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บทที่ 1
ขอมูลพืน้ ฐาน
ความเปนมา และความสําคัญของโครงการ ( Statements and Significance of the
Problems)
สมัยพุทธกาล กาลเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใกลจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
พระอานนทไดทูลถามพระองควา “ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกอนพวกภิกษุผูอยูจําพรรษาในทิศ
ทั้งหลาย ยอมมาเพื่อเฝาพระตถาคต พวกขาพระองคยอมไดเห็น ไดเขาไปนั่งใกลภิกษุเหลานั้น
ผูใหเกิดความเจริญใจ ก็โดยการลวงไปแหงพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคจักไมไดเห็น ไมได
เขาไปนั่งใกล ไมไดเขาไปเพื่อสนทนาธรรมกับดวยพระภิกษุทั้งหลาย ผูใหเกิดความเจริญใจ” คือ
พระอานนทเกิดวิตกขึ้นมาวา เมื่อพระพุทธเจาละสังขารไปเสียแลว เหลาภิกษุและศาสนิกชน
ทั้งหลาย จะไมไดสนทนาธรรมะกับพระพุทธเจา กระนั้นพระพุทธองค จึงไดตรัสใหภิกษุ และศา
สนิกชนยึดในหลักคําสอนเปนสรณะ และหากจะแสวงหาสิ่งภายนอกไวสักการะบูชาแทนพระองค
ก็ใหจาริกไปกราบสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหง คือ
1. ที่พระตถาคตเจาประสูติ ณ ปาลุมพินีในแขวงเมืองกบิลพัสดุ
2. ที่พระตถาคตเจาตรัสรูพระโพธิญาณ ณ โพธิพฤกษมณฑล ในแขวงเมืองคยา
3. ที่พระตถาคตเจาประทานปฐมเทศนา ณ ตําบลอิสิปตนะมฤคทายวัน ในแขวง
เมืองพาราณสี
4. ที่พระตถาคตเจาเขาสูพ ระนิพพาน ณ ตําบลสาลวิน ในแขวงเมืองกุสนิ ารา
เพื่อใหปลงธรรมสังเวช คือ ฉุกคิดถึงพระพุทธเจา และธรรมของพระองค และเปนแรง
บันดาลในใหปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจาไดทรงวางไวใหอยางดีงาม ดังปรากฏในปจฉิม
โอวาทของพระพุทธองค “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนทาน สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป
เปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม(สมบูรณ)เถิด1”

สุชีพ ปุญญานุภาพ, ผูจัดทํา, พระไตรปฎก ฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งที่ 13
(กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2534), 328.
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อยางไรก็ดี เกี่ยวกับเรื่องพระสรีระของพระพุทธเจา ก็ทรงตรัสไววา “ใหพระภิกษุ
ทั้งหลายมุงหมายดับทุกข ดับกิเลส อันเปนประโยชนแหงตนเถิด อยาเปนกังวลดวยการบูชาพระ
ตถาคตเลย2”
พวกกษั ตริย และฆราวาสทั้งหลายเขาคงทํา ฌาปนกิจแลว สร างสถูปบรรจุ สรีร ธาตุ
เหมือนอยางพระเจาจักรพรรดิแตกอนมาดังนี้ ซึ่งพระสถูปนั้นก็มีประเพณีในการสรางสําหรับบรรจุ
อัฐิธาตุมาแตกอนพุทธกาลแลว ไมเฉพาะแตสําหรับบรรจุอัฐิธาตุของพระเจาจักรพรรดิเทานั้น ยัง
ปรากฏในคัมภีรอรรถกถาธรรมบทวา พระพุทธองคโปรดใหสรางสถูป เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของพระพาหิยะ ซึ่งเปนพุทธสาวกที่ถูกโคชนจนถึงมรณภาพ
ภายหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจา และถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ เมืองกุสิ
นารา มัลละกษัตริยผูครองเมืองตาง ๆ จึงไดจัดแบงพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนําไปประดิษฐานใน
พระสถูป ณ เมืองตาง ๆ ดังนี้
ไดไปยังเมืองราชคฤหมมหานคร
1. พระเจาอชาตศัตรู
2. กษัตริยสักยราช
ไดไปยังเมืองกบิลพัสดุ
3. กษัตริยลิจฉวี
ไดไปยังเมืองเวสาลี
4. กษัตริยถุลิยะ
ไดไปยังเมืองอัลกัปปะ
5. มหาพราหมณผูครองเมือง ไดไปยังเมือง เวฏฐทีปละ
6. กษัตริยโกลิยะ
ไดไปยังเมืองภมคาม
7. มัลลกษัตริยเมืองปาวา
ไดไปยังเมืองปาวา
8. มัลลกษัตริยเมืองกุสนิ ารา ไดไว ณ เมืองกุสินารา
พระบรมสารี ริก ธาตุ ที่พ บนั้น มี ค วามแตกต า งจากอั ฐิข องบุ ค คลธรรมดาทั่ วไป แต
อยางไรก็ตามยังพบลักษณะของ พระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะเหมือนกระดูกคนเชนกัน เทาที่
พบเห็ น ได ต ามพระธาตุ เ จดี ย ทั่ ว ไป ทั้ ง ในประเทศไทย ศรี ลั ง กา อิ น เดี ย และ ที่ ต า งๆ ทั่ ว โลก
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
1. พระบรมสารีริกธาตุลักษณะ 'พระธาตุ' พระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้ จะพบมากใน
ประเทศไทย และ ศรีลังกา มีลักษณะตรงตามพระไตรปฎก ในประเทศไทยมีประดิษฐานอยูที่เจดีย
พระธาตุ ตามวัดตางๆทั่วไป

2

พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐ [ซีดีรอม], 5 ธันวาคม 2545.
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2. พระบรมสารีริกธาตุลักษณะ 'กระดูกคน' พระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้ จะพบ
เฉพาะในประเทศอินเดีย ตามโบราณสถานตางๆ ที่ขุดคน สําหรับในประเทศไทย รัฐบาลอังกฤษได
มอบใหแกประเทศไทย 2 ครั้ง ครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯให
ประดิษฐานอยู ณ เจดียภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และครั้งที่ 2 รัฐบาลไดอัญเชิญไป
ประดิษฐาน ณ เจดียวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
เหตุ ที่เ กิดพระบรมสารีริกธาตุจํานวนมากขึ้นนั้น เกิ ดจากพุท ธประสงค กอนที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จปรินิพพาน โดยปกติที่พระพุทธเจาที่ทรงมีพระชนมายุยืนยาว
สามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหมั่นคง จะมี “พระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะรวมกันเปน
แทงเดียว” ดุจทองแทงธรรมชาติ ซึ่งมหาชนในสมัยนั้นไมสามารถแบงปน นําไปประดิษฐานตามที่
ตางๆได จึ งจําตองสรางพระธาตุเจดียขึ้นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไวในที่แหงเดีย ว ซึ่ง
พระพุทธเจาองคปจจุบัน (พระสมณโคดม) ทรงเล็งเห็นวา พระองคมีเวลาปฏิบัติพุทธกิจเพียง 45
ป นับวานอยมาก เมื่อเทียบกับพระพุทธเจาพระองคกอน ศาสนาของพระองคยังไมแพรหลาย และ
หมูสัตวทั้งหลายเกิดมาไมทันสมัยพระองคมีมากนัก หากไดอัฐิธาตุของพระองคไปอุปฎฐากบูชา
จะไดบุญกุศลเปนอันมาก จึงทรงอธิษฐานใหพระบรมสารีริกธาตุของพระองค แตกยอยลงเปน 3
สัณฐาน เวนแตธาตุทั้ง 7 ประการ คือ พระนลาฏ (กระดูกหนาผาก)1 พระเขี้ยวแกว4 และพระราก
ขวัญ (กระดูกไหปลารา)2 นอกจากนั้นใหกระจายไปทั่วทิศานุทิศ เพื่อยังประโยชนแกหมูสัตวทั่วไป
ความทั้งหมดดังกลาวขางตนพองกันจากตําราหลายๆตํารา ที่พระอรรถกถาจารยสมัย
ตางๆไดรจนาไว ดังเชน ตํารา "ปฐมสมโพธิกถา" ของ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส "ตํานานมูลศาสนา" และ "ชินกาลมาลีปกรณ" เปนตน
นับตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนตนมา มีพระสงฆจํานวนมากมาย ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงวางเอาไว และมีความเพียรพยายามอยางยิ่ง จนกระทั่ง
สามารถยกจิตกาวบรรลุสูภูมิธรรมขั้นตางๆ นับแตพระโสดาบันเปนตนไป และสิ่งที่สามารถยืนยัน
ไดวาทานเหลานั้นสามารถบรรลุภูมิธรรมขั้นสูงไดก็คือ พระธาตุ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีพระอริยสงฆมากมายที่สามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งอัฐิ
กลายเปน " พระธาตุ " และมีลักษณะแตกตางกันมากมาย ซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 2 ชวง ดังนี้
1. พระสาวกสมัยพุทธกาล พระสาวกสมัยพุทธกาลนั้น ตามตําราไดกลาวถึงพระ
อรหัน ต ผู ซึ่ง เป น เอกทัค คะ คื อ ได รับ ยกย อ งจากพระพุ ท ธเจ า ว า เปน เลิ ศ ในด า นตา งๆ ซึ่ ง ระบุ
ลักษณะของพระธาตุพระอรหันตเหลานี้ไวทั้งสิ้น 47 องค ไดแก
1)พระสารีบุตร 2)พระโมคคัลลานะ 3)พระสีวลี 4)พระองคุลิมาละ
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5)พระอัญญาโกณฑัญญะ 6)พระอนุรุทธะ 7)พระกัจจายะนะ 8)พระพิมพาเถรี
9)พระสันตติมหาอํามาตย 10)พระภัททิยะ 11)พระอานนท 12)พระอุปปะคุต 13)พระอุทายี
14)พระอุตตะรายีเถรี 15)พระกาฬุทายีเถระ 16)พระปุณณะเถระ 17)พระอุปะนันทะ
18)พระสัมปะฑัญญะ 19)พระจุลลินะเถระ 20)พระจุลนาคะ 21)พระมหากปนะ
22)พระยังคิกะเถระ 23)พระสุมณะเถระ 24)พระกังขาเรวัตตะ 25)พระโมฬียะวาทะ
26)พระอุตระ 27)พระคิริมานันทะ 28)พระสปากะ 29)พระวิมะละ 30)พระเวณุหาสะ
31)พระอุคคาเรวะ 32)พระอุบลวรรณาเถรี 33)พระโลหะนามะเถระ 34)พระคันธะทายี
35)พระโคธิกะ 36)พระปณฑะปาติยะ 37)พระกุมาระกัสสะปะ 38)พระภัทธะคู
39)พระโคทะฑัตตะ 40)พระอนาคาระกัสสะปะ 41)พระคะวัมปะติ 42)พระมาลียะเทวะ
43)พระกิมิละเถระ 44)พระวังคิสะเถระ 45)พระโชติยะเถระ 46)พระเวยยากัปปะ
47)พระกุณฑะละติสสะ3
2. พระสาวกสมัยกึ่งพุทธกาล พระสาวกสมัยกึ่งพุทธกาลนั้น คือชวงตั้งแตกอน
พ.ศ.2500 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งมีมากมายอยูหลายองค และแตละองคก็มีพระธาตุลักษณะ
ตางๆมากมาย ทําใหไดสามารถศึกษาลักษณะและวิธีการแปรเปนพระธาตุจากสวนตางๆของ
รางกาย ซึ่งนําไปเปรียบเทียบกับลักษณะการเกิดของพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสาวก
สมัยโบราณได ดังเชน หลวงปูมั่น ภูริทัตโต เปนตน
พระสาวกเหลานี้ ไดปฏิบัติธรรม และกาวขึ้นสูชั้นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา เมื่อ
มรณภาพลง ภายหลังจากการฌาปณกิจแลวก็บังเกิดสิ่งอันนาอัศจรรยใจตางๆเกิดขึ้น เมื่อกระดูก
ที่โดนเผาไฟแลวก็ดี เสนผม ฟน หรือกระทั่งชานหมาก ที่มิไดโดนเผาไฟดวย ไมวาเก็บไวตาม
สถานที่ใดก็แลวแต คอยๆแปรเปลี่ยนเปนผลึกใหญนอย สีสันตางๆ คลายกรวดคลายแกว เพิ่มลด
จํานวนไดเอง หรือ จะเรียกใหถูกวา กระดูกของทานเหลานั้น ไดแปรเปลี่ยนเปน 'พระธาตุ' พระ
สาวกสมัยกึ่งพุทธกาลนี้ ไดแก
วัดปาสุทธาวาส
สกลนคร
1.หลวงปูมนั่ ภูริทัตโต
2.หลวงปูพทุ ธบาทตากผา
วัดพระพุทธบาทตากผา
ลําพูน
3.หลวงปูสิงหทอง ธัมมวโร
วัดปาแกวบานชุมพล
สกลนคร
เชียงใหม
4.หลวงปูครูบาบุญปน
วัดรองขุม

3

นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระธาตุพทุ ธสาวก [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2548.
เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
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5.หลวงปูคําตัน ฐิตธัมโม
วัดปาดานศรีสําราญ
หนองคาย
6.หลวงปูชา สุภัทโท
วัดหนองปาพง
อุบลราชธานี
7.หลวงปูเขง โฆษธัมโม
วัดปาศรีพนม
สกลนคร
8.หลวงปูสิม พุทธจาโร
วัดถ้ําผาปลอง
เชียงใหม
9.หลวงปูวนั อุตตโม
วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม
สกลนคร
10.หลวงปูตวน
วัดกลวย
อยุธยา
อุบลราชธานี
11.หลวงปูเสาร กันตสีโล
วัดดอนธาตุ
อุดรธานี
12.หลวงปูขาว อนาลโย
วัดถ้ํากลองเพล
13.หลวงปูจวน กุลเชฏโฐ
วัดเจติยาคีรีวหิ าร
เลย
14.หลวงปูพุธ ฐานิโย
วัดปาสาลวัน
นครราชสีมา
15.หลวงปูบญ
ุ จันทร กมโล
วัดสันติกาวาส
อุดรธานี
16.หลวงปูคําฟอง มิตตภานี
วัดปาศรีสะอาด
สกลนคร
สุรินทร
17.หลวงปูดูลย อตุโล
วัดบูรพาราม
18.หลวงปูหลุย จันทสาโร
วัดถ้ําผาบิ้ง
เลย
19.หลวงปูแหวน สุจิณโณ
วัดดอยแมปง
เชียงใหม
20.หลวงปูมหาบุญมี สิริธโร
วัดปาวังเลิง
มหาสารคาม
การนับถือพระบรมสารีริกธาตุในอินเดีย ในพุทธศตวรรษตน ๆ นั้น ไมไดกลาวถึง เรื่อง
อิทธิปาฏิหาริยื หรือความศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวของกับพระพุทธเจา หรือพระบรมสารีริกธาตุเลย
เปนแตเพียงการนับถือเพื่อเปนเครื่องเตือนสติใหรําลึกถึงพระพุทธคุณ และพระธรรมแหงองคพระ
ศาสดาแหงพุทธศาสนา หาใชการไปกราบไหวเพื่อขอโชคลาภแตประการใด แตเมื่อกาลเปลี่ยนไป
ความเขาใจ และความระลึกในพรพุทธคุณ และพระธรรมคุณของพระพุทธองค ก็ลดนอยลงไป
คงเหลือเพียงคําบอกเลาถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย ใหนับถือเปนสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังมีความเชื่อกัน
ในบรรดาพุทธศาสนิกชนดวยวา หากใครมีพระบรมสารีริกธาตุไวสักการบูชา และปฏิบัติตามคํา
สอนของพระพุทธองคอยางเครงครัด พระธาตุจะเสด็จเขามาอยูในภาชนะรองรับอยางมากมาย ซึ่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเลาเกี่ยวกับพระธาตุไววา
เทาที่ทรงเคยทอดพระเนตรในเมืองไทย ลักษณะพระธาตุจะเหมือนกันหมด และที่
ประเทศเนปาลใหมาก็คลายกัน ที่ประดิษฐานอยูในพระธาตุพนม ก็มีลักษณะเชนเดียวกันนี้
เรียกกันรวม ๆ วา เปนพระธาตุ เพราะทรงไมแนพระทัยวาจะเปนพระบรมสารีริกธาตุของ
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือไม อาจจะเปนของพระอรหันต หรือพระอริยเจาองคใด
องคหนึ่งก็ได4

ดังนั้นพระบรมสารีริกธาตุ จึงเปนปูชนียวัตถุ ที่ดึงดูดศรัทธาของผูคนใหเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา หากแตความรูและความเปนมาตลอดจนเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุใน
ประเทศไทยสวนใหญเนนไปในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และอานิสงฆผลบุญในการสักการะบูชาพระ
บรมสารีริกธาตุ และพระบรมธาตุ แมจะมีขอดีคือ ดึงพลังศรัทธาในหมูพุทธศาสนิกชนใหทําบุญ
และสืบทอดพระศาสนา แตก็ออกจะติดไปทางงมงาย และหลงยึดกับวัตถุมากจนเกินไป ทั้ง ๆ ที่
พระบรมสารีริกธาตุ และพระบรมธาตุนั้นมีนัยยะทางนามธรรม ซึ่งหากผูใดไดศึกษาและเขาใจ
เรื่องราวความเปนมาตลอดจนสัญลักษณตาง ๆ แลว ก็อาจเปนวิถีทางอีกทางหนึ่ง ที่จะเขาใจพระ
ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดดียิ่งขึ้น
การบู ชาพระบรมสารีริกธาตุในปจจุบัน มิได เปนเพียงการจาริกไปยังพระบรมธาตุ
สําคัญ อันเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเทานั้น แตมีหลักฐาน และเหตุการณสําคัญตาง ๆ
ที่แสดงใหเห็นประเพณีการนําพระบรมสารีริกธาตุออกมาใหประชาชนไดสักการะบูชา
ในปพ.ศ. 2538 อันเปนมหามงคลสมัยแหงการดํารงสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป ในประ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน รัฐบาลไทยก็ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลจีน ใหอัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุ (ขอนิ้วพระหัตถ) มาประดิษฐานเปนการชั่วคราว ณ วิหารพุทธมณฑล จ.นครปฐม
และในวโรกาสเจริญพรรษาครบ 75 พรรษา เมื่อป พ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนก็ไดรวมกับรัฐบาลไทย
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแกว) มาประดิษฐานยังประเทศไทยเปนการชั่วคราว ณ
อาคารหอสมุด พระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อใหพุทธศาสนิกชนชาว
ไทย ไดเดินทางไปสักการะบูชา
จะเห็นไดวาพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีคุณคา และความสําคัญนานับประการ ในทาง
โบราณคดี พระบรมสารีริกธาตุ คือปูชนียวัตถุที่บอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรของพุทธศาสนา
กล า วคื อ เป น หลั ก ฐานที่ แ สดงให เ ห็ น การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาไปยั ง ดิ น แดนต า ง ๆ อย า ง
กว า งขวาง ความสั ม พั น ธ ข องแว น แคว น ต า ง ๆ เช น มี ก ารอั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ไ ป
ประดิ ษ ฐานทั้ ง ถาวรและชั่ว คราว ยั ง ประเทศเพื่อนบ า นที่มีต อ งการจะเจริ ญ สั ม พัน ธไมตรีกั น
นอกจากนี้ศิลปกรรมของพระบรมธาตุเจดียที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุยังเปนโบราณสถานที่
มีคุณคาตอชนในชาตินั้นไดชื่นชม และอนุรักษหวงแหนสืบตอกันมา
4

ณัฏฐภัทร จันทวิช, พระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539).
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อยางไรก็ตามคุณคาที่เปนคุณูปการของพระบรมสารีริกธาตุ เหนือคุณคาทางวัตถุดังที่
กลาวมา นั่นคือ พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลาย เปนสิ่งที่ยืนยันผลแหงการปฏิบัติ
ธรรม วาสามารถทําไดจริง หาใชเปนเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยอันใดไม พระบรมสารีริกธาตุจึง
เปนรูปธรรมที่ยังหลงเหลืออยูของอริยบุคคลที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรเคารพบูชา เพื่อใหเกิด
ความเจริญ พรอมทั้งยังเปนกุศโลบายใหคนไดยึดมั่นในการกระทําความดี ยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตนดีงามตามอริยบุคคลเหลานั้น พระบรมสารีริกธาตุจึงเปนศูนยกลางที่ดึงดูดจิตใจของ
คนจํานวนมากใหมีหลักยึดในสิ่งเดียวกัน ขจัดซึ่งความขัดแยงทางวัฒนธรรมอันหลากหลายให
ดําเนินไปไดอยางสงบ
ขณะที่ สั ง คมในป จ จุ บั น มี ค วามเข า ใจในคุ ณ ค า และความหมายของพระบรม
สารีริกธาตุ เปนแคเพียงวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริยที่ชวยดลบันดาลใหเกิดโชคลาภ
ตลอดจนแหลงความรูที่ใหขอมูลเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุนั้น แมจะมีอยูเปนจํานวนมากใน
รูปแบบของหนังสือ และเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการตามสถานที่
ตาง ๆ เนื่องในโอกาสวันพิเศษทางพุทธสานาก็ตาม แตขอมูลเหลานั้นก็ถูกนําเสนออยางกระจัด
กระจายและหลากหลายประเด็น อีกทั้งเอกสารบางฉบับนั้นยังใชภาษาในการรจนาที่คนทั่วๆไป
ยากที่จะเขาใจ “ โครงการออกแบบพระบรมสารีริกธาตุมหาสถาน ” จึงมุงที่จะเปนแหลงศึกษาและ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งแตความเปนมาและมูลเหตุแหงการเกิดของ
พระบรมสารีริกธาตุ คุณคาความสําคัญและความหมายของนามธรรมหรือแกนแทของพระบรม
สารีริกธาตุ ตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบูชาสักการะพระบรม
สารีริกธาตุ และนําเสนอผานการจัดพื้นที่นิทรรศการ ขณะเดียวกันจัดใหเปนสถานที่ เพื่อประกอบ
พิธีกรรมตามประเพณีในการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อใหเกิดทั้งความรู ความเขาใจ ใน
คุณคาความสําคัญของพระบรมสารีริกธาตุอยางครบถวน
วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา (Objective and Scope)
1. เพื่อศึกษาใหทราบถึงความเปนมา ความหมาย และความสําคัญของพระบรม
สารีริกธาตุ และพระบรมธาตุในประเทศไทย ตลอดจนความสัมพันธของพระบรมสารีริกธาตุ และ
พระบรมธาตุเจดีย กับวิถีชวี ติ ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
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2. เพื่อศึกษาใหทราบถึงความเชื่อ และประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ตอพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสะทอนออกมาผานพิธีกรรมในการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ
พระบรมธาตุเจดีย ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาใหทราบถึงคติ สัญลักษณ อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่สะทอน
เปนรูปธรรม ในพระพุทธเจดียตาง ๆ โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย ซึง่ เปนสถานทีป่ ระดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุ
4. เพื่อศึกษาใหทราบถึง การออกแบบพื้นที่วา งทางสถาปตยกรรม รูปทรง และมวล
ของอาคารตลอดจนการวางผังบริเวณที่สมั พันธกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา และสอดคลองกับ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
เปาหมายของโครงการ (Goal)
1. เพื่อเปนแหลงการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่ใหความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนมา ความหมาย และความสําคัญของพระบรมสารีริกธาตุ และพระบรมธาตุในประเทศ
ไทย ตลอดจนความสั ม พั น ธ ข องพระบรมสารี ริ ก ธาตุ และพระบรมธาตุ เ จดี ย กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย
2. เพื่อกระตุนใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความตื่นตัว และสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวและ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ใหเขาใจทั้งความหมาย ความสําคัญ
และประเพณีปฏิบัติในการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
วิธีการศึกษา (Process of the Study)
1. ภาคขอมูล
1.1 ขั้นคนควารวบรวมขอมูล
1.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการ เก็บขอมูลจากสถานที่จริง (สํารวจ
ภาคสนาม) การสังเกตและจดบันทึก ถายภาพ
1.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก การรวบรวมเอกสารทางวิชาการ สถิติ
รายงานการทดลอง เปนตน โดยนําขอมูลที่ไดมาลําดับตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา รวมทั้ง
จัดทําบรรณานุกรม
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1.2 ขั้นวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมาหาความ
ตองการของกิจกรรม และพืน้ ทีท่ ี่ตองใช ตามหลักวิชาและวิจารณญาณ
1.3 ขั้นสรุปขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห จัดทําเปนโปรแกรมการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรมเพื่อไปสูขั้นออกแบบ
2. ภาคการออกแบบ
2.1 ทําการวิเคราะหที่ตั้ง กําหนดแนวความคิดเบื้องตน ของโครงการ
2.2 หาความสัมพันธของสวนตางๆที่เกีย่ วของ โดยนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาเปน
ฐานในการออกแบบ
2.3 กําหนดแนวความคิดยอยของแตละสวน พรอมจัดทําแบบรางตรวจ และ
ปรับปรุง แกไขพัฒนาแบบ
2.4 นําเสนองานขั้นสุดทาย
2.5 จัดทําเอกสารประกอบวิทยานิพนธ
แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หองวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดแหงชาติ
หอสมุดในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวของกับโครงการ
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บทที่ 2
พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ
ความหมายของพระบรมสารีริกธาตุ
คําวา "ธาตุ" ตามตัวอักษรแปลวา ผูทรงไว/ทรงอยู สิ่งซึ่งทรงไว/ทรงอยู ภาวะที่ทรงไว/
ทรงอยู หมายถึง สิ่งที่มีอยูเปนอยูคูโลก ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ไมสูญสลายไปไหน แต
อาจจะเปลี่ยนรูปขนาดสีสันไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป หรือเมื่อเปลี่ยนสถานที่ ธาตุเปนสิ่งที่มีอยูจริง
โดยไมตองการมี การพิสูจน นี่คือความหมายของคําวา "ธาตุ" โดยทั่วไป ในพระพุทธศาสนานิยมใช
คํานี้มาก เชน โลกธาตุ หมายถึงความมีอยูเปนของโลก นิพพานธาตุ หมายถึงความมีอยูเปนอยู
ของนิพพาน กามธาตุ หมายถึงความมีอยูเปนอยูของภพภูมิของสัตวผูเสพเสวยกาม คือพวกที่
เสวยกามคุณ เชนโลกมนุษย รูปธาตุ หมายถึงความมีอยูเปนอยูของภพภูมิเทวดาชั้นรูปพรหม อรูป
ธาตุ หมายถึงความมีอยูเปนอยูของภพภูมิของเทวดาชั้นอรูปพรหม อปริยาปนนธาตุ หมายถึง
ความมีอยูเปนอยูของภพภูมิที่เหนือขึ้นไป (โลกุตตรภูมิ)
นอกจากนี้ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน 2528 ไดใหความหมายของคําวา “ธาตุ”
เอาไวหลายนัย ดังนี้
(1) สิ่งที่ถือวาเปนสวนสําคัญที่คุมกันเปนรางของสิง่ ทัง้ หลาย โดยทัว่ ไป เชื่อวามี ๔
ธาตุ ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม แตก็อาจมีธาตุอื่นอีก เชน อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ
ธาตุไม ธาตุทอง ธาตุเหล็ก
(2) กระดูกของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันต โดยทั่วไป เรียกรวม
วา พระธาตุ ถาเปนกระดูกของพระพุทธเจา เรียก พระบรมธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุ ถาเปน
กระดูกของพระอรหันต เรียกวา พระธาตุ ถาเปนกระดูกสวนใดสวนหนึง่ ของพระพุทธเจา ก็เรียก
ตามความหมายของคํานัน้ ๆ เชน พระอุรงั คธาตุ พระทันตธาตุ พระเกศธาตุ
(3) (วิทยา.)สารเนื้อเดียวลวน ซึ่งประกอบดวยบรรดาอะตอมที่มโี ปรตอน จํานวน
เดียวกันในนิวเคลียส
สวนในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท โดย พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ใหความหมายของคําวา “ธาตุ” ดังนี้
(1) สิ่งทีท่ รงสภาวะของมันอยูเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ธาตุ 4 คือ
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- ปฐวีธาตุ สภาวะที่แผไปหรือกินเนื้อที่เรียกสามัญวาธาตุแข็งหรือธาตุดิน
- อาโปธาตุ สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญวา ธาตุเหลวหรือธาตุน้ํา
- เตโชธาตุ สภาวะที่ทาํ ใหรอน เรียกสามัญวาธาตุไฟ
- วาโยธาตุ สภาวะที่ทาํ ใหเคลื่อนไหว เรียกสามัญวา ธาตุลม
บางแหงใชวา ธาตุ 6 คือ เพิม่
- อากาสธาตุสภาวะที่วาง
- วิญญาณธาตุ สภาวะที่รูแจงอารมณ หรือ ธาตุรู
2. กระดูกของพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย เรียกรวม ๆ วาพระธาตุ (ถา
กลาวถึงกระดูกของพระพุทธเจาโดยเฉพาะเรียกวา พระบรมธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระ
สารีริกธาตุ หรือระบุชื่อกระดูกสวนนัน้ ๆ เชน พระทาฐธาตุ)
ดังนัน้ กลาวโดยสรุปแลว คําวา “ธาตุ” โดยความเขาใจของชาวพุทธนั้น มีความหมาย
เปน 2 นัย กลาวคือ
นัยที่ 1 หมายถึง องคประกอบสําคัญของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ
นัยที่ 2 หมายถึง กระดูกของพระพุทธเจาและพระอรหันต ซึ่งมักเรียกรวม ๆ วา “พระ
ธาตุ” โดยที่ถา ตองหมายถึงกระดูกของพระพุทธเจาจะเรียกวา พระบรมสารีริกธาตุ บางครั้งเรียก
สั้น ๆ กันเปนภาษาพูดวา “พระบรมธาตุ”
เหตุแหงการเกิดพระบรมสารีรกิ ธาตุ
จากหนังสือ พระไตรปฏกฉบับพิเศษ ธรรมธาตุ ธรรมชาติแหงสรรพสิ่ง ของ ไชย ณ พล
ไดกลาวถึงมูลเหตุแหงการเกิดของพระบรมสารีริกธาตุไววา “กระดูกของปุถุชนผูมีกิเลสหนาตัณหา
เหนียว ยอมมีโครงสรางสลับซับซอน ประกอบดวยสารผสมเชิงซอนหลายชั้นจนมีสีดํา
กระดูกของผูมีศีลธรรม ผูมีกิเลศเบา ตัณหาบาง ยอมมีโครงสรางโปรงประกอบดวย
สารประกอบที่มีความสับสนนอย มักมีสีเทา
กระดูกของพระอรหันต ผูหมดจดปราศจากกิเลศตัณหา เพราะตัดสายอุปทาน (อันเปน
แรงรอยยึดเหนี่ยว) เสียได กระดูกของทานจึงสลายตัวกลายเปนธาตุเดี่ยว กลาวคือ สวนที่เปน
แคลเซียมก็รวมตัวกับแคลเซียม สวนที่เปนซิลิคอนรวมกับซิลิคอน มีสีและคุณสมบัติเปนธาตุอัน
อิสระตามเดิม ซึ่งเรียกวา พระธาตุดังนี้”
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สวนพระไตรปฎก และอรรถกถาตาง ๆ ตลอดทั้งตําราพระธาตุโบราณ มีการกลาวไววา
เหตุที่ทําใหเกิดพระบรมสารีริกธาตุนั้น เปนพุทธประสงค ของพระสัมมาสัมพุทธเจากอนที่จะเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ซึ่งแตกตางกันไปแตละพระองค โดยแบงเปน
1. พระพุทธเจาที่ทรงมีพระชนมายุยืนยาว สามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาให
มั่นคง จะมีพระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะ รวมกันเปนแทงเดียว ดุจทองแทงธรรมชาติ
2. พระพุทธเจาที่ทรงมีพระชนมายุไมยืนยาว เชน พระโคดมพุทธเจา พระพุทธเจาองค
ปจจุบัน ซึ่งมีเวลาปฏิบัติพุทธกิจเพียง 45 ป ซึ่งนับวานอยมาก เมื่อเทียบกับพระพุทธเจาพระองค
กอนหนา จึงทรงอธิษฐานใหพระบรมสารีริกธาตุของพระองค แตกยอยลงกระจายไปในที่ตาง ๆ
เพื่ อ ที่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจะได นํ า ไปเคารพสั ก การะ เพื่ อ ระลึ ก นึ ก ถึ ง พระองค และพระธรรมของ
พระองค
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคนั้น เกิดขึ้นและไดประดิษฐานอยู
บนมนุษ ยโลกชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ ง จนเมื่ อ พระพุท ธศาสนาไดเ สื่อ มลง พระบรมสารีริก ธาตุก็ จ ะ
อันตรธานไป ที่เรียกกันวา “ธาตุอันตรธาน” ซึ่งหมายถึงพระบรมสารีริกธาตุไดหายไปไมปรากฏให
เห็น แตไมไดหมายความวาสูญสิ้นไปจากโลก ดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสกับ พระอานนทคราวหนึ่งวา
"ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้น เห็นธรรม" อธิบายไดวา ผูปฏิบัติธรรม บําเพ็ญคุณ
ความดี มีคุณธรรมประจําใจ ก็จะเห็นพระพุทธเจา คําวา "ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา" อาจทําความ
เขาใจได 2 นัย คือ
นัยที่ 1 หมายถึงวา ขณะที่พระพุทธเจา ยังทรงพระชนมอยู คนที่อยูหางไกลประสงคจะ
เขาเฝาพระพุทธองค ไมจําเปนตองเดินทางไกลเพื่อไปเขาเฝาพระพุทธองคก็ได แตใหผูนั้นปฏิบัติ
ธรรม ทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา พระพุทธเจาก็จะเปลงรัศมีมี 6 สีไปแสดงพระองคปรากฏตอ
หนาผูนั้น นี่คือนัยของคําวา "ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา"
นัยที่ 2 หมายถึงวา เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว ผูประสงคจะเห็น
พระพุทธเจา ขอใหอธิษฐานจิตบําเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา กลาวคําอธิษฐานขอใหพระ
บรมสารีริกธาตุเสด็จมา ณ ภาชนะหรือสถานที่เหมาะสมซึ่งจัดเตรียมเอาไว เมื่อทําความดีถึงขั้น
พระบรมสารีริกธาตุก็จะเสด็จมาตามที่ปรารถนา
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ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ
ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ อรรถกถาในพระไตรปฎก และตําราพระธาตุ
โบราณ ไดกลาวแบงลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ ออกเปนประเภทตาง ๆ หลายลักษณะ ทั้ง
การแบงตามสัณฐาน การแบงตามสี หรือการแบงตามขนาด เปนตน อาจพอสรุปไดดังนี้
1. นวิปฺปกิณณ
ฺ าธาตุ คือ พระบรมสารีริกธาตุทยี่ ังคงรูปรางเดิมอยู มิไดแตกยอยลงไป
มีทั้งหมด 7 องค ไดแก
- พระนลาฏ (กระดูกหนาผาก)
1 องค
- พระเขี้ยวแกว
4 องค และ
- พระรากขวัญ (กระดูกไหปลารา)
2 องค
2. วิปฺปกิณฺณาธาตุ คือ พระบรมสารีริกธาตุสวนตางๆขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ที่มิไดคงรูปรางอยูเปนชิ้น แตแตกยอยลงเปนจํานวนมาก กระจายไปประดิษฐานตาม
สถานที่ตางๆ
ซึ่งพระอรรถกถาจารยทานไดจําแนกลักษณะและขนาดของพระบรมสารีริกธาตุชนิด
วิปฺปกิณฺณาธาตุ ตอไปอีก มีปรากฏในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ดังนี้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะ
ภายนอก แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
2.1 เหมือนดอกมะลิตูม (สีพกิ ุล)
ทานวาตวงได 6 ทะนาน
2.2 เหมือนแกวมุกดาที่เจียรไนแลว (สีผลึก) ทานวาตวงได 5 ทะนาน
2.3 เหมือนจุณ หรือ ผงทองคํา (สีทองอุไร) ทานวาตวงได 5 ทะนาน
และเมื่อพิจารณาจากขนาด ทานแบงไดเปน 3 ขนาด ไดแก
- ขนาดเล็ก ประมาณเมล็ดพันธุผกั กาด บางทานก็เรียกวา “พระบรมสารีริกธาตุ
ลักษณะเมล็ดพันธุผักกาด”
- ขนาดเขื่อง คือมีขนาดใหญขึ้นมา ประมาณเมล็ดขาวสารหักกึง่ บางทานก็เรียกวา
“พระบรมสารีริกธาตุลกั ษณะขาวสาร “
- ขนาดใหญ คือมีขนาดใหญที่สุด ประมาณเมล็ดถัว่ เขียว บางทานก็เรียกวา “พระ
บรมสารีริกธาตุลักษณะเมล็ดถั่วแตก “
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ภาพที่ 1 พระธาตุเขี้ยวแกวประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุเขี้ยวแกว เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา
ที่มา : ชมรมรักษพระบรมธาตุแหงประเทศไทย, พระธาตุเขี้ยวแกวและนิกายสยามวงศในศรีลังกา
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.rakpratat.com/

