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สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
กรรมการมหาเถรสมาคม 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ 

ของมหาเถรสมาคม 

มหาเถรสมาคมมีมติให้ขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้พัฒนา
ให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อน
กิจการพระพุทธศาสนาเป็นไปตามกรอบของการดำเนินงานที่มหาเถรสมาคมได้กำหนด
ไว้ การนี้ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคมได้ทำหน้าที่สนองมหาเถรสมาคมด้วย
การรับผิดชอบโครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) และโครงการ
วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ซึ่งถือว่าจะได้มีส่วนต่อการพัฒนาให้พุทธศาสน์มั่นคง 
ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน กล่าวสำหรับโครงการวัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม ๕ ส  

หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาวัดการจัดการสาธารณูปการ เจ้ าอาวาสต้อง
สร้างวัดให้ เป็นศาสนสถาน เป็นปูชนียสถานเป็นทัศนสถาน เป็นคารวสถาน 
เป็นอนุสรณ์สถาน และให้เป็นบุญสถานพบว่า พัฒนาวัดตามหลัก ๕ ส หัวใจในการ
พัฒนาวัด ๘ ส พัฒนาวัดตามหลัก ๘ ส พัฒนาวัดตามหลัก ๑๑ ส การพัฒนา
สาธารณูปการของวัดตามหลักสัปปายะ ๗ และการสร้างอารยสถาปัตย์ (Universal 
Design) ของวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่
เหล่า นับเป็นการดำเนินงานที่มีเป้าหมายเพื่อให้พื้นที่ของวัดได้พัฒนาสู่การเป็นรมณีย
สถาน และการเป็นพื้นที่ของการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมให้กับสมาชิกในสังคมไทย โดย
ที่ผ่านมาคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ได้รับความร่วมมือจาก
ภาคี เครือข่ ายการดำเนิ น งาน  เช่น  กรมส่ งเสริมการปกครอบส่ วนท้ องถิ่ น 
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงาน
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กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น ในการเข้ามาร่วมสนับสนุนการ
สนองงานมหาเถรสมาคมครั้งนี้  

สำหรับระยะการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ 
ของมหาเถรสมาคม ได้แต่งตั้งให้มีคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ การพัฒนาพื้นที่ของ
วัดให้เกิดเป็นเครือข่ายวัดสร้างสุขต้นแบบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้เห็น
บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการสร้างให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย 

จึงขออนุโมทนาแก่องค์กรที่ได้ร่วมพัฒนาหนังสือ “สาธารณูปการวิถีพุทธ” 
โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สำนักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งขออนุโมทนา 
ท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม และคณะ ในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์  
ขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้มีส่วนต่อการขับเคลื่อนผลงานชิ้นนี้ รวมทั้ง 
ท่านทั้งหลายที่จะได้ร่วมมือสนองงานมหาเถรสมาคมร่วมกับฝ่ายสาธารณูปการของ
มหาเถรสมาคมในนามของโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข ต่อไปในอนาคต จงสมบูรณ์
บริบูรณ์ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญฯ 
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พระธรรมรัตนาภรณ์ 
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการ 

“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง” 

เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้ทุนอุดหนุนแก่ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาและ
ดำเนินการ “โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์” โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งมีข้อควร
พิจารณาใน ๔ ประเด็น คือ ๑) การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้หน่วยอบรมประชาชน
ประจำตำบล โครงการของคณะสงฆ์ เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ , โครงการวัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข, ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการแนวคิดการพัฒนาสุขภาวะวิถี
พุทธในเชิงพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบ “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ” ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
๒) การพัฒนานวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธ เพื่อให้คณะสงฆ์และภาคีที่เกี่ยวข้องได้พัฒนา
กิจกรรมและนวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมใหม่ ๓) การ
สร้างพื้นที่องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธต้นแบบ โดยให้องค์กรในพื้นที่ในระดับตำบล เช่น 
เทศบาล อบต. รพ.สต. ภาคีสุขภาพ คณะสงฆ์ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
นั้น ๆ ดำเนินการพัฒนารูปแบบ (Platform) และกิจกรรมด้วยพลังของชุมชนที่
ครอบคลุมประเด็นสุขภาวะในพื้นที่และโครงการของคณะสงฆ์ และของชุมชนที่
เกี่ยวข้อง และ ๔) การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ โดยความร่วมมือ
ของคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความรอบรู้เชิงสุข
ภาวะของพระสงฆ์และชุมชน การสื่อสารด้านสุขภาวะและเพื่อให้มหาเถรสมาคม 
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สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและภาคีที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ 

หนังสือเล่มนี้ เรื่อง “สาธารณูปการวิถีพุทธ” เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ที่ส่งเสริมให้วัด จัดการสาธารณูปการ บริเวณวัดภายในบริเวณวัดมีสิ่งต่างๆ ที่จำเป็น
เหมาะสม การปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด  ความ
สะอาด มั่นคงแข็งแรง ของอาคารเสนาสนะต่างๆ วัดมีสิ่งปลูกสร้างและอาคาร
เสนาสนะต่างๆเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์สภาพสะอาดมั่นคงแข็งแรง 
เพื่อให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดีและการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  ขออนุโมทนา สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา 
ผ่านการบูรณาการความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา สังคมวิทยา และศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป 
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บทบรรณาธิการ 
 

