร
อันรื นรมย์ให้ภิกษุท. งั หลายผูพ้ หูสูตรอยูใ่ นวิหารนี.เถิด อนึง พึงมีใจเลือมใสถวายข้าว นํ.า ผ้า และ
เสนาสนะ อันเหมาะสมแก่พวกเธอในพวกเธอผูซ้ ือตรง เพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็ น
เครื องบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา เขารู้ทวั ถึงแล้ว จะเป็ นผูไ้ ม่มีอาสวะ ปริ นิพพานในโลกนี.” เพราะ
อาศัยเหตุต่างๆ ทีเกิดขึ.นต่อมาจึงทรงอนุญาตเพิมเติม ให้ทีอยูน่ . นั สมบูรณ์ยงิ ขึ.น เช่น มีประตู กลอน
ลิมสลัก หน้าต่าง ลูกกรง ม่าน เป็ นต้น

2

วิกิพีเดีย, เสนาสนะ [ออนไลน์], เข้าถึงเมือ 18 เมษายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://th.wiki
pedia.org/wiki/เสนาสนะ
3
wordpress.com, พระวินยั ปิ ฎก, หมวดว่าด้วยทีอยูอ่ าศัย [ออนไลน์], เข้าถึงเมือ 18 เมษายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://ariyavinaya.wordpress.com/อภิสมาจาริ กาสิ กขา/จุลวรรค-ภาค-2/2เสนาสนขันธกะ/
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เครืองนัง , เครืองนอน, เตียงสู ง
สมัยนั-นมีภิกษุท- งั หลายนอนบนพื-นดิน เนื-อตัวและจีวรเปื- อนด้วยฝุ่ น จึงทรงอนุญาตให้
ลาดด้วยหญ้า, แผ่นกระดานคล้ายตัง , เตียงถักหรื อสาน และเตียง, ตัง สําหรับนัง อีกหลายชนิด เช่น
ม้านัง สี เหลียมมีพนักสามด้านสู ง, ตัง หวายเก้าอี-,ตัง ฟาง เป็ นต้น ทรงห้ามนอนเตียงสู ง แต่ให้มีหนุน
เท้าเตียงทีสูงไม่เกิน 8 นิ-วได้ มีดา้ ยเกิดขึ-นแก่สงฆ์มาก ทรงอนุญาตด้ายไว้ถกั เตียง เปลืองด้ายมาก จึง
ทรงให้เจาะตัวแม่แคร่ แล้วถักเป็ นตาหมากรุ ก ท่อนผ้าเกิดมาก จึงทรงอนุญาตให้ทาํ เป็ นผ้าปูพ-นื นุ่น
เกิดแก่สงฆ์ ทรงอนุญาตให้สางออกทําเป็ นหมอน นุ่นมี 3 ชนิด คือ นุ่นต้นไม้ นุ่นเถาวัลย์ นุ่น
หญ้า “ทรงห้ามใช้หมอนยาวกึงกาย” อนุญาตให้ทาํ หมอนพอดีกบั ศีรษะ ทรงอนุญาตฟูก ยัดด้วย
ของ 5 ชนิด คือ ขนสัตว์ เศษผ้า เปลือกไม้ หญ้าใบไม้ และให้ทาํ ตําหนิดว้ ยการจดไว้, ทํารอยไว้ หรื อ
พิมพ์รอยนิ-วมือไว้
ต่อจากนั-นเป็ นการอนุญาตการห้ามเกียวกับทีอยูอ่ าศัยเบ็ดเตล็ด คือ อนุญาตทาสี ขาว ดํา
เหลืองในวิหา และทรงอธิ บายวิธีให้สีจบั วิหาร ..;ห้ามเขียนภาพผูห้ ญิง ภายผูช้ ายในวิหาร แต่
อนุญาตภาพดอกไม้ เถาวัลย์ ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ; อนุญาตให้ถมสร้างวิหารให้สูงเพราะวิหาร
โล่งภิกษุละอาย ฯลฯ จึงอนุญาตผ้าม่าน, ฝากึงหนึง, ห้อง 3 ชนิด คือ ห้องสี เหลียมจตุรัส, ห้องยาว,
ห้องคล้ายตึกโล้น (เรื อนหลังคาตัด), กรอบเชิงฝา, แผงกันสาด, เพดาน, พร้อมอุปกรณ์วหิ ารอืน ๆ
ฯลฯ ทรงอนุญาตโรงหอฉัน, โรงนํ-าฉัน, ซุ ม้ ประตู, โรงไฟ, อีกทั-งการถมพื-นก่อกรุ ดว้ ย อิฐ หิน ไม้
ฯลฯ ทรงอนุญาตหลังคา 5 ชนิด คือ กระเบื-อง ศิลา ปูนขาว หญ้า ใบไม้
การใช้ พนื ทีแ. ละองค์ ประกอบทางกายภาพของวัด
วัดโดยทัว ไปนิยมแบ่งเขตพื.นทีภายในออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
เขตพุทธาวาส
เป็ นพื.นทีสาํ หรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็ นสัญลักษณ์แห่งสถานที
ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พุทธาวาส=พุทธะ+อาวาส แปลว่า สถานทีประทับของ
พระพุทธเจ้า) ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทีเกียวเนืองกับพระพุทธองค์ ต่างๆ ได้แก่
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1. พระเจดีย4์ สร้างเพือเป็ นศูนย์กลางของวัด ในฐานะทีบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าเป็ นสื อสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ คําว่า เจดีย ์ มีทีมาจาก “เจติยะ” ในภาษาบาลี หรื อ
“เจไตย” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สิ งทีใช้เป็ นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง หรื อสิ งทีสร้างขึ-นเป็ นเครื อง
รําลึก เจดียใ์ นพระพุทธศาสนา กําหนดว่าเป็ น 4 อย่างต่างกันคือ
1.1 ธาตุเจดีย ์ สร้างขึ.นเพือบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุพระพุทธเจ้า
1.2 ธรรมเจดีย ์ คือ พระธรรมคําสังสอนของพระพุทธเจ้า ทั.งทีจารึ กลงพระ
คัมภีร์ หนังสื อ แผ่นจารึ กอักษรธรรม เป็ นต้น
1.3 บริ โภคเจดีย ์ คือ สถานทีสาํ คัญ 4 แห่ง ทีเกียวเนืองกับพระพุทธองค์ เมือครั.ง
ยังมีพระชนชีพอยู่ ซึงทรงอนุญาตให้เป็ นสังเวชนียสถานสําหรับพุทธศาสนิกชนให้เป็ นทีรําลึกถึง
พระองค์ ได้แก่ สถานทีประสู ติ คือ ป่ าลุมพินีวนั เมืองกบิลพัสดุ์ สถานทีตรัสรู้ คือ ต้นโพธิk ตําบล
พุทธคยา สถานทีแสดงปฐมเทศนา คือ ตําบลอิสิปัตนะมฤคทายวัน เมืองพารารณสี และสถานที
ปริ นิพพาน คือ ตําบลสาละวัน เมืองกุสินารา
1.4 อุเทสิ กะเจดีย ์ คือ สิ งทีสร้างขึ.นเพืออุทิศต่อพระพุทธองค์ เช่น พระพิมพ์ดิน
ดิบ พระพิมพ์ดินเผา พุทธบัลลังก์ เป็ นต้น
ศูนย์กลางหลักของวัด อาจแทนด้วยพระปรางค์ หรื อพระมณฑป ซึงปรางค์เป็ นเจดีย ์
รู ปแบบหนึง สร้างบนพื.นฐานคติสัญลักษณ์ของเขาพระสุ เมรุ แทนความหมายของแกนกลางแห่ง
จักรวาลตามความเชือในศาสนาฮินดู ถูกใช้และพัฒนาเรื อยมา นับแต่พุทธศตวรรษที 14 เพือใช้แทน
ความหมายของพระมหากษัตริ ยข์ อมในฐานะ “พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งจักรวาล” หรื อ “ผูท้ รงเป็ นภาค
อวตารของพระพุทธเจ้า” ก่อนทีจะเปลียนเป็ นพระโพธิสัตว์ ตามคติพุทธศาสนาลัทธิมหายานใน
ราวพุทธศตวรรษที 17 ถึงแม้วา่ คติความเชือทางศาสนาจะเปลียนไป แต่รูปแบบสัญลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมโดยโครงสร้างหลักก็ยงั คงไม่เปลียนรู ป เพียงแต่เปลียนบทบาทจากเทวสถานเป็ น
พุทธสถานเท่านั.น เพราะต่างก็มีความเชือว่ามีเขาพระสุ เมรุ เป็ นศูนย์กลางจักรวาล ดังนั.นรู ปแบบ