พระบรมสารีรกิ ธาตุลักษณะ
เมล็ดพันธุผักกาด

พระบรมสารีรกิ ธาตุลักษณะ
ขาวสาร

พระบรมสารีรกิ ธาตุลักษณะ
เมล็ดถั่วแตก

ภาพที่ 2 พระบรมสารีริกธาตุลักษณะตาง ๆ
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระบรมสารีริกธาตุลักษณะตางๆ [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ วันที่ 20
มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
ลักษณะของพระอรหันตธาตุ จากหนังสือพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจัดพิมพโดยกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป 2540 ไดกลาวอางอิงถึง ตําราพระธาตุโบราณวา เปนตํารา
ที่มาจาก ตํานานพระธาตุโบราณจากลังกา ซึ่งปรากฎในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ซึ่งแตงขึ้นใน
พุทธศตวรรษที่ 10 และ ไดมีผูรจนาเปนภาษาไทยในตํานานพระบรมธาตุ ซึ่งกลาวถึงพระบรม
สารีริกธาตุขนาดตางๆ และสัณฐานหรือลักษณะของพระอรหันตธาตุของพระอรหันตสาวกในสมัย
พุทธกาล 47 พระองค ดังนี้
1.พระสารีบุตร
2.พระโมคคัลลานะ
3.พระสีวลี
4.พระองคุลิมาละ
5.พระอัญญาโกณฑัญญะ
6.พระอนุรทุ ธะ
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7.พระกัจจายะนะ
8.พระพิมพาเถรี
9.พระสันตติมหาอํามาตย
10.พระภัททิยะ
11.พระอานนท
12.พระอุปปะคุต
13.พระอุทายี
14.พระอุตตะรายีเถรี
15.พระกาฬุทายีเถระ
16.พระปุณณะเถระ
17.พระอุปะนันทะ
18.พระสัมปะฑัญญะ
19.พระจุลลินะเถระ
20.พระจุลนาคะ
21.พระมหากปนะ
22.พระยังคิกะเถระ
23.พระสุมณะเถระ
24.พระกังขาเรวัตตะ
25.พระโมฬียะวาทะ
26.พระอุตระ
27.พระคิริมานันทะ
28.พระสปากะ
29.พระวิมะละ
30.พระเวณุหาสะ
33.พระโลหะนามะเถระ
31.พระอุคคาเรวะ
32.พระอุบลวรรณาเถรี
34.พระคันธะทายี
35.พระโคธิกะ
36.พระปณฑะปาติยะ
37.พระกุมาระกัสสะปะ
38.พระภัทธะคู
39.พระโคทะฑัตตะ
40.พระอนาคาระกัสสะปะ
41.พระคะวัมปะติ
42.พระมาลียะเทวะ
43.พระกิมิละเถระ
44.พระวังคิสะเถระ
45.พระโชติยะเถระ
46.พระเวยยากัปปะ
47.พระกุณฑะละติสสะ
ต อ ไปนี้ จ ะได ย กตั ว อย า งพระอรหั น ตธาตุ ข องพุ ท ธสาวกองค สํ า คั ญ พร อ มประวั ติ
(โดยทั่วไป เรียกวา อนุพุทธประวัติ) โดยยอ รูปวาดลักษณะพระธาตุนั้น คัดลอกจากตนฉบับตํารา
พระธาตุโบราณ
ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญู พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ เกิดในตระกูลพราหมณในหมูบานโทณวัตถุ อันไมหางไกล จากกรุงกบิลพัสดุ เดิมชื่อ
“โกณฑัญญะ” เมื่อเจริญเติบโตขึ้นไดศึกษาศิลปะวิทยาจบไตรเพท และวิชาการทํานายลักษณะ
อยางเชี่ยวชาญ
เมื่อเจาชายสิทธัตถะประสูติได 5 วัน พระเจาสุทโธทนะพระบิดา ไดเชิญพราหมณ 108
คน มาเลี้ยงโภชนาหารในพระราชนิเวศน เพื่อทําพิธีทํานายพระลักษณะ ตามราชประเพณี ให
คัดเลือกพราหมณผูมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษจาก 108 คน เหลือ 8 คน และมีโกณฑัญญะอยูใน
จํานวน 8 คน นี้ดวย ในบรรดาพราหมณทั้ง 8 คนนั้น โกณฑัญญะมีอายุนอยที่สุดจึงทํานายเปนคน
สุดทาย ฝายพราหมณ 7 คนแรก ไดพิจารณาตรวจดูพระลักษณะของสิทธัตถะอยางละเอียด เห็น
ถูกตองตามตํารามหาบุรุษลักษณะพยากรณศาสตร ครบทุกประการแลว จึงยกนิ้วมือขึ้น 2 นิ้ว เปน
สัญลักษณในการทํานายเปน 2 นัย เหมือนกันทั้งหมดวา “พระราชกุมารนี้ ถาดํารงอยูในเพศ
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ฆราวาส จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ปราบปรามไดรับชัยชนะทั่วปฐพีมณฑล จักไดตรัสรูเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เปนศาสดาเอกในโลก แนะนําสั่งสอนเวไนยสัตว โดยไมมีศาสดาอื่นยิ่งไปกวา”
สวนโกณฑัญญะพราหมณ ไดสั่งสมบารมีมาครบถวนตั้งแตอดีตชาติ และการเกิดใน
ภพนี้ก็จะเปนภพสุดทาย จึงมีปญญามากกวาพราหมณทั้ง 7 คนแรก ไดพิจารณาตรวจดูพระ
ลักษณะของพระกุมาร โดยละเอียดแลว ไดยกนิ้วขึ้นเพียงนิ้วเดียวเปนการยืนยันการพยากรณ
อยางเด็ดเดี่ยวเปนนัยเดียวเทานั้นวา “พระราชกุมาร ผูบริบูรณดวยมหาบุรุษลักษณะอยางนี้ จะไม
อยูครองเพศฆราวาสอยางแนนอน จักตองเสด็จออกบรรพชา และไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธ
เจาอยางมิตองสงสัย”
ครั้นกาลเวลาลวงเลยมาถึง 29 ป เจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา โกณฑัญญะ
พราหมณทราบขาวก็ดีใจ เพราะตรงกับคําทํานายของตน จึงรีบไปชวนบุตรของพราหมณทั้ง 7 คน
ที่รวมทํานายดวยกันนั้น โดยกลาววา “บัดนี้ เจาชายสิทธัตถะราชกุมาร โอรสของพระเจาสุทโธทนะ
เสด็จออกบรรพชาแลว พระองคจักไดตรัสรูเปนพระสัพพัญญเจาแนนอน ถาบิดาของพวกทานยังมี
ชีวิตอยู ก็คงจะออกบวชดวยกันกับเรา ถาทานทั้งหลายปรารถนาจะบวชก็จงบวชตามเสด็จพระ
มหาบุรุษพรอมกันเถิด”
บุตรพราหมณเหลานั้น ยอมออกบวชเพียง 4 คน คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ
อัสสชิ โกณฑัญญะ จึงพามาณพทั้ง 4 คนนั้นพรอมทั้งตนดวยรวมเปน 5 ไดนามบัญญัติวา
“ปญจวัคคีย” ออกบวชสืบเสาะติดตามถามหาพระมหาบุรุษไปตามสถานที่ตาง ๆ จนมาพบ
พระองคกําลังบําเพ็ญความเพียรอยูที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ดวยความมั่นใจวาพระองคจะได
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอยางแนนอน จึงพากันเขาไปอยูเฝาทํากิจวัตรอุปฏฐาก ดวย
การจัดน้ําใช น้ําฉัน และ ปดกวาดเสนาสนะ เปนตน ดวยหวังวาเมื่อพระองคไดตรัสรูแลว จะได
แสดงธรรมโปรดพวกตนใหรูตามบาง เมื่อพระมหาบุรุษ ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยางอุกฤษฏเปน
เวลาถึง 6 ป ก็ยังไมไดบรรลุพระโพธิญาณ จึงทรงพระดําริวา “วิธีนี้คงจะไมใชทางตรัสรู” จึงทรงเลิก
ละความเพียรดวยวิธีทรมานกาย หันมาบําเพ็ญเพียรทางจิต เลิกอดพระกระยาหาร กลับมาเสวย
ตามเดิม เพื่อบํารุงพระวรกายใหแข็งแรง
ฝายปญจวัคคีย ผูมีความเลื่อมใสในการปฏิบัติ แบบทรมานรางกาย ครั้นเห็นพระ
โพธิสัตวละความเพียรนั้นแลว ก็รูสึกหมดหวัง จึงพากันเหลีกหนีทิ้งพระโพธิสัตว ใหประทับอยูตาม
ลําพังพระองคเดียว พากันเที่ยวสัญจรไปพักอาศัยอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ครั้น
พระโพธิสัตว ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ทรงดําริพิจารณาหาบุคคลผูสมควรจะรับฟง
พระปฐมเทศนา และตรัสรูตามไดโดยเร็วในชั้นแรก พระองคทรงระลึกถึงอาจารยทั้งสองที่พระองค
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เคยเขาไปศึกษา คือ อาฬารดาบสกาลามโคตร แตไดทราบวาทานไดถึงแกกรรมไปได 7 วัน แลว
และอีกทานหนึ่ง คือ อุทกดาบสรามบุตร แตก็ไดทราบดวยพระญาณวาทานเพิ่งจะสิ้นชีพไปเมื่อ
วันวานนี้เองตอจากนั้น พระพุทธองคทรงระลึกถึง ปญจวัคคีย ผูซึ่งเคยมีอุปการคุณแกพระองคเมื่อ
สมัยทําทุกรกิริยา และทรงทราบวาขณะนี้ทานทั้ง 5 พักอาศัย อยูที่ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ทรง
ดําริดังนี้แลว จึงไดเสด็จพุทธดําเนินไปสูปาอิสิปตนมฤคทายวัน ฝายปญจวัคคีย นั่งสนทนากันอยู
เห็นพระพุทธองคเสด็จมาแตไกลเขาใจวา พระองคเสด็จมาเพื่อแสวงหาผูอุปฏฐาก จึงทํากติกากัน
วา“พระสมณโคดม นี้ คลายความเพียรแลวเวียนมาเพื่อความเปนคนมักมาก พวกเราไมควรไหว
ไมควรลุ กขึ้นตอนรับ ไมรับบาตรและจีวรของพระองคเลย เพียงแตจัดอาสนะไว เมื่อพระองค
ปรารถนาจะประทับนั่ง ก็จงนั่งตามพระอัธยาศัยเถิด”
ครั้นพระพุทธองคเสด็จมาถึง ตางพากันลืมกติกาที่นัดหมายกันไว กลับทําการตอนรับ
เปนอยางดีดังที่เคยทํามา แตยังใชคําทักทายวา “อาวุโส” และเรียกพระนามวา “โคดม” อันเปน
ถอยคําที่แสดงความไมเคารพ ดังนั้น พระพุทธองคทรงหามแลวตรัสวา“อยาเลย พวกเธออยาง
กลาวอยางนั้น บัดนี้ ตถาคตไดบรรลุอมตธรรมเองโดยชอบแลว เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงเถิด เราจะ
แสดงใหฟง เมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสอนแลว ไมนานก็จะบรรลุอมตธรรมนั้น”
“อาวุโสโคดม แมพระองคบําเพ็ญอยางอุกฤษฏเห็นปานนั้น ก็ยังไมบรรลุธรรมพิเศษอัน
ใด บัดนี้พระองคคลายความเพียรนั้นแลวหันมาปฏิบัติเพื่อความเปนคนมักมาก แลวจะบรรลุอมต
ธรรมไดอยางไร?”
พระพุทธองคตรัสเตือนปญจวัคคีย ใหระลึกถึงความหลังวา “ทานทั้งหลายจําไดหรือไม
วา วาจาเชนนี้ เราเคยพูดกับทานบางหรือไม” ปญจวัคคีย ระลึกขึ้นไดวา พระองคไมเคยตรัสมา
กอนเลย จึงยินยอมพรอมใจกันฟงพระธรรมเทศนาโดยเคารพ
พระพุทธองค ทรงประกาศพระสัพ พั ญุตญาณแกเหลาปญจวั คคีย โดยตรัสพระ
ธรรมจักรกัปวัตนสูตร เปนปฐมเทศนา ซึ่งเนื้อความในพระธรรมเทศนานี้ พระพุทธองคทรงตําหนิ
หนทางปฏิบัติอันไรประโยชน ๒ ทาง ที่บรรพชิตไมควรเสพ คือ
1. กามสุขัลลิกานุโยค การปฏิบัติที่ยอหยอนเกินไป แสวงหาแตกามสุขอันพัวพัน
หมกมุน แตรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ซึ่งเปนสิ่งเลวทราม เปนเหตุใหตั้งบานเรือน เปนกิจของคน
กิเลสหนา มิใชของพระอริยะ มิใชทางตรัสรูหาประโยชนมิได
2. อัตตกิลมถานุโยค การปฏิบตั ิตนใหไดรับความลําบาก เครงครัดเกินไป กระทําตน
ใหไดรับความทุกขทรมาน เปนการกระทําที่เหนื่อยเปลา ไมมีประโยชน ไมใชทางแหงความหลุดพน
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จากนั้น พระพุทธองคตรัสชี้แนะวิธีปฏิบัติ แบบ “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ การปฏิบัติแบบ
กลาง ๆ ไมยอหยอนเกินไปแบบประเภทที่หนึ่ง และไมตึงเกินไป แบบประเภทที่สอง ดําเนินตาม
ทางสายกลางซึ่ ง เป น ข อ ปฏิ บั ติ ใ ห ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข เรี ย กว า อริ ย อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรค คื อ ทางอั น
ประกอบดวยองค 8 ประการ ไดแก
1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (ปญญาเห็นในอริยสัจ 4)
2. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ (ดําริออกจากกาม เบียดเบียนพยายาม)
3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ (เวนจากวจีทุจริต 4)
4. สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ (เวนจากกายทุจริต 3)
5. สัมมาอาชีพ เลี้ยงชีพชอบ (เวนจากเลีย้ งชีพในทางที่ผิด)
6. สัมมาวายะมะ เพียรชอบ (เพียรละความชั่วทําความดี)
7. สัมมาสติ ระลึกชอบ (ระลึกในสติปฏฐาน 4)
8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตไวชอบ (เจริญฌานทัง้ 4)
เมื่อจบพระธรรมเทศนา ธรรมจักษุ คือ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีมลทิน เกิดขึ้น
แก โ กณฑั ญ ญะว า “สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง มี ค วามเกิ ด ขึ้ น เป น ธรรมดา สิ่ ง นั้ น ทั้ ง หมดมี ค วามดั บ ไปเป น
ธรรมดา”
พระพุทธองค ทรงทราบวา โกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม เปนพระโสดาบันบุคคลใน
พระพุทธศาสนาแลว จึงทรงเปลงอุทานดวยความพอพระทัยดวยพระดํารัสวา“อฺญาสิ วต โภ
โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ” ซึ่งแปลวา “โกณฑัญญะ ไดรูแลวหนอ โกณ
ฑัญญะ ไดรูแลวหนอ”
ดวยพระพุทธดํารัสนี้ คําวา “อัญญา” จงเปนคํานําหนาชื่อของทาน โกณฑัญญะ ตั้งแต
นั้นเปนตนมา จนเปนที่รูทั่วกันวา พระอัญญาโกณฑัญญะ
ตอจากนั้น ทานไดกราบทูลขออุปสมบท พระพุทธองคประทานการอุปสมบทใหดวย
พระดํารัสวา
“เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด”
ดวยพระวาจาเพียงเทานี้ โกณฑัญญะ ก็สําเร็จเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา นับวา
เปนพระสงฆรูปแรกในโลก และการอุปสมบทดวยวิธีนี้เรียกวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
วันตอ ๆ มา ทานที่เหลืออีก ๔ คน ก็ไดบรรลุเปนพระโสดาบัน และอุปสมบทดวยกัน
ทั้งหมด พระพุทธองคทรงพิจารณาเห็นวา พระปจวัคคีย มีญาณแกกลา พอที่จะบรรลุธรรมเบื้องสูง
ไดแลว จึงตรัสพระธรรมเทศนา “อนัตตลักขณสูตร” คือสูตรที่แสดงลักษณะแหงเบญจขันธวาเปน

19
อนัตตาความไมมีตัวตน โปรดพระปญจวัคคีย เมื่อจบพระธรรมเทศนา ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล เปน
พระอเสขบุคคลดวยกันทั้งหมด ขณะนั้น มีพระอรหันต เกิดขึ้นในโลก 6 องค รวมทั้งพระบรม
ศาสดาดวย
พระอัญญาโกณฑัญญะ เมื่อออกพรรษาปวารณาแลว พระพุทธองคทรงสงออกไป
ประกาศพระศาสนาพรอมกับพระสาวกรุนแรก จํานวน 60 รูป ทานไดเดินทางไปยังบานเดิมของ
ทาน ไดนําหลานชายชื่อ ปุณณมันตานี ซึ่งเปนบุตรของ นางมันตานี ผูเปนนองสาวของทานมาบวช
และไดมีชอื่ วา พระปุณณมันตานีบุตรเถระเพราะความที่ทานเปนพระเถระ ผูมีอายุพรรษากาลมาก
มีประสบการณมาก จึงไดรับยกยองจากพระบรมศาสดา ในตําแหนงเอตทัคคะ เปนเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายในทาง ผูรัตตัญู หมายถึง ผูรูราตรีนาน
พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนพระเถระผูเฒา ไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ชอบหลีกเรน
อยูในสถานที่อันสงบวิเวกตามลําพัง ในคัมภีรมโนรถปูรณี และคัมภีรธุรัตวิลาสินี กลาวไวตรงกันวา
เปนเวลา 12 ป กอนที่ทานจะนิพพานทานไดกราบทูลลาพระบรมศาสดาไปจําพรรษา ณ ปาหิม
พานต ตามลําพัง นอกจากตองการความสงบดังกลาวแลว ยังมีเหตุผลสวนตัวของทาน อีก 3
ประการคือ
1. ทานไมประสงคจะเห็นพระอัครสาวก คือ พระสารีบุตรเถระ และพระมหาโมคคัล
ลานเถระ ผูเปนกําลังสําคัญในการชวยแบงเบาภาระของพระพุทธองค กิจการพระศาสนาดานตาง
ๆ ที่ตองมาแสดงความเคารพนอบนอมตอพระผูเฒาชราอยางทาน ซึ่งสังขารนับวันจะรวงโรย และ
ใกลแตกดับเขาไปทุกขณะ
2. ทานไดรับความเหน็ดเหนื่อยอยางมาก ที่ตองคอยตอนรับผูไปมาหาสู ซึ่งมีทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ การอยูในเสนาสนะใกลบานจึงไมเหมาะสมสําหรับพระแกชราอยางทาน
3. ทานเบื่อหนายในความดื้อรั้น ของพระสัทธิวิหาริกรุนหลัง ๆ ที่มักประพฤตินอกลู
นอกทาง หางไกลจากการบรรลุมรรคผล
ทานไดอยูจําพรรษา ในปาหิมพานต บริเวณใกลสระฉัททันต เปนเวลานาน 12 ป วันที่
ทานจะนิพพาน ทานพิจารณาอายุสังขารแลว ไดมาเฝาพระพุทธองค เพื่อกราบทูลลานิพพาน ครั้น
พระพุทธองคประทานอนุญาตแลว ทานเดินทางกลับยังปาหิมพานต และนิพพานในบรรณศาลาที่
พั ก ริ ม สระฉั ท ทั น ต นั้ น พระผู มี พ ระภาคพร อ มด ว ยพระสงฆ ส าวกจํ า นวนมาก ได เ สด็ จ ไปทํ า
ฌาปนกิจศพใหทาน
พระธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ “สัณฐานงอนชอยดังงาชาง พรรณขาวดังดอก
มะลิตูมอยางหนึ่ง เหลืองอยางหนึ่ง ดําอยางหนึ่ง”
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ภาพที่ 3 พระธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
ประวัติพระสารีบุตร เอตทัคคอัครมหาสาวกผูเลิศทางปญญา พระสารีบุตรถือกําเนิด
ในครรภของนางสารีพราหมณีในบานอุปติสสคาม ณ หมูบานนาลกะ (นาลันทะ) ไมไกลกรุงรา
ชคฤห เดิมชื่อ อุปติสสะ บิดาคือ วังคันตพราหมณ มารดาคือ สารีพรามหณี มีนองชาย 3 คนชื่อ
อุปเสนะ (เอตทัคคมหาสาวกผูนําความเลื่อมใสมาโดยรอบ)จุนทะ (พระมหาสาวกจุนทะ แตพระ
สวนใหญชอบเรียกทานวา สามเณรจุนทะ จนติดปาก) เรวตะ (เอตทัคคมหาสาวกเลิศทางผูอยูปา
เปนวัตร) มีนองสาว 3 คน นามวา จาลา อุปจาลา และสีสุปจาลา ซึ่งตอมาไดบวชเปนภิกษุณีและ
สามารถบรรลุธรรมขั้นสูง เปนพระอรหันตทั้งหมด แมสหายของทานคือ พระโมคคัลลานะ ก็ถือ
กําเนิดในครรภของโมคคัลลีพราหมณีในวันเดียวกัน บานโกลิตคาม อันไมไกลกรุงราชคฤห
ในกรุ ง ราชคฤห มี ง านมหรสพประจํ า ป บ นยอดเขา ซึ่ ง มาณพทั้ ง สองก็ นั่ ง รวมกั น ดู
มหรสพเปนประจํา จนกระทั่งถึงวันหนึ่ง ทานทั้งสองเริ่มมีความเบื่อหนายในงานมหรสพ ดวยตาง
คิดวาไมมีประโยชนอะไรที่ควรดูในมหรสพเหลานี้ เพราะคนทั้งหมด ตางก็จะลมหายตายจากกัน
ไป เราควรแสวงธรรมซึ่งเปนเครื่องหลุดพน ดังนี้ ขณะนั้นโกลิตะเห็นเพื่ออุปติสสะใจลอยจึงกลาว
ถาม อุปติสสะจึงบอกความในใจ ที่เบื่อหนายตอมหรสพและความตองการแสวงหาธรรมอันเปน
เครื่องหลุดพนแลวจึงถามกลับบาน ซึ่งโกลิตะก็ตอบโดยมีเนื้อความเชนเดียวกัน เมื่อตางคนตาง
ทราบความในใจแลว จึงชวนกันไปบวชในสํานักของสัญชัยปริพาชก พรอมกับมาณพอีก 500 คน
เมื่อบวชแลวทานทั้งสองไดเรียนจบลัทธิของสัญชัยปริพาชกทั้งหมด โดยใชเวลาเพียง 2-3 วัน
เทานั้น เมื่อหมดความรูที่จะศึกษาแลว และยังไมเห็นถึงธรรม ทานจึงอําลาและแสวงหาอาจารย
ทานอื่นๆตอไป ซึ่งทานทั้งสองไดตกลงกันวา หากใครบรรลุอมตะกอน ผูนั้นจงบอกแกกัน
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สมัยนั้น พระอัสสชิเถระหนึ่งในภิกษุปญจวัคคีย ไดถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต
ยังกรุงราชคฤหแตเชาตรู อุปติสสปริพาชกทําภัตกิจแตเชามืดแลวเดินไปอารามปริพาชก ไดเห็น
พระเถระจึงตั้งใจเขาไปสอบถามคําถามตางๆ แตเนื่องจากพระเถระกําลังบิณฑบาตอยู จึงติดตาม
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสถานที่แหงหนึ่ง จึงเขาไปอุปฏฐากพระเถระ เมื่อเสร็จจากภัตกิจแลวจึงได
สนทนาธรรมกัน โดยการสนทนาธรรมในครั้งนี้ทําใหทานไดบรรลุธรรมขั้นโสดาบัน เมื่อสอบถามถึง
สถานที่ประทับของพระพุทธเจาแลว ทานจึงกลับไปตามโกลิตปริพาชก เมื่อทานไดกลาวคาถาที่
พระเถระไดมอบใหไว โกลิตปริพาชกก็บรรลุธรรมเปนพระโสดาบันเชนเดียวกัน ทานทั้งสองจึงนับ
ถือพระอัสสชิเปนอาจารย และไปเขาเฝาพระพุทธเจาที่พระเวฬุวัน แตกอนไป ทานทั้งสองไดไป
ชักชวนอาจารยเกา คือสัญชัยปริพาชก แตอาจารยทานปฏิเสธ แตมีอันเตวาสิก 250 คนไดติดตาม
ไปดวย
เมื่อพระศาสดากําลังทรงแสดงธรรมอยูทามกลางบริษัท 4 เห็นชนเหลานั้นแตไกล จึง
ตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา 2 คนนั้น คือโกลิตะและอุปติสสะกําลังเดินมา ทั้งสองนี้แหละจักเปนคู
สาวกที่เลิศที่เจริญ ครั้นแลวทรงขยายพระธรรมเทศนา เนื่องดวยจริยาแหงบริษัทของ 2 สหายนั้น
ในครั้งนั้นบรรดาผูติดตามทั้งหมดตางไดบรรลุอรหัตผล ยกเวนพระอัครสาวกทั้งสอง เมื่อนั้นพระ
ศาสดาจึงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให
หลังจากพระสารีบุตรเถระบวชไดครึ่งเดือน ก็เขาไปอาศัยอยูในถ้ําสุกรขาตากับพระ
ศาสดา กรุงราชคฤห ขณะที่พระสารีบุตรถวายงานพัดอยูนั้น เมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนา
ปริคหสูตรแกทีฆนขปริพาชก ผูเปนหลานของพระสารีบุตร ทานไดสงญาณไปตามกระแสพระสูตร
ก็ไดบรรลุถึงที่สุดสาวกบารมีญาณ สําเร็จเปนพระอรหันต ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 เวลาบายใน
เวลาตอมา พระศาสดาจึงทรงสถาปนาพระมหาสาวกทั้งสองไวในตําแหนงเอตทัคคะวา สารีบุตร
เปนยอดของภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก มหาโมคคัลลานะเปนยอดของภิกษุสาวกของเราผูม ี
ฤทธิ์มาก แมวาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะเกิดพรอมกัน แตดวยพระสารีบุตรสําเร็จเปน
พระโสดาบันกอน พระผูมีพระภาคจึงถือใหพระสารีบุตรเปนผูพี่ของพระโมคคัลลานะ
เมื่อพระสารีบุตรอาพาธ ทานจึงทูลลาพระพุทธเจากลับไปนิพพานยังบานเกิด กอน
นิพพานทานไดทําใหโยมมารดาเปลี่ยนใจ หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนา โดยแสดงธรรมแก
มารดาจนบรรลุธรรมขั้นโสดาบัน หลังจากทานนิพพานแลวพระจุนทะจึงนําพระธาตุของพระสารี
บุตรไปถวายพระพุทธเจาพระสารีบุตรปรินิพพานกอนพระพุทธเจาประมาณ 6 เดือน คือ วันเพ็ญ
เดือน 12(ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12) เวลาใกลรุง ที่บานตนเอง.