 

พระสุธีรตันบัณฑติ, รศ.ดร. 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจยัพุทธศำสตร์  
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 
 หนังสือ “สาธารณูปการวิถีพุทธ” เรียงเรียงขึ้นจากงานวิจัยภายใต้การ

สนับสนุนของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท และ นายภัทรบถ ฤทธิ์เต็ม เป็นผู้พัฒนาผลงานขึ้นมา โดย

การดำเนินการเพื่อพัฒนามาสู่การเป็นชุดความรู้เครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิง

สร้างสรรค์เล่มที่ ๒ ได้ผ่านการรับฟังความคิดและแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ๓ ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสาธารณูปการ

วิถีพุทธมีจุดเริ่มต้นจากความเมตตาของมหาเถรสมาคมที่ได้มอบหมายให้ เจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานฝ่ายสาธารณูปการของ



ญ 

มหาเถรสมาคม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นผู้มอบและกำกับนโยบายสำหรับการ

ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ทั้งส่วนกลางและประจำ

หน เครือข่ ายองค์ กรภายนอกอาทิ  กรมส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 

กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้มีส่วนต่อการพัฒนากิจกรรมที่มุ่งเน้นให้วัดสามารถเป็น

รมณียสถานให้กับสาธุชนได ้

 ในส่วนของการจัดพิมพ์ชุดความรู้ครั้งนี้ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพได้มีบทบาทผลักดันให้โครงการพัฒนา

เครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเป็นชุดความรู้ในการ

ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการสนับสนุนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน

ต่อไป ในนามของบรรณาธิการและผู้รับผิดชอบโครงการ จึงขอกราบขอบพระคุณใน

ความเมตตานุเคราะห์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมมาโดยตลอด และขออนุ โมทนาผู้แต่ง รวมทั้ ง

คณะทำงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้วัด

ต่าง ๆ สามารถต่อยอดกิจกรรมการสร้างวัดให้ร่มรื่นและเป็นศูนย์กลางการสร้างสุข

ภาวะของชุมชนต่อไป 
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ภูมิสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา 
คำว่า “วัด” เป็นคำที่ตรงกับภาษาบาลีคือ “อาราม” ตามหลักฐานที่พระพุทธ

องค์ตรัสไว้ในคราวทรงรับพระเวฬุวันให้เป็นวัดครั้งแรกในพระพุทธศาสนา “อนุชานามิ 
ภิกฺขเว อารามํ” (ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม)๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ
โต)๒ ชี้ว่าเป็นคำเรียกชื่อวัดที่ปรากฏในพระสูตรที่ตรงกันหมด ส่วนคำที่เรียกว่าเชตวัน
วิหาร หรือเชตวันมหาวิหารนั้นเป็นคำเรียกในชั้นอรรถกถา และเป็นคำที่มาจากราก
ศัพท์เดียวกัน  คำว่า “วัด” คือ อาราม กับ รมณีย์ มาจากรากศัพท์ว่า รม ที่แปลว่า ชื่น
ชม รื่นรมย์ ยินดี เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าจะให้คำว่าวัดมีความหมายตรงกับพุทธประสงค์ 
คือทำให้วัดหรืออารามเป็นรมณีย์ ให้อินทรีย์สัมผัสแล้วเป็นรมณีย์ ไม่ว่าจะเป็นแง่คำ 
ที่มา หลักการจึงสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน  

เมื่อกล่าวถึงสัญลักษณ์ทางศาสนาในกรณีที่เป็นศาสนสถานที่เป็นวัดแล้ว คน
ทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่า เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นความหมายสามัญ ที่เข้าใจกัน
ตามที่ปรากฏให้เห็น ความจริงแล้วศาสนสถานที่เป็นวัดนั้นมีคำที่ใช้อยู่เดิมในภาษาบาลี
อีก ๓ คำ คือ 

 
๑ วิ.ม. (บาลี) ๔/๖๓/๗๒. 
๒ ปัจจุบัน ดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ท่ี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓๔-๓๕. 



๓ 

 ๑. อาราม โดยพยัญชนะแปลว่า “เป็นที่มารื่นรมย์” โดยอรรถ แปลว่า “สวน” 
เพราะในสมัยพุทธกาลนั้นพุทธศาสนิกชนนิยมถวายสวนให้ เป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ เช่น เวฬุวันวนาราม เป็นสวนที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้เป็น
ที่ประทับแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ หรือ พระเชตวันวนาราม สวนที่อนาถบิณฑิก
เศรษฐีถวายแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก เป็นตน้ 
 ๒. อาวาส โดยพยัญชนะแปลว่า “ที่อยู่” ซึ่งเป็นความหมายที่กว้าง แต่ถ้าจะ
จำกัดขอบเขตให้แคบลงว่า หมายถึงวัด ก็ต้องมีภิกขุศัพท์ เป็นคำจำกัดความข้างหน้าว่า 
ภิกขุนมาวาโส แปลว่า ที่อยู่ของภิกษุสงฆ์คือวัด โดยอรรถในอภิธานัปปทีปิกา แปลว่า 
เรือน เป็นไวพจน์ของคำว่า ฆร เป็นต้น 
 ๓. วิหาร นั้นโดยพยัญชนะ แปลว่า ที่อยู่คล้ายกับอาวาส แต่ตามพระวินัย เช่น 
ในมหัลลกสิกขาบทที่ต้นแห่งสังฆาทิเสสและในอนุศาสน์ ท่านหมายเอาสิ่งปลูกสร้าง
เป็นหลังและสังเกตในที่ทั่วไปดูเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐ ปูน คือ แต่เพราะวิหาร
นั้นสร้างไว้ในที่อยู่ของภิกษุทั้งหลาย จึงเรียกว่า วิหาร คล้ายกับคำว่าวัดในภาษาไทย๓ 

