วัดนวมินทราวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ

โดย
นายศิระ เลิศภูมิปญญา

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย
ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดนวมินทราวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ

โดย
นายศิระ เลิศภูมิปญญา

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย
ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2552
ลิขสิทธิข์ องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

WAT NAVAMINTRAVAS CHANGWAT PRACHUAP KHIRI KHAN

By
Sira Lertpoompanya

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF ARCHITECTURE
Department of Architecture and Related Arts
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2009

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “ วัดนวมินทราวาส
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ” เสนอโดย นายศิระ เลิศภูมิปญญา เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย
……...........................................................
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1. อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร
2. อาจารยชาญวิทย สุขพร
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
.................................................... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารยวีระ อินพันทัง)
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล)
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร)
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(อาจารยชาญวิทย สุขพร)
............/......................../..............

48053205 : สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย
คําสําคัญ : สื่อสัญลักษณ,เอกลักษณเฉพาะ,สถาปตยกรรมในรัชการที่ 9
ศิระ เลิศภูมิปญญา : วัดนวมินทราวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : อ.วนิดา พึ่งสุนทร และ อ.ชาญวิทย สุขพร. 282 หนา.
โครงการวัดนวมินทราวาส ถูกรังสรรคขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยมุงเนนออกแบบสถาปตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณเฉพาะ
บอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัย ในบริบ ทที่สอดคลองกับ ศิลปกรรมอันเปนเอกลักษณในพื้น ที่ สื่อ
สัญลักษณผานงานสถาปตยกรรม ในสวนขององคประกอบอาคาร และลวดลายประกอบ ตีความ
สื่อในเรื่องราวของ หลักธรรม แนวทางในการดําเนินพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดําริ พระ
อัจฉริยภาพในดานตางๆ แสดงในลักษณะภาพจับแบบไทย ผานการตีความที่ ไมยุงยากซับซอน
เพื่อความเขาใจของคนทุกระดับ ทุกชนชั้น สื่อความหมายถึงรัชการที่ 9 เปนสําคัญ
วิทยานิพนธฉบับ นี้สนองแนวพระราชดําริ “บวร” อันประกอบไปดวย บาน วัด และ
โรงเรียน เปนสถาบันหลักในสวนยอยของสังคม นั้นคือชุมชน อันเปนรากแกวของแผนดิน โครงการ
วัดนวมินทราวาส ออกแบบขึ้นเพื่อใหดํารงอยูไดแบบบูรณาการ โดยมุงเนนใหเปนสถานที่พักผอน
ทั้งกาย และใจ เปนศูนยรวมจิตใจ โดยเริ่มตนจากวัดอันเปนศูนยกลางของชุมชน ขยายผลออกไป
ในวงกวาง ดึงคนไทยกลับสูวัฒนธรรมอันดีงามของตน คืนกลับความสมัคสมานสามัคคี ดวยอาศัย
พระบารมีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโนมนํา
โครงการวัดนวมินทราวาสเปนผลิตผลทางคาวมคิดเพื่อกอใหเกิดงานที่เปนหนวยของ
การสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง คือ สถาปตยกรรมไทย แฝงนัยยะทางความคิด เปนการสื่อสัญลั กษณ
บอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัย กอใหเกิดพุทธสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณสอดคลองกับปจจุบัน
เปน พุท ธสถาปตยกรรมในรัช การที่ 9 อยางแทจ ริง เฉลิมพระเกรีย ติองคพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว นอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนราชสดุดี

ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2552
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ........................... 2. .............................

ง

48053205 : MAJOR : (THAI ARCHITECTURE)
KEY WORD : CONVEYS SYMBOL CARRIER/SPECIFIC IDENTITY/BUDDHISM
ARCHITECTURE IN THE REIGN OF KING RAMA IX
SIRA

LERTPOOMPANYA : WAT NAVAMINTRAVAS CHANGWAT PRACHUAP

KHIRI KHAN. THESIS ADVISORS : WANIDA PUENGSOONTORN AND CHANWIT SUKPHORN.
282 pp.

Wat Navamindrawas is designed in order to pay homage to His Majesty King Bhumipol
Adulyadej, the Great. This Thai architecture has a specific identity that conveying with the area’s
identity artistry, conveying symbol through architectural work through parts and patterns of the
building, conveying through Dharma Doctrine, His Majesty the King’s implementations, projects and
genius. All were portrayed and interpreted simply in order that all Thai can easily understand the
meaning that refers to His Majesty the King.
The thesis is based on the King’s ‘Borvon’ which is composed of home, temple and
school – three elements that are the main institutes of community, a sub-unit of society, which is the
Kingdom’s root. Wat Navamin was designed to be cooperatively sustainable. It’s intended to be a
body and mind leisure-place and mind center. Starting with a temple that is the center of community,
then widely extending to attract Thai to turn back to their good culture and unity under the guidelines
of the King and Buddhism doctrine.
Wat Navamindrawas is the thoughtful fruit in order to creating work that’s a type of
communication, that is Thai architecture embedded with thoughtful mean conveys symbol carrier (or
media) which depicts events of any specific period. The project brings the Buddhism architecture
with an identity being consistent with the present day, being the real Buddhism architecture in the
reign of King Rama IX, as well as to pay horner to the King.
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
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สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช พระบรมราชชนก
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจา
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงพระราชกรณียกิจ
ดานการเกษตร....................................................................................
สวนที่จัดแสดง "แนวพระราชดําริทฤษฎีใหม" ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในงาน ราชพฤกษ 2549 ......................................................................
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขณะทรงพระราชกรณียกิจดานการศึกษา..........
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ขณะทรงพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล .......
หนังสือสารนุกรมไทยสําหรับเยาวชน............................................................
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ขณะทรงผนวช....................................................
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา......................................................
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สถาปตยกรรมไทยภาคใต อิทธิพลศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย..................... 116
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แสดงเสนทางเดินที่ใชเปนทางระบายน้ํา และอางพักน้ํา บริเวณ ZONE
ผูปฏิบัติธรรม ...................................................................................... 177
แสดงเสนทางเดินที่ใชเปนทางระบายน้ํา บริเวณ ZONE อาคารพักผูปฏิบัติธรรม 178
แสดงเสนทางเดินที่ใชเปนทางระบายน้ํา จากจุดพักบริเวณทางขึ้นพระมหาเจดีย 178
แสดงเสนทางเดินที่ใชเปนทางระบายน้ํา บริเวณกอนถึง ZONE ปฏิบัติธรรม ... 178
แสดงตําแหนงถ้ํานกนางแอนบริเวณหนาผาภูเขา ภายในโครงการ.................. 179
ผังหลังคาศาลาการเปรียญ.......................................................................... 185
ศาลาการเปรียญ......................................................................................... 186
รูปดาน 2 ศาลาการเปรียญ.......................................................................... 187
รูปดาน 3 ศาลาการเปรียญ.......................................................................... 188
รูปดาน 4 ศาลาการเปรียญ.......................................................................... 189
ทัศนียภาพศาลาการเปรียญ 1 ..................................................................... 190
ทัศนียภาพศาลาการเปรียญ 2 ..................................................................... 191
รูปดานหอระฆัง .......................................................................................... 194
ผังหลังคาหอระฆัง....................................................................................... 194
ทัศนียภาพหอระฆัง..................................................................................... 196
ทัศนียภาพพระอุโบสถ 1.............................................................................. 197
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รูปดาน 1 พระอุโบสถ .................................................................................. 200
รูปดาน 3 พระอุโบสถ .................................................................................. 200
รูปดาน 2 พระอุโบสถ .................................................................................. 201
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รูปดานโรงทานรานคา 2 ..............................................................................
รูปดานโรงทานรานคา 3 ..............................................................................
รูปดานโรงทานรานคา 4 ..............................................................................
ผังหลังคาโรงทานรานคา..............................................................................
ทัศนียภาพโรงทานรานคา............................................................................
ผังหลังคาศาลาพัก ......................................................................................
รูปดานศาลาพัก ..........................................................................................
ทัศนียภาพศาลาพัก ....................................................................................
ผังหลังคาหองน้ํารวม...................................................................................
รูปดาน 1 หองน้ํารวม ..................................................................................
รูปดาน 2 หองน้ํารวม ..................................................................................
รูปดาน 3 หองน้ํารวม ..................................................................................
รูปดาน 4 หองน้ํารวม ..................................................................................
ทัศนียภาพหองน้ํารวม.................................................................................
ผังหลังคาสํานักงาน ....................................................................................
รูปดาน 1 สํานักงาน....................................................................................
รูปดาน 2 สํานักงาน....................................................................................
รูปดาน 3 สํานักงาน....................................................................................
รูปดาน 4 สํานักงาน....................................................................................
ทัศนียภาพสํานักงาน...................................................................................
ทัศนียภาพศาลาธรรม 1 ..............................................................................
ผังหลังคาศาลาธรรม...................................................................................
รูปดาน 1 ศาลาธรรม...................................................................................
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รูปดาน 2 ศาลาธรรม...................................................................................
ทัศนียภาพศาลาธรรม 2 ..............................................................................
แบบอาคารพักผูปฏิบัติธรรม 1 .....................................................................
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แบบอาคารพักผูปฏิบัติธรรม 3.....................................................................
แบบหองน้ําชาย..........................................................................................
แบบหองน้ําหญิง.........................................................................................
ศาลารับรองหมูกุฏิ ......................................................................................
กุฏิเจาอาวาส..............................................................................................
ทัศนียภาพกุฏิเจาอาวาส..............................................................................
แบบกุฏิพระนอนรวม...................................................................................
แบบกุฏิพระหองคู .......................................................................................
ทัศนียภาพรวม 1.........................................................................................
ทัศนียภาพรวม 2.........................................................................................
ทัศนียภาพรวม 3.........................................................................................
ทัศนียภาพรวม 4.........................................................................................
ทัศนียภาพรวม 5.........................................................................................
ภาพรวมของโครงการ..................................................................................
มุมมองทิศตะวันออก...................................................................................
มุมมองทิศตะวันออกเฉียงใต........................................................................
มุมมองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ...................................................................
มุมมองทิศเหนือ ..........................................................................................
มุมมองจากทะเล.........................................................................................
มุมมองจากทะเลสูศาลาธรรม......................................................................
มุมมองสวนสาธารณะประโยชน...................................................................
มุมมองโซนสังฆาวาส..................................................................................
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มุมมองเสนทางศุองคพระมหาเจดีย. .............................................................
มุมมองโซนบริการ.......................................................................................
มุมมองหองน้ํารวม สํานักงาน และโรงทาน ...................................................
มุมมองโซนปฏิบัติธรรมจากพระอุโบสถ ........................................................
มุมมองโซนปฏิบัติธรรม ...............................................................................
มุมมองจากศาลาธรรม................................................................................
มุมมองศาลาธรรม ......................................................................................
มุมมองพื้นที่ลานอเนกประสงคและศาลาการเปรียญ.....................................
มุมมองสํานักงานและศาลาการเปรียญ ........................................................
มุมมองหอระฆังและหมูกุฏิสงฆ ...................................................................
มุมมองหอระฆังจากชายหาด.......................................................................
มุมมองพระอุโบสถจากชายหาด...................................................................
มุมมองพระอุโบสถ......................................................................................
มุมมองพระมหาเจดียจากทะเล....................................................................
มุมมองทางสูพระมหาเจดีย..........................................................................
มุมมองภาพรวมโครงการจากองคพระมหาเจดีย. ...........................................
มุมมองภาพมุมสูงจากทะเล.........................................................................
มุมมองภาพจากภูเขา..................................................................................
มุมมองภาพมุมสูงจากภูเขา.........................................................................
หุนจําลองพระอุโบสถ..................................................................................
หุนจําลองพระมหาเจดียนวจักรินทร .............................................................
หุนจําลองหนาบันมุขหนาพระอุโบสถ (แบบรางขั้นตน) ..................................
หุนจําลองชอฟานวมินทร หางหงสนวมินทร ..................................................
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แสดงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.....................................................
แสดงแนวคิดตามแนวพระราชดําริ บวร.....................................................
แสดงชุมในละแวกพื้นที่ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ .........................................
แสดงผังการใชประโยชนที่ดินอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ...............
แสดงผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต จังหวัดประจวบคีรีขันธ..................
แสดงพื้นที่สํารวจบริเวณชุมชนมองลาย ....................................................
แสดงพื้นที่สํารวจบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ......................
แสดงพื้นที่สํารวจบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ......................
แสดงที่ตั้งโครงการ ชุมชนตามองลาย........................................................
แสดงแนวเขตการปลูกสรางอาคารตามกฎหมาย........................................
แสดงการครอบครองพื้นที่โครงการเดิม ......................................................
กายภาพของพื้นที่ ....................................................................................
แสดงทัศนียภาพสวนตางๆของพื้นที่ ..........................................................
แสดงพื้นที่การใชประโยชนแตละสวนของโครงการ .....................................
แสดงทัศนียภาพพื้นที่การใชประโยชนแตละสวนของโครงการ.....................
แสดงแนวพืชพรรณไมในพื้นที่ ...................................................................
แสดงกายภาพของพืชพรรณไมในพื้นที่ ......................................................
แสดงการวิเคราะหทิศทางการไหลของน้ําจากภูเขา.....................................
แสดง ZONE พื้นที่ใชสอยภายในโครงการ..................................................
ZONING DIAGRAM...............................................................................
แสดงการแบงพื้นที่กิจกรรมลงในโครงการ..................................................
ขนาดพื้นที่พระประธาน ............................................................................
พื้นที่หัตถบาส..........................................................................................
พื้นที่นั่งของฆารวาส.................................................................................
ขนาดโดยประมาณของกลองและระฆัง......................................................
พื้นที่กุฏิสงฆ ............................................................................................
ขนาดหองสวม และหองสวมที่มีที่อาบน้ําในตัว...........................................
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แผนภาพที่
28
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157
159
160
161
162
164
165
169
170
172
173
174
176
177
179
209
209
210
210
211
212
212

พื้นที่ใชงานในขณะนั่งของคน 1 คน...........................................................
ขนาดที่จอดรถ .........................................................................................
แสดงตําแหนงอาคารในวัดเกาะหลักพระอารามหลวง.................................
แสดงตําแหนงอาคารในวัดธรรมิการามวรวิหาร..........................................
แสดงตําแหนงอาคารในวัดคลองวาฬพระอารามหลวง อุทยานการศึกษา.....
แสดงตําแหนงอาคารในวัดอาวนอย...........................................................
แสดงตําแหนงอาคารในวัดปากคลองปราณ...............................................
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของโครงการ
พระมหากษัตริยไทย ทรงยึดหลักการเปน ธรรมราชา สั่งสมบารมีดวยการใหทาน
รักษาศีล และทรงไวซึ่งความชอบธรรม อันเปนมงคลสูงสุด พระราชจริยาวัตรในทางธรรมเปน
รากฐานสําคัญยังความสงบสุข และผูกมัดรวมใจอาณาประชาราษฎรทั้งปวง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระอัจฉริยภาพของ
พระองคนํามาซึ่งการนําหลักพุทธธรรม หลักเศรษฐศาสตร และหลักการครองชีวิตมาประยุกตเขา
ดวยกันตั้งเปนหลักทฤษฎีใหมทางเศรษฐศาสตร และสังคมวิทยาอยางแนบเนียนเปนรูปธรรมโดย
ไมเปนที่ตะขิดตะขวงใจแกศาสนิกชนอื่น สําคัญคือเขากับความเปนไทยในทุกระดับทุกชนชั้นได
อยางดียิ่ง การเปนผูทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ผูทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ
ประโยชน และความสุขของปวงชนชาวไทย เพื่อความเจริญมั่นคง ของประเทศอยางแทจริงโดย
ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมอยางเครงครัด ดังกระแสพระราชดํารัส “เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” เหลานี้เขาถึงจิตใจประชาชนทุกหมูเหลา ยังความซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน หลอมรวมจิตใจประชาชนชาวไทย ใหเกิดความสมัครสมาน
สามัคคี และรอดพนตอวิกฤตการบานเมืองแคลวคลาดทุกครั้งไป
เพื่อนอมเกลานอมกระหมอม ถวายเปนราชสดุดี นอมรําลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
และเพื่อเปนแหลงศูนยรวมทางใจ สรางความสมัคสมานสามัคคี หลอหลอมจิตใจคนไทยกลับมาสู
วัฒนธรรมอันดีงามของตน ใหเกิดศรัทธาตอศาสนาเฉกเชนอดีต ดวยอาศัยพระบารมีองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโนมนํา
ดวยความรวมแรงรวมใจของคนไทยทั้งประเทศเพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา จึงเปนที่มาของโครงการ “วัดนวมินทราวาส”
โครงการ “วัดนวมินทราวาส” เปนสถาปตยกรรมที่มีการสื่อสัญลักษณ สะทอนถึงพระ
ราชกรณียกิจ แนวพระราชดําริ และคุณธรรมของพระองค อันเปนที่ประจักษแกปวงชนชาวสยาม
โดยแสดงออกมาในรูปแบบและองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะ
ผานการ
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ตีความที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อใหเกิดความเขาใจในงานสถาปตยกรรมแกคนในทุกระดับชั้น เปน
งาน “สถาปตยกรรมในรัชการที่ 9” อยางแทจริง
ดวยความรวมแรงรวมใจของคนไทยทั้งประเทศ ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คนละเล็กคนละนอยหลอมรวมกัน กอใหเกิดสถาปตยกรรม
อันทรงคุณคา สมพระเกียรติแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เปนสถาปตยกรรม
ของปวงชนชาวไทยทั้งมวล นอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนราชสดุดี
เปาหมายของโครงการ
1. ดวยนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน ดวยความรวมแรงรวมใจของคน
ไทยทั้งประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ป และ เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา จึงจัดทําโครงการ
“วัดนวมินทราวาส” เพื่อนอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนราชสดุดี
2. เปนศูนยรวมใจของบุคคลทุกหมูเหลา อันทําใหเกิดกิจกรรมรวมกัน ของคนทุก
ระดับชั้น ทุกๆ ความคิดเห็น กอใหเกิดความสามัคคีนํามาซึ่งความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคน
ทั้งประเทศ
3. สรางเอกลักษณเฉพาะ ใหเกิดขึ้นกับงานสถาปตยกรรม ในสวนองคประกอบ
ตางๆของอาคาร ผานการตีความที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อความเขาใจของคนทุกระดับทุกชนชั้น
สื่อความหมาย ถึงรัชการที9่ เปนสําคัญ
4. เปนสถานที่หลอหลอมจิตใจคนไทย กลับมาสูวัฒนธรรมอันดีงามของตน ใหเกิด
ศรัทธาตอ ศาสนาเฉกเชนอดีต ดวยอาศัยพระบารมีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่
9 โนมนํา
5. เพื่อกระตุนใหสังคมในปจจุบันตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญในการสรางสรรค
งานศิลปะสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ อันที่จะสามารถสื่อความหมาย บอกเรื่องราวตางๆ และบง
บอกถึงยุคสมัยไดดวยตัวเอง
วัตถุประสงคของโครงการ
1. ศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงแนวพระราชดําริ ขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 อันเปนสวนสําคัญ ในการผูกมัดรวมใจประชาชนทั้ง
ประเทศ นํามาตีความสื่อความหมายในรูปแบบงานสถาปตยกรรม
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2. ศึกษาใหรูและเขาใจเอกลักษณความเปนไทย เทคโนโลยีการกอสราง เทคนิควิธีการ
ออกแบบเพื่อกอใหเกิดพุทธสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับปจจุบัน และกอใหเกิดเอกลักษณทาง
พุทธสถาปตยกรรมในรัชกาลที่ 9
3. ศึกษาแนวทางการออกแบบงานสถาปตยกรรม และองคประกอบทีม่ ีลักษณะเฉพาะ
โดยเนนการแปลความหมายในเรื่องสื่อสัญลักษณเปนสําคัญ
สมมติฐานของการศึกษา
สรางเอกลักษณเฉพาะแสดงออกสื่อความหมายซึ่งพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดําริ
และคุณธรรมขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ใหเกิดขึ้นกับงานสถาปตยกรรม สื่อ
ความหมายผานการตีความที่ไมยุงยากซับซอนเพื่อความเขาใจโดยงาย สื่อถึงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวตอปวงชนชาวไทยไดทุกชนชั้น ทุกหมูเหลา ผานงานสถาปตยกรรม ในแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมพระเกียรติ
ขอบเขตของโครงการ
1. วัดที่ทําการออกแบบจัดอยูในประเภทวัดคามวาสี
2. ทําการออกแบบพื้นที่หลักๆ แบงเปน 4 สวนดวยกันคือ
2.1 สวนพุทธาวาส
2.2 สวนสังฆาวาส
2.3 สวนปฏิบัติธรรม
2.4 พื้นที่สาธารณะประโยชน
โดยในขั้นรายละเอียดและการออกแบบมุงเนนไปที่สวนพุทธาวาส และพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนเปนสําคัญ
การออกแบบ “วัดนวมินทราวาส” ทําการออกแบบในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ภาพรวมของโครงการตองมีความสมพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สรางสรรครูปแบบองคประกอบทางสถาปตยกรรมสื่อสัญลักษณ อันเปนเอกลักษณ
บงบอกถึงสถาปตยกรรมในรัชการที่ 9 ผานการตีความอยางงาย เพื่อความเขาใจของคนทุกระดับ
ทุกชนชั้นได
2. สรางพื้นที่ศูนยรวมทางใจ และประกอบกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
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3. กระตุนใหสังคมในปจจุบัน ตระหนักถึงคุณคา ของงานศิลปะสถาปตยกรรมที่มี
เอกลักษณสามารถสื่อความหมายบอกเรื่องราวแหงยุคสมัยได
วิธีการดําเนินงาน
1. ขั้นตอนการศึกษาขอมูล
1.1 ศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดําริ หลักคุณธรรม เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการไดมาซึ่งเอกลักษณเฉพาะในการออกแบบงานสถาปตยกรรม
1.2 ศึกษาเอกลักษณอันเปนลักษณะเดนของงานสถาปตยกรรมไทย ที่บงบอกถึง
ยุคสมัยเนนหนักไปที่องคประกอบและลวดลายตางๆ
1.3 ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี อันเปนแหลงรวมตัวรวมใจของคนไทย
1.4 ศึกษาความเปนมา และความสําคัญของวัด รวมทั้งถาวรวัตถุตางๆในวัด
โดยสังเขปเพื่อนําไปสูความเขาใจในความสําคัญ และวิเคราะหสูความตองการในการออกแบบ
1.5 ศึกษาเทคนิควิธีการเทคโนโลยีการกอสราง เพื่อนํามาใชในโครงการตามความ
เหมาะสม
1.6 ศึกษาปญหาการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทยในปจจุบัน วิเคราะหเพื่อหา
แนวทางการแกไขในโครงการ
1.7 ศึกษากรณีศึกษาสถาปตยกรรมในรัชกาลที่ 9 โดยมุงเนนที่วัดเปนสําคัญ เพื่อ
นํามาหาเอกลักษณเฉพาะ และแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมในรัชกาลที่ 9
1.8 ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบของกรมศาสนา พุทธบัญญัติ เปนตน
1.9 ศึกษาเก็บขอมูลในลักษณะการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรณีศึกษา
2. ขั้นตอนการวิเคราะห
3. ขั้นตอนการสังเคราะห เพื่อนําไปสูแนวทางในการออกแบบ
4. ขั้นตอนการออกแบบ
แบงออกเปน
การวิเคราะหผลการศึกษาในสวนภาคขอมูล
วางกรอบ
แนวความคิดเพื่อนําไปสูกระบวนการออกแบบ ใหไดโครงการที่สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
แหลงขอมูล
1. แหลงขอมูลทางเอกสาร
2. แหลงขอมูลจากสถาบัน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
3. สถาปตยกรรมในรัชกาลที่ 9 โดยมุงเนนอาคารทางศาสนาเปนสําคัญ
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5. สถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยมุงเนนอาคารทางศาสนาเปนสําคัญ
4. ผูทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร และงานพุทธสถาปตยกรรม

บทที่ 2
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช

ภาพที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่มา : ธัญญาภรณ ภูทอง, ธรรมะกษัตริย รัชการที่ 9 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย, 2549), 9.
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๙ ใน
ราชจักรีวงศแหงกรุงรัตนโกสินทร เปนพระราชโอรสใน สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริย
รัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี) และ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย ตอมา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหเฉลิมพระ
นามาภิไธยพระบรมราชชนก วา “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม” และเฉลิมพระ
นามาภิไธยพระบรมราชชนนี วา “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
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7
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๔๗๐ (ค.ศ.๑๙๒๗) ตรงกับวันจันทร ขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือนอาย ปเถาะ เวลา ๘ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ
โรงพยาบาลเมานทออเบิรน เมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๗ ทรงเปนผูพระราชทานพระนาม
วา “ภูมิพลอดุลยเดช” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนพระราชโอรสพระองคเล็ก ทรงมี
พระเชษฐภคินี ๑ พระองค คือ สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จพระบรม
เชษฐาธิราช ๑ พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระมหากษัตริย
รัชกาลที่ ๘ แหงราชวงศจักรี

ภาพที่ 2 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบนมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่มา : ธัญญาภรณ ภูทอง, ธรรมะกษัตริย รัชการที่ 9 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย, 2549), 8-9.
เมื่อทรงพระเยาว พระชนมายุได ๕ พรรษา ทรงเขาศึกษาระดับอนุบาลที่ โรงเรียนมาแตร เดอี
กรุงเทพมหานคร ในระดับประถมศึกษาพระองคทรงศึกษาตอที่โรงเรียนเมียรมองต (Mire Mont)
ประเทศสวิตเซอรแลนด และไดเสด็จไปทรงศึกษาตอที่โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองต
(Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) เปนโรงเรียนนานาชาติ ทรงศึกษาภาษาตางประเทศ
ทั้งภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน พระองคทรงวิริยะในการศึกษาหาความรูอยางยิ่ง ตอมาไดทรง
ศึกษาตอที่โรงเรียนยิมนาส กลาซีค กังโตนาล (Gymnas Classique Cantonal) เมื่อทรงไดรับ
ประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร (Bachelier es Lettres) และทรงเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาตอ
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ดานวิทยาศาสตร แขนงวิศวกรรมศาสตร ที่มหาวิทยาลัยโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด พระองค
ทรงเพียรศึกษาความรูในดานตางๆ เพิ่มเติมอยูตลอดเวลา ทรงมีอัจฉริยภาพ และเปนเอตทัคคะใน
ศิลปะแขนงตางๆ ทั้งดาน การดุริยางคศิลป พระองคทรงดนตรีไดหลายประเภททั้งดนตรีไทย และ
ดนตรีสากล และทรงพระราชนิพนธทั้งเพลงไทยและเพลงสากลไวมีจํานวนมากถึง ๔๓ เพลง เชน
เพลงสายฝน เพลงแสงเทียน Can’t You Ever See และ Oh I Say เปนที่ประจักษแกชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ ดานทัศนศิลป ทรงมีความเชี่ยวชาญทั้งงานดานศิลปะภาพถาย และงานดาน
จิตรกรรม โดยเฉพาะภาพเขียนสีน้ํามัน ทรงมีผลงานไวเปนจํานวนมาก รวมทั้งงานดาน
ประติมากรรม นฤมิตศิลป สวน งานดานการชาง ทรงมีความชํานาญทั้งงานชางเครื่องบิน รถยนต
เรือยนต โดยเฉพาะเรือใบ และสิ่งใดที่พระองคสนพระราชหฤทัยจะทรงศึกษาอยางจริงจังทรงมี
พระวิริยะปรีชาญาณยิ่งเพื่อที่จะศึกษาสิ่งที่จะทําใหเกิดการพัฒนาบานเมือง เชน ทรงศึกษาดาน
กฎหมาย ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จนประชาชนชาวไทยถวายพระราชสมัญญานาม
แดพระองควา “บิดาแหงการจัดการทรัพยากรน้ํา” และ ศาสตรที่พระองคทรงตระหนักถึง
ความสําคัญตลอดเวลานั่นก็คือ ศาสตรดานพระพุทธศาสนา พระองคทรงศึกษาและยึดมั่นคําสั่ง
สอนของพระศาสดาแหงพระพุทธศาสนาตามพระบรมราชชนนี

ภาพที่ 3 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะประทับที่ประเทศสวิตเซอรแลนด
ที่มา : ธัญญาภรณ ภูทอง, ธรรมะกษัตริย รัชการที่ 9 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย, 2549), 14.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เปนพระมหากษัตริย
รัชกาลที่ ๙ แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ขณะนั้นพระองคยัง
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ทรงมิไดบรรลุราชนิติภาวะ และทรงอยูในวัยศึกษา พระองคทรงพระราชประสงคที่จะทรงศึกษาตอ
โดยเฉพาะดานกฎหมาย เพื่อทรงนําความรูมาบริหารบานเมืองตอไป จึงเสด็จไปศึกษาตอใน
ตางประเทศ ในระหวางนั้นรัฐบาลไดแตงตั้งคณะผูส ําเร็จราชการแทนพระองค บริหารราชการ
แผนดินแทน จนกวาพระองคทรงศึกษาสําเร็จและเลื่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปกอน เมื่อทรง
สําเร็จการศึกษา กอนที่พระองคจะเสด็จนิวัตประเทศไทย ไดเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้น
เหตุการณหนึ่งที่ทําใหชาวไทยทั้งประเทศตางตระหนกตกใจอยางยิ่ง คือ ในวันที่ ๔ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประสบอุบัติเหตุรถยนตพระที่นั่งชนกับรถบรรทุก
ทรงไดรับบาดเจ็บอยางหนัก ไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอรเซสในระหวางนั้นหมอมราชวงศ
สิริกิติ์ ธิดาของหมอมเจานักขัตรมงคล และหมอมหลวงบัว กิติยากร ซึ่งพระองคทรงคุนเคยมากอน
ไดมาเขาเฝาเยี่ยมพระอาการ และถวายการพยาบาลอยางใกลชิด ทุกวันจนพระอาการดีขึ้น
ตามลําดับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชื่นชมหมอมราชวงศสิริกิติ์ และตองพระราชหฤทัย
หลังจาก พระอาการเปนปกติ ความสัมพันธระหวางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและหมอม
ราชวงศสิริกิติ์ ทรงผูกพันแนนแฟน พระองคจึงทรงประกอบพระราชพิธีหมั้น และทรงอภิเษกสมรส
กับหมอมราชวงศสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ตอมาทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ สถาปนาเปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระองคทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา ๔ พระองค พระองคแรก คือ สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช
๒๔๙๔ พระองคที่ ๒ คือ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ ประสูติเมื่อวันที่ ๒๘
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ เฉลิมพระนามาภิไธย เปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร พระองคที่ ๓ คือ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ
ประสูติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ตอมาในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐
ไดรับพระราชทานเฉลิมพระอิสริยยศเปน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐ
สีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระองคที่ ๔ คือ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐
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ภาพที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ วันที่
5 พฤษภาคม พ.ศ.2493
ที่มา : ธัญญาภรณ ภูทอง, ธรรมะกษัตริย รัชกาลที่ 9 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย, 2549), 17.
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติไดประมาณ ๔ ป และ
เขาพระราชพิธีอภิเษกสมรสแลว พระองคเสด็จเขาพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามราชขัตติย
ประเพณีของพระมหากษัตริยไทย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เฉลิมพระนามตาม
พระสุพรรณบัฏวา “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และในพระราชพิธีนี้เปนที่ประจักษแกชาวไทย
ตั้งแตทรงรับพระราชภารกิจวา พระองคทรงใชหลักธรรมอันเปนสิ่งวิเศษนํามาใชในการปกครอง
ประเทศ เนื่องจากพระองคทรงมีพระบรมราชโองการตอบพระราชทานอารักขาแกชาวไทยทุกคน
ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน
ชาวสยาม”
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และทรงประกาศพระองคเปนอัครศาสนูปถัมภก พรอมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
เฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชเปน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ เสร็จจากพระราชพิธีดังกลาว
พระมหากษัตริยและพระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตามราชบูรพประเพณีตามรัฐธรรมนูญ
และตามที่ขาราชบริพารพสกนิกรทั้งหลายที่ไดกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระองค
เพื่อสวัสดิมงคล พระองคจึงทรงปฏิบัตพิ ระราชภารกิจตางๆ ไมวางเวน และทรงนําธรรมะมาเปน
หลักปกครองตามพระบรมราชโองการที่พระองคพระราชทานไว1
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงงาน
หนักที่สุดพระองคหนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองคมีมากมาย ทั้งในดานการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานการศึกษา ดาน
ศาสนา ดานความมั่นคงภายในประเทศ ดานความสัมพันธระหวางประเทศ ดานศิลปะวัฒนธรรม
และดานการกีฬา แตพระราชกรณียกิจหลักของพระองคคือ การยกระดับสภาพความเปนอยู และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพระองคจะเสด็จพระราชดําเนินไปยังทองที่ตางๆ พรอม
ทอดพระเนตรสภาพปญหาในทองที่เหลานั้นดวยพระองคเอง พระองคจะใชเวลาสวนใหญในแตละ
ป เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตําหนักตามภูมิภาคตางๆ และจะ
ทรงหาโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ใกลเคียงอยูเสมอ จนอาจกลาวไดวา
ไมมีพื้นที่แหงใดในประเทศไทย ที่พระองคไมเคยเสด็จพระราชดําเนินไปถึง2
ตลอด ๖๐ ปที่ผานมา เปนชวงเวลาที่พระองคทรงงานอยางไมเคยวางเวน และทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจที่ถึงพรอมทั้งความบริสุทธิ์บริบูรณ จึงเปนชวงเวลา ๖๐ ปที่พสกนิกร
ชาวไทยอยูไดอยางรมเย็นเปนสุขภายใตรมพระบารมี พระราชกรณียกิจทั้งหลายที่พระองคทรง
บําเพ็ญ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดไมได ที่พระองคทรงมีตอประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทย

1

ธัญญาภรณ ภูทอง, ธรรมะกษัตริย รัชกาลที่ 9 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย,
2549), 11-16.
2
พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://th.wikipedia.orgwiki.html
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พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช
1. พระราชกรณียกิจดานการเกษตร และการยกระดับสภาพชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน
ดานการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสนใจดานนี้ พระองค
ไดเสด็จเยี่ยม ไตถามความทุกขสุขของประชาชน และรับฟงขอปญหาเกิดเปนโครงการตาม
พระราชดําริตาง ๆ ไมวาจะเปนการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุพืชและปศุสัตว เปน
ตน ดังหัวขอตอไปนี้
1.1 ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรน้ําเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระ
ราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เคยพระราชทานแก คณะผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วา “หลักสําคัญวาตอง
มีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตนั้นอยูที่น้ํา ถามีน้ําคนอยูได ถาไมมีน้ําคนอยู
ไมได”3
การพัฒนาแหลงน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มีหลักและ วิธีการที่
สําคัญ ๆ คือ
1. การพัฒนาแหลงน้ําจะเปนรูปแบบใด ตองเหมาะสมกับราย ละเอียดสภาพ
ภูมิประเทศเสมอ
2. การพิจารณา วางโครงการ พัฒนาแหลงน้ํา ตองเหมาะสมกับสภาพแหลง
น้ําธรรมชาติ ที่มีในแตละทองถิ่นเสมอ
3. พิจารณาถึงความเหมาะสม ในดานเศรษฐกิจ และสังคม ของทองถิ่น
หลีกเลี่ยงการเขาไปสรางปญหาความเดือดรอนใหกับคนกลุม หนึ่ง โดยสรางประโยชน ใหกับ คน
อีกกลุม หนึ่ง ไมวาประโยชนทางดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จะมีความ เหมาะสมเพียงใด
ก็ตาม

3

พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
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ภาพที่ 5 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงพระราชกรณียกิจดานการเกษตร
ที่มา : พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://www.afaps.ac.th~edbdad11workagoago.htm
ดวยเหตุนี้การทํางานโครงการพัฒนาแหลงน้ําทุกแหงจึงพระราชทานพระราชดําริไววา
ราษฎรในหมูบาน ซึ่งไดรับประโยชนจะตองดําเนินการแกไขปญหาเรื่องที่ดินโดยจัดการชวยเหลือผู
ที่เสียประโยชนตามความเหมาะสมที่จะตกลงกันเอง เพื่อใหทางราชการสามารถเขาไปใชที่ดินทํา
การกอสรางได โดยไมตองจัดซื้อที่ดินซึ่งเปนพระบรมราโชบาย ที่มุงหวังใหราษฎรมีสวนรวมกับ
รัฐบาล และชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคมของตนเอง และมีความหวงแหนที่จะตองดูแล
บํารุงรักษาสิ่งกอสรางนั้นตอไปดวย โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาจแบง
ออกได เปน 5 ประเภท ดังตอไปนี4้
1. โครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ไดแก อางเก็บน้ํา
และฝายทดน้ํา
2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตนน้ําลําธาร
3. โครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการผลิตไฟฟาพลังน้ํา
4. โครงการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุม
5. โครงการบรรเทาอุทกภัย
โครงการตามพระราชดําริของพระองค มีทั้งการแกปญหาภัยแลง ปญหาอุทกภัย รวม
ไปถึงการบําบัดน้ําเสีย โครงการพัฒนาแหลงน้ํามีทั้งโครงการขนาดใหญสามารถชวยแกไขปญหา
ทั้งภัยแลงและน้ําทวมได เชน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ทีจ่ ังหวัด
4

พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
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ลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจําพวก ฝาย อางเก็บน้ํา โดยพระองคทรงคํานึงถึง
ลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหลงน้ํา ความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ ประชาชนที่ไดรับประโยชน
และผลกระทบจากโครงการ มาเปนหลักในการพิจารณา พระองคไดทรงวิจัยและริเริ่มโครงการฝน
หลวง เพื่อชวยบรรเทาภัยแลงสําหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่
ประสบปญหาน้ําทวม และน้ําเนาเสียในคูคลอง ทรงมีพระราชดําริเรื่องแกมลิง ควบคุมการระบาย
น้ําจากแมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน ลําคลองตาง ๆ ลงสูอ าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของ
ระดับน้ําทะเล ทั้งยังเปนการใชน้ําดีไลน้ําเสียออกจากคลองไดอีกดวย เครื่องกลเติมอากาศ กังหัน
ชัยพัฒนา ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยการเพิ่มออกซิเจน เปนสิ่งประดิษฐหนึ่งของพระองคที่
ไดรับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.25365
กลาวไดวางานพัฒนาแหลงน้ํานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงทําทุกอยางทุก
ขั้นตอน ดังที่นายปราโมทย ไมกลัด เลาให ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 5-10 ตุลาคม 2538 ดังนี้
"...งานของพระองคทานมีตั้งแต ถาน้ําขาดแคลนก็จัดหาน้ํา และ เมื่อน้ําทวม น้ํามากก็จัดการ
บรรเทาใหนอยลง เมื่อมีน้ําเนาเสีย ก็ตองมีการจัดการทํางานดานน้ําทั้งหมด ทานจะทราบปญหา
อยาง ละเอียด...."6
1.2 เกษตรทฤษฎีใหม
ทฤษฎีใหมเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลดุลย
เดช เกี่ยวกับการจัดพื้นทีด่ ินเพื่อการอยูอาศัยและมีชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีแบงพื้นที่เปนสวนๆ
ไดแก พื้นที่น้ํา พื้นที่ดินเพื่อเปนที่นาปลูกขาว พื้นที่ดินสําหรับปลูกพืชไรนานาพันธุ และที่สําหรับอยู
อาศัย/เลี้ยงสัตว ในอัตราสวน 3:3:3:1 เปนหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ํา เพื่อ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5

พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
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ภาพที่ 6 สวนที่จัดแสดง "แนวพระราชดําริทฤษฎีใหม" ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในงาน
ราชพฤกษ 2549
ที่มา : ทฤษฏีใหม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://wikipedia.orgwiki.html
1.3 เศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
รวมถึงระดับรัฐบาล ในการพัฒนา และบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัส แกพสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ไดทรงเนนย้ําเปนแนวทางการ
แกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ และสาขาอื่นๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัส เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 25452549) และไดจัดทําเปนบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และไดนําความกราบบังคล
ทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542โดยทรงพระกรุณา
ปรับปรุงแกไขพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให
นําบทความที่ทรงแกไขแลวไปเผยแพร เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของสํานักงานฯ และทุกฝายที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปในที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
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แผนภาพที่ 1 แสดงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : ทฤษฏีใหม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://wikipedia.orgwiki.html
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้แนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ซึ่งจะตองอาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการนําวิชาตางๆ
มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขพระราชทานขางตน เปน
ที่มาของ นิยาม "3 หวง 2 เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นํามาใชในการรณรงค เผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผานชองทางตางๆ อยูในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยความ พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุมกัน บนเงื่อนไข ความรู และ คุณธรรม
ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชดํารัสวา “การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมี
เศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียง
กับตัวเอง”
เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง คําวา ความพอเพียง นั้น
หมายถึงความพรอมที่จะจัดการกับผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน ระบบ
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เศรษฐกิจแบบพอเพียง ยังสามารถมองไดวา เปนปรัชญาในการดํารงชีวิต ใหมีความสุข ที่
จําเปนตองใชทั้ง ความรู ความเขาใจ ผนวกกับคุณธรรมในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงไมใช
เพียงการประหยัด แตเปนการดําเนินชีวิตอยางชาญฉลาด และสามารถอยูได แมนในสภาพที่มีการ
แขงขัน และการไหลบาของโลกาภิวฒ
ั น นําสู ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ของ ชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคม อภิชัย พันธเสน ผูอํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ไดจัดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงวาเปน "ขอเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรม
อยางแทจริง"7 ทั้งนี้เนื่องจากในพระราชดํารัสหนึ่ง ไดใหคําอธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียงวา "คือ
ความพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภมาก และตองไมเบียดเบียนผูอ ื่น" การดํารงชีวิตอยูได จําเปนที่
จะตองประกอบไปดวยปจจัยสําคัญสี่ประการ ซึ่งไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยู
อาศัย ซึ่งในโลกยุคทุนนิยมอยางเชนปจจุบันนี้ ปจจัยทั้งสี่ไมอาจจะหามาไดถาปราศจาก เงิน ซึ่ง
ถือวาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการมาแตนมนาน การไดมาซึ่งเงินนั้น จําเปนที่
บุคคลจะตองประกอบสัมมาอาชีพ แลวนําเงินที่ไดมานั้น ไปแลกเปลี่ยนใหไดมาซึ่งปจจัยในการ
ดํารงชีวิต ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใช
จายเงินใหไดมาอยางพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินของบุคคลนั้นโดยปราศจากการกูหนี้
ยืมสิน และถามีเงินเหลือ ก็แบงเก็บออมไวบางสวน ชวยเหลือผูอื่นบางสวน และอาจจะใชจายมา
เพื่อปจจัยเสริมอีกบางสวน (ปจจัยเสริมในที่นี้เชน ทองเที่ยว ความบันเทิง เปนตน) สาเหตุที่แนว
ทางการดํารงชีวิตอยางพอเพียงไดถูกกลาวถึงอยางกวางขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดํารงชีวิต
ของสังคมในปจจุบัน ไดถูกปลูกฝง หรือสราง หรือกระตุน ใหเกิดการใชจายอยางเกินตัว ในเรื่องที่
ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาปจจัยในการดํารงชีวิต เชน การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลาย
รูปแบบ ความสวยความงาม การแตงตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เปนตน จนทําใหไมมี
เงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้น สงผลใหเกิดการกูหนี้ยืมสิน เกิดเปนวัฏจักรที่
บุคคลหนึ่งไมสามารถหลุดออกมาได ถาไมเปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิตในแงเศรษฐกิจมหภาค
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงอาจจะทําใหระดับการบริโภคโดยรวมลดลง ซึ่งเปนไปไดเนื่องจาก
ประชาชนจะไมกูหนี้ยืมสิน เพื่อมาใชจาย แตอาจทําใหกําลังการใชจาย สะทอนภาพจริงของ
เศรษฐกิจ

7

อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับ
เศรษฐศาสตรสาขาตาง ๆ. (กรุงเทพ : สํานักพิมพอมรินทร, 2547) 28.
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไดรับการเชิดชูสูงสุด จากองคการสหประชาชาติ
(UN)โดยนายโคฟ อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯถวายรางวัล The
Human Development Lifetime Achievement Award แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ 26
พฤษภาคม 2549 และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญาที่สามารถเริ่มได
จากการสรางภูมิคุมกันในตนเอง สูหมูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุด เปนปรัชญาที่มี
ประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศ
ตางๆที่เปนสมาชิก 166 ประเทศยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
2. พระราชกรณียกิจ ดานการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเปน ปญหาที่มีความสําคัญ ควบคูกับ การพัฒนาความ
เจริญ กาวหนาซึ่งเปน ปญ หารวมกัน ของทุก ประเทศ กลาวคือ การพัฒนายิ่งรุดหนาปญ หา
คุณภาพ สิ่งแวดลอม และภาวะมลพิษก็ยิ่งกอตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เปน
ประเทศหนึ่งที่กําลังประสบกับปญหาดังกลาวอยูในขณะนี้ ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในชวงที่ผานมา ใหความ สําคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอาทรัพยากร
มาใชป ระโยชนแตไมไดมีก ารวางแผนการจัดการที่เ หมาะสม รองรับปญหา ที่จะเกิดขึ้น ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สวนใหญ
จะเปนวิธีการที่จะทํานุบํารุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากร และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นในดานตางๆ
อาทิเชน การอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา และปาไมซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้คือ8
2.1 ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรดิน
ในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา การเพิ่มผลผลิต และรายไดของประเทศมา
จากการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากกวา การเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ จนถึงขณะนี้ประมาณได
วาพื้นที่ที่เหมาะสมตอ การเกษตรกรรมไดใชไปจนเกือบหมด และเกษตรกรพยายามหาพื้นที่
ชดเชยดวย การอพยพโยกยายเขาไปอยูกระจัดกระจายในเขตปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไม ถูก
ทําลายเพิ่มจํานวนมากขึ้น เพราะการใชที่ดิน กันอยางขาดความระมัดระวัง และไมมีการ
บํารุงรักษาซึ่งทําใหเกิดความเสื่อมโทรมทั้งดานเคมี และกายภาพ ปญหาเหลานี้ หากไมไดรับการ
8

พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
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แกไขยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ เปนอยางมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
แนวพระราชดําริ เพื่อแกปญหา ในเรื่องของดิน ทั้งในแงของการปญหาดินที่เสื่อมโทรม ขาด
คุณภาพ และการขาดแคลน ที่ดินทํากินสําหรับเกษตรกร ดังนี้
2.1.1 สนับสนุนให เกษตรกรเรียนรู เขาใจวิธีการอนุรักษ ดินและน้ําการ
ปรับปรุงบํารุงดิน และสามารถนําไปปฏิบัติ ไดเอง มีพระราชดําริวา "การปรับปรุงที่ดินนั้นตอง
อนุรักษผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ ไวไมใหไถ หรือลอกหนาดินทิ้งไป สงวนไมยืนตน ที่ยังเหลืออยู
เพื่อที่จะรักษาความชุมชืน้ ของผืนดิน" ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงพระราชทานพระ
ราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษา การพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่อง มาจาก พระราชดําริ เพื่อทําการศึกษา
คนควาเกี่ยวกับการสรางระบบอนุรักษดิน และน้ํา เปนตัวอยางในการปองกัน การชะลางพังทลาย
ของดิน การขยายพันธุพืช เพื่ออนุรักษดินและบํารุงดิน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ก็มี
วัตถุประสงคหลัก ในการศึกษา และพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งเปนดินเปรี้ยวใหเปนดินที่มีคุณภาพ
สามารถทําการเพาะปลูกได ตลอดจนการทําแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินแกเกษตรกรรม ในบาง
พื้นที่มีปญหาในการพัฒนาปรับปรุง ดินเสื่อมโทรมดวยสาเหตุตาง ๆ เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดิน
ทราย ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใหพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องดินทังหลาย
้
สามารถใชประโยชนทางการเกษตรไดอีก
2.1.2 การจัดสรร และปฏิรูปที่ดิน พัฒนาที่ดินวางเปลา แลวจัดสรร ให
เกษตรกร ที่ไรที่ทํากิน ไดประกอบอาชีพ ในรูปของหมูบานสหกรณ ทั้งนี้โดยใหสิทธิทํากิน แตไมให
กรรมสิทธิ์ในการถือครอง พรอมกับจัดบริการพื้นฐาน ใหความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการ จัด
พื้นที่ทํากินใหราษฎรชาวไทยภูเขา สามารถดํารงชีพอยูได เปนหลักแหลง โดยไมตองทําลายปาอีก
ตอไป ในการจัดพื้นที่ตาง ๆ ดัง กลาวนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีหลักการวาตองการ วาง
แผนการจัดใหดีเสียตั้งแตตน โดยใชแผนที่ และภาพถาย ทางอากาศชวย การจัดสรรพื้นที่ทํากิน
ควรจัดสรรตามแนวพื้นที่รับ น้ํา จากโครงการชลประทาน เปนหลัก ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํา
กินของ เกษตรกร เปนปญหาสําคัญยิ่งในปจจุบัน ดวยพระอัจฉริยะในการแก ปญหา จึงได
พระราชทาน "ทฤษฎีใหม" ใหดําเนินการในพื้นที่ทํากินที่ มีขนาดเล็ก ประมาณ 15 ไร ดวยวิธีการ
จัดสรรที่ดินใหเหมาะสม มีแหลงน้ําในที่ดินสําหรับการทําการเกษตรแบบผสมผสานอยางไดผล
เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดใชจายตลอดป ซึ่งไดดําเนินการอยางแพรหลายในปจจุบัน เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2534 ไดพระราชทานพระราชดําริ เกี่ยวกับหญาแฝก เปนครั้งแรกกับ ดร.สุเมธ ตันติเวช
กุล เลขาธิการ กปร. ในขณะนั้นวาใหทําการศึกษาทดลองปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน และอนุรักษ ความชุมชื้นไวในดิน เพราะขั้นตอนการดําเนินงานเปนวิธีการแบบ
งายๆ ประหยัด และที่สําคัญ คือ เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได โดยไมตองใหการดูแล
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ภายหลังการ ปลูกมากนัก และไดพระราชทานพระราชดํารอีกหลายครั้ง เกี่ยวกับการนําหญาแฝก
มาใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ การดําเนินโครงการตางๆ ดังกลาวนี้ ทรงเนนอยูเสมอวา
กระบวนการพัฒนาที่ดิน ทั้งหมดนี้จะตอง ชี้แจงใหราษฎร ซึ่งเปนผูไดรับประโยชน มีสวน รวมและ
ลงมือลงแรงดวย