22
พระธาตุของพระสารีรบุตร “สัณฐานกลมเปนปริมณฑลบาง รีเปนไขจิ้งจกบาง เปนดัง
รูปบาตรคว่ําบางพรรณขาวดังสีสังข สีพิกุลแหง สีหวายตะคา”

ภาพที่ 4 พระธาตุของพระสารีบุตร
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
ประวัติพระมหาโมคคัลลานเถระ เอตทัคคะในทางผูมีฤทธิ์ พระมหาโมคคัลลานะ
เปนบุตรพราหมณนายบานในหมูบานโกลิตคาม ไดชื่อวา “โกลิตะ” ตามชื่อของหมูบาน มารดาชื่อ
โมคคัลลี คนทั่วไปจึงเรียกทานวา “โมคคัลลานะ” ตามชื่อของมารดา ทานเปนสหายที่รักกันมากับ
อุปติสสมาณพ เที่ยวแสวงหาความสุขความสําราญ ตามประสาวัยรุน และพอแมมีฐานะร่ํารวย
นอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกัน และยังไดออกบวชพรอมกันอีกดวย (ประวัติเบื้องตนของ
ทานถึงศึกษาจากประวัติของพระสารีบุตร)
พระมหาโมคคัลลานะ เมื่ออุปสมบทได 7 วัน ไดไปทําความเพียรอยูที่ปาใกลบานกัลป
ลาวาลมุตตาคาม แขวงมคธ ถูกถีนมิทธารมณ คือ ความงวงเหงาเขาครอบงํา ไมสามารถจะทํา
ความเพียรได ขณะนั้น พระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ สวนเภสกลาวัน ซึ่งเปนสถานที่ใหเหยื่อแก
เนื้อ ใกลเมืองสุงสุมารคิรี อันเปนเมืองหลวงของแควนภัคคะ ทรงทราบดวยพระญาณวาพระโมค
คัลลานะ โงกงวงอยู จึงทรงทําปาฏิหาริยใหเห็นปรากฏ ประหนึ่งวาเสด็จประทับอยูตรงหนา ทรง
แสดงอุบายสําหรับระงับความงวงแกเธอตามลําดับ ดังนี้
1. โมคคัลลานะ เมื่อเธอมีสัญญาอยางใดแลว เกิดความงวงขึ้น เธอจงทําไวในใจซึ่ง
สัญญาอยางนั้นใหมาก จะเปนเหตุใหละความงวงได
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2. ถายังละไมได เธอควรตรึกตรองถึงธรรมที่ไดเรียนมาแลว ไดฟง มาแลวใหมาก จะ
เปนเหตุใหละความงวงได
3. ถายังละไมได เธอควรสาธยายธรรมที่ไดเรียนไดฟงมาแลวใหมากจะเปนเหตุใหละ
ความงวงได
4. ถายังละไมได เธอควรยอนชวงหูทงั้ สองขาง และลูบตัวดวยฝายมือจะเปนเหตุให
ละความงวงได
5. ถายังละไมได เธอจงลุกขึน้ แลวลูบนัยนตา ลูบหนาดวยน้าํ เหลียวดูทิศทั้งหลาย
แหงนดูดาว จะเปนเหตุใหละความงวงได
6. ถายังละไมได เธอควรทําไวในใจถึงอาโลกสัญญา ถือ กําหนดความสวางไวในใจ
เหมือนกัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ทําใจใหเปด ใหสวาง จะเปนเหตุใหละความงวงได
7. ถายังละไมได เธอควรเดินจงกรมสํารวมอินทรีย มีจิตใจไมคิดไปภายนอก จะเปน
เหตุใหละความงวงได
8. ถายังละไมได เธอควรสําเร็จสีหไสยาสน นอนตะแคงขวา ซอนเทาใหเลื่อมกัน มี
สติสัมปชัญญะ หมายใจวาจะลุกขึน้ เปนนิตย เมื่อตืน่ แลวควรรีบลุกขึ้นดวยตัง้ ใจวา เราจะไม
ประกอบความสุขในการนอนและการเคลิม้ หลับอีกจะเปนเหตุใหละความงวงได
พระพุทธองค ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความงวงโดยลําดับจนที่สุดถายังไมหายงวงก็
ใหนอน แตใหนอนอยางมีสติ เมื่อปรานอุบายแกงวงดังนี้แลวไดประทานพระโอวาทอีก 3 ขอ คือ
1. โมคคัลลานะ เธอจงทําไวในใจวา เราจะไมชูงวง คือ ความถือตัววาเราเปนนั่น เปน
นี่ เขาไปสูสกุล เพราะถาภิกษุถือตัวเขาไปสูสกุลดวยคิดวาเขาจะตองตอนรับเราอยางนั้นอยางนี้
ถาคนในสกุลเขามีการงานมาก ก็จะเกิดอิดหนาระอาใจ ถาเขาไมใสใจตองรับ เธอก็จะเกอเขินคิด
ไปในทางตาง ๆ เกิดความฟุงซานไมสํารวม จิตก็จะหางจากสมาธิ
2. โมคคัลลานะ เธอจงทําไวในใจวา เราจักไมพูดคําอันเปนเหตุเถียงกันเพราะถาเถียง
กันก็จะตองพูดมาก และผิดใจกัน เปนเหตุใหฟุงซานไมสํารวม และจิตก็จะหางจากสมาธิ
3. โมคคัลลานะ ตถาคตไมสรรเสริญการคลุกคลีดวยประการทั้งปวง แตก็ไมตําหนิ
การคลุกคลีไปทุกอยาง คือ เราไมสรรเสริญการคลุกคลีกับหมูชน ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต แตเรา
สรรเสริญการคลุกคลีดวยเสนาสนะ อันสงบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึง ควรแกการหลีกเรนอยูตาม
สมณวิสัย
ลําดับนั้น พระมหาโมคคัลลานะ ไดกราบทูลถามถึงขอปฏิบัติอันเปนธรรมชักนําไปสู
การสิ้นตัณหา เกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบใหจิตติดอยูพระพุทธองค ตรัสสอนในเรื่อง
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ธาตุกรรมฐาน โดยใจความวา “ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เมื่อไดสดับวาธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น ก็
ควรกําหนดธรรมเหลานั้น ในยามเมื่อเสวยเวทนา อันเปนสุขหรือทุกข หรือไมสุขไมทุกขอยางใด
อยางหนึ่ง และใหพิจารณาดังปญญา อันประกอบดวยความหนาย ความดับ และความไมยึดมั่น
จิตก็จะพนจากอาสวกิเลส เปนผูรูวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว” พระมหาโมคคัลลานะ ได
สําเร็จเปนพระอรหันตแลว ทานเปนกําลังสําคัญของพระศาสนา ชวยแบงเบาภารกิจ และยังพุทธ
ดําริตาง ๆ ใหสําเร็จดวยดี เพราะทานมีฤทธิ์มีอานุภาพยิ่งกวาพระสาวกรูปอื่น ๆ จนไดรับการยก
ยองจากพระบรมศาสดา แตงตั้งใหดํารงตําแหนง พระอัครสาวกเบื้องซาย โดยทรงยกยองใหเปน
อัครสาวกคูกับพระสารีบุตรวา“พระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา เปรียบเสมือนมารดาผูให
กําเนิดบุตร พระโมคคัลลานะ เปนพระอัครสาวกเบื้องซาย เปรียบเสมือนนางนมผูเลี้ยงทารกที่เกิด
มาแลว พระสารีบุตร ยอมแนะนําใหตั้งอยูในโสดาปตติผล พระโมคคัลลานะ ยอมแนะนําใหตั้งอยู
ในคุณเบื้องสูงขึ้นไป”
นอกจากนี้ พระมหาโมคคัลลานะ ยังเปนผูมีความสามารถในการ นวกรรม คือ งาน
กอสราง พระบรมศาสดาเคยทรงมอบหมายใหทานรับหนาที่ นวกัมมาธิฏฐายี คือ ผูควบคุมดูแล
การกอสรางวิหารบุพพาราม ที่เมืองสาวัตถี ซึ่งนางวิสาขาบริจาคทรัพยสรางถวายอีกดวย
พระมหาโมคคั ล ลานะ เมื่ อ บวชและสํ า เร็ จ เป น พระอรหั น ต แ ล ว ปรากฏว า ท า นมี
ความสามารถโดดเดนในทางอิทธิปาฏิหาริย เปนเลิศ กวาภิกษุทั้งหลาย ทานสามารถแสดงฤทธิ์
ไปยังภูมิของสัตวนรก และไปโลกสวรรคชั้นตาง ๆ ได ทานไดพบเห็นสัตวนรกในขุมตาง ๆ ทีไ่ ดเสวย
ความสุขจากการทําบุญไวในเมืองมนุษยเชนกัน ทานไดนําขาวสารของสัตวนรกและของเทพบุตร
เทพธิ ด าเหล า นั้ น มาแจ ง แก บ รรดาญาติ แ ละชนทั้ ง หลายให ท ราบ ทํ า ให บ รรดาญาติ แ ละชน
เหลานั้นพากันละเวนกรรมชั่วลามกอันจะพาตนไปเสวยผลกรรมในนรก พากันสรางบุญกุศล อันจะ
นําตนไปสูสุคติโลกสวรรค และพรอมกันนั้นก็พากันทําบุญอุทิศไปใหแกญาติของตน เหลาชนบาง
พวกที่ไมมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็พากันละทิ้งลัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ทําใหพวกเดียรถียทั้งหลายตองเสื่อมจากลาภสักการะ เปนอยูลําบาก
อดอยากขึ้นเรื่อย ๆ
วันเวลาผานไปตามลําดับ เขาสูปจฉิมโพธิกาล ขณะที่ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ
พักอยูที่กาฬศิลา ในมคธชนบทนั้นพวกเดียรถีย ทั้งหลาย มีความโกรธแคนพระมหาโมคคัลลาน
เถระ เปนอยางมาก เพราะความที่ทานมีฤทธานุภาพมาก สามารถกระทําอิทธิฤทธิ์ ไปเยี่ยมชม
สวรรคและนรกได แลวนําขาวสารมาบอกแกญาติมิตรของผูไปเกิดในสวรรคและนรกใหไดทราบ
ประชาชนทั้งหลายจึงพากันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทําใหพวกเดียรถีย ตองเสื่อมคลายความ

25
เคารพนับถือจากประชาชน ลาภสักการะก็เสื่อมลง ความเปนอยูก็ลําบากฝดเคือง จึงปรึกษากัน
แลวมีความเห็นอันเดียวกันวา “ตองกําจัดพระมหาโมคคัลลานะ เพื่อตัดปญหา” ตกลงกันแลว ก็
เรี่ยไรเงินทุนจากบรรดาศิษย และอุปฏฐากของตนเมื่อไดเงินมาพอแกความตองการแลว ไดติดตอ
จางโจรใหฆาพระเถระ พวกโจรใจบาป ไดรับเงินสินบนแลวพากันไปลอมจับพระเถระถึงที่พัก แต
พระเถระรูตัวและหลบหนีไปไดถึง 2 ครั้ง ในครั้งที่ 3 พระเถระไดพิจารณาเห็นกรรมเกา ที่ตนเคยทํา
ไวในอดีตชาติติดตามมา และเห็นวากรรมเกานั้นทําอยางไรก็หนีไมพน จึงยอมใหพวกโจรจับอยาง
งายดาย และถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลวไมมีชิ้นดี พวกโจรแนใจวาทานตายแลว จึง
นํารางของทานไปทิ้งในปาแหงหนึ่ง แลวพากันหลบหนีไป
พระมหาโมคคั ล ลานเถระ คิ ด ว า “เราควรไปกราบทู ล ลาพระผู มี พ ระภาค ก อ นจึ ง
ปรินิพพาน” ดังนี้แลวก็เรียบเรียงสรีรกายประสานกระดูกผูกหมั่นดวยกําลังฌาน เหาะมาเฝาพระ
บรมศาสดา ถวายบังคมแลวกราบทูลลาปรินิพพาน พระพุทธองคตรัสถามวา
“โมคคัลลานะ เธอจะปรินิพพาน ที่ไหน เมือ่ ไร ?”
“ขาพระองค จะนิพพานที่กาฬศิลาในวันนี้ พระเจาขา”
“โมคคัลลานะ ถาอยางนั้น เธอจงแสดงธรรมแกตถาคตกอน ดวยวาการไดเห็นพระ
เถระเชนเธอนี้ จะไมมีอีกแลว”
พระเถระไดรับพระพุทธบัญชาเชนนั้นจึงทําปาฏิหาริยเหาะขึ้นไปบนอากาศแสดงพระ
ธรรมเทศนาแลวลงมาถวายอภิวาทกราบทูลลาไปยังกาฬศิลา และปรินิพพาน ณ ที่นั้น ตรงกับวัน
แรม 15 ค่ํา เดือน 12 หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได 15 วัน พระผูมีพระภาค เสด็จไปพรอมดวย
ภิกษุสงฆทั้งหลาย ทรงเปนองคประธานจุดเพลิงฌาปนกิจศพใหทาน ขณะนั้น ฝนดอกไมทิพยตก
ลงมาโดยรอบบริเวณ มหาชนพากันประชุมทําสักการะอัฐิธาตุตลอด 7 วัน พระพุทธองคโปรดให
สรางเจดียบรรจุอัฐิไว ณ ที่ใกลซุมประตูแหงพระเชตะวัดมหาวิหารนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อพระอัครสาวกทั้งขวาและซายนิพพานหมดแลว ก็เปรียบประหนึ่งตนหวาแกที่กิ่งใหญทงั้ สองหัก
ลงแลว คงเหลือแตพระอานนท ผูเปนพุทธอุปฏฐากเพียงองคเดียว เที่ยวติดตามประการหนึ่งวาเงา
ตามพระองค ฉะนั้น
พระธาตุของพระโมคคัลลานะ “สัณฐานกลมเปนปริมณฑลอยางหนึ่ง รีเปนผลมะตูม
แลเมล็ดทองหลางก็มี แลเมล็ดสวาทก็มี เปนเมล็ดคําก็มี สีเหลืองเหมือนหวายตะคาบาง สีขาวบาง
เขียวช้ําในและลายไขนกบาง ราวเปนสายเลือดบาง"
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ภาพที่ 5 พระธาตุของพระโมคคัลลานะ
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
ประวัติพระอานนทเถระ เอตทัคคะในทางผูเปนพหูสูตร พระอานนท เปนพระราชโอรส
ของพระสุกโกทนะ ผูเปนพระกนิษฐาของพระเจาสุทโธทนะ พระมารดานามวา พระนางกีสาโคตมี
มีศักดิ์เปนพระอนุชาของพระบรมศาสดา (พระราชโอรสของพระเจาอา) ออกบวชพรอมกับเจาชาย
อนุรุทธะและอุบาลี (ศึกษาประวัติเบื้องตนในประวัติของพระอนุรุทธเถระ) เมื่อทานบวชแลว ไดฟง
โอวาทจากรพปุณณมันตานี ไดบรรลุเปนพระโสดาบัน
ในชวงปฐมโพธิกาลหลังจากตรัสรูแลว 20 พรรษานั้น ยังไมมีพระภิกษุใดปฏิบัติรับใช
พระพุทธองคเปนประจํา มีแตพระภิกษุผลัดเปลี่ยนวาระกันปฏิบัติ เชน พระนาคสมาละ พระนาคิ
ตะ พระอุปวาณะ พระสาคตะ และพระเมฆิยะ เปนตน บางคราวการผลัดเปลี่ยนบกพรอง องคที่
ปฏิบัติอยูออกไป แตองคใหมยังไมมาแทน ทําใหพระพุทธองคตองประทับอยูตามลําพังขาดผู
ปฏิบัติ บางครั้งพระภิกษุผูปฏิบัติ ก็ดื้อดึงขัดรับสั่งของพระพุทธองค เชน ครั้งหนึ่ง เปนวาระของ
พระนาคสมาลเถระ ทานไดตามเสด็จพระพุทธองคไปทางไกล พอถึงทาง 2 แพรง พระเถระทราบ
ทูลวา “ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคเสด็จไปทางนี้เถิด พระเจาขา”
“อยาเลย นาคสมาละ ไปอีกทางหนึ่งจะดีกวา”
พระนาคสมาละ ไมยอมเชื่อฟงพระดํารัส ขอแยกทางกับพระพุทธองค ทําทาจะวาง
บาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคที่พื้นดิน พระพุทธองคจึงตรัสวา “นาคสมาละ เธอจงสงบาตร
และจีวรมาใหตถาคตเถิด”
พระนาคสมาละ ถวายบาตรและจีวรแดพระพุทธองคแลวแยกทางเดินไปตามที่ตน
ตองการ ไปไดไมไกลนักก็ถูกพวกโจรทํารายจนศีรษะแตกแลวแยงชิงเอาบาตรและจีวรไป ทั้งที่
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เลือดอาบหนารีบกลับมาเฝาพระบรมศาสดา กราบทูลเลาเรื่องใหทรงทราบ พระพุทธองคจึงตรัสวา
“อยาเสียใจไปเลย นาคสมาละ ตถาคตหามเธอก็เพราะเหตุนี้”
พระพุทธองค ไดรับความลําบากพระวรกายเพราะถูกปลอยใหประทับอยูตามลําพัง
หลายครัง้ จึงมีพระดํารัสรับสั่งใหภิกษุสงฆเลือกสรรภิกษุทําหนาที่ปฏิบัติพระองคเปนประจํา ภิกษุ
ทั้งหลายมีฉันทามติมอบหมายใหพระอานนทเถระรับหนาที่เปนพุทธอุปฏฐากตลอดกาลเปนนิตย
ดวยเห็นวาทานเปนผูม ีสติปญ
 ญา ขยัน อดทน รอบคอบ และเปนพระญาติใกลชิด ยอมจะทราบ
พระอัธยาศัยเปนอยางดี
แตกอนทีพ่ ระเถระจะตอบรับทําหนาทีเ่ ปนพุทธอุปฏฐากนั้น ทานไดกราบทูลขอพร 8
ประการ ดังนี้
1. ขออยาประทานจีวรอันประณีตแกขาพระองค
2. ขออยาประทานบิณฑบาตอันประณีตแกขาพระองค
3. ขอไดโปรดอยาใหขาพระองคอยูในที่ประทับของพระองค
4. ขอไดโปรดอยาพาขาพระองคไปในที่นมิ นต
5. ขอพระองคจงเสด็จไปสูที่นิมนต ที่ขา พระองครับไว
6. ขอใหขาพระองคพาบริษัททีม่ าจากแดนไกลเขาเฝาพระองคไดในขณะที่มาถึงแลว
7. ถาขาพระองคเกิดความสงสัยขึ้นเมื่อใดขอใหขาพระองคเขาเฝาทูลถามความ
สงสัยไดเมื่อนัน้
8. ถาพระองคแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใด ในที่ลับหลังขาพระองคขอไดโปรดตรัส
พระธรรมเทศนาเรื่องนั้น แกขาพระองคอีกครั้ง
พระบรมศาสดา ไดสดับคํากราบทูลขอพรของพระอานนทเถระแลว ไดตรัสถามถึงคุณ
และโทษของพร 8 ประการวา“ดูกอนอานนท เธอเห็นคุณและโทษอยางไร จึงขออยางนั้น ?”
“ขาแตพระผูมีพระภาค ถาขาพระองคไมไดรับพรขอที่ ๑-๔ ขางตน ก็จะมีคนพูดติฉิน
นินทา ไดวา พระอานนท ปฏิบัติบํารุงอุปฏฐากพระบรมศาสดา จึงไดลาภสักการะมากมายอยางนี้
การปฏิบัติอุปฏฐากมิไดหนักหนาอะไรเลย และถาขาพระองคไมไดรับพรขอที่ ๕-๗ ก็จะมีคนพูดได
อีกวาพระอานนท จะบํารุงอุปฏฐากพระบรมศาสดาไปทําไม แมกิจเพียงเทานี้ พระพุทธองคก็ไม
ทรงอนุเคราะห อนึ่ง โดยเฉพาะถาขาพระองคไมไดรับพรขอสุดทายแลว หากมีผูมาถามขาพระองค
วา ธรรมขอนี้พระพุทธองคทรงแสดงที่ไหน ถาขาพระองคไมทราบ เขาก็จะตําหนิไดวา พระอานนท
ติดตามพระบรมศาสดาไปทุกหนแหง ดุจเงาตามพระองค แตเหตุไฉนจึงไมรูแมแตเรื่องเพียงเทานี้
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“ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นคุณและโทษ ดังกลาวมานี้ จึงไดกราบทูลขอพร
ทั้ง 8 ประการนั้น พระเจาขา”
พระบรมศาสดา เมื่อไดสดับคําชี้แจงของพระอานนทแลว จึงประทานสาธุการ และ
พระราชทานอนุญ าตให ต ามที่ ข อทุก ประการ ตั้ง แตนั้ น มา ท า นพระเถระก็ ปฏิ บัติ ห นา ที่บํ า รุ ง
อุปฏฐากพระพุทธองคตลอดมา ตราบเทาถึงเสด็จเขาสูปรินิพพาน
พระเถระ ไดปฏิบัติหนาที่อุปฏฐากพระบรมศาสดาดวยความอุตสาหะมิไดบกพรอง อีก
ทั้งมีความจงรักภักดีเปนอยางยิ่ง แมแตชีวิตของตนก็ยอมสละแทนพระพุทธองคได เชน ในคราวที่
พระเทวทัตยุยงใหพระเจาอชาตศัตรูปลอยชางนาฬาคีรี ดวยหวังจะใหทําอันตรายพระพุทธองค
ขณะเสด็จออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ในขณะที่ชางนาฬาคีรีวิ่งตรงเขาหาพระพุทธองคนั้น พระ
อานนทเถระผูเปยมลนดวยความกตัญูและความจงรักภักดี ไดยอมมอบกายถวายชีวิตเปนพุทธ
บูชา ไดออกไปยืนขวางหนาชางไว หวังจะใหทําอันตรายตนแทน แตพระพุทธองคไดทรงแผพระ
เมตตาไปยังชางนาฬาคีรี ดวยอํานาจแหงพระเมตตาบารมี ทําใหชางสรางเมาหมดพยศ ลดความ
ดุรายยอมหมอบถวายบังคมพระบรมศาสดาแลวลุกขึ้นเดินกลับเขาสูโรงชาง ดวยอาการอันสงบ
พระอานนทเถระ ไดปฏิบัติพระพุทธองคอยางใกลชิด มิไดประมาทพลาดพลั้ง ไดฟง
พระธรรมเทศนาทั้งที่ทรงแสดงแกตนและผูอื่น ทั้งที่แสดงตอหนาและลับหลัง อีกทั้งทานเปนผูมี
สติปญญาทรงจําไวไดมาก จึงเปนผูฉลาดในการแสดงธรรม พระบรมศาสดาทรงยกยองทานใน
ตําแหนงเอตทัคคะเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งปวง ถึง 5 ประการ คือ เปนพหูสูต เปนผูมีสติ เปนผูมี
คติ เปนผูมีความเพียร และเปนพุทธอุปฏฐาก
ในกาลที่พระพุทธองคใกลปรินิพพาน พระอานนทเถระมีความนอยเนื้อต่ําใจที่ตนยัง
เปนปุถุชนอยู อีกทั้งพระบรมศาสดาบรมครูก็จะเสด็จเขาสูพระปรินิพพานในอีกไมชา จึงหลีก
ออกไปยืนรองไหแตเพียงผูเดียวขางนอก พระพุทธองครับสั่งใหภิกษุไปเรียกเธอมาแลว ตรัสเตือน
ใหเธอคลายทุกขโทมนัสพรอมทั้งตรัสพยากรณวา“อานนท เธอจะไดบรรลุเปนพระอรหันต ในวันทํา
ปฐมสังคายนา”
เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแลว พระมหากัสสปเถระไดนัดประชุม พระอรหั น ต
ขีณาสพ จํานวน 500 องค เพื่อทําปฐมสังคายนา โดยมอบใหพระอานนทรับหนาที่วิสัชนาพระสูตร
และพระอภิธรรม แตเนื่องจากพระอานนทยังเปนปุถุชนอยู ทานจึงเรงทําความเพียรอยางหนักแตก็
ยังไมสําเร็จจนเกิดความออนเพลีย ทานจึงปรารภที่จะพักผอนอิริยาบถสักครู จึงเอนกายลงบน
เตียง ในขณะที่เทาพนจากพื้น ศีรษะกําลังจะถึงหมอน ทานก็สําเร็จเปนพะอรหันต ในระหวาง
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อิริยาบถทั้ง 4 คือ ไมไดอยูในอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่งทั้ง 4 อยาง คือ อิริยาบถยืน เดิน นั่ง หรือ
นอน นับวาทานบรรลุเปนพระอรหันตแปลกกวาพระเถระรูปอื่น ๆ
พระอานนทเถระ ดํารงอายุสังขารอยูนานถึง 120 ป พิจารณาเห็นวาสมควรที่จะ
ปรินิพพานไดแลว ทานจึงเชิญญาติทั้งฝายศากยะและฝายโกลิยะ ไปที่ริมฝงแมน้ําโรหิณี ซึ่งกั้นเขต
แดนระหวางกรุงกบิลพัสดุ และกรุงเทวทหะ กอนที่จะปรินิพพาน ทานเหาะขึ้นไปบนอากาศได
แสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและพระประยูรญาติทั้งสองฝาย ตลอดทั้งพุทธบริษัทอื่น ๆ เมื่อจบพระ
ธรรมเทศนาแลวทานไดตั้งสัตยาธิษฐานวา“เมื่ออาตมานิพพานแลว ขอใหอัฐิธาตุของอาตมานี้จง
แยกออกเปน 2 สวน จงตกลงที่ฝงกรุงกบิลพัสดุ ของพระประยูรญาติฝายศากยวงศ สวนหนึ่ง และ
จงตกที่ฝงกรุงเทวทหะของพระประยูรญาติฝายโกลิยวงศสวนหนึ่ง เพื่อปองกันมิใหพระประยูรญาติ
ทั้งสองฝายทะเลาะวิวาทกันเพราะแยงอัฐิธาตุ”
ครั้นอธิษฐานเสร็จแลว ก็ดับขันธปรินิพพาน ณ เบื้องบนอากาศ ในทามกลางแมน้ํา
โรหิณี นั้น เตโชธาตุก็เกิดขึ้น เผาสรีระของทานเหลือแตกระดูกและแยกออกเปน 2 สวน แลวตกลง
บนพื้นดินของ 2 ฝงแมน้ําโรหิณีนั้นสมดังที่ทานอธิษฐานไวทุกประการทานไดชอื่ วาเปนพุทธสาวกที่
ไดบรรลุกิเลสนิพพาน และขันธนิพพานแปลกกวาพระสาวกรูปอื่น ๆ
พระธาตุของพระอานนท “สัณฐานดังใบบัวเผื่อน พรรณดําดังน้าํ รักอยางหนึง่ สีขาว
สะอาดดังสีเงินอยางหนึง่ "

ภาพที่ 6 พระธาตุของพระอานนท
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
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นอกจากพุท ธสาวก ที่ เ ป น พระอรหั น ต ในสมั ย พุ ท ธกาลแล ว ในประเทศไทยก็ยั ง มี
พระสงฆมากมายที่เครงครัดในการปฏิบัติธรรม และกาวขึ้นสูชั้นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา เมื่อ
มรณภาพลง ภายหลังจากการฌาปณกิจแลวเสนผม ฟน หรือกระทั่งชานหมากก็ดี มิไดไฟโดนเผา
มอดไหมไปดวย กลับคอยๆแปรเปลี่ยนเปนผลึกใหญนอย สีสันตางๆ คลายกรวดคลายแกว เพิ่ม
ลดจํานวนไดเอง เรียกวา กระดูกของพระอริยสงฆเหลานั้น ไดแปรเปลี่ยนเปน “พระธาตุ” ปรากฎ
ใหเห็นเปนที่นาเลื่อมใส และไดรับการเคารพสักการะสืบเรื่อยมาจากพุทธศาสนิกชนจนถึงทุกวันนี้
รายนามของพระสงฆ ส าวก ในประเทศไทยที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรม จนเมื่ อ มรณภาพแล ว
หลงเหลือเปนพระธาตุ มีดังนี้
สกลนคร
1.หลวงปูมนั่ ภูริทัตโต
วัดปาสุทธาวาส
2.หลวงปูครูบาพรหมา พรหมจักรโก
วัดพระพุทธบาทตากผา
ลําพูน
3.หลวงปูสิงหทอง ธัมมวโร
วัดปาแกวบานชุมพล
สกลนคร
4.หลวงปูครูบาบุญปน
วัดรองขุม
เชียงใหม
5.หลวงปูคําตัน ฐิตธัมโม
วัดปาดานศรีสําราญ
หนองคาย
วัดหนองปาพง
อุบลราชธานี
6.หลวงปูชา สุภัทโท
7.หลวงปูเขง โฆษธัมโม
วัดปาสีหพ นม
สกลนคร
8.หลวงปูสิม พุทธจาโร
วัดถ้ําผาปลอง
เชียงใหม
9.หลวงปูวนั อุตตโม
วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม
สกลนคร
10.หลวงปูตวน
วัดกลวย
อยุธยา
11.หลวงปูเสาร กันตสีโล
วัดดอนธาตุ
อุบลราชธานี
12.หลวงปูขาว อนาลโย
วัดถ้ํากลองเพล
อุดรธานี
วัดเจติยาคีรีวหิ าร
หนองคาย
13.หลวงปูจวน กุลเชฏโฐ
14.หลวงปูพุธ ฐานิโย
วัดปาสาลวัน
นครราชสีมา
15.หลวงปูบญ
ุ จันทร กมโล
วัดสันติกาวาส
อุดรธานี
16.หลวงปูคําฟอง มิตตภานี
วัดปาศรีสะอาด
สกลนคร
17.หลวงปูดูลย อตุโล
วัดบูรพาราม
สุรินทร
18.หลวงปูหลุย จันทสาโร
วัดถ้ําผาบิ้ง
เลย
วัดดอยแมปง
เชียงใหม
19.หลวงปูแหวน สุจิณโณ
20.หลวงปูมหาบุญมี สิริธโร
วัดปาวังเลิง
มหาสารคาม
21.หลวงปูสาม อกิญจโน
วัดปาไตรวิเวก
สุรินทร
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22.หลวงปูกอง จันทวังโส
23.หลวงพอเทพ ถาวโร
24.หลวงปูเมตตาหลวง
25.สมเด็จพระมหามุนีวงศ (สนั่น)
26.หลวงพอประยุทธ ธัมยุทโต
27.หลวงปูหลา เขมปตโต
28.ทานเจาคุณภาวนาฯ

หลวงปูมนั่ ภูริทัตโต

วัดสระมณฑล
วัดทาแคนอก(เทพนิมิตร)
วัดเทพพิทักษปุณณาราม
วัดนรนารถสุนทริการาม
วัดปาผาลาด
วัดบรรพตคีรี(ภูจอกอ)
วัดเทพศิรินทร

อยุธยา
ลพบุรี
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
กาญจนบุรี
มุกดาหาร
กรุงเทพฯ

หลวงปูพระสุพรหมญาณเถระ หลวงปูสิงหทอง ธัมมวโร

หลวงปูครูบาบุญปน

หลวงปูคําตัน ฐิตธัมโม

หลวงปูเขง โฆษธัมโม

หลวงปูสิม พุทธาจาโร

หลวงปูช า สุภัทโท

หลวงปูวนั อุตตโม

ภาพที่ 7 รวมภาพพระธาตุอริยสงฆของไทย
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระอรหันตธาตุสมัยกึง่ พุทธกาล [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ 20 มิถุนายน
2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
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หลวงปูตวน