4

สมคิด จิระทัศนะกุล, Monastary 2, เอกสารประกอบรายวิชา 262 – 114 พื-นฐาน
สถาปัตยกรรมไทย สาขาสถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543), 37.
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ลักษณะและแผนผังของปรางค์ปราสาทซึงประดิษฐานเทวรู ปหรื อศิวลึงค์
จึงถูกนํามาใช้ได้กบั
แนวความคิดในเรื องของศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา ในฐานะหลักประธานของวัด5
ส่ วนพระมณฑป เกิดขึ.นตั.งแต่สมัยสุ โขทัย สําหรับประดิษฐานพระพุทธรู ปขนาดใหญ่
ไม่ใช่เป็ นสถานทีประกอบศาสนกิจพิธีแต่อย่างใด เป็ นการสร้างขึ.นเพือเสมือนจําลอง ทีประทับ
(กุฏิ) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาพระมณฑปได้ประดิษฐานสิ งต่างๆแทน เช่น
ประดิษฐานพระพุทธบาท ประดิษฐานพระไตรปิ ฎก หรื อประดิษฐานพระบรมธาตุ
2. พระอุโบสถ เป็ นอาคารทีใช้ประกอบพิธีกรรมในการทําสังฆกรรม ส่ วน สี มาหรื อ
เสมา เป็ นตัวกําหนดพื.นที ทางพระวินยั ของสงฆ์เน้นความสําคัญและการวางระเบียบกฎเกณฑ์
เกียวกับสี มา มากกว่าพระอุโบสถ ขนาดพระอุโบสถเป็ นไปตามสังฆกรรมต่างวาระและต่างชนิดกัน
ซึงพระพุทธองค์ได้กาํ หนดจํานวนพระสงฆ์ไว้ เช่น พระสงฆ์ 20 รู ปขึ.นไป สามารถทํากรรมทั.งปวง
ได้ รวมทั.งการทีพระภิกษุตอ้ งสังฆาฑิเสส ดังนั.นหากวัดต้องการทําสังฆกรรมได้ทุกประเภทแล้ว
ขนาดพระอุโบสถต้องไม่นอ้ ยกว่า 21 รู ป คือ รวมพระทีตอ้ งสังฆาทิเสสด้วย ดังกล่าว
3. พระวิหาร ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส
4. เจดียร์ าย เจดียท์ ิศ เป็ นอาคารทีใช้บรรจุอฐั ิ หรื อประกอบเพือให้ผงั รวมสมบูรณ์
5. หอระฆัง เป็ นอาคารทีใช้เป็ นเครื องตีบอกเวลาสําหรับพระภิกษุสงฆ์
6. ศาลาต่างๆ เช่น ศาลาราย สําหรับใช้เป็ นทีนงั พักของผูม้ าเยือน, ศาลาทิศ สําหรับใช้
ล้อมอาคารสําคัญสําหรับให้คฤหัสถ์นงั พัก หรื อประกอบเพือให้ผงั สมบูรณ์
7. พระระเบียง เป็ นทีลอ้ มอาคารหลักสําคัญหรื อล้อมแสดงขอบเขตแห่งพุทธาวาส
เขตสั งฆาวาส
หมายถึง ขอบเขตบริ เวณพื.นทีส่วนหนึงของวัด ทีกาํ หนดกันไว้ให้เป็ นทีอยูอ่ าศัยของ
พระภิกษุสงฆ์ เพือให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัวทีไม่เกียวข้องกับพิธีการใดๆ ทางศาสนาโดยตรง
พื.นทีบริ เวณนี.จึงมักมีขอบเขตทีมิดชิดและประกอบไปด้วยอาคารสถาน ทีสัมพันธ์เฉพาะกับ
กิจกรรมและวัตรปฏิบตั ิทีเป็ นวิถีแห่งการดําเนินชีวติ ของเพศสมณะเท่านั.น อันได้แก่
1. กุฏิ คือ อาคารทีใช้สาํ หรับพักอาศัยหลับนอน
2. กัปปิ ยกุฏี คือ โรงเก็บอาหาร
สมคิด จิระทัศนะกุล, Monastary 2, เอกสารประกอบรายวิชา 262 – 114 พื-นฐาน
สถาปัตยกรรมไทย สาขาสถาปัตยกรรมไทย (กรุ งเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543), 47.
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3. หอฉันและหอสวดมนต์ คือ อาคารสําหรับใช้ฉนั ภัตตาหารและสวดมนต์
4. วัจจกุฎี คือ อาคารสําหรับใช้ขบั ถ่าย
5. ศาลาการเปรี ยญ คือ อาคารทีใช้เป็ นทีเรี ยนหนังสื อของพระสงฆ์ ใช้เป็ นอาคาร
เอนกประสงค์ เช่น ทําบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทําทาน หรื อทีนิยมเรี ยกว่า หอแจก
6. หอไตร คือ อาคารทีใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา
7. ชันตาฆร คือ โรงรักษาไฟและต้มนํ.า ในปัจจุบนั เป็ นโรงครัว
8. ธรรมศาลา คือ โรงเทศนาธรรม หรื อใช้เป็ นโรงทาน
9. ห้องสรงนํ.า คือ ห้องอาบนํ.า ห้องสุ ขา
10. ศาลาท่านํ.า คือ อาคารทีใช้เป็ นท่าและทางเข้าสู่ วดั ทางนํ.า
เขตธรณีสงฆ์
หมายถึง เขตพื.นทีในวัดทีกาํ หนดพื.นทีบางส่ วนทีเหลือจากการแบ่งเขตสําคัญ คือ เขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็ นเขตพื.นทีสาํ หรับเอื.อประโยชน์ใช้สอยในเชิง
สาธารณประโยชน์ในลักษณะต่างๆของวัด เช่น ใช้เป็ นพื.นทีโล่งเพือสร้างความร่ มรื นให้วดั หรื อใช้
เป็ นสถานทีก่อสร้างอาคารอืนๆ เช่น สร้างเมรุ สาํ หรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั.งโรงเรี ยน เพือให้
การศึกษาแก่สังคม ตั.งพิพิธภัณฑ์ของวัด
ใช้เป็ นพื.นทีส่งเสริ มกิจกรรมในชุมชน เช่น ลานฝึ กอาชีพ ลานสําหรับจัดกิจกรรม
ประเพณี ต่างๆ ลานกีฬาของชุมชน ใช้เป็ นทีจอดรถยนต์ของวัด หรื อแบ่งให้คฤหัสถ์เช่าเพือสร้างที
อยูอ่ าศัยหรื อเป็ นแหล่งทํามาหากิน เป็ นต้น

บทที 4
รู ปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทีเกีย วเนือง
การสร้างวัดของไทยมักจะมีแนวความคิดในการวางผัง ตามแผนผังจักรวาลตามคติไตร
ภูมิ แกนกลางของวัดมักเป็ นเจดียห์ รื อพระปรางค์ แทนเขาพระสุ เมรุ เจดียร์ าย วิหารรายรอบๆ แทน
ทวีปทั(งสี) ทวีปที)สาํ คัญที)สุด คือ ชมพูทวีป ซึ)งเป็ นทวีปเดียวที)มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาประสู ติ
ส่ วนระเบียงคด คือ ตัวแทนของเขาสตบริ พนั ฑ์ ที)ลอ้ มรอบเขาพระสุ เมรุ

ภาพที) 5 ภาพแสดงจักรวาล และทวีปต่างๆในระบบสุ ริยจักรวาล
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
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ภาพที) 6 แผนภูมิจกั รวาลตามคติไตรภูมิ
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
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รู ปแบบของสถาปัตยกรรมของอยุธยาในแต่ละยุค ได้แก่
1. สมัยอยุธยาตอนต้ น
สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที) 1 ทรงสถาปนากรุ งศรี อยุธยาเมื)อ พ.ศ.1893 จนถึงสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ.2031
ลักษณะศิลปกรรมเป็ นแบบลพบุรี หรื อ ศิลปะเขมร กับศิลปะอู่ทอง นิยมสร้างปรางค์
เป็ นประธานของวัด โดยมีลกั ษณะปรางค์เลียนแบบเขมรแต่สูงชะลูดกว่า เช่น ปรางค์วดั พุทไธ
ศวรรย์ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ

ภาพที) 7 ผังวัดพุทไธศวรรย์
ที)มา : บ้านกระเบนท้องนํ(า, วัดวาอารามและเส้นทางสายบุญ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์
2555, เข้าถึงได้จาก http://img231.imageshack.us/img231/9133/800pxayutwputhaisawanpl.jpg

ภาพที) 8 ปรางค์วดั พุทไธศวรรย์
ที)มา : Tourtumboon.com, วัดพุทไธศวรรย์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.tourtumboon.com/images/wat/central/ayutthaya/WatPhutthaisawan/4.jpg
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ผังวัดมักมีปรางค์ เป็ นแกนกลางของวัด วัดมักหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ชึ)งด้านหน้า
องค์ปรางค์จะเป็ นวิหารครับ เป็ นที)ประดิษฐานพระสําคัญของวัด สมัยอยุธยาตอนต้น วิหารมักมี
ขนาดใหญ่โตกว่าอุโบสถ์มาก เช่นวัดพระศรี สรรเพชญ์ วัดธรรมมิกราช วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ
เป็ นต้น ที)สร้างให้ใหญ่โตเพราะ พระพุทธรู ปมักมีขนาดใหญ่หรื อเป็ นพระยืน (นิยมสร้างพระยืน
ตอนอยุธยาตอนต้นเช่น พระศรี สรรเพชญ์ )
ด้านหลังปรางค์ดา้ นทิศตะวันตกมักเป็ นอุโบสถที)มีขนาดเล็กซึ)งภายหลังจนถึงสมัย
ปัจจุบนั อุโบสถจะมีความสําคัญมากกว่าวิหารและย้ายมาอยูด่ า้ นหน้าวัดแทนหรื ออาจเป็ นแกนกลาง
ของวัดเลยทีเดียว

ภาพที) 9 ผังวัดราชบูรณะ สมัยอยุธยาตอนต้น รัชสมัยเจ้าสามพระยา
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
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โบสถ์ วิหารสมัยอยุธยาตอนต้นนิยมทําขนาดใหญ่มากเป็ นโถงสี) เหลี)ยม ก่อด้วยอิฐผนัง
อาคารเจาะเป็ นช่องแคบๆเรี ยกว่า ลูกฟัก เพื)อระบายลมและมีแสงส่ องผ่าน ยังไม่มีการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังพอถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง อาคารมีขนาดเล็กลง ก่อผนังทึบและวิหารมี
ความสําคัญมากกว่าโบสถ์ จึงสร้างให้มีขนาดใหญ่โต

ภาพที) 10 ผนังวิหารวัดธรรมิกราช
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049

ภาพที) 11 ผนังและเสาวัดหน้าพระเมรุ
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
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2. สมัยอยุธยาตอนกลาง
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปประทับที)เมืองพิษณุโลกในพ.ศ. 2006 จนถึง
สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในพ.ศ. 2172 สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิผลมาจากศิลปะสุ โขทัย
นิยมเจดียท์ รงลังกาแบบสุ โขทัยแทนปรางค์แบบเขมร เช่น พระมหาสถูปสามองค์วดั พระศรี
สรรเพชญ พระเจดียว์ ดั ใหญ่ชยั มงคล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภาพที) 12 เจดียว์ ดั พระศรี สรรเพชญ
ที)มา : Patumwan.net, นําชม : กรุ งเก่า “อยุธยา” ชมวัง ชมวัด ชมตลาดโก้งโค้ง [ออนไลน์], เข้าถึง
เมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://picdb.thaimisc.com/p/patumwan_net/1677-54.jpg

ภาพที) 13 เจดียว์ ดั ใหญ่ชยั มงคล
ที)มา : Chill up's Blog, ไหว้พระที)อยุธยา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chillup&month=19-04-2010&group=3&gblog=14
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3. สมัยอยุธยาตอนปลาย
สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2172 จนสิ( นสมัยอยุธยาใน พ.ศ. 2310 เป็ น
ช่วงเวลาที)ศิลปะเขมรเข้ามามีอิทธิพลอีกครั(ง เช่น ปรางค์ประธานวัดไชยวัฒนารามปราสาทพระ
นครหลวง

ภาพที) 14 ผังวัดชัยวัฒนาราม
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
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ภาพที) 15 ภาพวัดไชยวัฒนาราม
ที)มา : wikalenda.com, วัดไชยวัฒนาราม [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.wikalenda.com/วัดไชยวัฒนาราม-092144.html

ภาพที) 16 ผังปราสาทนครหลวง
ที)มา : nania, Ayutthaya the old capital city of Thailand [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555,
เข้าถึงได้จาก http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=55664885
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ภาพที) 17 ภาพปราสาทนครหลวง
ที)มา : wiki.moohin, อําเภอนครหลวง [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://wiki.moohin.com/wiki/ อําเภอนครหลวง
นอกจากนี[ยงั นิยมสร้างพระเจดียย์ อ่ มุมไม้สิบสองเป็ นลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรม
อยุธยา

ภาพที 18 เจดียส์ ี เหลียมย่อมุมไม้สิบสองพระเจดียศ์ รี สุริโยทัย
ที)มา : Travel Thaiza, เจดียพ์ ระศรี สุริโยทัย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้
จาก http://travel.thaiza.com/เจดียพ์ ระศรี สุริโยทัย-โบราณสถานสงครามยุทธหัตถี/173768/
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ตั[งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองเป็ นต้นไป เจดียย์ อ่ มุมต่างๆ มีววิ ฒั นาการจนถึงทีสุด
อุโบสถเริ มมีความสําคัญและใหญ่กว่าวิหาร มักทําฐานและหลังคาแอ่นโค้ง คล้ายท้องเรื อ มีการ
เจาะหน้าต่างทีผนังตกแต่งซุ ้มประตูหน้าต่างประณี ต ใช้กระเบื[องเคลือบมุงหลังคามีการนําเอาศิลปะ
การก่อสร้างอาคารของยุโรปเข้ามาผสม เกิดการสร้างอาคาร 2 ชั[น โบสถ์ วิหาร เช่น ตําหนักพระ
พุทธโฆษาจารย์ ใช้เสากลมก่ออิฐบัวหัวเสาเป็ นรู ปบัวตูม หลังคาซ้อนกันเป็ นชั[นๆ ลวดลายหน้าบัน
งดงาม เริ มมีศิลปะแบบตะวันตกให้เห็นบ้าง

ภาพที 19 ตําหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธยสวรรย์
ทีมา : At The Moon House Project, ตําหนักพระโฆษาจารย์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/data/atthemoon/picture/1197468515.jpg
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รู ปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา
1. ปรางค์
อยุธยารับอิทธิพลมาจาก ปราสาทขอม แต่ปรางค์อยุธยาจะมีรูปทรงที สู งเพรี ยวกว่า
ปราสาทขอม และมักมีฐานสู ง หรื อสร้างบนฐานไพที มักมีมุขยืน ออกจากเรื อนธาตุดว้ ย อาจมีแค่
ด้านเดียวหรื อสี ดา้ น และทีเป็ นเอกลักษณ์คือมักมีเจดียย์ อดเหนือหลังคามุข ซึงไม่พบในปราสาท
ขอม แต่คาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเจดียแ์ บบพุกาม เช่น ทีวดั ราชบูรณะ วัดพุทไธศวรรย์

ภาพที 20 ปรางค์วดั ราชบูรณะ
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
2. เจดีย์ทรงระฆัง
นิยมสร้างในยุคต้น บางแห่งยังได้อิทธิพลจากศิลปะสุ โขทัย เช่น มีลกั ษณะ ช้างหรื อสิ งห์
ล้อมรอบฐานของเจดีย ์ เช่นเจดียว์ ดั ธรรมิกราช เจดียว์ ดั มเหยงค์ ( วัดมเหยงค์สร้างตั[งแต่สมัยเจ้าสาม
พระยา ประมาณปี พ.ศ.1981 การทีพระองค์ทรงครองเมืองพิษณุโลกมาก่อน จึงอาจมีพระราชนิยม
ในศิลปะสุ โขทัยอยูด่ ว้ ย) วัดมเหยงค์น[ ี มีความสําคัญคือ ครั[งสงครามเสี ยกรุ ง พ.ศ.2112 บุเรงนอง
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ได้มาตั[งทัพล้อมกรุ งทีนี และช่วงปลายของอยุธยา สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ทรงสร้างตําหนักไว้ใกล้ๆ
วัดเพือทรงมากํากับการก่อสร้างและบูรณะวัดแห่งนี[ ดว้ ยพระองค์