ภาพที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระราชกรณียกิจดาน
สิ่งแวดลอม
ที่มา : พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
2.2 ดานการอนุรักษทรัพยากรแหลงน้ํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบดีวา ประชาชนสวนใหญของพระองค
ทานมีอาชีพทางการเกษตร และอาศัยน้ําฝน จึงทรงเนนการอนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ําเปน
พิเศษ และทรงโปรดใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู
ที่อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาคนควา เกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการ
พัฒนาพื้นที่ตนน้ําลําธาร เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจรวมทั้งรูปแบบการพัฒนาตาง ๆ ที่ทําให
เกษตรกรพึ่งตนเองได โดยไมตองทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชน ที่
สนใจเขาไปศึกษา และนํา ไปใชในการประกอบอาชีพได โดยที่มีการอนุรักษตนน้ํา และพัฒนาปา
ไป พรอม ๆ กัน สุดทายความชุมชื้นก็จะเกิดขึ้น และจะบรรเทาปญหา การขาดแคลนน้ํา เพื่อ
อุปโภคบริโภคในที่สุด นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนัก และหวงใยในปญหา
มลพิษจากน้ําเนาเสียของประเทศ ที่มีปริมาณสูงขึ้น จนยากแกการแกไขใหบรรเทาเบาบางลงได
จากการที่พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสภาพน้ํา เนาเสียในพื้นที่หลาย ๆ แหง ทั้ง
ใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ ตางจังหวัด จึงไดพระราชทานพระราชดําริ ในการแกไขน้ํา
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เสียดวยการประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศ ที่เรียกกันวา "กังหันน้ําชัยพัฒนา" เพื่อใชในการบําบัด
น้ําเสียที่เกิดจากแหลงชุมชนและแหลง อุตสาหกรรม
2.3 ดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่อํานวยประโยชน ทั้งทางตรง และทางออม
ใหแกมนุษยชาติ ควบคุมสภาพดินฟาอากาศใหอยูในสภาพปกติ รักษาตนน้ําลําธาร พันธุ
พฤกษชาติ และสัตวปา อีกทั้งยังเปนที่พักผอนหยอนใจ ปาไมเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่
มนุษยไดบริโภคใชสอย ประกอบอาชีพดานการทําปาไม เก็บของปา การขนสง การอุตสาหกรรม
การผลิตไม แปรรูป และผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ใชวัตถุดิบจากไม และของปา แตสภาพปจจุบัน
ประชากรไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดการบุกรุกทําลายปาไม เพื่อ
บุกเบิกพื้นที่ทํากิน ลักลอบ ตัดไมปอนโรงงานอุตสาหกรรม และเผาถาน นอกจากนี้ การเรงการ
ดําเนินงาน บางโครงการ เชน การกอสรางถนน สรางเขื่อน ฯลฯ ทํา ใหมีการตัดไม โดยไมคํานึงถึง
การอนุรักษทรัพยากรปาไม ปาไมจึงมีเนื้อที่ลดลงตามลําดับ และบางแหงอยูในสภาพ เสื่อมโทรม
เปนอยางมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงเล็งเห็นความสําคัญของปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเกิดปญหาฝนแลง น้ําทวม ดังที่ประเทศไทย ประสบอยูในขณะนี้ มีสาเหตุสําคัญมาจากการ
ทําลายปา พระองคจึงทรงมีพระราชหฤทัยมุงมั่น ที่จะแกไข ปรับปรุง และพัฒนาปาให อยูในสภาพ
สมบูรณดังเดิม จากแนวพระราชดําริของพระองค กอใหเกิด โครงการพัฒนาและบํารุงปาไม
จํานวนมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะปาไมที่เปนตนน้ําลําธารใหคงสภาพอยูเดิม เพื่อปองกัน
อุทกภัย ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ถนอมน้ําไวใชสําหรับหลอเลี้ยงแมน้ําลําธารดวย เชน
โครงการพัฒนาพื้นที่หวยลานอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เปน
ตน
3. พระราชกรณียกิจดานการแพทยและสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยในสุขภาพอนามัย ของราษฎรยิ่งนัก
โดยเฉพาะผูที่ทุกขยาก เจ็บปวยแตไมมีโอกาสจะไดรับการรักษา เนื่องจากไมมีเงินและอยูห างไกล
โรงพยาบาล นอกจากนั้น ยังปรากฏวา แมแตในโรงพยาบาลบางแหงก็ยังขาดแคลนอุปกรณที่
จําเปน ตลอดจนความรูทางการแพทย ใน บางเรื่อง ไดทรงริเริ่ม พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
ในดานนี้ ตั้งแตแรกเริ่มเสวยราชสมบัติ เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๔ ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวน
พระองคเพื่อสรางอาคารสําหรับผลิตวัคซีน บี ซี จี เพื่อปองกันวัณโรคใหแกเด็ก เปนอาคารที่มี
ลักษณะพิเศษ องคการอนามัยโลกไดสงผู เชี่ยวชาญมาตรวจ การสรางหองปฏิบัติอยางรอบคอบ

22
ในเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2497 กองวิทยาศาสตร สภากาชาดไทย ก็สามารถผลิตวัคซีนบีซีจี
ไดสําเร็จเมื่อพุทธศักราช 2510 โปรดเกลาฯใหจัด ตั้งหนวยงานแพทยพระราชทาน เพื่อชวย
รักษาพยาบาล ราษฎรในทองที่ซึ่งเสด็จ พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม หนวยแพทยพระราชทานซึ่ง
เดิมมีเพียงคณะแพทยตาม เสด็จ และ แพทยประจําพระองค ไดขยายออกไป โดยมีแพทยอาสามา
จากหลายโรงพยาบาล และมีแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เชน ศัลยแพทย จักษุแพทย
ทันตแพทย นอกจากคณะแพทยพระราชทาน จะตาม เสด็จไปยังที่ตางๆแลว ยังไดจัดคณะแพทย
ทํางานตามโรงพยาบาลประจําจังหวัด ในจังหวัด ที่พระราชนิเวศนตั้งอยู เชน โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลนราธิวาส บริเวณที่ตรวจโรคหนา ภูพานราชนิเวศน และทักษิณราชนิเวศน นอกจาก
โปรดเกลาฯ ใหมีหนวยแพทย พระราชทานแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริ วา
ชาวบานควรมีความรูทางการสาธารณสุขตามสมควร เพื่อชวยเหลือตนเองในทองถิ่นที่ขาดแคลน
สถาน พยาบาล เมื่อพุทธศักราช 2525 จึงโปรดเกลาฯ ใหมีการฝกอบรม "หมอหมูบาน" คัดเลือก
อาสา สมัครมารับการฝกอบรมสาธารณสุขมูลฐาน เชน การปฐม พยาบาลเบื้องตน โภชนาการ
สําหรับแมและเด็ก การปองกันโรคอยางงายๆ สถานที่ฝกอบรมไดแก โรงพยาบาลประจําจังหวัดใน
จังหวัดที่พระราชนิเวศนตั้งอยูค ือโรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาล
คายกาวิละ จังหวัด เชียงใหม9

ภาพที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ขณะทรงพระราชกรณียกิจดานการแพทย และสาธารณสุข
ที่มา : พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
9

พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราโชวาท
แกผูสําเร็จการศึกษาสาขา
แพทยศาสตรตอนหนึ่งวา “จึงใครขอรองใหทุก ๆ คนตั้งใจ และพยายามปฏิบัติหนาที่ ใหไดผล
สมบูรณจริงๆอยาปลอยใหกําลังของชาติตองเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย”10
นับเปนพระราชดํารัส ที่แสดงถึงความตั้งพระทัย ในการแกไขปญหาดานสุขภาพ
อนามัยของราษฎรอยางแทจริง ทั้งนี้อาจกลาวไดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยึดมั่นที่จะ
สืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย และสมเด็จพระ
บรมราชชนนี พระมารดาของการแพทยชนบท ในการที่จะใหประชาชนชาวไทย ไดมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป11
4. พระราชกรณียกิจดานการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักดีวาการศึกษาของเยาวชนนั้นเปน
พื้นฐานอันสําคัญของประเทศชาติ ดังพระราชดํารัสที่วา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและ
คุณธรรมของบุคคล หากสังคม และบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดี แกเยาวชนไดอยางครบ
ถวนในทุกๆ ดานแลว สังคมและบานเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดํารงรักษา
ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนากาวหนาตอไปโดยตลอด12

พระองคจึงทรงมีพระราชดําริริเริ่มโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้

10

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22

ตุลาคม 2522
11

พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://th.wikipedia.orgwiki.html
12
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมือ่ วันที่
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
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4.1 โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ เปนโรงเรียนที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงใหการอุปถัมปในดานตางๆ เชนทรงพระราชทานพระราชทรัพยชวยเหลือ ใหคําแนะนํารวมทั้ง
เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียน และพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อสนับสนุนและเปน
กําลังใจแกครู และนักเรียนของโรงเรียน โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชน ดังนี้
1. โรงเรียนจิตรลดา
2. โรงเรียนราชวินิต
3. โรงเรียนวังไกลกังวล
4. โรงเรียนราชประชาสมาสัย
5. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
6. โรงเรียนเพื่อลูกหลานชนบท
7. โรงเรียนรมเกลา
8. โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจน
9. โรงเรียนที่ตองการความชวยเหลือตามความจําเปนเรงดวน

ภาพที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขณะทรงพระราชกรณียกิจดานการศึกษา
ที่มา : พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
4.2 ทุนการศึกษาพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบดีวาเด็กและเยาวชนของไทยมิไดขาด
สติปญญา หากแตดอยโอกาส และขาดทุนทรัพยสําหรับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
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โปรดกระหมอมพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อกอตั้งกองทุนการศึกษาหลายขั้นหลาย
ทุน ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้
1. ทุนเลาเรียนหลวง
2. ทุนมูลนิธิภูมิพล
3. ทุนการศึกษาสงเคราะหในมูลนิธิราชประชานุเคราะห
4. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิโรงเรียนราช
ประชาสมาสัย
5. ทุนนวฤกษ
6. ทุนการศึกษาพระราชทานแกนักเรียนเฉพาะกรณี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เมื่อป พ.ศ.2502 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แกนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดนใน
ดานตางๆ ใหนิสิตนักศึกษาเหลานัน้ ไดมีโอกาสไปศึกษาหาความรูวิชาการชั้นสูงในตางประเทศ
และนําความรูนั้นกลับมาใชพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาตอไป

ภาพที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ขณะทรงพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ที่มา :พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://th.wikipedia.orgwiki.html
4.3 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเริ่มดําเนินงานเมื่อป พ.ศ.2511 โดย
คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาตางๆ เพื่อเปนการสนอง พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่วา
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หนังสือประเภทสารานุกรมนั้น บรรจุสรรพวิชาการ อันเปนสาระไวครบทุกแขนงเมื่อมี
ความตองการ หรือพอใจจะเรียนรูเรื่องใด ก็สามารถคนหาอาน ทราบโดยสะดวก นับวาเปน
หนังสือที่มีประโยชน เกื้อกูลการศึกษา เพิ่มพูนปญญาดวยตนเองของประชาชนอยางสําคัญ
โดยเฉพาะในยามที่มีปญหา การขาดแคลนครู และที่เลาเรียนเชนขณะนี้ หนังสือสารานุกรม
จะชวยคลี่คลายใหบรรเทาเบาบางลงไดเปนอยางดี13

ปจจุบันโครงการฯ ไดจัดทําหนังสือสารานุกรมไทยที่บรรจุความรูใน 7 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร เกษตรศาสตร แพทยศาสตร และคณิตศาสตร ขณะนี้มี
ออกมาแลว 28 เลม โดยแตละเลมไดจัดแบงเนื้อหาของแตละเรื่องออกเปนสามระดับ เพื่อที่จะให
เยาวชนสามารถศึกษาคนควาหาความรูไดตามพื้นฐานของตน

ภาพที่ 11 หนังสือสารนุกรมไทยสําหรับเยาวชน
ที่มา :พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://th.wikipedia.orgwiki.html
4.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
ในทุกๆป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศจะเสร็จพระราชดําเนินไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา แมพระราชกรณียกิจนี้จะเปนภาระแกพระองค
และพระบรมวงศานุวงศมาก แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็มีพระราชกระแสรับสั่งใหคงพิธี

13

พ.ศ. 2512

พระราชดําริ พระราชทาน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
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พระราชทานปริญญาบัตร ในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระบรมวงศานุวงศเสด็จพระราชทานแทนพระองค (เฉพาะ
มหาวิทยาลัยเอกชน)
5. พระราชกรณียกิจดานศาสนา14
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงรับการปลูกฝงความรูทางดาน
พระพุทธศาสนามาตั้งแตครั้งยังทรงพระเยาว จากสมเด็จพระบรมราชชนนี ถึงแม วาจะเสด็จ
ประทับอยูตางประเทศก็ตาม อาทิเชน การสวดมนตไหวพระ การแผเมตตา การนั่งสมาธิ เปนตน
ครั้นเจริญพระชันษา พระองคก็ทรงสนพระทัยศึกษาคนควาดวยพระองคเอง จากหนังสือตํารา
ตางๆ อีกทั้งทรงผนวชในบวรพุทธศาสนาและเขาไป กราบนมัสการสนทนาในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อยางลึกซึ้ง

ภาพที่ 12 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ขณะทรงผนวช
ที่มา : พระราชกรณียกิจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th

14

ดานการศาสนา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดชฯพระองคทรงเปนพุทธมามกะ ทรงเปน
เอกอัครศาสนูปถัมภก และทรงผนวชตามพระราชประเพณีตลอดจนทรงใหการอุปภัมพบํารุงพระ
ศาสนาในทุก ๆ ดาน ในดานการทํานุบํารุงพระศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพระภิกษุสงฆซึ่งถือ
เปนศาสนทายาทนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงเอาพระทัยใสอยูตลอดเวลา ทรงไปเยี่ยม
เยียนกราบนมัสการ และใหความอุปฎฐากตาง ๆ และเมื่อถึงคราวอาพาธก็จะเสด็จไปเยี่ยมดู
อาการปวยเสมอ
ดวยทรงมีพระราชหฤทัย ที่จะทํานุบํารุงพุทธศาสนา ใหยั่งยืนสืบไป ในปพุทธศักราช
๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการใหทําการสังคายนาชําระ
พระไตรปฎก ทั้งฉบับภาษาบาลี และภาษาไทย โดยมอบหมาย ใหกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ เปนผูดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ ซึ่งตรง
กับศุภวระดิถีมหามงคล ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
พระราชกรณียกิจใน ดานศาสนาอีกอยางหนึ่งที่ทรงบําเพ็ญ คือทรงพระราช ทานพระ
ราชทรัพยสวนพระองคจํานวนหนึ่ง เพื่อนําไปสรางวัดญาณสังวราราม มหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร พรอมกับทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ
นอกจากนี้ทรงพระราชทาน พระราชทรัพย เพื่อบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ ที่ชํารุดทรุด
โทรม ดวยพระราชอุตสาหะอันสูงยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปนพระพุทธวราชบพิตรดวย
ฝพระหัตถของพระองคเอง สําหรับพระราชทาน ไปประดิษฐานไวยังจังหวัดตาง ๆ ทั่วพระ
ราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชน ไดสักการะบูชาอีกดวย
เปนที่ประจักษทั่วไปแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปน
อัครศาสนูปถัมภกอยางแทจริง ทรงเอาพระทัย ใสตอกิจการพระศาสนาของทุกศาสนาในทุก ๆ
ดานโดยมิไดวางเวน ยังผลทําใหไพรฟาประชาราษฎรมีความเปนอยูอยางรมเย็น เปนสุขดวย
อานิสงฆแหงการปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนาแหงพระองคทาน

29

ภาพที่ 13 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา
ที่มา : ดานการศาสนา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
6. ดานการทหาร
พระมหากษัตริยมีความหมายวา นักรบผูยิ่งใหญ ในฐานะที่ชาติไทยของเราได
ดํารงประเทศมาดวยการสูรบทําสงครามรักษาประเทศ ปองกันประเทศและกอบกู อิสรภาพมา
อยางตอเนื่องยาวนานชาติไทยจึงเปนชาตินักรบที่คนไทยมีความ ภาคภูมิใจพระราชสถานะที่ทรง
เปนจอมทัพไทยที่มีอํานาจดังกลาว มีบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540ยืนยันไวในมาตรา
222 คือพระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก ตาม
ลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกมาตรา 223 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระ
ราชอํานาจในการประกาศสงคราม เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
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ภาพที่ 14 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ที่มา : ดานการทหาร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลปจจุบันในฐานะจอมทัพไทย ทรงแสดงความ
หวงใยชีวิตทหารที่ทํา การสูรบทุกคน เชนในการสูกับ ผกค. ป 2518 - 2519 ทรงทราบวา ทหาร ถูก
ยิงบาดเจ็บ ยังเอาออกจากสมรภูมิ ไมได ก็ทรงรับสั่งใหเอาเฮลิคอปเตอร ขึ้นไปรับผูบาดเจ็บ และ
พระองคได เสด็จไปดวยพระองคเองทรงเสด็จ เขาไปดูผูบาดเจ็บในสมรภูมิ ทรงจับแผลที่ถูกกระสุน
นั้นโดยมิได รังเกียจและยังไดเสด็จโดย เฮลิคอปเตอรไปทอดพระเนตรผูบาดเจ็บ ในขณะที่มีการสู
รบกันไดทรงรับสั่งใหสง ผูบาดเจ็บไปรักษาตัวถึงสหรัฐอเมริกา
ในกรณีตอสูกับผูกอการรายคอมมิวนิสต จอมทัพไทยพระองคนี้ ทรงตอบคําถาม
ผูสื่อขาว บี.บี.ซี.วา พระองคพระราชทานคําแนะนํากองทัพไทยใหตอสูเอาชนะคอมมิวนิสตอยางไร
ทรงรับสั่งวา พระองคมิไดทรงแนะนําใหตอสูกับคอมมิวนิสต เพียงแตทรงแนะนําวา ทําอยางไรจะ
ตอสูกับความยากจนของพสกนิกรของพระองคในกรุงและในชนบท
พระองคทรงมีพระราชดําริวา กองทัพเรือควรจะตอเรือยนตรักษาฝง ไวใชในราชการ
เองบาง และเมื่อกองทัพเรือไดดําเนินการตอเรือตามพระราชดําริ ก็ไดมีพระมหากรุณาธิ คุณ
พระราชทานคําปรึกษาและเอกสาร รวมทั้งพระราชทานความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เชน ทรง
ชวยเหลือ โดยติดตอกับสถาบันวิจัย และทดลองแบบเรือแหงชาติของประเทศอังกฤษ ใหชวย
ทดสอบแบบใหจนเปนที่พอใจ แลวจึงทําการตอเรือขึ้นที่กรมอูทหารเรือ และเมื่อตอเรือแลวเสร็จจะ

31
ทําการทดสอบความเร็วเรือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯไปทดสอบดวยพระองคเอง
ทรงสังเกตอยางละเอียดถี่ถวน และมี พระราชวินิจฉัยอยางถูกตองถึงความผิด พลาดที่ยังมีอยู จึง
ไดมีการปรับปรุงแกไขจนแลวเสร็จ เปน เรือยนตรักษาฝงลําแรกของไทยตั้งชื่อเรือวา "ต. ๙๑" ต.
หมายถึงประเภทเรือ ๙ หมายถึงรัชกาล ที่ ๙ และ ๑ หมายถึงเปนลําที่ ๑ ปจจุบันไดตอเรือ
ประเภทนี้ขึ้นในกองทัพเรือแลวถึง ๙ ลํา และ เปลี่ยนชื่อเรือชุดนี้จาก "เรือยนตรักษาฝง" เปน "เรือ
ตรวจการใกลฝง"15

ภาพที่ 15 เรือยนตรักษาฝง ต.91
ที่มา : ดานการทหาร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th

15

ดานการทหาร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
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7. ดานความสัมพันธกับตางประเทศ
พระราชกรณียกิจ ดานความสัมพันธกับตางประเทศ โดยที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงเปนประมุขของประเทศไดเสด็จพระราชดําเนินเยือน ประเทศตางๆหลายประเทศ ทั้ง
ในทวีปเอเชียทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือเพื่อเปนการเจริญทางพระราชไมตรีระหวางประเทศ
ไทย กับบรรดามิตรประเทศเหลานั้น ที่มีความสัมพันธอันดีอยูแลวใหมีความสัมพันธ แนนแฟนยิ่ง
ขึ้นทรงนําความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปยังประเทศตางๆ นั้นดวย ทําใหประเทศไทย
เปนที่รูจักกันอยางกวางไกลมากยิ่งขึ้น นับวาเปนประโยชนตอประเทศไทยอยางมหาศาล ประเทศ
ตางๆที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีนั้น มีดังนี้
1. เวียดนามใต ระหวางวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ซึ่งเปนการเสด็จพระราช
ดําเนินเยือนตางประเทศครั้งแรกในรัชกาลปจจุบัน
2. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๘-๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๐๓
3. สหภาพพมา ระหวางวันที่ ๒-๕ มีนาคม ๒๕๐๓
4. สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓
5. อังกฤษ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓
6. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ระหวางวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๐๓
7. สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหวางวันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๓
8. สวิตเซอรแลนด ระหวางวันที่ ๒ช-๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๓
9. เดนมารก ระหวางวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๐๓
10. นอรเวย ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๐๓
11. สวีเดน ระหวางวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๐๓
12. สาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓
13. นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓
14. เบลเยี่ยม ระหวางวันที่ ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๐๓
15. สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันที่ ๑๑-๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๓
16. ลักเซมเบอรก ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๓
17. เนเธอรแลนด ระหวางวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๓
18. สเปน ระหวางวันที่ ๓-๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
19. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหวางวันที่ ๑๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕
20. สหพันธรัฐมลายา ระหวางวันที่ ๒๐-๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๕
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21. นิวซีแลนด ระหวางวันที่ ๑๘-๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕
22. ออสเตรเลีย ระหวางวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑๒ กันยายน ๒๕๐๕
23. ญี่ปุน ระหวางวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๐๖
24. สาธารณรัฐจีน ระหวางวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๐๖
25. สาธารณรัฐฟลิปปนส ระหวางวันที่ ๙-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๖
26. สาธารณรัฐออสเตรีย ระหวางวันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๐๗
27. สาธารณรัฐเยอรมัน ระหวางวันที่ ๒๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๙ ซึ่งเปนการเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนครั้งที่สอง
28. สาธารณรัฐออสเตรีย ระหวางวันที่ ๒๙ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๐๙ ซึ่งเปน
การเสด็จพระราชดําเนินเยือนครั้งที่สอง
29. อิหราน ระหวางวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๑๐
30. สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ ซึ่งเปนการเสด็จพระราช
ดําเนินเยือนครั้งที่สอง
31. แคนาดา ระหวางวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๐

ภาพที่ 16 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขณะทรงปฏิบัตรพระราชกรณียกิจดานความสัมพันธ
กับตางประเทศ
ที่มา : ดานความสัมพัธกับตางประเทศ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงได
จาก http:// www.afaps.ac.th
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32. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 8-9 เมษายน 2537
เมื่อเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตางๆ แลว ก็ไดทรงตอนรับพระราชอาคันตุกะ ที่
เปนประมุขของประเทศตางๆ ที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเปนการตอบแทน และ
บรรดาพระราชอาคันตุกะทั้งหลาย ตางก็ประทับใจในพระราชวงศของไทย ตลอดจนประชาชนชาว
ไทยอยางทั่วหนา
8. การเมืองการปกครอง16
พระมหากษัตริยไทย ทรงมีฐานะและพระราชอํานาจ ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย ดังนี้
1. องคพระมหากษัตริย ทรงดํารงอยูในฐานะ อันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ
ละเมิด กลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆมิได
2. พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
3. พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
4. พระมหากษัตริย ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะมาสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณรวมทั้งพระราชอํานาจที่จะถอดถอนและเรียกคืนดวย
5. พระมหากษัตริย ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ ที่จะทรงไดรับสนองพระบรมราช
โองการจากฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ในราชการ ตอไปนี้
5.1 พระราชทานอภัยโทษ
5.2 ตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย
5.3 ประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก
5.4 ประกาศสงคราม เมื่อไดรับความเห็นชอบ ของรัฐสภาโดยมตี่มีคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
5.5 ทําสัญญาสงบศึก สัญญาสันติภาพ หรือสนธิสัญญาใด ๆ กับ
ตางประเทศ แตถาสัญญานั้นมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต หรือเขตอํานาจ แหงรัฐหรือ จะตอง
ออกกฎหมายเพื่อบังคับใหเปนไปตามสัญญาจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา

16

การเมืองการปกครอง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
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6. พระมหากษัตริย ทรงเลือกและ แตงตั้งองคมนตรี ขาราชการในพระองค
และสมุหราชองครักษตามพระราชอัธยาศัย
7. พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
8. พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษา และขาราชการระดับสูง
9. พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยตามบทบัญญัติแหง รัฐธรรมนูญอํานาจ
อธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย มี 3 อํานาจ ไดแกอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ
บริหาร และอํานาจ ตุลาการ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจเหลานี้ดังนี้
9.1 ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา
9.2 ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี
9.3 ทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล
9. การสงเสริมอาชีพ17
โครงการตางๆที่กลาวมาแลวขางตน เปนโครงการสงเสริมอาชีพ ดานเกษตร
นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่มิใชอาชีพเกษตรแตมีความเกี่ยวเนื่องกันเชน สหกรณทางการเกษตร
เปนการชวยเหลือเกษตรกรใหรูจักประกอบการพาณิชยดวยตนเอง ไมตองขาย ผลิตผลใหพอคา
คนกลาง มีพระบรมราโชบายใหเกษตรกรรวมตัวกัน จัดตั้งหมูบานสหกรณการเกษตร เมื่อ มี
หมูบานสหกรณ แลวก็มีการพัฒนาดานอื่นๆซึ่งราษฎรรวมกันจัด ทําขึ้น เชน สรางถนน พัฒนา
แหลงน้ํา บํารุงดิน ฝกอาชีพตางๆ สรางโรงงานสําหรับผลิตผลิตผลขึ้นในหมูบาน สหกรณ
การเกษตรแหง แรกคือ สหกรณการเกษตรหุบกะพง จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๑๘ จัดเปนศูนย สาธิตสหกรณ หลังจากนั้นก็มีศูนยสาธิตเกิดขึ้น อีกหลายแหง
นอกจากทําการเกษตรแลว สมาชิกสหกรณ ยังไดประกอบอุตสาหกรรมในครอบครัว ซึ่งไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย ทรงตั้งมูลนิธิศิลปาชีพขึ้น
เพื่อฝกอบรม และจําหนายผลิตผลทั้งในประเทศและตางประเทศ
โครงการพระดาบส เปนโครงการฝกอบรมอาชีพทางการชางตางๆ เริ่มดําเนินการ
เมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ เปนการจัดการศึกษานอกระบบทํานองเดียวกับสํานักพระ
ดาบสในสมัยโบราณ สํานักพระดาบส ปจจุบันตั้งอยูที่ถนนสามเสน ตรงกันขามกับหอสมุด
17

การสงเสริมอาชีพ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
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แหงชาติ กรุงเทพมหานคร เปดสอนวิชาชางวิทยุ ชางไฟฟาขึ้นกอน แลวขยายเปนชางเครื่องยนต
ชางประปา ฯลฯ ผูเ ขาเรียนไม จํากัดวัย เพศ วุฒิ และฐานะของครอบครัว ครูเปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
อาสาสมัครสอนโดยศรัทธาในการใหความรู เปนวิทยาทาน เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรแลว ก็ได
เปดรับงานชางตางๆ เปนการหารายไดใหแก นักเรียนในรูปของสหกรณ โดยนักเรียนไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ

ภาพที่ 17 โครงการพระดาบส
ที่มา : ดานการสวเสริมอาชีพ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
โครงการอืน่ ๆที่เปนการสงเสริมอาชีพโดยตรงนอกเหนือจากการฝกอบรม
ก็มี
โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โครงการศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอก ไมผล
โครงการศิลปาชีพ พิเศษทั่วประเทศ เปนตน
10. การสวัสดิการและสังคม18
โครงการสวัสดิการสังคมหรือสังคมสงเคราะห เปนโครงการชวยเหลือราษฎรใหมี
ที่อยูอาศัย ที่ทํา กิน และมีเครื่องอํานวยความสะดวกในขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอชีวิต ขจัดความทุกข
เมื่อเกิดมหันตภัย ทางธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือเกิดโรคระบาดรายแรง หนวยงานที่เกี่ยวของมีทั้ง
ภาครัฐบาล และภาค เอกชน
18

การสวัสดิการและสังคม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงได
จาก http:// www.afaps.ac.th
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โดยเฉพาะภาคเอกชนนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งเปนสมาคมหรือมูลนิธิ
ไดรับ พระมหากรุณาธิคุณใหอยูในพระบรมราชูปถัมภ เชน มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรม
ราชูปถัมภ สภาสังคม สงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนตน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ เกิดขึ้นเนื่องจากวาตภัยและ
อุทกภัยในจังหวัด ภาคใต เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชักนํา
ประชาชนใหชวยเหลือพี่นอง รวมชาติผูประสบเคราะหภัย มีผูโดยเสด็จพระราชกุศลมากมาย
เฉพาะเงินสดมีจํานวนมากถึง ๑๑ ลาน บาท เมื่อพระราชทานความชวยเหลือแลว ปรากฏวา มีเงิน
เหลืออีก ๓ ลานบาท จึงทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯใหตั้งเปนมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงคในการ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยโดยฉับพลัน
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กอตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช
๒๕๑๘ มี วัตถุประสงคใหความชวยเหลือทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ซึ่งยอมอุทิศชีวิต
ในการ ปฏิบัติ หนาที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ และเพื่อความรมเย็น
เปนสุขของชาวไทย
มูลนิธิราชประชาสมาสัย โปรดเกลาฯ ใหตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือบุตรของผูปวยโรค
เรื้อน ไมให ติดเชื้อจากพอแม มีการตั้งโรงเรียนเพื่อสอนเด็กเหลานั้นโดยเฉพาะ ที่อําเภอพระ
ประแดง จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อเด็กเรียนจบชั้น มัธยมศึกษาแลว ก็สามารถเขาเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษาได และ สามารถประกอบอาชีพได โดยไมเปนภาระแกสังคม
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โครงการพระราชดําริ19
ความเปนมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดวยความหวงใยในทุกขสุขของอาณาประชาราษฎร ชาวไทยเราจึงพบวา นับแต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เปนตนมา พระองคไดเสด็จพระราช
ดําเนิน ไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชน บทยากจน
หางไกลและทุรกันดาร ในแตละป พระองคจึงประทับอยูภูมิภาคตาง ๆ มาก กวาประทับ อยูใน
พระราชวังที่กรุงเทพฯ เพื่อทรงคนหาขอมูลที่แทจริงจากประชาชน เจา หนาที่ของรัฐประจําพื้นที่
และทรงสังเกตการณสํารวจสภาพทางภูมิศาสตรไปพรอม ๆ กันดวยทั้งนี้เพื่อทรงรวบรวมขอมูลไว
เปนแนวทาง ที่จะพระราชทานพระราชดําริ ใหดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตอไป

ภาพที่ 18 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในโครงการ
พระราชดําริ
ที่มา : โครงการพระราชดําริ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th

19

โครงการพระราชดําริ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th

39
พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทาน
แก ปวงราษฎรไทยทั้งหลายในระยะตนแหงการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น เปนพระ ราชดําริ
ดานการแพทยและงานสังคมสงเคราะหเปนสวนใหญ เพราะในระยะเวลาดังกลาว กิจการดาน
การแพทยของไทยยังไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร และการบริการสาธารณสุข ในชนบทยังมิได
แพรหลาย โดยพระราชกรณียกิจชวงแรกเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2493 - 2505 จะเปนการชวยเหลือ
บรรเทาเฉพาะหนาไมเปนลักษณะโครงการเต็มรูปแบบ อยางปจจุบัน พระราชดําริเริ่มแรกอันเปน
โครงการชวยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2494 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
กรมประมงนําพันธุปลาหมอเทศจากปนัง ซึ่งไดรับจากผูเชี่ยวชาญดานการประมงขององคการ
อาหาร และการเกษตร แหงสหประชาชาติ เขาไปเลี้ยงในสระน้ําพระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่
7 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพันธุปลาหมอ
เทศนี้แก กํานันผูใหญบาน ทั่วประเทศ นําไปเลี้ยงเผยแพรขยายพันธุแกราษฎรในหมูบานของตน
เพื่อจักไดมีอาหารโปรตีน เพิ่มขึ้น โครงการพระราชดําริที่นับไดวาเปนโครงการพัฒนาชนบท
โครงการแรก เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2495 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา โปรดเกลา
โปรดกระหมอม พระราชทานรถบูลโดเซอร ใหหนวยตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวร ไปสราง
ถนนเขา ไปยังบานหวยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อให
ราษฎร สามารถสัญจรไปมา และนําผลผลิตออกมาจําหนายยังชุมชนภายนอกไดสะดวกขึ้น
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปนไปตามแนวพระราชดําริ
และบรรลุวัตถุประสงค ควรจะไดดําเนินการ โดยมีหลักการสําคัญ ๆ คือ
การแกปญหาเฉพาะหนา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนอยูเสมอวา โครงการของพระองคนั้น เปน
โครงการที่มุงชวยเหลือแกไข ปญหาเฉพาะหนาที่ราษฎรกําลังประสบอยู พระองคทรงมีพระราช
ดํารัสถึงความจําเปนนี้วา "..ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออก .. เปนอยางนั้นตองแกไข การปวดหัวนี้
กอน แตปวดหัว ใชยาแกปวด..หรือยาอะไรก็ตามแกปวดหัว มันไมไดแกอาการจริง แตตอง แกปวด
หัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่ จะคิดไดแลวอีก อยางก็คือ แบบ Macro นี้ เขาจะทํา แบบรื้อ
ทั้งหมด ฉันไมเห็นดวย.. อยาง บานคน อยูเราบอกบานนี้มันผุตรงโนน ผุตรงนี้ ไม คุมที่จะไปซอม...
เอา ตกลงรื้อบานนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยูที่ไหน ไมมีที่อยู ก็ตองค้ําเสียกอน แลวคอยๆ ดูตรงนี้ยัง
พออยูได .. ไปรื้อตรงหองโนนแลวก็คอย ๆ สรางแลว มารื้อตรงหองนี้..วิธีทําจะตองคอยๆทําจะไป
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ระเบิดหมดไมได..." ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่เนนหลักมุงแกไขปญหาเฉพาะ
หนา ซึ่งตองการแกไขอยางรีบดวน เชน กรณีเขตพื้นที่อําเภอ ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ซึ่ง เปน
เขตติดตอกับประเทศกัมพูชาและเปนพื้นที่ยากจนในเขตอิทธิพลของ ผูกอการรายคอมมิวนิสต ที่
ขบวนการพัฒนาของ รัฐยังเขาไปไมถึง ในชวงระยะเวลานั้น ภายหลังจากมีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เขาไปดําเนินการแลว ปญหาความมั่นคงที่เคยมีอยูก็ลดนอยถอยลง และ
หมดสิ้นไปในที่สุด แมกระทัง่ ปจจุบัน โครงการที่แกปญหาเฉพาะหนา และจะมีผลระยะ ยาวตอไป
คือ การแกไขปญหาจราจร และการปองกันน้ําทวมในเขตกรุงเทพมหานคร เปนตน
การพัฒนาตองเปนไปตามขั้นตอน
ตามลําดับความจําเปนประหยัด ทั้งนี้ เพื่อใหมีรากฐานที่มั่นคงกอน แลว จึง
ดําเนินการเพื่อความเจริญกาวหนาใน ลําดับ ตอ ๆ ไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเนนการ
พัฒนาที่ มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ในลักษณะการพึ่งตนเอง ทรงใชคําวา "ระเบิดจากขาง
ใน" นั่นคือ ทําใหชุมชน หมูบาน มีความเขมแข็งกอนแลว จึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใช การ
เอาความเจริญหรือบุคคล จากสังคมภายนอก เขาไปหากับชุมชนหมูบาน ที่ยังไมทันไดมีโอกาส
เตรียมตัวหรือตั้งตัว พระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะชวยเหลือราษฎรตามความจําเปน และ
ความเหมาะสมกับสถานภาพ เพื่อที่ราษฎรเหลานั้นจะไดสามารถพึ่งตนเองได และออกมาสูสังคม
ภายนอกไดอยางไมลําบาก ดังแนวพระราชดํารัสตอไปนี้ "..การพัฒนาประเทศจําเปนตองทํา
ตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตน
กอนโดยใชวิธี การ และอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานที่มั่นคง
พรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง ความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว
โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคลองดวยก็จะ
เกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลม เหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่
อารยะประเทศหลายประเทศกําลังประสบ ปญหา ทางเศรษฐกิจอยาง รุนแรงอยูในเวลานี้..การ
ชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวใหมี ความพอกิน พอใชกอนอื่น เปน
พื้นฐานนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอม
สามารถ สรางความเจริญกาวหนา ใน ระดับที่สูงตอไปโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะ สงเสริม
ความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด ลมเหลวและเพื่อใหบรรลุผล สําเร็จไดแนนอนบริบูรณ..."
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การพึ่งตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อการแกไขปญหาในเบื้องตน ดวยการ
แกปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหมีความแข็งแรง ที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไปแลว ขั้นตอไปการ
พัฒนาใหประชาชนสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพ และสามารถ "พึ่งตนเองได" ในที่สุด ดัง
พระราชดําริตอนหนึ่งคือ"... การเขาใจถึงสถานการณของผูที่เราจะชวยเหลือนั้น เปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด การชวยเหลือใหเขา ไดรับสิ่งที่เขาควรจะไดรับ ตามความจําเปน อยางเหมาะสม จะเปนการ
ชวยเหลือที่ไดผลดีที่สุด เพราะฉะนั้นในการชวยเหลือแตละครั้ง แตละกรณี จําเปน ที่เราจะ
พิจารณาถึงความตองการ และ ความจําเปนกอนและตองทําความเขาใจ กับผูที่เราจะชวย ให
เขาใจดวย วา เขาอยูในฐานะ อยางไร สมควรที่จะไดรับความชวยเหลืออยางไร เพียง ใด อีก
ประการหนึ่งในการชวยเหลือนั้น ควรยึดหลักสําคัญวาเราจะชวยเขา เพื่อใหเขาสามารถชวยตนเอง
ไดตอไป..." ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลัก "การพึ่งตนเอง" เพื่อพัฒนา
แกไข ปญหาความยากจนของราษฎร เชน โครงการธนาคารขาว โครงการธนาคารโค-กระบือ และ
โครงการพัฒนาที่ดินตาม พระราชประสงค "หุบกระพง" อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดําเนินการ
เพื่อใหประชา ชนมีที่อยูอาศัยทํากิน และรวมตัวกันในรูปของกลุมสหกรณ เพื่อแกไขปญหาของ
ชุมชน และการทํามาหากินรวมกัน เปนตน นอกจากนั้น โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ในระยะหลังก็ลวนแตเพื่อใหประชาชนสามารถชวยตัวเองได เพราะเปนโครงการ ที่ สนับสนุน
ใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพใหไดผล และมีประสิทธิภาพ เชน การ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร การใหการอบรมความรูสาขาตาง ๆ ทั้งดานการเกษตร และศิลปาชีพพิเศษ เปนตน
การสงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเห็นวา ควรที่จะสรางเสริมสิ่งที่ชาวบาน
ชนบทขาดแคลน และเปนความตองการ ของชาวบาน ซึ่งก็คือความรูในการทํามาหากิน การทํา
การ เกษตร โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม พระองคทรงเนนถึง ความจําเปนที่จะตองมี "ตัวอยางของ
ความสําเร็จ" มีพระราชประสงคที่จะให ราษฎรในชนบทมีโอกาสไดรูไดเห็นถึงตัวอยาง ของ
ความสําเร็จนี้ และนําไปปฏิบัติไดเอง พระองคจึงพระราชทานพระราชดําริ ใหจัดตั้ง "ศูนยศึกษา
การพัฒนา อันเนื่อง มาจากพระราชดําริ" ขึ้นในทุกภูมิภาค ของประเทศ เพื่อเปนสถานที่ศึกษา
ทดลอง วิจัย และแสวงหาความรู เทคนิควิชาการ สมัยใหมที่ราษฎร "รับได" นําไป "ดําเนินการเอง
ได" และเปนวิธีการที่ "ประหยัด" เหมาะสม และสอดคลอง กับสภาพแวดลอม และ การประกอบ
อาชีพ ของราษฎรที่อาศัย อยูในภูมิประเทศนั้น ๆ เมื่อไดผลจากการศึกษา แลวจึงนําไปสงเสริมให
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เกษตรกร ไดใชในการประกอบอาชีพตอไป พระองคทรงปรารถนาที่จะใหตัวอยางของความสําเร็จ
ทั้งหลาย ไดกระจายไปสูทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ และสามารถนําไปปฏิบัติไดผลอยางจริงจัง
การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจาก ในการพัฒนาประเทศ ในระยะเวลาที่ผานมานั้น
ไดเนนการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ทําใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
กันอยางฟุมเฟอย โดยมิไดมีการฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทําลายใหกลับคืนสูสภาพเดิม จน
ในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติ ไดเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัด พระองคทรงเห็นวาการพัฒนา เพื่อ
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ จะมีผลโดยตรงตอการพัฒนาการเกษตร จึงทรงมุงที่จะใหมีการพัฒนา
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนรากฐาน ของการพัฒนาประเทศในระยะยาว พระองคทรง
สนพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่งในการทํานุบํารุง ปรับปรุงสภาพ ของทรัพยากร ธรรมชาติตาง ๆ ไม
วาจะเปนปาไม ที่ดิน แหลงน้ํา และการประมง ใหอยูในสภาพที่มีผล ตอการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต อยางมากที่สุด ดังนั้น จึงไดมีการดําเนินงาน โครงการอนุรักษพื้นที่ตนน้ําลําธาร โครงการ
พัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนา และ รณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยเนนการ
อนุรักษดินและน้ํา ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อจะเปนการ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด อยาง
ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชนในระยะ ยาว ซึ่งเปนการ
พัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง
การสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชวงแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (ป 2530 2534) ปรากฏวาเศรษฐกิจ ขยายตัวในอัตรา ที่สูงและรวดเร็ว โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไดเปลี่ยนไป สูการผลิตที่มีภาคอุตสาหกรรม และบริการเปนหลัก มีผลทําใหสังคมไทยเริ่ม เปลี่ยน
จากสังคมชนบท สูความเปนสังคมเมืองมากขึ้น ความเจริญสวนใหญก็มักจะอยูในเมืองหลัก ๆ ใน
ภูมิภาคตาง ๆ และรอบกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกัน ไดกอใหเกิดปญหาทางดานความเสื่อม
โทรม ของสภาพแวดลอม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริที่จะแกไขปญหา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการ กําจัดน้ําเสีย ใน กรุงเทพมหานคร และในเมืองหลัก ใน
ตางจังหวัดดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชผักตบชวา ชวยกรองความสกปรกในน้ําเสีย การใชน้ําดี
ขับไลน้ําเสีย การใชกังหันน้ําชัยพัฒนาเพือ่ บําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการกําจัดขยะอยางถูกตอง และไม
เปนการทําลายสภาพแวดลอม ทั้งในแหลงน้ําใตดินและสภาพทางอากาศดวย เปนตน
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ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีอยูมากมายหลายสาขาหลายประเภทมี
ชื่อเรียกแตกตางกันไป ดังนีค้ ือ
โครงการตามพระราชประสงค
หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเปนสวนพระองค ทรงศึกษาหารือ
กับผูเชี่ยวชาญในวงงาน ทรงแสวงหาวิธีทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและสงเสริมแกไขดัดแปลง
วิธีการเปนระยะเวลาหนึ่ง เพื่อดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึ่งตองทรงใช
พระราชทรัพยสวนพระองคในการดําเนินงาน ทดลองจนกวาจะเกิดผลดี ตอมาเมื่อทรงแนพระราช
หฤทัยวาโครงการนั้น ๆ ไดผลดี เปนประโยชนแกประชาชน อยางแทจริงจึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหรัฐบาลเขามารับงานตอในภายหลัง
โครงการหลวง
พระองคทรงเจาะจงดําเนินการพัฒนา และบํารุงรักษาตนน้ําลําธารในบริเวณ
ปาเขา ในภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุมขางลาง ดวยเหตุที่พื้นที่เหลานี้เปนเขตแดนชาว
ไทยภูเขา จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขา ชาวดอย ใหอยูดี กินดี ใหเลิกการปลูกฝน ดวยเปนการผิด
กฏหมาย เลิกการตัดไมทําลายปาทําไรเลื่อนลอย และเลิก การคาไมเถื่อน ของเถื่อน อาวุธ
ยุทโธปกรณนอกกฏหมาย ทรงพัฒนาชวยเหลือ ใหปลูก พืชหมุนเวียนที่มีคุณคาสูง ขนสงงาย ปลูก
ขาวไร และเลี้ยงสัตวไวเพื่อบริโภค รวมคุณคา ผลผลิต แลวใหไดคุมคาแทนการปลูกฝน ทั้ง ๆ ที่
งานของโครงการนี้ จะกินเวลา ยาวนาน กวาจะเกิดผล ก็เปนเวลานานนับสิบป การดําเนินงานจะ
ยากลําบากสักเพียงใด ก็มิได ทรงทอถอย การพัฒนาคอย ๆ ไดผลดีขึ้น ชาวเขา ชาวดอยจึงมี
ความจงรักภักดี เรียกพระ องควา "พอหลวง" และเรียกสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม ราชินีนาถวา
"แมหลวง"โครงการของทัง้ สองพระองคจึงเรียกวา"โครงการหลวง"
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห
หมายถึง โครงการที่พระองคไดพระราชทานขอแนะนํา และแนวพระราชดําริให
เอกชนไปดําเนินการดวยกําลังเงิน กําลังปญญาและ กําลังแรงงาน พรอมทั้ง การติดตามผลงานให
ตอเนื่องโดยภาคเอกชน เชนโครงการพัฒนาหมูบ านสหกรณเนินดินแดง อําเภอทับสะแก จังหวัด
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ประจวบคีรีขันธ ซึ่งสโมสรโรตารีแหงประเทศไทย เปนผูจัด และดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
โครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เปนตน
โครงการตามพระราชดําริ
โครงการประเภทนี้ เปนโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะใหรัฐบาล
รวมดําเนินการตามพระราชดําริ โดยพระองคเสด็จพระราชดําเนิน รวมทรงงานกับหนวยงานของ
รัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร โครงการตามพระราชดํารินี้ในปจจุบัน เรียกวา"โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ"มี กระจายอยูทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะที่เปน
โครงการพัฒนาดานตาง ๆ ใหดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะสั้น และระยะยาว ที่มีเวลามากกวา
5 ป ขณะเดียวกันก็ มีลักษณะที่เปนงานดานวิชาการ เชน โครงการเพื่อการศึกษา คนควาทดลอง
หรือโครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัยเปนตน
ขั้นตอนการดําเนินการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงศึกษาขอมูลตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนอยาง
ละเอียดกอนทุกครั้งในการจัดวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง กอนจะมีพระราชดํารินั้น ขั้นตอน
ตาง ๆ พอจะกลาวไดดังตอไปนี้
1. การศึกษาขอมูล กอนจะเสด็จพระราชดําเนินยังพื้นที่ใด ๆ นั้นจะทรงศึกษา
ขอมูลจากเอกสารและแผนที่ตางๆ ที่มีอยู เพื่อใหทราบถึงสภาพ ในทองถิ่นนั้นๆ อยางละเอียด
กอนเสมอ
2. การหาขอมูลในพื้นที่ เมื่อเสด็จฯ ถึงพื้นที่นั้นๆ ก็จะทรงหาขอมูล รายละเอียด
เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดขอเท็จจริง และขอมูลลาสุดอาทิเชน
2.1 ทรงสอบถามประชาชน ถึงการประกอบอาชีพ, สภาพหมูบาน, ภูมิ
ประเทศ, ดินฟาอากาศ, ทางน้ําฯลฯ
2.2 ทรงสํารวจพื้นที่ เสด็จฯทอดพระเนตร พื้นที่จริงที่คาดวา ควรจะ
ดําเนินการพัฒนาได
2.3 ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสาร และทรงได
ขอมูลจากพื้นที่จริงแลว ก็จะทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปได
อีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งทรงคํานวณวิเคราะหทันทีดวยวา เมื่อดําเนินการแลว จะไดประ โยชนอยางไร
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และคุมคากับการลงทุนหรือไมเพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระ ราชดําริ ใหเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไปพิจาณาในขั้นรายละเอียดตามขั้นตอนตอไป
3. การศึกษาขอมูล และการจัดทําโครงการ เมื่อเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับ
พระราชทานพระราชดําริแลว ก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประกอบการ
จัดทําโครงการใหเปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว อยางไรก็ตาม พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของพระองคเปนเพียงขอ เสนอแนะ
เทานั้น เมื่อรัฐบาลไดทราบแลวก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตามหลัก วิชาการกอน เมื่อมี
ความเปนไปได และมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทําก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณาแลวเห็นวาไม
เหมาะสมก็ลมเลิกได
4. การดําเนินงานตามโครงการ เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอย และผานการ
พิจารณาจากหนวยเหนือตามลําดับ ขั้นตอน จนถึงการอนุมัติโครงการ และงบประมาณแลว
หนวยงานที่เกี่ยวของก็จะดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการ
ประสานงาน และประสานแผนตาง ๆ ใหแตละหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนสอดคลองกัน
และ/หรืออาจจัดตั้งองคกรกลางที่ประกอบดวยแตละฝายที่ เกี่ยวของเปนผูควบคุม ดูแลใหการ
ดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ
5. การติดตามผลงาน ในการติดตามผลการดําเนินงานนั้น แตละหนวยงาน
รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะได
มีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ แตที่สําคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯกลับไป
ยังโครงการนั้นๆดวยทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเพื่อทอดพระเนตรความกาวหนา และติดตามผลงานตาง
ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ในกรณีที่เกิดมีปญหา อุปสรรคตางๆก็จะทรงชี้แนะแนวทางแกไข
ปญหานั้นๆใหสําเร็จลุลวงได
โครงการพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นเกิดขึ้น
มากมายยังผลแกพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ดังจะยกตัวอยางโครงการสําคัญตางๆได
ดังนี้
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โครงการพระราชดําริฝนหลวง20
ความเปนมาของโครงการพระราชดําริฝนหลวง
ตนกําเนิดโครงการพระราชดําริฝนหลวง "...แตมาเงยดูทองฟา มีเมฆ ทําไมมี
เมฆอยางนี้ ทําไมจะดึงเมฆนี่ลงมาใหได ก็เคยไดยินเรื่องการทําฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝน
ทําไดมี มีหนังสือ เคยอานหนังสือทําได..."
โครงการพระราชดําริฝนหลวงเปนโครงการที่กอกําเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงหวงใยในความทุกขยากของพสกนิกรในทองถิ่นทุรกันดาร ที่ตองประสบปญหาขาดแคลนน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแหงแลงซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร
และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ กลาวคือ ฤดูฝนเริ่มตนลาเกินไป หรือหมดเร็วกวาปกติ
หรือฝนทิ้งชวงยาวในชวงฤดูฝน จากพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกร
ในทุกภูมิภาคอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอนับแตเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ จนตราบเทาทุกวันนี้
ทรงพบเห็นวาภาวะแหงแลง ไดทวีความถี่ และมีแนวโนมวาจะรุนแรงยิ่งขึ้นตามลําดับ เพราะ
นอกจากความผันแปร

ภาพที่ 19 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในโครงการ
พระราชดําริฝนหลวง
ที่มา : โครงการพระราชดําริฝนหลวง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
20