หลวงปูเสาร กันตสีโล

หลวงปูข าว อนาลโย

หลวงปูบ ุญจันทร กมโล

หลวงปูคําฟอง มิตตภานี

หลวงปูแหวน สุจณ
ิ โณ

หลวงปูจวน กุลเชฏโฐ

หลวงปูพุธ ฐานิโย

หลวงปูด ูลย อตุโล

หลวงปูหลุย จันทสาโร

หลวงปูมหาบุญมี สิริธโร

ภาพที่ 8 รวมภาพพระธาตุอริยสงฆของไทย (ตอ)
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระอรหันตธาตุสมัยกึง่ พุทธกาล [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ วันที่ 20
มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
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สถานทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ในพระไตรปฎก เลมที่ 33 คัมภีรขุททกนิกายพุทธวงศ กลาวถึงพระสถูปประดิษฐาน
พระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจาที่ไดมมี าแลว 25 พระองค ดังนี้
1. พระทีปง กรพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 35 โยชน ประดิษฐานที่เมืองนันทาราม
2. พระโกณฑัญญะพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 7 โยชน ประดิษฐานที่เมืองนันทาราม
3. พระมงคลพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 30 โยชน ประดิษฐานทีพ่ ระราชอุทยานเวสสระ
มีพระสถูปสูง 4 โยชน ประดิษฐานที่เมืองอังคาราม
4. พระสุมนะพุทธเจา
5. พระอโนมทัสสีพทุ ธเจา
มีพระสถูปสูง 25 โยชน ประดิษฐานที่เมืองธรรมาราม
6. พระนารทพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 4 โยชน ( ไมระบุสถานที่ประดิษฐาน )
7. พระปทุมุตตระพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 12 โยชน ประดิษฐานที่เมืองนันทาราม
8. พระสุชาตะพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 3 คาวุต ประดิษฐานที่เมืองเสลาราม
9. พระปยทัสสีพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 3 โยชน ประดิษฐานที่เมืองอัสสัตถาราม
10.พระธัมมทัสสีพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 3 โยชน ประดิษฐานที่เมืองเกสาราม
11.พระสิทธัตถะพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 4 โยชน ประดิษฐานที่เมืองอโนมาราม
12.พระติสสะพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 3 โยชน ประดิษฐานที่เมืองนันทาราม
มีพระสถูปสูง 7 โยชน ประดิษฐานที่เมืองสุมิตตาราม
13.พระวิปสสีพุทธเจา
14.พระสิขีพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 3 โยชน ประดิษฐานที่เมืองอัสสาราม
15.พระกกุสนั ธะพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 3 คาวุต ประดิษฐานที่เมืองเขมาราม
16.พระกัสสปะพุทธเจา
มีพระสถูปสูง 1 โยชน ประดิษฐานที่เมืองเสตัพยาราม
17. พระเรวตะพุทธเจา
18. พระโสภิตะพุทธเจา
19. พระปทุมตุ ตระพุทธเจา
20. พระสุเมธะพุทธเจา
21. พระ อัตถทัสสีพทุ ธเจา
กระจัดกระจายไปในที่ตาง ๆ
22. พระปุสสะพุทธเจา
23. พระเวสสภูพุทธเจา
24. พระโกนาคมนะพุทธเจา
25. พระโคดมพุทธเจา
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สําหรับพระโคดมพุทธเจานั้น เมื่อครั้งเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น บรรดามัลลกษัตริย
ตาง ๆ ไดทําการสรางสถูปเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค โดยมีโทณพราหมณเปน
ประธานผูดําเนินการแจกจาย รวมทั้งสิ้น 8 แหง คือ
1. พวกเจาลิจฉวี
ทรงสรางสถูปบรรจุที่กรุงเวสาลี
ทรงสรางสถูปบรรจุที่กรุงกบิลพัสดุ
2. พวกเจาศากยะ
3. พวกเจาถูลี
ทรงสรางสถูปบรรจุที่เมืองอัลลกัปปะ
4. พวกเจาโกลิยะ
ทรงสรางสถูปบรรจุที่เมืองรามคาม
5. มหาพราหมณ
สรางสถูปบรรจุที่เมืองเวฏฐทีปกะ
6. พวกเจามัลละแหงเมืองปาวา ทรงสรางสถูปบรรจุที่เมืองปาวา
7. พระเจาอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ทรงสรางสถูปบรรจุที่กรุงราชคฤห
8. พวกเจามัลละแหงกรุงกุสนิ ารา ทรงสรางสถูปบรรจุที่กรุงกุสนิ าร
นอกจากนี้ ในคัมภีรยังไดกลาวถึงพระบรมสารีริกธาตุที่ไมแตกกระจาย 7 องคไวดวย
ไดแก
1. พระเขี้ยวแกวบนดานขวา
ประดิษฐานอยูในพระจุฬามณีเจดีย ณ สวรรคชั้น
ดาวดึงส
2. พระเขี้ยวแกวบนดานซาย
ประดิษฐาน ณ คันธารบุรี (ปจจุบันประดิษฐานอยู
ในเจดียวัดหลิงกวง ประเทศจีน)
3. พระเขี้ยวแกวลางดานขวา
ประดิษฐาน ณ แควนกาลิงคะ(ปจจุบันประดิษฐาน
อยูในวิหารวัดพระธาตุเขี้ยวแกว เมืองแคนดี ประเทศ ศรีลังกา)
4. พระเขี้ยวแกวลางดานซาย
ประดิษฐานอยูในดินแดนของพระราชาเผานาค
5. พระรากขวัญ(ไหปลารา)ดานซายและพระอุณหิส (หนาผาก) ประดิษฐานอยูในทุสส
เจดีย ณ พรหมโลก
6. พระรากขวัญดานขวา
ประดิษฐานอยูในพระจุฬามณีเจดีย ณ สวรรคชั้น
ดาวดึงส
7. พระทนต 40 ซี่ พระโลมา(ขน)ทั่วพระวรกาย(90000 เสน) และพระนขา (เล็บ) ทั้ง
20 เทพยดาในหมื่นจักรวาลนําไปบูชาในจักรวาลของตน
พระมหากัสสปะ และพระเจาอชาตศัตรูรวมพระบรมสารีริกธาตุ ภายหลังเมื่อ
เหลากษัตริยผูครองนครไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในสถูป ณ เมืองของตนแลว
พระบรมสาวกของพระพุทธเจาองคหนึ่ง คือ พระมหากัสสปะเล็งเห็นวากาลตอไปในอนาคตนั้น
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คนจะไม เ อาใจใส บู ช าสั ก การะ และบู ร ณะบํ า รุ ง พระสถู ป เหล า นั้ น จนเป น เหตุ ใ ห พ ระบรม
สารีริกธาตุอันตรธานไป คือ ไมปรากฏใหคนเห็น และจะทําใหชาวโลกไมไดรับประโยชนเกื้อกูล
พระมหากัสสปะไดถวายคําแนะนําแดพระเจาอชาตศัตรูซึ่งเปนกษัตริยผูครองนครใน
สมัยนั้นใหประกอบพิธี "ธาตุนิทาน" คือการฝงพระธาตุ โดยมีหลักฐานปรากฎในตํานานธาตุ
นิทานบอกวา ใน พ.ศ. 8 พระมหากัสสปะไดใชอิทธิฤทธิ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองตาง
ๆ (ยกเวนจากเมือง รามคาม) มายังเมืองกรุงราชคฤห โดยที่กษัตริยผูครองนครตาง ๆ นั้นไมทราบ
พระเจาอชาตศัตรูทรงมีพระบัญชาใหขุดหลุมลึก 80 ศอก ดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของกรุงราชคฤห เอาแผนโลหะปูขางลาง สรางเรือนขนาดเล็กดวยทองแดง แลวจึงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ลงใน
- กลองไมจนั ทนเหลือง 8 ชั้น บรรจุลงใน สถูปไมจันทนเหลือง 8 ชั้น แลวบรรจุลงใน
- กลองงา 8 ชั้น บรรจุลงใน สถูปงา 8 ชั้น แลวบรรจุลงใน
- กลองแกว 8 ชั้น บรรจุลงใน สถูปแกว 8 แลวบรรจุลงใน
- กลองทองคํา 8 ชั้น บรรจุลงใน สถูปทองคํา 8 ชั้น แลวบรรจุลงใน
- กลองเงิน 8 ชั้น บรรจุลงใน สถูปเงิน 8 ชั้น แลวบรรจุลงใน
- กลองแกวมณี 8 ชั้น บรรจุลงใน สถูปแกวมณี 8 ชั้น แลวบรรจุลงใน
- กลองแกวแดง 8 ชั้น บรรจุลงใน สถูปแกวแดง 8 ชั้น แลวบรรจุลงใน
- กลองแกวลาย 8 ชั้น บรรจุลงในสถูปแกวลาย 8 ชั้น แลวบรรจุลงใน
- กลองแกวผลึก 8 ชั้น บรรจุลงในสถูปแกวผลึก 8 ชั้น
สถูปแกวผลึกนี้จะเปนสถูปชั้นนอก รวมการซอนชั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งสิ้น
144 ชั้น และมีการจารึกขอความไววา “ในขางหนาโนน เมื่อใด ปยทาสกุมารไดเสวยราชย เปนพระ
เจาอโศกธรรมราชา เมื่อนั้น พระองคจักกระทําพระบรมธาตุเหลานี้ใหแพรหลาย”
พระโมคคัลลีบุตรติสสะ และพระเจาอโศกมหาราชกระจายพระบรมสารีริกธาตุ
ครั้นถึง พ.ศ. 218 พระเจาอโศกขึ้นครองราชย ไดพบกับสามเณรนิโครธ และทําใหพระองคทรง
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงทรงอุปถัมภพระโมคคัลลีบุตรติสสะใหทําสังคายนาพระพุทธศาสนา
ขึ้น นับเปนครั้งที่ 3 นอกจากนี้พระองคเองยังไดเสด็จจาริกไปกราบไหวบูชาสถานที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนาตาง ๆ ตลอดจนใหความอุปถัมภบูรณะบํารุงพุทธศาสนสถานที่ชํารุด และไดพบ
พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระสถูปที่พระเจาอชาตศัตรูทรงสรางขึ้น จึงไดรับสั่งใหสรางสถูป
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปนจํานวน 84000 องค ประดิษฐานไวในที่ตาง ๆ ทั้งในและนอก
พระราชอาณาจั ก ร สั น นิ ษ ฐานกั น ว า เมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระองค ท รงส ง คณะสมณทู ต ออกไปประกาศ
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พระพุทธศาสนายังที่ตาง ๆ ทั้งในและนอกพระราชอาณาจักร ไดมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ไปดวย ทําใหพระบรมสารีริกธาตุกระจายไปในนานาประเทศตั้งแตบัดนั้นมา
ในสมัยตอมา จากหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดี พบขอนาสังเกตบางประการใน
การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กลาวคือ กอนการบรรจุในองคพระสถูป หรือฝงใตดินตองมีภาชนะ
บรรจุกอน โดยชั้นในสุดสวนใหญใชตลับไมจันทร เพราะมีกลิ่นหอม ซึ่งถือวาเปนการบูชาพระบรม
สารีริกธาตุอยางหนึ่ง จากนั้นบรรจุซอนลงในตลับทอง เงิน นาก ฯลฯ เปนชั้น ๆ จนถึงชั้นนอกสุด
เปนวัสดุที่มีความแข็งแรง เชน หิน หรือโลหะ เปนตน
นอกจากการบรรจุในพระสถูปแลว ยังอาจบรรจุบนยอดพระเศียรพระพุทธรูป หรือ
บรรจุในโบสถ โดยมีบุษบกรองรับอยางเหมาะสม

ภาพที่ 9 พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ บรรจุอยูในเจดียว ดั ราชบูรณะ จ.พิษณุโลก
ที่มา : ชมรมรักษพระบรมธาตุแหงประเทศไทย, ปาฏิหาริยพระบรมสารีริกธาตุในประวัติศาสตร
ไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.rakpratat.com/
การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
จากพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร เลมที่2 กลาวถึงเมื่อ
ใกลกาลปรินิพพานของพระพุทธเจา พระอานนทไดทูลถามพระองคถึงการปฏิบัติตอพระสรีระของ
พระพุทธเจา พระองคไดตรัสตอบพระอานนทวา“ดูกรอานนท พึงปฏิบัติในสรีระตถาคต เหมือนที่
เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ” และตรัสอธิบายตอไปวา “เขาหอพระสรีระพระเจา
จักรพรรดิดวยผาใหมแลวซับดวยสําลีแลวหอดวยผาใหม โดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระจักรพรรดิ
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ดวยผา 500 คู แลวเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กอันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวยรางเหล็กอื่น แลว
กระทําจิตกาธารดวยไมหอมลวน ถวายพระเพลิงพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ สรางสถูปของพระเจา
จักรพรรดิไวที่หนทางใหญ 4 แพรง เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ ดวยประการฉะนี้แล
พวกกษัตริยผูเปนบัณฑิตเปนตน พึงปฏิบัติในสรีระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติพระสรีระพระเจา
จักรพรรดิ พึงสรางสถูปของตถาคตไวที่หนทางใหญ 4 แพรง ชนเหลาใดจักยกขึ้นซึ่งมาลัย
ของหอมหรือจุณจักอภิวาท หรือจักยังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้น การกระทําเชนนั้น จัก
เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน”
เหตุทพี่ ระองคตรัสใหปฏิบัติตอพระสรีระของพระองคเชนนัน้ เพราะวาพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ถือเปนหนึง่ ในถูปารหบุคคล 4 จําพวก อันไดแก
1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ
2. พระปจเจกสัมพุทธเจา
3. สาวกของพระตถาคต และ
4. พระเจาจักรพรรดิ
จึงเห็น ไดวาการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเปรียบเสมือนองคพระตถาคตอรหัน ต
สัมมาสัมพุทธเจานั้น กระทําไดโดยการถวายซึ่งของหอม มีดอกไม ธูป เทียน เปนตน หรือจะบูชา
ดวยการทําจิตใจของตนใหเลื่อมใสในพระบรมสารีริกธาตุ นอมรําลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธ
องค และมั่นคงในความดี ก็ยอมเกิดประโยชน และความสุขแกผูบูชาไปตลอดกาลนาน
อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาทรงตรัสสรรเสริญการบูชาดวยการปฏิบัติตามพระธรรม
คําสั่งสอนของพระองค กวาการบูชาดวยเครื่องสักการะใด ๆ ดังความตอนหนึ่งวา “ผูใดแล จะเปน
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติ
ตามธรรมอยู ผูนั้นยอมชื่อวาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคตดวยการบูชาอยางยอด”
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บทที่ 3
พระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย
พุทธศาสนาในประเทศไทย
จากบทที่ 2 ไดกลาวถึงบทบาทของพระเจาอโศกมหาราชตอการบํารุงพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรือง โดยพระองคทรงใหการอุปถัมภพุทธศาสนาอยางกวางขวางดังปรากฎเปนหลักฐานที่
พุทธศาสนิกชนทราบกันดี คือ
1. จัดการสังคายนาขึ้นเปนครั้งที่ 3 โดยมีพระโมคคัลลีบุตรเปนประธาน และ
2. จั ด ให มี ก ารเผยแผ พุ ท ธศาสนาสู น านาประเทศ โดยการจั ด ตั้ ง คณะสมณฑู ต
เดินทางจาริกไปยังดินแดนตาง ๆ โดยรอบ แบงออกเปน 9 สาย ดังนี้
2.1 พระรักขิตเถระไปยังวันวาสีประเทศ (แวนแควนกะนาราเหนือ เมืองบอม
เบย)
2.2 พระธรรมรักขิตเถระไปยังปรันตปะประเทศ (แวนแควนตอนชายทะเลเหนือ
เมืองบอมเบย)
2.3 พระมหาธรรมรักขิตเถระไปยังมหารัฐประเทศ (แวนแตวนขางยอดน้ําโคทา
วารี)
2.4 พระมัชฌันติกเถระไปยังกัศมีระและคันธารระประเทศ (ประเทศแคชเมียร
และอัฟกานิสถาน)
2.5 พระมัชฌิมเถระไปยังหิมวันตประเทศ (เชิงเขาหิมาลัย มีเนปาลราฐเปนตน)
2.6 พระมหารักขิตไปยังโยนโลกประเทศ (ประเทศเปอรเซีย)
2.7 พระมหินทเถระไปยังลังกาทวีป
2.8 พระโสณะเถระ และพระอุตระเถระไปยังสุวรรณภูมิประเทศ
มีการถกเถียงกันทางวิชาการวา สุวรรณภูมิประเทศ นั้นอยูบริเวณใดในปจจุบัน
อยางไรก็ตามมีนักวิชาการหลายทานของไทยไดสืบคนหลักฐานดานตาง ๆ เพื่อระบุใหไดแนชัดวา
สุวรรณภูมิประเทศอยูบริเวณไหน และไดเสนอสมมติฐานไว ดังนี้
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- สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เชื่อวาสุวรรณภูมิ คือ เมืองนครปฐม
โบราณ โดยเสนอหลักฐานสําคัญ คือ
1. รูปสัณฐานพระสถูปและเทคนิคการกอสราง เหมือนพระสถูปสมัยพระเจาอโศก
2. พบพระธรรมจักรศิลา ซึง่ นิยมสรางในสมัยพระเจาอโศกเชนเดียวกัน บริเวณเมือง
นครปฐม1

ภาพที่ 10 พระปฐมเจดีย
ภาพที่ 11 ธรรมจักรศิลา
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, สุวรรณภูมิอยูที่นี่ ที่แผนดินสยาม ( กรุงเทพฯ : มติชน,
2545 ), 30.
- ธนิต อยูโพธิ์ ไดศึกษาหลักฐานเอกสารตาง ๆ เชน ชาดก คัมภีรลังกา คัมภีรบาลี
ฯลฯ พบวาสุวรรณภูมิประเทศเปนชื่อดินแดนที่มีมารวมสมัยพุทธกาลหรืออาจกอนหนานั้น และ
ชาวเมืองในชมพูทวีปนาจะรูจักสุวรรณภูมิประเทศเปนอยางดี เพราะสุวรรณภูมิเปนดินแดนที่อุดม
สมบู ร ณ และได ส รุ ป งานเขี ย นไว ว า สุ ว รรณภู มิ อ ยู บ ริ เ วณประเทศไทยป จ จุ บั น โดยมี
ศูนยกลางอยูที่เมืองอูทองและเมืองนครปฐม

1

2545), 9.

สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, สุวรรณภูมิอยูทนี่ ี่ ที่แผนดินสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน,
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แผนทีท่ ี่ 1 แผนที่สนั นิษฐานที่ตงั้ และเมืองทาโบราณตามคัมภีรบาลีและสันสกฤต
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, สุวรรณภูมิอยูที่นี่ ที่แผนดินสยาม ( กรุงเทพฯ : มติชน,
2545 ), 85.
- มานิต วัลลิโภดม ไดศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ประกอบกับเอกสารตาง ๆ
และสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ระบุวาเมืองนครปฐมหรือเดิมที่เรียกวานครชัยศรีนั้น มีอายุหลัง
สมัยพระเจาอโศก จึงสรุปวานครปฐมไมใชศูนยกลางของสุวรรณภูมิ อายุของเมืองและโบราณวัตถุ
ที่พบและมีความสอดคลองกับเอกสารมากกวา คือ เมืองอูทอง(ปจจุบันคือ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี)
ดังนั้นเมืองอูทอง คือ ศูนยกลางของสุวรรณภูมิ
- ศรีศักร วัลลิโภดม มีการพบหลักฐานโบราณวัตถุ คือ เครื่องใชและเครื่องประดับ ซึ่ง
เปนศิลปะที่มีอิทธิพลอินเดีย และมีอายุรวมสมัยพระเจาอโศก บริเวณ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี และ
บานดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (อยูหางจาก อ.อูทอง ไปทางตนลําน้ําจรเขสามพัน)
ประกอบกับหลักฐานทางเอกสารตาง ๆ แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีการติดตอกับทางอินเดียมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาล อาจารยศรีศักรจึงไดสรุปวา สุวรรณภูมิ คือบริเวณลุมแมน้ําทาจีน โดยมี
บริเวณ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ตอเนื่องกับ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีเปนเมืองศูนยกลาง
สําคัญ
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แผนทีท่ ี่ 2 แผนที่แสดงแนวชายฝง ทะเลเดิม
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, สุวรรณภูมิอยูที่นี่ ที่แผนดินสยาม ( กรุงเทพฯ : มติชน,
2545 ), 110.
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ภาพที่ 12 ภาชนะสําริด พบที่บานดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และลูกปด“เอทชบีดส”
หลักฐานทางโบราณคดีที่บงบอกถึงการเขามาของวัฒนธรรมอินเดีย
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, สุวรรณภูมิอยูที่นี่ ที่แผนดินสยาม ( กรุงเทพฯ : มติชน,
2545 ), 155.

ภาพที่ 13 หินสลักภาพภิกษุสาวก 3 รูป ครองจีวร ถือบาตรพบที่เมืองอูทอง จ.สุพรรณบุรี
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, สุวรรณภูมิอยูที่นี่ ที่แผนดินสยาม ( กรุงเทพฯ : มติชน,
2545 ), (2).
จากเอกสารตาง ๆ ประกอบกับขอสันนิษฐานของนักวิชาการทั้งหลาย ที่ไดนําเสนอ
ขางตนนั้น พอที่จะสรุปไดวา
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1. สุวรรณภูมิประเทศ คือบริเวณตอนกลางของประเทศไทย โดยที่
2. ศูนยกลางสําคัญของสุวรรณภูมิประเทศ ก็คือบริเวณลุมแมน้ําทาจีน (อ.อูทอง จ.
สุพรรณบุรี ตอเนื่องกับ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี)
จากขอสรุปดังกลาว เราจึงอาจกลาวไดวาพระพุทธศาสนาไดเขามาในดินแดนประเทศ
ไทยในคราวเดียวกับที่พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสงคณะสมณฑูต อันประกอบดวยพระโสณะ
และพระอุตระมาเผยแผพุทธศาสนายังสุวรรณภูมิประเทศ และแมวาจะไมมีหลักฐานที่ระบุวา
สถานที่ที่คณะสมณฑูตเขามาถึงครั้งแรกนั้นคือที่ใด แตก็นาจะสันนิษฐานไดวาบริเวณลุมแมน้ําทา
จีน อันเปนศูนยกลางสําคัญของประเทศควรจะเปนสถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานบน
ดินแดนแหงนี้
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุในประเทศไทย
เราสามารถสืบคนความเปนมาของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุในประเทศ
ไทยจากตํานานตาง ๆ เชน ใน ตํานานพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ไดกลาวถึงการ
เขามาของคณะสมณฑูตของพระเจาอโศกมหาราช นําโดยพระโสณะและพระอุตระเพื่อเผยแผ
พระพุทธศาสนานั้น วา “ครั้งพระเจาอโศกมหาราชสงสมณฑูตมาเผยแผพระพุทธศาสนายังสุวรรณ
ภูมินั้น ไดแจกพระบรมสารีริกธาตุมาดวย คราวนั้นมีพระบรมธาตุสวนหนึ่งไปประดิษฐานอยูใน
เมืองลัมภกัปปะนคร…” “…ขุดไดผอบพระบรมธาตุขึ้นมารักษาไวคืนหนึ่ง พระบรมธาตุสําแดง
ปาฏิหาริยกลับคืนไปสูที่เดิม พระยาจันทรเทวราชจึงตกลงพระทัยสรางสถูป มีรูปสัณฐานดังรูป
ตอมน้ําหรือปุมปวกน้ําสวมพระบรมธาตุไว ณ ที่เดิม…”
สวนใน ตํานานอุรังคธาตุ กลาววาพระมหากัสสปะและคณะไดอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุสวนหนาอก (อุรังคธาตุ) มาบรรจุในเจดียพระธาตุพนม ตั้งแตประมาณ พ.ศ. 5 ซึ่งเปน
ชวงเวลากอนการเขามาของพระโสณะและพระอุตตระดวยซ้ําไป
นอกจากตํา นานที่ ไ ดย กมาขา งต น ยัง มีตํ า นานอื่น ๆ อี ก มากมายที่ก ลา วถึ ง ความ
เปนมาของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ เปนที่นาสังเกตวาตํานานตาง ๆ เหลานี้สวน
ใหญแตงขึ้นโดยผูกโยงเรื่องราวเขากับพระธาตุในตํานานนั้น ๆ เพื่อใหผูที่ไดรับทราบตํานานเกิด
ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาต อ พระธาตุ อ งค นั้ น อย า งไรก็ ต ามจากหลั ก ฐานประกอบอื่ น ๆ เช น
โบราณวัตถุ โบราณสถาน อันแสดงถึงชวงเวลาของการเขามาของพระพุทธศาสนานั้น เปน ที่
ยอมรับกันวาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนั้น นาจะเริ่มเขามายังดินแดนประเทศไทย

44
ครั้งแรกพรอม ๆ กับการเขามาของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคณะสมณฑูตของพระเจาอโศกมหาราช
นําโดยพระโสณะและพระอุตระนั่นเอง
การบูชาพระบรมสารีริกธาตุในวัฒนธรรมไทย
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ประเพณีที่ถือปฏิบัติตอถูปารหบุคคลผูลวงลับไปแลวตั้งแตสมัย
พุทธกาลนั้น คือ การสรางสถูปบรรจุอัฐิธาตุไวใหเปนที่สักการะบูชาของประชาชนผูมีจิตเลื่อมใส
ศรัทธา ซึ่งเปนปจจัยใหไปเกิดในสุคติโลกสวรรคได เมื่อประเทศไทยไดรับเอาพระพุทธศาสนาเขา
มา จึงยอมตองรับเอาประเพณีที่ถือปฏิบัติตอถูปารหบุคคลผูลวงลับไปแลวตั้งแตสมัยพุทธกาลมา
ดวย แมจะแตกตางวัฒนธรรมกันไป แตความเคารพเลื่อมใสที่มีตอพระบรมสารีริกธาตุ ของพุทธศาสนิ ก ชนนั้ น ยั ง คงสื บ ทอดมาอย า งยาวนานเหมื อ นกั น ทุ ก ภู มิ ภ าค สิ่ ง ยื น ยั น คํ า กล า วนี้
นอกเหนื อ จากสิ่ ง ก อ สร า ง คื อ พระบรมธาตุ เ จดี ย ที่ มี อ ยู ม ากมายแล ว ยั ง มี ป ระเพณี ใ นการ
สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในภูมิภาคสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน
ประเพณีไหวพระธาตุเจดียประจําปเกิด ประเพณีการไหวพระธาตุเจดียประจําป
เกิดนั้นเปนวัฒนธรรมการบูชาพระบรมสารีริกธาตุของชาวลานนา ซึ่งบอกเลากันวามีมาแตโบราณ
โดยกําหนดหมายเอาพระธาตุเจดียตาง ๆ ที่กระจายอยูตามเมืองตาง ๆ ในลานนา ลานชาง และ
พมา
ในวัฒนธรรมลานนา ลานชาง และพมา มีการนําเอารูปสัตวมาเปนสัญลักษณประจําป
รอบนักษัตร โดยชาวลานนาเรียกสัญลักษณรูปสัตวเหลานี้วา “ตัวเปง2”
ตัวเปงทั้ง 12 ตัวนั้นจะแยกกันกํากับอยูที่พระธาตุเจดีย 12 แหง ทําหนาที่คอยเรียก
วิญญาณของคนที่จะมาเกิดในปนั้นมาพักที่พระธาตุเจดียกอน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจึงไปสถิตที่
กระหมอมของพอเปนเวลา 7 วัน จากนั้นจึงไปปฏิสนธิสูครรภของแมตอไป
จิตวิญญาณที่เคยพักที่พระธาตุเจดีย และอาศัยตัวเปงตัวใดนํามาสงที่กระหมอมของ
พอก็จะไดเกิดในปนั้น และมีพระธาตุเจดียองคนั้นเปนพระธาตุเจดียประจําปเกิด ขณะที่เมื่อสิ้นลม
หายใจแลว ตัวเปงตัวเดิมก็จะมารับวิญญาณไปพักยังพระธาตุเจดียประจําปเกิดของตนกอนจะ
ไปสูภพภูมิอื่นตามแตบุญกรรมของตนตอไป
2

ธวัชชัย องควฒ
ุ ิเวทยและวิไลรัตน ยังรอต, เรียบเรียง, ไหวพระธาตุเจดียตามปเกิด
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิง่ , 2547), 12.
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พระธาตุเจดียป ระจําปเกิดตามความเชื่อของชาวลานนานั้น มีดังนี้
ปเกิด
พระธาตุเจดีย
ชวด
พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม
ฉลู
พระธาตุลาํ ปางหลวง จ.ลําปาง
ขาล
พระธาตุชอแฮ จ.แพร
เถาะ
พระธาตุแชแหง จ.นาน
มะโรง
พระพุทธสิหิงค วัดพระสิงห จ.เชียงใหม
มะเส็ง
ตนโพธิ์ วัดมหาโพธาราม(เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม
มะเมีย
เจดียชเวตากอง ประเทศพมา
มะแม
พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม
วอก
พระธาตุพนม จ.นครพนม
ระกา
พระธาตุหริภุญไชย จ.ลําพูน
จอ
เจดียจุฬามณี/พระธาตุอนิ ทรแขวน ประเทศพมา
กุญ(กุน)
พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย
ุ ของลานนา คือ ปชาง
หมายเหตุ ปกญ
อยางไรก็ตาม มีนกั วิชาการอธิบายวาประเพณีการไหวพระธาตุประจําปเกิดนี้ เปน
กลไกอยางหนึง่ ของการเดินทางติดตอกัน ทําใหคนแตละเมืองที่อยูใ นเขตวัฒนธรรมเดียวกัน มี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ

พระธาตุแชแหง

พระธาตุลําปางหลวง

พระธาตุดอยสุเทพ

ภาพที่ 14 พระธาตุประจําปเกิด
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระธาตุเจดียประจําปนักษัตร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
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ประเพณีไหวพระธาตุเจดียประจําวันเกิด ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
นั้น มีประเพณีบูชาพระบรมสารีริกธาตุทสี่ ืบทอดกันมาจนถึงปจจุบนั นัน่ คือ ประเพณีการไหวพระ
ธาตุเจดียประจําวันเกิด โดยกําหนดเอาพระธาตุเจดียองคสําคัญ ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครบตามจํานวนวันในรอบสัปดาห ดังนี้
- พระธาตุพนม อ. ธาตุพนม พระธาตุประจําปเกิดของคนปวอก และยังถือเปนพระ
ธาตุประจําวันเกิดของผูที่เกิดวันอาทิตย เชื่อวาผูใดไดไปนมัสการจะไดรับอานิสงสผูคนใหความ
เคารพนับถือ
- พระธาตุเรณู อ.เรณูนคร พระธาตุประจําวันเกิดของผูทเี่ กิดวันจันทร เชื่อวาผูใดได
ไปนมัสการจะไดรับอานิสงสใหมีวรรณะผุดผองดังแสงจันทร
- พระธาตุศรีคุณ อ. นาแก พระธาตุประจําวันเกิดของผูทเ่ี กิดวันอังคาร เชื่อวาผูใดได
ไปนมัสการจะไดรับอานิสงสใหมีศักดิ์ศรีทวีคูณ
- พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก พระธาตุประจําวันเกิดของผูที่เกิดวันพุธ เชื่อวาผูท ี่ได
ไปนมัสการจะไดรับอานิสงสประสบชัยชนะตออุปสรรคทั้งปวง
- พระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหวา พระธาตุประจําวันเกิดของผูท ี่เกิดวันพฤหัสบดี เชื่อวาผู
ที่ไดไปนมัสการจะไดรับอานิสงสประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน
- พระธาตุทาอุเทน อ. ทาอุเทน พระธาตุประจําวันเกิดของผูที่เกิดวันศุกร เชื่อวาผูท ี่
ไดไปนมัสการจะไดรับอานิสงสมีชีวิตรุง โรจนดุจดังอาทิตยขึ้นยามรุงอรุณ
- พระธาตุนคร อ. เมือง พระธาตุประจําวันเกิดของผูท ี่เกิดวันเสาร เชื่อวาผูท ี่ไดไป
นมัสการจะไดรับอานิสงสมบี ุญบารมีเปนเจาคนนายคน

พระธาตุพนม

พระธาตุเรณู

พระธาตุมหาชัย

พระธาตุประสิทธิ์

ภาพที่ 15 พระบรมธาตุเจดียประจําวันเกิด
ที่มา : นัฐชัย แยมพิกุลสกุล, พระธาตุเจดียประจําวัน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2548. เขาถึงไดจาก http://www.relicsofbuddha.com/
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ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ งานประเพณีประจําปของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากความ
เชื่อของชาวนครศรีธรรมราชที่วา ถาจะทําบุญ ใหไดบุญจริง ๆ ตองทําบุญตอหนาพระพักตร
พระพุทธเจา หรือใกลชิดพระพุทธองคมากที่สุด และพระบรมธาตุเจดียก็เปรียบเสมือนตัวแทนของ
องคพระพุทธเจา เพราะวาภายในพระเจดียนั้นเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว จึงถือเปน
งานบุญที่ยิ่งใหญของจังหวัดที่ไดสืบทอดมาตั้งแตป พ.ศ. 1773 จวบจนปจจุบัน จัดขึ้นปละ 2 ครั้ง
คือ ในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งจะมีพิธีกวนขาวมธุปายาสในวัดมหาธาตุดวย และในวันวิ
สาขบูชา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ซึ่งจะตรงกับวันสมโภชพระบรมธาตุ
กอนวันพิธีชาวนคร และจังหวัดใกลเคียง จะรวมกันบริจาคทรัพยตามศรัทธาเพื่อนําเงิน
ไปซื้อผามาเย็บรวมกันเปนผืนใหญ มีอยู 3 สี ไดแก สีขาว สีแดง สีเหลือง มีความยาวนับรอยเมตร
โดยสวนมากนิยมใชผาสีขาว เนื่องจากสามารถเขียนเรื่องราวพุทธประวัติไดชัดเจนกวา เรียกผานี้
วา “ผาพระบฏ” ครั้นถึงวันงานประชาชนจะจัดขบวนถือแถบผาแหทักษิณาวัตรรอบพระบรมธาตุ
เจดียจนครบ 3 รอบ ในขณะที่พุทธศาสนิกชนบางสวนอาจเตรียมผาของตนมาเอง เมื่อเดิน
ทักษิณาวัตครบ 3 รอบแลว จึงนําผาไปสมทบกับเจาหนาที่ของวัดเพื่อไปพันรอบฐานองคพระธาตุ
เจดียตอไป