ภาพที) 21 ภาพเจดียท์ รงระฆังวัดธรรมิกราช
ที)มา : Vishnu, วัดธรรมิกราช [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.oknation.net/blog/vishnu

ภาพที) 22 ภาพเจดียท์ รงระฆังวัดมเหยงค์
ที)มา : Oknation, ตลาดนํ(าอโยธยา : ขี)ชา้ งท่องวัดมเหยงค์ วัดช้างล้อม [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=706840
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ตัวอย่างเจดียท์ รงระฆัง ที)สําคัญอีกที)คือที)วดั พระศรี สรรเพชญ วัดนี(เดิมก็เป็ นที)ต( งั ของ
พระราชวังมาก่อน ต่อมาพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังไปทางทิศเหนือ ติดกับแม่น( าํ
ลพบุรี บริ เวณนี(จึงโปรดให้สร้างวัดพระศรี สรรเพชญ ซึ)งเป็ นต้นแบบของวัดในพระบรมมหาราชวัง
เจดียท์ ( งั สามองค์น( นั องค์ดา้ นตะวันออกและองค์กลาง สร้างในสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที) 2 เพื)อ
บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดา และ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที) 3
พระเชษฐา ส่ วนองค์ทางด้านตะวันตก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที) 4 ( พระหน่อพุทธางกูร ) สร้าง
เพื)อบรรจุพระอัฐิ สมเด็จพระรามาธิบดีที) 2

ภาพที 23 ภาพเจดียท์ รงระฆังวัดพระศรี สรรเพชญ
ที)มา : wantjam, ไหว้พระปี ใหม่ที)อยุธยา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=kirahimawari&group=2&page=2
3. เจดีย์ทรงเหลียมย่อมุม
ถือเป็ นเจดียท์ ีเป็ นเอกลักษณ์ของอยุธยาแท้ๆ เริ มมีการสร้างครั[งแรกราวสมันสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิt ตัวอย่างทีเด่นชัดเช่น เจดียภ์ ูเขาทอง เจดียศ์ รี สุริโยทัย
เจดียภ์ ูเขาทองนั[น สันนิฐานว่า ได้สร้างขึ[นในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร เมือปี พ.ศ.
1930 และเมือปี พ.ศ.2112 พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหงสาวดี ได้ยกทัพเข้ามาตีกรุ งศรี อยุธยาได้
สําเร็ จ จึงได้สร้างพระเจดียใ์ หญ่แบบมอญขึ[นไว้เป็ นอนุสรณ์ทีวดั นี[ เจดียท์ ีสร้างนี[ เรี ยกว่า ภูเขาทอง
และวัดทีอยูต่ ิดกับเจดียน์ [ ีก็เรี ยก ว่า วัดภูเขาทอง
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ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ได้ทาํ การปฏิสังขรณ์องค์เจดียใ์ หม่ เปลียนรู ปจากเจดีย ์
มอญเป็ นรู ปเจดียย์ อ่ ไม้สิบสองทีกาํ ลังนิยมอยูใ่ นขณะนั[น ส่ วนฐานนั[นเป็ นศิลปะมอญอยู่

ภาพที 24 ภาพเจดียว์ ดั ภูเขาทอง
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
4. เจดีย์ทรงเครือง
มักมีลกั ษณะ ของเจดียเ์ พิมมุม แต่มีขนาดย่อมลงและมีลวดลายปูนปั[นประดับอยูจ่ าก
ลวดลายนี[จึงเรี ยกว่าเป็ นเจดียท์ รงเครื องครับ ตัวอย่าง เจดียเ์ ช่น เจดียท์ รงเครื องทีอยูภ่ ายใน วัดพุทไธ
ศวรรย์
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ภาพที 25 ภาพเจดียท์ รงเครื องวัดพุทไธศวรรย์
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
5. เจดีย์ทรงแปดเหลีย ม
เป็ นเจดียท์ ีอาจมีเรื อนธาตุหรื อไม่มีเรื อนธาตุก็ได้ครับ ถ้ามีเรื อนธาตุก็จะมักมีซุม้ คูหา
ประดิษฐานพระพุทธรู ป ทีเด่นคือส่ วนฐานทีมีทรงแปดเหลียมเป็ นชันลดหลัน ไป ส่ วนองค์เจดียม์ กั
เป็ นทรงระฆัง

ภาพที 26 ภาพเจดียท์ รงแปดเหลียม วัดพระแก้ว จังหวัดชัยนาท
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
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6. เจดีย์ทรงปราสาทยอด
มีแผนแบบจากเจดียล์ า้ นนา มีฐานทรงสี เหลียม จากนั[นเป็ นเรื อนธาตุทรงสี เหลียมเพิมมุม
ส่ วนบนมีกลีบขนุนซึงมีอยูใ่ นปรางค์ของอยุธยาและเจดียป์ ราสาทยอดของสุ โขทัย มีซุม้ จระนํา
ประดิษฐานพระพุทธรู ป ส่ วนองค์เจดียเ์ ป็ นทรงระฆัง

ภาพที 27 ภาพเจดียท์ รงปราสาท (องค์ขวามือ) ทีต[ งั อยูบ่ นฐานไพทีของปรางค์วดั พระราม
ที)มา : maverick, วิธีเทียววัดให้สนุก(ภาค 2) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=25498&st=0&p=536049&#entry536049
สถาปัตยกรรมทีเกียวข้องกับพระมหากษัตริ ย ์ 1 ได้แก่ พระราชวังและพระตําหนักต่างๆ
ของอยุธยาถูกทําลายไปมากจนยากทีจะหารู ปแบบทีแท้จริ งได้ มีเพียงรากฐานเท่านั[น ทีพอมีเค้า
โครงให้เห็นอยูบ่ า้ ง เป็ นพระทีนงั อยูน่ อกกรุ งศรี อยุธยา เช่น พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัด
ลพบุรี ตําหนักพระนครหลวงจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตําหนักธารเกษม จังหวัดสระบุรี
สถาปัตยกรรมทีเกียวกับการปกครองบ้านเมือง มีป้อมปราการและกําแพงเมืองต่อมามี
ประตูเมืองพัฒนาขึ[นภายหลังมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตก

Nutcoco, ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที) 20 – 24 ) ,งานวิจยั บูรณาการ 51 พัฒนาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://nutcoco.exteen.com/20090113/entry-20
1
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นอกจากนี[ยงั มีสถาปัตยกรรมทีอยูอ่ าศัยของประชาชน เรี ยกว่า เรื อนไทยนิยมสร้างเป็ น
เรื อนชั[นเดียว ยกพื[นสู งใต้ถุนโปร่ งมี 2 ลักษณะ คือ เรื อนเครื องผูกปลูกด้วยไม้ไผ่ ใช้เส้นหวายและ
ตอกเป็ นเครื องผูกรัด เป็ นทีอยูข่ องชาวบ้านทัว ไป และเรื อนเครื องสับ ปลูกด้วยไม้อาศัยวิธีเข้าปาก
ไม้โดยบากเป็ นร่ องในตัวไม้แต่ละตัว แล้วนํามาสับประกบกันเป็ นทีอยูข่ องผูม้ ีฐานะดี

ภาพที 28 ภาพซุ ม้ ประตูและกําแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
ที)มา : Thailand’s World, พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.thailandsworld.com/th/ayutthaya/lop-buri/kingnarais-palace-lop-buri/index.cfm