โครงการพระราชดําริฝนหลวง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550.
เขาถึงไดจาก http:// www.afaps.ac.th
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ตามเสนทางที่เคยเสด็จพระราชดําเนิน ทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศยานดังกลาว
ทรงสังเกตเห็นวามีเมฆปริมาณมากปกคลุมทองฟา แตไมสามารถกอรวมตัวกัน จนเกิดเปนฝนได
เปนเหตุใหเกิดภาวะฝนทิ้งชวงระยะยาวทั้ง ๆ ที่เปนชวงฤดูฝน ทรงคิดคํานึงวา นาจะมีมาตรการ
ทางวิทยาศาสตร ที่จะชวยใหเมฆเหลานั้นกอรวมตัวกันจนเกิดเปนฝนได ทรงเชื่อมั่นวา ดวย
ลักษณะของกาลอากาศ ภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคเขตรอน
และอยูในอิทธิพลของฤดูมรสุมของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งเปนฤดูฝน
และเปนฤดูเพาะปลูกประจําปของประเทศไทย จะสามารถดัดแปรสภาพอากาศ ใหเกิดเปนฝนตก
ได อยางแนนอน
ตามที่ทรงเลาไวใน RAINMAKING STORY จาก พ.ศ. 2498 เปนตนมา ทรง
ศึกษาคนควา และวิจัยทางเอกสาร ทั้งดานวิชาการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่ง
ทรงรอบรู และเชี่ยวชาญ เปนที่ยอมรับทั้งใน และตางประเทศ จนทรงมั่นพระทัย จึงพระราชทาน
แนวคิดนี้แก ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผูเชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐทางดานเกษตรวิศวกรรม ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณขณะนั้น ในปถัดมา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ให
หาลูทางที่จะทําใหเกิดการทดลองปฏิบัติการในทองฟาใหเปนไปได การทดลองในทองฟาเปนครั้ง
แรก จนถึงป พ.ศ. 2512 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดตั้งหนวยบิน ปราบศัตรูพืชกรมการขาว
และพรอมที่จะใหการสนับสนุน ในการสนองพระราชประสงค ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงไดนํา
ความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบวา พรอมที่จะดําเนินการ ตามพระราชประสงคแลว
ดังนั้นในปเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําการทดลองปฏิบัติการจริงในทองฟา
เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2512 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งให ม.ร.ว.เทพ
ฤทธิ์ เทวกุล เปนผูอํานวยการโครงการ และหัวหนาคณะปฏิบัติการทดลอง เปนคนแรก และเลือก
พื้นที่วนอุทยานเขาใหญเปนพื้นที่ทดลองเปนแหงแรก โดยทดลองหยอดกอนน้ําแข็งแหง (dry ice
หรือ solid carbondioxide) ขนาดไมเกิน 1 ลูกบาศกนิ้ว เขาไปในยอดเมฆสูงไมเกิน 10,000 ฟุต ที่
ลอยกระจัดกระจายอยูเหนือพื้นที่ทดลองในขณะนั้น ทําใหกลุมเมฆ ทดลองเหลานั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงทางฟสิกสของเมฆอยางเห็นไดชัดเจน เกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแนน และกอยอด
สูงขึ้นเปนเมฆฝนขนาดใหญ ในเวลาอันรวดเร็วแลวเคลื่อนตัวตามทิศทางลม พนไปจากสายตา ไม
สามารถสังเกตได เนื่องจากยอดเขาบัง แตจากการติดตามผลโดยการสํารวจทางภาคพื้นดิน และ
ไดรับรายงานยืนยันดวยวาจาจากราษฎรวา เกิดฝนตกลงสูพื้นที่ทดลองวนอุทยานเขาใหญในที่สุด
นับเปนนิมิตหมายบงชี้ใหเห็นวา การบังคับเมฆใหเกิดฝนเปนสิ่งที่เปนไปได
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โครงการพระราชดําริฝนหลวงยังประโยชนแกเกษตรกรเปนลนพน จนพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมูเหลาถวายราชสดุดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูใหเปนบิดาแหงทรัพยากรน้ํา
มูลนิธิชัยพัฒนา21
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริใหจัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" เพื่อ
สนับสนุน การชวยเหลือประชาชน ในรูปของการดําเนินการพัฒนาในดานตางๆ ในกรณีที่การ
ดําเนินงานนั้นๆถูกจํากัดดวย เงื่อนไขดังที่ไดกลาวไวแลวหรือดําเนินงาน ในลักษณะอื่นใด ที่จะทํา
ใหประชาชนไดรับประโยชนอยางแทจริง รวดเร็วและไมตกอยูภายใตขอจํากัดในเรื่องเงื่อนไขของ
เวลา
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครไดรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาให
เปนนิติบุคคล ตามเลขทะเบียนลําดับที๓่ ๙๗๕ ตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ และไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่๑๐๕ ตอนที่ ๑๐๙ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
โครงการพัฒนาอื่น ๆ
2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาสงเคราะหและ ชวยเหลือประชาชนในดาน เศรษฐกิจ และ
สังคม ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและใหสามารถชวย ตัวเองและพึ่งตนเองได
3. ดําเนินการใดๆ อันเปนประโยชน ตอประชาชน และประเทศชาติเปน
สวนรวม รวมมือกับสวนราชการและ องคกรการกุศล อื่นๆ เพื่อสาธารณ ประโยชนหรือ
ดําเนินการเพื่อเนนในการสนับสนุนสาธารณประโยชนไมดาํ เนินการเกี่ยวของกับการเมือง
การดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา จะเนนกิจกรรม เพื่อการพัฒนาที่ไมซ้ําซอน กับ
แผนงาน โครงการของรัฐที่มีอยูแลวแตจะพยายาม สนับสนุน สงเสริม และ ประสานการ
ดําเนินงานเพื่อใหโครงการตางๆ เกิดความสมบูรณและสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและ
สอดคลองกับสถานการณโดยเฉพาะ ในกรณีที่โครงการของรัฐ ถูกจํากัดดวยเงื่อนไข ของกฏ
ระเบียบตางๆอันเปนผลทําใหโครงการนั้นๆ ไมสามารถดําเนินการไดอยางทันทวงทีเชนในกรณีที่
อาจตองจัดซื้อที่ดินจากราษฎรบางสวน เพื่อดําเนินงานตามโครงการหนึ่งแตรัฐมีปญหา ดาน
21
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งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อหรือมิไดตั้งงบประมาณไว หรือ ถูกจํากัดดวยเงื่อนไขของ
ระเบียบตางๆทําใหดําเนินการจัดซื้อไมได หรือตองตั้งงบประมาณจัดซื้อ ใน ๑-๒ ปขางหนาซึ่งจะ
ทําใหโครงการลาชาไป เปนตนในกรณีเชนนี้มูลนิธิชัยพัฒนา จะไดชวยเหลือตามความเหมาะสม
เพื่อใหโครงการนั้นๆ ดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีการดังตัวอยางขางตนอาจนับไดวาเปนวิวัฒนาการใหม ของแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่มีมูลนิธิชัยพัฒนาในฐานะเปนนิติบุคคลสาธารณประโยชนที่จะเขามาประสานงา รวมมือ
สนับสนุน โครงการพัฒนาของรัฐ อยางสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหโครงการที่มี
ปญหานั้นๆสามารถดําเนินงานไปได โดยกอประโยชนสูงสุดแกประชาชน และประเทศชาติ อยาง
เต็มที่

ภาพที่ 20 กังหันน้ําชัยพัฒนา ในโครงการพระราชดําริมูลนิธชิ ัยพัฒนา
ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http:// www.afaps.ac.th
งบประมาณในการดําเนินงาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราช
ทรัพยสวนพระองคเปนทุนเริ่มแรก ในการจัดตั้ง มูลนิธิชัยพัฒนาและผูมีจิตศรัทธาไดทูลเกลาฯ
ถวาย สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเปนกองทุนในการนําผลประโยชน มาเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงาน โครงการตางๆ
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โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา22
โครงการสวนพระองคฯแบงออกเปน ๒ แบบ คือ
1. โครงการแบบไมใชธุรกิจ
เปนโครงการที่สนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทรงใหความสําคัญกับการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร ในระยะยาวโดยมีแนวทาง ที่สําคัญคือ การทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได
ทางดานอาหาร และสนับสนุนใหมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือไป จากภาคเกษตร อีกทั้งเนน การ
พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอยางโครงการเหลานี้ไดแก
1. ปลาหมอเทศ
2. ปลานิล
3. การผลิตแกสชีวภาพ
4. นาขาวทดลอง
5. ปาไมสาธิต
7. เชื้อเพลิงเขียว
8. โครงการบําบัดน้ําเสีย
9. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
10. โครงการหวาย
11. โครงการทดลองปลูกพืชโดยปราศจากดิน
12. โรงหลอเทียนหลวง
13. สาหรายเกลียวทอง
14. หองปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร
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2. โครงการแบบกึ่งธุรกิจ
เปนโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑจากการเกษตร
ซึ่งมีการจัดผลิตภัณฑ
ออกจําหนาย ในราคายอมเยาในรูปแบบที่ไมหวังผลกําไร แตมุงสงเสริมใหประชาชนบริโภคสินคา
ที่ผลิตไดในประเทศไทยซึ่งมีคณ
ุ ภาพและราคาไมแพงโครงการเหลานี้ไดแก
1. โรงโคนมสวนจิตรลดา
2. ศูนยรวมนม
3. โรงนมผงสวนดุสิต
4. โรงนมเม็ด
5. โรงเนยแข็ง-ไอศกรีม
6. โรงผลิตน้ําผลไม
7. โรงอบผลไม
8. โรงผลิตน้ําผลไมกระปอง
9. โรงสีขาวทดลอง
10. โรงบด-อัดแกลบ
11. โรงกระดาษสา
12. โรงปุยอินทรีย
13. โรงอาหารปลา
14. โรงเพาะเลี้ยง

ภาพที่ 21 โครงการพระราดําริสวนจิตรลดา
ที่มา : โครงการพระราชดําริสวนจิตรลดา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550. เขาถึงได
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ในการดําเนินงานของโครงการสวนพระองคฯนั้น ไดเนนหนักใหเห็นถึงการใชในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และปจจัยทางการเกษตรที่ประเทศไทยเรามีอยู นํามาใชสอยอยางประหยัด
และใหไดประโยชนสูงสุด ดวยขั้นตอนการผลิตที่สามารถ ทําไดไมยากนัก โดยคํานึงถึงการใช
ปจจัยทางการเกษตร และวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชนสูง เปนการประหยัดทั้งงบประมาณและ
เวลา อีกทั้งอาศัยความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาชวยในการศึกษา คนควา
และทดลอง เพื่อรวบรวมขอมูลและผลที่ไดจากการทดลอง นําไปเผยแพรเพื่อเปนตัวอยางสําหรับ
การเกษตร และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการสวนพระองคฯ นี้
การศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการพระราชดําริ ขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับโครงการวัดนวมินท
ราวาส ทําใหรับรู นํามาตีความ และทําความเขาใจ ถึงลักษณะ แนวคิด วิธีการดําเนินพระจริยา
วัตร เพื่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยของพระองค สะทอนออกมาในพระราชกรณียกิจ โครงการ
พระราชดําริ ซึ่งเปนสวนนําสําคัญในการผูกมัดหลอมรวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาไว
ที่พระองค เปรียบเสมือนการสถาปนาพระราชอํานาจนําในทางหนึง่ ที่ไมไดอยูในกฎเกณฑ หรือ
ขอบังคับใดๆทางสังคม
พระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการพระราชดําริ เปนสิ่งที่เปน
รูปธรรม ที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศรับรู สัมผัสไดถึงความเสียสละ ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงมีตอผสกนิกรชาวไทยของพระองค สัมผัสเหลานี้จะยังคงอยูตอสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน
ผานสื่อสัญลักษณที่แสดงออกเปนรูปธรรมในโครงการวัดนวมินทราวาส สรางจินตภาพใหเกิดกับ
คนทุกชนชั้น ทุกหมูเหลา ทุกยุค ทุกสมัย เพื่อเทิดพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช และเพื่อธํารงพระพุทธศาสนา ใหอยูคูคนไทยไปตราบนานเทานาน เปนประการ
สําคัญ

บทที่ 3
ขอมูลพื้นฐานของโครงการ
วัด
ความหมายของวัด หากอางอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
แลว คือ สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมี โบสถวิหาร และที่อยูของสงฆ หรือนักบวช เปนตน หรือหาก
จะอธิบายใหไดความมากกวานี้ ก็กลาวไดวา
วัด คือ ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งหมายถึง บริเวณที่
ประกอบดวยอาคาร สิ่งกอสราง ถาวรวัตถุตางๆ เพื่อการสักการะบูชา และบําเพ็ญศาสนกิจรวมถึง
สิ่งกอสรางอันเปนที่อยูอาศัยของพระ ในสมัยโบราณ เมื่อแรกมีศาสนา การประกอบพิธีกรรมหรือ
กิจกรรมทางศาสนา อาจไมจําเปนตองมีอาคารที่ถาวร เปนแตกําหนดขอบเขต หรือใชสถานที่ ที่มี
อยูตามธรรมชาติ หรืออาคารที่มีอยูแลว ตามความจําเปน และความเหมาะสมตอสถานการณ ครั้น
เมื่อศาสนานั้นๆ ไดรับการยอมรับนับถือกันแพรหลาย มีพระหรือนักบวชในศาสนามากขึ้น มีผู
ศรัทธามากขึ้น ศาสนสถานก็กลายเปนสิ่งสําคัญ ที่จะตองกอสรางขึ้นอยางถาวร ประณีต ตาม
ประเพณีที่ถือปฏิบัติกันในแตละศาสนา และตามกําลัง ตลอดจนอํานาจบารมีของผูสราง หาก
ผูสรางมีอํานาจบารมีสูง ในระดับผูปกครองแผนดิน หรือพระมหากษัตริย ศาสนสถานนั้น ก็ยอมจะ
กอสรางใหญโต ประณีต และตกแตงอยางวิจิตร ดวยวัสดุที่มีคาและฝมือชางชั้นสูง
นอกจากนี้ยังมีความหมายและคําที่เกี่ยวของอื่นๆ อีก เชน อาวาส ,อาราม ,วิหาร เปน
ตน ซึ่งก็มีความหมายใกลเคียงหรือเกี่ยวของกับวัดเชนกัน1
มูลกําเนิดแหงวัด
เดิมทีเดียวในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจา และเหลาสาวก จะจาริกไปประกาศพระ
ศาสนา โดยไมมีที่พํานักอยางถาวร เสนาสนะเริ่มแรก อาศัยเพียงโคนไม เทานั้น เนื่องดวย
จํานวน

1

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 9-10.
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ภิกษุระยะแรก ไมมากนัก ตอมามีกุลบุตรผูมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกบวชเปน
พระภิกษุจํานวนมาก การจาริกทองไป โดยเฉพาะในฤดูฝน ไดกระทําการเสียหายแกพืชผลไรนา
ของชาวบานเปนอันมาก ทําใหพระพุทธองคโปรดให ภิกษุสงฆ ตองจําพรรษา หรือพํานัก ณ
สถานที่แหงใดแหงหนึ่งตลอดชวงฤดูฝน ดังที่เขาใจกันวา เขาพรรษา ซึ่งในคราวนั้นสถานที่จํา
พรรษาก็มักเปนอุทยาน อันมีปจจัยแวดลอมเหมาะแกการปฏิบัติธรรม ซึ่งพระมหากษัตริย หรือมหา
เศรษฐีเปนผูถวายอุทยานเหลานั้น ภิกษุจะอยูจําพรรษาก็แตเฉพาะชวงฤดูฝนเทานั้น แลวก็ทิ้งราง
ไป เพื่อจาริก ประกาศพระศาสนายังแหงอื่นๆตอไปอีก บริเวณแหงนี้จะมีเพียงแตอาคารอันเปนที่
พํานักของสงฆเทานั้น หาไดเจดีย หรือโบสถ ดังเชนปจจุบันไม สถานที่ดังกลาวนั้น เรียกกันวา
“อาราม” ซึ่งในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏ อารามอยูหลายแหง เชน
เวฬุวนาราม ซึ่งพระเจาพิมพิสาร แหงเมืองราชคฤห ถวายพระราชอุทยานเวฬุวัน เปน
พระอาราม ซึ่งถือไดวาเปนพระอารามแหงแรกของพระพุทธศาสนา
เชตวนาราม ของอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ซึ่งไดจากการนําทองคํามาปูลาดเต็มพื้นที่ที่
ตองการถวายเปนพระอาราม
ปุพพารามวิหาร ที่นางวิสาขา สรางถวาย เปนอาคารที่พักสงฆ ขนาดใหญ 2 ชั้น
ประกอบไปดวยหองหับที่พักของสงฆ มากมายถึง 1,000 หอง
นิโครธาราม ซึ่งเจานิโครธ แหงศากยวงศ กรุงกบิลพัสดุ เปนผูส รางถวาย
ลักษณะของอารามในคราวพุทธกาลนั้น เปนเพียงบริเวณที่มีการกอสรางอาคาร เพื่อ
เปนที่พํานักสงฆ และพื้นที่อื่นๆ เชน สระน้ํา หองเก็บของ อันเปนองคประกอบที่เอื้อประโยชนตอ
การพํานักแหงสงฆเปนสําคัญ
ตอมาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว ไดมีการสรางบริโภคเจดีย ซึ่ง
ทรงพระราชทานพุทธานุญาติแกพระอานนท เพื่อใหเหลาสาวกที่ปรารถนาจะพบพระองค จะไดไป
ปลงสังเวช ณ สังเวชนียสถานทั้งสี่แหงนั้น2 สถานที่เหลานั้นจึงกลายเปนที่ชุมนุมของพุทธบริษัท
ทั้งหลายที่พากันเดินทางมาบูชา รําลึกถึงพระองค และเจดียเ หลานั้นก็ไดมีภิกษุ คอยดูแลรักษาจึง
ไดมีผูศรัทธาสรางที่พํานักสงฆถวาย เปนมูลเหตุใหสังฆาวาส ที่มีพระสงฆอยูประจําถือกําเนิดขึ้น
ในบริเวณใกลๆ กับเจดีย

2

2514), 7.

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย (พระนคร : แพรพิทยา,
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ผูที่อยูหางไกลจากบริโภคเจดีย นั้นปรารถนาจะไดบูชาเจดียโดยสะดวกบาง จึงคิด
สรางเจดียขึ้นในภูมิลําเนาของตน โดยมีการเก็บเมล็ดพันธุของพระศรีมหาโพธิ์ จากตนเดิมไป
เพาะปลูก บูชาเปนบริโภคเจดีย หรือสรางพุทธอาสนขึ้นมา เปนอุเทสิกเจดีย ในทองถิ่นของตน เปน
ตน เมื่อมีการสรางเจดียในที่ตางๆ ก็จําเปนตองมีการสรางพื้นที่สังฆาวาส ใหภิกษุสงฆ เพื่ออยูดูแล
รักษาดวย เหตุนี้จงึ เกิดวัดขึ้น3 ทําใหวัดเปนสถานที่ที่มีสวนซึ่งเปน พุทธาวาส และสังฆาวาสนับแต
บัดนั้นเปนตนมา
ในประเทศไทยเอง มีการสรางวัดมาเปนเวลาชานานแลว ไทยเรารับเอาวัฒนธรรม
อินเดีย ผานมาจาก พอคา,นักบวช และคนในวรรณะตางๆ ที่เดินทางเขามาติดตอคาขาย กันใน
ดินแดนประเทศไทย พุทธศาสนสถานเกาแกซึ่งเปนที่รูจักกันในนามวัฒนธรรม “ทวารวดี” นั้นมี
ความเจริญรุงเรืองอยูในชวง พุทธศตวรรษที่ 12-16 ซึ่งเปนพุทธศาสนาแบบเถรวาท (หินยาน) มี
หลักฐานที่พบไดแก พวกซากสถูป รวมไปถึงใบเสมาตางๆดวย กลาวไดวาพุทธสถานเหลานี้เปนวัด
ในสมัยแรกๆ ของไทยเรา ซึ่งวัฒนธรรมทวารวดีนี้ พบอยูในพื้นที่บริเวณ ภาคกลาง และ ภาคอีสาน
สวนทางภาคใต ก็มีศิลปกรรม หรือวัฒนธรรม ที่เรียกวา “ศรีวิชัย” มีความเจริญรุงเรืองอยูในชวง
พุทธศตวรรษที่ 13-18 ซึ่งเปนพุทธศาสนาในลัทธิมหายาน แตก็มีพุทธศาสนาแบบหินยานจาก
ลังกา เขามาดวยในภายหลัง4
หลักฐานทางสถาปตยกรรมของวัดที่เห็นไดชัดเริ่มแตสมัยสุโขทัยลงมา ซึ่งปรากฏให
เห็นชัดในสวนพุทธาวาส ซึ่งสรางดวยวัสดุที่แข็งแรงจําพวก อิฐ และศิลา สวนสังฆาวาสนั้นนาจะ
สรางดวยวัสดุจําพวก ไม เปนหลัก จึงไมหลงเหลือหลักฐานมาถึงปจจุบัน แตถึงอยางไรซาก
ปรักหักพังในสวนพุทธาวาสที่เหลือนั้น ก็พอจะทําใหทราบถึงลําดับวิวัฒนาการและความสําคัญ
ขององคประกอบอาคารตางๆ ที่อยูในวัด ไดบาง
การสรางวัดโดยสวนใหญ มักเปนไปเนื่องดวยการอุปถัมภขององคพระมหากษัตริย
เพราะเปนผูที่มคี วามพรอมทางดานกําลังทรัพย อีกทั้งยังยึดคติตามอยางธรรมเนียมของอินเดีย

3

เรื่องเดียวกัน, 19-20.
4
กรมศิลปากร, วัดหลวงในสมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540), 5-8.
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เชน ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ที่พระมหากษัตริย เปนผูนําในการเผยแผพระพุทธศาสนา5
ตามแนวคิดที่วา พระมหากษัตริยที่สมบูรณตองแสดงศักยภาพของพระองคในสองดานคือ6
ความเปนพระจักรพรรดิราช ซึ่งเปรียบไดกับ พระราชาผูเปนเจาในทางโลก
ความเปนพระมหาธรรมราชา ซึ่งเปรียบไดกับ พระราชาผูเปนเลิศในทางธรรม
ในเมืองแตละเมือง ที่อยูในพระราชอาณาจักร จะมีการสรางวัดสําคัญขึ้นวัดหนึ่ง เพื่อ
เปนหลักของเมือง ใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนในเมืองทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่ง ก็เพื่อเปน
สัญลักษณทางอํานาจ หรือพระบรมเดชานุภาพทางการปกครองดวย นอกเหนือจากการสรางวัดให
เปนหลักสําคัญของเมืองแลว การสรางวัดอันเกิดจากอํานาจของพระมหากษัตริย อาจเกิดขึ้น
ดวยวัตถุประสงคอ่ืนๆ ไดอีก เชน7
เพื่อสรางใหเปนวัดประจําวัง เพื่อใชประกอบการพระราชพิธี หรือพระราชกุศล
เพื่อใหเปนวัดประจํารัชกาล ซึ่งเปนคตินิยมในสมัยรัตนโกสินทร
เพื่อเปนอนุสรณ แกบุพการีในนิวาสสถานเดิม
สรางขึ้นบนพื้นที่เดิม ซึ่งเคยเปนที่ถวายพระเพลิงศพ หรือพระบรมศพมากอน
สรางขึ้น ณ สถานที่ซงึ่ ปรากฏเหตุการณสําคัญ เชน ที่ประสูติ
สรางขึ้นตามคตินิยมบางประการ เชน ตองการใหเปนวัดคูผัวตัวเมีย
โดยปกติแลว ทองที่ใด ที่ไดมีการตั้งภูมิลําเนาอยูรวมกันอยางเปนปกแผนแลว ก็
จะตองมีวัด ซึ่งเปนวัดประจําหมูบานขึ้น ควบคูไปกับศาลผี หรือศาลบรรพบุรษุ ประจําหมูบาน เพื่อ
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในทองที่นั้น8
แตบางทองที่ โดยเฉพาะในเมืองใหญเชน อยุธยา นั้น เราจะเห็นไดวา มีวัดวาอาราม
มากมายเหลือเกิน จนดูวาจะเกินกวาประโยชนใชสอยหรือความตองการของผูคนในชุมชนจริงๆ
ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจาก ในสมัยสุโขทัย ผูคนมีความเชื่อในหลักคําสอนของ ไตรภูมิ ซึ่งเปนพระนิพนธ
5

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 22.
6
โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม,
2539), 86-87.
7
สมคิด จิระทัศนกุล, วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 17-18.
8
พระยาอนุมานราชธน [เสฐียรโกเศศ], ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม (นครหลวง : สํานัก
พิมพบรรณาคาร, 2515), 363.
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ของพระยาลิไท อันมีเนื้อหาสาระ เนนเรื่องราวของกฎแหงกรรม บุญ – บาป นรก – สวรรค เปน
อยางมาก ผูคนตางกลัวเกรงตอบาป และปรารถนาในการประกอบการบุญ เพื่อจะไดหนุนนําไปสู
ภพภูมิที่ดีตอไปในอนาคต และการทําบุญซึ่งถือวาไดบุญมากที่สุดก็คือการสรางวัด9 ความเชื่อนี้ตก
ทอดมาถึงในสมัยอยุธยาดวย เหตุนี้เองที่ทําใหเศรษฐีผูมีเงินตางพากันสรางวัดขึ้นมากันถวนหนา
เปนเหตุใหมีวัดวาอารามมากมายดังปรากฏอยูทุกวันนี้
วัดไดรับการสรางสรรค และอุปถัมภจากองคพระมหากษัตริยดวยดีเสมอมา ตาม
สภาวะสังคมและเศรษฐกิจ ที่เอื้ออํานวย มาในสมัยรัตนโกสินทร ความเจริญรุงเรืองของวัด กลาว
ไดวา ถึงขีดสุดในสมัยรัชกาลที่ 3 จากนั้นมา โดยเฉพาะนับแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา
ความสําคัญของวัดก็ลดบทบาทลงอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เนื่องมาจากการรับเอาความเจริญอยาง
ชาติตะวันตกมาใช หนาที่หลายประการซึ่งเคยเปนของวัด ก็ตกไปอยูในหนวยงานทางราชการแทน
และการสรางวัดโดยพระมหากษัตริยก็ไมมีอีกเลย กระทั่งถึงรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 ก็มีเพียงวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ บางเขน และวัดวชิรธรรมสาธิต ทีส่ รางในสมัยรัชกาลละวัดเทานั้น10
ประเภทของวัด
การแบงประเภทของวัด อาจแบงไดเปนสองลักษณะ คือ
1. แบงโดยถือเอาวัตรของสงฆเปนเกณฑ
2. แบงโดยถือเอาระเบียบราชการเปนเกณฑ
การแบงประเภทโดยถือเอาวัตรของสงฆเปนเกณฑ
วัตร คือ กิจปฏิบัติหรือหนาที่ของสงฆ ซึ่งเมื่อดูวัตรของสงฆเปนเกณฑแลว สามารถ
แบงวัดออกไดเปนสองประเภทคือ วัดอรัญวาสี และ วัดคามวาสี ประเภทของวัดตามเกณฑนี้ มีมา
แตสมัยสุโขทัยแลว ดังปรากฏในหลักฐาน เชน วัดปาแกว หรือในสมัยอยุธยาก็มีวัดประดูโรง
ธรรม 11 ซึ่งเปนวัดคามวาสี เปนตน

9

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 15-16.
10
เรื่องเดียวกัน, 19-20.
11
โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม,
2539), 89.
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วัดอรัญวาสี คือวัดที่มีภิกษุ ซึ่งมุงศึกษาในทางปฏิบัติที่เรียกวา วิปสสนาธุระ พํานักอยู
วัดประเภทนี้จะสรางขึ้นในบริเวณปาเขาหรือ เขตนอกตัวเมือง โดยมีขอกําหนดใหอยูหางจากตัว
เมือง 500 ชั่วคันธนู (1 กิโลเมตรโดยประมาณ) เพื่อใหเหมาะแกการบิณฑบาตได ภิกษุในวัดนี้จะ
อยูประจําวัดเฉพาะในชวงเขาพรรษาเทานั้น เมื่อออกพรรษาแลวจะออกธุดงค เขาปา เพื่อปฏิบัติ
ธรรมตอไป พระในวัดนี้มิไดมุงปฏิบัติทางพิธีกรรม วัดอรัญวาสีจึงไมใครมีปูชนียวัตถุเกินกวาความ
จําเปน
วัดอรัญวาสี คือวัดที่มีภิกษุ ซึ่งมุงศึกษาในทางปฏิบัติที่เรียกวา วิปสสนาธุระ พํานักอยู
วัดประเภทนี้จะสรางขึ้นในบริเวณปาเขาหรือ เขตนอกตัวเมือง
การแบงประเภทโดยถือเอาระเบียบราชการเปนเกณฑ
ตามพ.ร.บ.คณะสงฆในประเทศไทย พ.ศ. 2505 กําหนดไว สองชนิด คือ12
1. วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งวิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพื้นที่ที่
พระภิกษุขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อใชจัดตั้งวัด ซึ่งในทางปฏิบัติ เปนการขอพระบรม
ราชานุญาต เฉพาะแตบริเวณที่ตั้งพระอุโบสถเทานั้น วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาถือเปนวัด
ที่ถูกตองมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งยังสามารถแบงออกไดอีก 2 ประเภท คือ
วัดหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศทรงสราง หรือวัดที่รัฐบาลหรือ
ราษฎรทั่วไปสรางขึ้น แลวทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกยอยในการ
จัดลําดับชั้นอีก ซึ่งจะไมขอกลาวไวในที่นี้
วัดราษฎร คือวัดที่ราษฎรทั้งหลายสรางขึน้ ตามกําลังศรัทธา
2. สํานักสงฆ คือสถานที่พํานักอาศัยของหมูสงฆซึ่งไมไดขอพระบรมราชานุญาต ใช
ผืนดินแหงนั้น ในการจัดตั้งเปนวัด ดังนั้นสํานักสงฆจึงไมมีโรงอุโบสถ เพื่อใชเปนที่ทําสังฆกรรม
การใชพื้นที่ของวัด
โดยทั่วไปพื้นที่ของวัดแบงออกไดเปน 3 สวน คือ
1. เขตพุทธาวาส
2. เขตสังฆาวาส
3. เขตธรณีสงฆ
12

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด:พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 10.
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1. เขตพุทธาวาส
เปนพื้นที่กําหนดไวสําหรับพระสงฆใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีพระสถูป
เจดียหรืออาคารประกอบพิธี ที่จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อเปนประธานแหงสงฆ จึงเสมือนวา
เขตแดนนี้เปนสถานที่ประทับของพระพุทธเจา (พุทธาวาส = พุทธะ + อาวาส) ถือไดวาพื้นที่สวนนี้
เปนพื้นที่หลักที่สําคัญที่สุดของวัด ซึ่งมีองคประกอบอาคารสําคัญๆดังนี้
พระเจดีย (พระมณฑป, พระปรางค) , พระอุโบสถ, พระวิหาร, เจดีย (ปรางค) ราย
หอระฆัง,ศาลาราย, พระระเบียง, พลับพลาเปลื้องเครื่อง
โดยกลุมอาคารเหลานี้ก็จะถูกจัดวางในตําแหนงตางๆ ของผังเขตพุทธาวาส ซึ่ง จะ
มีเจดีย( หรือพระมณฑป, พระปรางค) เปนองคประกอบสําคัญที่สุดของผัง เวนแตในสมัย
รัตนโกสินทรที่พระอุโบสถถือวามีความสําคัญมากที่สุดในผัง
สวนองคประกอบอื่นๆ
ก็มี
ความสําคัญรองลงไป
2. เขตสังฆาวาส
สังฆาวาส = สงฆ + อาวาส ซึ่งหมายถึงที่อยูแหงสงฆ เนื่องจากเปนเขตที่พระสงฆ
พํานักอยู และปฏิบัติภารกิจสวนตัว ซึ่งไมเกี่ยวเนื่องกับศาสนพิธี มักเปนพื้นที่ที่มีรั้วรอบขอบชิด มี
อาคารที่เอื้อตอวัตรของสงฆ อันไดแก
กุฏิ, กัปปยกุฎี (โรงเก็บอาหาร), หอฉัน, วัจจกุฎี (สวม), ศาลาการเปรียญ, หอไตร,
ชันตาฆร (โรงรักษาไฟและตมน้ํา), ธรรมศาลา, หองสรงน้ํา, ศาลาทาน้ํา ซึ่ง กุฏิ ก็คือกลุมอาคาร
สําคัญในเขตสังฆาวาส องคประกอบอาคารอื่นๆ จะถูกจัดวางเพื่อใหสัมพันธตอการใชงานของสงฆ
หากเปนวัดขนาดเล็ก จะไมมีแบบแผนมากนัก หากเปนวัดใหญหรือวัดในเมือง ก็จะมีการวางผัง
และกลุมอาคารอยางเปนระบบ ระเบียบ
3. เขตธรณีสงฆ
เปนพื้นที่ที่เหลือจากเขตสําคัญทั้งสองเขตเบื้องตน ใชเปนพื้นที่ซึ่งเอื้อประโยชนตอ
การใชสอยในทางสาธารณะ เชน เปนพื้นที่เปดโลง เพื่อสรางความรมรืน่ หรือ เปนสถานที่ฌาปนกิจ
ของชุมชน หรือโรงเรียน หรือแบงพื้นที่ใหคฤหัสถเชา ประกอบการคา ในรูปของตึกแถว หรือตลาด
เปนตน
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องคประกอบของวัด
หมายถึงอาคารตางๆ ที่ประกอบขึ้นมาในผังทั้งหมดของวัด ไลลําดับไปตั้งแตอาคารใน
เขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ ตามลําดับ ซึ่งจะไดกลาวถึงเฉพาะความสําคัญหรือการใช
งานของแตละอาคารเทานั้น ในสวนรายละเอียดเรื่องรูปแบบ และลักษณะตําแหนงหนาที่ในผังเปน
แตเพียงศึกษาเพื่อความเขาใจเทานั้น จะไมนํามากลาวในที่นี้เนื่องจากมีรายละเอียดมาก และใน
ภาคการออกแบบก็จะใชเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งรูปแบบและตําแหนงหนาที่ โดยตองอาศัย
การศึกษาสวนอื่นๆ ประกอบอีก เชน รูปแบบสถาปตยกรรมของชุมชน เปนตน
พระเจดีย
คําวาเจดียมีที่มาจากคําวา “เจติยะ” ในภาษาบาลี และ “ไจตย” ในภาษา
สันสกฤต ซึ่งมีความหมายที่กวาง เพราะหมายถึงสิ่งที่ใชเปนอนุสรณใหระลึกถึง ซึ่งในครั้งหลัง
พุทธกาล มีกําหนดการสรางเจดียไว 4 ประเภทดวยกัน คือ
1. ธาตุเจดีย ซึ่งสรางขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค
2. ธรรมเจดีย ซึ่งสรางขึ้นเพื่อบรรจุพระไตรปฎก หรือแผนจารึกอักษรธรรม
3. บริโภคเจดีย ซึ่งเปนเจดียท ี่สรางเนื่องดวยสถานที่สําคัญ 4 แหงอันเกี่ยวเนื่อง
กับพระพุทธเจาครั้งพระชนมชีพอยู คือ สถานที่ทรง ประสูต,ิ ตรัสรู, แสดงปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน
4. อุเทสิกะเจดีย ซึ่งเปนเจดีย ที่สรางขึ้นโดยบรรจุ หรือมีสิ่งที่อุทิศแดองค
พระพุทธเจา เชน พระพิมพ พระพุทธบัลลังก เปนตน
พระปรางค
คําวา ปรางค มาจากคําวา “ปรางคณ” แปลวา “ชาลา” หรือ “ทางเดินเขา” ใน
ความหมายเดิมในศาสนสถานของขอมคือ บริเวณหรือระยะทางนับแตซุมประตูทางเขา (โคปุระ)
จนถึงองคปราสาท ตอมาคํานี้ในวัฒนธรรมไทยถูกนําไปใชเรียกตัวอาคารประธานแทน
พระปรางคนี้เปนสถาปตยกรรมลักษณะเฉพาะของขอม หรือเขมร ตามคติความ
เชื่อแหงศาสนาฮินดู กลาวคือ คติสัญลักษณแหงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเปนแกนหรือศูนยกลางของ
จักรวาล จักรวาลตามคติศาสนาฮินดู มีเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง ลอมรอบดวยภูเขาวงแหวนอีก
6 ชั้น แตละชั้นกั้นดวยมหาสมุทร ชั้นนอกสุด เปนทะเลใหญ ชื่อ “สีทันดร” คั่นอยูกอนถึงภูเขาวง
นอกอีกวง ซึ่งเปนกําแพงจักรวาล ในทะเลใหญมีทวีป 4 ทวีปตั้งอยูในทิศทั้งสี่ ทิศใตคือชมพูทวีป
อันเปนที่อยูของมนุษยเรา ตัวเขาพระสุเมรุนั้นยอดเขาจะเปนที่สถิตยของเหลาเทพทั้งหลาย เงื่อนไข
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คติเหลานี้ เมื่อสรางเปน งานสถาปตยกรรม ตัวปรางคประธานจึงหมายถึงเขาพระสุเมรุ ปรางค
ปราสาทยอยจะหมายถึงทวีปทั้งสี่ และระเบียงคดที่ลอมรอบหมายถึงขอบกําแพงจักรวาล พื้นที่ที่
เปนชานชาลาภายในระเบียงคดจึงหมายถึงทะเลใหญนั่นเอง
ไทยเรารับเอารูปแบบมาเนื่องจาก การปรับเปลี่ยนหนาที่ใชงานเดิม ที่เปนเทวส
ถาน(ในครั้งที่ขอมแผอิทธิพลเขามายังประเทศไทย) มาเปนพุทธสถาน และยังคงมีการสรางเรื่อยมา
ในรูปแบบเดิม เนื่องจากสอดคลองกับคติความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลของพุทธศาสนาเรา คือมีเขา
พระสุเมรุเปนศูนยกลาง มีพระอินทรประทับเปนใหญอยูในชั้นดาวดึงส(ยอดเขาพระสุเมรุ) ลอมรอบ
ดวยเขาสัตตบริภัณฑเปนรูปวงแหวน 7 ชั้น แตละชั้นมีทะเลสีทันดรคั่นอยู ถัดออกไปเปนมหาสมุทร
ใหญ และมีทวีปอยูใน 4 ทิศ เชนกัน โดยมีการปรับทรงแตกตางกันไปบาง ตามเชิงชางในแตละยุค
พระมณฑป
เปนงานสถาปตยกรรมสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป, พระไตรปฎก หรือ พระ
พุทธบาทจําลอง มีลักษณะเปนอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มียอดหรือหลังคาเปนเรือนยอดแหลม ยอด
ทรงปรามิดซอนชั้น ลักษณะเหมือนบุษบก ตางกันที่ บุษบกมีขนาดเล็กและเปดโลง ไมมีผนังกั้น
ในขณะที่มณฑปมีขนาดใหญ และมีผนังทึบทุกดาน
ในวัฒนธรรมอินเดียซึ่งเปนภาษาบาลีนั้น “มณฑป” หมายถึง โรงเรือนที่ปลูกใช
เพียงชั่วคราว เชน ปะรําพิธี และอีกคําหนึ่งที่เรียกสถาปตยกรรมทรงเดียวกัน คือ “บุษบก” หมายถึง
ซุมที่ประดับดอกไม ซึ่งทั้งสองอยางนี้ไมจําเปนตองมียอด จะเห็นไดวาทั้งสองคํานีใ้ นวัฒนธรรม
อินเดียจะมีความหมายตางออกไป แตก็เปนที่เขาใจกันโดยทั่วในวัฒนธรรมไทยเรา และ หลังคา
ยอดอยางบุษบกหรือมณฑปนี้เมื่อนําไปใชกับอาคารใดก็แสดงถึงความสําคัญ หรือฐานานุศักดิ์แหง
องคพระมหากษัตริย และเรียกอาคารนั้นวา “ปราสาท”
พระอุโบสถ
คําวา “อุโบสถ” มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับทางพุทธศาสนาในสี่ลักษณะ คือ
1. หมายถึงวันพระ คือวันที่พระสงฆ และคฤหัสถมาประชุมกัน เพื่อแสดงธรรม
และฟงธรรม
2. หมายถึงการแสดงพระปาฏิโมกขของพระสงฆตามพระธรรมวินัยทุกๆ 15 วัน
3. หมายถึงการรักษาศีล 8 ของเหลาฆราวาสในทุกๆวันพระ
4. หมายถึงสถานที่ทําสังฆกรรมรวมกันของสงฆ
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คําวา “อุโบสถ” จึงเปนการรวมเอาความหมายของพิธีกรรม มาเรียกสถานที่ทํา
พิธีกรรมเหลานั้น ซึ่งภาษาปากเรียกกันสั้นๆวา “โบสถ” ในอีสานเรียกวา “สิม” ซึ่งกลายเสียงมาจาก
“สีมา” ซึ่งก็หมายความถึงเขตพื้นที่ทําสังฆกรรมนั่นเอง
ในทางธรรมวินัยจะใหความสําคัญของ “สีมา” มาก เพราะเปนเครื่องกําหนด
เขตสังฆกรรม ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็อาศัยเพียงเขตสีมานี้เทานั้น โดยมิไดมีอาคารในการทําสังฆ
กรรม มาภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากขึ้น มีพระภิกษุสงฆมากขึ้น จึงไดสราง
อาคารที่เรียกวา “พระอุโบสถ” ขึ้นครอมเขตสีมานั้น เพื่อความสะดวกในการทําสังฆกรรมรวมกัน
แหงหมูสงฆ
ในประเทศไทยสมัยสุโขทัยพระอุโบสถก็ไมปรากฏความสําคัญในวัด ทั้งขนาด
และผังรวม เนื่องจากยังมีพระภิกษุสงฆไมมาก ตอมาในสมัยอยุธยา ก็เริ่มปรากฏความสําคัญขึ้น
เนื่องจากเริ่มมีประเพณีนิยมในการบวชพระของกุลบุตร เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทรก็เปนอาคารที่มี
ความสําคัญมากที่สุดในวัด เนื่องจากตอบสนองดานประโยชนใชสอยไดดีกวาเจดีย ขอคํานึงของ
การสรางโบสถนั้นตองเหมาะแกการประชุมสงฆได โดยเฉพาะถานั่งหัตถบาส ถึงกัน ไดไมนอยกวา
20 รูป ก็สามารถกระทําสังฆกรรมทั้งปวงได
เสมา
คือองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง เพื่อแสดงเขตทําสังฆกรรมแหงหมูสงฆ โดยจะ
มีสภาพเขตเสมาเปนอาคารหรือไมก็ได ทั้งนี้ในสมัยพุทธกาลถือเอาเพียงเขตพื้นที่ ที่มีหลักบอกเขต
อยางแนชัด ตั้งแต 3 หลักขึ้นไปเพื่อใหสามารถวางเขตพื้นที่เปนวงปดลอมไดพอดี และหลักที่บอก
เขตพื้นที่สังฆกรรมนี้ จะเปนอะไรก็ไดตามพุทธานุญาต แตเปนที่สังเกตไดวาตองเปนของมั่นคง
แข็งแรง เชน หิน โดยลักษณะของหลักเขตก็มิไดมีการกําหนดลงไปวา ตองเปนรูปลักษณะอยางไร
เปนแตเพียงตองสังเกตเห็นไดชัดวาเปนหลักเขตเทานั้น
ภายหลังไดมีการสรางอาคารครอมเขตเสมา เพื่อความสะดวกในการใชพื้นที่ใน
สังคมปจจุบัน ก็จะเห็นไดวา อาคารนั้นก็คือโบสถ
ภิกษุทุกรูปในอาราม ตองเขารวมสังฆกรรมในเขตเสมา ตามเวลาที่กําหนดใน
แตละเดือน และขณะที่ภิกษุผูเขารวมกันทําสังฆกรรมอยูในเขตเสมานั้นจะมีผใู ดลวงล้ําเขาในเขต
เสมามิได การลวงล้ําถือเอาทั้งในแนวระดับเดียวกันและใตพื้นทีส่ ังฆกรรมลงไป13 โดยตลอดที่
13

ประยูร อุลุชาฎะ [น.ณ ปากน้ํา], สีมากถา สมุดขอยวัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพฯ
: เมืองโบราณ, 2540), 20.
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สามารถเดินลอดผานได หากมีการลวงล้ํา ตองเริ่มพิธีใหม ฉะนั้นการกําหนดเขตเสมาจึงมี
ความสําคัญตอการคาดการณพฤติกรรมของการเขา – ออก พื้นที่นี้มาก
ซึ่งในประเทศไทยก็มีการวางตําแหนงเสมาและลักษณะรูปแบบแตกตางกันตาม
ยุคสมัย ตัวเสมาเองบางครั้งก็ลอยตัว บางครั้งก็มีฐานรองรับหรือกระทั่งมีซุมคลุมอยางเรียบรอย
และตกแตงอยางบรรจง
สําหรับการกําหนดเขตสีมานั้น ปจจุบันมีอยู 3 แบบดวยกันคือ
1. พัทธสีมา หมายถึง เขตที่พระสงฆกําหนดขึ้นเอง เพื่อใชเปนพื้นที่เฉพาะใน
การทําสังฆกรรม
2. วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตที่แยกออกจากเขตบาน ซึ่งพระภิกษุสงฆขอ
กําหนดขึ้นเพื่อแยกเปนดินแดนทางศาสนา สมัยรัชกาลที่ 4
ทรงกําหนดใหมีสีมาอีกลักษณะ
หนึ่งเรียกวา “มหาสีมา” ที่กําหนดลอมสีมาเล็ก (พัทธสีมา) อีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหทุกพื้นที่ภายในเขต
มหาสีมาสามารถเลือกทําสังฆกรรมได อยางไรก็ดีเพื่อมิใหการทําสังฆกรรม ตอง “สังกระ” คือ
คาบเกี่ยวซอนกันขึ้นระหวาง มหาสีมา และพัทธสีมา จะตองมีการกําหนดพื้นที่อีกสวนหนึ่งเพื่อคั่น
ระหวางสีมาทั้ง 2 นั้น เรียกวา “สีมันทริก”
3. อุทกเขปสีมา หมายถึง สีมาที่อาศัยนานน้ําเปนสิ่งกําหนดเขตแดน ตามพระ
ธรรมวินัยบัญญัติไว สามลักษณะ คือ
3.1 นที (แมน้ํา) ตองเปนแมน้ําที่มีกระแสน้ําไหลอยูเสมอ และตองเกิดจาก
ธรรมชาติ
3.2 สมุทร(ทะเล)ตองเปนทะเลน้ําเค็มใหกําหนดตั้งแตแนวชายฝง ซึ่งน้ําลง
งวดจนถึงที่สุดออกไป
3.3 ชาตสระ หมายถึง ที่ๆ มีน้ําขังเองโดยธรรมชาติ ไดแก หนอง บึง
ทะเลสาบ
พระวิหาร
คําวา “วิหาร” เดิมนั้นหมายความวา “ที่อยู” คือ ที่อยูของหมูสงฆตามที่เราเขาใจ
กันในปจจุบันวา “กุฏิ” นั่นเอง
ในสมัยกอน พระวิหาร ถือเปนอาคารที่สําคัญมาก รองจากองคเจดียประธาน
เนื่องจากเปนสวนรองรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเขามาประกอบพิธีกรรม ทําการบุญ การกุศล
ตางๆ พระอุโบสถแทบไมมีความสําคัญทั้งในผัง และในพิธีกรรมตางๆ เพราะเปนพื้นที่ใชงานเฉพาะ
ของสงฆเทานั้น
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มาในสมัยหลัง คตินิยมในการใชงานก็เปลี่ยนไป พระอุโบสถกลับมีความสําคัญ
มากกวา การประกอบกิจกรรมทางศาสนา ก็ไดใชประโยชนจากโบสถ รวมกับวิหาร หรือศาลาการ
เปรียญ
พระวิหาร มีความสําคัญในลักษณะ การเปนอาคารที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป
ขนาด และรายละเอียดการตกแตงพระวิหาร จะสัมพันธกับพระพุทธรูป ที่สําคัญมากหรือนอยที่
ประดิษฐานอยูภายใน นอกจากนี้ ตัวพระวิหารเอง ก็มีความสําคัญ ในลักษณะชวยเสริม
องคประกอบของผังวัด ซึ่งบางครั้งความสําคัญในลักษณะนี้ดูจะมีมากกวาความสําคัญในดานการ
ใชงานของอาคารดวยซ้ําไป
ในวัดแตละวัดอาจมีวิหารไดมากกวาหนึ่งหลัง ซึ่งเปนไปไดทั้งความสําคัญของ
การใชงาน และการสรางความสําคัญ ใหเกิดขึ้นแกผังรวม ในพระวิหารแตละหลังจะมีการ
ประดิษฐานพระพุทธรูปใหพุทธศาสนิกชนกราบไหวบูชาเสมอ และในบางครั้งอาจตั้งองคพระภิกษุ
ซึ่งเปนรูปหลอ เพื่อรําลึกถึงความสําคัญและคุณูปการที่ทานไดสรางไวแกวัดดวย
ปจจุบัน หลายๆ วัดในกรุงเทพฯ ใชพระวิหารเปนเสมือนที่เก็บสมบัติสําคัญๆ
ของวัด ฉะนั้นการเขาใชงานเพื่อกราบไหวพระพุทธรูปในวิหารจึงเปนไปอยางยากลําบาก เวนแตวัด
สําคัญที่มีผูเขาชมมากจึงจะเปดใหเขาชมและกราบไหวได
กําแพงแกว
เปนองคประกอบทางสถาปตยกรรมไทยที่ทําหนาที่กั้นหรือลอมอาคารสําคัญ
การใชกําแพงแกวที่เกาสุดพบหลักฐานในสมัยสุโขทัย (ที่วัดมังกร) โดยทั่วไปสูงประมาณ 0.80 –
1.20 เมตร
การสรางกําแพงแกวมีคติความคิดจากการจําลองเมืองสวรรค ซึ่งสรางสรรค
ประดับประดาดวยแกว 7 ประการ การสรางกําแพงลอมอาคารเพื่อกําหนดเขตสําคัญ แลวเรียก
“กําแพงแกว” จึงเปนการเรียกสมมติอยางจะใหวัดเปนดินแดนภพภูมิแหงสุขาวดี ที่มีการประดับ
ตกแตงดวยแกว 7 ประการเชนกัน ฉะนั้นจึงมีการตกแตงกําแพงแกวอยางประณีต ดวยการทํา
ลาดบัวตกแตงประกอบกับวัสดุพวกกระเบื้อง
เคลือบอยางวิจิตรบรรจง
การใชกําแพงแกวลอมรอบเขตอาคาร
ชวยใหเกิดการกําหนดแยกพื้นที่ซึ่งมี
ลําดับความสําคัญมากกวาออกมาใหชัดเจน อีกทั้งยังชวยเสริมความสงางามใหแกผังวัดไดอีกดวย
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พระระเบียง
เปนงานสถาปตยกรรมที่ทําหนาที่โอบลอมอาคารสําคัญในเขตศาสนสถาน ซึ่งมี
ความกวางประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร และยาวเทาขนาดพื้นที่ที่ตองการโอบลอมขนาดและความ
กวางยาวของพระระเบียงจะสัมพันธกับขนาดและความสําคัญของสิ่งที่อยูภายในพื้นที่โอบลอมนี้
ซึ่งก็อาจเปนไดทั้งเจดีย, วิหาร, โบสถ ซึ่งอาจโอบลอมเพียงอาคารใดอาคารหนึ่ง หรือหลายๆ
อาคารก็ได
โดยทั่วไปแลวจะลอมในลักษณะรูปสี่เหลี่ยม แตบางแหง ก็มีลักษณะพิเศษกวา
คือ ลอมเปนรูปวงกลม
คติในการสราง นาจะไดอิทธิพลทั้งแนวคิด และแบบอยางจาก ศิลปะ
สถาปตยกรรมขอม แตสวนซึ่งเปน “โคปุระ” ก็ทําเปนซุมทางเขา หรือ วิหารทิศ แทน นักวิชาการเชื่อ
วาแนวความคิดในการทําพระระเบียงในศิลปกรรมของขอมนี้อยูบนพื้นฐาน แนวความคิดเรื่องการ
จําลองหรือยอสวนแผนผังของภูมิจักรวาลซึ่งหมายถึงขอบกําแพง ที่เปนสุดเขตแดนของจักรวาล
นั่นเอง
พระระเบียง ไมไดมีประโยชนเฉพาะ ในเชิงใชเปนคติสัญลักษณ ทาง
สถาปตยกรรมเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีประโยชนในการใชสอยดวย คือสามารถใชเปนที่พักของ
พุทธศาสนิกชนซึ่งเดินทางไกลมาเพื่อทําบุญไหวพระที่วัดอาศัยหลับนอนไดดวย
ศาลา
ในที่นี้กลาวเฉพาะศาลาขนาดเล็ก ซึ่งสรางขึ้นโดยมีประโยชนใชสอยตางๆ กัน
สําหรับศาลาที่อยูในวัดสวนใหญลวนมีลักษณะรวมที่เหมือนกันประการหนึ่งคือ เปนอาคารที่ใช
ประโยชนสําหรับการนั่งพักชั่วครูชั่วคราว ซึ่งไดแก ศาลาราย, ศาลาทิศ, ศาลาทาน้ํา, ศาลาเปลื้อง
เครื่อง เปนตน
ศาลาราย และศาลาทิศ มักตั้งอยูในบริเวณอาคารสําคัญประเภท โบสถ, วิหาร
มีความสําคัญทั้งในลักษณะการใชงาน คือเปนที่นั่งพักผอนของคนที่มาทําบุญที่วัด หรืออาจใช
ประดิษฐานรูปเคารพ จะเห็นไดวา ลักษณะการใชงานของศาลาราย หรือศาลาทิศจะมีความ
คลายคลึงกับพระระเบียงคด ตางแตวาตัดทอนออกเปนสวนๆ แยกจากกัน ทําใหลดความทึบตันลง
ได อีกทั้งทําใหเกิดการเชื่อมตอถึงกันของพืน้ ที่ระหวางภายในกับภายนอกไดเปนอยางดี
ตัวศาลาจะยกพื้นที่เปนสวนนั่งพักได ซึ่งอาจเปนศาลาโถงโลง หรือมีกําแพงกั้น
ผนังบางสวน ซึ่งโดยสวนมาก ศาลาที่กั้นกําแพงมักตั้งอยูในแนวเดียวกับกําแพงแกวที่ลอมอาคาร
สําคัญนั้น สวนศาลาทาน้ํานั้น เดิมเปนองคประกอบที่สําคัญของวัด เนื่องจากการสัญจรใน