อนึ่ง เป็นที่ทราบโดยทั่วไปในวงผู้ศึกษาพุทธประวัติว่าแต่เดิมนั้น พระพุทธองค์
มิได้ประทับอยู่ในสถานที่ที่ได้ชื่อ “วัด” หรือ “อาราม” ที่ใดที่หนึ่ง  แต่จะเสด็จประทับ 
ณ ที่สามารถจะแสดงธรรมเวไนยสัตว์ได้ โดยอาจจะเป็นป่า เป็นถ้ำ เป็นโคนต้นไม้ พระ
พุทธองค์จะประทับอยู่ ณ สถานที่ใด สถานที่นั้นย่อมมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็น
เป้าหมาย กล่าวคือเป็นที่แสดงธรรมดังเช่นในพรรษาแรกหลังตรัสรู้ พระพุทธองค์
ประทับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในพรรษาแรก และทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร 
อนัตตลักขณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์๔ โดยทรงดำเนินด้วยพระบาทจากตำบลอุรุเวลาไปยัง
อิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสี สถานที่  ๆ ปัญจวัคคีย์พักอยู่กระทั่งจิต
ของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง และทำให้มีพระอรหันต์ ๖ องค์เป็น

 
๓ สมเด็จพระธีรญาณมุนี.  “คุณวัด”, วารสารใบลาน, (ฉบับที่ ๕, ๒๕๒๘), หน้า ๑๐. 
๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๒๔/๒๒๘; ๓๒๖/๒๒๙; วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๑๕; ๒๐/๒๐.  



๔ 

ครั้งแรกในโลก๕  ในพรรษาที่สองจึงได้เสด็จประทับที่เวฬุวัน และวัดอื่น ๆ ที่มีผู้สร้าง
หรือยกพ้ืนที่ที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนถวายแด่พระพุทธองค์  

แต่คำว่า “วัด” ในพุทธกาลนั้นไม่มีลักษณะเหมือนวัดในปัจจุบันเสียทีเดียว 
และไม่ได้เป็นสถานที่ประทับถาวรสำหรับพระพุทธเจ้า หรือเป็นที่พักอาศัยของภิกษุ
สงฆ์ที่แน่นอน หากพิจารณาในเชิงสาเหตุ วัดนั้นเกิดจากมีผู้ศรัทธาสร้างถวายให้เป็นที่
พัก ตามพระทัศนะของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้
ทรงแสดงปาฐกถาไว้เรื่องมูลเหตุการสร้างวัดในประเทศสยามตอนหนึ่งที่ว่าอาศัยเหตุที่
พระสงฆ์สาวกเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ครั้นถึงฤดูฝนจึงรวมกันหยุดพักก่อน
จนกว่าจะถึงฤดูแล้ง ต่อมามีผู้ศรัทธา จึงได้ถวายที่ “อาราม” หรือสวน เช่น เชตวนา
ราม และบุพพาราม ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกเพื่อ
ประทับหรืออยู่พักตลอดฤดูฝน๖  ส่วนวัดที่ถือว่าเป็นที่อยู่ประจำนั้นเกิดขึ้นภายหลัง ที่
มักสร้างในบริเวณมหาพุทธเจดีย์ หรือสร้างไว้สำหรับเป็นบำเพ็ญสมณธรรม เช่น ถ้ำ
แอลลอรา แขวงเมืองไฮดาระบัด เนื่องจากได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณวัตถุ
หลายอย่าง เช่น ร่องรอยฐานกุฎี ห้องพัก และที่พักสำหรับพระสงฆ์จำนวนมากอีกแห่ง
หนึ่งคือสำนักนาลันทา แขวงเมืองปาตลีบุตร ถึงกระนั้นก็ยังสันนิษฐานว่าเป็นแต่ที่พัก
ชั่วคราวเท่านั้น  เหตุที่สันนิษฐานเป็นเช่นนี้เนื่องจากวัตรปฏิบัติที่ถือสืบมาแต่พุทธกาล 
คือพระสงฆ์นั้นเป็นผู้เที่ยวจาริกไปเพื่อสอนพุทธศาสนา หรือแสวงหาโมกขธรรมจึงไม่
อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่ง๗ อีกทั้งมีองค์ประกอบด้านศิลปะกำกับอยู่คู่กับวัดวาอารามด้วย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นภายหลังพุทธกาลลักษณะทางศิลปะประกอบอยู่นั้นเป็นสิ่งที่
ประกอบสร้างกันในภายหลัง เพราะหากพิจารณาลักษณะของอารามหรือวัดในสมัย
พุทธกาลจะไม่มีศิลปะรวมอยู่ด้วย ดังที่พุทธทาสวิเคราะห์ว่าการก่อสร้าง ศิลปสถาปัตย์

 
๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๔/๒๔. 
๖ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศไทย, 

(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ขุนเกื้อกิจสาร และนางบุญเกิด อูตรวิเชียร ณ เมรุวัดอภัย
ทายาราม วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒), ม.ป.ท.,๒๕๐๒, หน้า ๙. 

๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 



๕ 

นั้นเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นภายหลัง ไม่มีในครั้งพุทธกาล และ
เมื่อมีแล้วก็มีมากจนเฟ้อและจนเข้าใจผิด๘  การสร้างวัดจึงมีพัฒนาการมาอย่าง
ยาวนานทั้งด้านมูลเหตุการสร้างและองค์ประกอบทั้งภายในวัดและบริเวณใกล้ ๆ วัด 

ข้อสันนิษฐานเรื่องการสร้างวัด นอกจากจะเกิดจากความศรัทธาแล้วน่าจะมี
มูลเหตุมาจากการสร้างเป็นเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นก่อน แล้วจึงมีการ
สร้างเสนาสนะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่ไปสักการบูชาซึ่งใน
เวลาต่อมาได้กลายเป็นวัด๙ ดังนั้น มูลเหตุของการเกิดวัดในสมัยพุทธกาลตามพระ
สันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ อาจสรุปมูลเหตุได้ ๒ อย่าง ได้แก่ 
๑) มีมูลเหตุมาจากผู้ศรัทธาสร้างถวาย ๒) มีมูลเหตุมาจากการสร้างเป็นพุทธเจดีย์ขึ้น
ก่อนแล้วจึงสร้างเสนาสนะประกอบจนเรียกว่าวัดในภายหลัง 

ศาสนสถานที่เป็นวัด นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์แล้ว ยังเป็นแหล่ง
รวมสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาล อาคารสถาปัตยกรรมในวัด มี
ที่มาแตกต่างกันตามประโยชน์ใช้สอยและความสำคัญ สามารถแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ คือ 

๑. เสนาสนะหรือที่พักอาศัยของพระสงฆ์ 
อาคารในพระพุทธศาสนา มีวิวัฒนาการในชั้นแรกมาจากการที่พระพุทธเจ้า

และพระสาวกได้ท่องเที่ยวสั่งสอนเวไนยสัตว์ไปในสถานที่ต่างๆ โดยมักจะไปประทับ
หรือพักแรมตามบ้านพักของหมู่บ้าน แต่ในช่วงเข้าพรรษา พระสงฆ์จะพักแรมในอาคาร
ตลอดพรรษาตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ และเมื่อมีผู้ถวายพระอารามซึ่งมักจะ
เป็นสวน สิ่งที่สร้างแรกสุด คือ กุฏิ ซึ่งกุฏิในยุคแรกๆ สร้างด้วยไม้และมุงหญ้าคา กุฏิ
แบบนี้เมื่อถึงหน้าหนาวก็จะหนาวมาก หน้าร้อนก็จะร้อนมาก ด้วยเหตุน้ีพระพุทธเจ้าจึง
ทรงอนุญาตให้พระภิกษุใช้ที่พักในรูปแบบต่างๆ ได้ ๘ แบบ ตามที่ เหมาะสมกับ

 
๘ อัสนี สมุทรเสน, สัมภาษณ์ท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกข์, (อนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพ พลเอก อัสนี สมุทรเสน ม.ว.ม., ป.ช., ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖), ม.ป.ท., ๒๕๔๖, หน้า ๑๑๕. 

๙ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศไทย,หน้า 
๔-๕. 



๖ 

ภูมิอากาศ คือ วิหาระ อัทธโยคะ ปาสาทะ หัมมิยะ กูฏาคารศาลา บรรณกุฏ หรือ
บรรณศาลา และคูหา พระพุทธเจ้าเองก็เคยประทับค้างที่คูหาในถ้ำสัตตบรรณในเมือง
ราชคฤห์ ซึ่งมีลักษณะเป็นกระท่อมที่สร้างด้วยอิฐ หรือขุดเข้าไปในถ้ำ รวมถึงที่สร้าง
ด้วยไม้ สำหรับวัสดุที่ใช้ทำหลังคา พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้ ๕ ชนิด คือ อิฐ ศิลา 
ปูนปั้นหรือสุธา หญ้า และใบไม้ และผนังของอาคารไม่ควรทำด้วยดินโคลนหรือทำด้วย
โคลน และไม่ทำด้วยเปลือกไม้ ทั้งน่าจะเป็นเพราะวัสดุดังกล่าวไม่แข็งแรงและน่าจะ
เป็นอันตราย๑๐   

เริ่มแรก อาคารที่พักเรียกรวมว่า เสนาสนะ คือ ปัจจัยที่ใช้พักพิงสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ตามหลักความจริง เสนาสนะ เป็นเพียงที่พักพิงทาง
กายและใจเท่านั้น ไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างถาวร เพราะว่า พระภิกษุสงฆ์ไม่เป็นผู้อยู่
กับที่อย่างถาวร ดังครั้งพระพุทธกาล “พระพุทธเจ้า ยังไม่ได้ทรงบัญญัติเรื่องเสนาสนะ 
เพราะสมัยนั้น ยังต้องอาศัยโคนต้นไม้ อยู่ตามป่า ชอกเขา ถ้ำและที่แจ้ง เป็นต้น”๑๑ 
และสมัยนั้น เสนาสนะที่เป็นสิ่งก่อสร้างยังไม่เกิดแก่พระภิกษุสงฆ์ ต่อมาจึงมีผู้เลื่อมใส
ในเรื่องของความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์จึงได้ขออนุญาตสิ่งก่อสร้างแก่พระภิกษุสงฆ์  
ซึ่งเป็นเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ที่กราบทูลขออนุญาตสร้างเสนาสนะแก่พระภิกษุสงฆ์ มี
พระพุทธเจ้าเป็นประธานและเป็นการขออนุญาตสร้างเสนาสนะเป็นคนแรก 
พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้สร้างเสนาสนะได้ ๕ ประเภท ดังนี้ ๑) วิหาร ๒) อัฑฒ
โยคหรือเพิง ๓) ปราสาท ๔) ปราสาทโล้น และ ๕) ถ้ำ 