ภาพที 29 ภาพอาคารภายในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
ที)มา : teenee.com, พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://variety.teenee.com/foodforbrain/33848.html
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ภาพที 30 ภาพอาคารภายในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
ที)มา : teenee.com, พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://variety.teenee.com/foodforbrain/33848.html
นอกจากงานด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีดา้ นงานแขนงต่างๆทีเกียวข้อง ได้แก่
1. ประติมากรรม
ส่ วนมากสร้างเนืองในพระพุทธศาสนาพระพุทธรู ปหล่อด้วยสําริ ด อาจทําด้วยวัสดุอืน
เช่นสกัดจากศิลา ทําด้วยไม้ ปูนปั[น ดินเผาและทองคําพระประธานในโบสถ์วหิ ารเป็ นพระปูนปั[ น
หรื อสําริ ดขนาดใหญ่โตคับโบสถ์สมัยอยุธยาตอนปลายนิยมสร้างพระพุทธรู ปทรงเครื องกันมาก
นอกจากนี[ยงั มีการสร้างพระพิมพ์ทาํ เป็ นพระพุทธรู ปองค์เล็กๆบนแผ่นเดียวกันเรี ยกว่า
พระแผง หรื อพระกําแพงห้าร้อย มักนิยมทําพระพิมพ์เป็ นพระพุทธรู ปทรงเครื องประทับอยูภ่ ายใน
เรื อนแก้ว
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ภาพที 31 ภาพพระประธานภายในอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ
ที)มา : iphotoall.com, วัดพระเมรุ ราชิการาม (วัดหน้าพระเมรุ ) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.iphotoall.com/viewthread.php?tid=791
2. จิตรกรรม
อยุธยาเหลืออยูน่ อ้ ยมากส่ วนใหญ่เป็ นเรื องพระพุทธศาสนา ตอนต้นนิยมเขียนลงบนผนัง
คูหาปรางค์และคูหาเจดียไ์ ม่มีการเขียนบนผนังโบสถ์ วิหาร วิธีเขียนเป็ นการเขียนบนปูนเปี ยก ปลาย
พุทธศตวรรษที 21 เป็ นต้นมา มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังโบสถ์และวิหารเรื องราวที
เขียนมักเป็ นภาพพุทธประวัติ เช่น ฝาผนังวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ตําหนักพระพุทธ
โฆษาจารย์วดั พุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภาพที 32 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่สุวรรณาราม
ทีมา : ARTgazine Articles, จิตรกรรมฝาผนังทีสุดแห่งสยาม [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24 กุมภาพันธ์
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.artgazine.com/shoutouts/userpix/3384_architect14_1.jpg
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3. ประณีตศิลป์
ในสมัยอยุธยามีหลายประเภททีเหลืออยูเ่ ป็ นพวกเครื องไม้จาํ หลัก การเขียนลายรดนํ[า
เครื องเงิน เครื องทองเครื องถมและการประดับมุก ส่ วนใหญ่สร้างขึ[นปลายสมัยอยุธยาเช่นเครื องใช้
เครื องประดับ และวัตถุทางศาสนาทําด้วยทองเป็ นผลงายสมัยอยุธยาตอนต้นพบในกรุ พระปรางค์
วัดราชบูรณะ และประตูจาํ หลักไม้ วัดพระศรี สรรเพชญ์เป็ นผลงานสมัยอยุธยาตอนกลาง
สมัยปลายอยุธยา งานประณี ตศิลป์ รุ่ งเรื องมาก เช่น การทําลายรดนํ[าตกแต่งบานประตู ตู้
พระธรรมหีบหนังสื อ ลายรดนํ[าบนตูพ้ ระธรรม วัดเชิงหวายมีชือเสี ยงและสวยงามทีสุด

ภาพที 33 ตูพ้ ระธรรมลายรดนํ[า วัดเซิงหวาย
ทีมา : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วฒั นาพร เขือนสุ วรรณ, ยุคสมัยศิลปะไทย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื)อ 24
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://203.158.253.5/wbi/Education/สุนทรี ยศาสตร์%20(Aesthetics)
/unt3/32hom%20artsamai.htm

บทที 5
การจัดทํารายละเอียดโครงการเพือ การออกแบบ
จากการเก็บข้อมูลเพือทําการออกแบบนัน สํานักสงฆ์ไทรย้อยประกอบด้วยอาคารทีมีอยู่
เดิมทีมีการใช้พนื ทีใช้สอยสําหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. พืนทีเอนกประสงค์ สําหรับฆราวาสมาทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา
2. พืนทีส่วนทีรับแขก ซึงแต่ละวันจะมีญาติโยมมาติดต่อทางเจ้าอาวาส
3. พืนทีส่วนประกอบพิธีกรรม ได้แก่ วิหารชันสอง
4. พืนทีสาํ หรับอุบาสก อุบาสิ กา ปฏิบตั ิธรรม
5. พืนทีสาํ หรับพระสงฆ์อาศัยจําวัด
6. โรงครัว
7. ห้องนํา
8. ลานจอดรถ
9. ซุ ม้ ประตูวดั
อาคารเหล่านี ถูกสร้างต่อเนืองกัน โดยอาคารนันไม่ได้รับการออกแบบโดยเป็ นการสร้าง
แบบทีไม่มีการเขียนแบบหรื อวางผังก่อน ทําให้มีปัญหาหลายๆด้าน ทังการใช้งานและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยสวยงาม ซึงบางส่ วนยังอยูใ่ นขันตอนการก่อสร้าง และบางส่ วนถูกสร้างแล้วปล่อย
ทิงไว้โดยไม่ได้รับการบูรณะต่อ
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ภาพที 34 สภาพแวดล้อมทัว ไปภายในวัดป่ าไทรย้อย
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ภาพที 35 สภาพแวดล้อมทัว ไปภายในวัดป่ าไทรย้อยช่วงสํารวจรังวัด
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รายละเอียดการรังวัดและสํารวจพืนทีภายในวัด

ภาพที 36 ผังวัดป่ าไทรย้อยจากการสํารวจ รังวัด
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ภาพที 37 ผังวัดป่ าไทรย้อยส่ วนทีเป็ นซุ ม้ ทางเข้า ถนน และพืนทีวา่ งเขตพุทธาวาส
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ภาพที 38 ผังวัดป่ าไทรย้อยส่ วนทีมีการใช้พนื ที และก่อสร้างอาคารต่างๆ
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การใช้พนื ทีต่างๆของวัดตามผังสํารวจ

ภาพที 39 ผังแสดงกลุ่มอาคาร 1

อาคาร 1 – ซุ ม้ ประตู
อาคาร 2 – ศาล
อาคาร 3 – ศาลารับรองแขก
อาคาร 5 – กุฏิรองเจ้าอาวาส
อาคาร 7 – กุฏิเจ้าอาวาส
อาคาร 9 – ศาลาการเปรี ยญ
ภาพที 40 ผังแสดงกลุ่มอาคาร 2, อาคาร 3, อาคาร 5, อาคาร 7 และอาคาร 9
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อาคาร 4 – ห้องนํ3า
อาคาร 6 – ศาลาทําบุญ
– ศาลารับรองแขก
– ห้องนํ3า
– จอดรถ
อาคาร 8 – ทีพกั อุบาสิ กา
– ทีพกั อุบาสิ กา
– โรงครัว หอฉัน
– เก็บของ
ภาพที 41 ผังแสดงกลุ่มอาคาร 4, อาคาร 6 และอาคาร 8

ภาพที 42 ผังแสดงพื3นทีช3 นั บนของกลุ่มอาคาร 4, อาคาร 6 และอาคาร 8
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ภาพที 43 รู ปด้านทิศเหนือ ของอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 8 ตามผังสํารวจ) ด้านล่างเป็ นทีจอด
รถยนต์และเป็ นทีพกั อุบาสิ กา ด้านบนเป็ นวิหารและเป็ นทีพกั อุบาสก

ภาพที 44 รู ปด้านทิศใต้ ของอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 8 ตามผังสํารวจ) ด้านล่างเป็ นหอฉัน โรง
ครัว ทางขึ3นชั3นบน ทีเป็ นทีพกั อุบาสกและวิหาร รวมทั3งห้องสวดมนต์

ภาพที 45 รู ปด้านทิศตะวันออกของอาคาร 8
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ภาพที 46 รู ปตัดทางเชือมระหว่างอาคาร 6 และอาคาร 8 (แสดงรู ปด้านทิศตะวันตกของอาคาร 8
ตามผังสํารวจ)

ภาพที 47 วิหารชั3นบนของอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 8 ตามผังสํารวจ)
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หลังจากมีการสํารวจในครังแรกนัน ทางสํานักสงฆ์มีการก่อสร้างอาคารต่างๆเพิมเติม
ขึนมา ตลอดจนมีการปรับปรุ งสภาพพืนทีดิน ทังการขุด การถม ในส่ วนต่างๆหลายจุด ซึงมีผลต่อ
อาคารเดิมทีคิดจะมีการออกแบบปรับปรุ ง ได้แก่ ศาลาการเปรี ยญ อาคารเอนกประสงค์เดิม
นอกจากนียงั มีการตัดต้นไทรด้านหลังออกเพือ การขยายศาลาการเปรี ยญและถนนภายในวัด
ในส่ วนของศาลาการเปรี ยญนัน เป็ นอาคารสามชัน ชันล่างเป็ นพืนทีสาํ หรับทําบุญและมา
หาเจ้าอาวาสในแต่ละวัน ส่ วนชันสองเป็ นพืนทีเอนกประสงค์และประดิษฐานพระพุทธรู ปปาง
ต่างๆ และเป็ นกุฏิของพระ ชันทีสามนันเป็ นดาดฟ้ า เป็ นทีประดิษฐานของวิหารพระพุทธรู ปที
สําคัญและพระพุทธคยาเจดียจ์ าํ ลอง