66
สมัยกอน อาศัยแมน้ําลําคลองเปนหลัก พุทธศาสนิกชนลวนเดินทางมาวัดโดยทางเรือเพื่อมา
ทําบุญ แมภิกษุสงฆก็ออกบิณฑบาตโดยทางเรือเชนกัน ศาลาวัดแตละวัดจะมีมากนอยแลวแต
ความสําคัญของวัดและความสําคัญของการใชงาน แตรูปแบบจะตางจากศาลาทาน้ําของบานคน
โดยทั่วๆไป และพลับพลาเปลื้องเครื่อง นั้นจะใชในพระราชกรณียกิจ ทางศาสนาขององค
พระมหากษัตริย ในที่นี้จึงจะไมกลาวถึงในรายละเอียด
หอระฆัง
เปนอาคารที่ใชแขวนระฆัง ซึ่งพัฒนามาแตเปนระฆังหิน ระฆังไม กระทั่ง ระฆัง
โลหะอยางที่ใชในปจจุบัน ในสมัยกอน วัดจะมีทั้งหอกลอง และหอระฆัง โดยสัญญาณระฆังใชบอก
ภิกษุสงฆใหรูเวลาลงทําอุโบสถ เชาและเย็น สวนสัญญาณกลองใชทั้งบอกเวลา และสงสัญญาณ
แจงเหตุ เชน ไฟไหม หรือเรียกประชุมในหมูบาน เปนตน
หอระฆังในเบื้องแรกนาจะอยูในเขตสังฆาวาสเปนหลัก
เพราะมีการใชสอย
เกี่ยวของกับพระภิกษุโดยตรง ตอมาจึงถูกพัฒนาใหเขามาอยูในเขตพุทธาวาส โดยทั่วไปหอระฆัง
จะมีผังขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยม แตจะเนนความสูงเพื่อใชแขวนระฆังไดสูง จะไดเกิดเสียงจากการตี
กังวานออกไปไดไกล
กุฏิ
เปนเรือนพักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร เดิมทีเรียกวา “กุฎี” ในครั้งพุทธกาล ที่
พักของภิกษุ ไมเปนไปอยางถาวร อาศัยเพียงโคนไมเปนหลัก จนกระทั่งในเวลาตอมา พระพุทธองค
จึงมีพุทธานุญาตใหอาศัยในเสนาสนะ 5 ประเภท คือ
1. วิหาร เปนเรือนประเภทกระทอมมีหลังคาคลุม
2. อัฑฒโยค เปนเรือนที่มีหลังคาลาดลงขางเดียว (เพิงหมาแหงน)
3. ปราสาท เปนเรือนหลายชั้น
4. หัมมิยะ เปนเรือนหลังคาแบน
5. คูหา เปนถ้ําธรรมชาติ ที่เปนชองเขาไปในภูเขา
เมื่อทรงรับเสนาสนะ ที่มีผสู รางถวายแลว ก็กําหนดใหเสนาสนะ มีลักษณะเปน
สวนกลาง ไมใหมีการถือครองเพียงผูใดผูหนึ่ง ความตองการใชกุฏินั้นก็เพียงเพื่อหลับนอนไดรูป
เดียว หากเทียบกับในปจจุบันแลว จะเห็นไดวามีการพัฒนาเสนาสนะจนมีขนาดใหญโตมากขึ้น
เนื่องจากความตองการพื้นที่ใชสอยมีมากขึ้น อีกทั้งการไดรับผลกระทบโดยตรงจากโลกวัตถุนิยมที่
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นําเขามาจากสังคมเมือง แตกุฏิสงฆของวัดอรัญวาสีหรือวัดปายังคงพยายามรักษาขนาดอาคารให
เปนไปตามพระวินัยอยู
ในบานเรานั้นกุฏิสงฆที่มีผูถวายแดภิกษุสงฆมีอยู 2 แบบ คือ
1. สรางถวายใหม
2. รื้อเรือนเดิมของตนหรือบรรพบุรุษมาถวาย
หอฉัน (ภัตคัต)
เดิมในครั้งพุทธกาล ภิกษุเมื่อรับบิณฑบาตแลวจะตองปลีกตัวเพื่อไปฉันอาหาร
แตเพียงลําพัง การฉันอาหารรวมเริ่มแตคราวที่มีผูศรัทธานิมนตไปรับถวายภัตตาหาร ซึ่งก็เกิดขึ้น
ครั้งแรก เมื่อพระเจาพิมพิสาร นิมนตพระพุทธองคและหมูพระสาวกใหเขาไปฉันภัตตาหารในพระ
ราชนิเวศนของพระองค ดังนั้นการแบงปนอาหารแดภิกษุสงฆจึงมี 2 ลักษณะ คือ
1. การตักบาตรรถวาย
2. การนิมนตเพื่อถวายเปนหมูคณะ
การที่พระพุทธองคกําหนดใหฉันเพียงวันละ 2 มื้อ ก็เนื่องจากทรงเห็นวาจะเปน
ภาระตอสังคม และมากเกินความจําเปน และโดยเฉพาะภิกษุในวัดอรัญวาสีจะฉันเพียงมื้อเดียว
เทานั้น
โดยปกติ หอฉันจะตั้งอยูระหวางหมูกุฏิสงฆ เพื่อใหสามารถเขาใชไดโดยสะดวก
บางแหงมีการลดระดับเพื่อใหเหมาะแกการใชงานรวมกันระหวางพระสงฆและฆราวาส
ในวัดบางแหง ก็ใชหอฉันสําหรับสวดมนต ประกอบงานบุญหรือที่ประชุมคนใน
ชุมชนดวย
กัปปยกุฏิ
คือเรือนหรือโรงที่ใชเปนที่เก็บอาหารรวมของพระภิกษุสงฆ ดวยมีสกิ ขาบทอยู
ขอหนึ่งที่วา “หามภิกษุฉันอาหารที่เก็บไวคางคืน” ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะแกการฝกปฏิบัติดํารงชีพอยูใน
สมณเพศและยังทรงหามภิกษุประกอบอาหารตางๆ ดวยตนเองอีกดวย เวนแตประสบเหตุจําเปน
เชน ความแหงแลง แตเมื่อเหตุการณกลับสูภาวะปกติก็จะตองใชขอกําหนดเดิมอยางเครงครัด
นอกจากนี้ ในเวลาตอมา ไดมีผูนําอาหารประเภทเกลือ น้ํามัน ขาวสาร และ
ผลไมตางๆ มาถวายมากขึ้น พระพุทธองคจึงทรงลดหยอนในเรื่องการเก็บอาหารบางประเภทไวได
เพื่อไมใหขัดศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยทรงอนุญาตใหมีกัปปยภูมิ ซึ่งเปนที่เก็บของอันสมควร
แกการเก็บสําหรับภิกษุขึ้น แตตองประกาศใหเปนสวนกลาง
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กัปปยกุฏิ มีประโยชนอยูมาก ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อศาสนาเจริญรุงเรือง ปจจัยที่จะพึงมีอันเกิดจาก
ศรัทธาของชุมชนในการจะทําบุญถวายภัตตาหารหรือสังฆทานยอมมีอยูตลอด อาจเหลือลนเกิน
จําเปน การใชกัปปยกุฏิเปนที่เก็บอาหารไวใหภิกษุฉันในชวงวันใหม รวมทั้งเพื่อเปนอาหารสําหรับ
ลูกวัด, ผูชวยเหลือดูแลวัด และอาหารเหลานั้นก็ยังสามารถนําออกแจกจายใหแกผูยากไรหิวโหย
ไดดวย จึงนับไดวากัปปยกุฏิมีประโยชนอยูมาก ในที่สุด ก็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปน “โรงครัว”
สําหรับประกอบอาหารถวายพระ เพราะสะดวกตอการหยิบฉวย ระหวางสวนจัดเก็บ กับ
สวนประกอบอาหารนั่นเอง
วัจกุฎีหรือเว็จกุฎี
เปนอาคารที่ใชสําหรับขับถายของพระภิกษุสงฆในวัด เรียกในภาษาปากวา
“ถาน” ในสมัยกอนนิยมปลูกเปนหลังเดียวโดดๆ อาจแบงเปน 2 หองก็ได ลักษณะการใชงานจะ
พยายามแยกปสสาวะ (มูตร) และอุจจาระ (คูถ) ออกจากกัน เพื่อใหถูกสุขลักษณะ ในครั้ง
พุทธกาลจะแยกพื้นที่ขับถายทั้งสองสวนออกจากกัน
อีกทั้งมีพื้นที่บริเวณหนึ่งสําหรับชําระลาง
รางกายหลังจากขับถายแลวอยูใกลๆ กัน ที่ขับถายนี้ภิกษุจะไปขุดหลุมเองไมได ตองอาศัยหลุม
ธรรมชาติหรือการสรางวัจกุฎีใหเปนที่มิดชิด ไมเดือดรอนชาวบาน
มีขอนาสังเกตวา การใชวัจกุฎีนั้นดูจะเปนเรื่องเดียว ที่ทรงบัญญัติใหภิกษุเขา
ใชไดตามลําดับที่ไปถึงกอน – หลัง ไมไดยึดเอาตามพรรษา
ในปจจุบัน วัดโดยทั่วไปปลูกสรางวัจกุฎี รวมเขากับหองอาบน้ําในลักษณะเปน
เรือนแถวยาว ใชรวมกัน ไมไดแยกเปนหลังโดดๆ อีกตอไป อีกทั้งการขับถายที่แยกมูตรและคูถก็
หมดไป ใชระบบบําบัดสมัยปจจุบันที่ถูกสุขลักษณะกวาเดิมมาก
หองสรงน้ํา
หองสรงน้ําไมเคยมีพุทธานุญาตมากอน ทรงอนุญาตเพียงแตหอง “ชันตาฆร :
เรือนไฟ” หรืออยางที่เรียกวา “หองอบตัว (sauna)” เทานั้น ซึ่งจะใชอบตัว นวดตัว เทานั้น จะไมมี
การอาบน้ํา ภายในหองนั้น แตจะออกมาชําระกายไดจากแมน้ําหรือลําธารที่อยูใกลๆ กัน
การสรงน้ําของพระสงฆไทย สมัยกอนก็อาศัยแมน้ําเชนกัน เพราะชุมชนเจริญ
ตามแหลงน้ํา สวนวัดในที่ดอนจะอาศัยสระ หนองน้ํา หรือบึงและรวมถึงการขุดบอน้ําในอารามดวย
ปจจุบัน วัดสวนใหญจะมีระบบประปา ทําใหการสรงน้ํามีความสะดวกสบายมากขึ้น

69
หอไตร
เปนอาคารที่สรางขึ้นเพื่อใชเก็บรักษาคัมภีรทางศาสนาหรือพระไตรปฎกนั่นเอง
ซึ่งอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งไดวา หอพระธรรมหรือหอธรรม หอไตรซึ่งเรียกหอธรรมนี้ ไมไดสรางขึ้น
เพื่อใหภิกษุเขาไปใชสอย หากแตสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่สักการะเคารพบูชาเทานั้น การที่ตองมีหอไตร
หรือเรือนไวเก็บพระธรรมคัมภีร เพราะคําสอนของพระพุทธองคไดมีการสังคายนาจากมุขปาฐะมาสู
การจารึกอักษรเพื่อมิใหเกิดความคลาดเคลื่อน การจัดหาที่เก็บรักษาจึงสําคัญและจําเปนยิ่ง อีกทั้ง
ชวยทําใหวัดนั้นๆ มีความหมายครบถวนในไตรลักษณ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
โดยทั่วๆ ไป แตละวัดจะมีหอไตรเล็กๆ 1 หลัง ตั้งอยูบริเวณที่สะดวกแกการเขา
ไปใชงานแบบหองสมุดของของเหลาภิกษุสงฆในวัด แตบางวัดที่ใหญโต ก็อาจมีมากกวา 1 หลังก็
ได มิไดมีกฎเกณฑตายตัวอะไร
ศาลาการเปรียญ
คําวา “เปรียญ” มาจากภาษาบาลีวา “บาเรียน” หมายความวา พระที่ไดเรียน
หรือพระนักเรียน ดังนั้น ศาลาเปรียญจึงหมายถึงศาลา หรืออาคารที่พระภิกษุใชเปนที่เลาเรียน
นั่นเอง
สวนการใชงานในบานเรานั้น จะใชสอยในลักษณะของอาคารอเนกประสงคคือ
ภิกษุและฆราวาสใชทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน การทําบุญเลี้ยงพระ การแสดงธรรมเทศนา
ฯลฯ ซึ่งตางจากประโยชนดั้งเดิมไปมาก ศาลาการเปรียญจัดวาเปนอาคารที่คอนขางใหญ เพราะ
สนองตอบตอกิจกรรมการใชงานในลักษณะเปนกลุม
นอกเหนือจากหนาที่ดังกลาวไปแลวนั้น ศาลาการเปรียญยังใชเปนที่ประชุมชน
เปนที่ประกอบพิธีสวดอภิธรรม ดังนั้น ภายในศาลามักมีธรรมาสนเทศน วางอยูตรงสวนทายของ
อาคารเสมอ รวมถึงการทําตั่งไมยาวเปนอาสนะสงฆในพิธีกรรมทางศาสนา หรือทําบุญเลี้ยงพระ
ดวยลักษณะของศาลาอาจเปนศาลาโถง หรือศาลาทึบ หรือกึ่งทึบก็มี
เมรุ
เปนอาคารซึ่งใชเปนที่ “ฌาปนสถาน” หรือ “ปลงศพ” หรืออยางที่เรียกกันทั่วไป
วา “เผาศพ” คําวา “เมรุ” นาจะเปนชื่อยอมาจาก “พระเมรุ” หรือ “พระเมรุมาศ” ซึ่งเดิมหมายถึง สิ่ง
ปลูกสรางที่ใชเปนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย ซึ่งเปนการรับเอาคติมาจาก
ขอมในลักษณะของการอวตารจากเทพลงมาเปนพระมหากษัตริย ซึ่งถูกหลอหลอมใหดูศักดิ์สิทธิ์
ผานพิธีกรรมทางศาสนา และรูปแบบสถาปตยกรรมโดยในทางสถาปตยกรรมก็พยายามจําลอง
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จักรวาลลงมาอยูในองคประกอบ สถาปตยกรรมทั้งรูปแบบและแผนผัง ซึ่งกําหนดอาคารที่อยู
กลางผังแทนเขาพระสุเมรุ ที่อยูโดยรอบเปนองคประกอบเสริมตามคติจักรวาล
ดังนั้น ปราสาทองคกลางจึงมีความหมายตอพระมหากษัตริยซึ่งทรงเปนเทวรา
ชาโดยสมมติในเชิงสัญลักษณ แตรูปแบบพระเมรุมาศ ในประเทศไทยเราปรับใชรูปลักษณะอาคาร
ที่เปนเรือนปราสาทยอดปรางคอยางของไทย โดยสวนยอดคงไวซึ่งคติเขาพระสุเมรุ อันเปนเรือนชั้น
ตางๆ ที่เปนที่ประทับของเหลาเทพเทวดาซึ่งเดิมทีเดียว อาคารประเภทนี้ถูกสงวนไวสําหรับบุคคล
ชั้นสูงเทานั้น มาในภายหลังจึงไดเกิดใชกับบุคคลทั่วไป
พัฒนาการความคิด ความเชื่อทางพุทธศาสนาในสังคมไทย
ในที่นี้จะไดศึกษาถึงจุดเริ่มตนแหงความเปนสังคมไทยนับแตในสมัยสุโขทัยลงมา
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 14
พุทธศาสนามีความมั่นคงมานับมาแตในสมัยพอขุนรามคําแหง ซึ่งมีการนิมนตพระ
มหาเถรสังฆราชปราชญซึ่งมีความรูในพระไตรปฎกจากเมืองนครศรีธรรมราชสูสุโขทัย โดยทานได
สืบสายพุทธศาสนาสายเถรวาท มาจากลังกา ทั้งนี้เพื่อทําใหพุทธศาสนา ในอาณาจักรสุโขทัย
บริสุทธิ์เพราะในดินแดนภาคกลางขณะนั้น พุทธศาสนาภาย ใตอิทธิพลของขอมปะปนอยูกับ
แนวคิดพุทธมหายาน และศาสนาพราหมณ สวนดินแดนทางตอนเหนือนั้นก็ไดรับอิทธิพลพุทธ
ศาสนามหายาน ซึ่งเนนไปในทางความเชื่อสูง สาระพุทธธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนี้โดยการโนมนําของ
พอขุนรามคําแหง จึงเปนสาระตามพระไตรปฎกบาลีอยางแทจริง โดยเชื่อวานาจะเปนสาระพุทธ
ธรรมในระดับศีลธรรม นอกจากนั้นคติความเชื่อบางประการก็มีเชนกัน ดังหลักฐานปรากฏในจารึก
ตางๆ อาทิ คติความเชื่อเรื่องพระธาตุ ซึ่งมิไดมีอิทธิปาฏิหาริยอยางใด แตก็มีคติความเชื่อเดิมใน
การนับถือ ผี หรือเทวดา อยูในสังคมเชนกัน
หลังจากสมัยพอขุนรามคําแหง พุทธศาสนาก็ปรับตัวไปในลักษณะมุงเนนความเชือ่ มี
ลักษณะปาฏิหาริยปะปน เนื่องมาจากนําคําสอนตามแนวคิดในคัมภีรบาลีที่เปนอรรถกถา ฎีกาและ
ปกรณพิเศษในลังกามาใช และไดกอตัวอยางชัดเจนยิ่งขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย
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สุภาพรรณ ณ บางชาง,งานวิจัยลําดับที่ 29 พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย กอน
สมัยสุโขทัย ถึง กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2536), 20.
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ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย โลกทัศนของผูคนไดถูกหลอหลอมขึ้นจาก เตภูมิกถา
หรือไตรภูมิพระรวง ซึ่งมีผลอยางมากตอแบบแผนการดําเนินชีวิตของผูคน พฤติกรรมทางสังคม
สวนใหญจะอยูบนพื้นฐานแหงการบําเพ็ญบุญ เกรงกลัวตอบาป การรับรูเรื่องโลกและชีวิตถูกตอง
ตามหลักพุทธธรรมถึงขนาด “เอาใจลงปลงใจเชื่อ” ซึ่งมีศีลเปนตัวกําหนดพฤติกรรมนั้น ทั้งนี้ไมใช
พฤติกรรมเฉพาะบุคคลเทานั้น แตหมายรวมถึงสาธารณะดวย อันทําใหเห็นไดวามีสวนสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในทางปกครอง เพราะผูคนจะอยูรวมกันอยางสันติสุข
รูจักกาลเทศะ และบุคคล แนวคิดการบํารุงพระพุทธศาสนาถูกเชิดชูวาเปนบุญยิ่งกวาบุญอยางอื่น
นับเปนความคิดที่โนมนําใหผูคนรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี 15
พุทธธรรมในบริบทสังคมสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนี้มีความสําคัญมาก ประสาน
อยูเปนฐานการศึกษาในสังคมทุกระดับ การศึกษาที่กลาวถึงนี้มิจํากัดเฉพาะแตศาสตรอยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น แตรวมเอาความรูเรื่องชีวิตและการปฏิบัติพัฒนาตน เพื่อประโยชนสุขแหงบุคคล
และสังคมสวนรวมดวย เราอาจนิยามการศึกษาไทย แบบมีพุทธธรรมเปนรากฐาน นี้ไดวา
“ความรูคือคุณธรรม” ซึ่งแตกตางอยางมากกับนิยาม “ความรูคูคุณธรรม” ที่เกิดขึ้นหลังการจัด
การศึกษาแบบใหมตามแบบตะวันตก ฉะนั้นความรูใดๆ ไมวาจะเปนเรื่องการทํามาหากิน การ
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม จึงมีภูมิปญญาแหงพุทธธรรมเปนเครื่องรองรับทั้งสิ้น16
ตองเขาใจวา การที่สามารถสรางโลกทัศน ของผูคนในสังคม ใหเปนไปในทิศทาง
ดังกลาวไดนั้น ยอมเกิดขึ้นภายใตบริบทสังคมไทยสมัยกอนที่เอื้ออํานวยดวย ฉะนั้นการที่จะสราง
โลกทัศนแบบเดิมขึ้นในสังคมปจจุบัน เพื่อโนมนําบุคคลใหเชื่อในบาปบุญคุณโทษในกรอบความคิด
แบบ เตภูมิกถา จึงเปนไปไมได
หากมองอยางเปนภาพกวางๆ จะเห็นไดวา พุทธธรรมอันเปนโลกทัศน ของผูคนใน
อาณาจักรสุโขทัยนับแตสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยลงมา ยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่องถึงสมัย
อยุธยา จะตางกันก็ตรงที่มีการนําคติทางความเชื่อของศาสนาพราหมณเขามาปะปนดวย ทั้งนี้คติ
ดังกลาวไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสงเสริมพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในฐานะ “เทวรา
ชา” ผานทางการปกครอง ดังจะเห็นไดจากพิธีกรรมในองคพระมหากษัตริยหลายพิธี ถึงแมจะมีการ
นําพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณมาใช แตก็ถูกนํามาปรับใชอยางสอดคลองกับโลกทัศนความเชื่อ
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ของคนไทยไดอยางดี เชน กอนงานพระราชพิธีอันเปนกิจกรรมทางศาสนาพราหมณ มักจะตอง
ดําเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนากอน เชน นมัสการพระรัตนตรัย เปนตน17
แตที่สําคัญคือ คติทางดานบุญฤทธิ์วิทยาที่ไมเกี่ยวของกับการปกครองไดเริ่มกอตัวขึ้น
และกลายเปนที่ยอมรับในสังคมอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการนําไปใชในการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจของผูคนในการศึกสงคราม รวมทั้งการแขงขันใหไดมาซึง่ ลาภ สักการะบางประการ เนื่อง
ดวยความรู ความคิด ในทางพระพุทธศาสนาของคนไทยไดรับการถายทอดสืบเนื่อง ดวยระบบ
กระบวนการทางศรัทธานําเปนสวนใหญอยูแลว การแตงเติมอิทธิปาฏิหาริยลงไปจึงเปนเรื่องงายตอ
การยอมรับ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเนื้อหาและความหมายของพุทธธรรมได ทําใหมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากหลักพุทธธรรมตามพระไตรปฎกเปนอยางมาก จนขาดความรูที่ถูกตองที่จะ
นําไปใชแกปญหาชีวิต และสังคมได ขาดกําลังในการธํารงคุณธรรม ตามคานิยมพฤติกรรมบุญ
ทามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแมการศึกษาเผยแผพุทธธรรมดวยวิธีการทางปญญานํา
ศรัทธาจะมีบาง แตก็มีอยูในวงจํากัดเทานั้น จึงไมเปนกําลังพอที่จะชวยแกปญหาทางศีลธรรมที่
เกิดขึ้นอยางรุนแรง เพราะการหลงในบุญฤทธิ์ และติดลาภ ยศ ไดทําใหโลกทัศน อันเปน
สาระสําคัญในไตรภูมิเดิมเปลี่ยนแปลงไป จนโลกทัศนและชีวทัศนไมสัมพันธกันดังเดิม จึงไมมีผล
ในทางประสานสันติสุขแกสังคม คนไทยสวนใหญไมอาจรักษาพุทธธรรมในสวนความประพฤติตาม
หลักศีลธรรมได เกิดการใชอํานาจในทางไมชอบ ทุจริตกันโดยทั่ว ทําใหเกิดการขัดแยงขึ้นระหวาง
มูลนายกับไพร นับเปนการสรางความออนแอใหแกสังคมเปนอยางมาก ลักษณะการขาดคุณธรรม
อยางรุนแรงในสมัยอยุธยาตอนปลายนี้เอง ที่เปนเหตุใหคนไทยขาดความรัก ความสามัคคี และ
นําไปสูการลมสลายแหงความรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยาที่มีมากวาสี่รอยปในที่สุด18
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทําใหคนมีสภาพ
ไมตาง ไปจากการถูกครอบงําในลัทธิบริโภคนิยม วัตถุนิยมแบบสมัยปจจุบัน การขาดศีลธรรมอยาง
รุนแรง มุงตักตวงผลประโยชนสวนตัวมากกวาคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม สนองความอยากได
ใครมี อันเปนกิเลสที่ไมมีจุดจบแหงความเพียงพอ จึงเสมือนการขุดหลุมศพรอเวลาตายอยางไม
เกรงกลัว นาเปนหวงที่ลักษณะสังคมเชนนี้กําลังปรากฏชัดในสังคมไทยปจจุบัน
ตอมาในสมัยกรุงธนบุรี ไดมีความพยายามกอรางสรางเมืองขึ้นใหม ซึ่งนําโดยสมเด็จ
พระเจาตากสิน เพื่อใหบานเมืองคืนสูความเปนปกแผน โดยมีการฟนฟูการพระศาสนาเปนอยาง
17
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มากควบคูกันไป ทั้งในสวนปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม สภาพสังคมไทยในตอนนั้นอยูในภาวะ
สงครามโดยตลอด ความเสื่อมโทรมของสังคมโดยเฉพาะดานศีลธรรมที่มีมาแตอยุธยาตอนปลาย
รวมถึงความเสียขวัญในครั้งเสียบานเมือง และความคุนชินในคติบุญฤทธิ์วิทยา เปนปจจัยอัน
สําคัญที่ทําใหผูคนยังคงยึดมั่นในอํานาจเหนือธรรมชาติ ลัทธิถือผี เทวดา ไสยศาสตรตางๆ เปน
อยางมาก ซึ่งนับเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการศึกษา และปฏิบัติพุทธธรรมตามระบบความรูและ
คานิยมพฤติกรรมบุญสูประชาชน ไมมีรากฐานที่มั่นคง
มาในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร นับแตรัชกาลที่ 1 ทรงพยายามเนนย้ําความรู ความ
เขาใจ และคติความเชื่อที่ถูกตอง ตามสาระพุทธธรรม เขามาประกอบกับความเชื่อเดิม ซึ่งเนนแต
ศรัทธาที่ปะปนอยูกับอิทธิฤทธิ์วิทยา โดยไมไดปฏิเสธมูลความเชื่อเดิม แตพยายามขัดเกลาใหมีจิต
โนมนําไปสูแนวทางการปฏิบัติตามอรรถกถา เนนไปที่ปญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง เนนความจริง
ตอโลกนี้ประกอบกับความเชื่อในโลกหนารวมกัน อีกทั้งมีการกําหนดกฎหมายบางประการเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคล โดยเนนไปที่กลุมเปาหมายสองกลุมคือ พระภิกษุ และขาราชการ ดวย
ทรงเห็นวา บุคคลทั้งสองกลุมมีอิทธิพลอยางมากตอสังคม ซึ่งหากทั้งสองกลุมนี้มีความประพฤติที่ดี
ก็จะชวยทําใหเกิดศีลธรรมอันดีแกสังคมโดยรวมได 19
ในสมัยรัชกาลที่ 2 ความเชื่อ ความคิดก็ยังคงสืบเนื่องลงมา แตมีการเนนย้ําเรื่องบาป
บุญคุณโทษ ที่ใหผลทั้งโลกนี้และโลกหนาซึ่งปรากฏหลักฐานชัดในวรรณกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นอยาง
มากมายในสมัยนี้ และมีการสงเสริมการเจริญสมาธิวิปสสนาทั้งในหมูภิกษุสงฆ
และ
ขาราชการ20
ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการประยุกตแนวทางการปฏิบัติตนของผูคนใหอยูในระดับ
ศีลธรรมมากขึ้น เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริง สงเสริม เนนความรู และการปฏิบัติโดยอาศัยปญญา
มากขึ้น แตทั้งนีก้ ็มิไดทิ้งแนวทางแหงศรัทธาตามบริบทสังคมไทยเดิม โดยเฉพาะมีการสงเสริม
การศึกษาปริยัติธรรมแกภิกษุสงฆมากกวาเดิมดวย
ในชวงสมัยธนบุรีตอเนื่องมาถึงตนกรุงรัตนโกสินทรนี้
ถือไดวาพระมหากษัตริยมี
บทบาทอยางมากในการจัดระบบระเบียบการศาสนา พระที่ประพฤติไมเหมาะสมเปนจํานวนมาก
ถึงกับตองโทษใหลาสิกขาเลยทีเดียว นับเปนการจัดระเบียบสงฆโดยรวมใหมีความเปนปกติเหมาะ
แกความเปนผูมักนอย และเปนแบบอยางอันดีใหแกสังคมไดอยางเหมาะสมในขณะนั้น ซึ่งถาเทียบ
กับปจจุบัน พระมหากษัตริยไมไดมีอํานาจโดยตรงควบคุมไมได ฝายบานเมืองก็ไมอยากยุง เพราะ
19

เรื่องเดียวกัน, 76 – 90.
20
เรื่องเดียวกัน, 68 – 69.
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งานศาสนามีผลตอฐานนิยม แตก็ยังไมแยเทาพุทธศาสนิกชนบางกลุม ที่มุงปกปดความผิดเพื่อ
ผลประโยชนของกลุมตน และพวกพอง
ในสมัยรัชกาลที่ 4 วิทยาการใหมๆ ของตะวันตกเริ่มแพรเขามาในบานเรา ประกอบกับ
การที่องคพระมหากษัตริยเอง ไดศึกษาพุทธธรรมขณะดํารงสมณเพศเปนเวลานานถึง 27 พรรษา
โดยทรงมุงตรงไปที่แกนคําสอน จึงทรงเลือกที่จะนําพุทธธรรมตามคําสอนในพระไตรปฎกใหเขามา
เปนหลักของสังคมมากขึ้น อีกทั้งมีการตั้งพระสงฆธรรมยุติขึ้นมา เพื่อเปนแบบอยางของสงฆที่มี
วัตรปฏิบัติอันงดงามควบคูไปกับพระสงฆเดิม ศีลธรรมที่ทรงเนนย้ําสูสังคม มุงเนนในทางปฏิบัติได
จริง ถึงกับมีการผอนปรนความเครงครัดของศีลธรรมลงมา เชน มิใหดื่มสุราเกะกะในที่ชุมชน แตถา
อยากดื่ม ก็ใหซื้อมากินที่บานแลวนอนเสีย เปนตน สิ่งที่เปนอิทธิปาฏิหาริย ไดถูกยกออกไป
เนื่องจากทรงเห็นวาไมใชวิธีการทางปญญา โดยเฉพาะโลกทัศนในไตรภูมิ ในแงของความเปนภูมิ
ทัศน ไดถูกปฏิเสธอยางชัดเจน เพราะความรูในวิทยาการสมัยใหมไดเขามามีบทบาทตอความคิด
ความเชื่อของผูคนในสมัยนั้นแลว แตก็ยังคงยอมรับกระแสกรรม และการเวียนวายตายเกิดอยู
สมัยรัชกาลที่ 4 นี้นับเปนจุดเริ่มตนแหงการเปลี่ยนแปลงของผูคน ทางความคิด ความ
เชื่อในพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน และเรื่องศีลธรรม ที่เคยเปนกฎสําคัญในการนําพาสังคมไปสู
สันติ ได ถูกสังคมลากไปแทน ที่เปนเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นวา โลกทัศนของผูคนตอการใชชีวิตได
เปลี่ยนแปลงไป จากความออนนอมและยอมรับเพื่อสังคม ไปสูการแข็งกราวเพราะเชื่อมั่นในอัตตา
ตนมากขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เงื่อนไขปจจัยในการรวมศูนยอํานาจทางการปกครอง การพยายาม
พัฒนาประเทศ และใหการศึกษาแกประชาชนตามอยางตะวันตก ทําใหพุทธธรรมถูกนํามาใชกํากับ
บทบาทหนาที่ของผูคนในพลเมือง เนนผลของการกระทําในปจจุบัน ของผูคนในแตละชนชั้น แตก็
มิไดปดกั้นการเลื่อนสถานะทางสังคม กลาวไดวานิยามการศึกษาที่วา “ความรูคูคุณธรรม” ได
เกิดขึ้นแลวอยางชัดเจนก็ในสมัยนี้เอง
ทําใหความหมายของพุทธธรรมแคบและลึกซึ้งนอยกวา
ความหมายในบริบทสังคมไทยเดิม
ในสมัยรัชกาลที่ 6 สืบเนื่องจากการจัดระบบการปกครองที่เปนแบบแผนมานั้นยังไม
สามารถควบคุมความประพฤติขาราชการที่ประพฤติมิชอบได อีกทั้งการรวมใจของคนในชาติตอกัน
ทั้งในระดับชนชั้นเดียวกันและตางชนชั้นกันยังไมกอรูปไดชัดเจน จึงทรงเลือกสาระพุทธธรรมมาใช
ใหตอบสนองอุดมการณ ชาติ-ศาสน-กษัตริย เนนย้ําใหทุกคนรักชาติ และประพฤติตนเปน
พลเมืองดีของชาติ
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มาในสมัยรัชกาลที่ 7 หลายๆ สิ่งยังคงไดรับการสืบทอดตอมา แตไดมีการสงเสริมการ
สรางวรรณกรรมพุทธศาสนาสําหรับเด็กขึ้น เพราะรัชกาลที่ 7 ทรงเห็นวาทุกวันนี้มแี ตผูสูงอายุ
เทานั้นที่จะมาใฝใจศึกษาหาความรูทางธรรมกัน จึงเปนแรงผลักดันใหฆราวาสผูมีการศึกษา แตง
หนังสือธรรมเผยแพรขึ้น โดยมีการตีความสาระพุทธธรรมไปตามความเขาใจของตน อันเปนเคา
กอใหเกิดสํานักพุทธธรรมที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัติอยางหลากหลายออกไปในเวลาตอมา
จากพัฒนาการดังกลาวขางตนทําใหมองเห็นวา พระมหากษัตริยไทยมีสวนสําคัญ
อยางมากตอการสรางโลกทัศนทางความคิด ความเชื่อตางๆ ของผูคนในสังคม ที่เห็นไดชัดคือใน
สมัยพระยาลิไท ที่ทําใหคน “เอาใจลงปลงใจเชื่อ” ไดอยางสอดประสานกับชีวทัศน ทําใหสภาพ
สังคมคอนขางปกติสุข
จุดเปลี่ยนที่นํามาซึ่งปญหาตางๆ นาจะเริ่มจากการที่พระมหากษัตริยในสมัยอยุธยา
นําระบบคติเทวราชาจากศาสนาพราหมณเขามาเสริมอํานาจบารมีทางการปกครอง
ลักษณะ
ความสัมพันธแบบเทพฯ ผูปกครอง ประสานอยูกับความศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ทําใหอิทธิฤทธิ์วิทยาตางๆ
กอตัวขึ้น และแทรกซึมเขาไปในระบบความคิดความเชื่อ ของผูคนในสังคมที่โนมนําไปในความ
ศรัทธาอยูกอนไดอยางงายดาย ความฟุงเฟอทางเศรษฐกิจ กับความหลงในทางบุญฤทธิ์นี้เองที่
นํามาซึ่งความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและความลมสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในที่สุด
การสรางเมืองในสมัยธนบุรีถึงตนกรุงรัตนโกสินทร นับเปนความพยายามอยางมากใน
การที่จะนําพุทธศาสนาในแบบสาระทางพุทธธรรมแทมารับใชสังคม
ในทางสรางเสริมศีลธรรม
เนื่องจากพระมหากษัตริยนาจะทรงทราบดีวา การปลอยใหศรัทธาทางบุญฤทธิ์วิทยาคมมาเปน
กระแสหลักในทางความคิด ความเชื่อจะนํามาซึ่งความเสื่อม ซึ่งปรากฏเปนตัวอยาง อยางชัดเจน
แลวในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา แตทั้งนี้ความคิดความเชื่อ ในทางศรัทธาก็ไมเคยหายไปจาก
ความรูสึกลึกๆ ของผูคนในสังคมเลย แตเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําใหผูคนมีความคิดลมลาง
ความคิดความเชื่อเกา ก็เกิดขึ้นจากวิทยาการตะวันตกที่แพรเขามาในประเทศตั้งแต รัชกาลที่ 4
เปนตนมา และทําใหโลกทัศนที่มีตอ ไตรภูมิพระรวงซึ่งเปนเครื่องมือสงเสริมพฤติกรรมบุญ ที่มี
อิทธิพลตอคนไทยมาเปนเวลายาวนาน มีอันตองลดบทบาทและความสําคัญลงเรื่อยๆ จนกลาว
ไดวาเครื่องมือที่สงเสริมพฤติกรรมใหอยูในระบบศีลธรรมตามหลักธรรมนี้ไมอาจใชไดผลอีกตอไป
แทจริงแลวคุณคาสาระพุทธธรรมมิไดลดนอยถอยไปไหนเลย เพียงแตผูคนในสังคมขาดความรู
ความเขาใจอยางถูกตองในพุทธธรรมตางหาก21
21

ประกิจ ลัคนผจง, “วัดดงแมนางเมือง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 32-33.
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วัดกับสังคมไทยสมัยกอน
วัดในสมัยกอนผูกพันกับวิถีชีวิตของผูคนมาก สรางคนในสังคมใหอยูรวมกันไดอยาง
ปกติสุข แตในปจจุบันสังคมดูจะมีแตปญหาซึ่งเกิดจากการกระทําของผูคนในสังคมนั้นเอง วัดจะ
เปนสถานที่เยียวยาใหแกสังคมได และนําพาสังคมไปสูความปกติดังเดิมอยางที่เคยเปนไดหรือไม
คงตองมาทําความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของวัดในสมัยกอน เพื่อจะไดนํามาคิดวิเคราะหถึงการ
สรางสรรคที่จะชวยบรรเทาปญหาในปจจุบันไดอยางเหมาะสมตอไป การทําความเขาใจอดีตจะทํา
ใหเราเขาใจปจจุบัน ความสําคัญในเรื่องนี้พระธรรมปฎกไดเคยกลาวไววา22
การจะมองหาคุณคา และความหมายที่แทจริงของสิ่งนั้นแลว (ในที่นี้ตองการอางถึง
สถาปตยกรรม) จะตองไมหลงผิดฉวยเอาลักษณะอาการตางๆ ที่มองเห็นหรือปรากฏในปจจุบันเปน
คุณคาและความหมายที่แทจริงของมัน แตจะตองศึกษา สืบสวน คนควา ใหลึกซึ้งลงไปในอดีต
จริงๆ ขอนี้ขอย้ําวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะในปจจุบันเราจะเขาใจกันอยางผิวเผินมากนอกจากรูและ
เขาใจแลว ยังตองพิจารณาตัดสินอีกวา จะพอในใจความใหมที่เกิดขึ้นในซากนั้นหรือวาจะดึงเอา
คุณคาและความหมายเดิมกลับมาใสคืนใหแกซากนั้นอีก หรือวาจะเอาไวแตคุณคาและความหมาย
เดิม และมาสรางรางสวมใหใหม หรือจะรักษาซากนั้นไวแลวมาสรางคุณคาและความหมายใหม
ใสลงไป หรืออาจถึงขั้นทําลายซากนั้นเลย นับเปนขอควรพิจารณาทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับอดีต
โดยทั่วไป และเรื่องของเอกลักษณที่สะสมกันมา
เรื่องนี้เปนสิ่งที่สมควรนํามาคิดเปนอยางยิ่งกับงานสถาปตยกรรม โดยเฉพาะวัดใน
สมัยปจจุบัน สิ่งที่เปนขอบกพรองควรไดรับการแกไข สิ่งใดไมสมสมัยเราก็ควรปรับเปลี่ยน เพื่อชวย
สงเสริมใหพุทธศาสนาในสวนวัฒนธรรมจะไดเจริญงอกงามยิ่งขึ้น โดยในเบื้องตนนี้จะไดทําความ
เขาใจถึงบทบาทความสําคัญของวัดและความสัมพันธของพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทยกันกอน
การตั้งวัดในสมัยกอนนั้นหากมองไปยังพระมหากษัตริยผูสราง นอกจากเพื่อเปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของพลเมือง และใหความหมายในความเปนศูนยกลางของชุมชน อยางวัดมหาธาตุ
แลว ก็อาจเปนไปเพื่อความตั้งมั่นของบานเมืองในการขยายตัวของชุมชนออก ไปดวยหากวัดใด
จัดตั้งวัดโดยคหบดี ก็จะเปนวัดที่มีขนาดใหญโต แตก็ไมอาจเทียบเทาไดกับวัดที่พระมหากษัตริย
สราง โดยที่นอกจากจะเปนการสรางเพื่อเอาบุญของคหบดีแลว บางครั้งก็เปนการจัดตั้งเพื่อหวังที่
จะเอาหนาดวย ในชุมชนที่ หางไกลจากศูนยกลางเมืองออกไป การจัดตั้งวัดก็จะเกิดขึ้นโดยชุมชน
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พระราชวรมุณ,ี พุทธศาสนากับสังคมไทย (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, 2525),
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นั้นเอง นับเปนความรวมมือรวมใจกัน เพื่อหวังจะไดบุญไดกุศลกันถวนหนา23 โดยในลําดับแรกอาจ
อาราธนาพระสงฆที่ชุมชนเคารพนับถือ มาตั้งวัด เพื่อจะไดไมตองเดินทางไกลไปทําบุญในทองที่อื่น
ใหลําบาก และหากมีวัดเกิดขึ้นในชุมชนของตน ก็จะเปนทางใหผูที่อยูในชุมชนใกลเคียงหรือยัง
กระจัดกระจายอยูมารวมทําบุญในทองถิ่นของตน24 ถือไดวาเปนการรวมใจ ของผูคนกอใหเกิด
ความสามัคคีขึ้นได นับเปนรากฐานแหงความเขมแข็งของชุมชนในสมัยกอน และการจัดตั้งใน
พื้นที่ใดๆ ก็ตาม มักจะจัดตั้ง ควบคูไปกับการสราง ศาลพระภูมิประจําหมูบา น25 (เขาใจวาคือ
อยางเดียวกับที่เรียกวา ศาลผี หรือ ศาลปูตา ซึ่งเปนวิญญาณบรรพบุรุษ) การสรางวัดในลักษณะ
ชุมชนจัดตั้งกันเองนี้ จึงอาจไมใหญโตเหมือนที่พระมหากษัตริยหรือ คหบดีเปนผูสรางหากเปน
หมูบานขนาดเล็ก ก็อาจจะมีแคโบสถ ซึ่งเปนเรือนเครื่องผูกดวยซ้ํา หรือมีแคศาลาการเปรียญ ซึ่งใช
เปนที่ประกอบการบุญ ของคนในชุมชน พรอมกับใชเปนที่พํานักสงฆไปในตัวดวย26 การที่วัดแตละ
แหงจะมีขนาดใหญหรือเล็ก จึงขึ้นอยูกับฐานะของผูสรางเปนสําคัญ
วัดในสมัยกอนนั้น เมื่อจัดตั้งแลวก็จะไดรับการดูแลอุปถัมภ เปนอยางดี ไมวาจะเปน
วัดที่สรางโดยใครก็ตาม การดูแลวัดนั้นอาจเกิดจากประชาชนที่หลวงมอบแรงงานในหมูบานตางๆ
ใหแบงกันดูแลรับผิดชอบ แรงงานเหลานี้เรียกวา “ขาสวยหลวง” ซึ่งจะไมตองเสียภาษี และแรงงาน
ใหแกรัฐอีกเลย โดยผูดูแลวัดนี้มีหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติตอพระภิกษุสงฆและวัดดังนี้คือ27
ซึ่งคนดูแลวัดนี้ยังแบงออกไดเปนสองประเภทคือ
1. ขาพระ ซึ่งเปนแรงงาน ที่อยูบาน แตจะจัดเวลามาชวยทางวัด
2. อารามิกทาสเปนแรงงานชนิดที่ถูกยกใหแกวัดเลยมีฐานะตกทอดถึงลูกหลาน แตจะ
เปนอิสระไดก็ดวยการนําเงินมาไถ
23

โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม,

2539), 12.
24

เรื่องเดียวกัน, 11.
25
พระยาอนุมานราชธน [เสถียรโกเศศ], ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม (นครหลวง : สํานัก
พิมพบรรณาคาร, 2515), 363.
26
พระยาอนุมานราชธน [เสถียรโกเศศ], ชีวิตชาวไทยสมัยกอน (นครหลวง : สํานัก
พิมพบรรณาคาร, 2515), 129 – 133.
27
สุภาพรรณ ณ บางชาง,งานวิจัยลําดับที่ 29 พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย กอน
สมัยสุโขทัย ถึง กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2536), 240 – 245.