ต่อมาเศรษฐีกรุงราชคฤห์ได้สร้างวิหารถวายพระภิกษุสงฆ์ ๖๐ หลังและกราบ
ทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่า เป็นผู้สร้างวิหารเสร็จแล้ว เป็นผู้ต้องการบุญ ต้องการ
สวรรค์ ต้องการพระนิพพาน จะทำอย่างไรกับวิหารทั้ง ๖๐ หลังนี้ พระพุทธเจ้าทรง

 
๑๐ กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พริ้นติ้ง 

จำกัด, ๒๕๓๓), หน้า ๖ - ๗. 
๑๑ วิ.จ.ู (ไทย) ๙/๑๙๘-๑๙๙/๑๐๕-๑๐๖. 



๗ 

ตรัสให้เศรษฐีกรุงราชคฤห์ทราบว่า ให้สละวิหารทั้ง ๖๐ หลังนี้ เพื่อสงฆ์ที่จะได้มาพัก
พิงทั้ง ๔ ทิศ๑๒ 

การสร้างเสนาสนะในแต่ละครั้งจะต้องอาศัยเนื้อที่เป็นจำนวนมาก พระพุทธ
องค์จึงทรงบัญญัติเกี่ยวกับสถานที่จะสร้างเสนาสนะได้นั้นจะต้องเป็นที่พระสงฆ์หรือ
คณะสงฆ์เป็นผู้แสดงที่ให้ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีเจ้าของจับจองมาก่อน  จึงจะสามารถ
สร้างเสนาสนะนั้นได้ และการสร้างจะต้องไม่มีขนาดใหญ่จนเกินกำลังทรัพย์ของผู้มี
ศรัทธาที่เลื่อมใสที่เขาจะสร้างถวาย “ความยาวไม่เกิน ๑๒ คืบพระสุคตหรือศอก ความ
กว้างไม่เกิน ๗ คืบพระสุคตหรือศอกและมีชานรอบเสนาสนะทั้ง ๔ ด้านและเวียนรอบ
ได ้ซึ่งเป็นการสร้างด้วยความศรัทธา”๑๓ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่าการสร้างเสนาสนะจะต้องอาศัยพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ในการสร้างวิหารครั้งละหลาย ๆ หลัง ต่อมาได้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาที่จะสร้างอาวาส ซึ่ง
เป็นที่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากเกินไป ไปมาสะดวกเมื่อมีธุระจำเป็น เป็นที่สงบ ง่าย
ต่อการถวายอาหารบิณฑบาตหรือที่สัปปายะหรือที่สบายสำหรับพระภิกษุสงฆ์เมื่อได้
สถานที่ของพระกุมารชื่อ เจ้าเชต ในเขตกรุงสาวัตถีแล้ว อนาถบิณฑิกเศรษฐีแห่งกรุงสา
วัตถีจึงได้กราบทูลขออนุญาตสร้างอาวาสจากพระพุทธเจ้า  และพระพุทธองค์ทรง
อนุญาตให้สร้างได้ ซึ่งเป็นการสร้างเสนาสนะที่รวมกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน  ที่
ประกอบไปด้วย “บริเวณซุ้มประตู วิหาร หอฉัน เรือนไฟ ศาลาเรือนไฟ กัปปิยะกุฏิ 
วัจจะกุฎี ที่จงกรม บ่อน้ำ ศาลาบ่อน้ำ โบกขรณี สร้างเสร็จก็ถวายแก่สงฆ์ที่มาทั้ง ๔ ทิศ
ตามพุทธฎีกา พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาคาถาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในอนุโมทนาคาถา
ถวายวิหาร”๑๔ 

ดังนั้น เสนาสนะที่เป็นประเภทของพระภิกษุสงฆ์นั้น เป็นเพียงที่พักพิงอาศัย
ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเพราะว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นผู้อยู่กับสถานที่

 
๑๒ วิ.จ.ู (ไทย) ๙/๒๐๒/๑๐๘. 
๑๓ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), พระวินัยปิฎกย่อ เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๔๐. 
๑๔ วิ.จ.ู (ไทย) ๙/๒๐๐/๑๐๗. 