ภาพที 48 สภาพแวดล้อมทัว ไปภายในวัดป่ าไทรย้อยหลังสํารวจรังวัด

68

ภาพที 49 สภาพแวดล้อมทัว ไปภายในวัดป่ าไทรย้อยหลังมีการก่อสร้างเพิมเติม
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ภาพที 50 สภาพแวดล้อมทัว ไปภายในวัดป่ าไทรย้อยหลังมีการก่อสร้างเพิมเติม
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ภาพที 51 สภาพแวดล้อมทัว ไปภายในวัดป่ าไทรย้อยหลังมีการก่อสร้างเพิมเติม
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พืน ทีใ ช้ สอยสํ าหรับโครงการออกแบบ วัดไทรย้อย
พืนทีใช้สอยมีรายละเอียด องค์ประกอบ พืนทีใช้สอย และกิจกรรม ทีจาํ เป็ นต่อการ
ออกแบบ ดังนี
1. พืน ทีเ ขตพุทธาวาส
1.1 พระอุโบสถ
1.2 พระเจดีย ์
1.3 ระเบียงคดและศาลาราย
1.4 ลานปฏิบตั ิธรรม
2. พืน ทีเ ขตสั งฆาวาส
2.1 กุฏิเจ้าอาวาส และกุฏิสงฆ์
2.2 หอกลอง
2.3 หอระฆัง
3. พืน ทีเ ขตธรณีสงฆ์
ในส่ วนพืนทีเขตธรณี สงฆ์น นั ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดให้มีการปรับปรุ งในส่ วนอาคารเดิมของ
สํานักสงฆ์เป็ นพืนทีเขตธรณี สงฆ์ สําหรับทํากิจกรรม หรื อใช้ประโยชน์จากพืนทีให้เกิดประโยชน์
ใช้สอยเหมาะสม ได้แก่
3.1 ส่ วนอาคารเอนกประสงค์
3.2 โรงครัวเดิม
3.3 ห้องเก็บของ
3.4 ห้องนํา
3.5 ศาลาการเปรี ยญ
3.6 ซุ ม้ ประตูวดั
3.7 ไฟฟ้ า ประปา
3.8 ลานจอดรถ
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รายละเอียดพืน ทีใ ช้ สอยภายในโครงการ
ในการออกแบบประกอบด้วยพืนทีส่วนต่างๆ ได้แก่
พืน ทีเ ขตพุทธาวาส
1. พระอุโบสถ
ในการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์ มีพืนทีโดยพุทธบัญญัติในการรองรับพระสงฆ์ได้ 21
รู ป ในการทําพิธี ในการทําพิธีบวชพระจะประกอบด้วย พระสงฆ์ 21 รู ป พระคู่สวด 2 รู ป นาค 1
รู ป รวม 24 รู ป
1.1 พระสงฆ์ 1 รู ป นัง ทําหัตถบาสใช้พืนที 1x1.5 = 1.5 ตารางเมตร
จึงคิดพืนทีรวมในการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์ได้ 24x1.5 = 36 ตารางเมตร
1.2 พืนทีสาํ หรับฆราวาสในพิธี 20 คน ฆราวาส 1 คน ใช้พืนที 0.80x1 = 0.80
ตารางเมตร ดังนันฆราวาส 20 คน ใช้พนื ที 20x0.80 = 16 ตารางเมตร
1.3 พืนทีต งั พระประธาน
25 ตารางเมตร
1.4 พืนทีกราบนมัสการ
30 ตารางเมตร
1.5 Circulation 30% = (36+16+25+30) x 0.3 = 32.1 ตารางเมตร
ดังนัน พืนทีพระอุโบสถ คือ 36+16+25+30+32.1 = 139.1 ตารางเมตร
2. พระเจดีย์ เป็ นส่ วนทีแทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึงประกอบด้วย
2.1 องค์เจดีย ์ ขนาดพืนที 10x10 = 100 ตารางเมตร
2.2 พืนทีลานประทักษิณรอบองค์พระเจดีย ์ กว้าง 4 เมตร คิดเป็ นพืนที 224
ตารางเมตร
ดังนันพืนทีพระเจดีย ์ คือ 100+224 = 324 ตารางเมตร
3. ระเบียงคด และศาลาราย
ระเบียงคดและศาลาราย เป็ นพืนส่ วนทีลอ้ มรอบพระเจดียแ์ ละพระอุโบสถ ทําหน้าทีเป็ น
ตัวทําให้ผงั โดยรวมมีความสมบูรณ์ โดยระเบียงคดทําหน้าทีเป็ นทางเดิน โดยมีศาลารายเชือม
ความสัมพันธ์และเป็ นทีต งั พระพุทธรู ป
3.1 ศาลาราย ขนาด 3.00x3.00 = 9 ตารางเมตร จํานวน 7 หลัง
คิดเป็ นพืนทีศาลาราย 7x9 = 63 ตารางเมตร
3.2 ระเบียงคด กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางทังหมด 100 เมตร
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คิดเป็ นพืนที ระเบียงคด 3x100 = 300 ตารางเมตร
ดังนันพืนทีระเบียงคด และศาลารายคือ 63+300 = 363 ตารางเมตร
4. ลานปฏิบัติธรรม
4.1 จํานวนคน 200 คน คิดเป็ นพืนที 0.80x200 = 160 ตารางเมตร
4.2 Circulation 50% 80 ตารางเมตร
ดังนันพืนทีลานปฏิบตั ิธรรม คิดเป็ นพืนที 160+80 = 240 ตารางเมตร
พืน ทีเ ขตสั งฆาวาส
1. กุฏิสงฆ์และกุฏิเจ้ าอาวาส
1.1 ขนาดของกุฏิสงฆ์ตามพระวินยั คือ กว้าง 7 คืบ ยาว 12 คืบ
1.2 พืนทีกุฏิสงฆ์ 1 รู ป ใช้พืนที 2x3 = 6 ตารางเมตร
1.3 พืนทีระเบียงภายนอก 2x1.5 = 3 ตารางเมตร
1.4 ห้องส้วม 1 ห้อง พืนที
1x1.50 = 1.50 ตารางเมตร
1.5 ห้องสรงนํา 1 ห้อง พืนที 1x1.50 = 1.50 ตารางเมตร
1.6 กุฏิสงฆ์มีพืนทียนู ิตละ
6+3+1.50+1.50 = 12 ตารางเมตร
ดังนันรวมพืนทีกุฏิท งั หมด 25 ยูนิต 25x12 = 300 ตารางเมตร
2. หอกลอง หอระฆัง
2.1 ขนาดหอกลอง หอระฆัง 3x3 เมตร คิดเป็ นพืนที 9 ตารางเมตร
ดังนันรวมพืนทีหอกลอง 1หลัง หอระฆัง 1 หลัง มีพืนทีท งั หมด 18 ตารางเมตร
พืน ทีเ ขตธรณีสงฆ์
ปัจจุบนั ได้มีการกําหนด เขตพืนที และมีการสร้างอาคารต่างๆ ได้แก่ ศาลาการเปรี ยญ
โรงครัว ลานจอดรถ ห้องนํา อาคารอเนกประสงฆ์ วิหาร อาคารปฏิบตั ิธรรมของอุบาสก อุบาสิ กา ที
กําหนดจากการสํารวจ
มีขนาดพืนทีท งั หมด 16,105 ตารางเมตร
สรุ ป พืนทีโครงการสร้างวัดป่ าไทรย้อย
พืนทีวดั ทังหมด 47,444 ตารางเมตร
พืนทีเขตธรณี สงฆ์ทีมีการก่อสร้างแล้ว 16,105 ตารางเมตร
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ตารางที 4 พืนทีใช้สอยในเขตพุทธาวาส
อาคารในเขตพุทธาวาส
1.1
1.2
1.3
1.4

พระอุโบสถ
พระเจดีย ์
ระเบียงคด และศาลาราย
ลานปฏิบตั ิธรรม
รวมพืนทีอาคารเขตพุทธาวาสทังหมด

พืนที (ตร.ม.)
139.10
324.00
363.00
240.00
1,066.10

ตารางที 5 พืนทีใช้สอยในเขตสังฆาวาส

2.1
2.2

อาคารในเขตสังฆาวาส
กุฏิสงฆ์และกุฏิเจ้าอาวาส
หอกลอง หอระฆัง
รวมพืนทีอาคารเขตสังฆาวาสทังหมด