78
จะเห็นไดวาการจัดตั้งวัดสมัยกอน จะไดรับการดูแลเปนอยางดี ถึงกับมีขารับใชพระ
อยางแนนอน ไมปลอยใหวัดเกิดขึ้นและดําเนินตอไปตามบุญตามกรรม แตคติการนิยมบุญอันเปน
ที่ยิ่งจากการสรางวัดนี้ก็ทําใหวัดเกิดขึ้นอยางมากมาย จนปรากฏวามีวัดรางเกิดขึ้น ซึ่งนาคิดถึง
สาเหตุแหงการเสื่อมโทรมของวัดรางแหงนั้นเชนกัน ยกตัวอยางเชน อาจเปนไดวาเปนวัดที่สรางขึ้น
เฉพาะตระกูล จึงขาดการบํารุงจากชุมชน หรืออาจมีการยายถิ่นฐานของผูคนไปที่อื่น เนื่องจากเกิด
โรคระบาด เปนตน
ความสัมพันธของวัดกับสังคมนี้ หากมองในลักษณะการเกี่ยวของของบุคคลกลุมตางๆ
แลว อาจแบงไดเปนสามกลุมดวยกัน ซึ่งจะมีบทบาทหนาที่ และความสัมพันธกับวัดแตกตางกันไป
คือ
1. พระมหากษัตริย
2. พระสงฆ
3. ประชาชน
พระมหากษัตริย
ในทางสังคมแลว ถือวาเปนบุคคลสําคัญที่จะจัดสรางวัดขึ้นในชุมชน เนื่องจาก
เปนผูมีความพรอมในกําลังทรัพย การจัดตั้งวัดของพระมหากษัตริยจะเปนไปในลักษณะการแสดง
ศักยภาพ หรือพระบรมเดชานุภาพของพระราชา ประกอบไปกับความเมตตาตอพสกนิกรในการ
ชวยทํานุบํารุงศาสนาใหประชาชนมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณ
จึงแสดงความเปนกษัตริยที่
สมบูรณโดยเปนทั้งจักรพรรดิราช และ พระมหาธรรมราชา วัดที่สรางโดยพระมหากษัตริยจะเปน
เสมือนตัวแทนแหงสถานะขององคพระมหากษัตริยที่มีความวิจิตรบรรจง สวยงามยิ่งใหญ เปนวัด
คูบานคูเมือง หรือเปนวัดสําคัญเพื่อประกอบการบุญของพระองคและผูคนในปกครอง วัดจึงเปน
เสมือนสื่อแทนอํานาจในทางดิ่งของพระมหากษัตริยในทางการปกครอง อีกทั้งยังแสดงถึงความ
เมตตาของพระองค โดยมีการเชื่อมความสัมพันธของพระมหากษัตริยกับประชาชนของพระองค
ผานกิจกรรมงานบุญของพระราชสํานักในโอกาสสําคัญตางๆ ที่จะทรงโปรยทาน หรือ จัดมหรสพ
สมโภชอยางรื่นเริง รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาปริยตั ิธรรมแกพระภิกษุสงฆ และบํารุงอุดหนุน
วัดดวยปจจัยไทยทานตางๆ วัดจึงเปนสื่อแสดงถึงความสัมพันธของพระมหากษัตริยกับประชาชน
ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ กลาวไดวาการใชอํานาจของพระมหากษัตริยทางการปกครองผานทาง
ศาสนาที่เห็นไดชัดคือ การออกกฎหมายควบคุมความประพฤติ ของผูคนในสังคมผานทางระบบ
คานิยมพฤติกรรมบุญ ทางศาสนา อีกทั้งยังทรงควบคุมพฤติกรรมสงฆดวย หากพบพระสงฆ
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ประพฤติผิดจากธรรมวินัยรายแรง ก็จะทรงใหลาสมณะเพศเลยทีเดียว ดังตัวอยางที่มีใหเห็นใน
สมัยกรุงธนบุรีเปนตน28
พระสงฆ
โดยหนาที่หลักของพระสงฆแลวนั้น คือการเรียนรูฝกฝนปฏิบัติตนในทางที่จะ
กาวไปสูหนทางแหงพระนิพพาน อยางองคพระศาสดา เปนตัวอยางที่ดีงามใหแกสังคม29 เมื่อเปน
เชนนี้ก็จะสรางศรัทธาใหเกิดแกชาวบานได ชาวบานก็จะทําบุญตักบาตร อุดหนุนบํารุงวัด ใหทานมี
เวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ โดยไมตองหวงเรื่องการดํารงชีวิต ความที่พระตองพึ่งชาวบานอยางนี้ จึง
ควรที่จะชวยชาวบานอยางถอยทีถอยอาศัยกัน ในการอบรมกุลบุตรใหการศึกษา สั่งสอนศีลธรรม
แกชุมชน นอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาแลว บางครั้งภิกษุสงฆอาจตองทําหนาที่ หมอยา, หมอ
ดู, หมอเวทมนตตางๆ ตลอดจนเปนตุลาการใหชาวบานดวย เพราะชาวบานเห็นวาทานเปนผูทรง
ศีลยอมเที่ยงธรรม หนาที่ตางๆ เหลานี้ลวนเกิดจากความตองการของชุมชน แมวาหนาที่บางอยางดู
จะขัดกับหลักการโดยแทของพระพุทธศาสนาอยูบาง แตการทําหนาที่โดยมีปญญา เอาหลักแทแหง
พุทธธรรมกํากับลงไปดวย โดยมีวธิ ีในการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์เขากับความเชื่อแบบ
ชาวบานใหไดอยางเหมาะสมและตอเนื่อง ก็นาจะชวยใหศรัทธาของชาวบาน เปนศรัทธาที่สวาง
ขึ้นเรื่อยๆ ได30
ความที่พระในสมัยกอน มีความผูกพันกับชุมชนมาก สวนหนึ่งก็เพราะเปนลูก
เปนหลานของคนในชุมชนนัน้ เอง ญาติพี่นองเวลาไปวัดจึงเรียก พระภิกษุเปน หลวงพอ, หลวงปู
หรือหลวงตา แมภายหลัง จะไมไดเปนญาติกันจริงๆ ก็ยังคงนิยมเรียกเชนนั้นอยู31 แมวาพระสงฆจะ
ไดรับการยกยองและมอบหนาที่สําคัญๆ ใหทานเปนผูดูแลดวยความวางใจ แตบางครั้งพระสงฆก็มี
ความประพฤติที่ไมเหมาะสมได ทั้งนี้อาจเนื่องดวยไมไดบวชเขามาเพื่อหวังศึกษาธรรมะและดําเนิน
รอยตามพระพุทธองคอยางแทจริง ถึงกับในสมัยกอนปรากฏวาพระสงฆบวชแลวก็ยังอยูบานทํา
28

เรื่องเดียวกัน, 73.
29
พระยาอนุมานราชธน [เสถียรโกเศศ], ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม (นครหลวง : สํานัก
พิมพบรรณาคาร, 2515), 364.
30
ฐิติมา คุณติรานนท, พุทธธรรมกับอุดมการณสําหรับศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพโกมลคีมทอง, 2542), 42.
31
พระยาอนุมานราชธน [เสถียรโกเศศ], ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม (นครหลวง : สํานัก
พิมพบรรณาคาร, 2515), 134.
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การทํางาน หมายปองวัตถุสิ่งของ หรือเลวรายกระทั่งคาสุรายาฝนก็ม32ี จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ไดรับการตรวจสอบจากสังคมอยูเสมอ ความเลวรายของพฤติกรรมสงฆดังกลาวขางตนนั้น ปรากฏ
เปนหลักฐานในสมัยอยุธยาตอนปลาย สะทอนใหเห็นภาพสังคมในเวลานั้นไดอยางดี วาเลวราย
เพียงใด หากประชาชนนิ่งนอนใจใหพระสงฆประพฤติเชนนั้นไดแลว ประชาชนก็คงจะมีพฤติกรรมที่
ขาดศีลธรรมไปไมตางกัน
ประชาชน
วัดนอกเหนือจากเปนสถานที่ ซึ่งเปนที่พึ่งทางใจของบุคคลแลว ยังทําหนาที่อีก
หลายๆ ประการจนกลาวได วามีความสําคัญตอประชาชนในฐานะเปนศูนยกลางของชุมชนเลย
ทีเดียว โดยเฉพาะหนาที่หลักที่สําคัญตอประชาชนคือ การเปนสถานที่ใหการศึกษา อบรมบม
ศีลธรรมแกประชาชน สมัยกอนนั้นเด็กเล็กๆ พอแมมักจะนําไปฝากวัดไว ใหพระชวยดูแลกอน
ออกไปทําไรไถนา พระก็จะดูแลและอบรมสั่งสอนให โดยเด็กๆ เหลานั้นก็จะไดรับการฝากตัวเปน
ลูกศิษยพระดวย การเรียนในวัยเด็กมักเปนไปในลักษณะเรียนไป เลนไป โดยอาศัยสถานทีใ่ นวัดคือ
ตามรมไมหรือหลังโบสถนั่นเอง33 โดยสอนกันแบบใหความรูคอยแทรกซึมเขาไปทีละนอย เพราะ
การศึกษาในสมัยกอนไมไดเหมือนปจจุบัน และพอแมก็มิไดตองการใหลูกหลานที่ยังเล็กตองไดรับ
การศึกษาอบรมอยางลึกซึ้งเทาใดเนื่องจากเห็นวาไมจําเปนตอการดําเนินชีวติ นัก34 ตอเมื่อโตขึ้นมา
พอบวชเรียนได ชายไทยทุกคนก็จะบวชเรียน แตมิไดเปนไปเพื่อเขากระแสแหงนิพพานเปนสําคัญ
อาศัยเปนการบวชทดแทนบุญคุณพอแม หรือเพื่อใหมีความรูในการสงเสริมใหเกิดความกาวหนาใน
ฆราวาสเพศเสียมากกวา
นอกจากประชาชนจะไดศึกษา อบรมจากพระโดยตรงแลว ก็อาจเรียนรูโดย
อาศัยศิลปกรรมในวัดก็ได ซึ่งไดแก จิตรกรรมฝาผนังที่เปนเรื่องราวตางๆ ในทางศาสนา อันมีคติ
แหงศีลธรรมแทรกอยูในเรื่องราวเหลานั้นโดยตลอด

32

สุภาพรรณ ณ บางชาง,งานวิจัยลําดับที่ 29 พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทย กอน
สมัยสุโขทัย ถึง กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2536), 68.
33
พระยาอนุมานราชธน [เสถียรโกเศศ], ชีวิตชาวไทยสมัยกอน (นครหลวง : สํานัก
พิมพบรรณาคาร, 2515), 149 – 153.
34
เรื่องเดียวกัน, 135.
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ประชาชนที่เขาวัดจะไปพึ่งพิงพระสงฆในเรื่องตางๆ ดังไดกลาวแลวในเบื้องตน
กอนหนานี้ นอกจากนี้ประชาชนก็ใชวัดเปนสถานที่จัดงานประเพณี เพื่อการพบปะสังสรรค กัน
อยางสนุกสนานรื่นเริง อันเปนการดึงใหคนทุกเพศทุกวัยใหเขาวัด และฝกกิจกรรมสัมพันธตอบุคคล
ในวัยตางๆ อยางเหมาะสมตามควร
งานสนุกสนานรื่นเริงตามประเพณีนี้ชวยใหหนุมสาวเขาวัดได แมวา จะไมไดรับ
ผลอยางเต็มที่ในดานการอบรมศีลธรรม แตอยางนอยก็ชวยใหบุคคลมีใจโนมนําในการเขาวัด และ
ไดพบเห็นสิ่งดีงามตางๆ ผานทางจิตรกรรม หรือแบบอยางพฤติกรรมบางอยาง ตางจากคนในสมัย
ปจจุบันบางสวนที่ไมอยากจะเขาวัดแมจะจัดงานรื่นเริงอยางไรก็ตาม

บทที่ 4
ศิลปะสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ และกรณีศึกษา
พื้นที่โครงการวัดนวมินทราวาสตั้งอยูใ นกรอบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปน
พื้นที่เชื่อมตอระหวางภาคกลางและภาคใต อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรม
ไทยอันเปน เอกลักษณของทั้งภาคกลางและภาคใต การศึก ษารูป แบบศิลปะสถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของนั้น เพื่อนําไปสูสวนหนึ่งของแนวคิดในการออกแบบวัดนวมินทราวาส ใหมีเอกลักษณ
สอดคล อ งกั บ ความสํ า คั ญ ในแง ข องประวั ติ ศ าสตร ศิล ปะสถาป ตยกรรมประการหนึ่ ง และ
ความสําคัญในฐานะความภาคภูมิใจของคนไทย และคนในพื้นที่ในการสืบสานงานสถาปตยกรรม
ไทยอันทรงคุณคาอีกประการหนึ่ง และเพื่อเทิดพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 9 เปนประการสุดทาย
ในการศึกษาศิลปะสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ ในการจัดทําโครงการวัดนวมินทราวาส
จะเนนบทสรุปเพื่อนําไปใชในการออกแบบเปนสําคัญ ประกอบดวย
1. ศิลปะสถาปตยกรรมเมืองเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
2. ศิลปะสถาปตยกรรมไทยภาคใต
3. ศิลปะสถาปตยกรรมศรีวิชัย
1. ศิลปะสถาปตยกรรมเมืองเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
รูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมเมืองเพชรบุรี ที่เห็นไดชัดเจน และนํามาใชพิจารณาใน
การออกแบบคือ
1.1 ศิลปะสถาปตยกรรมสกุลชางเพชรบุรี
ความหมายของสถาปตยกรรมสกุลชางเพชรบุรี อาจารยประยูร อุลุชาฏะกลาวถึง
ความหมายของสกุลชางวาใชเรียกชื่อชางที่สรางสรรคงานศิลปะแตละสมัยวาสกุลชางเชน สกุล
ชางสุโขทัย สกุลชางรัตนโกสินทร เปนตน1 ฉะนั้น งานสถาปตยกรรมสกุลชางเพชรบุรีหมายถึง

1

ประยูร อุลุชาฏะ [น.ณ.ปากน้ํา], พจนานุกรมศิลปะ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมือง
โบราณ, ๒๕๓๐), ๓๐๖
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กลุมชางที่ทํางานตามแนวคิดเทคนิควิธีการออกแบบ และฝมือชางในแนวทางเดียวกันโดยทั่วไปจะ
ผลิตผลงานที่เปนแบบแผน และฝมือทางการชางเฉพาะในกลุมของตน ดังนั้นงานสกุลชางเพชรบุรี
ก็คือ แนวทางของการทํางานในกลุมชางดังกลาวที่ทําขึ้นเมืองเพชรบุรี 2
สถาปตยกรรมที่สําคัญ โดยเฉพาะอาคารทางศาสนาที่มีรูปแบบสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ที่พบในเมืองเพชรบุรี และสถาปตยกรรมเหลานี้ยังทรงคุณคาที่สมบูรณ ไมถูกดัดแปลง
ซอมแซมไปมาก มีลักษณะและพัฒนาการที่แสดงถึงความเปนกลุมชางเฉพาะตน ที่คอนขาง
ชัดเจนที่เรียกไดวาสกุลชางเพชรบุรีนั้น ปรากฏดวยกัน 6 วัด คือ
1. วัดมหาธาตุวรวิหาร
2. วัดใหญสุวรรณาราม
3. วัดไผลอม
4. วัดเกาะแกวสุทธาราม
5. วัดสระบัว
6. วัดเขาบันไดอิฐ 3
สถาปตยกรรมสวนใหญที่ปรากฏในวัดดังกลาวขางตน มีพระอุโบสถ วิหารศาลา
การเปรียญ และเจดีย สถาปตยกรรมดังกลาวลวนสําคัญยิ่ง และนําไปใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบไดโดยกลาวคือ
มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่ชัดเจน สมัยอยุธยาตอน
ปลายหมายถึง ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2173 – 2310 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ถึงพระ
เจาเอกทัศน4 พระอุโบสถและพระวิหารสมัยนี้ ฐานอาคารเปนฐานสิงห หรือฐานปทมที่แอนโคง
ทรวดทรงชะลูดสอบขึ้นขางบน อาคารดานหนาเชิดดูคลายๆ กับรูปเรือสําเภา5 มีการเจาะหนาตาง
เพิ่มมากขึ้น เพราะระบบโครงสรางรับเครื่องบนแข็งแรง บางวัดยังคงใชเสาภายในรับโครงสราง
หลังคาอยู เชน พระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม และพระอุโบสถวัดไผลอม ลวดลายปูนปนประดับ

2

สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญ, “การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอน
ปลายในเมืองเพชรบุร”ี (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร สถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 76.
3
เรื่องเดียวกัน, 2.
4
กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 162.
5
เรื่องเดียวกัน, 162
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สวนตางๆ ของอาคาร มีความออนชอย และมีลักษณะเปนลวดลายแบบประดิษฐมากขึ้น เชน ลาย
หนาบันพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม พระอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ เปนตน
องคประกอบทางสถาปตยกรรม และงานศิลปกรรมตกแตง มีคุณคาดานตางๆ
อยางสมบูรณ องคประกอบทางสถาปตยกรรม ทั้งที่เปนองคประกอบ สวนโครงสรางและ
องคประกอบทางศิลปกรรม ลวนมีคุณคาดานตางๆ ทั้งสิ้น เชน คุณคาทางดานประวัติศาสตร
คุณคาทางดานแบบอยาง ลวดลายหนาบัน พระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม ปนเปนลายกานขาด
ชอหางโต มีตัวภาพอยูตรงกลาง ถือเปนลวดลายปูนปนที่มีรูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย สกุลชาง
ในละแวก
เพชรบุรีอยางสมบูรณและในขณะเดียวกันสงอิทธิพลใหหนาบันพระอุโบสถวัดอื่นๆ
เดียวกันเชน หนาบันพระอุโบสถวัดสระบัว พระอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ เปนตน เสมาวัดสระบัว เปน
เสมาที่ชางไดออกแบบฐานอยางสมบูรณทั้งดานคติ ความหมาย และความงดงาม
สถาปตยกรรม และองคประกอบดานศิลปกรรม ไมเคยถูกซอมเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ในการปฏิสังขรณโบราณที่ดีที่สุดนั้น คือ การรักษารูปแบบโบราณสถานนั้น
ใหเหมือนเดิมที่สุด เพื่อรักษาคุณคาในดานตางๆ เอาไวใหมากที่ สุดสถาปตยกรรมและ งาน
ศิลปกรรมสมัยอยุธยาในเมืองเพชรบุรีนั้นยังปรากฏสภาพเดิมมากที่สุด และยังคงแสดงรูปแบบ
สมัยอยุธยาที่ชัดเจนนั้น พบที่วัดดังกลาวจํานวน 6 วัดในขางตน สถาปตยกรรมภายในวัดมหาธาตุ
วรวิหาร แมวาจะถูกซอมแซมเปลี่ยนแปลงไปมาก แตที่สําคัญยังคงรักษาสภาพ แผนผังและ
โครงสรางทางสถาปตยกรรม แบบสมัยอยุธยาเอาไวไดอยางสมบูรณ ศาลาการเปรียญวัดใหญ
สุวรรณารามแมวาเปนศาลาไมที่มีอายุเกาแก แตยังคงสภาพที่สมบูรณ แมวาจะถูกซอมแซมใน
สวนที่ชํารุดแตก็ไมทําใหเสียรูปแบบทางสถาปตยกรรม
ในดานงานศิลปกรรมตกแตง เชน งานจิตรกรรมฝาผนังทั้งภายในพระอุโบสถวัด
ใหญสุวรรณาราม และในพระอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จะมีสภาพชํารุดดวยเหตุปจจัยตางๆ
แตก็ยังคงสภาพสมบูรณที่ยังคงรูปแบบจิตรกรรมของเดิมไวอยางชัดเจน อีกประการหนึ่งจิตรกรรม
ฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม มีเทคนิคและวิธีการเขียนที่แปลกกวาที่อื่นๆ เปน
ลักษณะโครงสีบาง เขียนแบบใชน้ําสี น้ําสีจึงซึมเขาไปฝงในเนื้อปูน ซึ่งมีการเตรียมผนังปูนเปน
อยางดีทําใหจิตรกรรมอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมหลุดรอนอยางที่อื่น จึงถือไดวา มีความสําคัญ
ทางดานศิลปกรรม
มีรูปแบบ และการพัฒนาตามลักษณะ สกุลชางเพชรบุรี ที่ชัดเจนสถาปตยกรรม
สมัยอยุธยาตอนปลายในงานสกุลชางเพชรบุรีนั้น โดยเฉพาะพระอุโบสถ พระวิหารนั้น ถือไดวา
เปน สถาปตยกรรมประเพณีที่มีศักดิ์ และพัฒนาการ สถาปนิกเมืองเพชรบุรีมีวิธีและระเบียบใน
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ทางการออกแบบไปในทางเดียวกัน สามารถจัดเปนกลุมชางเดียวกันได มีความงามของสัดสวน
และการตกแตงทางดานศิลปกรรม มีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากกลุมชางอื่นๆ อยาชัดเจน เชน
งานประติมากรรมปูนปน ประดับสวนตางๆ ของอาคาร งานจิตรกรรมฝาผนังตกแตงภายในมี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดน6
1. วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดมหาธาตุวรวิหาร ตั้งอยูในเขตตําบลหนองกระแซง อําเภอเมือง ฯ เปนวัด
สําคัญคูบานคูเมืองเพชรบุรีมาแตสมัยอยุธยา มีลักษณะพิเศษคือ มีพระปรางคหายอด ลอมรอบ
ดวยพระระเบียงคด ที่หนาบันพระวิหารหลวงประดับลวดลายปูนปนศิลปะสมัยอยุธยา มีความ
งดงามมาก ใบเสมา เปนใบเสมาคูสมัยอยุธยาตอนปลาย ทําดวยหินทรายแดง จําหลักลวดลาย
ทั้งใบ
พระปรางควัดมหาธาตุฯ เปนพระปรางคหายอด ตั้งตระหงานเปนสงา อยูกลาง
เมืองเพชรบุรี ความสูงถึงยอดนภศูล ประมาณ 55 เมตร รอบฐานยาว 120 เมตร สันนิษฐานวามี
อายุมากกวา 1,000 ป หลักฐานจากสมุดเพชรบุรี ระบุวาไดพบอิฐสมัยทวาราวดี บริเวณปาชาวัด
มหาธาตุ ฯ ดานที่อยูติดกับวัดแกนเหล็ก เปนแผนอิฐยาวประมาณหนึ่งศอก ปดทับอยูบนหลุมฝง
ศพ มีซากโครงกระดูกหนึ่งโครง มีอักษรจารึกที่แผนอิฐนั้นมีความวา "ขาพเจาจีนแดง ไดสรางพระ
ปรางคไวไมสําเร็จ ขอใหขา พเจา ไดสรางพระปรางคนี้อีกตอไป" พระปรางควัดมหาธาตุ ไดรับการ
บูรณะปฏิสังขรณในสมัยรัตนโกสินทรมาโดยตลอด ปรากฏหลักฐานวาไดมีการบูรณะมาแลว 5
ครั้ง คือ
ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.2357 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ครั้งที่สอง เมื่อป พ.ศ.2406 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ได
โปรดเกลา ฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) สมุหพระกลาโหม และพระเพชรพิไสยศรี
สวัสดิ์ (ทวม บุนนาค) รักษาการเจาเมืองเพชรบุรี รวมกันบูรณะปฏิสังขรณ
ครั้งที่สาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคได
พระราชทานพระราชทรัพย โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาสุรพันธพิพิสุทธ (เทศ บุนนาค) ทําการ

6

ปฏิวัติ ทุยอน, ”วัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 183.
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บูรณะปฏิสังขรณองคพระปรางค โดยกอใหสูงระดับหนึ่งแลว แตยังไมเสร็จองคพระปรางคก็พังลง
มา จึงไดกอขึ้นไปอีกประมาณสี่ศอก งานคางอยูเพียงเทานั้น เนื่องจากเจาพระยา ฯ ถึงแก
อสัญกรรมเสียกอน
ครั้งที่สี่ เมื่อป พ.ศ.2471 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระ
สุวรรณมุนี (ชิด) เจาอาวาส ไดมอบใหนายพิณ อินฟาแสง เปนผูออกแบบ และขออนุญาต
บูรณะปฏิสังขรณตอทางราชการ ไดทําการบูรณะปฏิสังขรณแลวเสร็จเปนองคพระปรางคหายอด
แตยังไมมีลวดลายตกแตงภายนอก เพราะทุนทรัพยหมดลง ใชเวลาดําเนินการอยู 1 ป 11 เดือน
รวมเงิน 13,000 บาท ในการบูรณะครั้งนี้ไดพบตลับลายครามบรรจุพระพิมพขนาดเล็ก เปน
พระพุทธรูปทองและเงิน และพบพระบรมสารีริกธาตุจํานวนสององค
ในป พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จ
พระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ไปยังวัดมหาธาตุ ฯ ไดพระราชทานทรัพยสวนพระองค
จํานวน 1,500 บาท รวมบูรณะปฏิสังขรณพระปรางคดวย ไดมีผูรวมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราช
กุศลเปนจํานวนมาก การบูรณะแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ.2479 เปนพระปรางคที่สูงใหญสงางาม
ประกอบดวย ศิลปะปูนปนอยางวิจิตรงดงาม รวมคากอสรางเปนเงิน 20,000 บาท
ครั้งที่หา ในรัชสมัยปจจุบัน พระเทพสุวรรณมุนี เจาอาวาส ไดทําการบูรณะ เมื่อ
ป พ.ศ.2535 ใชเวลาประมาณปเศษ โดยใชเงินจากผูมีจิตศรัทธา เปนเงิน 11 ลานบาทเศษ
พระวิหารหลวง มีงานประติมากรรมที่หนาบัน และงานจิตรกรรมในพระวิหาร
หลวงดังนี้
หนาบัน เปนฝมือของชาวเพชรบุรี สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ปนเปนรูปพระ
นารายณทรงสุบรรณ และหนุมานแบกครุฑ ประกอบดวยลายกานขด สวนลางของหนาบันทําเปน
รูปเทพพนม ชอฟาและหางหงสก็ปนเปนรูปเทพพนมเชนกัน
ภาพจิตรกรรม บริเวณขื่อ เพดาน และผนังดานหนาพระประธาน ระหวางชอง
ประตู เปนภาพพุทธประวัติผนังทิศเหนือตอนบนสุด เขียนลายเสนลวดลูกฟกกามปู ถัดลงมาเขียน
ภาพเทพชุมนุมสามชั้น ชั้นละ 29 องค แตละชั้นมีลายเสนลวดกัน้ แบงระดับ ระหวางองคเทพมีพัด
กั้น ตรงลายลูกฟกที่เสนลวด เขียนชื่อผูบริจาคเงินไวทุกชอง ระหวางชองหนาตาง แบงผนัง
ออกเปนเจ็ดหอง เขียนภาพทศชาติชาดก ผนังดานทิศใต จัดผนังแบบเดียวกับดานทิศเหนือและ
เขียนภาพคลายกัน แตจํานวนเทพชุมนุมแตละชั้นมีนอยกวา สมเด็จ ฯ กรมพระยานริศรานุวตั ิวงศ
ทรงพระนิพนธในจดหมายเหตุระยะทางไปมณฑลราชบุรี ร.ศ.121 ไดกลาวถึงภาพจิตรกรรมใน
พระวิหารหลวงไว มีความตอนหนึ่งวา "ผนังขางบน ดานหนามีมารประจญ ดานขางเทพชุมนุม
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หลังทาวมหาชมพู ขางลางเรื่องมหาชาติ เห็นจะราวพระยอดฟา ไมสูเกานัก ไมสูดี แปลกแตเทพ
ชุมนุมมีวิทยาธรนั่งดวย เห็นจะเอาอยางวัดใหญ"7

ภาพที่ 22 วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ที่มา : วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/petchaburi7.htm
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2. วัดใหญสุวรรณาราม8
วัดใหญสุวรรณารามวรวิหาร ตั้งอยูในเขตตําบลทาราบ อําเภอเมืองฯ เปนวัดทีม่ ี
มาแตสมัยอยุธยา ไมปรากฏหลักฐานการสรางที่แนชัด สันนิษฐานวา ไดมีการบูรณะปฏิสังขรณ
ครั้งใหญ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาเสือ โดยพระสุวรรณมุนี ที่ไดเปนสมเด็จพระสังฆราชแตงโม ใน
เวลาตอมา
อุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม เปนอาคารทรงไทย กออิฐถือปูนไมมีชองหนาตาง
ผนังดานหนา (ทิศตะวันออก) เจาะเปนประตูสามชอง ประตูชองกลางมีขนาดใหญ ตั้งอยูสูงกวา
ประตูทั้งสองขาง ผนังดานหลังเจาะเปนประตูสองชอง ชองประตูเปนแบบเรียบไมมีการตกแตง
บานประตูเปนแผนไมสักหนา ดานนอกทาสีแดง ดานในมีภาพเขียนรูปทวารบาล เสาอิงทีผ่ นัง
ดานหนามีบัวหัวเสาและลายรัดเกลา ยกเวนเสาอิงดานหลังที่ไมมีลายรัดเกลา
เครื่องบนหลังคาเปนหลังคาทรงจั่วสองชั้น ไมมีมุข มุงดวยกระเบื้องกาบ ผืน
หลังคามีดานละสามตับ ประดับดวยกระเบื้องเชิงชายทุกชั้น จั่วดานหนาประดับดวยชอฟา
ใบระกา หางหงส ประดับกระจกสี หนาบันดานตะวันออก ประดับลวดลายปูนปน มีรูปครุฑอยูตรง
กลางลอมดวยลายกนกกานขด หนาบันดานตะวันตกปนเปนรูปเทพขี่อสูร ลอมรอบดวยกนกเปลว
จิตรกรรมในพระอุโบสถ เปนจิตรกรรมสีฝุน ผนังดานหนาของพระประธาน พื้นที่
ระหวางเสาในประธาน ซึ่งเปนเสานางแนบ เขียนเปนภาพพุทธประวัติตอนผจญมาร พื้นที่นอกเสา
ประธาน เหนือชวงประตู ดานซายและขวาเขียนเปนลายพรรณพฤกษาจนถึงฝาเพดาน หลังบาน
ประตูเขียนเปนรูปภาพทวารบาล
ภาพเขียนในพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราช
วิจารณไวในพระราชหัตถเลขา เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองราชบุรี เมื่อป พ.ศ.2452 มีความตอน
หนึ่งวา
“รูปเทพชุมนุม ที่นั่งเปนชั้น ๆ ในผนังพระอุโบสถดูไดทุกตัว แลเห็นไดวาไมมีฝมือแหง
ใดในกรุงเทพ ฯ เหมือนเลย เชน หนายักษไมไดเขียนเปนหัวโขน เขียนเปนหนาคนที่อวน ๆ
ยุนๆ ที่ซึ่งเปนกนกก็เขียนเปนหนวดเครา แตอยาเขาใจวาเปนภาพกา เขียนแบบแสดงใหเห็น
วาผูเ ขียนนั้นรูความคิดเดิมวายักษหมายความวาเปนคนชนิดใดเทวดาเปนคนชนิดใดการนุง
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หมเครื่องแตงตัวรูวาจะสอดสวมอยางไร ไมไดเขียนพุง ๆ อยางเชนทุกวันนี้ รูปนั้นจะอยูขาง
จะลบเลือนมาก เพราะเหตุวาคงจะไดเขียนกอน 300 ปขึ้นไป เวนแตดานหนามารผจญที่จะ
ชํารุดมากจึงไดเขียนเพิ่มขึ้นใหม ก็แลเห็นไดถนัดวาความคิดไมตลอด ละรองรอยเสาปูน แต
ทาสีน้ํามันเขียนลายลดน้ําเปลี่ยนแมลายตางกันทุก ๆ คู แตกรอบเชิงอยางเดียวกันกรอบเชิง
งามนัก”

สมเด็จ ฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงพระนิพนธถึงจิตรกรรมที่วัดใหญ
สุวรรณาราม ในจดหมายเหตุระยะทางไปมณฑลราชบุรี ร.ศ.121 มีความตอนหนึ่งวา
“วัดนี้เปนวัดเกาที่สุดที่ไดเห็นมา แตยังดีมาก มีเขียนเหลือเห็นมาก แตของเกาก็
มีแตโบสถกอหลังหนึ่ง เครื่องประตูกบั การเปรียญไมเครื่องประดุหลังหนึ่ง อายุ 300 ฤา
400 ป โบสถนั้นมีเสาลายปดแบบลายตางกัน พืน้ เขียนเบญจรงค ดานหนามารผจญ
แตลบเสียมาก เห็นไมใครได ดานขางเปนรูปภาพชุมนุมมีรูปอินทร พรหม เทวดา ยักษ
นาค ครุฑ วิชาธร บานประตูกลางหนาเทวดายืน ดีเต็มทีไดเครื่องเกาชัดเจน ประตูขาง
หนารูปเสี้ยวกางไมสดู ี ประตูหลังขาวรูปกินนร”
หนาบันพระอุโบสถ ดานหนาพระอุโบสถเปนลายกานขดคลายกับหนาบันศาลา
การเปรียญซึ่งเปนลายแกะสลักไม สวนดานหลังพระอุโบสถเปนลายกนกเปลว ตรงกลางมีเทพขี่
อสูรสวยงามมาก มีลักษณะคลายกับหนาบันอุโบสถวัดไผลอม (ราง) และวัดสระบัว
ศาลาการเปรียญวัดใหญ เปนเรือนไมทรงไทยขนาด 10 หอง ยาว 15 วา กวาง 5
วา หลังคาลดสองชั้นมีมุขทั้งสองดาน ดานตะวันตกทําเปนจั่วสองชั้น ดานลางมีเสารองรับเรียกวา
มุขประเจิด มีหลังคาปกนก ลาดลงมาอีกดานละสามตับ มุงดวยกระเบื้องกาบกลวยแลวฉาบปูน
ทับตลอดเชิงชายหลังคาประดับกระเบื้องดินเผามีลวดลายตาง ๆ
ภายในศาลาการเปรียญ มีภาพจิตรกรรมสีฝุนผสมกาวอยูในสภาพลบเลือนมาก
เปนภาพเทพชุมนุม เทพทวารบาล ภาพชีวิตสัตวตาง ๆ ดานหลังบานหนาตาง เขียนภาพเทพทวาร
บาล ยืนประนมมืออยูใตฉัตรสามชั้น ทับดวยเสนฟนปลา บานประตูขวาที่ดานหนาเขียนภาพทวาร
บาลคูเดียว
ภายในศาลาโถงมีเสาจํานวน 14 ตน เปนเสาแปดเหลี่ยม เสาในประธานปดทอง
ลายฉลุตลอดทั้งเสา ลายคลายกันเปนคู ๆ ไมซ้ํากัน เครื่องบนหลังคาทั้งขื่อ แป กลอน เขียนลาย
ตลอดทุกชิ้น
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บานประตูเปนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย เปนบานประตูไมจําหลักเปนลาย
กานขดปดทองงดงาม ประณีตบรรจง ฝมือคลายบานประตูพระวิหารวัดพนัญเชิง หรือวัดหนาพระ
เมรุ
ตามตํานานกลาววา ศาลาการเปรียญนี้ เดิมเปนพระราชฐานที่พระมหากษัตริย
ในกรุงศรีอยุธยาสรางพระราชทานแกสมเด็จเจาแตงโม
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสวัดใหญ ฯ เวลานั้น
กําลังมีการตอตีนหัวเสาและขื่อ พระองคไดทอดพระเนตรฝมือการรักษาของเกาวา ตัวไมอันไหน
ควรเปลี่ยนหรืออันควรรักษาไว ทรงพอพระราชหฤทัยมาก ทรงรับสั่งใหเวนหัวเสาตนหนึ่งดานทิศ
เหนือ ซึ่งเปนเสาตนที่แปดไวไมใหลงรักหรือทาสีทับ เพื่อใหคนชั้นหลังไดศึกษา ยังปรากฏอยูจนถึง
ทุกวันนีป้ รากฏพระราชหัตถเลขาของพระองคมีความตอนหนึ่งวา
หลังพระอุโบสถตรงกันแนวเดียว มีการเปรียญยาว เสาแปดเหลี่ยม เขียนลายรด
น้ํา ลายไมซ้ํากันทุกคู ฝากระดานประกน ขางนอกเขียนลายทอง ขางในเขียนลายน้ํากาว บาน
ประตูสลักซับซอน ซุมเปนคูหางามเสียจริง
หอไตร เปนหอไตรที่ตั้งอยูกลางสระน้ํา เปนอาคารทรงไทยชั้นเดียว มีสามเสาซึ่ง
เปนลักษณะพิเศษ ฝาปะกน หลังคาทรงจั่วยอดแหลม ปจจุบันมุงกระเบื้องเกล็ดเตา มีสะพานทอด
จากริมสระไปยังหอไตร
หมูกุฏิสงฆ ตั้งอยูทางดานหลังของศาลาการเปรียญ ฝากุฏิ เปนฝาเรือนไทยสมัย
โบราณ หกแบบ ไดแก แบบฝาปะกน ฝาสําหรวจ (กรุดวยแผนไม) ฝาสายบัว ฝาลูกฟก ฝาเพี้ยม
และฝาถัง ดานนอกเปนฝาปะกน แตดานในเรียบเหมือนไมแผนเดียว เพราะทําลิ้นสอดไวประณีต
งดงามมาก

ภาพที่ 23 วัดใหญสุวรรณาราม
ที่มา : วัดใหญสุวรรณาราม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/petchaburi7.htm
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ภาพที่ 24 วัดใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี
ที่มา : วัดใหญสุวรรณาราม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=patumwan_net&topic=1
480&page=4
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3. วัดไผลอม
วัดไผลอม ตั้งอยูในเขตตําบลทาราบ อําเภอเมือง ฯ อุโบสถเปนตัวอยาง
สถาปตยกรรมสมัยอยุธยา ทีม่ ีลักษณะพิเศษอีกแหงหนึ่งของเมืองเพชรบุรี ดานหนาประดิษฐาน
พระประธานขนาดใหญ แวดลอมดวยพระพุทธรูปหินทรายแดง พอกปูนหลายองค ลงวดลายปูน
ปนที่ฐานชุกชี และผาทิพยของพระพุทธรูปลวนมีความงดงาม และเปนลวดลายในสมัยอยุธยา
บริเวณผนังมีลวดลายปูนปนเรื่อง พระพุทธโฆษาจารย เดินทางไปนมัสการรอย
พระพุทธบาทที่ลังกา มีการจัดองคประกอบของภาพคลายงานจิตรกรรม สวนบนเปนภาพรอยพระ
พุทธบาทขนาดใหญ มีภาพจําลองอาคารรูปแบบตาง ๆ มีความปราณีตงดงาม นับไดวาเปนภาพ
ปูนปนที่มีองคประกอบตอเนื่องกันแหงเดียวในประเทศไทย
อุโบสถวัดไผลอ ม เปนอาคารทรงไทยกออิฐถือปูน เครื่องบนเสียหายทั้งหมด ฐาน
ออนโคง มีลักษณะพิเศษคือ แบงออกเปนสองสวน สวนหนาประดิษฐานพระประธาน สวน
ดานหลังเปนหองวาง สันนิษฐานวาทําขึ้นภายหลัง ผนังดานที่ติดกับสวนหนาและสวนหลัง เจาะ
ชองประตูตรงกลางผนัง ดานละหนึ่งชอง ผนังดานหลังเจาะเปนชองหนาตางทรงสูง ซุมประตู
หนาตางทําเปนซุมบันแถลงประดับลวดลายปูนปน ผนังดานนอกมีเสาอิง บัวหัวเสาเปนบัวแวง
และมีลายกรวยเชิง หนาบันดานทิศตะวันตกประดับลวดลายปูนปน ตรงกลางเปนรูปคลายแพน
หางนกยูง ประกอบดวยลายชอหางโต ที่ผนังกั้นสวนหนาและสวนหลัง หนาบันประดับลายปูนปน
รูปพระนารายณทรงครุฑ ประกอบดวยลายชอหางโต คั่นดวยลวดลายประจํายาม กามปู ลูกฟก
ถัดมามีลวดลายปูนปนเปนเรื่องพระพุทธโฆษาจารยเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่ลังกา
การจัดองคประกอบลายปูนปนเปนแบบภาพจิตรกรรม สวนบนทําเปนรูปรอยพระพุทธบาทขนาด
ใหญ มีภาพสิ่งกอสรางหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปทรงปราสาท เปนอาคารทรงสูงลดหลั่นจํานวน
เจ็ดชั้น ดานลางสุดเปนภาพเรือคลายเรือในขบวนพยุหยาตรา9

9

วัดไผลอม จ.เพชรบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
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ภาพที่ 25 วัดไผลอม จ.เพชรบุรี
ที่มา : วัดไผลอม จ.เพชรบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/petchaburi7.htm

4. วัดเกาะแกวสุทธาราม
ตั้งอยูในเขตตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชาวบานเรียกกันวา “วัด
เกาะ” เพราะสถานทีต่ ั้งวัดแตเดิมมีทางน้ําไหลผานรอบดาน จากหลักฐานโบราณวัตถุสถานที่พบ
ในวัด สันนิษฐานไดวาคงสรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สถาปตยกรรมสําคัญของวัด
ไดแก พระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนดวยสีฝุนผสมกาวผนังดานหนาพระอุโบสถ
เปนภาพจักรวาลตามคติโบราณ สวนผนังดานหลังเปนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังดานทิศ
ใตเปนภาพพุทธประวัติตอนสําคัญที่เกิดขึ้น ณ สถานที่สําคัญ 8 แหง เรียกวา “อัฏฐมหาสถาน”
แทรกอยูระหวางภาพเจดียใตภาพฉัตร
สวนผนังดานทิศเหนือ เปนภาพแสดง สถานที่สําคัญที่ พระพุทธเจาเสด็จประทับ
หลังตรัสรูแลว 7 แหง เรียกวา “สัตตมหาสถาน” แทรกอยูระหวางภาพเจดียใตภาพฉัตรเชนเดียวกัน
เหนือขึ้นไปเปนภาพนักสิทธิ์ วิทยาธร และคนธรรพ ที่มีลักษณะเปนตัวแทนของชนชาติตา งๆ และมี
อักษรจารึกระบุ พ.ศ.2277 บอกเวลาที่เขียนภาพจิตรกรรมนี้ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระเจาอยูห ัว
บรมโกศ (พ.ศ.2275–2301) มรดกทางสถาปตยกรรมที่สําคัญอื่นๆ ของวัดเกาะแกวสุทธาราม
ไดแก
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พระวิหาร ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศเหนือของพระอุโบสถ เปนอาคารกออิฐถือปูนมี
แบบแผนเดียวกันกับพระอุโบสถแตมี ลักษณะเรียบงายกวา
เจดียทรงเครื่อง ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออก ดานหนาระหวาง พระอุโบสถและ
พระวิหาร ลักษณะเปนเจดียกออิฐถือปูนทรงกลมขนาดใหญ มีการประดับตกแตงดวยกลีบบัว
กระจังปฏิญาณ และพวงอุบะ บริเวณสวนปากระฆังและองคเจดียแตเดิมเปนเจดียขนาดยอม
ภายในประดิษฐานพระบรมธาตุ ในป พ.ศ.2468 ทานพระครูเทพโรปมคุณ (หลุยส สุวรรณโณ) จึง
ไดสรางเจดียองคปจจุบันขึ้นครอบทับไว
ศาลาการเปรียญ ลักษณะเปนเรือนโถงทรงไทย เจาอธิการโฉม สรางขึ้นเมื่อป
พ.ศ.2431 ที่คอสองและฝาปกนก มีภาพจิตรกรรมสีฝุนบนแผนไม เรื่องพระปฐมสมโพธิกถา
เวสสันดรชาดก และภาพธรรมชาติสัตวปา เพดานประดับดวยไมจําหลักลายดาวลอมเดือนบนพื้น
แดงมุมเพดานเปนลายไกฟา ขื่อ คาน และเสา ปรุทองลองชาดลายหนากระดานและพุมขาวบิณฑ
ฝาปกนกบางสวนปรุลายทองลายพุดตานใบเทศ ทางดานทิศตะวันตกและตะวันออกมีศาลาสกัด
ดานละหนึ่งหลังซึ่งสันนิษฐานวาสรางเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังดังมีจารึกบอกปการสรางที่ลายหนา
จั่วของศาลาสกัดดานทิศตะวันออก ระบุ พ.ศ.2457
นอกจากนี้ ภายในวัดเกาะแกวสุทธาราม ยังมีพิพิธภัณฑของวัด ที่จัดแสดง
โบราณวัตถุ ประเภท พระพุทธรูป สมุดขอย เครื่องลายคราม เครื่องเบญจรงค และเครื่องสังคีต ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงถวายในงานพระศพพระเจาบรมวงศ
เธอพระองคเจาอุรุพงษรัชสมโภช อันเปนแหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหง
หนึ่ง กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนวัดเกาะแกวสุทธารามเปนโบราณสถานของชาติในราช
กิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 3 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2497 และเลม 101 ตอนที่ 27 เมื่อวันที่ 1
มีนาคม10

10

วัดเกาะแกวสุทธาราม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
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ภาพที่ 26 วัดเกาะแกวสุทธาราม จ.เพชรบุรี
ที่มา : วัดเกาะแกวสุทธาราม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.chaambeach.com/entertain/day/phetchaburi_09/detail.asp
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5. วัดสระบัว
ตั้งอยูบริเวณเชิงเขามหาสวรรคดานทิศตะวันออก มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับวัด
รัตนตรัย ทิศใตติดกับวัดพระพุทธไสยาสน ดานทิศตะวันออกติดกับถนนคีรีรัฐยา และบาน
เรื่อน ทิศตะวันตกซึ่งเปนดานหลังติดกับเขามหาสวรรค เขามหาสวรรคนี้ เดิมเรียกกันวา เขา
คีรี ในเสภาขุนชางขุนแผนมีความหมาย ตอนหนึ่งวา เมื่อคราวขุนแผนออกเดินทางไปเที่ยวหามา
สีหมอกไดมาพักที่ศาลาขาหลวง เขาคีรีนี้ ในสมัยอยุธยา มีผูสรางวัดขึ้นที่ไหลเขา ดานทิศ
ตะวันออกและตั้งชื่อวา วัดสมณาราม แตชาวบานมักเรียกวา เขาสมน ตอมาพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานนามใหมวา เขามหาสวรรค และปจจุบันเรียกกันวา เขา
มไหศวรรย
วัดสระบัว ไมปรากฏหลักฐานการสรางที่แนนอน วาสรางขึ้นในสมัยใด จาก
หลักฐานทางโบราณคดีที่มีอยู นักวิชาการและนักปราชญทางโบราณคดีที่สําคัญ เชื่อวาวัดนี้สราง
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
นายมนตรี อมาตยกุล เชื่อวาวัดสระบัวสรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา "ตรงเชิงเขา
มหาสวรรค คนละดานกับวิหารพระพุทธไสยาสน มีวัดโบราณวัดหนึ่งเรียกวา วัดสระบัว วัดนี้
เปนวัดที่สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังมีอุโบสถเหลืออยูเปน อุโบสถของวัดนี้เปนฝมือชางครั้ง
สมัยกรุงศรีอยุธยาอยางแทจริง และในปจจุบันก็ไมไดซอมแซมใหผิดรูปโฉมไป ยังมีศิลปะของ
สมัยกรุงศรีอยุธยาหลงเหลืออยู ทั้งสวนบนและสวนลาง คือ หลังคาและลาดบัว สําหรับลาด
บัว สมัยกรุงศรีอยุธยา นั้นทําเสนขนานโอนหรือโคงนิดๆ คลายผลกลวย ไมไดทําเปนเสนตรง
เหมือนอยางในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ภายในอุโบสถมีพระประธาน เปนพระพุทธรูปปูนปน สมัย
กรุงศรีอยุธยา และบนเพดาน มีลวดลายปดทองลองชาด ทําเปนลายดาว ตามบาน
หนาตาง ประตู ยังมีลวดลายเหลืออยูบาง เปนลวดลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนกัน
สิ่งที่นาชมอีกอยางหนึ่ง คือ พัทธสีมารอบอุโบสถ มีลวดลายปูนปนตั้งแตฐานขึ้น
ไปจนเกือบถึงยอด ชั้นลางเปนรูปยักตแบกทัง้ 4 ดาน ชั้นที่ 2 เปนรูปครุฑ ชั้นที่ 3 เปนลาย
กระจัง ชั้นที่ 4 เปนลายดอกบัว และตอไปเปนลายเสมาคู พัทธสีมานี้ สูงทั้งฐานประมาณ 2.50
เมตร11
11

วัดสระบัว [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
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ภาพที่ 27 วัดสระบัว จ.เพชรบุรี
ที่มา : วัดสระบัว [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=08968
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6. วัดเขาบันไดอิฐ
วัดเขาบันไดอิฐ ตั้งอยูบนยอดเขาบันไดอิฐ ซึ่งมีความสูงประมาณ ๑๒๐ เมตร
นับวาเปนเขาสูงที่สุดในเขตอําเภอเมืองฯ อยูในเขตตําบลไรสม อําเภอเมืองฯ
ภายในเขตวัดเขาบันไดอิฐ ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต มีถ้ําอยูหลายแหง เปน
ถ้ํามีขนาดตาง ๆ กัน และอยูติดตอกัน มีชื่อเรียกตางกัน เชน ถ้ําประทุน ถ้ําฤาษี ถ้ําดุก ถ้ําสวาง
อารมณ และถ้ําชางเผือก เปนตน สําหรับถ้ําดุก ไดชื่อมาจาก พระนามของดุกโยฮันอัลเบรกต
ผูสําเร็จราชการเมืองบรันชวิกแหงเยอรมนี ซึ่งเสด็จมาเยือนประเทศไทย เมื่อป พ.ศ.๒๔๕๓ และได
เสด็จประพาสวัดเขาบันไดอิฐในครั้งนั้น
อุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ เปนอาคารทรงไทยกออิฐถือปูนขนาดหาหอง ฐานออน
โคงมีเสาอิงประดับผนังดานนอก ปนบัวหัวเสาเปนบัวแวง ประดับกระจกสี ผนังทางดานทิศ
ตะวันออก (ดานหนา) เจาะเปนชองประตูสองชอง ซุมประตูประดับลวดลายปูนปน หนาบันของซุม
ประตูปนลายกนกหัวนาค กนกกานขดหางโตผสมลายพุม ดานหลังเจาะเปนชองหนาตางขนาด
เล็กหนึ่งชอง ผนังดานขางทางทิศใต เปนหนาตางสี่เหลี่ยมไมมีซุมสองชอง ทางดานทิศเหนือเปน
หนาตางหนึ่งชองและมีประตูที่หองที่สองถัดเขามาจากดานหลังซุมประดับลวดลายปูนปน
หนาบันพระอุโบสถประดับดวยลวดลายปูนปน ดานทิศตะวันออกเปนภาพลาย
กนกกานขดหางโต ผสมลายพุม กนกลอมรอบครุฑ หนาอุดปกนก ดานซายเปนลวดลายกนกกาน
ขดหางโตมีครุฑเหนี่ยว สวนหนาบันดานทิศตะวันตกเปนลวดลายรูปครุฑ ประดับดวยลายกนกชอ
หางโตหนาอุดปกนกทั้งสองขางลวดลายกานขดหัวนาค
หลังคาลดสองชั้นเครื่องไม กระเบื้องโบกปูนทับกระเบื้องอีกชั้นหนึ่ง เครื่องลํายอง
ประกอบดวย ตัวลํายอง นาคสะดุง ชอฟา ใบระกา หางหงสไมประดับกระจก มีคันทวยรองรับ
หลังคาปกนก โครงสรางหลังคาเปนเครื่องไมประดู มีจันทัน ภายในเขียนลายบนไมทุกชิ้น ลายสี
ขาวบนพื้นแดง เพดานเขียนลายดาว บริเวณมุมเปนลายคางคาว กรอบเปนลายไมเถา12

12

วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553. เขาถึงได
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1.2 ศิลปะสถาปตยกรรมอิทธิพลตะวันตก
ในชวงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว อิทธิพลของจักรวรรดินิยม
ตะวันตก ไดแผขยายเขามายังภูมิภาคเอเชีย อยางรวดเร็ว เมืองเพชรบุรี เปนเมืองหนึ่งที่ถูก
ผลกระทบโดยตรงจากความสนใจของมิชชันนารีและชาวตางชาติ อันจะเปนผลกระทบตอความ
มั่นคงดานการเมืองการปกครองในระยะยาว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนัก
เห็นและมีมาตรการตางๆ ในการตอกรในหลากหลายรูปแบบ การสรางชาติบานเมืองใหมีความ
เจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยะ จึงเปนบทบาทหนึ่ง ที่เปนการแสดงนัยยะ การตอสูทาง
การเมืองในสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดใหสรางพระราชวังที่ประทับ
ตามหัวเมืองตางเพื่อใชรับรองแขกบานแขกเมือง และเปนที่ประทับ สําหรับพระองคในการเสด็จ
ประพาสหัวเมืองตางๆ โดยใชรูปแบบอิทธิพลตะวันตก ผสมผสาน เพื่อใหตางชาติไดเห็นความ
เจริญกาวหนาของบานเมือง และความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดใหสรางพระราชวังที่ประทับขึ้น ณ ภูเขาสมณกลางเมืองเพชรบุรี นาม
วาพระนครคีรี
พระนครคีรี
พระนครคีรี อยูบนภูเขากลางเมืองเพชรบุรี อันเปนภูเขาขนาดเล็กที่มียอดเขา
สูงสุดเพียง 95 เมตร ปจจุบันอยูในเขตตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ถูกใชเปน
ที่แปรพระราชฐาน และเปนที่รับรองพระราชอาคันตุกะ ขององคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว เริ่มสรางเมื่อป พ.ศ.2402 ในปที่ 7 แหงการเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ ยอดเขาซึง่ เปน
ที่ตั้งของพระราชวังนั้นเดิมชาวบานเรียกวา “เขาสมณ” หรือ “เขามหาสมณ” อันมียอดเขาใหญ 3
ยอดทอดยาวไปทางทิศตะวันออก ตะวันตก เมื่อมีการสรางหมูพระที่นั่ง พระราชฐาน วัดและ
อาคารสถานที่ตางๆขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดฯพระราชทานนามใหมวา
“เขามหาสวรรค” และเรียกเขามหาสวรรค และสิ่งกอสรางตางๆบนเขาแหงนี้วา “พระนครคีร”ี
ชาวบานทั่วไปมักเรียกวา “เขาวัง” การสรางพระนครคีรีไดโปรดเกลาฯ ใหนําแบบอยางของ
พระราชวังหลวงที่พระนครมาใชในการวางแผนผัง ตลอดจนนําคติความเชื่อตามแนวพุทธปรัชญา
และตามความหมายของคติสมมติเทวราช ในศาสนาพราหมณมาปรากฏเปนสัญลักษณ ในงาน
สถาปตยกรรมและงานพระราชพิธีตางๆ การกอสรางพระนครคีรีแหงนี้ใชเวลาทั้งสิ้น 3 ป จนแลว
เสร็จสมบูรณเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2405 นับเปนการเปดประตูเมืองเพชรบุรีจากภาพลักษณใน
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อดีตพลิกโฉม หนาทางประวัติศาสตร ในสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งพระนครคีรี
เปรียบเสมือนองคประทานของสังคมเมืองเพชรบุร13ี
สถาปตยกรรมพระนครคีรี นับเปนพระราชวังของพระมหากษัตริย ซึ่งสราง
เลียนแบบสถาปตยกรรมแบบตะวันตก ที่สําคัญและใหญที่สุด ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว เปนผลมาจากกระแสอิทธิพลตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลเขามาอยางรุนแรงในยุค
แหงการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก ซึ่งสถาปตยกรรมพระนครคีรี เปรียบเสมือนตัวแทนหนา
หนึ่งของประวัติศาสตรไทย เปนหนวยหนึ่งในการสื่อสารผานตัวงานสถาปตยกรรมในการบอกเลา
เรื่องราวแหงประวัติศาสตร คติความเชื่อ และศักดิ์ของตัวงานสถาปตยกรรม ซึ่งกลาวโดยสรุปดังนี้
รูปแบบผังพระนครคีรี
การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม ในแผนผังรวม ของพระราชวัง แยก
ออกไดเปน 3 กลุม คือ
1. กลุมปอมปราการและกําแพง ประกอบดวยปอมปราการกระจายอยูตาม
ทิศทั้ง 4 โดยโอบลอมพื้นที่ภายในเขตพระราชฐานทั้งหมด และมีกําแพงทึบกั้นบางชวงในสวนที่
เปนพื้นที่สําคัญที่เปนเขตหวงหาม
2. กลุมพระราชฐาน ประกอบดวยปราสาท พระราชมณเฑียรและอาคาร
ประกอบตางๆ จัดแบงเปนเขตพระราชฐาน 3 เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก , เขตพระราชฐาน
ชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นใน
3. กลุมศาสนสถาน ประกอบดวยพระธาตุจอมเพชรและวัดพระแกวนอย
อาคารทั้งหมด ถูกกําหนดตําแหนงลงในพื้นที่ตั้ง โดยยังยึดถือแบบแผนการ
วางผังตามระเบียบพระราชวัง แตไมเครงครัดนัก เปนการปรับใชกับภูมิประเทศที่เปนยอดเขาที่มี
ระดับความสูงแตกตางกันมาก และมีพื้นที่ราบจํากัด สงผลใหตองกระจายกลุมอาคารออกเปน
กลุมๆ บนยอดเขาทั้ง 3 ยอด โดยยอดเขาดานทิศตะวันตก เปนพื้นที่กอสรางพระราชวังที่ประทับ มี
หมูพระที่นั่งหลายองค อาคารประกอบตางๆ ใน 3 เขตพระราชฐานกับกลุมปอมปราการและ