๘ 

พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้ถวายเสนาสนะจำเพราะส่วนตัวหรือพระภิกษุรูปใดรูป
หนึ่ง แต่เป็นการถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วทุกรูปทุกองค์ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามา
พักพิงอาศัยในทั้ง ๔ ทิศ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงประเภทของเสนาสนะที่เป็นเพียงที่
พักพิงชั่วคราวของพระภิกษุสงฆ์  

๒. สถานที่ประกอบสังฆกรรม 
เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญมากขึ้นในครั้งพุทธกาล จึงมีกุลบุตรมาขอบรรพชา

อุปสมบทจำนวนมาก พระพุทธเจ้าจึงมีพระประสงค์ให้หมู่สงฆ์มีความพร้อมเพรียงกัน
ทำสังฆกรรมจึงมีพุทธานุญาตให้สงฆ์สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมาขึ้น ปรากฏในพระ
วินัยปิฎก สีมานุชานนา ว่า พระภิกษุมีความสงสัยว่า พระพุทธเจ้าบัญญัติให้มีความ
พร้อมเพรียงมีกำหนดเขตเพียงอาวาสเดียว แล้วอาวาสหนึ่งมีการกำหนดเขตเท่าไร จึง
นำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระพุทธองค์จึงรับสั่งอนุญาตให้สมมติสีมา ในสถานที่ต่างๆ 
ต่อไปนี้ ภูเขา แผ่นหิน ป่า ต้นไม้ หนทาง จอมปลวก แม่น้ำ น้ำ๑๕ ต่อมา ภิกษุฉัพพัคคีย์
พากันสมมติสีมาใหญ่เกินไป ๔    โยชน์ ๕ โยชน์ ๖ โยชน์ พวกภิกษุจึงนำเรื่องนี้ไป
กราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงรับสั่งอนุญาตให้สมมติสีมาประมาณ ๓ โยชน์
เป็นอย่างมาก๑๖ 

ส่วนการเกิดขึ้นของโรงอุโบสถนั้น เมื่อภิกษุทำการสวดปาติโมกข์ขึ้นแสดงตาม
บริเวณวิหารโดยไม่กำหนดที่ ทำให้พระอาคันตุกะไม่รู้ว่าสงฆ์จะทำอุโบสถที่ใด พระ
พุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้สมมติวิหาร มีลักษณะเป็นเรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือน
โล้น หรือถ้ำ ที่สงฆ์ต้องการให้เป็นโรงอุโบสถแล้วจึงทำอุโบสถ๑๗ ทำให้ต่อมาจึงเกิดมี
สถานที่ประกอบสังฆกรรมขึ้นในเขตอาวาส 

๓. พระเจดียห์รือพระสถูป 
การเกิดสถาปัตยกรรรมทางพระพุทธศาสนาในอินเดีย ในสมัยพุทธกาล ผู้ที่นับ

ถือพระพุทธศาสนาจะนับถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้นเป็น

 
๑๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๘/๒๑๕. 
๑๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔๐/๒๑๖. 
๑๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔๑/๒๑๗. 



๙ 

สรณะ ยังมิได้มีการสร้างสิ่งที่เคารพอย่างอื่น จนเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จสู่ปรินิพพาน
แล้ว มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมืองกุสินารา บรรดาเจ้าเมืองที่เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา ๘ เมือง ต่างก็ไปร่วมถวายพระเพลิงและขอรับพระบรมธาตุเพื่อ
อัญเชิญไปประดิษฐานสำหรับสักการบูชาในเมืองของตน เมื่อบรรดาเจ้าเมืองทั้งแปด
ได้รับพระบรมธาตุแล้วก็ได้สร้างพระสถูปเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่
สักการะต่อมา ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเกิดมีพระสถูปทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกใน
อินเดีย แต่คนไทยปัจจุบันเรียกว่า เจดีย์ ทั้งๆ ที่ความมุ่งหมายเดิมของการสร้างสถานที่
ทั้งสองนี้แตกต่างกัน คือ สถูป หมายถึง สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ลูกหลานและผู้เคารพนับถือไว้สักการบูชา ซึ่งก่อนพุทธกาลมี
บุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะของมหาชน ๔ พวก เรียกว่า ถู
ปารหบุคคล ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และ
พระเจ้าจักรรพรรดิ ส่วนเจดีย์นั้นมาจากคำว่า “ไจติยะ” หรือ “เจติยะ” หมายถึง 
สิ่งของหรือสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเคารพบูชาระลึกถึง ถ้าอยู่ภายในศาสนสถานแต่เดิม
มักเป็นห้องที่ตั้งรูปเคารพ มิได้บรรจุอัฐิแต่อย่างใด แต่คนไทยเราเรียกรวมสถานที่ทั้ง
สองว่า เจดีย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมัยหลังมีการสร้างสถานที่เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึก
ถึงและได้บรรจุอัฐิธาตุไว้ด้วย๑๘  

ดังที่ในพระพุทธศาสนา เรียกว่า “เจดีย์ ๔”๑๙  ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งที่ก่อขึ้น 
ที่เคารพบูชา สิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึง ในที่นี้หมายถึง สถานที่หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่อง
ด้วยพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา เรียกเต็มว่า สัมมาสัมพุทธเจดีย์ หรือพุทธ
เจดีย๒์๐ มี ๔ ประเภท คือ 

 
๑๘ กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, หน้า ๒๕ – ๒๖. 
๑๙ ขุทฺทก.อ. (ไทย) ๒๔๗; ชา.อ. (ไทย) ๖/๑๘๕; วินย.ฎีกา. (ไทย) ๑/๒๖๓. 
๒๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๕. 