พืนที (ตร.ม.)
300.00
18.00
318.00

บทที 6
การออกแบบสถาปัตยกรรม
แนวความคิดหลักในการออกแบบ
ตามทีได้เสนอไว้ในหัวข้อตอนสอบวิทยานิพนธ์ การออกแบบอาคารนอกจากจะมีรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาแล้ว ยังเป็ นการออกแบบทีมุ่งเน้นพัฒนาไปในการก่อสร้างจริ ง และ
คํานึงถึงศึกษาและเลือกวัสดุ และโครงสร้างสําหรับอาคารประเภทวัดทีเหมาะสมกับรู ปแบบทาง
สถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ การประหยัดพลังงานและราคาค่าก่อสร้าง โดยเป็ นวัดทีมี
การออกแบบ ทีวา่ ง พื1นที การวางผังอาคาร และภูมิทศั น์ทีจะสามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกของความ
สงบ ศักดิ3สิทธิ3 ภายในวัด
แนวความคิดในการออกแบบวางผัง
การวางผังให้มีการใช้พ1นื ทีวา่ งทีเหลือให้มีความสอดคล้องกับพื1นทีเดิมทียงั ใช้งานอยู่ แต่ละ
พื1นทีมีความชัดเจนในการใช้งาน โดยการกําหนดการวางผังทีแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน สามารถ
แสดงบทบาทและหน้าทีของแต่ละพื1นทีน1 นั โดยยังคงความสัมพันธ์เชือมต่อกันในแต่ละพื1นที
การวางกลุ่มอาคารจึงยึดลักษณะของแต่ละพื1นทีในการออกแบบวางผัง โดยแบ่งพื1นทีดิน
ของวัดออกเป็ นสามส่ วนคือ
ส่ วนแรกด้านทิศตะวันออกของแปลงทีดิน เป็ นประตูทางเข้าด้านหน้า ติดกับถนนสายบาง
ปะหัน มีซุม้ ประตูทียงั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง จึงกําหนดให้เป็ นส่ วนของเขตพุทธาวาส ซึง
ประกอบด้วยพระอุโบสถ พระเจดีย ์ โดยมีระเบียงคด ศาลาทิศ และศาลาราย
ส่ วนทีสองเป็ นพื1นทีตรงกลางของทีดิน ส่ วนนี1เป็ นส่ วนทียงั ไม่มีการก่อสร้างใดๆทั1งสิ1 น
ยังคงมีตน้ ไม้เดิมอยูบ่ างส่ วน จึงกําหนดให้พ1นื ทีส่วนนี1เป็ นพื1นทีเชือมต่อของเขตสังฆาวาส และเขต
พุทธาวาส ดังนั1นพื1นทีส่วนนี1จึงไม่เน้นการออกแบบทีเป็ นอาคาร แต่เป็ นส่ วนของลานโล่งสําหรับ
การทํากิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ ลานทราย การอบรมธรรมะ ฝึ กวิปัสสนากรรมฐาน และหอไตร
โดยจัดให้มีพ1ืนทีสาํ หรับการปักกลดสําหรับผูท้ ีฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ทีตอ้ งการปลีกวิเวกโดยการ
ฝึ กเพียงลําพัง
ส่ วนทีสามด้านทิศตะวันตกของแปลงทีดิน มีทางเข้าด้านข้างทีติดกับถนนสาธารณะ เป็ น
ทีต1 งั ของกลุ่มอาคารเดิม และเป็ นอาคารทีมีการใช้งานในปั จจุบนั ประกอบด้วย
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อาคารเอนกประสงค์ทีเป็ นทั1งศาลาการเปรี ยญ หอฉัน ห้องพักอุบาสก-อุบาสิ กา ห้องนํ1า พื1นทีจอดรถ
การใช้งานหลักคือพระสงฆ์และฆราวาส ดังนั1นพื1นทีส่วนนี1 จึงเหมาะกับการกําหนดให้เป็ นส่ วนของ
กลุ่มกุฏิสงฆ์ หอกลอง และหอระฆัง
แนวความคิดในการออกแบบในเขตพุทธาวาส
เขตพุทธาวาส ประกอบด้วยพระอุโบสถและพระเจดีย ์ ซึงเป็ นองค์ประกอบหลักของวัด การ
วางผังจึงยึดถือรู ปแบบประเพณี เป็ นสําคัญ การวางแนวอาคารจึงกําหนดให้มีแนวแกนในทาง
ตะวันออกและตะวันตก
แนวแกนด้านตะวันออกเป็ นพระอุโบสถ ทีหนั หน้าออกไปทางด้านหน้าวัดซึงเป็ นทิศ
ตะวันออกซึงเป็ นด้านทางเข้าหลักของวัด ส่ วนแนวแกนด้านทิศตะวันตกเป็ นพระเจดียซ์  ึ งเป็ นสิ งสําคัญ
ทีสุดของการออกแบบวัด เพราะเปรี ยบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า จึงเน้นความสําคัญ โดยมีศาลา
ทิศ ศาลาราย มีระเบียงคดเป็ นสิ งกําหนดขอบเขตชัดเจน และทําให้ผงั มีความสมบูรณ์ ส่ วนด้านทิศ
เหนือและใต้ เป็ นพื1นทีปลูกต้นไม้ มีทางเดินทีเชือมต่อกับศาลารายและพื1นทีลานธรรม โดยรู ปแบบ
พระเจดียม์ าจากการศึกษารู ปแบบพระเจดียส์ มัยอยุธยา โดยเลือกเป็ นแบบเจดียแ์ ปดเหลียมบนฐานสู ง
เนืองจากรู ปแบบทีเป็ นเหลียมมุมจะสร้างมิติทีเกิดจากแสงเงา นอกจากนั1นกระบวนการในการก่อสร้าง
โครงสร้างเหลียมจะง่ายต่อการก่อสร้าง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้มากกว่าโครงสร้าง
วงกลมหรื อโค้งมน
การออกแบบกําหนดให้พระอุโบสถเป็ นแบบจตุรมุข เพือเชือมต่อกับระเบียงคดและพระ
เจดีย ์ โดยมีรูปแบบอยุธยา การออกแบบมีบนั ไดหลัก บันไดรอง และทีสาํ คัญมีทางลาดสําหรับคนชรา
ตลอดจนผูพ้ ิการทีสามารถใช้พระอุโบสถได้อย่างสะดวก รู ปแบบของหน้าบันทีไม่มีไขราหน้าจัว หรื อ
การตกแต่งเน้นความเรี ยบ เกลี1ยงเกลา เพือลดการเกิดปั ญหาต่างๆทีจะต้องดูแลรักษาในระยะยาว เช่น
ปัญหาจากนกทํารัง หรื อขี1นก
แนวความคิดในการออกแบบในเขตสั งฆาวาส
เขตสังฆาวาส ประกอบด้วยกุฏิ หอกลอง หอระฆัง เนืองจากเป็ นวัดทีเน้นการฝึ กปฏิบตั ิ การ
ออกแบบจึงเน้นความเรี ยบง่าย สันโดษ รู ปแบบของกุฏิจึงเป็ นแบบกุฏิ 1 หลังสําหรับพระสงฆ์ 1 รู ป
โดยมีพ1นื ทีจาํ วัด ห้องนํ1า และระเบียง ยกพื1นใต้ถุนเตี1ย ส่ วนกุฏิเจ้าอาวาสนั1นจะเพิมระเบียงทีมีหลังคา
คลุมสําหรับเป็ นพื1นทีรับแขกหรื ออุบาสก อุบาสิ กา มาติดต่อ
หอกลองและหอระฆัง เป็ นแบบชั1นเดียว ยกพื1นเตี1ยๆ เพือพระสงฆ์สามารถใช้งานได้สะดวก
และไม่เกิดอุบตั ิเหตุ