ภาพที่ 16 วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช และประเพณีการแหผาขึน้ ธาตุ
ที่มา : ธงทอง จันทรางศุ, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534)
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งานแหพระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี กรุงเทพมหานคร พระบรมสารีริกธาตุที่วัด
นางชีมิไดบรรจุไวในพระเจดียดังเชนพระบรมธาตุที่อื่นแตบรรจุไวในผอบแกว ซึ่งเปนขวดน้ําหอม
จากฝรั่งเศสที่ชาววังใชน้ําหอมผสมน้ําอาบกันในสมัยกอน แลวประดิษฐานไว ณ มณฑปที่จัดทํา
เปนพิเศษ ตามประวัติที่เลากันตอ ๆ มากลาววา เมื่อ ประมาณ พ.ศ 1219 คณะพราหมณ 3 ทาน
และชาวจีน 9 ทาน ไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุผอบทองคํา 2 ผอบมาโดยเรือสําเภาจาก
ชมพูทวีป เพื่อไปประดิษฐานไวที่เมืองปทาคูจาม อาณาจักรศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) และที่เมือง
เชียงใหมอีกแหงหนึ่ง แตเมื่อไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานที่เมืองนครศรีธรรมราช
(ในปจจุบันนี้ไดบรรจุพระบรมธาตุไวในพระสถูปเจดียที่วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
แลวไดเดินทางตอไปจนเรือไดเกิดอุบัติเหตุลมลงที่ตรงบริเวณปากน้ําคลองดานปจจุบัน (ตาม
สภาพภูมิศาสตรในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยทางแถบเมืองธนบุรียังเปนปาทึบ และพื้นดินยังไมงอก
ออกมามากมายเทาในปจจุบัน) คณะพราหมณและชาวจีนจึงไดพรอมใจกันอัญเชิญเสด็จพระบรม
สารีริกธาตุขึ้นหางจากที่เรือลมประมาณ 5 ไมล เมื่อเห็นวาปลอดภัยดีก็ตกลงอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุประดิษฐาน ณ ที่นั้น แตไมทราบวาไดประดิษฐานไวอยางไร เมื่อนานเขาผอบทองที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไดถูกฝงจมดิน พระบรมสารีริกธาตุที่ทูลเชิญเสด็จมาในครั้งนั้นมี
ดวยกัน 5 พระองคคือ พระบรมสารีริกธาตุที่สวนใหญ สวนแขน ซี่โครง หัวเขาและขา ตอมาในสมัย
พระชัยราชา (พระเอก) กษัตริยองคที่ 13 แหงกรุงศรีอยุธยา ประมาณป พ.ศ. 2082 เปนปที่วัดนาง
ชีสรางเสร็จเรียบรอยแลว พระบรมสารีริกธาตุเสด็จขึ้นมาใหปรากฏแกแมชีอิ่มใหเห็นทั้ง 5 พระองค
แมชีอิ่มไดทูลเชิญเสด็จบรรจุไวในผอบแกวและไดประดิษฐานไว ณ วัดนางชีแหงนี้ตั้งแตนั้นมา
ประเพณีนี้จัดขึ้นในวันศุกร เสาร อาทิตย หลังจากวันลอยกระทงและเทศนมหาชาติ
ของทุกป โดยทางวัดจะจัดขบวนเรือแหที่ไดตกแตงเปนเรือบุบผาชาติอยางสวยงาม และทาง
กองทัพเรือยังไดจัดเรือดั่งพรอมฝพายมารวมขบวนดวย โดยจัดเปนเรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ใหชาวบานไดรวมชมขบวนแห ไปตลอดทางจนถึงวัดไกเตี้ยจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้น
ประดิษฐานไวบนมณฑปซึ่งทางวัดจัดไว เพื่อใหชาวบานแถบนั้นไดสักการะบูชาสรงน้ําพระบรม
สารีริกธาตุ3

3

Tanagorn, งานแหพระบรมสารีริกธาตุวดั นางชี [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ วันที่ 2
ธันวาคม 2548. เขาถึงไดจากhttp://www.prapayneethai.com/th/tradition/center/
view.asp?id=01
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ภาพที่ 17 ประเพณีการพระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี กรุงเทพมหานคร
ที่มา : Tanagorn, งานแหพระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2548. เขาถึงไดจาก http://www.prapayneethai.com/th/tradition/center/view.asp?id=01
นอกจากประเพณีในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยที่ยกตัวอยางมาขางตนแลว ยังมี
ประเพณีการบูชาพระบรมสารีริกธาตุอีกมากมายทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งลวนไดรับการ
สืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งมักจะมีรูปแบบของการจัดที่เปลี่ยนแปลงไปจากประเพณีนิยม
เดิมไปบาง กลาวคือ เริ่มมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาประดิษฐานยังมณฑป และ
จัดทําปรําพิธีเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยบางครั้งเปนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก
ตางประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเชนเดียวกับประเทศไทย เชน ศรีลังกา จีน พมา เปนตน ประชาชน
จึงมีโอกาสไดเห็นองคพระบรมสารีริกธาตุองคจริง แมจะเปนการมองเห็นในระยะไกล หากก็ถือ
เปนกุศโลบายที่ดี ที่จะดึงศรัทธา และความเลื่อมใสของประชาชนใหมีตอพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
ได
ตอไปนี้เปนกรณีศึกษาตัวอยางของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน
เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดสักการะบูชา ซึ่งไดทําการศึกษาแบบมีสวนรวม 2 แหง ไดแก วัดอินทร
วิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการอัญเชิญพระเขี้ยวแกวมาจากเมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
ระหวางวันที่ 20 ธ.ค. 2546 ถึง 20 ก.พ. 2547 และที่จิตตภาวันวิทยาลัย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ซึ่งเปนการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 3 ประเทศ ไดแก ประเทศศรีลังกา พมา และไทย
ระหวางวันที่ 3 ธ.ค. 2547 ถึง 28 ก.พ. 2548
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การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ วัด
อินทรวิหาร มีฐานะเปนวัดราษฎร มีพัทธสีมาเปนวัดเกาแก สรางขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ประมาณป พ.ศ. 2295 เดิมชื่อ “วัดบางขุนพรหม” ไมปรากฏนามผูสราง ไดรับการบูรณปฏิสังขรณ
โดยเจาอินทวงศซึ่งเปนพระโอรสของพระเจาสิริบุญสารเจาเมืองเวียงจันทน และเปนเชลยศึกของ
พระเจากรุงธนบุรีเมื่อครั้งโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระยามหากษัตริยศึกเปนแมทัพบุกไปตีเมือง
เวียงจันทนแตก ราว พ.ศ.2321 หลังจากที่ไดบูรณะจนเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดอาราธนาทานเจา
คุณอรัญญิกเวร (ดวง) ซึ่งเปนพระเถระผูเจริญในวิปสสนาธุระ มาเปนเจาอาวาสรูปแรกของวัด
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองคเจาอินทร ในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย ได
บูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังปรากฏหลักฐานมาจนปจจุบัน
จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหตัดถนนผานกลางวัดบางขุน
พรหม จึงกลายเปน 2 วัด คือ วัดบางขุมพรหมนอก (ปจจุบันชื่อวา “วัดใหมอมตรส”) และวัดบาง
ขุนพรหมใน ซึ่งถูกเรียกวา “วัดอินทร” หรือ “วัดอินทาราม” ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนนามวัด เนื่องจากไปพองกับวัดอินทาราม (ใต) บางยี่
เรือใต ธนบุรี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น) วัดบวรนิเวศวิหาร จึงไดตั้งนามวัดใหมวา “วัด
อินทรวิหาร” ประมาณป พ.ศ.2470 และใชสืบมาจนถึงปจจุบัน
วัดอินทรวิหาร ไดรับพระบรมสารีริกธาตุองคหนึ่งมาจากวัดศิริกัลมัลลิคราชมหาวิหาร
ประเทศศรีลังกา และไดอัญเชิญบรรจุไวที่ยอดพระเกตุมาลาองคหลวงพอโต วัดอินทรวิหารจึงมี
สัมพันธไมตรีอันดีกับคณะสงฆของประเทศศรีลังกาตลอดมา และในระหวางวันที่ 20 ธ.ค. 2546
ถึง 20 ก.พ. 2547 ทางวัดอินทรวิหารไดติดตอขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระเขี้ยวแกว
ประเทศศรีลังกา และไดรับอนุมัติ ซึ่งทานนิรันจัน ผูรักษาพระบรมสารีริกธาตุของวัดพระเขี้ยวแกว
พรอมดวยรัฐมนตรีกระทรวงพระพุทธศาสนา และเจาอาวาสวัดพระเขี้ยวแกวไดมอบพระบรม
สารีริ ก ธาตุ อย า งเป น กรณี พิ เ ศษมาก เนื่ อ งจากไม เ คยมีก ารนํา พระบรมสารีริก ธาตุอ อกมาให
ประชาชนไดสักการะมากอน แมแตในประเทศศรีลังกาเอง
ในประเทศศรีลังกานั้น มีเทศกาลและประเพณีแหพระบรมสารีริกธาตุที่เรียกวา “เป-ราเฮ-รา” ซึ่งจัดโดยวัดใหญ ๆ ในเมืองสําคัญหลายเมือง ประเพณี เป-รา-เฮ-รา ที่เกาแกที่สุด คือ แคน
ดี เป-รา-เฮ-รา ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยมีการแหฉลองทั้งสิ้น 6 วัน วันสุดทายจะเปนการแห
ฉลองยิ่งใหญที่สุด ซึ่งจะตรงกับคืนวันเพ็ญของเดือนสิงหาคม สวนในเมืองโคลัมโบนั้น วัดคงคา
รามและวัดกัลยาณี จะจัดพิธีในเดือนกุมภาพันธของทุกป นอกจากนี้ในเมืองรอง ๆ ลงมาก็จะมีการ
จัดพิธี เป-รา-เฮ-รา ของตัวเองเปนประจําทุกปเชนกัน
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ขบวนแห เป-รา-เฮ-รา ของเมืองแคนดี เปนขบวนแหที่ตระการตายิ่ง โดยปกติจะใชชาง
รวมขบวนประมาณ 50-100 เชือก แตละเชือกประดับดวยอาภรณหลากสี โดยเชือกที่อัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุนําขบวนนั้นจะเลือกสรรเฉพาะชางงายาวสวยงาม ตกแตงประดับประดาดวยอา
ภารณและไฟดวงเล็ก ๆ ผูดูแลวัดพระธาตุเขี้ยวแกว หรือไวยาวัจกรที่ภาษาทองถิ่นเรียกตําแหนงนี้
วา “ทยาวาทนา นีลาเม” และเจาหนาที่ระดับสูงของวัดพระธาตุเขี้ยวแกว แตงกายเต็มยศตาม
ประเพณี โ บราณ เดิ น ตามหลั ง ช า งที่ อั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ นอกจากนี้ ใ นขบวนแห ยั ง
ประกอบดวยขบวนกลอง ป ขบวนฟอนรํา ขบวนรําคบเพลิง และขบวนประโคมแหแซซองมากมาย
ประกอบดวยคนทั้งสิ้น 2000-3000 คนและตองใชเวลาในการชมครั้งละอยางนอย 3 ชั่วโมงจึงจะ
สามารถชมไดทั้งหมดตั้งแตตนจนสุดขบวน
สําหรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ วัดอินทรวิหาร เปนกรณี
พิเศษในครั้งนี้ ทางวัดพระธาตุเขี้ยวแกว เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกาไดจัดขบวนแห เป-รา-เฮ-รา
ขนาดยอม เพื่อใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยไดเห็นประเพณีโบราณของชาวศรีลังกา อันแสดงใหเห็น
ถึงความสําคัญของพระบรมสารีริกธาตุตอพระพุทธศาสนา เมื่อขบวนแห เป-รา-เฮ-รา ไดมาถึงวัด
จึ ง ได อั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ขึ้ น ประดิ ษ ฐานยั ง บุ ษ บก ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป น ปรํ า พิ ธี เ พื่ อ ให
พุทธศาสนิกชนชาวไทยไดมาสักการะบูชา

ภาพที่ 18 การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ จิตตภาวันวิทยาลัย ชลบุรี จิต
ตภาวันวิทยาลัย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปนสถาบันเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา ของมุลนิธิอภิธรรม
ไดติดตอขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 3 ประเทศ ไดแกประเทศศรีลังกา ประเทศพมา และ
ของประเทศไทย โดยพระบรมสารีริกธาตุที่ไดอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกานั้น ทางรัฐบาลศรี
ลัง กาไดใหอนุญาตเปน พิเศษ ให อัญเชิญพระบรมสารีริก ธาตุจากวัดมัลละวัตตะ ซึ่งเปนวั ดที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝายมัลละวัตตะ โดยมีพระรัตนสาระ พระสงฆผูดูแลพระธาตุเขี้ยว
แกวเปนหัวหนาคณะ และมีพระสงฆมารวมพิธี 11 รูป นอกจากนี้รัฐบาลศรีลังกา ยังไดอนุญาตให
คณะนาฏศิลป “เป-รา-เฮ-รา” จากเมืองแคนดี จํานวน 24 คน มารวมพิธีแหอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุในครั้งนี้ดวย
สําหรับประเทศพมานั้น ก็ไดอนุญาตเปนพิเศษเชนกัน ใหอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
จากวัดวันดอแป เมืองมิถิ ลานคร มัลดาเลยมาประดิษฐาน ซี่ งนอยครั้งมากที่ประเทศพมาจะ
อนุญาตใหอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกนอกประเทศ
สวนพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทย พระเทพกิตติปญญาคุณ ผูอํานวยการจิตตภาวันวิทยาลัย (ขณะนั้น-ปจจุบันมรณภาพแลว) ไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ไดรับ
พระราชทานจาก สมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณณสีริมหาเถระ) พระราชทานใหจิตตภาวันวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2519 มาใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยไดกราบสักการะ
พระบรมสารีริกธาตุทั้ง 3 ประเทศไดถูกอัญเชิญประดิษฐานยังบุษบก พรอมทั้งได
จัดเปนปรําพิธี เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดสักการะพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นยังไดจัดพื้นที่
สําหรับพระภิกษุสงฆไดประกอบพิธีกรรมถวายผาไตรจีวรเพื่อเปนพุทธบูชา และมีการจัดบอรด
นิทรรศการ ซึ่งใหความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาใน
ประเทศอินเดีย ประวัติพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ เปนตน

ภาพที่ 22 การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ จิตตภาวันวิทยาลัย ชลบุรี
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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พระบรมธาตุเจดียในประเทศไทย
เมื่อกลาวถึงพระบรมสารีริกธาตุ พุทธศาสนิกชนสวนใหญยอมนึกเห็นภาพพระบรมธาตุ
เจดียควบคูกันไป เนื่องจากตั้งแตเริ่มแรกที่ชาวไทยเรารับเอาพุทธศาสนาเขามานั้น ก็ไดรับเอา
วัฒนธรรมในการกอสรางพระบรมธาตุเจดียซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาดวย และ
ดวยเหตุนี้ พระบรมธาตุเจดียจึงเปนเหมือนตัวแทน หรือสิ่งระลึกถึงพระบรมสารีริกธาตุ หรืออีกนัย
หนึ่งคือองคพระพุทธเจานั่นเอง
ในประวั ติศาสตร พุท ธศาสนาของไทยนั้น เราจะพบพระบรมธาตุ เ จดี ยที่มี รูป แบบที่
หลากหลายมากมาย มีพัฒนาการจากยุคเริ่มตนรับพุทธศาสนาเขามาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้ง
ยังมีความประณีต บรรจง วิจิตรดวยคุณคาทางศิลปกรรมแตกตางกันออกไปตามแตละวัฒนธรรม
ในแตละภูมภิ าค ทั้งนี้เพราะหัวใจสําคัญของพระบรมธาตุเจดียทุกองคก็คือ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่ง
เปนตัวแทนองคพระพุทธเจา ทําใหกอนอิฐ กอนดินทุกกอนที่มารวมกันเปนองคพระบรมธาตุเจดีย
นั้นมีชีวิต และคุณคาอยางมากมายตอจิตใจของชาวพุทธ
ตอไปนี้เปนการทํากรณีศึกษาพระบรมธาตุเจดีย วัดพระมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
ซึง่ เปนพระบรมธาตุเจดียสําคัญในสมัยอยุธยา เพื่อศึกษาคติในการสรางพระบรมธาตุเจดียในสมัย
โบราณ การบรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ใ นองค พ ระธาตุ เ จดี ย ตลอดทั้ ง การวางแผนผั ง ทาง
สถาปตยกรรม ซึ่งจะไดนําผลของการศึกษาไปใชประโยชนในขั้นตอนการออกแบบตอไป
การศึกษาพระบรมธาตุเจดีย วัดพระมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุ
เปนวัดที่สรางในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือขุนหลวงพะงั่ว ใน พ.ศ.1917 แตไดรับ
การสถาปนาเปนวัดมหาธาตุในสมัยของสมเด็จพระราเมศวรเมื่อครั้งขึ้นครองราชยในสมัยที่ 2 ดัง
ปรากฏในพระราชพงศาวดารวา “แลวเสด็จออกศิลยังพระที่นั่งมังคลาภิเษก เพลา 10 ทุม
ทอดพระเนตรไปโดยฝายทิศบรูพา เห็นพระสารีริกธาตุปาฏิหารย เรียกปลัดวังใหเอาพระราชยาน
ทรงเสด็จออกไป ใหกรุยปกขึ้นไว สถาปนาพระ มหาธาตุนั้นสูง 19 วา ยอดนภศูลสูง 3 วา แลว
ขนาน นาม ใหชื่อวา วัดมหาธาตุ”
จากขอความในพระราชพงศาวดารแสดงใหเห็นวาในสมัยของสมเด็จพระราเมศวรนั้น
มีพระปรางคมหาธาตุอยูกอนแลว พระองคเพียงแตสถาปนาขึ้นเปนวัดสําคัญ วัดมหาธาตุนี้ใชเปน
ที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝายคามวาสี
ยอดของปรางคนั้นเคยหักพังลงมาถึงชั้นครุฑในสมัยของพระเจาทรงธรรม และไดรับการ
บูรณะซอมแซมในสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททอง เมื่อ พ.ศ. 2176 โดยปรับทรงใหสูงมากขึ้น
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แตเมื่อปรับใหสูงแลวยอดปรางคดูเพรียวไปจึงโปรดเกลาฯ ใหเอาไมมะคา มาแทรกตามอิฐแลวถือ
ปูนพอกเขาไปใหม
ศักราช 995 ประกา เบญจศก (พ.ศ. 2176) ทรงพระกรุณาใหสถาปนาพระปรางควัด
มหาธาตุอันทําลายลงเกา เดิมในองคสูง 19 วา ยอดนภศูล 3 วา จึงดํารัสวาทรงเกาล่ํานัก กอสราง
ใหมใหองคสูงเสน 2 วา ยอดนภศูลคงไว เขากันเปนเสน 5 วา กอแลวเห็นเพรียวอยูใหเอาไมมะคา
มาแทรกตามอิฐเอาปูนบวก 9 เดือนสําเร็จ ใหกระทําการฉลองเปนอันมาก
ปรางคประธานของวัดมหาธาตุนี้ไดพังลงมาอีกครั้งในสมัยใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด
แตปรากฏรูปถายซึ่งไดถายไวในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงสันนิษฐานวานาจะพังลงมาภายหลังจากนั้น
ซึ่งปรางคในปจจุบันนี้เหลือเพียงชั้นมุขเทานั้น ตั้งแต วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เปนตนมา กรม
ศิลปากรไดขุดคนซากปรางควัดมหาธาตุนี้ และไดพบของโบราณ บรรจุไวในกรุหลายอยาง เชน
ปลาทําดวยศิลาออน มีฝาเปด ปดได ขางในมีตลับทองคํา ฝาทําเปนรูปสิงหโตโคมทองคําสาน
โปรงๆประดับทับทิมเม็ดเล็กๆ แหวนทองคํา และของอื่นๆ อีกหลายอยาง
องคประกอบในผัง แผนผังของวัดมหาธาตุประกอบดวย พระวิหาร ปรางคประธาน
และพระอุโบสถเรียงจากอยูบนแนวแกนหลักของวัดจากทิศตะวันออกไปสูทิศตะวันตก โดยที่
ทางเขาของปรางคประธาน และพระพุทธรูปประธานหันหนาไปทางทิศตะวันออก ดังนั้นผูที่เขามา
สักการะที่วัดจึงทําการสักการะทั้งพระพุทธรูปพรอมกันกับปรางคประธาน สวนพระอุโบสถนั้น
ยั ง คงไม ถู ก เน น เชน กั น โดยมี ท างเข า อยูท างด า นทิ ศ ตะวั น ตก และมี ขนาดเล็ ก กว า พระวิ ห าร
องคประกอบตาง ๆ ของวัดมหาธาตุมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปรางคประธาน เปนปรางคกอดวยศิลาแลง หิน และอิฐ ตั้งอยูบนฐานไพทีซอนกัน 2
ชั้น ผังเปนลักษณะจตุรมุข คือ มีมุขที่ทําเปนคูหายื่นออกมาจากองคปรางคประธานที่สี่ทิศ โดยที่
องคปรางคประธานนั้นมีคูหาภายในสามารถเขาไดจากทางทิศตะวันออก ซึ่งเปนทิศประธานของ
วัด
2. ระเบียงคด มีผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลอมรอบองคปรางคประธาน โดยทางดานทิศ
ตะวันออกซึ่งเปนตําแหนงของพระวิหาร มีการเชื่อมเขากันกับทายจรนัมของพระวิหาร
3. พระวิหาร ตั้งอยูบนทิศประธานคือทิศตะวันออก มีทางเขาทางดานทิศตะวันออก และ
สวนทายทําเปนทายจรนัมเขาไปเชื่อมกับระเบียงคด พระวิหารนี้พบรองรอยการบูรณะซอนทับกัน
หลายสมัย ซึ่งเปนพระราชประเพณีที่กระทํากันอยางสม่ําเสมอในสมัยนั้น
4. พระอุโบสถ ตั้งอยูบนทิศตะวันตก และมีทางเขาทางดานทิศตะวันตก แมวาฐานของ
อาคารจะมีลักษณะเปนโคงแอนสําเภาซึ่งเปนความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย แตพบใบเสมาคู
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ทําจากหินชนวนขนาดใหญ ซึ่งเปนศิลปะที่พบมากในสมัยอยุธยาตอนตน จึงสันนิษฐานไดวาเปน
อาคารที่สรางในคราวเดียวกันกับปรางคประธาน พระวิหาร และระเบียงคด
5. ปรางคประจํามุมเปนปรางคที่สรางอยูที่มุมทั้งสี่บนฐานไพทีรวมกับปรางคประธาน
มีหลักฐานหลงเหลือที่สมบูรณอยูที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใตขององค
ปรางคประธาน
นอกเหนือจากองคประกอบตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบหลักในฝงแลว ยังมีเจดียราย
ตั้งอยูบนฐานไพทีชั้นลางซึ่งเปนเจดียทรงปราสาทยอดระฆังสลับกับเจดียขนาดเล็ก (ปจจุบันเหลือ
แตฐาน) สวนที่มุมระเบียงคดทั้งสี่พบฐานเจดียเชนกันองคประกอบของผังที่อยูภายในระเบียงคด
สวนใหญสรางในคราวเดียวกันกับปรางคประธาน องคประกอบอื่น ๆ ที่พบในผังวัดนอกระเบียงคด
สันนิษฐานวาเปนการกอสรางเพิ่มในภายหลังไมใชการสรางที่เริ่มในสมัยเดียวกันกับองคประกอบ
หลัก

แผนผังที่ 1 แผนผังแสดงองคประกอบตาง ๆ ของวัดมหาธาตุ
ที่มา : ธวัชชัย องควุฒิเวทย และวิไลรัตนยงั รอต, เรียบเรียง, คูมือทองเที่ยว-เรียนรูอยุธยา
(กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2548), 43.
การวิเคราะหการวางผัง
- ตําแหนงของวัดกับเมืองวัดมหาธาตุตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางของเกาะเมืองคอนไปทาง
เหนือติดกับวัดราชบูรณะ ซึ่งอยูทางทิศเหนือ เปนบริเวณที่เปนที่ตั้งของกลุมวัดสําคัญในสมัย
อยุธยาตอนตน
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- โครงสรางของผัง แผนผังของวัดมหาธาตุมีสัณฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โดยแกน
ประธานของวัดอยูในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก และมีอาคารสําคัญตั้งอยูบนแกนประธานนี้ เรียง
จากทิศตะวันออกไปตะวันตก คือ พระวิหาร ปรางคประธาน และพระอุโบสถ ตามลําดับ ปรางค
ประธานเปนจตุรมุขทําใหเกิดแกนรองแนวทิศเหนือ-ใต ตัดกับแกนประธานที่ศูนยกลางของปรางค
ประธาน ระเบียงคดลอมรอบปรางคประธานเกิดเปนมณฑลโอบลอมปรางคประธาน พระวิหารมี
ทายจรนัมเชื่อมติดกับระเบียงคดทําพื้นที่ของพระวิหารเชื่อมติดตอกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ปรางคประธาน พระอุโบสถอยูภายนอกระเบียงคดแตอยูในแนวแกนประธานเดียวกันในทิศ
ตะวันตก แกนทั้งสองแกนนี้ถูกเนนใหชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการทําซุมพระพุทธรูปประจําทิศที่กึ่งกลาง
ระเบียงคดดานทิศเหนือ-ใต โดยทํายื่นเขามาภายในมณฑลของระเบียงคด
นอกจากแกนทั้งสองขางตนแลวยังมีแกนในแนวทแยงอีก 2 แกน เกิดจากปรางค
ประจํามุมทั้งสี่บนฐานไพทีชั้นที่สอง และเจดียประจํามุมบนฐานไพทีชั้นลาง ที่มุมระเบียงคดมี
รองรอยของเจดียประจํามุมดวย ทําใหโครงสรางของผังวัดมหาธาตุนี้ มีความสมบูรณของแนวแกน
เหมือนกับโครงสรางผังของวัดพระราม และเนนความสําคัญทั้งหมดไปสูศูนยกลางที่เปนตําแหนง
ของปรางคประธาน

ภาพที่ 20 สภาพปจจุบนั ของวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา : โดยผูจัดทํา
การวิเคราะหรูปทรงของพุทธเจดีย
- ลักษณะทางสถาปตยกรรม พระบรมธาตุเจดียทรงปรางคของวัดมหาธาตุประกอบ
ดวยปรางคประธานแบบจตุรมุข และปรางคประจํามุมอยูบนฐานไพทีเดียวกัน ดานทิศตะวันออกตะวันตก และทิศเหนือ-ใตของปรางคประธานมีมุขยื่นออกมาและมีทางขึ้นสูคูหาทางทิศตะวันออก
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สวนทิศอื่น ๆ เปนซุมจรนัมประดิษฐานพระพุทธรูปเชนเดียวกับมุขทิศเหนือและใต สวนปรางค
ประจํามุมทั้ง 4 องคนั้นทั้ง 4 ดานเปนซุมจรนัมประดิษฐานพระพุทธรูป จากหลักฐานภาพถายที่
ถายไวสมัยรัชกาลที่ 5 กอนหนาที่ปรางคประธานจะพังทลายลงมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทําใหทราบ
วาปรางคประธานของวัดมหาธาตุมีการพัฒนาลักษณะทางสถาปตยกรรมหลายประการที่เหมือน
จะเปนเคารางของปรางคในยุคตอมา ประการแรกคือ การทําฐานไพทีสูงซอนกัน 3 ชั้น 2ชั้นลาง
เปนฐานเขียงที่ทําหนาที่รองรับฐานไพทีชั้นที่สาม องคปรางคประธานจึงถูกยกขึ้นสูงจากพื้นดิน
มากกวาปรางคประธานของวัดในชวงกอนหนานี้อยางมาก และหากพิจารณาลักษณะการลดหลั่น
ของฐานทั้งสามกอนจะถึงปรางคประธานมีลักษณะเปนโคงจอมแห ทําใหฐานไพทีทั้งมีความเปน
เนื้อเดียวกับสวนฐานของปรางคประธานทําใหสัดสวนของฐานปรางควัดมหาธาตุนี้เปลี่ยนแปลง
จากเดิม

ภาพที่ 21 ลักษณะของพระปรางคประธานวัดมหาธาตุเมื่อครั้งยังสมบูรณอยู
ที่มา : ธวัชชัย องควุฒิเวทย และวิไลรัตนยงั รอต, เรียบเรียง, คูมือทองเที่ยว-เรียนรูอยุธยา
(กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2548), 42.
การทําฐานของปรางคประธานใหสูงขึ้นทําใหบันไดทางขึ้นทอดยาวและสูงชันไปถึง
เรือนธาตุ ในลักษณะเดียวกับปรางคที่วัดพระราม ซึ่งคงเปนการสรางตามคติสัญลักษณทางพุทธ
ศาสนาตามเรื่องราวในพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จลงมาจากดาวดึงษ เชนเดียวกัน
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- สัดสวนของรูปทรง ปรางคประธานแบงเปนสวน ๆ ไดเปนสวนฐาน สวนเรือนธาตุ
และสวนยอด โดยแยกพิจารณาสัดสวนของปรางคประธานไดดังนี้
- สวนฐาน ลักษณะพิเศษของชั้นฐานปรางคประธานวัดมหาธาตุที่มีฐานไพที
เปนเนื้อเดียวกับฐานของปรางคประธานตามที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหสวนฐานของปรางคมี
สัดสวนความสูงมากกวาปรางคในชวงตนมาก
- สวนเรือนธาตุ สวนเรือนธาตุมีสัดสวนที่เนนทางแกนดิ่งมากขึ้น สวนเรือนธาตุ
จึงมีความเพรียวสูงมากขึ้น
- สวนยอด เชนเดียวกับทั้งสวนฐานและเรือนธาตุ สัดสวนของยอดปรางค
ประธานวัดมหาธาตุนี้ก็สูงขึ้นกวายอดปรางคในชวงตนเชนกัน อยางไรก็ตามหลักฐานในภาพถาย
ยอดของปรางคที่ไดรับการปฏิสังขรณโดยเพิ่มความสูงของยอดปรางคขึ้นจากครั้งเริ่มสราง แตเปน
การปฏิสังขรณก็นาจะสัมพันธกับรูปทรงของปรางคองคเดิม เนื่องจากมีการปรับแกรูปทรงอีกครั้ง
กอนทําการสถาปนาพระปรางคใหม