๑๐ 

๑. ธาตุเจดีย์ คือ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจ้า ที่ได้แจกจ่ายไปยังเมืองต่างๆ ที่นับถือพุทธศาสนา และได้ก่อสร้างเป็น
พระสถูปสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้น 

๒. บริโภคเจดีย์ คือ เจดีย์คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย 
อย่างแคบหมายถึง ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้ อย่างกว้างหมายถึง สังเวชนียสถาน ๔ ตลอดถึงสิ่ง
ทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบริโภค เช่น  บาตร จีวร และบริขารอื่นๆ เป็นต้น 
ก่อให้เกิดสถานที่สำคัญทั้ง ๔ แห่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพุทธานุญาตให้เหล่าพุทธ
บริษัททั้งหลายได้ไปสักการะ และปลงธรรมสังเวชน้อมรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งมักจะเรียก
สถานที่สำคัญเหล่านี้ว่า “สังเวชนียสถาน” คือ สถานที่ประสูติ ณ ป่าลุมพินี แขวงเมือง
กบิลพัสดุ์ สถานที่ตรัสรู้ ณ ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ ตำบลพุทธคยา สถานที่แสดงปฐม
เทศนา ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี   สถานที่ เสด็จดับขันธ์
ปรินิพพาน ณ ป่าสาลวโณทยาน แขวงเมืองกุสินารา แต่ดั้งเดิม สังเวชนียสถานที่ถือว่า
เป็น “บริโภคเจดีย์” มีอยู่เพียง ๔ แห่งตามที่มีพุทธานุญาตเท่านั้น แต่ต่อมาในสมัยหลัง 
สถานที่อื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องในพุทธประวัติ เช่น สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ ณ เมืองสา
วัตถี เป็นต้น ก็ได้รับการนับถือว่าเป็น “บริโภคเจดีย”์ เช่นเดียวกัน 

๓. ธรรมเจดีย์ คือ เจดีย์บรรจุพระธรรม เช่น บรรจุใบลานจารึกพุทธพจน์
แสดงหลักปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น ได้แก่ พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
พระองค์มีพุทธานุญาตให้ยึดถือพระธรรมเป็นสิ่งแทนพระองค์สืบไป ยามที่ได้เสด็จดับ
ขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว ในชั้นต้นพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านี้ ถูกจดจำกันมาในลักษณะ
วรรณกรรมมุขปาฐะ 

ต่อมาเมื่อมีการเรียบเรียงพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านี้ บันทึกลงเป็นลายลักษณ์
อักษรในรูปของคัมภีร์ “พระไตรปิฎก” และพระสูตรต่างๆ บรรดาพุทธบริษัทก็ได้นับ
ถือคัมภีร์เหล่าน้ีในฐานะของ “ธรรมเจดีย์” ด้วย 

๔. อุเทสิกเจดีย์ คือ เจดีย์สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป รวมไปถึง
สิ่งของที่สร้างอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องมีลักษณะเช่นใด 
ถ้าหากสิ่งนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ หรือ ธรรมเจดีย์แล้ว ก็ให้ถือว่าเป็น 



๑๑ 

“อุเทสิกเจดีย์” ทั้งสิ้น ในยุคแรกๆที่ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูป สันนิษฐานว่าน่าจะมี
การสร้างเป็นพุทธบัลลังก์ (อาสน์เปล่า) เพื่อเป็นที่สักการบูชาในฐานะ “อุเทสิกเจดีย์” 
เรียกว่า อาสนะบูชา๒๑ 

เจดีย์เหล่านี้ ในที่มาแต่ละแห่ง ท่านแสดงไว้ ๓ ประเภท นับรวมที่ไม่ซ้ำเข้า
ด้วยกัน จึงเป็น ๔ ต่อมา เมื่อมีการประดิษฐ์พระพุทธรูปที่มีลักษณะเป็นประติมากรรม
รูปบุคคลแล้ว จึงมีการนิยมสร้างและนับถือพระพุทธรูปในฐานะ “อุเทสิกเจดีย์” 
เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

จะเห็นได้ว่า คติความเชื่อการสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูปนั้นมีมาก่อนสมัย
พุทธกาล เป็นประเพณีความเชื่อของชาวอินเดียโบราณ ลักษณะของพระสถูปของ
อินเดียสมัยโบราณนั้นเดิมเป็นการพูนดินขึ้นเป็นโคกตรงที่มีอัฐิธาตุแล้วลงเขื่อนรอบกัน
ดินพัง มีการปักร่มหรือฉัตรไว้บนโคกเพื่อเป็นเกียรติยศด้วย ต่อมามีการแปลงรูปพระ
สถูปให้งดงามยิ่งขึ้น เช่น มีการก่อสร้างฐานชั้นทักษิณ (เมธี) และมีหรรมิกาเหนือองค์
พระสถูป ตกแต่งยอดพระสถูปเป็นรูปฉัตร ลักษณะพระสถูปแบบนี้ได้ส่งอิทธิพลมายัง
อาณาจักรโบราณของประเทศไทย๒๒ ต่อมาจึงได้พัฒนาขึ้นเป็นพระเจดีย์หรือสถูปที่มี
รูปทรงสวยงามประณีตอย่างในปัจจุบัน 