13

เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, ”การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุร”ี (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543), 1.
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กําแพงวังรวมเขาดวยกัน สวนยอดเขากลาง กับยอดเขาดานทิศตะวันออก เปนที่ตั้งกลุมอาคารศา
สนสถาน คือ พระธาตุจอมเพชรและวัดพระแกวนอย ตามลําดับ
รูปแบบและองคประกอบสถาปตยกรรม
มีความเรียบงาย และขนาดเล็กเพียงพอตอการใชสอยของพระราชวังที่
ประทับชั่วคราว ลักษณะผังสวนใหญมีความคลายคลึงกันนิยมสรางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยกเวน
บางอาคารที่มีลักษณะพิเศษผังอาคารเปนรูปวงกลม , รูปแปดเหลี่ยมหรือรูปกากบาทบาง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับแบบแผนของอาคารแตละประเภทซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 3 ประเภท อันไดแก
1. ประเภทศาลา
อาคารประเภทนี้โดยมากเปนอาคารทรงโรงแบบเปดโลง ถายเทอากาศ
ไดดีและมีมุมมองที่เปดกวางหลายดาน มีทั้งผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบบธรรมดา , แบบมีเฉลียง
ดานหนาและแบบมีพาไลรอบ ซึ่งจะคลุมดวยหลังคาทรงจั่วเดี่ยว , หลังคาทรงจั่วแบบมีกันสาด
ดานเดียวและแบบมีกันสาดโดยรอบ ตามลําดับ นอกจากอาคารทิมดาบองครักษที่คลุมดวย
หลังคาทรงปนหยาแบบมีกันสาดดานหนาและหอจตุเวทปริตพัจนที่คลุมดวยหลังคาทรงปนหยายก
จั่วกลาง หลังคาทั้งหมดมุงดวยกระเบื้องกาบกลวยแบบจีนซอน 2 ชั้นและมีปูนปนทับแนวเปนรูป
สันกลมแทนครอบกระเบื้อง ในสวนตัวเรือนมีทั้งแบบเปดโลงที่กําหนดแนวขอบอาคารดวยเสาหรือ
พนักเฉลียงหรือวงโคงแบบตอเนื่องและแบบกึ่งปดที่ใชกําแพงรับน้ําหนักชนิดปดทึบหรือเจาะชอง
เปดขนาดเล็กไวระบายอากาศ ในสวนฐานบางหลังมีการใชทางลาดหรือบันไดรวมกับฐานอาคารที่
พบวามีการใชทั้งฐานเขียง , ฐานบัวคว่ํา และฐานบัวทองไมหนากระดาน หรือฐานเชิงบาตร สวน
การประดับตกแตง มีการทําบัวหัวเสาที่ดูคลายกับเสาแบบทัสคัน (Tuscan) ของสถาปตยกรรม
ตะวันตกที่ปราศจากบัวปลายเสาที่ติดกับพื้น , มีการใชบัวน้ําตกกันฝนเหนือชองเปด , การทําบัว
ลอกับวงโคงแบบตอเนื่องซึ่งวางบนหัวเสา และการปนปูนคลายหินกอที่มุมอาคารดานนอก รวมทั้ง
การตกแตงหนาจั่วสามเหลี่ยม (Pediment) แบบนีโอคลาสสิค และเฉพาะหลังคาศาลาราชวัลลภ
ศาลาลูกขุนกับทิมดาบองครักษ ที่มุมทั้งสี่ของหลังคา ทําเปนยอดสามเหลี่ยม ตวัดปลายโคงขึ้น
คลายกับการประดับตกแตงหลังคาของสถาปตยกรรมจีน
2. ประเภทวังและตําหนัก
อาคารประเภทนี้จะเปนอาคารทรงตึก ที่มีความซับซอนในดานประโยชน
ใชสอย กับระบบโครงสรางมากขึ้นรวมถึงรูปแบบและองคประกอบทางสถาปตยกรรม ที่มีลักษณะ
พิเศษโดยเฉพาะแกฐานานุศักดิ์ของพระมหากษัตริยแบบแผนอาคารมีทั้งผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบบ
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ธรรมดา , แบบมีเฉลียงหรือมุขดานหนา และแบบเสารวมใน ซึ่งจะคลุมดวยหลังคาทรงจั่วเดี่ยว ,
หลังคาทรงจั่ว แบบมีกันสาดดานหนา, หลังคาทรงปนหยา หรือหลังคาทรงจั่ว และยังมีผังรูป
วงกลมกับผังรูปแปดเหลี่ยมที่คลุมดวยหลังคาทรงโดมดวย ในสวนตัวเรือนโดยมากเปนการกอผนัง
ปดลอมรอบดาน มีการเจาะผนังเปนชองระบายอากาศขนาดเล็กหรือประตู – หนาตางแบบบาน
เปดคูรูปสี่เหลี่ยมผืนผาหรือทําเปนผนังรูปวงโคงแบบตอเนื่องรอบดานหรือใชทั้ง 2 อยางผสมกัน
โดยผนังเหลานี้จะวางอยูบนฐานเขียง , ฐานบัวคว่ํา , ฐานบัวหนากระดาน หรือบางอาคารอาจไม
ใชฐานรองรับโดยทําผืนผนังชนกับพื้นที่ตั้งโดยตรง ดานการประดับตกแตงนั้นมีลักษณะพิเศษมาก
ขึ้น มีการใชหัวเสาแบบไอโอนิคที่ทิมทหารดานหนาพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจนและเสาอิงรอบพระที่
นั่งราชธรรมสภาที่มีปูนปนรูปถังน้ําใสชอดอกไมใบไมประดิษฐวางบนหัวเสา ในอาคารสําคัญ คือ
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน กับพระที่นั่งปราโมทยมไหสวรรย มีการทําปลองไฟรูปสี่เหลี่ยมทรงสูง
ปลายตันบนสันหลังคา ในขณะที่อาคารที่ใชทําครัว อยางโรงครัวหลวงกับโรงสูทกรรมมีการทํา
ปลองระบายควันไฟที่ใชงานไดจริง
ในอาคารประเภทนี้ พบวา มีอาคาร 2 หลังที่มีการจัดแบงพื้นที่ใชสอย
แตกตางจาก อาคารในอดีต ไดแก พระตําหนักสันถาคารสถาน ที่เปนทั้งทองพระโรงของ
พระมหากษัตริยสําหรับทอดพระเนตรมหรสพ ออกรับแขกเมืองและเปนที่ประทับเจานาย อันเปน
การรวมเอากิจกรรมที่หลากหลาย เขามาใชในอาคารหลังเดียวกัน นับวาเปนการจัดผังอาคาร ที่ไม
เคยปรากฏมากอน สวนอีกหลัง คือ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน ที่เปนทั้งทองพระโรงออกวาราชการ
, รับแขกเมือง , ที่ประทับพักผอน , หองแตงพระองค และหองสรงน้ํา โดยผังของพระที่นั่งมี
ลักษณะคลายกับผังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยของพระบรมมหาราชวังในพระนคร แตมีลักษณะ
พิเศษยิ่งที่นาจะเปนสิ่งใหมของอาคารพักอาศัย คือ การทําระเบียงยาว ขนาบทั้งสองขางซึ่งคลาย
กับ เรือนพักอาศัยของมิชชันนารี ชาวตะวันตกในยุคสมัยนั้น โดยระเบียงดังกลาวเปนการปรับ
รูปแบบของสถาปตยกรรมตะวันตกใหเขากับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
3. ประเภทศาสนสถาน
อาคารประเภทนี้ มีความสําคัญ เกี่ยวกับพระบรมศาสดา และ
พุทธศาสนิกชนโดยตรง แบบแผนอาคารมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผาของพระวิหาร ที่รูปทรงอาคารเปน
แบบอาคารทรงจั่ว หลังคาซอนชั้นแบบมีมุขหนา – หลัง , ผังรูปวงกลมของเจดีย พระธาตุจอมเพชร
กับพระสุทธเสลเจดีย ที่เปนเจดียทรงระฆังกลม และผังรูปกากบาทของพระปรางคแดงทีเ่ ปน
ปรางคจัตุรมุข กับผังของพระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท ที่เปนอาคารจัตุรมุขทรงไทยยกยอด
ปราสาทเปนปรางค 5 ยอด
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เมื่อวิเคราะห เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ ผังอาคาร และรูปทรง
สถาปตยกรรมประเภทตางๆ แลว พบวามีการใชเทคนิควิธีในการออกแบบ 2 ระบบ คือ ระบบแรก
เปนระบบหนวยพิกัดในการออกแบบผังอาคาร , กลุมอาคารและการวางผังอาคารในพื้นที่ตั้ง ซึ่ง 1
หนวยพิกัด มีคาเทากับ 1 วา 1 ศอก x 1 วา 1 ศอก ในระบบมาตราวัดไทย หรือ 2.60 x 2.60 เมตร
ในระบบเมตริกปจจุบัน ทั้งนี้คงเปนไปเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการใหมาตราสวนการกําหนด
ตําแหนง และระยะขององคประกอบตางๆ ที่อยูในพื้นที่ ตลอดจนการหาสัดสวนที่ดีระหวาง
ความสัมพันธของมวลอาคารตอมวลอาคารกับที่วางตอที่วางและมวลอาคารตอที่วาง สวนระบบที่
2 เปนระบบสัดสวน ใชในการออกแบบระบบโครงสรางและองคประกอบทางสถาปตยกรรมแตละ
สวนเพื่อใหอาคารมีคุณคาทางการใชสอยพรอมๆ กับคุณคาทางสุนทรียศาสตรดวย ซึ่งระบบทั้ง
สองนี้มีความสัมพันธกันดวย โดยระบบสัดสวน 1 สวน มีคาเทากับ 0.4 หรือ 2/5 หนวยพิกัด
มาตรฐาน
นอกเหนือจากคุณคาเฉพาะตัวสถาปตยกรรมเองแลว เมื่อสถาปตยกรรม
นั้นไปตั้งอยู ณ ที่แหงใด ความสัมพันธอันเกิดจากความกลมกลืนสอดคลองกับธรรมชาติของที่ตั้ง
ยังเปนสวนสําคัญที่จะสงเสริมหรือทําลายคุณคาของทั้งตัวสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมนั้นๆ
ดวย การคํานึงถึงศักยภาพของภูมิประเทศ ที่สามารถรองรับประโยชนใชสอย ของอาคารแตละ
ประเภทไดดี ในขณะที่สามารถเชื่อมประสาน ระหวางพื้นที่แตละสวนเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการใชงาน ขณะเดียวกันก็เกิดคุณคาทางสุนทรียภาพขึ้นดวยซึ่งยอมจะนําความเบิกบาน
ยินดีมาสูผูใชอาคารนั้นดวยการแบงที่วางโดยอาศัยระดับพื้นที่สูงต่ําตางกันนั้น โดยจะมีผลตอ
อารมณความรูสึกของมนุษยที่แตกตางกันไปอยางมาก กับการจัดวางอาคารที่มีโครงสรางผังอยาง
เดียวกันแตจัดวางบนพื้นที่ราบ
โครงสรางอาคารและเทคนิคการกอสราง
เริ่มจากการหาทําเล ที่เปนโครงหินแข็งพอ ที่จะรับน้ําหนักอาคารได และ
ลักษณะของโขดหินหรือเนินจะตองไมมีความแตกตางกันมาก แลวจึงใชกอนหินถมตามแนวที่จะ
กอสรางยึดดวยปูนเกาะ จากนั้นจึงกอกําแพงคลองรากลอมพื้นที่ตั้ง ปรับถมใหเรียบทําเปนลาน
กอนที่จะสรางอาคารบนลาน สวนโครงสรางฐานของอาคารนั้นถาเปนอาคารที่ยกระดับพื้นภายใน
ไมสูงนักและบริเวณพื้นที่ตั้งเปนพื้นที่ราบหรือมีความลาดชันต่ํา ก็จะทําเปนฐานรากแผเหมือนแพ
คอนกรีต อาจมีการกอขอบ ดวยหินกันแพพังออกในบางดาน แตถาเปนอาคารที่ยกระดับพื้น
ภายในสูงจะใชโครงสรางฐานราก กออิฐแบบคลองราก ที่อาจจะถมชองวางภายในจนเต็มหรือ
ปลอยเปนที่วางโลง ใตระดับพื้นอาคารที่โดยมากทําพื้นไม หรือมักจะใชกับอาคารที่เปนผังรูป
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สี่เหลี่ยมผืนผาแบบมีพาไลรอบกับแบบมีเสารวมใน โครงสรางสวนฐานนี้จะรับน้ําหนักสวนตัวเรือน
ที่ประกอบดวยพื้นกับกําแพงและเสา
พื้น มี 3 ชนิด คือ โครงสรางพื้นปูน , โครงสรางพื้นไม และพื้นปูนบน
โครงสรางพื้นไม
กําแพงและเสา เปนสวนที่ลอ มกรอบอาคาร ซึ่งสวนใหญทําผนังกออิฐฉาบ
ปูนธรรมดา หากมีการเจาะชองเปดขนาดใหญจะใชทับหลังไมแผนใหญวางพาดชวยถายน้ําหนัก
จากกําแพงอิฐดานบนชองเปดลงผนังดานขางอีกตอหนึ่ง และในบางอาคารจะพบวามีการกออิฐ
หุมแกนไมซึ่งมีทั้งที่เปนกําแพงรับน้ําหนักและเสารับโครงสรางหลังคา โดยแกนไมนี้จะทําหนาที่ 2
ประการ คือ เปนการขึ้นโครงอาคาร อยางรวดเร็วแลวกออิฐหุมผนัง กับเปนการเชื่อมวัสดุเดียวกัน
ที่เปนโครงสรางไมของหลังคา สวนผนังอีกลักษณะหนึ่ง ที่ถือวาเปนจุดเดนของสถาปตยกรรมพระ
นครคีรี คือ ผนังคานวงโคงครึ่งวงกลมแบบตอเนื่อง พบวาใชอยางตอเนื่องกันดานเดียวจํานวนนอย
ที่สุด 3 วงโคง ที่อาคารหมายเลข 1 ของพระตําหนักสันถาคารสถาน ใชจํานวนมากที่สุด 8 วงโคง
ที่โรงมา , โรงรถ กับราชวัลลภาคาร และใชอยางตอเนื่องรอบดานจํานวนนอยที่สุด 6 วงโคง ที่
ศาลาดานหลัง และใชจํานวนมากที่สุด 24 วงโคง ที่พระที่นั่งราชธรรมสภา สวนผนังอีกลักษณะ
หนึ่งเปนผนังโคงแหลม ที่ใชเปนองคประกอบงานศิลปกรรมประดับซุมประตู – หนาตางเทานั้น
โครงสรางสวนหลังคา แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ
1. โครงสรางหลังคา ที่เปนโครงสรางไม อยูในโครงรูปสามเหลี่ยม มีทั้งแบบ
จันทันรับน้ําหนัก ซึ่งใชในอาคารสวนใหญ และแบบขื่อชั้นเดียวที่มีค้ํายันแนวทแยง พบเฉพาะ
โครงสรางหลังคาพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน กับพระที่นั่งปราโมทยมไหสวรรยซึ่งโครงสรางหลังคา
รูปแบบนี้ไมเคยปรากฏมากอนในสถาปตยกรรมไทยเดิม คาดวาจะเปนการรับมาจากโครงสราง
สถาปตยกรรมตะวันตก ทั้งนี้เพราะในอาคารที่มีชวงกวางมากๆ ในสถาปตยกรรมไทยจะเลือกใช
ลักษณะโครงถายน้ําหนักแบบขื่อซอนเกือบทั้งหมด
2. โครงสรางหลังคาที่เปนวัสดุกอ ไดแก หลังคากอเหลื่อม พบที่พระที่นั่ง
เวชยันตวิเชียรปราสาท กับพระปรางคแดง , โครงสรางโดมขององคระฆังพระเจดียพระธาตุจอม
เพชรที่ใชรวมกับแกนเสาภายใน รวมทั้งหลังคาโดมของหอชัชวาลเวียงชัยและหอประจํามุมบนฐาน
ทักษิณพระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท ซึ่งอาคารหลังมีลักษณะพิเศษ คือ ใชเทคนิคกอเวนเปลือก
โดมบางชวง ทั้งนี้เปนเพราะอาคารมีขนาดเล็ก จึงสามารถทําเชนนี้ได และถือวาเปนความกาวหนา
ทางการชางอีกระดับหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ดวย
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คติสัญลักษณ
กลุมอาคาร บนพระนครคีรี อันประกอบไปดวย พระที่นั่ง, พระตําหนัก,
ปราสาท , ศาสนสถาน และอาคารประกอบตางๆ ดังไดกลาวมาแลว ไดแสดงใหเห็นแนวความคิด
หลายประการ ที่นํามาประกอบกันเขา และสรางสรรคขึ้นเปนงานสถาปตยกรรมที่แฝงเรนไวดวย
ความหมายมากมาย ซึ่งลวนแตเปนความหมายที่เกี่ยวกับกษัตริยทั้งสิ้น ในการวิเคราะหพื้นฐาน
แนวความคิดของการออกแบบ เกิดจากการผสานกันของคติ 2 สวน คือ
1. คติโบราณ ที่เชื่อในเรื่องการจําลองสวรรค และจักรวาล ไดแก
ลักษณะภูมิจักรวาลตามคัมภีรไตรภูมิในพุทธศาสนา กับแนวความคิดเรื่อง พระจักรพรรดิราช ,
ธรรมราชา , เทวราชาและอํานาจเหนือธรรมชาติ
2. คติสมัยใหม ที่ตองการใหอาคารเปนสัญลักษณ แสดงความทันสมัย
แบบตะวันตก โดยคติทั้ง 2 สวนนี้ไดแสดงออกทางกายภาพในองคประกอบสถาปตยกรรมพระ
นครคีรี ในลักษณะของการจัดแผนผังบริเวณและกลุมอาคารในรูปแผนภาพแบบจักรวาล คือ พระ
ที่นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท ที่องคประกอบทางสถาปตยกรรม เสมือนจําลองจักรวาลหรือไตรภูมิ
เทินไวบนหลังคา โดยปรางคประธานขนาดใหญตรงกลางเปนสัญลักษณของแกนกลางจักรวาล
หรือเสาเขาพระสุเมรุ และปรางคบริวารแทนทวีปใหญทั้ง 4 สวนหอประจํามุมทั้งหมดบนฐาน
ทักษิณ หมายถึง ยุปรทวีป และอาจมีความหมายพิเศษแทนอากาสัฏฐวิมานหรือวิมานที่ลอยอยูใน
อากาศของกามภูมิเทวโลกซึ่งหอมลอมแนวแกนกลางของจักรวาลไดอีกประการหนึ่งดวย ในขณะ
ที่กําแพงแกวเปรียบเสมือนกําแพงจักรวาลที่ลอมรอบจักรวาลหนึ่งๆ ไว ถัดจากเขาพระสุเมรุขึ้นไปก็
เปนสวรรคชั้นตางๆ ติดกันขึ้นไปโดยถูกแทนดวยจํานวนชั้นรัดประคต 5 ชั้นซอน กับเทพวิมานที่
สถิตของเหลาเทวดาทั้งหลายในรูปแบบซุมบันแถลงในชั้นตางๆ โดยสวนยอดสุดของเขาพระสุเมรุ
เปนที่ตั้งของเมืองไตรตรึงสอันเปนที่ประทับของพระอินทร ในขณะที่การพบภาพเขียนสีรูปเทพนพ
เคราะหในแผนไมทั้ง 9 แผนนั้น นาจะหมายถึงวิมาน 9 วิมานที่เดินเวียนรอบเขาพระสุเมรุราช
สําหรับฐานพระที่นั่งที่ใชเปนฐานสิงหก็เปรียบเปนสวนหนึ่งของเขาไกรลาสที่กลาวกันวาอยูเชิงเขา
พระสุเมรุ โดยสิงหเปนสัตวประเภทหนึ่งที่อาศัยอยูในปาหิมพานต ในระดับภพภูมิที่ต่ําลงมาจาก
ดาวดึงสภูมิอันเปนชั้นจาตุมหาราชภูมิมีทาวมหาราชจตุโลกบาลทั้ง 4 เฝาอยู ซึ่งสื่อออกมาโดยตั้ง
เปนชื่อนามของปอมปราการทั้ง 4 ทิศ นอกจากนี้ถัดจากสวรรคชั้นดาวดึงสทางดานทิศตะวันออก
เฉียงใต จะมีพระเจดียจุฬามณีตั้งอยู ซึ่งพระอินทรจะเสด็จไปนมัสการมิไดขาด โดยพระเจดียจุฬา
มณีถูก แทนคาดวยพระสุทธเสลเจดียในขณะที่พระมหากษัตริยตามคติความเชื่อนี้ ถูกยกขึ้น
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เทียบเทาองคอินทรราชาแหงเทวดาทั้งปวง สวนองคประกอบยอยอื่นๆ ในผังก็ลวนมีความหมาย
เกี่ยวกับภูมิจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งบางหลังอาจหมายถึงจักรวาลอื่นๆ ดวยเพราะโลกเรามิใชโลกเดียว
จักรวาลก็มิไดมีจักรวาลเดียว แตมีมากเปนจํานวนที่นับไมได
เห็นไดวานอกจากองคประกอบสถาปตยกรรมพระนครคีรี จะมีความหมาย
เกี่ยวของกับการจําลองจักรวาลแลว สัญลักษณอีกหลายประการที่แสดงออกทางกายภาพ ไดแก
การสรางจักรวาลขึ้นใหม เพื่อประกาศความเปนจักรพรรดิราชโดยสมบูรณ , ความเปนพระธรรม
ราชาองคอัครศาสนูปถัมภกของพระพุทธศาสนา และผูชี้นําหนทางแหงความหลุดพนจากทุกขทั้ง
ปวง ที่สําคัญคือความเปนเทวราชา พระมหากษัตริย คือ พระอินทรผูเปนใหญแหงสวรรคประทับ
บนนครไตรตรึงสเหนือยอดเขาพระสุเมรุ ซึ่งตามแนวความคิดนี้ถูกสะทอนออกมาอยางเดนชัดเปน
รูปธรรมมากที่สุด
สําหรับคติสมัยใหม ที่ตองการใหอาคารเปนสัญลักษณ แสดงความทันสมัย
แบบตะวันตกนั้น เปนการใชสถาปตยกรรมอีกบทบาทหนาที่หนึ่ง ในฐานะตัวแทนสรางภาพลักษณ
ใหชนตางชาติ เห็นความเจริญกาวหนา ของบานเมือง และความทันสมัย ทัดเทียมนานา
อารยประเทศในสมัยนั้น อันเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือของการดําเนินนโยบายทางการเมืองทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศดวย
ดังนั้น ความสําคัญของพระนครคีรี มิไดอยูที่รูปแบบสถาปตยกรรม ที่มี
ความโดดเดนในแงการเลียนแบบสถาปตยกรรมตะวันตกเพียงอยางเดียว หากแตยังสมบูรณดวย
ความกาวหนาทางการชาง ตลอดจนแนวความคิดในการกอสราง ที่ใชเทคนิคการออกแบบที่
แตกตางจากสถาปตยกรรมอื่นในยุคเดียวกัน และยังแฝงไวซึ่งความหมายกับคติสัญลักษณตางๆ
ในสวนประกอบ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสนับสนุนใหพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรีมีคุณคาอันยิ่งใหญ
สมควรแกการศึกษาทั้งสิ้น14

14

เบญจวรรณ ทัศนลีลพร,”การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุร”ี (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543), 585-589.
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ภาพที่ 29 พระนครคีรี
ที่มา : พระนครคีรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.moohin.com/001/001k002.shtml
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1.3 ศิลปะสถาปตยกรรมครูชางปจจุบันในพื้นที่
สถาปตยกรรมเกาแกที่เปนมรดกจากอดีตจนถึงปจจุบัน เปนหนวยหนึ่งในการ
สื่อสารบอกเลาเรื่องราว อั น รวมถึงคติความเชื่อจวบจนเทคโนโลยี ก ารกอสราง ผา นตัว งาน
สถาปตยกรรม ปจจุบันโลกาภิวัตน ไดทําใหหลายสิ่งหลายอยาง ไดถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหทัน
ยุคทันสมัยเหมาะสมตามกาลเวลา แตสิ่งที่ยังคงอยูนั้นคือ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่สั่งสมมา
ตั้งแตในอดีต เชนเดียวกับงานสถาปตยกรรมไทย ไดถูกพัฒนาการดานเทคโนโลยีการกอสราง อีก
ทั้งรูปแบบบางประการใหมีความทันยุคทันสมัยมากขึ้น แตสิ่งที่ยังคงอยูนั้นคือ จิตวิญาณทางงาน
สถาปตยกรรมไทย ที่ถูกขัดเกลาจนเปนที่ยอมรับจากอดีตจวบจนปจจุบัน จนสามารถเรียกงาน
สถาปตยกรรมไทยทั้งในอดีต และปจจุบันไดดวยคําคําเดียวกันวา “สถาปตยกรรมไทยประเพณี”
สถาปตยกรรมไทยประเพณีในปจจุบัน อันทรงคุณคาถูกออกแบบรังสรรคโดย
บรมครู ช าง จนเป น ที่ ย อมรั บ ในจิ ต วิ ญ ญาณไทย และความงดงามไมแ ตกต า งจากในอดี ต
ผสมผสานเทคโนโลยีการกอสรางที่ถูกพัฒนาจนทําใหงานสถาปตยกรรมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง
และสามารถใชสอยพื้น ที่ที่มีอยูไดอยางคุมคาสูงสุด อีก ทั้งยังประยุก ตคติความเชื่อในอดีต ให
สอดคลองกับสภาพปจจุบันไดอยางเหมาะสม เปนการบอกเลาเรื่องราวทางการพัฒนาการดาน
สถาปตยกรรมไทยไดเฉกเชนสถาปตยกรรมไทยในอดีต การศึกษางานบรมครู ชางในปจจุบันโดย
เฉพาะงานสถาปตยกรรมไทยที่ปรากฏเห็นเดนชัดในพื้นที่ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการใชเปน
ฐานขอมูลในการออกแบบโครงการ ดังงานตัวอยางดังนี้
วัดวังพุไทร ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี
วัดวังพุไทรนี้ นายเฉลิม และนางสมพิศ เหวียนระวี พรอมดวยบุตรธิดา ไดมีจิต
ศรัทธาบริจาคทรัพยสรางถวายไวในพุทธศาสนาเปนพุทธบูชา เมื่อ พ.ศ.2536 เพื่อนอมถวามพระ
กุศลเปนเครื่องบูชาพระคุณแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา
สถาป ตยกรรมเดน ในวัด วัง พุไ ทร ประกอบด วย พระอุ โบสถและพระเจดี ย
ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาและพระบรมธาตุ อันเปนผลงานการออกแบบของ อ.วนิดา พึ่งสุนทร
ศิลปนแหงชาติ สขาศิลปะสถาปตยกรรม (แบบประเพณี) ประจําปพุทธศักราช 2546
พระอุโบสถวัดวังพุไทร เปนสถาปตยกรรมไทยประเพณี ที่ไดรับอิทธิพลจาก
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชการที่ 3 ลักษณะอาคารเปนอาคารทรงปูนไมปรากฏ
ชอฟา ใบระกา และหงหงส เสาลักษณะเหลี่ยมปลายยอดไมมีบัวหัวเสา รูปแบบอิทธิแบบพระราช
นิยม ตัวพระอุโบสถมีสี่ชวงเสา มีมุขหนา หลัง ลานประทักษิณรอบ ประกอบกําแพงแกวลอมรอบ
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ตัวพระอุโบสถ และองคเจดีย โครงสรางอาคารเปนแบบ Rigid Frame ทําใหภายในอาคารเปน
ลักษณะอาคารโถงโลงไมมีเสากั้น
องคเจดีย ทรงมณฑปยอดเจดีย มีมุขยื่นในลักษณะจตุรมุข เหนือมุขยื่น มีซุม
จรนําประกอบสวนฐานรับองคเจดีย เหนือขึ้นไปเปนสวนของมาลัยเถาสามชั้น รับบัวปากระฆัง
รองรับองคระฆังคว่ําอิทธิพลศิลปะลังกา

ภาพที่ 30 วัดวังพุไทร
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พระมหาเจดียธรรมภักดีประกาศ
พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ตั้งอยูบนเขาธงชัย บริเวณวัดทางสาย ต.เขา
ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งอยูหางจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธประมาณ 60
กิโลเมตร สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสครองราชยครบ 50 ป
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
วา “พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ”
พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ไดรับการออกแบบโดย หมอมราชวงศ มิตรา
รุณ เกษมศรี ศิลปนแหงชาติ สถาปนิกในสํานักพระราชวัง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539
พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ สรางขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงครองราชยครบ 50 ป คณะสงฆวัดทางสาย โดยมี พระอธิการไมตรี ฐิตปญ
โญ เปนประธานฝายสงฆ และนายสวัสดิ์ โชติพานิช (อดีตประธานศาลฎีกา) เปนประธานโครงการ
ฝายฆารวาส และมีคณะกรรมการพรอมขาราชการพอคา ประชาชนและพสกนิกรทุกหมูเหลา
รวมกันจัดสรางขึ้นเพื่อนอมเกลาฯ ถวาย เปนพระราชกุศล
ดังนั้นสัดสวนของอาคารจึงมีความหมายเกี่ยวกับการครองราชยครบ 50 ป
ทั้งสิ้น ไมวาจะเปน ขนาดอาคารที่กวาง 50 เมตร ยาว 50 เมตร และสูง 50 เมตร เปนอาคารสูง 5
ชั้น อันหมายถึง ขันธ 5 เปนเจดียหมู 9 องค หมายถึง วัดประจํารัชกาลที่ 9
พระธาตุเจดียภักดีประกาศ เปนอาคารชุดหลังเดียว ขนาดใหญในเนื้อที่กวา 3
ไร ประกอบไปดวยหมูเจดีย 9 องค มีเจดียองคใหญ ซึ่งเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งวางใน
บุษบกภายใตโดม โดยมีเจดียรายรอบ 4 ทิศ 8 องค ออกแบบเปนทรงลังกา สําหรับตัวอาคาร
เปนตึก โดยเปนสถาปตยกรรมไทย ทั้งประตู – หนาตาง ตลอดจนเครื่องตกแตง ภายในที่
ประกอบดวยพระวิหาร พระอุโบสถ พระเจดีย พระวิหารคต ที่รวมกันอยูในอาคารหลังเดียว ซึ่ง
เปนอาคารที่สามารถใชประโยชนในทางพระพุทธศาสนาไดมากที่สุด
แมตัวอาคารจะเปนสถาปตยกรรมแบบไทยแท แตแนวคิดการกอสรางก็ลวน
เปนแบบใหมทั้งสิ้น โดยการรวมเอาโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ วิหารคด มารวมอยูในอาคาร
เดียวกันในแนวตั้ง ภายในพระมหาเจดียภักดีประกาศนั้น มีพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม
รวมทั้งสิ้น 37 องค
สําหรับอาคาร 5 ชั้นนั้น ประกอบดวย
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ชั้นใตดิน เปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ และพิพิธภัณฑลายไทยของ ม.ร.ว.มิตรา
รุณ เกษมศรี
ชั้นที่สองเปนชั้นพื้นดิน
ชั้นที่สาม เปนชั้นพระวิหาร สําหรับรับผากฐิน รับผาปา และฟงธรรมเทศนา
สามารถจุคนไดถึง 1,000 คน ตรงกลางของชั้นนี้ เปนพระพุทธรูป 4 อิริยาบถ ประจํา 4 ทิศ
ชั้นที่สี่ เปนชั้นพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปปางลีลาเปนพระประธาน ที่ฝาผนังมี
ภาพจิตรกรรมลายไทยที่เขียนขึ้นโดยฝมือของเด็กรุนใหม โดยเฉพาะที่ดานหลังพระประธานเปน
ภาพพระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส ที่มีความสวยงามยิ่ง นอกจากนี้บริเวณชอง
หนาตางเกือบทั้งหมด จะถูกประดับดวยกระจกสแตนกลาส ซึ่งเปนบทพระราชนิพนธเรื่อง พระ
มหาชนก
ออกมาดานนอกอาคารบริเวณระเบียง ชั้น 4 เราจะเห็นวิวทิวทัศนโดยรอบของ
หาดบานกรูด เวิ้งหาดที่ยาวสุดลูกหูลูกตา ทิวแถวของตนมะพราว และความเงียบสงบ15

ภาพที่ 31 ภายในพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ
ที่มา : พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal/336456

15

พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553.

เขาถึงไดจาก http://gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal/336456
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ภาพที่ 32 พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ
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2.ศิลปะสถาปตยกรรมไทยภาคใต
เนื่องจากองคประกอบตางๆ อันกอใหเกิดรูปแบบทางศิลปะ รวมไปถึงสถาปตยกรรม
ในแตละภูมิภาคนั้นมีความแตกตางกัน ไมวาจะเปน ศิลปกรรม วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจน
สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมอิ ากาศ กอใหเกิดสิ่งที่เปนเอกลักษณในแตละภูมิภาค การศึกษา
รูปแบบสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่นภาคใต โดยเฉพาะอาคารทางศาสนาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งใน
การนําไปใชในการออกแบบสถาปตยกรรมในโครงการ การศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
ภาคใตนั้นจะเนนไปทางอาคารทางศาสนาเพื่อนําไปใช กลาวโดยสรุปดังนี้
อาคารทางศาสนาแบบพื้นเมืองเดิม
อาคารสถาปตยกรรมไทยที่เ ปน อาคารทางศาสนาแบบพื้นเมืองโบราณเดิม
ปรากฏเหลืออยูนอย เนื่องจาก เดิมการกอสรางอาคารจะใชโครงสรางไมเปนหลัก เมือระยะเวลา
ผานไปอาคารเหลานั้นจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา รูปแบบอาคารที่ปรากฎเหลืออยูมีลักษณะที่
เปนเอกลักษณเฉพาะประจําภาค กลาวคือ อาคารในประเภทพระอุโบสถ จะมีลักษณะอาคารไม
ทรงเตี้ย เปนอาคารโถงชั้นเดียว หลังคามีลักษณะทรงจั่วมีปกนกรอบ ทั่วไปไมมีประดับตกแตงใน
สวนของเครื่องลํายอง อันเปนผลในการบํารุงรักษา เพราะภาคใตเปนบริเวณที่มีลมแรงและฝนตก
ชุก สวนของปกนกมีลักษณะที่ยื่นยาวปกคลุมตัวอาคาร มากกวาสถาปตยกรรมประจําภาคอื่นๆ
ดังอาคารที่ปรากฏเห็นอยู เชนอาคารพระอุโบสถวัดน้ําขาวใน จ.สงขลาเปนตน

ภาพที่ 33 พระอุโบสถวัดน้ําขาวใน จ.สงขลา
ที่มา : สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal/336456
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กุฏิสงฆแบบพื้นเมืองทางภาคใต ลักษณะอาคารมีความใกลเคียงกับลักษณะ
บานไทยแบบภาคกลาง คือ เปนอาคารยกใตถุนสูง แตมีความสูงนอยกวาอาคารแบบภาคกลาง
หลังคาทรงจั่ว แตมีความลาดชันนอยกวา ปกนกมีลักษณะที่ยื่นยาวมากกวาอาคารพื้นถิ่นในภาค
ตางๆ เปนอาคารทรงไมโดยสวนใหญ

ภาพที่ 34 กุฏิสงฆแบบพื้นเมืองทางภาคใต
ที่มา : สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal/336456
ศาลาที่พัก ทางภาคใตนั้น เปนศาลาที่ใชงานสําหรับกิจกรรมทางศาสนา ดวย
นอกจากใชเปนที่พักหลบฝนหลบแดดเทานั้น ในศาลาของชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมจะมีขอ
แตกตางกันสามารถใชเปนที่สังเกตไดวาบริเวณนั้นหรือชุมชนเปนชาวไทยพุทธหรือชาวไทยมุสลิม
คือ ระดับพื้นศาลา ของชาวไทยพุทธจะจัดระดับพื้นไวเปนสองระดับ เมื่อจะใชสําหรับกิจกรรมทาง

116
ศาสนาก็จะใชพื้นยกระดับนั้นสําหรับเปนอาสนะของพระ ในขณะที่ของชาวไทยมุสลิมจะทําพื้น
ระดับเดียวสําหรับละมาด16
อาคารสถาปตยกรรมไทยทางศาสนา ยังมีในรูปแบบ ทีร่ ับอิทธิพลของอาคาร
สถาปตยกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย เปนรูปแบบมาตราฐานเปนสถาปตยกรรมไทยภาคกลาง
แตคงความออนชอยในลักษณะสถาปตยกรรมไทยสมัยอยุธยา

ภาพที่ 35 สถาปตยกรรมไทยภาคใต อิทธิพลศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย
ที่มา : สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal/336456
นอกจากนี้ที่ยังเห็นไดชัดเจนจนอาจกลาวไดวา เปนรูปแบบสถาปตยกรรมไทย
ทางศาสนาที่เปนเอกลักษณทางภาคใต คือ อาคารที่ไดรับอิทธิพลรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่
3 และอิทธิพลตะวันตก ลักษณะอาคารจะเปนอาคารทรงปูน ไมมีไขราหนาจั่ว บริเวณตัวอาคาร
นิยมใชวงโคงระหวางเสา เปนลักษณะศิลปะที่รับอิทธิพลจากตะวันตก ผสมผสานทําใหเกิด
รูปแบบสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณ และมีความมั่นคงแข็งแรงในทางโครงสราง และงายตอการ
บํารุงรักษา

16

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553. เขาถึง
ไดจาก http://gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal/336456
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ภาพที่ 36 สถาปตยกรรมไทยภาคใต อิทธิพลแบพระราชนิยมในรัชการที่ 3 และอิทธิพลตะวันตก
ที่มา : สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal/336456
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3.ศิลปะสถาปตยกรรมศรีวิชัย
สถาปตยกรรมแบบศรีวิชัยที่พบในประเทศไทยมีจํานวนนอย สวนใหญพบทางฝง
ทะเลตะวันออก ตั้งแตบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานีลงไปถึงจังหวัดสงขลา อาจจัดแบงตามรูปทรง
และระยะเวลาในการสราง ดังนี้
สถาปตยกรรมที่เปนเจดียทรงมณฑป สรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-15 สรางขึ้น
เนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ไดแก พระบรมธาตุไชยา เจดียวัดแกว เจดียวัดหลง
พระบรมธาตุไชยา วัดพระมหาธาตุ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
เปนสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัยที่ยังคงเอกลักษณไวพอสมควร เคาโครงสําคัญ
ของพระบรมธาตุองคนี้ คือ เรือนธาตุสี่เหลี่ยมยกเก็จตั้งอยูบนฐานปทมหรือฐานบัวซึ่งมีการเพิ่มมุม
รับมุขจรนัมที่ยื่นออกมาทั้งสี่ดาน เหนือหลังคามุขและที่มุมของเรือนธาตุประดับดวยสถูปจําลอง
แบบเดียวกับเจดียหรือจันทิในศิลปะชวา อยางไรก็ดี เหนือเรือนธาตุตั้งแตบัวทรงคลุมที่รองรับองค
ระฆังไปจนถึงปลายยอด ไดรับการดัดแปลง เปนแบบใหมจากการบูรณะซอมแซม ซึ่งทํากันหลาย
ครั้ง โดยเฉพาะการบูรณะครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร17

ภาพที่ 37 พระบรมธาตุไชยา
ที่มา : พระบรมธาตุไชยา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-2/no0406/temple/index184.htm
17

นงคราญ ศรีชาย, ศิลปะศรีวิชัย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550.

เขาถึงไดจาก http://srivijaya.exteen.com/20060416/entry-3
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วัดแกว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ตั้งอยูที่บานวัดแกว ตําบลเสม็ด มีเนื้อที่ 12 ไรเศษ วัดแกวเปนวัดเกาแก สราง
ในสมัยพระเจาวิษณุ สันนิษฐานวาเจดียวัดแกวสรางรวมสมัยกับเจดียวัดพระบรมธาตุไชยา มี
โบราณสถานที่สําคัญเรียกวา เจดียวัดแกว เปนโบราณสถานสถาปตยกรรมศรีวิชัย สรางราวพุทธ
ศตวรรษที่ 14 ลักษณะของเจดียเปนสถาปตยกรรมแบบกออิฐไมถือปูน ฐานลางเปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส มีมุข 4 ดานระหวางมุขทําเปนยอมุมไมสิบสอง ซุมดานทิศตะวันออก มีทางเดินไปหองกลาง
ขององคเจดีย ภายในซุมมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยูทุกซุม กองโบราณคดีกรม
ศิลปากรไดขุดแตงบูรณะในป พ.ศ. 2519-2522 18

ภาพที่ 38 เจดียวัดแกว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา : เจดียว ัดแกว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2550. เขาถึงไดจาก
http://www.dhammachak.net/board/viewtopic.php?p=213&sid=8c5664a7d0ec472e20d
3482c2e92f604
18

วัดแกว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2550. เขาถึงไดจาก
http://www.dhammachak.net/board/viewtopic.php?p=213&sid=8c5664a7d0ec472e20d
3482c2e92f604
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ภาพลายเสนที่ 1 เจดียวัดแกว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา : นารถ โพธิประสาท, สถาปตยกรรมในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : การไฟฟาฝายผลิต,
2542), 102-104.
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วัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
วัดหลง เปนโบราณสถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีแหง
หนึ่ง มีลักษณะทรวดทรงทางสถาปตยกรรมที่เกาแก เปนสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สําคัญใน
บริเวณคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย ปจจุบันเปนวัดรางเหลือแตเจดีย
สถานที่ตั้ง เจดียวัดหลง ตั้งอยูในพื้นที่ราบ มีถนนตัดผาน ปจจุบันเหลือแตฐาน
ตั้งอยูที่ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ทิศใตของวัดประมาณ 86 เมตร มี
คลองไชยาไหลผานไปสูอาวไทยทางดานตะวันออกของวัด ทิศตะวันตกติดตอกับโรงเรียนไชยา
วิทยา หางจากที่วาการอําเภอไชยาประมาณ 1,379 เมตร
วัดหลงเปนวัดเกาแกไมทราบแนชัดวาสรางในสมัยใด แตสันนิษฐานวาเจดีย
ของวัดนี้สรางรวมสมัยกับพระเจดียวัดพระบรมธาตุไชยา คือประมาณระหวางพุทธศตวรรษที่ 1415 เปนเจดียที่ชํารุด ทิ้งรางมานานเหลือแตซากอิฐ และฐานราก กรมศิลปากร ไดประกาศใหเปน
โบราณสถานสําหรับชาติมาตั้งแตป พ.ศ. 2479 ตอมากองโบราณคดี กรมศิลปากรไดทําการขุด
แตงและบูรณะ โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2524 – 2527 ใชงบประมาณในการบูรณะรวมทั้งสิ้น
1,650,000 บาท ซึ่งการขุดแตงนั้นไดกระทําอยางละเอียดรอบคอบ เพราะไมเหมือนโบราณสถาน
อื่นๆ การขุดแตงเจดียวัดหลงก็เพื่อหาหลักฐานทางสถาปตยกรรมประวัติศาสตร และโบราณคดี
เจดียวัดหลงเดิมปกคลุมดวยดินและตนไมใหญ ๆ หนาทึบ เมื่อกรมศิลปากรได
ขุดแตง และไดพิจารณารูปทรง เห็นวาเปนโบราณสถาน สถาปตยกรรมศรีวิชัย สมัยเดียวกับวัด
แกว ลักษณะของเจดียเปสถาปตยกรรมแบบกออิฐไมถือปูน ฐานเปนรูปกากบาท มีซุมทั้งสี่ทิศ มี
ประตูเขาสูหองกลาง ทางทิศตะวันออกเพียงดานเดียว ทีห่ องกลางกออิฐเปนผนังกรุทั้ง 4 ดาน ตรง
ทางดานทิศตามแนวทิศทั้งสี่ ผนังกรุดานทิศตะวันออกกวาง 3.50 เมตร ผนังกรุดานทิศตะวันตก
กวาง 3.49 เมตร ผนังกรุดานทิศเหนือ กวาง 3.46 เมตร และผนังกรุดานทิศใตกวาง 3.50 เมตร มี
ความลึกจากระดับพื้น ปูอิฐตอนบนถึงระดับอิฐปูพื้นลางสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 2.59 เมตร ภายใน
หองกลางพบแตเศษกระเบื้องดินเผา19

19

เจดียวัดหลง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก

http://www.prapayneethai.com/th/archaeological_site/south/view.asp?id=0877
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ภาพที่ 39 เจดียวัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา : เจดียว ัดหลง[ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://www.thaisurat.com/wat_long.htm
สถาปตยกรรมที่เปนเจดียทรงกลมหรือทรงระฆัง สรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่
18-19 เปนศาสนสถานในพุทธศาสนาหินยาน สันนิษฐานวาเกิดขึ้นเมื่อพุทธศาสนาหินยานจาก
ลังกาไดเขาสูคาบสมุทรภาคใตแลว โดยทั่วไปจะใชองคระฆังขนาดใหญเปนหลัก เปนรูปเจดียทรง
กลม แตจะใชฐานรองรับอยู 2 แบบ คือ20
1. เจดียทรงกลมฐานกากบาท ถึงแมรูปแบบสถาปตยกรรม ศิลปะแบบศรีวิชยั
จะขาดชวงไประหวางพุทธศตวรรษที่ 16-17 แตก็อาจปรากฏความตอเนื่องของสถาปตยกรรม
ศิลปะแบบศรีวิชัยจากชวงแรกถึงชวงหลังไดจากฐานรูปกากบาทนี้ เชน ที่เจดียใหญวัดสทิงพระ
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเจดียดานประตูทางเขานอกระเบียงคดวัดมหาธาตุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนตน
พระบรมธาตุเจดียวัดจะทิ้งพระ
ประมาณวาไดถูกสรางขึ้นในสมัยศรีวิชัยคือประมาณป พ.ศ. 1300
ตามลัทธิพุทธศาสนา นิกายมหายาน ลักษณะของสถาปตยกรรมสมัยศรีวิชัย คือทําเปนมณฑป

20

นงคราญ ศรีชาย, ศิลปะศรีวิชัย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550.

เขาถึงไดจาก http://srivijaya.exteen.com/20060416/entry-3
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สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป สวนยอดทําเปนสถูปมีเจดียบริวาร 4 มุม ครั้นตอมาสมัยศรีวิชัย
ตอนปลาย ประมาณ พ.ศ.1700 พุทธศาสนานิกายมหายานมีความรุงเรืองมากในประเทศลังกา
พระธาตุเจดียจึง เปลี่ยนรูปแบบไปเปนรูประฆังคว่ํา ฐานของพระบรมธาตุเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
โบราณสถานที่เกาแกเชนพระธาตุ เจดียวัดจะทิ้งพระนี้ มีคาควรแกการอนุรักษ เชนเดียวกับการที
พระศาสนาที่จะตองมีปูชนียสถาน สําหรับการเคารพบูชา เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ของชาว
พุทธศาสนิกชนโดย ทั่วไปโดยเฉพาะที่ยุดประชาชนกําลังรูสึกสับสนวุนวายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และทางพุทธศาสนาอยางในปจจุบัน จึงขอจงชวยกันทํานุบํารุงรักษาตอไปใหคงอยูชวั่
ลูกชั่วหลาน21

ภาพที่ 40 เจดียวัดจะทิ้งพระ
ที่มา : เจดียจะทิ้งพระ[ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://www.gimyong.com/travel/songkhla/jathingpra-temple.php

21

วัดจะทิ้งพระ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก

http://www.gimyong.com/travel/songkhla/jathingpra-temple.php

124
2. เจดียทรงกลมฐานสีเ่ หลี่ยมจัตุรัส คงจะเกิดขึ้น ในระยะที่บูรณะ

พระ

มหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชองคระฆังขนาดใหญตั้งอยูเหนือฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
เตี้ย หนาฐานทั้งสี่ดานทําซุมประดิษฐานรูปเคารพ เชน เจดียที่วัดพระโคะ อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ที่ปรากฏซุมจรนัมประดิษฐานรูปชางประดับอยูหนาฐานและเจดียทิศที่วัดพระบรมธาตุไช
ยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน22

ภาพที่ 41 เจดียวัดพะโคะ
ที่มา : เจดียวัดพะโคะ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550. เขาถึงไดจาก
http://static.panoramio.com/photos/original/11812852.jpg

22

นงคราญ ศรีชาย, ศิลปะศรีวิชัย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550.