ภาพที่ 22 กรุภายในพระปรางควัดมหาธาตุ และผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ที่มา : ธวัชชัย องควุฒิเวทย และวิไลรัตนยงั รอต, เรียบเรียง, คูมือทองเที่ยว-เรียนรูอยุธยา
(กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2548), 45.
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ความสําคัญของพระบรมสารีรกิ ธาตุตอ สังคมไทย
พุทธศาสนิกชนชาวไทยแตครั้งอดีตมาจนถึงปจจุบันนั้น ตางใหความสําคัญตอพระ
บรมสารีริกธาตุมาก เพราะเปนเสมือนตัวแทนองคพระพุทธเจา การไดกระทําสักการะบูชาพระบรม
สารีริกธาตุ จึง เหมือนไดเ ขาเฝาพระพุทธเจา ตอหนาพระพักตร แตสิ่ งสําคัญเหนือกว าการนํา
ดอกไมธูปเทียนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ก็คือ การไดระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ และพระ
ธรรมคุณ อันจะนอมนําจิตใจของผูที่ระลึกถึงใหมั่นคงในการกระทําความดี เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
ซึ่งหากไดระลึกถึงพุทธพจนที่วา“ผูใดแล จะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม เปนผู
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู ผูนั้นยอมชื่อวาสักการะ เคารพ นับ
ถือ บูชาตถาคตดวยการบูชาอยางยอด”
เห็นไดวา พระองคทรงยกยองวาการบูชาพระองคดวยการประพฤติ ปฏิบัติชอบ ดํารง
ตนอยู ใ นธรรม เป น การบู ช าอย า งยอด เหนื อ กว า การบู ช าด ว ยอามิ ส ใด ๆ ทั้ ง ปวง พระบรม
สารีริกธาตุจึงมีความสําคัญตอการดํารงสังคมไทย ดังนี้
ดานสังคม
1. พระบรมสารีริกธาตุเปนเครื่องแสดงถึงพระกายหรือพระธรรมของพระพุทธองค การ
บูชาพระบรมสารีริกธาตุจึงเปนการระลึกในพระพุทธ คุณและพระธรรมคุณอันจะยังใหคนในสังคม
ดํารงอยูในความดี
2. เปนหลักใหคนในสังคมนั้นไดยึดถือ และเหนี่ยวนําจิตใจของคนในหลากหลายที่มา
หลายวัฒนธรรมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดานศิลปวัฒนธรรม
1. ชีวิตของพระบรมธาตุเจดียขึ้นอยูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บรรจุไวภายใน การบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุไวภายในจึงเปนการนําชีวิตมาสูอิฐดินหรือวัสดุที่มาสรางพระบรมธาตุเจดียนั้น
2. และเนื่องจากพระบรมธาตุเจดียมีชีวิต ชางไทยผูสรรสรางศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กั บ พระพุ ท ธศาสนาจึ ง ทุม เททั้ ง แรงกายและจิ ต ใจรังสรรคพุ ท ธศิลปอัน วิจิ ต รบรรจงเพื่อใหผู ที่
สักการะบูชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีความปติที่จะยึดถือในพระธรรม
ของพระพุทธองค
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บทที่ 4
การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยของโครงการ
กิจกรรมภายในโครงการ
กิจกรรมภายในโครงการตองกําหนดใหมีความสอดคลองกับเปาหมายของโครงการซึ่ง
ประกอบดวย 1. การเปนแหลงใหความรูเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และ 2. เปนสถานที่ที่ให
ประชาชนมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ดังนั้นโครงการพระบรมสารีริกธาตุมหาสถาน จะมี
กิจกรรม 2 ประการหลัก คือ
1. ใหขอมูลที่เปนความรูเกีย่ วกับพระบรมสารีริกธาตุ และ
2. การสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
สวนประกอบของโครงการ
การกําหนดสวนประกอบตางๆของโครงการมีเกณฑ พิจารณาดังนี้คือ
- มีความสอดคลองกับเปาหมายของโครงการ และกิจกรรมภายในโครงการ
- ตรงตามความตองการพืน้ ฐานผูใชสอย และการใชงานพื้นที่แตละสวน
จากกิจกรรมของโครงการ 2 ประการ ขางตน กําหนดสวนประกอบของโครงการเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมดังกลาว ดังนี้
สวนเผยแพรความรูเกีย่ วกับพระบรมสารีรกิ ธาตุ
- สวนนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ (ถาวร)
- สวนนิทรรศการหมุนเวียน / หองประชุม-สัมมนา
- หองสมุด
สวนพระบรมธาตุเจดีย
- พระบรมธาตุเจดีย และมณฑลพิธี
สวนบริการ
- รานอาหารและเครื่องดื่ม
- หองน้ํา
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- สวนบริหารโครงการ
ผูใชสอยโครงการ
ผูใชสอยโครงการประกอบดวย 2 สวน คือ
1. บุคคล / กลุมบุคคล ภายนอก
- ประชาชนทัว่ ไป
- กลุมนักเรียน / นักศึกษา / ครู-อาจารย
- พระภิกษุ – สามเณร
2. เจาหนาที่ภายในโครงการ ซึง่ มีจํานวนบุคคลากรในสวนตาง ๆ ตามตารางในหัวขอ
การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยของโครงการ
การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยของโครงการ
วิธีการคิดพื้นที่ใชสอยของโครงการ มาจาก
- วิเคราะหจากกิจกรรมที่แตกตางกันภายในโครงการ
- สอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานของผูใชสอย
- จํานวนของผูใชสอยภายในโครงการ ซึ่งคิดจากการเทียบเคียงกับโครงการที่มี
กิจกรรมภายในโครงการใกลเคียงกัน ประกอบกับการสังเกตการณแบบมีสวนรวมในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ
การคิดพื้นทีใ่ ชสอยสวนนิทรรศการ สวนนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ คิดพื้นที่
จากเทคนิควิธใี นการจัดแสดง และพฤติกรรมการใชงานของผูเขาชมโครงการ
บอรดแนวตั้ง (Wall Board)
- ใชจดั แสดงในลักษณะ 2 มิติ แสดงภาพ หรือตัวหนังสือที่เปนขอมูลประกอบ
- จัดวางแบบลอยตัว หรือติดกับผนัง
- ไมควรจัดวางตอเนื่องกันเปนจํานวนมาก เพราะจะทําใหผูเขาชมเบื่อไดงาย
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บอรดวัตถุ (Object Board)
- ใชจัดแสดงวัตถุชิ้นเล็ก และภาพ หรือตัวหนังสือที่เปนขอมูลประกอบ
- จัดวางติดกับผนัง
- อาจจัดวางตอเนื่องกันใหเกิดเปนพืน้ ทีท่ ี่มลี ักษณะเฉพาะสอดคลองกับเรื่องราวที่
ตองการนําเสนอเพื่อใหเกิดความนาสนใจ

ภาพที่ 23 การจัดแสดงแบบบอรดแนวตั้ง
ที่มา : โดยผูจัดทํา

ภาพที่ 25 การจัดแสดงแบบแทนวางวัตถุ
ที่มา : โดยผูจัดทํา

ภาพที่ 24 การจัดแสดงแบบบอรดวัตถุ
ทีม่ า : โดยผูจัดทํา
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แทนวางวัตถุ (Model / Object)
- ใชจัดแสดงวัตถุที่มีขนาดกลางถึงใหญ หรือจัดแสดงหุนจําลอง มีขนาดที่แตกตาง
กันตามแตชิ้นงานที่จะจัดแสดง
- สวนใหญจัดแสดงแบบลอยตัวประกอบกับบอรดทั้ง 2 แบบ เพื่อใหเกิดความ
นาสนใจ
หมายเหตุ : รูปภาพแสดงระยะนอยสุด / 1 ชุด ในการคิดพื้นทีจ่ ะตองพิจารณาชิน้ งาน
ที่จะนํามาแสดงประกอบดวย
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการจัดแสดงอื่น ๆ อีกที่นิยมใชจัดแสดงเพื่อใหผูเขาชมมีความ
เขาใจในเนื้อหาที่ตองการจะแสดง และยังเปนการแสดงใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไดแก
อันตรทัศน (Diorama)
เปนการนําเอาบอรดซึ่งจัดเปนฉาก และจัดวางวัตถุ อาจเปนของจริงหรือการจําลอง
แบบประกอบกัน เพื่อแสดงใหเห็นบรรยากาศและธรรมชาติของเนื้อหาไดใกลเคียงกับความเปน
จริงมากขึ้น ขนาดเล็กสุดของการจัดแสดงแบบอันตรทัศนนี้เปนตูลึกประมาณ 60 ซม. และมีขนาด
ใหญขึ้นจนอาจจัดเปนหองซึ่งสามารถเดินเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดแสดงได

ภาพที่ 26 การจัดแสดงอันตรทัศนของ American Museum of Natural History
ที่มา : American Museum of Natural History, American Bison and Pronghorn Antelope
[Online], accessed 25 April 2006. Available from http://www.amnh.org/exhibitions/
dioramas/bison/
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อุปกรณไฟฟา หรืออิเล็คทรอนิคส (Equipment)
มีขอจํากัดบางอยางในการจัดแสดง เชน การฉายภาพยนตร สไลด ไมสามารถทําไดใน
ลักษณะเปดแบบการจัดแสดงทั่วไปได เพราะตองการความมืดพอสมควร จําเปนตองควบคุมแสง
สวาง ดังนั้นการจัดแสดงจึงตองมีสัดสวนเฉพาะเปนหองหรือสวนที่ควบคุมแสงสวางได

ภาพที่ 27 การจัดแสดงวิธกี ารทําทองโดยใชการฉายภาพยนตรประกอบ ของศูนยศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ บางไทร
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ภาพที่ 28 ตัวอยางการจัดแสดงชิ้นงานในลักษณะตาง ๆ ของศูนยศิลปาชีพระหวางประเทศ
บางไทร
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนเจาหนาทีใ่ นโครงการ
หนวยงาน
โครงการเปรียบเทียบ พระบรมสารีริกธาตุ
A
B
C
มหาสถาน
ฝายบริหาร
1
- ผูอํานวยการ
1
1
1
1
- รองผูอํานวยการ
1
1
1
- เลขานุการ
1
1
1
ฝายธุรการ
1
- หัวหนาฝาย
2
1
1
5
- เจาหนาที่ธุรการ
2
2
1
1
- เจาหนาที่คอมพิวเตอร
1
2
1
- เจาหนาที่เดินพัสดุและ
1
1
เอกสาร
1
- เจาหนาที่ขบั รถ
2
1
6
- รักษาความปลอดภัย
2
4
9
6
- พนักงานทําความสะอาด
8
6
4
ฝายวิชาการ
แผนกนิทรรศการ
1
- หัวหนาฝาย
1
1
2
- ภัณฑารักษ
2
1
8
3
- เจาหนาที่จดั งานแสดง
2
3
2
1
- เจาหนาที่คอมพิวเตอร
1
10
2
- เจาหนาที่ประชุม/สัมมนา
2
- วิทยากร
5
2
แผนกหองสมุด
1
- บรรณารักษ
2
1
1
2
- ผูชวยบรรณารักษ
2
- เจาหนาที่ยมื - คืน
2
2
2
1
- เจาหนาที่ซอ มหนังสือ
-
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนเจาหนาทีใ่ นโครงการ (ตอ)
หนวยงาน
โครงการเปรียบเทียบ พระบรมสารีริกธาตุ
A
B
C
มหาสถาน
ฝายประชาสัมพันธ
- หัวหนาฝาย
1
2
- ประชาสัมพันธ
1
10
3
- วิเทศสัมพันธ
- ประเมินผล
1
4
1
- เจาหนาที่คอมพิวเตอร
1
ฝายกิจกรรม (พระบรมธาตุเจดีย
และมณฑลพิธี)
1
- หัวหนาฝาย
1
2
1
4
- เจาหนาที่ขายเครื่องสักการะ
2
- ชางศิลปกรรม
2
6
12
5
- ชางเทคนิค
7
3
2
- เจาหนาที่ควบคุมแสง-สี1
3
1
เสียง
ฝายบริการโครงการ
1
- ชางไฟฟา / ระบบปรับ
3
5
2
อากาศ
1
- ชางประปา
รวม 42
60
78
56
หมายเหตุ :
A = ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา
B = ศูนยวัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย
C = พิพธิ ภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย
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จากเทคนิคการจัดแสดงแบบตางๆ ขางตน พิจารณานํามาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา
ของนิทรรศการ ตามตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงหัวขอการจัดนิทรรศการ เทคนิคการแสดงและพื้นที่ใชสอย
พื้นที่
จํานวน พื้นที่รวม
หัวขอ
เทคนิควิธี
ภาคที่ 1 : ความรูทวั่ ไปเกีย่ วกับพระบรมสารีริกธาตุ
1.ความหมายและความสําคัญ
- ความหมายทั่วไป
- บอรด
1.80
1
- ความหมายทางพระพุทธศาสนา
- บอรด
1.80
1
- ความหมายเชิงรูปธรรม
- บอรด
1.80
1
- ความหมายเชิงนามธรรม
- บอรด
1.80
1
10.80
- ตํานานการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ - บอรด
3.60
2
2.ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ
- นวิปปกิณณาธาตุ มี 7 องค
- วิปปกิณณาธาตุ
3.พระอรหันตธาตุในสมัยพุทธกาล

4.สถานที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุ
5.ประเพณีการบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ

- บอรด
- ตูแสดง

1.80
2.52

1
3

- ตูแสดง
- บอรด
- ตูแสดง
- ตูแสดง

2.52
1.80
2.52
112.50

7
1
2
45

- บอรด

1.80

1

- บอรด
- บอรดและ

1.80
1.80

1
1

- แบบจําลอง
- บอรด
- วีดทิ ัศน

10.90
1.80
3.24

1
1
1

27.00

119.34

3.60

17.74
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงหัวขอการจัดนิทรรศการ เทคนิคการแสดงและพื้นที่ใชสอย (ตอ)
พื้นที่
จํานวน พื้นที่รวม
หัวขอ
เทคนิควิธี
6.ประเพณีการบูชา
1.80
2
- บอรด
พระบรมสารีริกธาตุ
6.12
- ตูแสดง
2.52
1
184.60
รวมพื้นที่ของภาคที่ 1 ทั้งหมด
ภาคที่ 2: พระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย
5.40
1.พระพุทธศาสนา และ
1.80
1
- บอรด
พระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย
2.พระอรหันตธาตุในประเทศไทย - บอรด
1.80
21
4.30
- ตูแสดง
2.50
3.ประเพณีการบูชา
1.80
1
- บอรด
พระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย
3.24
1
- วีดทิ ัศน
- ภาคเหนือ
- บอรด
21.60
12
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- บอรด
12.60
7
- ภาคใต
- บอรด
1.80
1
51.84
- ภาคกลาง
- บอรด
10.80
6
4.พระบรมธาตุเจดียในประเทศไทย - บอรด+
30.70
1
แบบจําลอง
- ภาคเหนือ
- บอรด+
12.70
1
แบบจําลอง
- บอรด+
29.90
2
แบบจําลอง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- บอรด+
12.70
1
แบบจําลอง
- ภาคใต
- บอรด+
29.90
1
แบบจําลอง
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงหัวขอการจัดนิทรรศการ เทคนิคการแสดงและพื้นที่ใชสอย (ตอ)
พื้นที่
จํานวน พื้นที่รวม
หัวขอ
เทคนิควิธี
- ภาคกลาง
- บอรด+
12.70
1
แบบจําลอง
- บอรด+
29.90
2
แบบจําลอง
243.70
- การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
- บอรด+
12.70
2
แบบจําลอง
3.60
5.พระบรมสารีริกธาตุกบั สังคมไทย - บอรด
1.80
1
308.84
รวมพื้นที่ของภาคที่ 2 ทั้งหมด
รวมพื้นที่ทั้ง 2 ภาค
พื้นที่ทางสัญจร (รอยละ 40)

493.44
197.38

รวมพื้นที่สว นนิทรรศการทั้งหมด

690.82

สรุปพืน้ ที่ใชสอยของโครงการ
ตารางที่ 3 ตารางสรุปพื้นทีใ่ ชสอยของโครงการ
จํานวน
องคประกอบ
ผูใชสอย
โครงการ
1. สํานักงานบริหารโครงการ
ฝายบริหาร
- หองผูอํานวยการ - ผูอํานวยการ
1
- หองรองผูอาํ นวยการ - รองผูอํานวยการ 1
- พืน้ ที่ทาํ งาน
- เลขานุการ
1
เลขานุการ

พื้นที่ / ทางสัญจร พื้นที่รวม ที่มา
หนวย (30%)

24.00
20.00
12.80

7.20
6.00
3.84

31.20
26.00
16.64

arch
arch
arch
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปพื้นทีใ่ ชสอยของโครงการ (ตอ)
จํานวน
องคประกอบ
ผูใชสอย
โครงการ
ฝายธุรการ
- โถงพักคอย
- ผูติดตอ
1
- พืน้ ที่ทาํ งาน
- หัวหนาฝาย
1
เจาหนาที่ธุรการ
- เจาหนาที่ธุรการ 5
- เจาหนาที่
1
คอมพิวเตอร
- หองประชุม
- เจาหนาที่
1
( 10 คน )
- เตรียมอาหาร
- เจาหนาที่
1
- หองน้ํา
- เจาหนาที่
3
3
- หองพักพนักงาน
- เจาหนาที่เดิน
1
( Locker Room )
พัสดุและเอกสาร
- เจาหนาที่ขบั รถ 1
- รักษาความ
2
ปลอดภัย
- พนักงานทํา
2
ความสะอาด
- หองเก็บของ (อุปกรณทาํ ความสะอาด)
1
รวมพื้นที่

พื้นที่ / ทางสัญจร พื้นที่รวม ที่มา
หนวย (30%)
12.25
12.80

3.68
3.84

15.93
16.64

arch
arch

20.00
4.00

6.00
1.20

26.00
5.20

arch
arch

24.00

7.20

31.20

arch

8.75
17.50
17.50
1.50

2.63
5.25
5.25
0.45

11.38
22.75
22.75
1.95

arch
law
law
arch

1.50
3.00

0.45
0.90

1.95
3.90

arch
arch

3.00

0.90

3.90

arch

3.75

1.13

4.88
242.26

arch
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปพื้นทีใ่ ชสอยของโครงการ (ตอ)
จํานวน
องคประกอบ
ผูใชสอย
โครงการ
2. นิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ
สวนสํานักงาน
- โถงพักคอย
- ผูติดตอ
1
- หองรับรองแขก
- แขกพิเศษ
1
พิเศษ
- พืน้ ที่ทาํ งาน
- หัวหนาฝาย
1
เจาหนาที่
- ภัณฑารักษ
2
- เจาหนาที่จดั
3
งานแสดง
- เจาหนาที่
1
คอมพิวเตอร
- เจาหนาที่
2
ประชุม/สัมมนา
- วิทยากร
2
- เจาหนาที่ควบ
1
คุมแสง-สี-เสียง
- เตรียมอาหาร
- เจาหนาที่
1
- หองน้ํา
- เจาหนาที่
3
3
- หองพักพนักงาน
- รักษาความ
2
( Locker Room )
ปลอดภัย
- พนักงานทํา
2
ความสะอาด
- หองเก็บของ (อุปกรณทาํ ความสะอาด)
1

พื้นที่ / ทางสัญจร พื้นที่รวม ที่มา
หนวย (30%)

12.25
24.00

3.68
7.20

15.93
31.20

arch
arch

12.80

3.84

16.64

arch

8.00
12.00

2.40
3.60

10.40
15.60

arch
arch

4.00

1.20

5.20

arch

8.00

2.40

10.40

arch

8.00
4.00

2.40
1.20

10.40
5.20

arch
arch

8.75
17.50
17.50
3.00

2.63
5.25
5.25
0.90

11.38
22.75
22.75
3.90

arch
law
law
arch

3.00

0.90

3.90

arch

3.75

1.13

4.88

arch
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปพื้นทีใ่ ชสอยของโครงการ (ตอ)
จํานวน พื้นที่ / ทางสัญจร
องคประกอบ
ผูใชสอย
หนวย (30%)
โครงการ
สวนจัดแสดง
นิทรรศการ
- โถงทางเขา
- ผูเยีย่ มชม
252 192.94 57.88
- ประชาสัมพันธ
- เจาหนาที่ฝา ย
1
12.00
3.60
ประชาสัมพันธ
- โทรศัพท และขาย - ผูเยีย่ มชม
1
18.00
5.40
ของที่ระลึก
- หองน้ํา
- ผูเยีย่ มชม
5
34.00
10.20
5
34.00
10.20
- พืน้ ที่จัดแสดง
- ผูเยีย่ มชม
1
690.82 207.24
นิทรรศการ
สวนประชุม /
สัมมนา
- โถงทางเขา
- ผูเขาประชุม
250 191.41 57.42
( 250 คน )
- หองประชุม /
- ผูเขาประชุม
250 164.06 49.22
สัมมนา
( 250 คน )
- หองน้ํา
- ผูเขาประชุม
10
68.00
20.40
10
68.00
20.40
- เวที
1
392.00 784.00
- หองควบคุมแสง - สี - เจาหนาที่ควบ
1
43.00
12.90
- เสียง
คุมแสง-สี-เสียง
- พืน้ ที่รับ - สงของ
2
171.00 227.43
- หองเก็บของ
2
48.00
14.40

พื้นที่รวม ที่มา

250.82
15.60

analy
arch

23.40

arch

44.20
44.20
898.06

law
law
analy

248.83

analy

213.28

analy

88.40 analy
88.40 analy
1176.00 arch
55.90 arch
398.43
62.40

arch
arch
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปพื้นทีใ่ ชสอยของโครงการ (ตอ)
จํานวน
องคประกอบ
ผูใชสอย
โครงการ
- พื้นทีท่ ํางาน
1
ศิลปกรรม
- หองพักพนักงาน
- ชางศิลปกรรม
2
( Locker Room )
- ชางเทคนิค
5
- หองน้ํา
- เจาหนาที่
2
2
รวมพื้นที่
3. หองสมุด
สวนเจาหนาที่
- พืน้ ที่ทาํ งาน
เจาหนาที่

- หองซอมหนังสือ
- หองน้ํา

พื้นที่ / ทางสัญจร พื้นที่รวม ที่มา
หนวย (30%)
39.20
11.76
50.96 arch
3.00

0.90

3.90

arch

7.50
14.00
14.00

2.25
4.20
4.20

9.75
18.20
18.20
3899.44

arch
arch
arch

- บรรณารักษ

1

12.80

3.84

16.64

arch

- ผูชวย
บรรณารักษ
- เจาหนาที่ยมื คืน
- เจาหนาที่ซอ ม
หนังสือ
- เจาหนาที่

2

8.00

2.40

10.40

arch

2

12.00

3.60

15.60

arch

1

4.00

1.20

5.20

arch

2
2

14.00
14.00

4.20
4.20

18.20
18.20

arch
arch
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปพื้นทีใ่ ชสอยของโครงการ (ตอ)
จํานวน พื้นที่ / ทางสัญจร
องคประกอบ
ผูใชสอย
หนวย (30%)
โครงการ
สวนผูใชสอย
- โถงทางเขา
- ผูใชสอย
126 96.47
28.94
- ฝากของ
- ผูใชสอย
63
56.70
17.01
- ถายเอกสาร
- ผูใชสอย
2
17.50
5.25
- คอมพิวเตอรคน
- ผูใชสอย
3
4.05
1.22
หนังสือ
- คอมพิวเตอร
- ผูใชสอย
3
4.95
1.49
อินเตอรเนต
- ชัน้ วางหนังสือ
- ผูใชสอย
100 300.00 90.00
- ทีน่ งั่ อานหนังสือ
- ผูใชสอย
21 233.10 69.93
- หองน้ํา
- ผูใชสอย
3
17.50
5.25
3
17.50
5.25
รวมพื้นที่
4. พระบรมธาตุเจดีย และมณฑลพิธี
สวนสํานักงาน
- หองหัวหนาฝาย
- หัวหนาฝาย
- พืน้ ที่ขายเครื่องบูชา - เจาหนาที่ขาย
เครื่องบูชา
- หองพักพนักงาน
- รักษาความ
ปลอดภัย
- พนักงานทํา
ความสะอาด
- หองเก็บของ (เครื่องบูชา)

พื้นที่รวม ที่มา

125.41
73.71
22.75
5.27

arch
arch
arch
arch

6.44

arch

390.00 arch
303.03 arch
22.75 analy
22.75 analy
1056.34

1
4

12.80
16.92

3.84
5.08

16.64
22.00

arch
case

2

2.40

0.72

3.12

arch

2

2.40

0.72

3.12

arch

1

16.00

4.80

20.80

analy
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปพื้นทีใ่ ชสอยของโครงการ (ตอ)
จํานวน พื้นที่ / ทางสัญจร
องคประกอบ
ผูใชสอย
หนวย (30%)
โครงการ
สวนมณฑลพิธี
- ทางเขา
- ผูเยีย่ มเยือน
400 306.25 91.88
- พืน้ ที่ซื้อเครื่องบูชา - ผูเยีย่ มเยือน
100 76.56
22.97
- พืน้ ที่กลาวคําบูชา - ผูเยีย่ มเยือน
400 156.25 46.88
- พืน้ ที่วางเครือ่ งบูชา - ผูเยีย่ มเยือน
8
8.00
2.40
- ลานประทักษิณ
- ผูเยีย่ มเยือน
400 625.00 187.50
สวนพระบรมธาตุ
เจดีย
- มณฑป
- ผูเยีย่ มเยือน
1
100.00 30.00
- พืน้ ที่กลาวคําบูชา - ผูเยีย่ มเยือน
100 39.06
11.72
- พืน้ ที่วางเครือ่ งบูชา - ผูเยีย่ มเยือน
8
8.00
2.40
รวมพื้นที่
5. สวนบริการโครงการ
รานอาหาร
- เตรียมอาหาร
- พนักงานขายอาหาร
- ทําอาหาร
- พนักงานขายอาหาร
- วางภาชนะ
- พนักงานขาย
4
อาหาร
- ลางภาชนะ
- พนักงานขายอาหาร
- พืน้ ที่ขายอาหาร
- พนักงานขาย
4
อาหาร
- พืน้ ที่ยนื ซื้ออาหาร - ผูเยีย่ มเยือน
4
- พืน้ ที่นงั่ รับประทาน - ผูเยีย่ มเยือน
30
อาหาร

84.80

25.44

พื้นที่รวม ที่มา

398.13
99.53
203.13
10.40
812.50

case
case
case
case
case

130.00
50.78
10.40
1780.54

case
case
case

110.24

case
case
case
case
case

37.20
105.75

11.16
31.73

48.36
167.48

case
case
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปพื้นทีใ่ ชสอยของโครงการ (ตอ)
จํานวน
องคประกอบ
ผูใชสอย
โครงการ
- หองน้าํ
- ผูเยีย่ มเยือน
5
5
หองเครื่อง
- หอง
1
เครื่องปรับอากาศ
- หองเครื่องไฟฟา
1
- หองเครื่องประปา
1
- หองพักพนักงาน
- ชางไฟฟา
1
- ชางประปา
1
- หองน้ํา
1
รวมพื้นที่

พื้นที่ / ทางสัญจร พื้นที่รวม ที่มา
หนวย (30%)
34.00
10.20
44.20
law
34.00
10.20
44.20
law
64.00

19.20

83.20

arch

24.00
24.00
1.20
1.20
3.50

7.20
7.20
0.36
0.36
1.05

31.20
31.20
1.56
1.56
4.55
567.75

arch
arch
arch
arch
arch

รวมพื้นที่ใชสอย
พื้นที่ทางสัญจร (รอยละ 30)

7546.32
2263.90

รวมพื้นที่ใชสอย
ทั้งหมด
พื้นที่เปดโลงและจัดสวนภายนอก
( 50% )
สรุปรวมพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ

9810.22

หมายเหตุ :
arch
= Arschitect’s Data
analy
= การวิเคราะห
case
= การทํากรณีศึกษา
law
= กฎหมายกอสรางอาคาร

9810.22
19620.44
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สรุปโครงการ
ชื่อโครงการ พระบรมสารีรกิ ธาตุมหาสถาน (Shrine for Buddha’s Relics)
เปาหมายของโครงการ
1. เพื่อเปนแหลงการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่ใหความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนมา ความหมาย และความสําคัญของพระบรมสารีริกธาตุ และพระบรมธาตุในประเทศ
ไทย ตลอดจนความสั ม พั น ธ ข องพระบรมสารี ริ ก ธาตุ และพระบรมธาตุ เ จดี ย กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย
2. เพื่อกระตุนใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความตื่นตัว และสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวและ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ใหเขาใจทั้งความหมาย ความสําคัญ
และประเพณีปฏิบัติในการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
องคประกอบของโครงการ
สวนเผยแพรความรูเกีย่ วกับพระบรมสารีรกิ ธาตุ
- สวนนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ (ถาวร)
- สวนนิทรรศการหมุนเวียน / หองประชุม-สัมมนา
- หองสมุด
สวนพระบรมธาตุเจดีย
- พระบรมธาตุเจดีย และมณฑลพิธี
สวนบริการ
- รานอาหารและเครื่องดื่ม
- หองน้ํา
- สวนบริหารโครงการ
9810.22 ตร.ม.
รวมพืน้ ที่ใชสอยของโครงการ
พื้นที่เปดโลง 50%
9810.22 ตร.ม.
รวมเปนพื้นที่ทั้งหมด
19620.44 ตร.ม.
(ประมาณ12.3 ไร)
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บทที่ 5
การวิเคราะหที่ตั้งของโครงการ
การวิเคราะหเลือกที่ตั้งของโครงการ
เกณฑในการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ
1. เปนพืน้ ที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา เพื่อใหมีเนื้อหาของ
พื้นที่ที่สอดคลองสัมพันธกับเนื้อหาของโครงการ
2. การเขาถึงพืน้ ที่ อยูในพืน้ ทีท่ ี่ผูใชโครงการสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก โดย
2.1 การเดินทางถึงโครงการสะดวก
- ถนนเขาถึงโครงการดี
- สภาพการจราจรคลองตัว
2.2 มีทางเลือกในการเดินทางภายในพื้นที่ ที่หลากหลาย
3. พื้นที่มีสถานทีส่ ําคัญที่มีเนื้อหาความรูเกีย่ วของ และสอดคลองกับโครงการ เชน
3.1 พระบรมธาตุเจดีย
- มีพระบรมธาตุเจดียสําคัญ หมายถึง เปนพระบรมธาตุเจดียท มี่ ีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และเปนทีย่ ึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน
3.2 แหลงขอมูลทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธศาสนา
พิจารณาเกณฑในการเลือกพื้นที่ตั้งของโครงการขางตน หาพื้นทีท่ ี่สอดคลองกับเกณฑ
ดังกลาวเปนขอๆ ตามลําดับไดดังนี้
1. พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ใชเกณฑขอนี้มา
พิจารณาเปนขอแรก เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการควรจะมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักของโครงการ
ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งเกณฑขอนี้สอดคลองกับบริเวณตอนกลางของประเทศไทยแถบลุมแม
น้ําทาจีนตอเนื่องถึงเจาพระยา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรพุทธศาสนา
ตั้งแตเริ่มเขามาสูประเทศไทย โดยมีจังหวัดสําคัญที่ไดรับการสันนิษฐานวาเปนที่ตั้งของศูนยกลาง
สําคัญทางพุทธศาสนาในบริเวณนี้ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม
เปนตน
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2. การเขาถึงพื้นที่ของผูใชโครงการไดโดยสะดวก เกณฑขอนี้พิจารณา 2 ประเด็น
คือ 1. การเดินทางสูที่ตั้งโครงการทําไดโดยสะดวกโดยมีถนนเขาถึงไดดี และมีสภาพการจราจรที่
คลองตัว ประเด็นที่ 2. คือ มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ประเด็น
พบวา จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น สามารถเดินเขาถึงโครงการไดดีกวาจังหวัดกาณ
จนบุรี สวนทางเลือกในการเดินทาง จังหวัดนครปฐมมีทางเลือกที่หลากหลายกวา เนื่องจากพื้นที่
อยูใกลกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนศูนยกลางการคมนาคมหลายประเภท
3. พื้นที่ที่มีเนื้อหาความรูเกี่ยวของ และสอดคลองกับโครงการ พื้นที่ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับโครงการ เชน มีพระบรมธาตุเจดียสําคัญ เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ชาวไทย และมีสถานที่สําคัญอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา เชน หองสมุดทางพุทธ
ศาสนา สถานที่จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เปนตน ซึ่งเกณฑขอนี้ จังหวัดนครปฐม
ถือวามีพื้นที่ดังกลาวชัดเจน ไมวาจะเปนพระปฐมเจดียซึ่งเปนพระบรมธาตุเจดียที่เปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ อีกทั้งยังเปนพระบรมธาตุเจดียที่มีประวัติศาสตรความเปนมา
ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีอุทยานพุทธมณฑล ซึ่งเปนอุทยานการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพุทธศาสนา
เปนสถานที่ในการจัดกิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนา เชน การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา เปนตน
จากเกณฑตาง ๆ ขางตน จะเห็นไดชัดเจนวาพื้นที่ที่เหมาะสมจะเปนที่ตั้งของโครงการ
นั้น คือ จังหวัดนครปฐม เพราะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑทุกขอ และยังมีความโดดเดนกวา
พื้นที่ในทุกกรณี จึงทําการคัดเลือกหาที่ตั้งโครงการวาควรจะอยูที่ใดในจังหวัดนครปฐม ซึ่งหากใช
เกณฑเดิมในการคัดเลือกก็จะไดวา พื้นที่ที่นาจะเปนที่ตั้งของโครงการ ไดแก อําเภอเมือง และ
อําเภอพุทธมณฑล เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 2 แหงนั้น มีความสําคัญทางประวัติศาสตรพุทธศาสนา
และยังมีสถานที่สําคัญที่มีเนื้อหาที่สอดคลองเกี่ยวเนื่องกับโครงการอีกดวย
นอกจากเกณฑดังกลาวแลว ยังเพิ่มเกณฑในการพิจารณาอีกหนึ่งขอ คือ ศักยภาพ
ปจจุบันของพื้นที่ หมายถึง ตองเปนพื้นที่ที่มีจินตภาพหรือภาพรวมของพื้นที่สอดคลองกับเนื้อหา
ของโครงการ และมีพื้นที่วางเพียงพอที่จะเปนที่ตั้งของโครงการ ทําการใหคะแนนพื้นที่อําเภอเมือง
และอําเภอพุทธมณฑล ดังนี้
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเลือกจังหวัดที่ตั้งของโครงการ
เกณฑ 1.ความสําคัญทางพุทธ 2.เดินทางเขาถึงสะดวก 3.แหลงขอมูลอื่น ๆ
ศาสนา
จังหวัด
คะแนน เกรด รวม คะแนน เกรด รวม คะแนน เกรด รวม