77
แนวความคิดในการออกแบบส่ วนวิปัสสนากรรมฐาน
เป็ นพื1นทีเชือมต่อระหว่างเขตสังฆาวาส และพุทธาวาส โดยมีลานกลางแจ้งอยูใ่ นแนวแกน
หลักทีตรงกับแนวแกนในผังของเขตพุทธาวาส แต่รูปแบบการใช้ลานในการเชือมต่อระหว่างพื1นทีจึง
เป็ นสิ งสําคัญ เพราะลานจะเป็ นสิ งแสดงจุดเปลียนการใช้งานในพื1นทีหนึงไปยังอีกพื1นทีหนึง การใช้
พื1นทีโล่งทีมีลกั ษณะวงกลมจะสร้างความรู้สึกการรวมเข้าหากัน การโอบล้อม โดยใช้ตน้ ไม้ ทีให้ร่มเงา
และต้นไม้พุม่ เตี1ยในการกําหนดหรื อแบ่งแยกพื1นทีหนึงจากอีกพื1นทีหนึง
การออกแบบในส่ วนนี1มีหอไตร ซึงมีหน้าทีเป็ นห้องสมุดทีให้ความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์
อุบาสก อุบาสิ กา ตลอดจนผูม้ าปฏิบตั ิธรรม รู ปแบบของหอไตร จึงเป็ นอาคารชั1นเดียวเตี1ยๆ อยูใ่ น
ตําแหน่งทีสะดวกในการเข้าถึงของผูใ้ ช้อาคารทุกกลุ่ม
สําหรับพื1นทีปลีกวิเวกนั1น เน้นการใช้ทางเดินทีคดโค้ง ไร้รูปแบบ เพือให้รู้สึกอิสระ ไม่ถูก
บังคับแต่ใช้ตน้ ไม้ในการสร้างร่ มเงา ตลอดจนซุ ม้ ไม้เลื1อยทีมีทีนงั เพือความรู้สึกผ่อนคลาย
แนวความคิดในการปรับปรุ งอาคารทีม ีอยู่เดิม
จากทีได้นาํ เสนอเรื องการปรับปรุ งอาคารเดิมทีไม่มีความเป็ นระเบียบ มีการใช้พ1นื ทีซอ้ นทับ
กันระหว่างพระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิ กา ตลอดจนอาคารทีสร้างไม่เสร็ จ จึงได้นาํ เสนอแนวความคิด
ในการปรับปรุ งดังนี1 คือ
1. ย้ายห้องพักของพระสงฆ์ในอาคารทีเป็ นทีพกั ของอุบาสิ กาทีอยูช่ 1 นั สอง ให้อยูใ่ นกุฏิสงฆ์
ทีสร้างใหม่
2. แยกทีพกั และห้องนํ1ารวมในอาคาร ของอุบาสก อุบาสิ กา
3. พื1นทีดาดฟ้ าของอาคารทียงั สร้างไม่เสร็ จ ออกแบบเป็ นสวนลอยฟ้ าเพือใช้เป็ นพื1นที
พักผ่อน หรื อฝึ กปฏิบตั ิธรรมกลุ่มย่อย หรื อเดียว เพือให้เกิดความกลมกลืนและมีทศั นียภาพทีสวยงาม
เนืองจากปัจจุบนั มุมมองจากดาดฟ้ าอาคารเอนกประสงค์จะเห็นความไม่เรี ยบร้อยบนดาดฟ้ าของอาคาร
ทีอยูต่ าํ กว่า
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รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม
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3.1 หอกลอง และหอระฆัง
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3.2 กุฏิพระ
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4. การวางผังส่ วนลานธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน
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การออกแบบพื&นทีสําหรับกิจกรรมทีรองรับกลุ่มผูใ้ ช้ ซึงทางวัดจะมีการจัดฝึ กอบรม
ธรรมะ นอกจากนี&ยงั ใช้เป็ นพื&นทีเอนกประสงค์กลางแจ้ง สําหรับกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆทีทาง
วัดจัดขึ&น ส่ วนการออกแบบพื&นที จะแบ่งเป็ นสองส่ วนคือ ด้านทิศเหนือเป็ นพื&นทีทีมีลานกิจกรรมที
เป็ นวงกลม ประกอบด้วย ลานโล่ง ลานทราย และทางเดินรอบ โดยมีการออกแบบให้มีตน้ ไม้ให้ร่ม
เงา และมีการเสริ มต้นไม้พวกตาลเพือให้เป็ นจุดเด่น เน้นมุมมองให้มีเส้นตั&งให้เกิดความน่าสนใจ
ส่ วนพื&นทีด้านทิศใต้ออกแบบให้มีลกั ษณะเหมือนสวนป่ า มีซุม้ สําหรับพักเป็ นจุดๆ
ทางเดินเป็ นเส้นโค้งวกวนอิสระ เพือให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เหมาะสําหรับผูต้ อ้ งการฝึ กแบบ
ปลีกวิเวก

ภาพที 103 ทัศนียภาพ ส่ วนลานธรรมและพื&นทีสวนป่ า

ภาพที 104 ทัศนียภาพ ส่ วนลานธรรมแสดงเส้นทางเชือมต่อกับเขตพุทธาวาส
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5. การออกแบบปรับปรุ งพืน/ ทีอ0 าคารเดิม

ภาพที 105 ผังบริ เวณส่ วนอาคารเดิม
กลุ่มอาคารเดิมจะประกอบด้วย อาคารเอนกประสงค์ โรงครัว และศาลาการเปรี ยญ ใน
ส่ วนนี&มีพ&นื ทีก่อสร้างทีถูกปล่อยเป็ นเพียงดาดฟ้ าโล่งๆ จึงออกแบบให้มีการใช้งานพื&นทีให้เพือ
ประโยชน์ใช้สอยทีเหมาะสมมากขึ&น โดยปรับปรุ งเป็ นทีนังพักและสวนบนดาดฟ้ า เพือสําหรับการ
ฝึ กและนังวิปัสสนา หรื อกิจกรรมทางธรรมะอืนๆทีเหมาะสมกับวภาพของพื&นที นอกจากนี&ยงั เพิม
มุมมองพื&นทีสี เขียวเมือไปอยูบ่ นดาดฟ้ าชั&นสู งทีสุ ดของอาคารศาลาการเปรี ยญ
ส่ วนพื&นทีด้านหลังออกแบบเป็ นส่ วนของลานจอดรถ หอระฆัง หอกลอง และกุฏิ
พระสงฆ์ เพือความเป็ นสัดส่ วนและสะดวกต่อการใช้งาน โดยเน้นการใช้ตน้ ไม้เพิมร่ มเงาให้แก่
อาคารและทางเดิน
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ภาพที 107 ทัศนียภาพส่ วนอาคารเดิม ด้านเขตสังฆาวาสหลังการออกแบบปรับปรุ ง

ภาพที 108 ทัศนียภาพส่ วนอาคารเดิม บนดาดฟ้ าหลังการออกแบบปรับปรุ ง
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ภาพที 109 ภาพหุ่นจําลองแสดงกลุ่มอาคารทีปรับปรุ งและเขตสังฆาวาส

ภาพที 110 ภาพหุ่นจําลองแสดงกลุ่มอาคารเดิมทีปรับปรุ ง

บทที 7
บทสรุ ป
การสร้างวัดในปั จจุบนั หากขาดการออกแบบทีดี รวมทังมองข้ามถึงเรื องของการ
ประหยัด การวางแผนการใช้พนื ทีในอนาคต การดูละรักษาในระยะยาว ก็จะทําให้ผงั ของวัดนันๆ
ขาดความเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน รวมทังความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สิ งสําคัญทีตอ้ งคํานึงนอกเหนือจากรู ปแบบทีมองดูสวยงาม การดูแลรักษาในระยะยาว
ในการใช้งานก็เป็ นอีกสิ งหนึงทีมองข้ามไม่ได้ ดังนันการเลือกรู ปแบบของรายละเอียดทีดูเรี ยบง่าย
ก็เป็ นอีกวิธีหนึงทีทาํ ให้งานสถาปัตยกรรมทีออกแบบนัน อยูค่ งทนถาวร และง่ายต่อการทํานุ
บํารุ งรักษา และทีสาํ คัญทีมองข้ามไม่ได้ก็คือ เรื องของการประหยัดพลังงาน
วัดป่ าไทรย้อย จึงเป็ นวัดทีมีการออกแบบทีคาํ นึงถึงเรื องของการใช้งาน การประหยัด
พลังงาน รวมทังการใช้รูปแบบร่ วมสมัย ทีมีการลดทอนรายละเอียดของเครื องตกแต่งเหมือนกับวัด
ไทยอืนๆ ให้มีความเรี ยบง่าย เหมาะสมและสะดวกในการก่อสร้างจริ ง และทีสาํ คัญยังดูและรักษา
ได้ง่ายในระยะยาว แต่ยงั คงรู ปแบบหลักๆของแนวความคิดในการวางผังตามคติการออกแบบวัดใน
อดีตมาโดยไม่ทิงเสี ยทังหมด
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