เขาถึงไดจาก http://srivijaya.exteen.com/20060416/entry-3

บทที่ 5
กระบวนการการออกแบบ
เนื่องจากโครงการวัดนวมินทราวาสจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว แนวคิดในการออกแบบ การพิจารณากระบวนการออกแบบ ตลอดจนการออกแบบ
โครงการ จึงตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนสําคั ญ ใน
กระบวนการ จึงตองพิจารณาถึงแนวพระราชดําริที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทของวัดเปนที่ตั้ง
ดวยสถานภาพสังคมปจจุบันที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางดานวัตถุ เศรษฐกิจ แตสภาพ
จิต ใจของความเปน มนุษยกลับ ดูเลวรายลงปญหาสังคมดานตางๆ จึงเกิดขึ้น เรื่อยๆ ในภาวะ
ดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความหวงใยอยูเสมอจึง พระราชทานแนวพระราชดําริ
ที่มีชื่อวา "บวร" กระตุนเตือนใหพัฒนาโดยใสใจในฟนเฟองเล็ก ๆ ทางสังคมที่กําลังละเลยไปมาก
ทั้งบาน วัด โรงเรียนเพื่อใหเกิดความผูกพันกันในสังคมแบบเดียวกันกับที่เคยมีมาในอดีต เพื่อให
ประเทศชาติเติบโตอยางมีรากฐานอันจะทําใหประเทศเขมแข็งและมั่นคงสืบไป1 แนวคิดดังกลาว
จึงถูกนํามาเปนตัวตั้งในการพิจารณากระบวนการออกแบบดังนี้
1. แนวคิด ตามรอยพระยุคคลบาท บวร.
ชาติและ

วัด

ชุมชน
ชุมชนไทย
บาน
โรงเรียน

โรงเรียน

บาน
วัด

แผนภาพที่ 2 แสดงแนวคิดตามแนวพระราชดําริ บวร.
1

“บวร” ประสานพลังสรางสังคมมั่นคง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2553.
เขาถึงไดจาก http://www.wattiabsilaram.net/upload/showthread.php?t=2514.html
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“วัด” เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน ในลักษณะ 3 ประสานที่เรียกวา “บาน-วัดโรงเรียน (ราชการ) เรียกโดยยอวา “บวร” ซึ่งเปนหลักการในสังคมไทยครั้งอดีต เพื่อสนับสนุนความ
รวมมือในการสรางประโยชนใหแกเยาวชน และประชาชน ดวยการขัดเกลาจิตใจใหมีความมั่นคง
และมีคุณธรรม จากความค้ําจุนและชวยเหลือของหนวยงานราชการ เพื่อใหครอบครัวและชุมชนมี
ความผาสุก โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการประสาน2
"บวร" นอกจากความหมายขางตน ดวยพระอัจฉริยภาพในองคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระองคท รงมองคํานี้ดวยความลึกซึ้ง และละเอีย ดออน ยิ่ง ไปกวานั้น ทรงใช อธิบาย
ลักษณะความสัมพันธภายในสังคมแบบไทย ๆ ลักษณะโครงสรางทางสังคมไทยในมุมกวางอยาง
ครอบคลุมยากจะหาผูใดในแผนดินคิดไดเสมอเหมือน
คําวา "บวร" เกิดจากการนําอักษรสามตัวมาเรียงตอกันจนเกิดเปนคําที่มีความหมาย
ตามแนวพระราชดําริ อักษรทั้งสามตัวลวนมีความหมายในตัวเอง เปนความหมายที่ผูกพันและ
คุนเคยตลอดมา
บ.ใบไม แทนความหมายดวยคําวา บาน ซึ่งบานคือที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็ได
บานใหความรักความอบอุนผูกพัน แมจะเปนหนวยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสรางของสังคม แต
เปนจุดเริ่มตนของสังคมใหญ ๆ เปนฟนเฟองชิ้นเล็กที่มีความหมายสําคัญมาก
ว.แหวน แทนความหมายดวยคําวา วัด วัดเปรียบเสมือนศูนยกลางทางจิตใจของคน
ไทยมาแตครั้ง อดีตเปนสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อบรมสั่งสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดใหประพฤติ
ถูก ทํานองคลองธรรม วัด นอกจากจะเปน สถานที่ประกอบศาสนกิจ ของพระสงฆแลว สําหรับ
ชาวบานยังเปนสถานที่ใหคนในชุมชนพบปะกัน ใครเดือดเนื้อรอนใจก็มาปรึกษากัน กลับจากวัดก็
ไดคําสอนดี ๆ กลับไปมากมาย อยางที่ทราบกันดีวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาซึ่ งทุก ศาสนาไมวาจะเปน อิสลาม คริสต ลวนมีหลักคําสอนใหผูค นประพฤติและ
ปฏิบัติดี โดยนัย ว.แหวนจึงหมายรวมถึงศาสนาตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่แผนดินไทย

2

ตามรอยพระยุคคลบาท บวร. [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2553. เขาถึงได
จาก http://web.pointasia.com/publicPoint/News/News_86.html
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ร.เรือ แทนความหมายดวยคําวา โรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่ที่ใหความรูอยางมีแบบ
แผน สําหรับเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเปนผูใหญในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักอยูบางใน
ปจ จุบัน เนื่องจากโรงเรีย นต องดูแลเหลาลูก ศิษ ยเ หมือนลูกหลานของตน นอกจากนี้โรงเรีย น
จะตองใหความรูทางวิชาการอยางเต็มที่รวมถึงทําใหศิษยเปนคนดีแกสังคม จากคําจํากัดความ
และความสัมพันธของสิ่งเหลานี้ที่เกิดขึ้น ลวนเกิดจากคําวา "บวร" ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมองเห็นซึ่งหากใหความสําคัญกับสามสิ่งนี้ ดังที่พระองคทรงมองสังคมไทยที่ประเสริฐดีเลิศ
ในความหมายของคําวา "บวร" ก็จะบังเกิดขึ้น3
2.การเลือกที่ตั้งโครงการ
จากแนวคิด ตามรอยพระยุคคลบาท บวร. และการเปน วัดเฉลิมพระเกียรติ นําสู
กระบวนการในการพิจารณาที่ตั้งโครงการดังนี้
2.1 เกณฑในการพิจารณาที่ตั้งโครงการ
2.1.1 สามารถสงเสริมและดําเนินการตามแนวพระราชดําริ บวร.
2.1.2 สมพระเกียรติ (ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมสถาปตยกรรม)
2.1.3 ศักยภาพในการพัฒนาตอไปในอนาคต (การขยายตัวของชุมชนและความ
เจริญรอบขาง)
2.1.4 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ไฟฟา ประปา หนวยงานราชการ) ครบครัน
2.1.5 การเขาถึงและการคมนาคม (ถนน หนทาง) มีความสะดวก
2.1.6 ความสัมพันธกับชุมชนอื่น (ความสะดวก ระยะหางระหวางชุมชน)
2.1.7 ศักยภาพของพื้น ที่ ในการสงเสริมการทํากิจ กรรมในวัน และวาระสําคัญ
ตางๆ
2.1.8 ธรรมชาติและสภาพแวดลอมของพื้นที่ (ความสมบูรณ, สิ่งรบกวน,มลพิษ)
2.1.9 ทัศนียภาพ (มุมมอง,ความสวยงาม)
2.1.10 กายภาพของพื้นที่ (สอดคลอง เอื้ออํานวยตอการจัดทําโครงการ)
2.1.11 ปญหาจากธรรมชาติ (ภัยธรรมชาติ)
2.1.12 การดําเนินการในการจัดทําโครงการ (ผลกระทบจากปญหานอย)
3

บวร’ ประสานพลังสรางสังคมมั่นคง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2553. เขาถึง
ไดจาก http://www.wattiabsilaram.net/upload/showthread.php?t=2514.html
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2.2 การพิจารณายานที่ตั้งโครงการ
จากเกณฑในการพิจารณาที่ตั้งโครงการ นํามาเปนตัวตั้งในการพิจารณายานที่ตั้ง
โครงการ โดยพิจารณาในกรอบใหญคือตัวจังหวัดกอน ในการพิจารณาตัวจังหวัดที่จะใชเปนที่ตั้ง
โครงการ สืบเนื่องจากโครงการวัดนวมินทราวาส จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดังนั้นพื้นที่จังหวัดที่เลือกนั้น ควรมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเปนสําคัญ จากการศึกษาพระราชประวัติ ตลอดจนพระราชกรณียกิจ จึงเห็นสมควร
วา จังหวัดประจวบคีรีขันธนั้น มีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เนื่องดวยเปนที่ตั้งของพระราชวังไกล
กังวล อันเปนที่ประทับขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในปจจุบัน และมีความผูกพันกับ
พระองคและเชื้อพระวงศตั้งแตในอดีต อีกทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธยังเปนจังหวัดแรกเริ่มของการ
ประกอบพระราชกรณียกิจลงพื้นที่ในการชวยเหลือราษฎรของพระองค อันจะเห็นไดจากโครงการ
พระราชดําริตางๆ ที่ปรากฏมากมายในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนที่แรกเริ่ม เปนที่ประจักษดี
แกพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา จึงเห็นสมควรให
จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนที่ตั้งโครงการ วัดนวมินทราวาส
จังหวัดประจวบคีรีขันธ4
จังหวัดประจวบคีรีขันธถือเปนจังหวัดของภาคกลางแตพื้นที่อยูต อนบนของ
ภาคใต หรือจะเรียกวาเปนประตูกอนสูจังหวัดภาคใตคือจังหวัดชุมพรก็คงไมผิด เพราะการเดินทาง
ไปทองเที่ยวทางภาคใตจังหวัดใดก็ตามตั้งแตชุมพรลงไปจะตองขับรถผานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธมีประวัติศาสตรความเปนมาไมคอยแนชัด เนื่องจากเปน
พื้นที่แคบ ยามมีศึกสงครามยากแกการปองกันจึงตองปลอยใหเปนเมืองรางหรือยุบเมืองเปนสวน
หนึ่งของเมืองเพชรบุรี ในอดีตเปนเพียงเมืองชั้นจัตวาเล็ก ๆ ที่รวมกันอยูภายใตการปกครองของ
เมืองเพชรบุรี พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหลานภาลัยจึงไดโปรดเกลาฯ ตั้งเมือง
เมืองบางนางรม ที่ปากคลองบางนางรม ไดรวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬ แต
สภาพที่ดิน ไมเ หมาะสมแกการเพาะปลูก จึงไดมีการยายเมืองไปยังเมืองกุย บุรีที่มีความอุดม
สมบูรณและการตั้งบานเรือนหนาแนนกวา แตยังเรียกเมืองบางนางรมตามเดิม

4

จังหวัดประจวบคีรีขันธ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.prachuapkhirikhan.go.th/data/history.htm
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จวบจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดเปลี่ยนชื่อเมือง
เปน เมืองประจวบคีรีขันธ เพื่อใหชื่อคลองกับชื่อของเกาะกงที่แยกออกจากจังหวัดตราดคือ "เมือง
ประจันตคีรีเขต" จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธจึงถูกยุบรวมเปนอําเภอหนึ่งของเมืองเพชรบุรี และตอมา
ไดมีการยายเมืองประจวบคีรีขันธมาตั้งที่ตําบลเกาะหลัก ในชวงนี้เมืองประจวบคีรีขันธและเมือง
ปราณบุ รี ขึ้ น ตรงกั บ เมื อ งเพชรบุ รี ส ว นเมื อ งกํ า เนิ ด นพคุ ณ ขึ้ น ตรงกั บ เมื อ งชุ ม พร ด ว ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริสงวนชื่อเมืองปราณไว (เมืองเกาที่ตั้งอยูที่
ปากน้ําปราณบุรี) จึงไดเปลี่ยนชื่อเมืองประจวบคีรีขันธที่ตั้งอยูที่ตําบลเกาะหลักเปนเมืองปราณบุรี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงไดมีการเปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเปนเมือง
ประจวบคีรีขันธ เพื่อปองกันการสับสนกับเมืองปราณ ที่ปากน้ําปราณบุรี หลังจากมีการยกเลิก
ระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธจึงไมไดขึ้นตรงกับเมืองเพชรบุรี
และมณฑลราชบุรีอีก
ภูมิศาสตร
มีเนื้อที่ประมาณ 6,367,620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร มี
อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอกับสหภาพพมา
ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝงทะเล
ยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสวนที่แคบที่สุดของประเทศอยูในเขตตําบลคลองวาฬ อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จากอาวไทยถึงเขตแดนพมาประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ
ตามทางหลวงแผนดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเสนทางรถไฟสายใต ประมาณ 318 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 8 อําเภอ 48 ตําบล 388 หมูบาน ไดแก
1. อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
2. อําเภอกุยบุรี
3. อําเภอทับสะแก
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4. อําเภอบางสะพาน
5. อําเภอบางสะพานนอย
6. อําเภอปราณบุรี
7. อําเภอหัวหิน
8. อําเภอสามรอยยอด

ภาพที่ 42 แสดงเขตอําเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่มา : จังหวัดประจวบคีรีขันธ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Amphoe_Prachuap_Khiri_Khan.pn
g
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2.3 ที่ตั้งโครงการ
การสํารวจพื้นที่ ที่จะใชเปนสถานที่ตั้งโครงการ วัดนวมินทราวาส จําเปนตอง
สอดคลองกับแนวพระราชดําริ บวร. เปนลําดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาใหสอดคลองกับเกณฑใน
การพิจารณาที่ตั้งโครงการตามที่ไดนําเสนอไป จากการสํารวจในหลายพื้นที่ เห็นสมควรใหจัดตั้ง
โครงการที่ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ ในบริเวณชุมชนใกลเคียง เนื่องจากเปนศูนยกลางของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พิจารณาจากศักยภาพดานตางๆ ตามเกณฑ ศักยภาพของชุมชนหลัก และชุมชน
ในละแวกใกลเคียง ในการรวมกลุมของแตละชุมชน เปนชุมชนเขมแข็ง ประกอบรวมกันเปนสังคม
ใหญที่เขมแข็ง ใหเปนรากฐานของแผนดินได

แผนภาพที่ 3 แสดงชุมชนในละแวกพื้นที่ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ
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แผนภาพที่ 4 แสดงผังการใชประโยชนที่ดินอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ

แผนภาพที่ 5 แสดงผังการใชประโยชนทดี่ ินในอนาคต จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่มา : แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๙๓ (พ.ศ.
๒๕๓๙) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://prachuapkhirikhan.go.thprachuap_dptindex.htm

แผนภาพที่ 6 แสดงพื้นที่สํารวจบริเวณชุมชนมองลาย
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แผนภาพที่ 7 แสดงพื้นที่สํารวจบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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แผนภาพที่ 8 แสดงพื้นที่สํารวจบริเวณอําเภอเมือง จังหวัด
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จากการสํารวจ พิจารณาชุมชน ในละแวกใกลเคียง ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ
เห็นสมควร ใหจัดตั้งโครงการในบริเวณชุมชนมองลาย ซึ่งหางจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ เปน
ระยะทางไมใกลและไมไกลมากนัก มีชุมชนอาวนอย ชุมชนเมือง และชุมชนคลองวาฬเปนชุมชน
ละแวกใกลเคียง แตละชุมชนที่กลาวไปเวนแตชุมชนมองลาย ไดมีวัดประจําชุมชนของตัวเองแลว
ทั้งสิ้น ชุมชนมองลายเปนชุมชนขนาดเล็กที่กําลังขยายตัว อีกทั้งพื้นที่ในละแวกบริเวณชุมชนยังมี
ศักยภาพตรงตามเกณฑพิจารณาทุกประการ จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการในบริเวณชุมชนแหงนี้

แผนภาพที่ 9 แสดงที่ตั้งโครงการ ชุมชนตามองลาย
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3. วิเคราะหที่ตั้งโครงการ
3.1 กฎหมาย
กฎหมายสําคัญ ที่เกี่ยวของประกอบดวย กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๓๕),
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) วาดวยเรื่องอาคาร ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ํา
สาธารณะขนาดใหญ สรุปความสําคัญ คือ

แผนภาพที่ 10 แสดงแนวเขตการปลูกสรางอาคารตามกฎหมาย
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ตารางที่ 1 กฎหมายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ.2535) อันเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่โครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๓๕)
หามสรางสิ่งปลูกสรางระยะ 20 เมตร ระยะจากแนวที่ดินที่ติดกับชายหาด ยกเวน
กําแพงกันน้ํา
ระยะ 21-50 เมตร สามารถสรางอาคารได แตตองมีพื้นที่แตละหลังไมเกิน 40
ตารางเมตร และมีความสูงไมเกิน 6 เมตร (มีชั้นลอยได)
ระยะ 50-200 เมตร สามารถสรางอาคารที่มีความสูงไมเกิน 16 เมตรได

ระยะ 201 เมตร ขึ้นไป ใชกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไป

ที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๓๕) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2553. เขาถึงได
จาก http://www.pakpraek.com/file/plan/20090601145415.pdf
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓)5
ขอที่ 42 อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ
เชน แมน้ํา คูคลอง ลําราง หรือลํากระโดง ถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตร
ตองรน แนวอาคารให หา งจากเขตแหล งน้ํ าสาธารณะนั้ น ไมน อยกว า 3 เมตร แตถ าแหล งน้ํ า
สาธารณะนั้น มีค วามกวา งตั้ งแต 10 เมตรขึ้น ไป ตองรน แนวอาคารใหห างจากเขตแหล งน้ํ า
สาธารณะนั้นไมนอยกวา 6 เมตร
สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัด แปลงใกลแหลงน้ําขนาดใหญ เชน บึง
ทะเลสาบ หรือทะเล ตองรนแนวอาคารใหหางจากแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา 12 เมตร
ทั้งนี้ เวนแต สะพาน เขื่อน รั้ว ทอระบายน้ํา ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ
หรือที่วางที่ใชเปนที่จอดรถไมตองรนแนวอาคาร
5

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2553.
เขาถึงไดจาก http://www.pakpraek.com/file/plan/20090601145415.pdf
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3.2 กายภาพของพื้นที่

แผนภาพที่ 11 แสดงการครอบครองพื้นที่โครงการเดิม

แผนภาพที่ 12 กายภาพของพื้นที่
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แผนภาพที่ 13 แสดงทัศนียภาพสวนตางๆของพื้นที่

แผนภาพที่ 14 แสดงพื้นที่การใชประโยชนแตละสวนของโครงการ
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แผนภาพที่ 15 แสดงทัศนียภาพพื้นที่การใชประโยชนแตละสวนของโครงการ

แผนภาพที่ 16 แสดงแนวพืชพรรณไมในพื้นที่
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แผนภาพที่ 17 แสดงกายภาพของพืชพรรณไมในพื้นที่
ตาราง 2 แสดงสัญลักษณแนวพืชพรรณไมในโครงการ
ไมยืนตนขนาดใหญใบละเอียด เชน มะขาม สะเดา หางนกยูง ประมาณ 90 เปอรเซ็นต
, ไมยืนตนขนาดกลาง ใบขนาดกลางและใหญเชน หูกวาง คูณ
ปาโปรง ตนไมใบละเอียด กฐิน สน หางนกยูง มะขาม ไมยราพ ตนไผ พื้นที่อาจมีการ
ปรับแตงภูมิทัศน
ปาไมโกงกางริมทางน้ําไหล คงไวซึ่งธรรมชาติ
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แผนภาพที่ 18 แสดงการวิเคราะหทิศทางการไหลของน้ําจากภูเขา
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4. วิเคราะหพื้นที่ภายในโครงการ (ZONING ANALYSIS)

แผนภาพที่ 19 แสดง ZONE พื้นที่ใชสอยภายในโครงการ
จากการวิเคราะหกายภาพพื้นที่ภายในโครงการ นํามาสรุป วิเคราะห และกําหนด
ZONE พื้นที่ใชสอยภายในโครงการไดดังนี้
ZONE A พื้นที่ติดภูเขาดานใน ตนโครงการเปนพื้นที่ที่มีความเปนสวนตัวสูง ปญหา
ดานมลพิษทางเสียง ฝุน ละออง และแรงลมปะทะมีนอย แตอาจมีปญหาดานน้ําไหลบาจากภูเขา
เหมาะสําหรับเปนพื้นที่ที่ตองการความเงียบสงบ ติดตอกับพื้นที่ C โดยมีทางน้ํากั้น
ZONE B พื้นที่ติดภูเขาดานใน เปนพื้นที่ที่มีความเปนสวนตัวสูง ปญหาดานมลพิษ
ทางเสียง ฝุนละอองและแรงลมปะทะมีนอย แตอาจมีปญหาดานน้ําไหลบาจากภูเขา เหมาะ
สําหรับเปนพืน้ ที่ที่ตองการความเงียบสงบ ติดตอกับพื้นที่ A, C และ D โดยมีทางน้ํากัน้ ระหวาง
พื้นที่นี้กับพื้นที่ C เขาถึงจากพื้นที่ C ไดสะดวกกวาพื้นที่ A
ZONE C พื้นที่โลงดานหนาโครงการ เปนพื้นที่ที่มศี ักยภาพในการรับรอง ไดประโยชน
ในดานมุมมองทางทะเล และภูเขา ปญหาดานฝุนละออง และเสียงรบกวนมีนอย และไมไดรับ
ปญหาดานทิศทางน้ําไหลบาจากภูเขาเนื่องจากมีทางน้ํากัน้ เชื่อมตอกับพื้นที่ A, B, D, E
ZONE D พื้นที่ติดภูเขาสวนกลาง ถูกลอมรอบดวยทางน้ํา ปญหาดานเสียงรบกวน
ฝุนละออง ทิศทางลมปะทะนั้นมีนอย มีความเปนสวนตัว และเปนพื้นที่เชื่อมตอระหวางพื้นที่ B, C,
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E และพื้นที่ F จากการศึกษาทิศทางน้ําไหล และการมีแนวปาในบริเวณที่ราบเชิงเขาทําใหพื้นที่ D
ไดรับผลกระทบจากการไหลบาของน้ํานอย
ZONE E พื้นที่ติดชายทะเล เปนพื้นที่หลักในการเขาถึงโครงการ มีปญหาดาน
แรงลมปะทะจากทะเล และการรบกวนจากเสียง ฝุนละอองจากทรายและถนน แตมีศักยภาพดาน
ทัศนียภาพมากที่สุด ทั้งมุมมองทางทะเล และมุมมองทางภูเขา ตัวพื้นที่ติดตอโดยตรงกับพื้นที่ C
และติดตอกับพื้นที่ D, F, G โดยมีทางน้ํากั้น
ZONE F, G พื้นที่สวนในติดชายทะเล เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในดานการรับรอง และ
ดานกิจกรรม เนื่องจากเดิมเปนจุดเริ่มตนของเสนทางศึกษาธรรมชาติเขาตามองลาย และคาย
ลูกเสือ มีปญหาดานฝุนละออง และเสียงรบกวนนอย แตอาจไดรับปญหาจากทิศทางลมปะทะ
และทิศทางน้ําไหลบาจากภูเขา เชื่อมตอกับพื้นที่ D, E โดยมีทางน้ํากั้น

แผนภาพที่ 20 ZONING DIAGRAM
PRIVATE AREA พื้นที่สวนปฏิบัติธรรม เจริญวิปสสนา และกุฏิสงฆ
PUBLIC AREA พื้นที่สวนสาธารณประโยชน และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
SEMI PUBLIC AREA พื้นที่สวนพุทธาวาส และสังฆาวาส
SEVICE AREA พื้นที่สวนบริการ สาธารณะ
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แผนภาพที่ 21 แสดงการแบงพื้นที่กิจกรรมลงในโครงการ
1. PRIVATE AREA พื้นที่สวนปฏิบัติธรรม
2. PRIVATE AREA พื้นที่สวนปฏิบัติธรรม
3. PUBLIC AREA พื้นทีเ่ อนกประสงค และสวนกิจกรรมในพระพุทธศาสนา
4. SEMI PUBLIC AREA พื้นที่สวนพุทธาวาส
5. SEVICE AREA พื้นที่สวนบริการ สาธารณะ
6. PUBLIC AREA พื้นที่สวนสงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
7. PUBLIC AREA พื้นที่สวนสงเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
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5.วิเคราะหองคประกอบพื้นที่ใชสอยของโครงการ
องคประกอบของโครงการ มาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ศึกษาจาก
กรณีศึกษาดังนี้
ตารางที่ 3 กิจวัตรของพระวัดจันเสน จ.นครสวรรค
วัดจันเสน จ.นครสวรรค
04.30
ตื่นจากจําวัดเชา
05.00
ทําวัตรเชา
06.00
บิณฑบาต
07.00
ฉันเชา
08.30
พัฒนาวัด
11.00
ฉันเพล
13.00
เรียนบาลี-นักธรรม
16.30
พัก
18.30
ทําวัตรเย็น
20.00
บรรยายธรรมแกกลุมกิจกรรม
ตารางที่ 4 กิจวัตรของพระวัดพระรามเกากาญจนาภิเษก
วัดพระรามเกากาญจนาภิเษก
05.00
ตื่นจากจําวัดเชา
06.00
บิณฑบาต
07.00
ตักบาตรที่วัดโดยผปกครอง นักเรียน
08.30
ทําวัตรเชา
09.30
กิจนิมนต
11.00
ฉันเพล
13.00
ทําความสะอาดวัด สอนธรรมมะในโรงเรียน
18.00
ทําวัตรเย็น
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ตารางที่ 5 กิจวัตรเสถียรธรรมสถาน
เสถียรธรรมสถาน
04.00
ตื่นนอน
05.00
ทําวัตรเชา
08.00
พิจารณาอาหารเชา
09.00
ภาวนากับการทํางาน
09.30
ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนา
11.30
พิจารณาอาหารกลางวัน
12.00
วางอยูในขณะปจจุบัน
13.30
สมาธิภาวนา
16.00
น้ําปานะ
18.00
ทําวัตรเย็น
19.00
ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนา
21.00
ทําความเพียรโดยสวนตัว
ตารางที่ 6 กิจวัตรของพระวัดปญญานันทาราม
วัดปญญานันทาราม
04.00
ตื่นจากจําวัดเชา
04.30
ทําวัตรเชา
05.30
บิณฑบาต
07.00
ฉันเชา
09.00
เรียนบาลี-นักธรรม,บรรยายธรรม
10.30
พัก
11.00
ฉันเพล
13.00
เรียนบาลี-นักธรรม,บรรยายธรรม
16.30
พัก
18.30
ทําวัตรเย็น
19.00
เรียนบาลี-นักธรรม,บรรยายธรรม
21.30
พักผอน
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จากขอมูล สามารถนําไปสูการวิเคราะหความตองการใชพื้นที่ได โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งกิจกรรมของพระสงฆ กิจกรรมของผูปฏิบัติธรรม และกิจกรรมของฆราวาสดังนี้
ตารางที่ 7 วิเคราะหความตองการองคประกอบของโครงการ จากกิจปฏิบัติของพระสงฆ

วัดนวมินทราวาส

กิจปฏิบัตสิ ําหรับพระสงฆ

04.30

ตื่นนอน

กุฏิ เวจกุฎี

05.00

ทําวัตรเชา

อุโบสถ หอระฆัง

06.00

บิณฑบาต

ศาลาบาตร

07.30

ฉันเชา

หอฉัน โรงครัว

08.30

ธรรมปฏิบัติ บรรยายธรรม
สมาธิภาวนา
ฉันเพล

โรงธรรม ศาลาการเปรียญ
พระมหาเจดีย ลานธรรม
หอฉัน ศาลาการเปรียญ โรงทาน โรงครัว

16.30

ธรรมปฏิบัติ บรรยายธรรม
สมาธิภาวนา
พัก

โรงธรรม ศาลาการเปรียญ
พระมหาเจดีย ลานธรรม
กุฏิ ศาลา

18.00

ทําวัตรเย็น

อุโบสถ หอระฆัง

20.00

บรรยายธรรม

โรงธรรม ลานธรรม

11.00
13.00
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ตารางที่ 8 วิเคราะหความตองการองคประกอบของโครงการ จากกิจกรรมของผูมาปฏิบัติธรรม
กิจปฏิบัตสิ ําหรับ
ผูมาฝกปฏิบัตธิ รรม

วัดนวมินทราวาส
04.30

ตื่นนอน

หองน้ํา ศาลาพัก โรงธรรม ลานธรรม

05.00

ทําวัตรเชา

โรงธรรม

07.30

อาหารเชา

โรงครัว โรงธรรม

09.00

ฝกอบรม

โรงธรรม ลานธรรม

11.30

อาหารกลางวัน

โรงครัว โรงธรรม

13.00

ฝกอบรม

โรงธรรม ลานธรรม

18.00

ทําวัตรเย็น

โรงธรรม

19.00

ฝกอบรมภาคค่ํา

โรงธรรม ลานธรรม

21.00

พักผอน

โรงธรรม ศาลาพัก ลานธรรม
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ตารางที่ 9 วิเคราะหความตองการองคประกอบของโครงการ จากกิจกรรมของฆราวาส

วัดนวมินทราวาส

ฆราวาส

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

โรงทาน ศาลาการเปรียญ โรงครัว
อุโบสถ พระมหาเจดีย ลานอเนกประสงค

กิจกรรมสาธารณประโยชน

ศาลาการเปรียญ ลานเอนกประสงค
ศาลาพัก อาคารพักแรม รานคา

กิจกรรมนันทนาการ พักผอน

ลานเอนกประสงค อาคารเอนกประสงค
ศาลาพัก รานคาสวนสาธารณะ

152

6.วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยจากองคประกอบของโครงการ
6.1 วิเคราะหพื้นที่ใชสอยภายในโครงการเบื้องตน
จากการศึกษาทีผ่ านมาสามารถจําแนกพื้นที่ใชสอยของโครงการไดดังนี้
สวนพุทธาวาส ประกอบดวย
1.1 พระอุโบสถ
1.2 พระมหาเจดีย
สวนสังฆาวาส ประกอบดวย
2.1 ศาลาการเปรียญ
2.2 หอกลอง หอระฆัง
2.3 หอฉัน
2.4 กุฏิสงฆ
2.5 เวจกุฎี
2.6 ศาลา
2.7 ลานธรรม
สวนธรณีสงฆ พื้นที่สาธารณประโยชน
3.1 โรงธรรม
3.2 ลานประกอบกิจกรรม
3.3 หองน้ํา
3.4 ที่จอดรถ
รายละเอียดพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ
สวนพุทธาวาส
1.1 พระอุโบสถ พื้นที่ใชงานของพระอุโบสถประกอบดวย
ภายใน
1.1.1 พื้นที่พระประธานรวมฐานชุกชี
1.1.2 พื้นที่โตะหมูบูชา
1.1.3 พื้นที่สงฆ
1.1.4 พื้นที่ฆราวาส
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ภายนอก
1.1.5 ระเบียง
1.1.6 ลานประทักษิณ
พื้นที่พระประธาน พระประธานหนาตักกวาง 2 เมตร ใชพื้นที่โดยประมาณ คือ
พื้นที่ฐานชุกชี กวางยาวประมาณ 2.50 × 4.50 = 11.25 ตร.ม.
พื้นที่โตะหมูบูชา กวางยาวประมาณ 4.50 × 0.80 = 3.60 ตร.ม.

2.5
0.8
4.5
แผนภาพที่ 22 ขนาดพื้นที่พระประธาน
พื้นที่สงฆ โดยพุทธบัญญัติกําหนดพื้นที่สําหรับทําสังฆกรรม พระสงฆนั่งหัตถบาสได
21 รูป โดยประเพณี อาจมีพระสงฆเพิ่มจํานวนเปน 25 รูปได ดังนั้นจึงคิดพื้นที่สังฆกรรมสําหรับ
พระสงฆ 25 รูป โดยมีระยะหัตถบาสรวมแลวประมาณ 25 × (1.00 × 1.50) = 37.50 ตร.ม.

0.9

1.0
1.5
แผนภาพที่ 23 พื้นที่หัตถบาส

0.9
แผนภาพที่ 24 พื้นที่นั่งของฆราวาส

154
พื้นที่ฆราวาส โดยภายในพระอุโบสถตองการใหรองรับฆราวาสไดประมาณ 30 คน
ดังนั้นจะมีพื้นที่สําหรับฆราวาสประมาณ 30 × (0.90 × 0.90) = 24.30 ตร.ม.
รวมพื้นที่พระประธาน พื้นที่สงฆและพื้นที่ฆราวาสประมาณ 11.25 + 3.60 + 37.50
+ 24.30 = 76.65 ตร.ม.
ภายในพระอุโบสถจําเปนที่จะตองมีพื้นที่เพื่อความคลองตัว (Circulation) โดยใน
กรณีนี้คิดเปน 40% ของพื้นที่รวม ไดโดยประมาณ 30.66 ตร.ม.
รวมพื้นที่ภายในพระอุโบสถประมาณ 76.65 + 30.66 = 107.31 หรือประมาณ
110.00 ตร.ม.
พื้นที่ระเบียง โดยทั่วไปคิดพื้นที่ระเบียงประมาณ 40% ของพื้นที่ภายในพระอุโบสถ
ดังนั้นจึงไดพื้นที่ระเบียงประมาณ 44.00 ตร.ม.
ดังนั้น รวมเปนพื้นที่อาคารพระอุโบสถประมาณ 110.00 + 44.00 = 154.00 ตร.ม.
พื้นที่ลานประทักษิณ โดยทั่วไปคิดพื้นที่ลานประทักษิณประมาณ 200% ของพื้นที่
อาคารพระอุโบสถ ดังนั้นจึงไดพื้นที่ลานประทักษิณประมาณ 308.00 ตร.ม.
รวมใชพื้นที่บริเวณพระอุโบสถทั้งสิ้นประมาณ 308.00 + 154.00 = 462.00 ตร.ม.
1.2 พระมหาเจดีย โดยทั่วไปแลว ขนาดเจดียที่เหมาะสม มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางอยูระหวาง 15.00 – 20.00 ม. ดังนั้นจึงคิดคํานวณพื้นที่ใชสอยดังนี้
พื้นที่องคเจดีย ตองการพื้นที่ในการวางตําแหนงองคเจดียประมาณ 20.00 × 20.00 =
400.00 ตร.ม.
คิดพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมรอบเจดีย 40% จะไดประมาณ 160.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณพระมหาเจดียทั้งสิ้นประมาณ 560.00 ตารางเมตร
สวนสังฆาวาส
2.1 ศาลาการเปรียญ โดยทั่วไปมีขนาดประมาณ 8.00 – 10.00 × 12.00 15.00 ตร.ม. ดังนั้นจึงคิดพื้นที่ไดประมาณ 10.00 × 15.00 = 150.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณศาลาการเปรียญทั้งสิ้นประมาณ 150.00 ตร.ม.
2.2 หอกลอง หอระฆัง ขนาดโดยเฉลี่ยของหอกลองหอระฆังมีขนาดใกลเคียง
กัน โดยในโครงการนี้ยึดขนาดตามวัดพระรามเกากาญจนาภิเษกเปนสําคัญ คือประมาณ 4.00 ×
4.00 = 16.00 ตร.ม.
คิดพื้นที่เพื่อความคลองตัวโดยรอบประมาณ 30% ของพื้นที่ตัวอาคาร ไดประมาณ
4.80 ตร.ม. หรือประมาณ 5.00 ตร.ม.

155
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณหอกลอง หอระฆัง ทั้งสิ้นประมาณ 16.00 + 5.00 = 21.00
ตร.ม.

0.6
1.0

0.7
0.4

แผนภาพที่ 25 ขนาดโดยประมาณของกลองและระฆัง
2.3 หอฉัน จํานวนพระภิกษุสงฆ ในโครงการโดยประมาณ 10 – 15 รูป
พระภิกษุสงฆ 1 รูป ใชพื้นที่หัตถบาสประมาณ 1.50 ตร.ม. ดังนั้นพระภิกษุสงฆจํานวน 15 รูป ใช
พื้นที่โดยประมาณ 1.50 × 15 = 22.50 ตร.ม.
คิดพื้นที่เพื่อความคลองตัวประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดไดประมาณ 6.75 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณหอฉันทั้งสิ้นประมาณ 22.50 + 6.75 = 29.25 ตร.ม. หรือ
ประมาณ 30.00 ตร.ม.
2.4 กุฏิสงฆ จํานวนพระภิกษุสงฆในโครงการโดยประมาณ 10 – 15 รูป ตาม
พุทธบัญญัติกําหนดใหมีขนาดประมาณ 7 × 12 คืบพระสุคต พื้นที่ภายในเพียงพอตอการจําวัด
เก็บเครื่องอัฐบริขาร และสะดวกตอการปฏิบัติ โดยมีพื้นที่ระเบียงเตรียมไวสําหรับการรับแขก และ
ดําเนินกิจกรรมทางสงฆตางๆ
พื้นที่ใชงานของพระภิกษุ 1 รูป ภายในประมาณ 2.00 × 3.00 = 6.00 ตร.ม.
พื้นที่ระเบียง ภายนอกประมาณ 3.00 + 1.50 = 4.50 ตร.ม.
ดังนั้นรวมพื้นที่กุฏิสงฆสําหรับพระภิกษุ 1 รูป ประมาณ 6.00 + 4.50 = 10.50 ตร.ม.
ดังนั้นพระภิกษุสงฆจํานวน 15 รูป จะใชพื้นที่กุฏิสงฆประมาณ 15 × 10.50 =
157.50 ตร.ม.
คิดพื้นที่เพื่อความคลองตัวประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดไดประมาณ 47.25 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณกุฏิสงฆทั้งสิ้นประมาณ 157.50 + 47.25 = 204.75 ตร.ม.
หรือประมาณ 205.00 ตร.ม.
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2.0

1.5
3.0
แผนภาพที่ 26 พื้นที่กุฏิสงฆ
2.5 เวจกุฎี คิดจํานวนโดยอางอิงจากกฎหมายกําหนดใหอาคารสํานักงาน
โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารพาณิชยตองมีหองสวม 1 ชุดตอพื้นที่ 75.00 ตร.ม. หากคิดใหกุฏิสงฆ
เปนอาคารรวมหลังเดียว จะไดจํานวนชุดหองน้ําโดยประมาณคือ 205.00 ÷ 75 = 2.73 ชุด หรือ
เทากับ 3 ชุด โดยแบงเปนหองสวม 1 ชุดและหองสวมที่มีพื้นที่อาบน้ําในตัว 2 ชุด
หองสวม ขนาดประมาณ 1.50 ×1.50 = 2.25 ตร.ม.
หองสวมที่มีพื้นที่อาบน้ําในตัวขนาดประมาณ 1.80 × 1.80 = 3.24 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณเวจกุฎีประมาณ 2.25 + ( 3.24 × 2 ) = 8.73 ตร.ม.
คิดพื้นที่เพื่อความคลองตัวประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดไดประมาณ 2.62 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณเวจกุฎีทั้งสิ้นประมาณ 2.25 + ( 3.24 ×2 ) + 2.62 = 11.35
ตร.ม. หรือประมาณ 12.00 ตร.ม.
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1.8

1.5
1.5

1.8

ภาพลายเสนที่ 27 ขนาดหองสวม และหองสวมที่มีที่อาบน้ําในตัว
2.6 ศาลา ในโครงการนี้ เตรียมไวใหเปนพื้นที่สวนกลางสําหรับนัง่ พักผอน พัก
คอย หรืออาจใชในการดําเนินการตางๆ ในพิธีการเล็กๆ โดยผูใชสอยอาจเปนพระภิกษุ หรือญาติ
โยม รวมพื้นที่ใชสอยโดยประมาณ 10 คน โดยมีจํานวนศาลาในโครงการทั้งหมด 4 หลัง
โดยประมาณ
คิดพื้นที่ใชสอยตอคนที่ 1.00 × 1.00 = 1.00 ตร.ม.
ผูใชสอย 10 คนใชพื้นที่ 10 × 1.00 = 10 ตร.ม.
คิดพื้นที่เพื่อความคลองตัวประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดไดประมาณ 3.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณศาลาทั้งสิ้นประมาณ 4 × (10.00 + 3.00) = 52.00 ตร.ม.

1.0
1.0
แผนภาพที่ 28 พื้นที่ใชงานในขณะนั่งของคน 1 คน
2.7 ลานธรรม เปนสวนพื้นที่การเรียนรูนอกอาคาร เปนการฟงบรรยายและ
ปฏิบัติภาวนา ซึ่งอาจใชพื้นที่มากในการปฏิบัติธรรมเดินจงกรม พื้นที่การใชงานคิดจากจํานวนพระ
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ในวัดประมาณ 15 รูป และในโครงการนี้ตองจัดเตรียมพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมของสงฆใน
กรณีนิมนตพระภิกษุสงฆจากวัดอื่นมา โดยจัดเตรียมพื้นที่ไวประมาณ 15 รูป
พื้นที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ 1 รูป คิดพื้นที่ประมาณ 9.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานของพระภิกษุสงฆ 30 รูป บริเวณลานธรรมทั้งสิ้นประมาณ 30 ×
9.00 = 270.00 ตร.ม.
3. สวนธรณีสงฆ พื้นที่สาธารณประโยชน
3.1 โรงธรรม เปนพื้นที่สวนการเรียนรูของฆราวาส ในที่นี้หมายถึงกลุมบุคคล
ที่มาฝกปฏิบัติ เรียนรูธรรมะในวัดสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนการเรียนรูในลักษณะแทรกไปกับ
กิจกรรมงานประเพณี ทั้งนี้สวนหนึ่งหรือบางกิจกรรมอาจไปใชพื้นที่ในสวนของศาลาการเปรียญได
คิดพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมตางๆ รองรับคนได 100 คน
พื้นที่สําหรับคน 1 คนประมาณ 1.00 × 1.00 = 1.00 ตร.ม.
ดังนั้นพื้นที่สําหรับคน 100 คน ใชพื้นที่ประมาณ 1.00 × 100 = 100.00 ตร.ม.
คิดพื้นที่เพื่อความคลองตัวประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดไดประมาณ 30.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณโรงธรรมทั้งสิน้ ประมาณ 100.00 + 30.00 = 130.00 ตร.ม.
3.2 ลานประกอบกิจกรรม เปนพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมกลางแจงในงาน
พิธีกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีตางๆ รวมถึงเปนพื้นที่สําหรับการเรียนรู และปฏิบัติ
ธรรมของฆราวาส เนื่องจากพื้นที่นี้เปนพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรม ในประเพณีและวันสําคัญ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ รองรับจํานวนคนในชุมชนและบริเวณโดยรอบ จึงประมาณการ
จํานวนผูใชสอยพื้นที่โดยประมาณไดจํานวน 300 – 500 คน
พื้นที่สําหรับคน 1 คนประมาณ 1.00 × 1.00 = 1.00 ตร.ม.
ดังนั้นพื้นที่สําหรับคน 500 คน ใชพื้นที่ประมาณ 1.00 × 500 = 500.00 ตร.ม.
คิดพื้นที่เพื่อความคลองตัวประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดไดประมาณ150.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณลานประกอบกิจกรรมทั้งสิน้ ประมาณ 500.00 + 150.00 =
650.00 ตร.ม.
3.3 หองน้ํา คิดจํานวนโดยอางอิงจากกฎหมายกําหนดใหอาคารสํานัก งาน
โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารพาณิชยตองมีหองสวม 1 ชุดตอพื้นที่ 75.00 ตร.ม. หากคิดพื้นที่ของ
ลานประกอบกิจกรรมรวมกับโรงธรรมเสมือนอาคารหลังหนึ่งจะไดจํานวนห องน้ําทั้งหมด 75 ÷
(650 + 130) = 10.4 ชุด หรือประมาณ 11 ชุด ทั้งนี้แบงเปน
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หองน้ําหญิง 6 ชุด แบงเปนหองสวม 4 ชุด และหองสวมที่มีที่อาบน้ําในตัว 2 ชุด
หองสวม 4 ชุดใชพื้นที่ 4 × ( 1.5 ×1.5 ) = 9.00 ตร.ม.
หองสวมที่มีที่อาบน้ํา 2 ชุดใชพื้นที่ 2 × ( 1.8 ×1.8 ) = 6.48 หรือ 7.00 ตร.ม.
หองน้ําชาย 5 ชุด แบงเปนหองสวม 3 ชุด และหองสวมที่มีที่อาบน้ําในตัว 2 ชุด
หองสวม 3 ชุดใชพื้นที่ 3 × ( 1.5 ×1.5 ) = 6.75 หรือ 7.00 ตร.ม.
หองสวมที่มีที่อาบน้ํา 2 ชุดใชพื้นที่ 2 × ( 1.8 ×1.8 ) = 6.48 หรือ 7.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณหองน้ําประมาณ 9.00 + 7.00 + 7.00 + 7.00 = 30.00 ตร.ม.
คิดพื้นที่เพื่อความคลองตัวประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมดไดประมาณ 9.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ใชงานบริเวณหองน้ําทั้งสิน้ ประมาณ 30.00 + 9.00 = 39.00 ตร.ม.
3.4 ที่จอดรถ ใชที่จอดรถเพื่อรองรับฆราวาสจํานวน 20 คันโดยประมาณ
ที่จอดรถ 1 คันใชพื้นที่ 2.50 × 6.00 = 15.00 ตร.ม.
ที่จอดรถจํานวน 20 คันใชพื้นที่ 15.00 × 20 = 300.00 ตร.ม.
คิดเปนพื้นที่เพื่อความคลองตัวประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 120.00
ตร.ม.
รวมพื้นที่บริเวณลานจอดรถทั้งสิน้ ประมาณ 300.00 + 120.00 = 420.00 ตร.ม.

2.5

6.0
แผนภาพที่ 29 ขนาดที่จอดรถ
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6.2 วิเคราะหพื้นที่ใชสอยภายในโครงการจากกรณีศึกษา
ทําการสํารวจวิเคราะหพื้นที่ใชสอยจากวัดในชุมชนละแวกใกลเคียง คือ ชุมชน
อําเภอเมือง ชุมชนคลองวาฬ ชุมชนอาวนอย ชุมชนปากคลองปราณ ดังนี้
วัดเกาะหลักพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

แผนภาพที่ 30 แสดงตําแหนงอาคารในวัดเกาะหลักพระอารามหลวง
พระอุโบสถ
ลักษณะรูปแบบอาคารไทยประเพณีภาคกลาง มีชานหนาหลัง ลานประทักษิณ
รอบ ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 23 เมตร รวมพื้นที่ 230 ตาราเมตร
หอกลอง หอระฆัง
ลักษณะอาคารทรงปูนสมัยใหม มีบันไดทางขึ้นภายใน ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว
3 เมตร รวมพื้นที่ 9 ตารางเมตร
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กุฏิสงฆ
ลักษณะอาคารทรงไม ทรงไทยภาคกลาง และบานไทยแบบขนมปงขิง ขนาด
กวาง 3 เมตร ชานปกนก 2.5 เมตร ยาง 3 เมตร 3 ชวงเสา รวมพื้นที่ 49.5 ตารางเมตร
ศาลาการเปรียญ
ลักษณะอาคารตรีมุขรูปแบบไทยประเพณีภาคกลาง ขนาดกวาง 10 เมตร มุข
ยื่น 3 เมตร ยาว 18 เมตร รวมพื้นที่ 192 ตารางเมตร
วัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

แผนภาพที่ 31 แสดงตําแหนงอาคารในวัดธรรมิการามวรวิหาร
พระอุโบสถ
ลักษณะอาคารทรงปูนแบบปจจุบัน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 34 เมตร มุขหนา
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร รวมพื้นที่ 628 ตารางเมตร
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ศาลาพัก
ลักษณะอาคารทรงปูนแบบปจจุบัน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร รวมพื้นที่
72 ตารางเมตร
กุฏิสงฆ
ลักษณะอาคารทรงปูนแบบปจจุบัน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 9 เมตร รวมพื้นที่
54 ตารางเมตร
ศาลาการเปรียญ หอระฆัง
ลักษณะอาคารทรงปูนแบบปจจุบัน ขนาดกวาง 19 เมตร ยาว 36 เมตร รวม
พื้นที่ 684 ตารางเมตร
ศาลาเอนกประสงค
ลักษณะอาคารทรงปูนแบบปจจุบัน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 26 เมตร รวม
พื้นที่ 390 ตารางเมตร
วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อุทยานการศึกษา อ.เมือง ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ

แผนภาพที่ 32 แสดงตําแหนงอาคารในวัดคลองวาฬพระอารามหลวง อุทยานการศึกษา
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พระอุโบสถ
ลักษณะอาคารรูปแบบไทยประเพณีภาคกลาง ขนาดกวาง 33 เมตร ยาว 56
เมตร รวมพื้นที่ 1,848 ตารางเมตร
ศาลาเอนกประสงค
ลักษณะอาคารทรงไทยสมัยปจจุบัน ตั้งอยูดานขางวิหารจัตุรมุข ขนาดกวาง 6
เมตร ยาว 5 เมตร 4 ชวงเสารวมพื้นที่ 120 ตารางเมตร
หมูกุฏิสงฆ
ลักษณะอาคารแบบบานไทยภาคกลาง แบงเปน อาคารดานซายขนาดหนา
กวาง 3 เมตร ชานปกนก 2.5 เมตร อาคารกลางหนากวาง 3 ชวงเสา ขนาด 2.5 เมตร 4 เมตร และ
2.5 เมตร อาคารเรือนแฝดดานขวา 3 ชวงเสา ขนาดหนากวาง 3 เมตร 1 เมตร และ 2.05 เมตร
และกุฏิใหมเรือนแถวขนาดหนากวาง 3 เมตร ชานปกนก 2.5 เมตร
หอระฆัง
ลักษณะอาคารไทยประเพณีภาคกลาง ขนาดกวาง 5.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร
รวมพื้นที่ 30.25 ตารางเมตร
ศาลาการเปรียญ
ลักษณะอาคารไทยสมัยใหม ขนาดกวาง 6.5 เมตร 3 ชวงเสา ยาว 5 เมตร 8
ชวงเสา รวมพื้นที่ 780 ตารางเมตร
อาคารเอนกประสงค
ลักษณะอาคารทรงตึก ขนาดกวาง 3 เมตร 3 ชวงเสา ยาว 3 เมตร 6 ชวงเสา
รวมพื้นที่ 162 ตารางเมตร
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วัดอาวนอย ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

แผนภาพที่ 33 แสดงตําแหนงอาคารในวัดอาวนอย
พระอุโบสถ
ลักษณะอาคารไม รูปแบบประยุกตบานไทยภาคกลาง ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว
28 เมตร รวมพื้นที่ 196 ตารางเมตร
ศาลาการเปรียญ
ลักษณะอาคารไม รูปแบบบานไทยภาคกลาง ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 33
เมตร รวมพื้นที่ 495 ตารางเมตร
กุฏิสงฆ
แบงเปนกุฏิเรือนเดี่ยว ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 3.5 เมตร ชานพักบันไดกวาง
1.5 เมตร ยาว 2 เมตร รวมพื้นที่ 13.5 เมตร เรือนแถวขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 4 เมตร 10 ชวง
เสา รวมพื้นที่ 260 ตารางเมตร
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หอกลอง หอระฆัง
ลักษณะอาคารทรงไม รูปแบบบานไทยภาคกลาง ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 3
เมตร รวมพื้นที่ 9 ตารางเมตร
วัดปากคลองปราณ ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ

แผนภาพที่ 34 แสดงตําแหนงอาคารในวัดปากคลองปราณ
พระอุโบสถ
ลักษณะอาคารทรงปูน รูปแบบไทยประยุกตบานไทยภาคกลางขนาดกวาง 7
เมตร ยาว 21 เมตร รวมพื้นที่ 147 ตารางเมตร
ศาลาการเปรียญ
ลักษณะอาคารทรงไทยภาคกลางสมัยปจจุบัน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 42
เมตร รวมพื้นที่ 756 ตารางเมตร
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หอกลอง หอระฆัง
ลักษณะอาคารทรงปูน แบบไทยภาคกลางสมัยปจจุบัน ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร รวมพื้นที่ 9 ตารางเมตร
กุฏิสงฆ
ลักษณะอาคารทรงไทยประยุกตบานไทยภาคกลาง ขนาดหนากวาง 3 เมตร
ชานปกนก 2.5 เมตร ระเบียง 1.5 เมตร
จากการคํานวณพื้นที่ใชสอยภายในโครงการเบื้องตน และการศึกษาจากกรณีศึกษา
จากวัดในละแวกชุมชนใกลเคียงนํามาสรุป คํานวณ และเปรียบเทียบปรับปรุง เพื่อนําผลที่ไดไปใช
ในการออกแบบอาคารในโครงการเปนลําดับตอไป ดังตาราง

ตารางที่ 10 สรุปพื้นที่อาคารจากกรณีศึกษา
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7. แนวความคิดในการออกแบบ
จากแนวคิดตามแนวพระราชดําริ “บวร” ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงเกิดแนวคิดตอเนื่องในการจัดทําโครงการวัดนวมินทราวาส คือ แนวคิดของการเกิดขึ้นและดํารง
อยู จากปญหาของการดํารงอยูของวัดในปจจุบัน กลาวคือ ถาเปรียบวัดเปนเสมือนบานหลังหนึ่งที่
มีคนอยูอาศัย รายจายจําเปนที่เกิดขึ้นนั้นคงหนีไมพน คาน้ํา คาไฟฟา หรือแมกระทั่งคาใชจายใน
การบํารุงรักษา หากตองการทํานุบํารุง หรือตอเติมใหวัดหรือบานนั้นมีความสวยงาม เจริญรุงเรือง
ก็จําเปนที่จะตองมีปจจัยในการใชจาย วัดโดยทั่วไปสวนใหญโดยเฉพาะวัดตามชนบทนั้น ไม
สามารถนําปจจัยที่ไดรับจากการทําบุญมาใชจายไดอยางเพียงพอ นํามาซึ่งการแสวงหาปจจัยเขา
วัดในทางตางๆ บอยครั้งเปนไปในทางที่ไมเหมาะสม เวนแตวัดดังๆที่มีจุดสนใจในการดึงคนเขามา
สูวัด ไมวาจะเปนเรื่องของสถานที่ ตลอดจนตัวงานสถาปตยกรรม เรื่องของรูปเคารพ เรื่องของพระ
สิ่งเหลานี้เปนกลไกหนึ่งทีว่ ัดตางๆใชดึงคนเขามาทําบุญ ทํานุบํารุงศาสนา จนวัดนั้นๆมีปจจัยใน
การใชจายในสิ่งที่จําเปน ตลอดจนบํารุงวัดใหเจริญรุงเรือง จึงเปนที่มาของแนวความคิดในการ
ออกแบบให วัดนวมินทราวาส ดํารงอยูไดแบบบูรณาการ โดยความเปนวัดเฉลิมพระเกียรติองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ดวยอาศัยพระบารมีโนมนํา ดึงคนเขาสูวัดประการหนึ่ง ในอีกทาง
หนึ่งก็ตองทําใหวัดมีจุดสนใจในการดึงคนดวยศักยภาพดานตางๆ ไมวาจะเปนศักยภาพทางดาน
กายภาพของพื้นที่
ที่เอือ้ ตอการเปนสถานที่พักผอนทั้งทางกายและทางใจ
ศักยภาพของ
สถาปตยกรรม ในแงของคุณคาความงาม คุณคาดานประเพณีนิยม เปนหนวยหนึ่งในการสื่อสาร
บอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัยได สถาปตยกรรมอันทรงคุณคาเปนอีกทางหนึ่งในการดึงบุคคลทั่วไป
ใหเขามาสูรมกาสาวพักตรในบวรพุทธศาสนาได อีกประการหนึ่งนั้นคือศักยภาพของบุคลากร ไม
วาจะเปนพระในวัด หรือบุคลากรในการสงเสริมกิจกรรมพื้นถิ่น กิจกรรมทางพุทธศาสนา หรือ
กิจกรรมดานตางๆ อันจะเปนหนทางนําคนเขาสูวัด จากนั้นจึงใหพุทธศาสนาเปนเครื่องชี้นําบุคคล
เหลานั้นไปสูหนทางที่ดีได แนวทางตางๆ ตามที่กลาวมา จะเปนแนวทางในการออกแบบวัดนวมินทราวาส ใหตอบสนอง และตอบโจทย ในการเปนวัดเฉลิมพระเกียรติ และความเปนตัวแทนใน
การสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งสามารถดํารงตนอยูไดแบบบูรณาการ
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แผนภาพที่ 35 แสดงแนวคิดในการออกแบบในองครวมของวัดนวมินทราวาส
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แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม เนื่องจากโครงการตั้งอยูในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนจังหวัดในภาคกลางแตเปรียบเสมือนประตูสูภาคใต การออกแบบ
สถาปตยกรรม จึงตองสรางเอกลักษณ ใหเกิดกับงานสถาปตยกรรม โดยผสมผสานรูปแบบ
สถาปตยกรรม อันเปนเอกลักษณพื้นถิ่น ภาคกลาง ในแถบจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ กับรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต อีกทั้งสรางเอกลักษณเฉพาะสื่อถึงการ
เปนสถาปตยกรรมเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยสื่อสารผานทาง
รูปแบบ และองคประกอบทางสถาปตยกรรมผานการตีความที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อความเขาใจ
ของคนทุกระดับชั้น และสามารถบอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัยได กอใหเกิดงานซึ่งเปนหนวยหนึ่งใน
การสือ่ สารผานงานสถาปตยกรรม เปนสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา รูปแบบประเพณีนิยมใน
รัชกาลที่ 9 อยางแทจริง