รวม

1. กาญจนบุรี

47
47
80

2. สุพรรณบุรี
3. นครปฐม

8
8
10

4
4
4

32
32
40

5
5
8

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการเลือกเขตที่ตั้ง
เกณฑในการเลือก
1. การเขาถึงพื้นที่
1.1 การเดินทางถึงโครงการสะดวก
1.2 มีทางเลือกในการเดินทาง
2. เปนสถานทีท่ ี่มีเนื้อหาสัมพันธกับโครงการ
2.1 มีประวัติศาสตรเกี่ยวเนือ่ งกับโครงการ
2.2 มีพระบรมธาตุเจดียสําคัญ
2.3 มีแหลงขอมูลเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
3. ศักยภาพของพืน้ ที่
- มีพื้นที่วา ง และจินตภาพของพื้นที่
ที่เหมาะสมกับโครงการ
คะแนนรวมเฉลี่ย

3
3
3

15
15
24

0
0
8

2
2
2

0
0
16

อําเภอเมือง
คะแนน

อําเภอพุทธมณฑล
คะแนน

4
3

4
4

4
4
3

3
3
4

2

4

2.86

3.14

เมื่อสรุปคะแนนแลว พื้นที่ที่จะใชเปนที่ตั้งโครงการคือ อําเภอพุทธมณฑล เนื่องจาก
เปนพื้นที่ที่สามารถเขาถึงไดสะดวก อยูไมไกลจากพระปฐมเจดียซึ่งเปนพระธาตุเจดียสําคัญ มี
สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา และยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาพื้นที่ตอไปไดอีกในอนาคต และดีกวา
พื้นที่ในอําเภอเมืองซึ่งปจจุบันคอนขางหนาแนน และมีแนวโนมการพัฒนาพื้นที่แบบชุมชนเมือง
ซึ่งไมสอดคลองกับเนื้อหาของโครงการ
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พื้นที่สําคัญในอําเภอพุทธมณฑลที่มีความสอดคลองกับเนื้อหาโครงการนั้น คือบริเวณ
อุทยานพุทธมณฑล ซึ่งเปนทั้งสถานที่จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมพุทธศาสนา และมีสถานที่ที่
ใหความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน หองสมุดพระพุทธศาสนา พิพิธภัณฑพุทธศาสนา หอประชุม
และมณฑลตาง ๆ ซึ่งจําลองสถานที่สําคัญตามพุทธประวัติ เปนตน จึงไดทําการศึกษาพื้นที่ใน
อุทยานพุทธมณฑล เพื่อหาที่ตั้งของโครงการ
อุทยานพุทธมณฑล
อุ ท ยานพุ ท ธมณฑลนั้ น เป น ทั้ ง สถานที่ สํ า คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา และเป น สถานที่
ทองเที่ยวพักผอน หยอนใจตั้งอยูในเขตตําบลศาลายา อําเภอ พุทธมณฑลและเขตตําบลบางกระ
ทึก อําเภอสามพราน อยูหางจากตัวเมืองนครปฐมไปทางถนน ปนเกลา-นครชัยศรี ประมาณ 30
กิโลเมตร
ความเปนมา ตั้งแตสมัยโบราณเปนตนมาพุทธศาสนิกชนไดอาศัยวัดวาอารามเปนที่
พักผอนหยอนใจ เพราะเปนที่สงบเงียบแตยังไมมีพุทธอุทยานขนาดใหญสรางขึ้นไว ดังนั้นการที่
พระพุทธศาสนานับตั้งแตวันปรินิพพานของพระพุทธเจาไดลวงมาบรรจบครบ 25พุทธศตวรรษ ใน
วันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 ประกา ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 รัฐบาลจึงไดจัดการฉลองขึ้น
เปนการใหญ
ในโอกาสเดียวกันนั้นรัฐบาลกับพุทธศาสนิกชนไดรวมมือกันจัดสรางพุทธมณฑลขึ้นใน
อาณาบริเวณ 2500 ไร โดยเลือกซื้อที่ดิน ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนที่
กอสรางพุทธมณฑล เพื่อเปน พุทธานุสรณียสถาน คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล
ไดตั้งเปาหมายการกอสรางไวเปน 2 ระยะ ระยะแรก ตั้งแตป พ.ศ. 2521 – 2525 และระยะ ที่ 2 ป
พ.ศ. 2525 – 2529
วัตถุประสงค ในการจัดสราง มีดงั นี้ คือ
1. เปนศูนยกลางการศึกษาคนควาพุทธศาสนา
2. เปนพุทธานุสรณียสถาน ในโอกาสทีพ่ ุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทย
เจริญรุงเรืองมาครบ 2500 ป ใน พ.ศ. 2500
3. เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชนชาวพุทธ
4. เปนสถานที่สงบรมรื่นและพักผอนหยอนใจของประชาชนทัว่ ไป
5. เปนศูนยกลางการศึกษาและปฏิบัติวิปสนากรรมฐาน
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6. เปนสํานักงานกลางการบริหารของคณะสงฆแหงประเทศไทย
7. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานธรรมแกพทุ ธศาสนิกชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีกอพระฤกษ
พุทธมณฑลเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
หอสมุดพระพุทธศาสนา

หอประชุม

พิพิธภัณฑ
พระพุทธศาสนา

มณฑล
ปรินิพพาน
มณฑล
ประสูติ

พระประธาน

มหาวิหารประดิษฐาน
พระไตรปฎกหินออน
มณฑล
ปฐมเทศนา

วิหารพุทธมณฑล
มณฑล
ตรัสรู
เขตสังฆาวาส

สัญลักษณ

ความหมาย
ทางรถยนต
ทางเดินเทา
สระน้ําขุด/คลองขุดระบายน้ํา
องคประกอบหลักภายในอุทยาน

แผนผังที่ 2 แผนผังแสดงองคประกอบภายในอุทยานพุทธมณฑล
ที่มา : สํานักงานพุทธมณฑล
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สถานที่สําคัญภายในอุทยานพุทธมณฑล พื้นที่อุทยานพุทธมณฑลนั้น แบง
ออกเปนเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และพื้นที่เอนกประสงค ซึ่งมีสถานที่สําคัญเปนองคประกอบ
ในแตละพื้นที่ดังนี้
เขตพุทธาวาส
วิหารพุทธมณฑล วิหารนี้สามารถมองเห็นไดจากถนนใหญชัดเจน และเมื่อมองจาก
องค พ ระพุ ท ธรู ป ประธาน จะสามารถมองเห็ น ความงดงามของสวนไม ด อกเป น บริ เ วณกว า ง
ดานหนาทางเขาอุทยานลักษณะของวิหารเปนอาคารชั้นเดียว แบบสถาปตยกรรมไทยตามแบบ
วิหารของวัดราชาธิราช ผนังวิหารทําเปน 2 ชั้น เพื่อใหประตูหนาตาง เลื่อนเขาภายในกําแพงได
ภายในปูดวยกระเบื้องหินออน หลังคามุงดวยกระเบื้องลวดลายภายนอกเปนประติมากรรมรูป
พระพุทธรูป 8 องค และพระโพธิสัตว 2 องค ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 25 พุทธศตวรรษ
ขนาด 2500 มม. ดําเนินการกอสรางตั้งแตป พ.ศ.2515 แลวเสร็จในป พ.ศ.2518
พระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล ที่บริเวณใจกลางของพุทธมณฑล มีพระพุทธรูป
ขนาดใหญ ยืนสงาอยู มีการจัด ดอกไมธูปเทียน ใวใหสักการะ พระพุทธรูปองคนี้ออกแบบโดย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี โดยออกแบบเปน พระพุทธรูปปางลีลา ปนหลอดวย โลหะสําริด โดย
กรมศิลปากร ไดจัดสรางขึ้น ในใจกลางพุทธมณฑล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
นาม พระพุทธรูปองคนี้วา พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน
พระศรีศากยะทศพลฯ นั้น องคพระสูง 2500 กระเบียด (15.875 เมตร) เปน
พระพุทธรูป ที่มพี ระเกตุมาลา เปนเปลวสูง เหนือพระเศียร ทรงหอจีวรเฉวียงบา พาดสังฆาฏิ อยูใ น
ทายางพระบาท และมีบัวรองพระบาท
สวนการจัดวาง ที่ประดิษฐาน องคพระพุทธรูปนั้น เนื่องจาก องคพระพุทธรูป เปนปาง
ลีลา จึงจัดพื้นที่ ใหมีความยาว ไปขางหนา พอสมควร ใหเสมือนวา จะทรงพระดําเนินไปขางหนา
ในการขยายแบบ พระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล จากตนแบบ ของศาสตราจารย
ศิลป พีระศรี ซึ่งมีความสูง 2.14 เมตร ใหได 2500 กระเบียด ซึ่งตองขยายถึง 7.5 เทา เมื่อขยาย
แบบเสร็จ เรียบรอยแลว ตองแบง พระพุทธรูป ออกเปนสวนตางๆ 6 สวนคือ 1. พระเศียร 2. พระ
อุระ และพระพาหาขางซาย 3. พระนาภีและพระพาหาขางขวา 4. พระเพลา 5. พระบาทและฐาน
บัวรองพระบาท 6. พระกรซายและขวา
โลหะที่ใช หลอองคพระนั้น ไดกําหนดให ไดมาตราฐานเดียวกัน รวมทั้งหมด 137 ชิ้น
มีสวนผสม หรือสูตรที่แนนอน เรียก โลหะสําริด การปฏิบัติงานเริ่มแรก ตั้งแต เดือนมิถุนายน 2523
จนแลวเสร็จในป 2525
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เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ ไดเสด็จฯ ทรงเททองหลอ พระเกตุมาลา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2525 สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปนองคประธาน ไดการ
ประกอบพระเศียร กับพระพุทธรูป
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประกอบพิธีสมโภช
บริเวณรอบฐานขององคพระประธานนั้น สามารถมองเห็นบริเวณ สวนที่กวางใหญ
สวยงาม ทางดานหนาทางเขา และศาลาราย รอบองคพระฯ และสวนตนลั่นทม
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชนวันอาสาฬหบูชา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีไดเสด็จเปนองคประธานในพิธีเวียนเทียน ณ พุทธมณฑลเปนประจําทุกป และในวัน
สุดสัปดาหก็จะมีผูแวะไปเยือนพุทธมณฑลเพื่อนมัสการพระศรีสากยทศพลญาณประทานพุทธ
มณฑลสุทัศน เปนประจําเชนกัน
ศาลาราย สรางตามแนวทางเทาวงกลมรอบองคพระประธานมีทงั้ หมด 20 หลัง
ดานขางโปรง

ภาพที่ 29 พระศรีศากยะทศพล
ญาณประธานพุทธ
มณฑลสุทรรศน
ที่มา : โดยผูจัดทํา

ภาพที่ 30 วิหารพุทธมณฑล
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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สังเวชนียสถาน 4 ตําบล สรางอยู รอบองคพระประธาน พุทธมณฑล กําหนด ตาม
ทิศ ในพุทธประวัติ โดยถือ องคพระพุทธ รูปประธาน พุทธมณฑล เปนหลัก รูปสัญลักษณ ใน
สังเวชนียสถาน แตละตําบล ไดแกตําบลประสูติ ตําบลตรัสรู ตําบลปฐมเทศนา และตําบลปรินิ
พาน ใชหินแกรนิต ซึ่งเปนหินที่แข็ง และคงทนมาก แกะสลัก นําหินมาจากแหลงหินจาก ปาตําบล
แมสลิด อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เปนแหลงหิน ที่มีขนาดและสีที่ตองการ
ตําบลประสูติ มีพื้นที่ ประมาณ 50 ไร บริเวณทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประดิษฐาน หินสัญลักษณ รูปดอกบัว 7 ดอก หินสัญลักษณ ทั้ง 7 กอน มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1.50 เมตร สูง 0.80 เมตร แกะสลัก เปนรูปดอกบัวกําลังแยมบาน ชวงบนแกะสลักลาย
นูน รูปพระพุทธบาท กลางฝาพระบาท สลักชื่อ แควนตางๆ 7 แควน ที่สัมมาสัมพุทธเจา ทรง
ประกาศพระธรรม คําสั่งสอน รวม 7 แควน แควนละ 1 ดอก ดังนี้ (1) กาสีโกศล (2) มคธ-อังคะ (3)
สักกะ (4) วัชชี (5) มัลละ (6) วังสะ (7) กุรุ รอบนอก พระพุทธบาท แกะสลักพระคาถา
อัคโคหะมัสมิ
เชฏโฐหะมัสมิ
เสฏโฐหะมัสมิ
อะยะมันติมา
นัตถิทานิ

โลกัสสะ
โลกัสสะ
โลกัสสะ
เม ชาติ
ปุนัพภะโว

ลงรักปดทองคําเปลวที่ขอความจารึกและรอยพระพุทธบาทจําลองทุกดอก

ภาพที่ 31 ตําบลประสูติ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ตําบลตรัสรู มีพื้นที่ ประมาณ 50 ไร บริเวณทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต ประดิษฐาน
หินสัญลักษณ รูปโพธิบัลลังก เปนรูป สามเหลี่ยม ทรงรี แกะสลักจาก หินแกรนิต จํานวน 4 กอน
รวมกัน ขนาดฐาน ชวงลาง กวาง 2.70 เมตร ยาว 3.40 เมตร สูง 1.20 เมตร ชวงบน กวาง 3.02
เมตร เสนรอบวง ยาว 10 เมตร ชวงบน แกะสลักนูนเปนลายบัวคว่ํา และ บัวหงาย มีรัศมี ลอมรอบ
ชวงลาง ซึ่งเปน ฐานปทม รองรับ สวนบนนั้น แกะสลัก เปน เสนลวด ทองไม ชางแกะสลัก ได
แกะสลัก พระคาถา แลวลงรัก ปดทองคําเปลว มีขอความดังนี้
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ทุกขัง อะริยะสัจจัง
ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
อะวิชชาปจจะยา สังขารา สังขาระปจจะยา วิญญาณัง
วิญญาณะปจจะยา นามะรูปง นามะรูปะปจจะยา สะฬายะตะนัง
สะฬายะตะนะปจจะยา ผัสโส ผัสสะปจจะยา เวทะนา
เวทะนาปจจะยา ตัณหา ตัณหาปจจะยา อุปาทานัง
อุปาทานะปจจะยา ภะโว ภะวะปจจะยา ชาติ ชาติปจจะยา ชะรามะระณัง
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายา สัมภะวันติ เอวะเมตัสสะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ
อะวิชชายะ ตะเววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ
ฯ เป ฯ
ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขโทมะนัสสุปายาสา นิรชุ ฌันติ
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ

ภาพที่ 32 ตําบลตรัสรู
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ตําบลปฐมเทศนา มีพื้นที่ ประมาณ 50 ไร บริเวณ ทิศตะวันตกเฉียงใต ประดิษฐาน
หินสัญลักษณ รูปธรรมจักร และรูปแทนที่นั่ง ของ ปญจวัคคียทั้งหา หินสัญลักษณธรรมจักร เมื่อ
สรางเสร็จ มีความสูงจากฐาน ถึง ยอดรวม 4.56 เมตร วงธรรมจักรหนา 0.98 เมตร สวน ดุม
ธรรมจักร หนา 0.48 เมตร ธรรมจักร ตั้งอยูบน กลีบบัวหงาย บัวคว่ํา บนฐานบัวถลา ตัวธรรมจักร
แกะสลั ก ลาย แบ ง ออกเป น ลายลู ก ฟ ก ก า มปู มี ลู ก แก ว ประกอบทั้ ง สองข า ง ขอบนอกสุ ด มี
ลักษณะ เปนลายกนก เปลวเพลิง สวนแทน ประดิษฐานธรรมจักรนั้น ไดสราง แทนคอนกรีต เสริม
เหล็ก ประกอบดวย แผนหิน แกะสลักนูน รูปบัวคว่ํา และ หินสัญลักษณรูปแทน ที่นั่ง ของ ปญจ
วัคคียทั้ง 5 ใชหินแกรนิต ทั้ง 5 กอน ที่ดุมธรรมจักรแกะสลักพระคาถา แลวลงรักปดทองคําเปลว
ทั้งสองดานมีขอความเชนเดียวกัน ดังนี้
ทะเวเม ภิกขะเว อันตา ปพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง
กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค
หิโน คัมโม โปุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง
อัตตะถิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญ หิโต เอเต
เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
สําหรับหินแกรนิต ที่สลักเปน ธรรมจักรนั้น มีขนาดใหญมาก กรมทหารชางและ การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดดําเนินการ ขนยายมายังพุทธมณฑล ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 6
เมตร หนา 1.20 เมตร น้ําหนักประมาณ 102 ตัน ลําบากในการเคลื่อนยาย ระยะทางไกล
โดยเฉพาะการขนยาย ผานสะพาน ขามแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมี ระยะทอดยาว อาจทําให สะพาน
ชํารุดหักได จึงไดขนยายไปทางบก โดยออม และ เลี่ยงสะพาน ที่มีชวงยาว มาบรรทุก ลงเรือที่
จังหวัดอางทอง ขนยายมาทางน้ํา ขึ้นบก ที่อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แลวขนยาย ทางบก
ตอมายัง พุทธมณฑล
การขนยาย ไดเริ่ม เมื่อวันศุกร 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528 ผานจังหวัดตาก
สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค ลพบุรี ถึงทาเรือวัด สระแกว อําเภอปาโมก จังหวัด
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อางทอง แลวจึงนําลงเรือ ศุภนาวา 10 ในวัน อาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2528 ลองตามลําน้ํา
เจาพระยา พักที่ ทาเทียบเรือ บริษัทแมน้ํา จํากัด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
เปลี่ ย นเรือ ลากจู ง ซึ่ง มีข นาด ความสูง ไมม าก สามารถผา น สะพานขามแมน้ํา ตา งๆ ได ได
เดินทาง ถึงทาเทียบเรือ ปลายถนน พุทธมณฑลสาย 7 ตําบลขุนแกว อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2528 เวลา 14.00 น. จากนั้น จึงขนยาย ตอมายัง พุทธมณฑล ใน
วันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2528 รวมระยะเวลา ในการสกัดหิน จากแหลงหิน และการขนยาย
มายัง พุทธมณฑล ทั้งสิ้น ประมาณ 7 เดือน

ภาพที่ 33 ตําบลปฐมเทศนา
ที่มา : โดยผูจัดทํา
ตําบลปรินิพพาน มีพื้นที่ ประมาณ 50 ไร บริเวณทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประดิษฐาน หินสัญลักษณ รูปแทนไสยาสน และ รูปแทนที่นั่ง ของพระอานนท แทนไสยาสน มี
ขนาดกวาง 1.70 เมตรยาว 6.30 เมตร สูง 1.40 เมตรประกอบ หนากระดาน เสนลวดทองไม บน
แทนไสยาสน สลักลายผาทิพย ดานบนนั้น แกะสลัก เปน ลายนูน เปนรูป ดอกบัว 3 ดอกเรียงกัน
ดานขางแกะสลัก เปนดอกและใบสาละรวง ซึ่ง เปรียบเหมือน รวงมาจากสวรรค
กลางผาทิพยดานตะวันตก แกะสลักพระคาถาแลวลงรักปดทองคําเปลว มีความดังนี้
โย โว อานันทะ มะยา ธัมโม จะ วินะโย จะ เทสิโต ปญญัตโต
โส ว มะมัจจะเยนะ สัตถา.
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว
วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ.
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กลางผาทิพยดานตะวันออก แกะสลักพระคาถาแลวลงรักปดทองคําเปลว มีความ ดังนี้
อัปปง วัสสะสะตัง อายุ มะเมตะระหิ วิชชะติ ตาวะตา ทิฏฐะมาโนหัง ตาเรสิง ชะนะตัง พะหุง
ฐะปะยิตะวานะ ธัมโมกกัง ปจฉิมะชะนะโพธะนัง อะหัง ป นะ จิรัสเสวะ สัทธิ สาวะสังฆะโต
อิเธวะ ปะรินพิ พิสสัง อัคคิวาหาระสังขะยา

ภาพที่ 34 ตําบลปรินพิ พานมา
ที่มา : โดยผูจัดทํา
มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปฎกหินออน ลักษณะอาคาร เปนสถาปตยกรรม
ไทย รูปทรงจตุรมุข ทั้ง 4 ทิศ ใช พื้นที่กอสราง บริเวณเกาะ หลังองคพระประธาน พุทธมณฑล ใน
เนื้อที่ 9 ไร พื้นที่ ในการกอสราง 5824 ตารางเมตร มีพระเจดีย 9 ยอด ประดิษฐาน ณ ทามกลาง
เปนที่จารึก พระไตรปฎก หินออนขนาด 1.10 x 2.00 เมตร จํานวน 1418 แผน มีภาพวาด พุทธ
ประวัติ อยูดานบน โดยรอบ
เริ่มสราง ในป พ.ศ. 2532 แลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2541 วัดปากน้ํา และสมาคมศิษย
หลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ บริจาคเงิน ในการจัดสราง ทั้งหมด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวาย
เปน พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องวโรกาส ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 5
รอบ คาใชจาย ในการกอสราง ประมาณ 200 ลานบาท
สวนตนไมในพุทธประวัติ ตนไมภายในบริเวณสวนตาง ๆ ในอุทยานประกอบดวย
สวนไผ พรรณไมตางๆสวยงาม นอกจากนี้ไดจัดใหมีการปลูกตนไมในพุทธประวัติรวม 19 ชนิด เชน
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ตนศรีมหาโพธิ์(ที่ตรัสรู) ตนไทร(ที่ประทับนั่งหลังตรัสรู 7 วัน) ตนจิก(ประทับนั่งมีพยานาคมาขดแผ
พังพาน) ตนเกด(ประทับนั่งตอจากตนจิก) ตนหวา(ประทับนั่งคราวแรกนาขวัญ) ตนกุมนก(ประทับ
เมื่อทรงชักบังสุกุลแลวตากผา) ตนประดูลาย(ประทับหลังจากโปรดพุทธบิดา) ตนสีเสียด(ประทับ
อยู ณ ภูสกราวัน ฯลฯ พรรษาที่ 8 ) ตนสะเดา(ประทับอยู ณ เมือง เวรัญชาพรรษาที่ 11)
ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน เปนอาคารเพื่อใชปฏิบัติกรรมฐาน อยูบริเวณสวนเวฬุวัน เปน
รูป 6 เหลี่ยม เชื่อมติดตอกันทั้งหมด 8 หลัง

ภาพที่ 35 มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปฎกหินออน
ที่มา : โดยผูจัดทํา

ภาพที่ 36 สวนเวฬุวัน
ที่มา : โดยผูจัดทํา

92
เขตสังฆาวาส
ตําหนักสมเด็จพระสังฆราช เปนลักษณะสถาปตยกรรมประยุกต หันหนาไปทางทิศ
เหนือ กอสรางเสร็จในป 2524
ที่ พั ก สงฆ อ าคั น ตุ ก ะ อยู ต รงข า มกั บ ตํ า หนั ก สมเด็ จ พระสั ง ฆราช มี ลั ก ษณะเป น
สถาปตยกรรมไทยประยุกตสองชั้น สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ.2526
พื้นที่เอนกประสงค
หอประชุม สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่ประชุมทางพระพุทธศาสนา และใหความรู อาคาร
แบบสถาปตยกรรมไทยประยุกตสองชั้น ชั้นลางดานทิศเหนือใชเปนสํานักงานพุทธมณฑล สราง
เสร็จ พ.ศ.2529
หอกลอง สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานกลองชัยขนาดใหญ ตัวกลองทําดวยไมขนุน และ
หนังควายเผือก เสนผาศูนยกลางมีขนาด 1.60 เมตร ผูจัดทํากลองคือ พระพิชัย ธรรมจาโร วัด
บัลลังกศิลาอาสน อ.ปราสาท จ.สุรินทร เมื่อ พ.ศ.2526
พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา เปนสถาปตยกรรมแบบไทยประยุกต แผนผังเปนรูป
กลมวงแหวนดานนอก แบงเปน 3 สวน สวนแรกแสดงโบราณวัตถุตาง ๆ สวนที่ 2 จัดนิทรรศการ
และการบรรยาย สวนที่ 3 สวนบริการ สุขา หองน้ํา ฯ
หอสมุดแหงพระพุทธศาสนา สมเด็จพระนางเจาฯ พระราชทานนามวา "หอสมุด
พระพุทธศาสนามหาสิรินาถ" หองสมุดนี้ใหญโตมาก หองอานหนังสือจุถึง 500 คน มีหนังสือ
ประมาณ 500,000 เลม เก็บหนังสือบนเพดานไดอีก หนึ่งลานเลม วัดปากน้ําและสมาคมศิษย
หลวงพอวัดปากน้ํา บริจาคเงินคากอสรางทั้งหมดประมาณ 250 ลานบาท เพื่อถวายเปนพระราช
กุศล แดสมเด็จพระนางเจาฯ ที่เจริญพระชนมายุ 5 รอบ
กิจกรรมตาง ๆ ในอุทยานพุทธมณฑลสวนใหญเปนกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา นอกจากนัน้ ในวันทีค่ นไทยถือเปน
ประเพณี ก็มีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาประกอบดวย เชนวันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันลอย
กระทง กิจกรรมที่จัดมีการเลี้ยงพระ ถวายเพล ถวายสังฆทาน และฟงเทศนทุกวันเสาร-อาทิตย มี
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม กิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน ประชุมสัมนาพระสังฆาธิการ กิจกรรมประทานพัดยศโดยสมเด็จพระสังฆราช จัด
กิจกรรมนอกสถานศึกษาของวัดและโรงเรียน นอกจากนี้ทางอุทยานพุทธมณฑลยังไดรับการยก
ยองใหเปนศูนยกลางพุทธศาสนาโลกอีกดวย
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ภาพที่ 37 หอประชุม
ที่มา : โดยผูจัดทํา

ภาพที่ 38 หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
การเลือกที่ตงั้ ของโครงการ
พื้นที่ในอุทยานพุทธมณฑลที่เหมาะสมจะเปนที่ตั้งของโครงการนั้น คือ บริเวณพื้นที่
เอนกประสงคซึ่งเปนสถานที่ตั้งของอาคารสําคัญที่เนื้อหาสอดคลองกับโครงการ ประกอบกับมี
พื้นที่จอดรถจํานวนมากอยูใกลเคียง ซึ่งโครงการสามารถใชรวมไดบางสวน
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การเลือกตําแหนงที่ตงั้ ของโครงการกําหนดเกณฑไว ดังนี้
1. พื้นที่ที่อยูไมไกลจากพระพุทธรูปประธานซึ่งเปนสถาปตยกรรมประธานของ
อุทยาน
2. พื้นที่ที่อยูใกลกับบริเวณทีม่ ีเนื้อหาใกลเคียงกับโครงการ ซึ่งในกรณีนี้ คือ ใกล
บริเวณมณฑลปรินิพพานนัน่ เอง เนื่องจากเปนสถานทีท่ ี่เกี่ยวของกับประวัติความเปนมาของพระ
บรมสารีริกธาตุโดยตรง
จากการสํารวจพื้นที่อุทยานพุทธมณฑล พบพืน้ ทีท่ ี่อยูในเกณฑดังกลาว 2 พื้นที่ ดังนี้

พระประธาน
มณฑล
ปรินิพพาน

แผนภาพที่ 1 การวิเคราะหหาพื้นที่ตั้งของโครงการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
พื้นที่ตั้งที่ 1 อยูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานพุทธมณฑล ใกลกับ
หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สัณฐานของพื้นที่เปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีถนนโดยรอบ และมี
ถนนโรยกรวดตั ดผา นบริเวณกึ่ง กลางพื้ น ที่ใ นแนวทิ ศตะวั นออก-ตะวั น ตก ทํา ให พื้ น ที่ถูกแบ ง
ออกเปน 2 สวน ปจจุบันมีการใชงานพื้นที่ทั้งสองสวน โดยที่สวนทิศเหนือมีการปลูกตนไมเปนแนว
ตลอดทั้ ง พื้ น ที่ แ ละใช พื้ น ที่ ส ว นหนึ่ ง ทางด า นทิ ศ ตะวั น ออกเป น ที่ จ อดรถเจ า หน า ที่ ส ว นพื้ น ที่
ทางดานทิศใตจดั เปนสวนหยอม

95

ภาพที่ 39 สภาพแวดลอมพื้นที่ตั้งที่ 1
ที่มา : โดยผูจัดทํา
ขอดีของพื้นที่ตั้งที่ 1
1. สัณฐานของพืน้ ทีง่ ายตอการออกแบบ
2. เขาถึงที่ตั้งไดสะดวก
ขอเสียของพืน้ ที่ตั้งที่ 1
1. มีกลุมอาคารเดิมภายในอุทยาน ซึ่งเปนอาคารขนาดใหญทําใหลดความสําคัญ
ของพื้นที่ลงไป
2. ความเชื่อมโยงของพื้นที่กับมณฑลปรินิพพานไมตอเนื่องมากนัก
พื้นที่ตั้งที่ 2 อยูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานเชนเดียวกับพื้นที่ตั้งที่ 1
อยูติดกับพื้นที่ตั้งที่ 1 ลงมาทางทิศใตสัณฐานของพื้นที่เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีถนนติดตอกัน 3
ดาน คือทิศตะวันออก-ทิศเหนือ-ทิศตะวันตก สวนดานทิศใตติดกับทางเดินเทา ปจจุบันพื้นที่ถูกใช
เปนสวนหยอม โดยมีตนไมปลูกอยูโดยรอบพื้นที่
ขอดีของพื้นที่ตั้งที่ 2
1. เขาถึงที่ตั้งไดสะดวก
2. พื้นที่ตั้งมีความเชื่อมโยงกับมณฑลปรินพิ พานอยางดี
ขอเสียของพืน้ ที่ตั้งที่ 2
1. สัณฐานที่ตั้งยากตอการออกแบบ
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ภาพที่ 40 สภาพแวดลอมพื้นที่ตั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา
เมื่อพิจารณาทั้งขอดี และขอเสียของทั้ง 2 พื้นที่แลวพบวาไมคอยพบขอแตกตางกัน
มากนัก จึงไดทําการรวมพื้นที่ทั้ง 2 พื้นที่เขาดวยกัน และจัดวางแผนผังบริเวณพื้นที่นั้นใหม เพื่อให
ไดพื้นที่ที่มีขอดีของพื้นที่เดิมทั้ง 2 พื้นที่ขณะเดียวกันก็ลดขอจํากัดของพื้นที่เดิม ทําใหพื้นที่ใหม
เหมาะสมกับโครงการ และสอดคลองกับการใชงานพื้นที่ที่มีอยูแลวในปจจุบันมากที่สุด จึงไดที่ตั้ง
ของโครงการ ดังนี้
พระประธาน
มณฑล
ปรินิพพาน

ทางเดินเทา
( เสนสีสม )
ทางรถยนต
( เสนสีแดง )
แผนภาพที่ 2 พืน้ ที่ตงั้ ของโครงการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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บทที่ 6
แนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดในการวางแผนผังของโครงการ
“ธาตุ” เปนสิ่งที่มีอยูในรางกายมนุษยทุกคน และดํารงอยูทั้ง 2 ความหมาย คือ
องคประกอบสําคัญของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเปนความหมายในเชิงนามธรรม หมายถึงสภาวะ
ตาง ที่ทําใหสิ่งตาง ๆ คงอยูตามธรรมชาตินัยหนึ่ง และหมายถึงกระดูกของพระพุทธเจาหรือพระ
อรหันต หรือผูที่ขจัดแลวซึ่งกิเลสทั้งมวล ซึ่งเปนความหมายในเชิงรูปธรรมอีกนัยหนึ่ง
ธาตุทั้งนามธรรมและรูปธรรมตางเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กลาวคือ กระดูกหรืออวัยวะ
ตางตองอาศัยความสมดุลยของสภาวะตางๆ ของรางกาย ขณะที่สภาวะที่แปรเปลี่ยนไปก็สงผลตอ
รูปลักษณของกระดูกหรืออวัยวะตางๆ ไดเชนเดียวกัน ดังที่เราเห็นจากลักษณะของพระอรหันต
ธาตุแตละองคที่แตกตางกันออกไปไมซ้ํากัน เปนผลมาจากสภาวะของธาตุของแตละองคแตกตาง
กันออกไปนั่นเอง การที่พระพุทธองคทรงอบรมจิตของพระองคใหปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมอง
ทั้งปวง สภาวะจิตของพระองคจึงบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา สงผลตอธาตุที่เปนรูปธรรมใหบริสุทธิ์ตาม
ไปดวย เมื่อพระองคปรินิพพานธาตุจึงถูกเผาผลาญและแยกออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปน
นามธรรมหรือจิตที่ไดเผาผลาญกิเลสหมดสิ้นแลวกลายเปนนิพพานธาตุ สวนกระดูก เลือด เนื้อ
และอวัยวะตางๆ แมจะถูกเพลิงเผาผลาญก็ยังหลงเหลือเปนธาตุที่บริสุทธิ์จากการเปนที่อาศัยของ
จิตอันบริสุทธิ์เห็นเปนพระบรมสารีริกธาตุนั่นเอง
จากแนวความคิดดังกลาวมาขางตน นํามาใชเปนแนวความคิดในการวางผังของ
โครงการ โดยเปรียบองคประกอบสําคัญของโครงการ 2 สวนใหญ ๆ กับความหมายของธาตุทั้ง 2
นัยสวนเผยแพรความรูเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุเปรียบไดกับเสนทางเดินสูความหลุดพน (ความ
เขาใจในความหมายของพระบรมสารีริกธาตุ) ผูที่แสวงหาความหลุดพน จะตองอาศัยการปฏิบัติ
ธรรมฉันใด ผูเขาชมโครงการตองผานสวนนิทรรศการเพื่อจะเขาใจความหมายของพระบรม
สารีริกธาตุฉันนั้น เมื่อเขาใจความหมายของพระบรมสารีริกธาตุแลว จึงจะพบความหมายของพระ
บรมธาตุ 2 นัย คือ นัยที่เปนรูปธรรมแสดงใหเห็นเปนสวนแสดงพระบรมสารีริกธาตุ และนัยที่เปน
นามธรรมแสดงใหเห็นเปนสวนพระบรมธาตุเจดีย ซึ่งก็คือสัญลักษณของพระพุทธเจา และพระ
ธรรมของพระองคนั่นเอง
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เริ่มตนการเรียนรู

เรียนรู

เขาใจความหมายของพระบรมสารีริกธาตุ

แผนภาพที่ 3 แนวความคิดในการวางแผนผังของโครงการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
แนวความคิดในการออกแบบผังพื้น และรูปทรงของอาคาร
เนื่องจากเนื้อหาของโครงการนั้น เกี่ยวกับพุทธประวัติในชวงกาลปรินิพพาน การเลือก
ที่ตั้งโครงการนั้นจึงตองอยูภายในสภาพแวดลอมของมณฑลปรินิพพานของอุทยานพุทธมณฑล
ดังนั้นตัวอาคารที่เปนองคประกอบสําคัญในแผนผังของโครงการจึงสมควรที่จะสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมดังกลาว นั่นคือ ใหผูเขาใชโครงการไดระลึกถึงเหตุการณพุทธปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้น
ในประเทศอินเดีย จึงไดทําการศึกษาลักษณะการวางแผนผัง และการออกแบบรูปทรงของพุทธ
สถานในประเทศอินเดีย จากนั้น จึง นําเอาลักษณะที่ไดจากการศึ กษามาปรับรวมกับลักษณะ
สถาปตยกรรมไทย เพื่อกอใหเกิดเปนสถาปตยกรรมแบบไทยประยุกต ที่ผสมผสานกับรากเหงา
พุทธสถาปตยกรรมของอินเดีย
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ภาพที่ 41 ลักษณะของพุทธสถานโบราณในประเทศอินเดีย
ที่มา : Percy Brown, Indian architecture (Buddhist and Hindu periods), 7th ed. (Bombay :
D.B. Taraporevala Sons & Co. Private, 1976), 6, 12.
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ภาพที่ 42 : ภาพตัดแสดงลักษณะภายในของพุทธสถานที่ตัดเขาไปในภูเขา
ที่มา : Percy Brown, Indian architecture (Buddhist and Hindu periods), 7th ed. (Bombay :
D.B. Taraporevala Sons & Co. Private, 1976), 19.
แนวความคิดในการใชแสงธรรมชาติ
การใชแสงธรรมชาติในการออกแบบเปนแนวคิดที่มีในงานสถาปตยกรรมไทยมาตั้งแต
อดีต โดยทําเปนลักษณะของชองเจาะมากกวาที่จะเปนชองแสง ซึ่งนอกจากจะเปนสวนชวยการ
ระบายอากาศแลว ยังใหแสงที่มีคุณภาพอีกดวย เนื่องจากแสงไมไดเขาอาคารโดยตรงแตมีการ
สะทอนของแสงจากความหนาของผนังรับน้ําหนัก แสงที่ไดจึงใหความรูสึกตอผูใชสอยดวย อีกทั้ง
การใชแสงประดิษฐนั้นมักจะเกิดความไมสม่ําเสมอของแสง คือมีความสวางบริเวณกลางหอง
มากกวาบริเวณมุมหอง การออกแบบจึงคํานึงถึงการใชแสงธรรมชาติชวยใหแสงสวางในบริเวณที่
เปนมุม และใชคุณสมบัติเรื่องการสะทอนของแสง ในการออกแบบชองแสง
การที่จะเลือกใชเทคนิคตางๆ ตองเขาใจธรรมชาติของแสง ความเหมาะสมของสภาพ
แสงตอพฤติกรรมของมนุษย และปจจัยอื่นที่มีผลกับแสงภายใน เชน สภาพแวดลอมและที่ตั้งของ
อาคาร
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ผลกระทบของรู ป ทรง และคุ ณ สมบั ติ ก ารสะท อ นของแสงธรรมชาติ การ
ประยุกตใชแสงธรรมชาติ สามารถทําไดกับอาคารทุกประเภท โดยออกแบบอาคารที่มีลักษณะ
แบบโถง มีชองเปดดานบน ทั้งที่มีผังเปนรูปวงกลม และผังรูปเหลี่ยม อาจใชเทคนิคการใชเครื่อง
สะทอนแสงรวมดวย
การประยุกตใชชองเปดดานบน รูปแบบชองเปดดานบนมีประสิทธิภาพในการให
ความสองสวางกับอาคาร และใหแสงสม่ําเสมอ ทําใหผูใชอาคารไมตองปรับสายตามาก โดย
สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบอาคารไดดังนี้
1. การประยุกตใชกับการออกแบบอาคาร การใชชองเปดดานบนสามารถนําแสง
ธรรมชาติเขามาไดในทุกตําแหนง และสามารถนําแสงเขามาไดลึกกวาการเจาะชองเปดดานขาง
อาคาร การนําไปใชกับอาคารที่มีขนาดใหญมากๆ สามารถวางตําแหนงชองเปดโดยใชระบบ
Modular
2. การประยุกตใชกับชองเปดดานขาง ชองเปดดานขางชวยเพิ่มทัศนวิสัยในการ
มองออกไปนอกอาคาร เปนการเชื่อมที่วางภายในกับภายนอกดวย จึงควรใชการเปดชองเปด
ดานขาง รวมไปกับชองเปดดานบน แตขอที่ตองคํานึงถึงในการเปดชองแสงดานขางอาคาร คือ
เปนการเพิ่มพื้นที่ผิวอาคารที่จะนําความรอนเขาสูตัวอาคาร อันเปนการเพิ่มภาระการทําความเย็น
ของอาคารดวย จึงตองมีการออกแบบที่ชวยใหผิวผนังไมถูกแสงแดดโดยตรง
สรุปและแนวทางการนําไปใชในการออกแบบ แนวทางในการนําแสงธรรมชาติเขา
มาชวยในการออกแบบสถาปตยกรรมไทยในวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการทดลองโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการจําลองบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นจากการนําแสงธรรมชาติเขามาในอาคาร
แตการนําไปใชจริงนั้น ตองคํานึงถึงความตองการของแสงในเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ
เพราะสถาปตยกรรมไทยนั้นใหความสําคัญกับเรื่องของความรูสึกของผูใชสอยตอพื้นที่มากกวา
อาคารโดยทั่วไป ดังนี้
- แสงกับความรูสึก การเลือกใชชอ งเปดหรือการกําหนดแสงเขาสูงานสถาปตยกรรม
ไทยตองพิจารณาทั้งเรื่อง ที่วางภายใน-ภายนอก การแนนจุดสําคัญ และลําดับการเขาถึงที่วาง
- การใชแสงธรรมชาติ การใชแสงทางตรง จะมีความแปรปรวนตามสภาพแวดลอม
ตลอดจนความรุนแรงทั้งปริมาณความสองสวาง และความรอน ดังนั้นการใชงานจึงควรเนนแสง
ทางออม ซึ่งใหแสงที่นุมนวล และสามารถควบคุมปริมาณได รวมกับการใชแสงประดิษฐประกอบ
กัน
- ควรใหความสนใจกับวัสดุ ที่เลือกใช ในแงคุณสมบัติการตกกระทบของแสงดวย
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แผนภาพที่ 4 การสะทอนของแสง และนําแสงธรรมชาติเขาสูอาคาร
ที่มา : สุนทร บุญญาธิการ, “การประยุกตใชแสงธรรมชาติในอาคาร”, อาษา 7 ( 2541) : 98.
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บทที่ 7
กระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรม
การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ (Site Analysis )
จากการที่พื้นที่ตั้งของโครงการเกิดจากการรวมพื้นที่เดิม 2 พื้นที่จึงตองมีการจัดแผนผัง
ใหมเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับการใชงานของโครงการ และการใชงานเดิมของอุทยานพุทธ
มณฑล โดยพื้นที่เดิมมีถนน (บริเวณกลางที่ตั้งโครงการใหม) ตัดผานจึงตองยกเลิกถนนบริเวณนั้น
และปรับการสัญจรของรถยนตใหม (เสนสีแดง) สวนทางสัญจรทางเทานั้น (เสนสีสม) ยังคงใช
เสนทางเดิมของอุทยาน
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ที่ตั้งโครงการเดิมนั้นมีการใชงานเปนสวนหยอม จึงตองมีการ
ปรับพื้นที่ใหเหมาะกับโครงการกอน โดยเคลื่อนยายตนไมบางชวงออกไป โดยเฉพาะตนไมบริเวณ
มุมพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ที่เชื่อมตอกับมณฑลปรินิพพานซึ่งไดวางแนวความคิดหลักไวให
เชื่อมโยงกัน เพราะนอกจากจะเปนการเชื่อมกันทางดานเนื้อหาของโครงการแลวยัง เปนการ
เชื่อมตอกับผังบริเวณเดิมของอุทยานพุทธมณฑลใหกลมกลืนกัน
พระ
มณฑล
ปรินิพพา

ทางเดินเทา
( เสนสีสม )

ทางรถยนต
( เสนสีแดง
แผนภาพที่ 5 การปรับผังบริเวณที่ตั้งโครงการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา

ที่จอด
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ทิศทางลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(ฤดูหนาว)

หอสมุดพระพุทธศาสนา

หอประชุม
ที่จอดรถ

แนวตนไมเดิม

พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา

มณฑลปรินิพพาน
แนวโคจรของ
ดวงอาทิตย

ทิศทางลม
ตะวันตกเฉียงใต
(ฤดูรอน)

แผนภาพที่ 6 สภาพแวดลอมบริเวณที่ตงั้ โครงการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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การวิเคราะหพื้นที่ภายในโครงการ (Zoning Analysis )

- ตนไมที่ตองเอาออกเพื่อ
เชื่อมตอพืน้ ที่ใหเปนพืน้ ที่เดียวกัน

- ทางเขาหลักสูโครงการ
- ปรับพื้นทีเ่ ดิม

มณฑลปรินพ
ิ พาน

- เปดมุมมองเชื่อมโยงสู
มณฑลปรินพิ พาน

ภาพที่ 7 การวิเคราะหพนื้ ทีภ่ ายในโครงการ (Zoning Analysis )
ที่มา : โดยผูจัดทํา

- แนวขอบเขตที่ตั้งโครงการ
สรางแนวเขตธรรมชาติ เพือ่
ไมใหเกิดขอบเขตแข็งเกินไป
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การเปรียบเทียบพื้นทีใ่ ชสอย ( Comparative Area )

1.สํานักงาน

5.บริหารโครงการ

242.26
ตร.ม.

567.75
ตร.ม.

3.หองสมุด

4.พระบรมธาตุเจดีย และมณฑลพิธี

1056.34
ตร.ม.
1780.54
ตร.ม.

2.สวนนิทรรศการ

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดสวนพืน้ ที่ใชสอย
3899.44
ตร.ม.

2.สวนนิทรรศการ
51.67%

1.สํานัก3.21%
งาน
5.บริหารโครงการ
7.52%

3.หองสมุด 4.พระบรมธาตุเจดีย
14.00%
และมณฑลพิธี

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบพืน้ ที่ใชสอย ( Comparative Area )
ที่มา : โดยผูจัดทํา

23.59%

การจัดวางพืน้ ที่ใชสอยในที่ตั้งโครงการ (Zoning Design)
เชื่อมองคประกอบสําคัญสู
มณฑลปรินิพพาน
เปดมุมมอง
สูมณฑลปรินิพพาน

ทางเขาหลัก
แนวตนไมปลูก
เพิ่มเติมเพื่อเปนแนว
เขตธรรมชาติ

ภาพที่ 9 การจัดวางพืน้ ที่ใชสอยในที่ตงั้ โครงการ (Zoning Design)
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของพื้นที่ใชสอย (Functional / Flow Diagram)
อาหาร

นิทรรศการ

สํานักงาน

หองสมุด
พระบรมธาตุ

จอดรถ
รับ - สง

แผนภาพที่ 10 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของพื้นที่ใชสอยของโครงการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
ที่ทาํ งาน
ธุรการ
พักพนักงาน

Pantry

หองน้ํา

ประชุม

เก็บของ

ผูอํานวยการ
รอง ผอ.
โถงพักคอย

เลขาฯ
จอดรถ

แผนภาพที่ 11 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของพื้นที่ใชสอยสวนสํานักงาน
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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นิทรรศการ

พื้นที่จัดแสดง

หองน้ํา
โทรศัพท
ของที่ระลึก

ประชุม
หมุนเวียน

ประชาสัมพันธ

โถงพักคอย

หองน้ํา

สํานักงาน
พัก VIP

Pantry

โถงพักคอย

เจาหนาที่
พักพนักงาน

โถงทางเขา

หองน้ํา
ประชุม/นิทรรศการหมุนเวียน

จอดรถ VIP

แผนภาพที่ 12 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของพื้นที่ใชสอยสวนนิทรรศการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
ชั้นวางหนังสือ
ที่นงั่
คอมพิวเตอร

เจาหนาที่

ถายเอกสาร

ยืม - คืน
โถงทางเขา

แผนภาพที่ 13 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของพื้นที่ใชสอยสวนหองสมุด
ที่มา : โดยผูจัดทํา

เก็บของ

109
มณฑลพิธี
พระบรมธาตุเจดีย

หัวหนาฝาย
พักพนักงาน
เก็บของ

เครื่องบูชา
โถงทางเขา

แผนภาพที่ 14 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของพื้นที่ใชสอยสวนพระบรมธาตุเจดีย
ที่มา : โดยผูจัดทํา

รานอาหาร

ที่นงั่

หองเครื่อง
พักพนักงาน

หองน้ํา
หองน้ํา
โถงทางเขา

โถงทางเขา

สวนรานอาหาร
แผนภาพที่ 15 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของพื้นที่ใชสอยสวนบริการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา

สวนหองเครือ่ ง

110

บทที่ 8
การออกแบบทางสถาปตยกรรม
Preliminary Design
ขั้นตอนการออกแบบเบื้องตน ไดทําการวางแผนผังของโครงการโดยการสังเคราะห
ขอมูลตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษามา ดําเนินการออกแบบใหอยูในกรอบของแนวความคิดหลัก ซึ่งเนน
ไปที่สวนแสดงพระบรมสารีริกธาตุ และพระบรมธาตุเจดียอันถือเปน “หัวใจ” ของโครงการ
เนื่องจากตองการใหโครงการมีความเชื่อมโยงกับมณฑลปรินิพพานซึ่งมีอยูเดิมในผัง
บริเวณของพุทธมณฑล จึงกําหนดแนวแกนหลักของโครงการใหตัดผานจุดวางแทนศิลาสลัก ซึ่ง
เปนประติมากรรมประดิษฐานอยู ณ มณฑลปรินิพพาน การวางแผนผังจัดทางเขาของโครงการอยู
ที่ปลายของแกนหลักทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จากโถงทางเขาหลักมีทางเชือ่ มสูองคประกอบของโครงการ 2 สวน คือ
1. สวนประกอบหลัก ไดแก สวนนิทรรศการถาวร สวนนิทรรศการหมุนเวียน/หอง
ประชุม และสวนพระบรมธาตุเจดีย ซึ่งวางผังพระบรมธาตุเจดียใหอยูบนแกนหลัก เปนจุดที่จะเปน
สวนเชื่อมตอหลักกับมณฑลปรินิพพาน และอาศัยจุดกึ่งกลางขององคพระบรมธาตุเจดียนี้ เปนจุด
กําเนิดแกนรองในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกตามแนวที่ตั้ง และวางผังนิทรรศการกับหองประชุม
บนแกนรองนี้ โดยที่สวนหองจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุอยูเชื่อมตอกับมณฑลพิธีของพระบรม
ธาตุเจดีย เนื่องจากตองการใหผูที่เขาชมนิทรรศการเสร็จแลว ผานสูพระบรมธาตุเจดียไดทันที
2. สวนประกอบรอง ไดแก สวนบริการ เชน รานอาหาร และหองเครื่อง กับสํานักงาน
อยูทางดานหลังของโถงทางเขาหลัก ผูใชโครงการอาจใช หรือไมใชสวนนี้ก็ได
การวางผังเชนนี้มีขอดี คือ สามารถควบคุมการเขาใชงานสวนประกอบของโครงการได
ดี โดยในเวลาปกติสามารถใชไดทุกสวน ในขณะสวนประกอบบางสวน เชน หองประชุม หองสมุด
สามารถเขาใชนอกเวลาทําการในกรณีพิเศษได โดยไมผานเขาสูสวนอื่น ๆ

ลายเสนที่ 1 การวางผังบริเวณของโครงการในอุทยานพุทธมณฑลในการออกแบบครั้งที่ 1
ที่มา : โดยผูจัดทํา

111

ลายเสนที่ 2 การวางผังองคประกอบของโครงการในการออกแบบครั้งที่ 1
ที่มา : โดยผูจัดทํา

112

นิทรรศการ

โถงทางเขาหลัก

สํานักงาน

ลายเสนที่ 3 การวางผังองคประกอบของโครงการในการออกแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา

พระบรมธาตุเจดีย

หองสมุด

รานอาหาร

หองประชุม
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ลายเสนที่ 4 รูปดานอาคารในการออกแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา

114

ลายเสนที่ 5 รูปดานพระบรมธาตุเจดีย และสวนแสดงพระบรมสารีรกิ ธาตุในการออกแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา

115

116
จากการนําเสนอการออกแบบเบื้องตน อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบกับแนวความคิดใน
การจัดวางแนวแกนหลักของโครงการใหเชื่อมโยงกับมณฑลปรินิพพาน และการวางผังพระบรม
ธาตุเจดียใหเปนจุดเชื่อมระหวางโครงการ กับมณฑลปรินิพพานก็เปนขอดี เนื่องจากแผนผังที่เปน
วงกลมทําใหสามารถสรางความเชื่อมโยงกับองคประกอบอื่น ๆ ในโครงการไดดี สวนหองจัดแสดง
นิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุที่นํามาวางไวใกลกับมณฑลพิธีของพระบรมธาตุเจดีย ก็สามารถทํา
ได แตยังมีขอบกพรองในการออกแบบ พอสรุปไดดังนี้
- องคประกอบของโครงการทุกสวน ตางถูกแยกกระจัดกระจายกันมากเกินไป ควรจะมี
การจัดกลุมของอาคารที่มีการใชงานใกลเคียงกันมาอยูด วยกัน
- การเชื่อมตอองคประกอบตาง ๆ ดวยลานแข็ง ทําใหโครงการดูแหงแลง ควรจะลด
ปริมาณของลานแข็งใหนอยลง และเสริมพื้นที่สีเขียวเขาไป
- แนวแกนรองขาดที่มา ทําใหการวางแผนผังองคประกอบหลักทั้งหมดไวบนแนวแกน
รองนี้ ไม มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอ อี ก ทั้ ง ทํ า ให แ กนหลั ก ถู ก ลดความสํ า คั ญ ลง ซึ่ ง ไม น า จะตรงกั บ
แนวความคิดเริ่มแรกที่ตองการใหโครงการเชื่อมโยงกับมณฑลปรินิพพาน
- ในสวนของรูปรางและรูปทรงอาคารนั้น ยังดูทึบตัน และหนักมากเกินไป อีกทั้ง
แนวความคิดที่จะนําเอาลักษณะของพุทธสถานอินเดียโบราณมาใช อาจารยที่ปรึกษาเห็นวายัง
เปนการลอกเลียนมามากกวาการนํามาประยุกต ควรจะหาลักษณะไทยเติมเขาไป และพยายาม
ลดทอนความหนาหนักของรูปทรงอาคารลงไป
Development Design
ในขั้ น ตอนการออกแบบเบื้ อ งต น มี ข อ บกพร อ งดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น ในการ
พัฒนาการออกแบบขั้นนี้ จึงไดพยายามแกไขขอบกพรองตาง ๆ โดยการปรับแผนผังโครงการใหมี
การรวมกลุม องคประกอบ เช น โถงทางเข า กั บสว นนิทรรศการ และจั ด วางองค ป ระกอบหลัก
ทั้งหมดบนแกนหลัก โดยแยกสวนหองประชุมออกมาอยูดานขาง(ทิศตะวันตก)ของโถงทางเขา
สวนบริการ สํานักงาน และหองสมุดแยกมาไวทางทิศตะวันออกของที่ตั้ง นอกจากนี้ยังเพิ่มตน
สาละซึ่งเปนตนไมที่สัมพันธกับตอนปรินิพพาน บริเวณทางเขาสูพระบรมธาตุเจดียดวย
สวนรูปราง-รูปทรงของอาคารปรับเอาองคประกอบสถาปตยกรรมไทยรวมกับลักษณะ
อาคารแบบพุทธสถานอินเดีย เพื่อใหอาคารแสดงออกถึงลักษณะไทย ในขณะเดียวกันก็ยังให
ความรูสึกระลึกถึงอินเดียซึ่งเปนตนกําเนิดพระพุทธศาสนาดวยเชนกัน

ลายเสนที่ 6 การออกแบบแผนผังโครงการ ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 1
ที่มา : โดยผูจัดทํา

117

ลายเสนที่ 7 รูปตัดและรูปดานสวนนิทรรศการ ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 1
ที่มา : โดยผูจัดทํา

118

ลายเสนที่ 8 รูปดานหองประชุม ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 1
ที่มา : โดยผูจัดทํา

119

120

ลายเสนที่ 9 รูปดานพระบรมธาตุเจดีย ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 1
ที่มา : โดยผูจัดทํา
การพัฒนาการออกแบบครั้งที่ 1 นี้ แมจะไดมีการปรับการวางผังใหม แตยังคงมีสวน
ของลานแข็งเปนตัวเชื่อมองคประกอบเปนสวนมาก และรูปทรงของอาคารยังมีขนาดใหญเมื่อ
เทียบกับสัดสวนมนุษย จึงทําการพัฒนาการออกแบบอีกครั้ง โดยใชน้ําเปนตัวเชื่อมองคประกอบ
เพื่อลดความแข็งของภูมิทัศนลง และลดทอนขนาดของอาคารลงใหสัมพันธกับสัดสวนมนุษยมาก
ขึ้น แตก็ยังคงความเปนอาคารสาธารณะอยู

ลายเสนที่ 10 การออกแบบแผนผังโครงการ ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ลายเสนที่ 11 รูปดานหองประชุม ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ลายเสนที่ 12 รูปตัดและรูปดานสวนแสดงพระบรมสารีริกธาตุ ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ลายเสนที่ 13 รูปดานอาคาร ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา

125

อาคารนิทรรศการ

อาคารหองประชุม/นิทรรศการหมุนเวียน

พระบรมธาตุเจดีย
ลายเสนที่ 14 รูปทรงอาคารในโครงการ ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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มุมมองจากทางเขาโครงการ

มุมมองจากมณฑลปรินิพพาน
ลายเสนที่ 15 ทัศนียภาพโครงการ ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 2
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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การพัฒนาการออกแบบครั้งสุดทาย การวางผังโครงการนั้นไดบรรลุตามแนวความคิด
ที่ไ ด ว างไว ใ นเบื้ องต น แต ยั ง ต อ งมีก ารปรั บ ปรุ ง สู ก ารออกแบบขั้ น สุ ด ท า ยตามคํา แนะนํ า ของ
อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ ดังนี้
- ทางเดินเชื่อมระหวางพระบรมธาตุเจดีย กับสวนนิทรรศการ ควรวางอยูในแนวแกน
หลัก ซึ่งจะชวยเสริมใหแนวแกนหลักมีความสําคัญอยางแทจริง ไมถูกแกนอื่นมารบกวน
- รูปแบบของพระบรมธาตุเจดีย เปนลักษณะของสถาปตยกรรมไทย ซึ่งขาดความ
ตอเนื่องกับอาคารอื่น ๆ ในโครงการ ควรปรับใชรูปแบบของอาคารอื่น ๆ ที่ลงตัวแลวรวมกัน เพื่อให
มีความกลมกลืนสอดคลองกันทั้งโครงการ
Final Design
การออกแบบขั้นสุดทายนี้ ไดปรับปรุงจากการพัฒนาการออกแบบครั้งสุดทายตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ ดังนี้
ลดขนาดหองประชุม

ปรับมวลอาคารและองคประกอบทางสถาปตยกรรม
ของพระบรมธาตุเจดีย

ปรับมวลอาคารสวนนิทรรศการ

ปรับทางเชื่อมสวนนิทรรศการกับพระบรมธาตุเจดีย

แผนภาพที่ 16 แผนภาพแสดงการปรับการออกแบบขั้นสุดทาย

ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ลายเสนที่ 32 ทัศนียภาพบริเวณทางเขาโครงการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา

ลายเสนที่ 33 ทัศนียภาพรวมของโครงการ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
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ลายเสนที่ 34 ทัศนียภาพโครงการมองจากมณฑลปรินิพพาน
ที่มา : โดยผูจัดทํา

ลายเสนที่ 35 ทัศนียภาพภายในสวนแสดงพระบรมสารีริกธาตุ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
สําหรับการนําแสงธรรมชาติเขามาใชในอาคารนั้น เนนทีส่ วนแสดงพระบรมสารีริกธาตุ
โดยการเปดชองแสงบริเวณคอสอง แลวทําบัวบังคับทิศทางของแสงใหลงชวงเจดียป ระดิษฐานพระ
บรมสารีริธาตุ และทดลองผลของแสงตอคุณภาพของทีว่ างที่เปลีย่ นแปลงในแตละเวลา โดยเลือก
ศึกษาแสงในชวงเดือนที่ตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานอัน
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเนื้อหาของโครงการไดผล ดังนี้
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ลายเสนที่ 36 ผลของแสงตอคุณภาพของที่วา งภายในสวนแสดงพระบรมสารีริกธาตุ
ที่มา : โดยผูจัดทํา
ชวงเวลาตัง้ แต 12.00-14.00 น. ไมมีผลตอคุณภาพของที่วา งมากเทากับชวงเวลาที่ได
นํามาแสดงในภาพลายเสนที่ 36 คือ ตั้งแตเวลา 8.00-11.00 น. และ 15.00-16.00 น. ซึ่งแสง
สงผลตออารมณของผูใชพื้นที่อยางมาก
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บทที่ 9
บทสรุป และขอเสนอแนะ
การทําวิทยานิพนธ โครงการพระบรมสารีริกธาตุมหาสถาน ครั้งนี้ ไดขอสรุปเกี่ยวกับ
เรื่ อ งพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ที่ มี ผ ลต อ วั ฒ นธรรมของพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวไทยอย า งมาก โดยมี
ประวั ติศาสตรสื บทอดมาอยางยาวนาน ตั้งแตครั้งการเขามาของพุทธศาสนาจากชมพู ทวีปสู
ดินแดนสยามประเทศ ที่รูจักกันในสมัยนั้นวา “สุวรรณภูมิประเทศ” และเราชาวพุทธก็ยึดถือปฏิบัติ
ตอพระบรมสารีริกธาตุอยางดีเสมอมา ปรากฏเปนหลักฐานทั้งเอกสาร และโบราณวัตถุ-สถาน
มากมายที่ยังคงหลงเหลือรองรอยแหงความรุงเรืองของพุทธศาสนา นอกจากนี้ชาวพุทธยังไดถือ
เป น ประเพณี ป ฏิ บั ติ สื บ มาอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากความเชื่ อ ที่ ว า การได บู ช าพระบรม
สารีริกธาตุเปรียบไดกับการไดเขาเฝาพระพุทธเจาตอหนาพระพักตรนั่นเอง
เมื่อมองยอนดูตัวเราเองในปจจุบัน กลับพบวาความเชื่อ และประเพณีอันดีงามเหลานี้
คอย ๆ ลดความศักดิ์สิทธิ์ และคุณคาลงไปมาก มีพุทธศาสนิกชนจํานวนไมมากนักที่รูเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนา และพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องจากขาดการสืบทอดหลักธรรมทางพุทธศาสนา
อยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน คุณคาของพระบรมสารีริกธาตุจึงคอนขาง
ถูกมองในแงของปาฏิหาริย ดลบันดาลความประสงคใหไดผลดั่งใจ มากกวาการเปนพุทธานุสติ
ธรรมานุสติ ใหระลึกถึงพุทธจริยาวัตร และพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค
การทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ จึงกําหนดแนวความคิดไวตั้งแตเริ่มตนวาโครงการจะตอง
ให ค วามรู และความเข า ใจเกี่ ย วกับ ความเปน มา ความหมาย และความสํ า คัญ ของพระบรม
สารีริกธาตุ และพระบรมธาตุในประเทศไทย ตลอดจนความสัมพันธของพระบรมสารีริกธาตุ และ
พระบรมธาตุเจดีย กับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ทั้งยังตองชวยกระตุนใหพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยมีความตื่นตัว และสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน ใหเขาใจทั้งความหมาย ความสําคัญ และประเพณีปฏิบัติในการสักการะพระบรม
สารีริกธาตุ
จากการทําการออกแบบการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ ผูจัดทําพยายามที่จะสนอง
แนวความคิ ด ข า งต น โดยการทดลองนํ า แสงธรรมชาติ เ ข า มาใช ภ ายในส ว นแสดงพระบรม
สารีริกธาตุ เพื่อใหเกิดผลกระตุนความรูสึกของผูใชสอยโครงการใหเกิดความประทับใจในความ
บริสุทธิ์งดงามของพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเปนความประทับใจในวัตถุในเบื้องตน โดยหวังวาจะ
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นอมนําจิตใจของผูไดเห็นเกิดความรูระลึกถึงพุทธองคและพระธรรมของพระองค และหันมาปฏิบัติ
ตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ถูกตอง
อยางไรก็ดี การทดลองเรื่องการใชแสงธรรมชาตินี้ ยังไมสมบูรณเนื่องจากเปนการ
ทดลองเพียงแตผลของแสงที่มีตอคุณภาพของที่วางโดยตรงในเวลาตางกันในหนึ่งวันเทานั้น ยัง
ไมไดมีการทดลองในเรื่องของการสรางเครื่องมือในการบังคับทิศทางของแสง ใหไดคุณภาพของ
ที่ ว า งตามที่ ต อ งการได ต ลอดเวลา ซึ่ ง หากมี ก ารศึ ก ษาในรายละเอี ย ดดั ง กล า ว จะทํ า ให ก าร
ประยุกตใชแสงธรรมชาติ กับสถาปตยกรรมไทยมีความสมบูรณมากขึ้น
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