แผนภาพที่ 36 แสดงแนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมวัดนวมินทราวาส

บทที่ 6
แบบสถาปตยกรรม และการออกแบบ
ในบทนี้ เปนการนําเสนอในภาพรวมของโครงการทั้งหมด โดยแสดงในสวนของแบบ
สถาปตยกรรม และการออกแบบตั้งแตผังบริเวณ ไลเรียงไปตามความสําคัญของอาคารโดยลําดับ
ดังนี้
1. ผังบริเวณ (LAY OUT PLAN)
1.1 ผังบริเวณวัดนวมินทราวาส

ภาพที่ 43 ผังบริเวณ (LAY OUT PLAN)
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แผนภาพที่ 37 แสดงตําแหนงอาคารในผังบริเวณ

1.2 ผังแสดงตําแหนงอาคารในพื้นที่โครงการ
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1.3 ผังแสดงการใชประโยชนพื้นที่แตละสวนของโครงการ

แผนภาพที่ 38 ผังแสดงการใชพื้นที่แตละสวนของโครงการ
1.4 ผังแสดงจุดนําสายตา (LANDMARK) ในโครงการ
จากการศึกษากายภาพของพื้นที่ ในแตละสวนของโครงการกายภาพเดิมมีความ
เอื้ออํานวยตอการจัดทําโครงการ เปนทุนเดิม ดังนั้นจึงมีแนวความคิดในการวางผังโครงการ ใหมี
ผลกระทบตอกายภาพเดิมใหนอยที่สุด อันหมายถึง ตนไมเดิม ระบบนิเวศนปาชายเลน และที่ราบ
เชิงเขา พื้นที่โครงการเดิมถูกแบงสวนแยกออกจากกันดวยทางน้ําธรรมชาติ พรรณไมโกงกางและ
พรรณไมใหญเล็กในลักษณะปาโปรง อีกทั้งพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ การเขาถึงแตละสวนใน
พื้นที่โครงการจึงทําไดไมสะดวก จึงเปนที่มาของแนวความคิดการนําสายตา โดยทําการสํารวจ
พรรณไมเดิมที่มีขนาดใหญพอที่จะใชเปนจุดนําสายตา (LANDMARK) ได เปนอันดับแรก อันดับที่
สองไดทําการสํารวจพื้นที่โครงการในแตละสวน เพื่อความสอดคลองเหมาะสมกับการวางตําแหนง
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อาคารที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกิจกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้นในโครงการ อันดับที่สามลําดับได
ทําการวิเคราะหอันดับความสําคัญในการเขาถึงอาคารที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ
อาคารนั้นๆ และไดทําการวิเคราะหลําดับศักดิ์ของอาคารในแตละ ZONE ของกิจกรรมเปนอันดับ
สุดทาย
ผลจากการศึกษา สํารวจ และออกแบบ จึงไดลกั ษณะของการวางผัง โดยใช
อาคารที่มีลักษณะเดนในกิจกรรมและการออกแบบเปนเปาสายตา (LANDMARK) โดยใชตนไม
ใหญที่มีอยูเดิมเปนตัวสงเสริมนําสายตาเขาสูตัวอาคาร พรอมการออกแบบผังในสวนของทางเดิน
ใหเปนสวนสงเสริมใหกับตนไมใหญและตัวอาคาร

แผนภาพที่ 39 ผังแสดงจุดนําสายตา (LANDMARK) ในโครงการ
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1.5 ผังแสดงเสนทางสัญจรของกลุมผูใชงานภายในโครงการ
เสนทางสัญจรภายในโครงการถูกแบงแยกดวยกิจกรรมของผูใชสอย กลาวคือ ใน
สวนแรก เปนเสนทางสัญจรของกลุมบุคคลทั่วไป เนื่องจากกิจกรรมของกลุมนี้ มีความเปน
สาธารณะ (PUBLIC) สูง ตางจากกิจกรรมของกลุมผูปฏิบัติธรรม และพระสงฆ ที่มีความเปน
สวนตัว (PRIVATE) สูง จึงจําเปนตองออกแบบใหแยกสวนเปนเอกเทศ ยกเวนบริเวณที่จําเปนตอง
ทํากิจกรรมรวมกัน เชนในสวนของศาลาการเปรียญ ศาลา พระอุโบสถ พระมหาเจดีย สวนที่สอง
เปนเสนทางสัญจรของผูปฏิบัติธรรม กิจกรรมของกลุม จําเปนตองมีความสงบ และตัดขาดจาก
ความวุนวายภายนอก

แตในกิจกรรมของผูปฏิบัติธรรมจําเปนตองมีความเกี่ยวของกับพระสงฆ

ในทางปฏิบัติ จึงทําการออกแบบโดยแบงแยกพื้นที่กิจกรรม และปดกั้นเสนทางการเดินออกจาก
กลุมบุคคลทั่วไป และใชเสนทางทับซอนกับพระสงฆเทาที่จําเปน ยกเวนบริเวณทํากิจกรรมรวมใน
สวนของพระอุโบสถ และพระมหาเจดีย สวนสุดทายเปนเสนทางสัญจรของพระสงฆ ในสวน
สังฆาวาส สวนหมูกุฏิ จะจํากัดเสนทางการสัญจรภายในสําหรับพระสงฆเทานั้น การทํากิจกรรม
รวมกับฆราวาส จะใชอาคารกลางในการประกอบกิจกรรม เชน ในสวนศาลารับรองหมูกุฏิ ศาลา
พัก ศาลาการเปรียญ ศาลาธรรม พระอุโบสถ พระมหาเจดีย โดยใชเสนทางรวมเทาที่จําเปนเทานั้น
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แผนภาพที่ 40 ผังแสดงเสนทางสัญจรของกลุมผูใชงานในโครงการ
1.6 แผนผังแสดงระบบระบายน้ําฝน
เนื่องจากพื้นที่โครงการ ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา จึงมีความเสี่ยงตอปญหาจาก
การไหลบาของน้ําฝนจากภูเขา ลักษณะทางกายภาพของภูเขา เปนภูขาหนาผาสูงถัดลงมาเปน
ลักษณะเนินเขาและที่ราบเชิงเขา ในสวนบริเวณหนาผาสูง มีถ้ําเล็กใหญกระจายไปตามหนาผา
เปนที่อยู

และทํารังของฝูงนกนางแอน

เปนสวนสําคัญในระบบนิเวศนชายทะเล

ดังนั้นจึง

ทําการศึกษา ทิศทางการไหลของน้ําฝนจากภูเขา แลวจึงทําการออกแบบทางระบายน้ําฝนใน
ลักษณะของเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ใชเปนสวนรับและชะลอการไหลของน้ําฝนกอนถายลงสู
อางพักน้ํา ที่ออกแบบกําหนดลงผังในบริเวณแนวรองน้ํา กอนถายลงสูทางน้ําธรรมชาติ โดยใช
ระบบน้ําลนตอทอระบายลงสูดานลาง เปนการปองกันกระแสน้ําจากภูเขาทําความเสียหายใหกับ
อาคารภายในโครงการ ในสวนของอางพักน้ํา หากน้ําที่เก็บกักไวมีคุณภาพที่ดีก็สามารถนําไปใช
อุปโภคในสวนตางของโครงการได โดยใชระบบแรงดันน้ําจากแรงโนมถวงของโลก หรือดูดไปใช
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โดยปมน้ํา หากน้ํามีคุณภาพไมดีพอสําหรับการอุปโภค ก็ยังสามารถนําไปใชรดน้ําตนไมในสวน
ตางๆ ของโครงการได

แผนภาพที่ 41 ผังแสดงระบบระบายน้ําฝน

ภาพที่ 44 แสดงเสนทางเดินที่ใชเปนทางระบายน้ํา และอางพักน้ํา บริเวณ ZONE ผูปฏิบัติธรรม
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ภาพที่ 45 แสดงเสนทางเดินที่ใชเปนทางระบายน้ํา บริเวณ ZONE อาคารพักผูปฏิบัติธรรม

ภาพที่ 46 แสดงเสนทางเดินที่ใชเปนทางระบายน้ํา จากจุดพักบริเวณทางขึ้นพระมหาเจดีย

ภาพที่ 47 แสดงเสนทางเดินที่ใชเปนทางระบายน้ํา บริเวณกอนถึง ZONE ปฏิบัติธรรม
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ภาพที่ 48 แสดงตําแหนงถ้ํานกนางแอนบริเวณหนาผาภูเขา ภายในโครงการ

แผนภาพที่ 42 แสดงระบบการจัดการน้ํา
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2.แบบสถาปตยกรรม
การแสดงแบบสถาปตยกรรม อันหมายถึงอาคารภายในโครงการ นําเสนอจากอาคาร
ตามผังเริ่มจากแนวแกนที่เปนจุดนําสายตา (LANDMARK) หลัก อันไดแก
2.1 ศาลาการเปรียญ หอกลอง
2.2 หอระฆัง
2.3 พระอุโบสถ
2.4 พระมหาเจดียนวจักรินทร
2.5 ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ (จุดชมวิว)
จากนั้นจึงแยกยอยไปยังอาคารอื่นๆในแตละสวนของโครงการ โดยแบงเปน ZONE
ดังนี้
ZONE บริการ
การออกแบบสถาปตยกรรมจะลดความสําคัญในเชิงรายละเอียดในสวนองคประกอบ
อาคาร และหลังคา เพือ่ แสดงถึงการใหความสําคัญในเรื่องศักดิ์ของอาคาร อาคารในสวนบริการ
ประกอบดวย
2.6 โรงทาน รานคา
2.7 ศาลาพัก
2.8 หองน้ํารวม
2.9 สํานักงาน
ZONE ปฏิบัติธรรม
2.10 ศาลาธรรม
2.11 อาคารพักผูปฏิบัติธรรมแบบที่ 1
2.12 อาคารพักผูปฏิบัติธรรมแบบที่ 2
2.13 อาคารพักผูปฏิบัติธรรมแบบที่ 3
2.14 หองน้ําชาย
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2.15 หองน้ําหญิง
ZONE สังฆาวาส
2.16 ศาลารับรอง
2.17 กุฏิเจาอาวาส
2.18 กุฏิพระนอนรวม
2.19 กุฏิพระหองคู
2.20 ทัศนียภาพรวม
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2.1 ศาลาการเปรียญ หอกลอง
ศาลาการเปรียญ เปนอาคารสาธารณประโยชน ที่ใชในการประกอบกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา จึงทําการออกแบบอาคาร ใหเอื้อตอการประกอบกิจกรรมสาธารณะโดย
ทําการออกแบบอาคารในลักษณะอาคารโถง สองชั้นรวมกับหอกลองและหอกระจายเสียง การวาง
ตําแหนงอาคารศาลาการเปรียญ ถูกกําหนดใหอยูในบริเวณที่สะดวกตอการเขาถึง และสามารถ
มองเห็นลานเอนกประสงคซึ่งเปนพื้นที่ยืดหยุนหลักในการประกอบกิจกรรมตางๆ และเปนจุดหลัก
ในการกระจายเสียงไปทั่วทั้งโครงการ
รูปแบบสถาปตยกรรม เปนลักษณะอาคารทรงปูน แบบไทยประเพณีภาคกลาง
แตคงความออนชอย แบบสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายสกุลชางเพชรบุรี การใชซุมโคงใน
สวนของชองเปดอาคาร เปนการรับอิทธิพลมาจาก รูปแบบสถาปตยกรรมไทยพระราชนิยมใน
รัชกาลที่

3

รูปแบบอาคารทางศาสนา

ที่ปรากฏเปนเอกลักษณในภาคใต

และรูปแบบ

สถาปตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่ปรากฏในรูปแบบสถาปตยกรรมเขาวัง อันเปนสถาปตยกรรมเดน
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ลูกกรงเหล็กดัด

ในสวนของชองแสง และชองระบายอากาศ ไดทําการออกแบบติดตั้ง

ในรูปแบบศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต

โดยรวมเปนการผสมผสาน

รูปแบบ

สถาปตยกรรม ออกแบบใหเปนยุคสมัยปจจุบันแตมีความสอดคลองกลมกลืนกับศิลปกรรมอันเปน
เอกลักษณในพื้นที่ เปนสถาปตยกรรมที่บอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัย อีกทั้งยังเปนสถาปตยกรรมที่
มีกลิ่นอายของศิลปกรรมแบบโบราณอยูไมเสื่อมคลาย

ภาพลายเสนที่ 2 ผังพื้นชั้นที่ 1 ศาลาการเปรียญ
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ภาพลายเสนที่ 3 ผังพื้นชั้นที่ 2 ศาลาการเปรียญ และผังพื้นชั้นที่ 3
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ภาพที่ 49 ผังหลังคาศาลาการเปรียญ
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ภาพที่ 50 รูปดาน 1 ศาลาการเปรียญ
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ภาพที่ 51 รูปดาน 2 ศาลาการเปรียญ
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ภาพที่ 52 รูปดาน 3 ศาลาการเปรียญ
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ภาพที่ 53 รูปดาน 4 ศาลาการเปรียญ
189

190

ภาพที่ 54 ทัศนียภาพศาลาการเปรียญ 1

191

ภาพที่ 55 ทัศนียภาพศาลาการเปรียญ 2

192
หนาบันศาลาการเปรียญ
เนื่องจากเปนหนาบัน

ของอาคารที่เห็นเดนชัดที่สุด

ในสวนของการเขาถึง

โครงการ จึงตองการใหเปนสวนทีแ่ สดงนัยยะทางความคิดเปนการเกริ่นนํา ซึ่งจะพบความหมายที่
สมบูรณในสวนของหนาบันอาคารที่จะเขาถึงในลําดับตอไป
การออกแบบ แสดงแนวความคิดโดยใช ลวดลายดอกบัวบานพนน้ํา เทิน
ธรรมจักร บริเวณดุมลอของธรรมจักรเปนรูปจักร ในความหมายของจักรีธรรม ประกอบลวดลาย
กนกน้ํา แสดงนัยยะอันเปนการเทิดพระเกียรติ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อันรวมถึง
ราชวงศ เสมือนดอกบัวบานพนน้ํา ในความหมายถึงผูรูแจง

ภาพลายเสนที่ 4 หนาบันศาลาการเปรียญ
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2.2 หอระฆัง
เนื่องจากหอระฆัง เปนอาคารที่อยูในสวนของสังฆาวาส และยังเปนอาคารที่ใช
เปน LANDMARK นําสายตาสูพระอุโบสถ การออกแบบนอกเหนือจากหนาที่หลักในการเปนหอ
ระฆังแลว ยังทําการออกแบบใหเปนศาลาพักไปในตัว เปนจุดพักระยะจากพื้นที่โซนเอนกประสงค
ไปยังพระอุโบสถ รูปแบบสถาปตยกรรม อยูในกรอบแนวความคิดเดียวกัน กับอาคารศาลาการ
เปรียญ ซึ่งใชเปนแนวความคิดหลักในการออกแบบอาคารภายในโครงการ แตไดใสเอกลักษณ
เฉพาะพิเศษในสวนขององคประกอบอาคารเครื่องยอด โดยทําการออกแบบในลักษณะเลขเกาไทย
เปนผลในเรื่องของสัดสวน ความสวยงามของอาคาร และความชัดเจน ในความหมายของ
สถาปตยกรรมเฉลิมพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และความชัดเจนใน
การเปนสถาปตยกรรมที่เปนตัวแทนในการบอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัยได

ภาพลายเสนที่ 5 ผังพื้นหอระฆัง

ภาพที่ 56 รูปดานหอระฆัง

ภาพที่ 57 ผังหลังคาหอระฆัง
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ภาพลายเสนที่ 6 ลายเสนรูปดานหอระฆัง
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ภาพที่ 58 ทัศนียภาพหอระฆัง

197
2.3 พระอุโบสถ
พระอุโบสถ เปนอาคารหลัก ในการทําสังฆกรรม ถูกวางอยูในจุด ที่เปน
LANDMARK สําคัญในผัง และเปนอาคารที่เปนสาธารณะ การออกแบบนอกเหนือจากกรอบ
แนวความคิดหลักที่ใชในการออกแบบแลวยังใหความสําคัญในการออกแบบอาคาร องคประกอบ
อาคารเปนพิเศษ รวมทั้งเรื่องของการระบายอากาศ และระบบแสง เพื่อใหผูใชอาคารรูสึกผอน
คลายทั้งกายและใจ รับรูอิ่มเอมกับสถาปตยกรรมเทิดพระเกียรติในรัชกาลที่ 9

ภาพที่ 59 ทัศนียภาพพระอุโบสถ 1
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ภาพลายเสนที่ 7 ผังพื้นพระอุโบสถ

ภาพที่ 60 ผังหลังคาพระอุโบสถ
199

ภาพที่ 61 รูปดาน 1 พระอุโบสถ

ภาพที่ 62 รูปดาน 3 พระอุโบสถ
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ภาพที่ 63 รูปดาน 2 พระอุโบสถ
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ภาพที่ 64 รูปดาน 4 พระอุโบสถ
202

203

ภาพที่ 65 ทัศนียภาพพระอุโบสถ 2

ภาพที่ 66 ทัศนียภาพพระอุโบสถ 3
204

205
การออกแบบองคประกอบอาคาร
พระอุโบสถ เปนอาคารหลักที่ใชในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา แต
ดวยความเปนสถาปตยกรรมเทิดพระเกียรติจึงมีแนวคิดในการออกแบบลวดลายและองคประกอบ
อาคารใหมุงเนนไปในทางพุทธสถาปตยกรรมไทย โดยมีนัยยะความหมายแฝงสื่อถึงการเฉลิมพระ
เกียรติองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยมีรายละเอียดทางการออกแบบดังนี้
ลายประดิษฐกนกน้ํา
ลายประดิษฐกนกน้ํา ออกแบบขึ้นในลักษณะลายไทย ในพุทธสถาปตยกรรม
ไทย ออกแบบขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เปนสื่อ
สัญลักษณสื่อความหมายถึงถึงพระราชกรณียกิจสําคัญดานการชลประทาน อันเปนที่ประจักษแก
ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา กระบวนลายออกแบบโดยใชหลักการตามระเบียบในกระบวนลายกนก
สามตัว เฉกเชนเดียวกับกนกเปลว กนกใบเทศ กนกผักกูด เปนตน แตไดทําการออกแบบคิดคน
ลักษณะใหมโดยใชเกลียวคลื่นน้ําเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคลายที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ในการเฉลิมพระเกียรติ ใหเปนกระบวนลายที่สามารถสื่อสารกับผูค นใหรับรูและรูสึกถึงเอกลักษณ
ของสถาปตยกรรม ที่บอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัย ผานการตีความ เขาใจไดโดยงาย เปน
สถาปตยกรรมแหงรัชกาลที่ 9 อยางแทจริง

ภาพลายเสนที่ 8 ลายประดิษฐกนกน้ํา 1

206

ลายประดิษฐ
( กนกน้ํา)

ภาพลายเสนที่ 9 ลายประดิษฐกนกน้ํา 2

207
องคประกอบอาคารพระอุโบสถ
องคประกอบอาคารพระอุโบสถ เนนการออกแบบในสวนของชอฟาและเครื่อง
ลํายองของอาคาร โดยออกแบบในกรอบของความเปนพุทธสถาปตยกรรมไทย แฝงนัยยะทาง
ความคิด โดยใชเลขเกาไทยเปนตัวสื่อความหมายและแสดงนัยยะ เปนการสื่อสัญลักษณโดยการ
เพิ่มรายละเอียดลงในองคประกอบอาคาร เปนการออกแบบที่อยูในพื้นฐานทางความคิดที่ไมเปน
การทําลายรากฐานแหงไทยประเพณีเดิมที่ยอมรับและยึดถือกันมาแตโบราณ ประกอบดวย ชอ
ฟานวมินทร ใบระกานวมินทร และหางหงสนวมินทร อันเปนชื่อองคประกอบที่ผูออกแบบไดตั้งขึ้น

ภาพลายเสนที่ 10 องคประกอบอาคารพระอุโบสถ

208
หนาบันมุขหนาพระอุโบสถ
เนื่องจากเปนจุดเดนหลักในการมองเห็น จึงทําการออกแบบลวดลายหนาบันใน
ลักษณะเปนการชี้นํา สรางความรูสึก มุงเนนในความหมายแฝง ถึงการเฉลิมพระเกียรติองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว โดยภาพรวมอยูในกรอบของความเปนพุทธสถาปตยกรรมไทย

ภาพลายเสนที่ 11 หนาบันมุขหนาพระอุโบสถ

แนวความคิดในการออกแบบ ในสวนแรกเปนสวนของตราพระราชลัญจกร เทิน
บนครุฑยุดนาค ทําการออกแบบใหมโดยตัดทอนรายละเอียดลง แตยังคงไวซึ่งนัยยะทางความคิด
เดิมอยูทั้งหมด เปนการสื่อสัญลักษณถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในความหมายของ
สมมุติเทพ นารายณอวตาร

209

แผนภาพที่ 43 แสดงหนาบันมุขหนาพระอุโบสถสวนตราพระราชลัญจกร
สวนที่สอง เปนสวนของนาคคายน้ํา สื่อสัญลักษณถึงพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
เรื่องน้ํา การชลประทาน แสดงดวยนาค และกระบวนลายกนกน้ํา น้ํามาปามี น้ํามีชีวิตรอด

แผนภาพที่ 44 แสดงหนาบันมุขหนาพระอุโบสถสวนนาคคายน้ํา
สวนที่สาม เปนสวนของลายดอกบัวสี่ดอก จากตนทุนชีวิตคือน้ํา ประกอบ
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต นั่นคือหลักคุณธรรมสี่ประการ และหลักอริยสัจสี่ แทนความหมายสื่อ
สัญลักษณดวยดอกบัวบานพนน้ํา

210

แผนภาพที่ 45 แสดงหนาบันมุขหนาพระอุโบสถสวนลายดอกบัวบานพนน้ํา
สวนที่สี่ เปนสวนของลวดลายรวงขาว ออกผลงอกเงยเปนปจจัยพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิตใหพออยูพอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สื่อสัญลักษณดวยลายรวงขาว และตัวปลา
ในน้ํา ดังคําที่วาในน้ํามีปลาในนามีขาว เมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงผลถึงชีวิตในทางทีส่ วางสดใสสื่อ
สัญลักษณดวยลายกนกเปลวบนสวนยอดสุดของกระบวนลาย

แผนภาพที่ 46 แสดงหนาบันมุขหนาพระอุโบสถสวนลวดลายรวงขาว
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แนวคิดในการจัดองคประกอบ หนาบันมุขหนาพระอุโบสถ การวางตําแหนง
จุดเดนในหนาบันนั้นคือสวนตราพระราชลัญจกร มีแนวความคิดในการวางใหมีลักษณะเอียงเฉียง
ออกมาจากแนวระนาบของหนาบัน 10 องศาเพื่อใหรับกับมุมมองซึ่งเปนมุมมองเงยในสายตาคน
ทั่วไป และตัวองคประกอบตราพระราชลัญจกร นั้นยังไดทําการออกแบบ ใหมีลักษณะเปน
สามเหลี่ยมยื่นออกมาจากแนวระนาบของหนาบันเพื่อรับกับมุมมองในแนวเฉียงของคนทั่วไป

แผนภาพที่ 47 แสดงแนวคิดการวางตําแหนงตราพระราชลัญจกรรับมุมมองเงย

212

แผนภาพที่ 48 แสดงแนวคิดการวางตําแหนงตราพระราชลัญจกรรับมุมมองแนวเฉียง

แผนภาพที่ 49 รูปตัดหนาบันมุขหนาพระอุโบสถ

213
แนวคิดในการเจาะชองแสงหนาบันมุขหนาพระอุโบสถ ตองการเนนในสวนตรา
พระราชลัญจกร ซึ่งเปนองคประกอบหลัก ในหนาบันมุขหนาพระอุโบสถ เพื่อเนนย้ํานัยยะทาง
ความคิดในการเฉลิมพระเกียรติ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการทําสวนตราพระราช
ลัญจกรใหเปนสวนลอยตัว ดานหลังเปนกรอบชองกระจกรับกับตัวองคประกอบ หากมองจากดาน
ในพระอุโบสถในเวลากลางวันจะเห็นเปนกรอบเงาของสวนตราพระราชลัญจกร ในเวลากลางคืน
เวลาเปดไฟ จากภายในตัวพระอุโบสถก็จะเห็นเปนกรอบเงา ตราพระราชลัญจกรเมื่อมองจาก
ภายนอก

แผนภาพที่ 50 แสดงแนวคิดการเจาะชองแสงหนาบันมุขหนาพระอุโบสถ การรับรูในเวลากลางวัน

214

แผนภาพที่ 51 แสดงแนวคิดการเจาะชองแสงหนาบันมุขหนาพระอุโบสถ การรับรูในเวลากลางคืน
หนาบันมุขประเจิดพระอุโบสถ
แนวความคิดในการออกแบบ มุงเนนความหมาย ในการเฉลิมพระเกียรติ ใน
กรอบของแนวทางความเปนพุทธสถาปตยกรรมไทย สื่อความหมายทางธรรม อันเชื่อมโยงถึงองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยออกแบบลวดลายเปนเรื่องราวของ บัวสี่เหลา ใชกระบวนลาย
กนกน้ําผูกและแบงเปนลักษณะของชั้นน้ํา ประกอบลายดอกบัวในกรอบความหมายของบัวสีเ่ หลา
จุดเดนของหนาบัน อยูในสวนของปลายยอดสุดเปนรูปดอกบัวบานพนน้ํา เทินธรรมจักร เปน
สัญลักษณทางธรรมสื่อความหมายถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดั่งผูรูแจง รูแจงทางโลก
อันหมายความถึงการดําเนินชีวิตของพสกนิกรในประเทศ ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อันนํามา
ซึ่งความสงบสุขในการดําเนินชีวิตในสังคมตามอัฐภาพ โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องชี้นํา เปนการตอ
ยอดแนวความคิดในการออกแบบหนาบันศาลาการเปรียญซึ่งเปนการเกริ่นนําสูหนาบันมุขประเจิด
พระอุโบสถในความหมายที่สมบูรณ
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ภาพลายเสนที่ 12 หนาบันมุขประเจิดพระอุโบสถ

216
2.4 พระมหาเจดียนวจักรินทร
การออกแบบพระมหาเจดีย ไดรับอิทธิพลจาก รูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมแบบ
ศรีวิชัย โดยสถาปตยกรรมที่ยังคงปรากฏเห็นชัดเจนที่สุดและไดนาใชเปนแนวทางในการออกแบบ
นั้นคือ พระบรมธาตุไชยา ผนวกกับแนวความคิดในการออกแบบ ความหมายตามชื่อพระมหา
เจดียนวจักรินทรเฉลิมพระเกียรติ มีจุดมุงหมายในการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยในราชวงศ
จักรีทั้งเกาพระองค โดยมุงเนนถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เปนสําคัญ
พระมหาเจดียนวจักรินทรเฉลิมพระเกียรติ

เปนพระมหาเจดียเกายอด

การ

ออกแบบ คํานึงถึงสัดสวนความสวยงาม โดยมีรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรม แบบศรีวิชัยเปนที่ตั้ง
สวนยอดทําการออกแบบโดยใหสวนปลียอดนั่งบนปลองไฉนเกาชั้น ถัดลงมาเปนสวนของบัลลังก
เกาเหลี่ยมเทินบนองคระฆังเอวคอดแบบศิลปกรรมภาคใต สวนตอมาเปนฐานรับองคระฆังยอแปด
มีซุมจรนําทั้งสี่ทิศ ใชเปนชองแสง ใหแสงผานเขาสูภายในอาคาร สวนยอของฐานออกแบบใหมี
การเจาะชอง เพื่อใชเปนชองแสง และชองระบายอากาศ สวนที่สองเปนสวนองคเจดีย เปนลักษณะ
ฐานยอแปดเชนเดียวกับฐานรับสวนยอด มีมุขยื่นทั้งสี่ทิศ ในแตละมุขในสวนของหนาบันทําการ
ออกแบบเปนซุมจรนํายอยดานละสองซุม รองรับแนวคิดเพือ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําพระ
ชนมวารของพระมหากษัตริยในรัชวงศจักรีรัชกาลที่ 1-8 เปนการใชสัญลักษณเชิงพุทธที่สะทอนบง
บอกเปนนัยยะแฝง

ถึงการเฉลิมพระเกียรติ

โดยพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร

ขององค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานอยูภายในองคพระมหาเจดีย บนซุมจรนําทํา
การออกแบบเครื่องลํายอง หนาบันในลักษณะหนาบันรวม ใชหลังคาผืนเดียวกัน ผนังหนาบัน
ออกแบบใหเปนชองแสง ใหแสงสงผานเขาไปภายในอาคาร สวนบนหลังคาประดิษฐานเจดียยอย
รูปแบบองคระฆังเอวคอด ศิลปกรรมแบบภาคใต ในสวนตอมาเปนสวนของมุขหนา เปนลักษณะ
เปดโลง ใชเปนจุดพัก กอนเขาสูภายในตัวอาคารพระมหาเจดีย ในสวนของหนาบันมุขหนา
ประดิษฐานรูปประติมากรรมกึ่งลอยตัวเฉลิมพระเกียรติ บนหลังคามุขหนาประดิษฐานเจดียยอย
ขนาดยอมกวาองคเจดียยอย ที่ประดิษฐานในสวนบนหลังคามุขยื่น รวมเกายอด ถัดลงมาสวน
สุดทาย เปนสวนของฐานบัวรับองคเจดียและมุขหนา โดยในสวนของฐานรับองคเจดียจะสูงกวา
สวนของฐานรับมุขหนา มีบัวลูกแกวรัดรอบเพื่อเปนการบงบอกความสําคัญ

ภาพลายเสนที่ 13 ผังพื้นพระมหาเจดียนวจักรินทร
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ภาพที่ 67 ผังหลังคาพระมหาเจดียนวจักรินทร
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ภาพที่ 68 รูปดานพระมหาเจดียนวจักรินทร
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ภาพที่ 69 ทัศนียภาพพระมหาเจดียนวจักรินทร
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ภาพที่ 70 พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร
ที่มา : พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร พระมหากษัตริยไทย แหงกรุงรัตนโกสินทร [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2553. เขาถึงไดจาก
http://www.pyramidtennis.com/library/library.php?pid=233&lang=th.html
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หนาบันพระมหาเจดียนวจักรินทร
หนาบันพระมหาเจดียนวจักรินทร แสดงในสวนของมุขหนาทั้งสีท่ ิศ

โดยมี

แนวความคิดในการออกแบบกลาวคือ ในอดีตพระมหากษัตริยแทนองคเปนสมมุติเทพ เปนอวตาร
ของพระนารายณสมัยอยุธยา และแทนองคเปนอวตารของพระอิศวร ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
เปนการแสดงนัยยะความหมายเชิงอํานาจ บารมีและการรบเปนสําคัญ ในปจจุบันรัชสมัยขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 พระองคสั่งสมทานบารมีเปนสําคัญ พระองคทรงรอบรูใน
วิชาเชิงชางทุกแขนง นํามาประยุกต ทดลอง และปฏิบัติไดอยางสัมฤทธิ์ผล เปรียบองคเฉกเชน
มหาเทพวิษณุกรรม อวตารของพระนารายณ จึงไดนําแนวคิดนี้มาทําการออกแบบประติมากรรม
หนาบันเฉลิมพระเกียรติ โดยนําพระราชกรณียกิจเดน เปนตัวตั้งในการออกแบบ ในลักษณะ
ประติมากรรมภาพจับแบบไทย ดังนี้

ภาพลายเสนที่ 14 ประติมากรรมหนาบันเฉลิมพระเกียรติดานที่ 1
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ดานที่ 1 เปนการเกริ่นนํา สื่อสัญลักษณโดยตรงถึงองคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวกลาวคือ ในทุกๆที่ที่พระองคทรงงานสองสิ่งสําคัญในพระหัตถคือ กลองและแผนที่ สื่อ
ความหมายดานวิสัยทัศน

ภาพลายเสนที่ 15 ประติมากรรมหนาบันเฉลิมพระเกียรติดานที่ 2
ดานที่ 2 สื่อความหมายดานการชลประทานและการเกษตร นาคพนน้ําขดตัวมี
น้ําทะลักออกมาสื่อความหมายถึงเขื่อนและความอุดมสมบูรณของน้ํา
ความหมายถึงพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร

ทรงจอบและรวงขาวสื่อ

224

ภาพลายเสนที่ 16 ประติมากรรมหนาบันเฉลิมพระเกียรติดานที่ 3
ดานที่ 3 เปนการสื่อความหมายในพระอัจฉริยภาพดานการทําฝนหลวง ทรง
กอนเมฆ และ สายฟา อันหมายถึงทรงสามารถเรียกฟาเรียกฝนได

ภาพลายเสนที่ 17 ประติมากรรมหนาบันเฉลิมพระเกียรติดานที่ 4
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ดานที่ 4 สื่อความหมายในพระอัจฉริยภาพดานพลังงาน ทรงตะเกียงไฟ และ
ผลปาลม สื่อถึงเรื่องกาซธรรมชาติ และ ไบโอดีเซล พลังงานทางเลือกจากธรรมชาติ
2.5 ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ (จุดชมวิว)
ประติมากรรมภาพนูนเฉลิมพระเกียรติ อยูในสวนสุดทายของโครงการในบริเวณ
จุดชมวิว จากการออกแบบองคประกอบอาคาร และลวดลายหนาบันอาคารตางๆที่มุงเนนรูปแบบ
พุทธศิลปทมี่ ีนัยยะในการเฉลิมพระเกียรติ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยทําการออกแบบ
ในรูปแบบศิลปกรรมไทยประเพณี บอกเลาเรื่องราว อันเกี่ยวเนื่องกับ องคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว จนมาถึงสวนสุดทายในสวนของประติมากรรมภาพนูนเฉลิมพระเกียรติ มีแนวความคิด
ในการจับพระอัจฉริยภาพในดานตางๆ พระราชกรณียกิจเดน อันเปนที่ประจักษแกพสกนิกรชาว
ไทยทุกหมูเหลา มารวบรวมออกแบบ บอกเลาเรื่องราวในรูปแบบศิลปกรรมภาพนูน ในลักษณะ
ภาพจับแบบไทยประเพณี เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรับชมผานการตีความที่ไมยุงยากซับซอน ใหเขาใจ
ไดโดยงาย เพื่อใหซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ และไดซาบซึ้งในศิลปกรรมไทย ใหรูสึกหวงแหน
ในสถาบันพระมหากษัตริย หวงแหนในศิลปกรรมไทย และเปนแรงบันดาลใจ ในการสืบทอด
เจตนารมณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สืบทอดศิลปกรรมไทยใหดํารงอยูตราบจนชั่วลูก
ชั่วหลาน

แผนภาพที่ 52 แสดงแนวความคิดในการสรางสรรคประติมากรรมภาพนูนเฉลิมพระเกียรติ

ภาพลายเสนที่ 18 ประติมากรรมภาพนูนเฉลิมพระเกียรติ
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ZONE บริการ
2.6 โรงทานรานคา

ภาพลายเสนที่ 19 ผังพื้นโรงทานรานคา

ภาพที่ 71 รูปดานโรงทานรานคา 1
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ภาพที่ 72 รูปดานโรงทานรานคา 2

ภาพที่ 73 รูปดานโรงทานรานคา 3

ภาพที่ 74 รูปดานโรงทานรานคา 4
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ภาพที่ 75 ผังหลังคาโรงทานรานคา

ภาพที่ 76 ทัศนียภาพโรงทานรานคา
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2.7 ศาลาพัก

ภาพลายเสนที่ 20 ผังพื้นศาลาพัก

ภาพที่ 77 ผังหลังคาศาลาพัก
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ภาพที่ 78 รูปดานศาลาพัก

ภาพที่ 79 ทัศนียภาพศาลาพัก
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2.8 หองน้ํารวม

ภาพลายเสนที่ 21 ผังพื้นหองน้ํารวม

ภาพที่ 80 ผังหลังคาหองน้ํารวม
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ภาพที่ 81 รูปดาน 1 หองน้ํารวม

ภาพที่ 82 รูปดาน 2 หองน้ํารวม

ภาพที่ 83 รูปดาน 3 หองน้ํารวม
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ภาพที่ 84 รูปดาน 4 หองน้ํารวม

ภาพที่ 85 ทัศนียภาพหองน้ํารวม
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2.9 สํานักงาน

ภาพลายเสนที่ 22 ผังพื้นสํานักงาน

ภาพที่ 86 ผังหลังคาสํานักงาน
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ภาพที่ 87 รูปดาน 1 สํานักงาน

ภาพที่ 88 รูปดาน 2 สํานักงาน

ภาพที่ 89 รูปดาน 3 สํานักงาน
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ภาพที่ 90 รูปดาน 4 สํานักงาน

ภาพที่ 91 ทัศนียภาพสํานักงาน
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ZONE ปฏิบัติธรรม
2.10 ศาลาธรรม

ภาพที่ 92 ทัศนียภาพศาลาธรรม 1

ภาพลายเสนที่ 23 ผังพื้นชั้นที่ 1 ศาลาธรรม
239

ภาพลายเสนที่ 24 ผังพื้นชั้นที่ 2 ศาลาธรรม
240

ภาพที่ 93 ผังหลังคาศาลาธรรม
241

242

ภาพที่ 94 รูปดาน 1 ศาลาธรรม

ภาพที่ 95 รูปดาน 3 ศาลาธรรม

ภาพที่ 96 รูปดาน 2 ศาลาธรรม
243

244

ภาพที่ 97 ทัศนียภาพศาลาธรรม 2

245
2.11 อาคารพักผูปฏิบัติธรรมแบบที่ 1

ภาพที่ 98 แบบอาคารพักผูปฏิบัติธรรม 1

246
2.12 อาคารพักผูปฏิบัติธรรมแบบที่ 2

ภาพที่ 99 แบบอาคารพักผูปฏิบัติธรรม 2
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2.13 อาคารพักผูปฏิบัติธรรมแบบที่ 3

ภาพที่ 100 แบบอาคารพักผูปฏิบัติธรรม 3
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2.13 หองน้ําชาย

ภาพที่ 101 แบบหองน้ําชาย
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2.13 หองหญิง

ภาพที่ 102 แบบหองน้ําหญิง
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ZONE สังฆาวาส
2.16 ศาลารับรองหมูกุฏิ

ภาพที่ 103 ศาลารับรองหมูกุฏิ
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2.17 กุฏิเจาอาวาส

ภาพที่ 104 กุฏิเจาอาวาส

252

ภาพที่ 105 ทัศนียภาพกุฏิเจาอาวาส
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2.18 กุฏิพระนอนรวม

ภาพที่ 106 แบบกุฏิพระนอนรวม

254
2.19 กุฏิพระหองคู

ภาพที่ 107 แบบกุฏิพระหองคู
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2.19 ทัศนียภาพรวม

ภาพที่ 108 ทัศนียภาพรวม 1

256

ภาพที่ 109 ทัศนียภาพรวม 2
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ภาพที่ 110 ทัศนียภาพรวม 3

ภาพที่ 111 ทัศนียภาพรวม 4
258

ภาพที่ 112 ทัศนียภาพรวม 5
259

260
3.หุนจําลอง (MODEL)

ภาพที่ 113 ภาพรวมของโครงการ

ภาพที่ 114 มุมมองทิศตะวันออก

261

ภาพที่ 115 มุมมองทิศตะวันออกเฉียงใต

ภาพที่ 116 มุมมองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 117 มุมมองทิศเหนือ

262

ภาพที่ 118 มุมมองจากทะเล

ภาพที่ 119 มุมมองจากทะเลสูศ าลาธรรม

ภาพที่ 120 มุมมองสวนสาธารณประโยชน

263

ภาพที่ 121 มุมมองโซนสังฆาวาส

ภาพที่ 122 มุมมองเสนทางสูองคพระมหาเจดีย

264

ภาพที่ 123 มุมมองโซนบริการ

ภาพที่ 124 มุมมองหองน้ํารวม สํานักงาน และโรงทาน

265

ภาพที่ 125 มุมมองโซนปฏิบัติธรรมจากพระอุโบสถ

ภาพที่ 126 มุมมองโซนปฏิบัติธรรม
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ภาพที่ 127 มุมมองจากศาลาธรรม

ภาพที่ 128 มุมมองศาลาธรรม

267

ภาพที่ 129 มุมมองพื้นที่ลานเอนกประสงคและศาลาการเปรียญ

ภาพที่ 130 มุมมองสํานักงานและศาลาการเปรียญ
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ภาพที่ 131 มุมมองหอระฆังและหมูกุฏิสงฆ

ภาพที่ 132 มุมมองหอระฆังจากชายหาด

269

ภาพที่ 133 มุมมองพระอุโบสถจากชายหาด

ภาพที่ 134 มุมมองพระอุโบสถ

270

ภาพที่ 135 มุมมองพระมหาเจดียจากทะเล

ภาพที่ 136 มุมมองทางสูพระมหาเจดีย

271

ภาพที่ 137 มุมมองภาพรวมโครงการจากองคพระมหาเจดีย

ภาพที่ 138 มุมมองภาพมุมสูงจากทะเล

272

ภาพที่ 139 มุมมองภาพจากภูเขา

ภาพที่ 140 มุมมองภาพมุมสูงจากภูเขา
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ภาพที่ 141 หุนจําลองพระอุโบสถ
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ภาพที่ 142 หุนจําลองพระมหาเจดียนวจักรินทร
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ภาพที่ 143 หุนจําลองหนาบันมุขหนาพระอุโบสถ (แบบรางขั้นตน)

ภาพที่ 144 หุนจําลองชอฟานวมินทร หางหงสนวมินทร

บทที่ 7
บทสรุป
วิทยานิพนธ โครงการวัดนวมินทราวาส จัดทําขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แนวคิดในการออกแบบ การพิจารณา กระบวนการออกแบบ
ตลอดจนการออกแบบโครงการ จึงตองมีความสอดคลอง เชื่อมโยงถึงองคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเปนสําคัญ ในกระบวนการ จึงตองพิจารณาถึงแนวพระราชดําริที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทของ
วัดเปนที่ตั้ง
ดวยสถานภาพสังคมปจจุบันที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางดานวัตถุ เศรษฐกิจ แตสภาพ
จิต ใจของความเปนมนุษ ยกลับ ดูเลวรายลงปญ หาสังคมดานตางๆ จึงเกิดขึ้น เรื่อยๆ ในภาวะ
ดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความหวงใยอยูเสมอจึง พระราชทานแนวพระราชดําริ
ที่มีชื่อวา "บวร" กระตุนเตือนใหพัฒนาโดยใสใจในฟนเฟองเล็ก ๆ ทางสังคมที่กําลังละเลยไปมาก
ทั้งบาน วัด โรงเรียนเพื่อใหเกิดความผูกพันกันในสังคมแบบเดียวกันกับที่เคยมีมาในอดีต เพื่อให
ประเทศชาติเติบโตอยางมีรากฐานอันจะทําใหประเทศเขมแข็งและมั่นคงสืบไป
จากแนวคิดตามแนวพระราชดําริ “บวร” จึงเกิดแนวความคิดในการออกแบบให วัดนว
มินทราวาส ดํารงอยูไดแบบบูรณาการ เพื่อใหเปนรากฐานทางสังคม เริ่มจากชุมชนและประชาชน
ในทองถิ่นเปนที่ตั้ง โดยความเปนวัดเฉลิมพระเกียรติองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยอาศัย
พระบารมีโนมนํา ดึงคนเขาสูวัดประการหนึ่ง ในอีกทางหนึ่งก็ตองทําใหวัดมีจุดสนใจในการดึงคน
ดวยศักยภาพดานตางๆ ไมวาจะเปนศักยภาพทางดานกายภาพของพื้นที่ ที่เอื่อตอการเปนสถานที่
พักผอนทั้งทางกายและทางใจ ศักยภาพของสถาปตยกรรม ในแงของคุณคาความงาม คุณคาดาน
ประเพณีนิยม เปนหนวยหนึ่งในการสื่อสาร บอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัย ได สถาปตยกรรมอัน
ทรงคุณคา เปนอีกทางหนึ่งในการดึงบุคคลทั่วไปใหเขามาสูรมกาสาวพักตรในบวรพุทธศาสนาได
อีกประการหนึ่งนั้นคือศักยภาพของบุคลากร ไมวาจะเปนพระในวัด หรือบุคลากรในการสงเสริม
กิจกรรมพื้นถิ่น กิจกรรมทางพุทธศาสนา หรือกิจกรรมดานตางๆ อันจะเปนหนทางนําคนเขาสูวัด
จากนั้นจึงใหวัดและพุทธศาสนาเปนเครื่องชี้นําบุคคลเหลานั้นไปสูหนทางที่ดี แนวทางดังกลาว ใช
เปนแนวทางในการออกแบบวัดนวมินทราวาส ใหตอบสนอง และตอบโจทย ในการเปนวัดเฉลิม
พระเกียรติ และความเปนตัวแทนในการสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งสามารถดํารงตนอยูได
แบบบูรณาการ
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การที่จะใหสถาปตยกรรมวัดนวมินทราวาส มีศักยภาพดานความงาม และคุณคาดาน
ประเพณีนิยมไดนั้น จําเปนตองศึกษา ถึงรูปแบบงานสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ เนื่องจากโครงการ
ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนจังหวัดในภาคกลางแตเปรียบเสมือนประตูสูภาคใต
การออกแบบสถาปตยกรรม จึงตองสรางเอกลักษณใหเกิดกับงานสถาปตยกรรม โดยผสมผสาน
รูปแบบสถาปตยกรรม อันเปนเอกลักษณพื้นถิ่นภาคกลาง ในแถบจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ กับรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต อีกทั้งสรางเอกลักษณเฉพาะสื่อถึงการ
เปนสถาปตยกรรมเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 9 โดยสื่อสารผานทาง
รูปแบบ และองคประกอบทางสถาปตยกรรมผานการตีความที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อความเขาใจ
ของคนทุกระดับชั้น และสามารถบอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัยได กอใหเกิดงานซึ่งเปนหนวยหนึ่งใน
การสื่อสารผานงานสถาปตยกรรม เปนสถาปตยกรรมอันทรงคุณคารูปแบบประเพณีนิยมในรัชการ
ที่ 9 อยางแทจริง รวมถึงศึกษากายภาพ ของที่ตั้งโดยละเอียด ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม
เพื่อใหกอเกิดงานสถาปตยกรรมที่สอดคลอง กลมกลืน กับบริบททางกายภาพของที่ตงั้
การออกแบบสถาปตยกรรม อันหมายรวมถึง การสรางเอกลักษณเฉพาะ สื่อ
สัญลักษณโดยตรงถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไหไดเปนผลสําเร็จนั้น จําเปนตองศึกษา
พระราชประวัติ พระราชกรณีกิจอันรวมถึงโครงการหลวงและแนวพระราชดําริดานตางๆ นํามา
ตีความนําเสนอในลักษณะไทยผานการตีความที่ไมยุงยากซับซอน
เพื่อความเขาใจของคนทุก
ระดับชั้น จากการศึกษาโดยละเอียดผูออกแบบไดเนนไปในสวนโครงการพระราชดําริเปนสําคัญ
อาทิเชน ในสวนของโครงการพระราชดําริดานแหลงน้ํา ที่เดนชัดในรูปธรรมเปนที่ประจักษแก
ประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา ผูออกแบบไดทําการออกแบบลายไทย ในลักษณะใหมผูกลาย
ประกอบในสวนลวดลายและองคประกอบตางๆของโครงการ และไดตั้งชื่อวา “ลายกนกน้ํา” สื่อ
สัญลักษณโดยตรงถึงพระราชกรณียกิจดานแหลงน้ํา เปนตน พระราชกรณียกิจในดานอื่นๆ รวมถึง
พระปรีชาสามารถในดานตางๆขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูออกแบบไดทําการศึกษา
และทําการออกแบบในสวนลวดลายประกอบ ประติมากรรมภาพนูน ใหมีเอกลักษณเฉพาะใน
ลักษณะภาพจับแบบไทยประเพณี องคประกอบอาคารสวนเครื่องลํายอง ผูออกแบบไดใชเลขเกา
ไทยในการสื่อสัญลักษณโดยตรงถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยอยูในกรอบของรูปแบบ
ไทยประเพณีเดิมที่ถูกขัดเกลาจนเปนที่ยอมรับมาตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน เพิ่มเติมตกแตงในลาย
ระเอียดบางประการ จนไดองคประกอบที่มีเอกลักษณเฉพาะ ในสวนของชอฟา ใบระกา หางหงส
สื่อถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 9 และไดตั้งชื่อขึ้นวา “ชอฟา ใบระการ และหาง
หงสนวมินทร”
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ในผลงานทายสุด ของการออกแบบ วัดนวมินทราวาส จึงเปนสถาปตยกรรมที่
สอดคลองเปนรูปธรรม กับแนวคิดที่ไดวางเอาไว มากที่สุดเทาที่ผอู อกแบบจะทําได ซึ่งสะทอน
ออกมาเปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง และ
ภาคใต มีเอกลักษณเฉพาะสื่อสัญลักษณโดยตรงถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตอบโจทย
แนวพระราชดําริ “บวร” เปนหลักใหกับชุมชนและดํารงอยูไดแบบบูรณาการ เปนหนวยหนึ่งในการ
สื่อสารบอกเลาเรื่องราวแหงยุคสมัย ผานตัวงานสถาปตยกรรม ใหเปนที่ประจักษแกคนในรุน
ตอๆไปตราบนานเทานาน
ทายที่สุด แนวทางในการนําเสนอ จวบจนถึงผลสัมฤทธิ์สุดทายในการออกแบบยังเปน
เพียงบททดสอบหรือแบบจําลองบทหนึ่งที่ยังไมเกิดขึ้นจริงเทานั้น
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