สรุปว่า การกำเนิดสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย
หลายประการ คือ อย่างแรกเป็นการสร้างเสนาสนะให้พระสงฆ์ได้พำนักอาศัยในช่วงฤดู
ฝน คือ ในช่วงเข้าพรรษา และจากการที่มีผู้ศรัทธาเคารพเลื่อมใสมากขึ้น จึงมีกษัตริย์
หรือเศรษฐีได้ถวายอาราม หรือสวน สร้างเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์ เช่น เชตวนา
ราม บุพพาราม เป็นต้น เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและที่อยู่อาศัย
ชั่วคราวของพุทธสาวกในช่วงฤดูฝน ไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรเหมือนในปัจจุบัน วัดที่
เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์อยู่ประจำนั้นเกิดขึ้นในภายหลัง ส่วนสถานที่ประกอบสังฆกรรม
นั้น เป็นสถานที่ที่สงฆ์สมมติสีมาขึ้นตามพื้นที่ทั่วไป ต่อมาจึงทรงอนุญาตให้มีโรงอุโบสถ

 
๒๑ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ตำนานพระพุทธเจดีย์, 

(พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๓), หน้า ๑๐. 
๒๒ กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, หน้า ๒๖. 



๑๒ 

ขึ้น ส่วนการสร้างเจดีย์หรือสถูป เป็นผลมาจากความเชื่อก่อนสมัยพุทธกาล เป็น
สถานที่ไว้สักการบูชา ต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์เข้าไปสร้างเสนาสนะพนักอาศัยอยู่ถาวร จึง
ได้พัฒนาขึ้นเป็นวัดอย่างที่เห็นในปัจจุบัน  ดังนั้น วัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นแหล่งที่
รวมเอาสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ๓ รูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน คือ เสนาสนะ สถานที่
ประกอบสังฆกรรม และพระเจดีย์  กล่าวได้ว่า จากเสนาสนะในยุคเริ่มแรก ที่
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุพักได้นั้น เป็นอาคารที่อยู่อาศัย คือ เป็นอาคารที่
เป็นห้องเรียบ ไม่มีห้องแยกเฉพาะ อย่างไรก็ดี อาคารเหล่านี้ ต่อมามีการพัฒนายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะวิหารที่มีการสร้างกัปปิยกุฏ ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องประชุม สระน้ำ ที่
อาบน้ำ และมีการตกแต่งให้สวยงามขึ้นโดยการฉาบปูนหรือเขียนลวดลายต่างๆ เป็น
ต้น ซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ก็มีผู้ศรัทธาถวายอารามและวิหารมากขึ้น 
พระสงฆ์บางกลุ่มจึงได้จำพรรษาเป็นการถาวร โดยมิได้เดินทางจาริกไปเผยแผ่พระ
ศาสนาเหมือนแต่ก่อน แต่เป็นการเผยแผ่พระศาสนาในอาคารสถานที่นั้นนั่นเอง ด้วย
เหตุนี้ จึงมีการสร้างอาคารสถานที่ที่เป็นศาสนสถานถาวรขึ้น โดยมีทั้งกุฏิที่จำพรรษา
ของพระสงฆ์ และอาคารประกอบศาสนกิจ โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ต่อมา
ภายหลังเป็นที่รวมเรียกว่า วัด  

 

ก าเนิดวัดในพระพุทธศาสนา 
 ชมพูทวีป หรือเรียก ณ ปัจจุบันว่า “ถิ่นพุทธภูมิ” นั้นนับว่าเป็นแหล่งอารย
ธรรมที่สำคัญ ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (ก่อน พ.ศ. ๒๐๐๐ -
๙๐๐ ก่อนคริสต์ศักราช ๒๖๐๐-๑๕๐๐)  มาถึงชนเผ่าอารยันเข้าสู่ชมพูทวีป (ก่อน 
พ.ศ. ๙๐๐-๖๐๐) และเข้าสู่ช่วงพุทธกาล (ก่อน พ.ศ. ๘๐-๐)๒๓  หากพิจารณาตาม
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์แล้ว ชมพูทวีปในยุคพุทธกาล มีแคว้นใหญ่อยู่ถึง ๑๖ แคว้น ได้แก่ 
๑) อังคะ ๒) มคธะ ๓) กาสี ๔) โกสละ ๕) วัชชี ๖) มัลละ ๗) เจตี ๘) วังสะ ๙) กุรุ ๑๐) 
ปัญจาละ ๑๑) มัจฉะ ๑๒) สุรเสนะ ๑๓) อัสสกะ ๑๔) อวันตี ๑๕) คันธาระ ๑๖) กัมโพ

 
๒๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ จารึกธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๔๗), หน้า (๑๗). 



๑๓ 

ชะ๒๔  ดินแดนแห่งชมพูทวีปแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งรวมของความเชื่อ และศาสนาที่ฝังราก
ลึกอยู่ในวิถีชีวิตของชนชาวชมพูทวีปในทุกแห่งหน  มีความเจริญรุ่งเรือง ดำรงอยู่ และ
ความเสื่อมสูญไปตามเหตุปัจจัย 

เฉพาะที่สารนาถ หรือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเป็นชื่อเดิมครั้งพุทธกาลนั้น 
สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมของฤาษี นักพรต ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย (ปปัญจสูทนี) 
ได้กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่รวมของบรรดาฤาษีทั้งหลายที่นอกจากเป็นสวนอภัยทาน
แก่เหล่าสัตว์ต่าง ๆ๒๕  และสิ่งที่ยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้มีนักพรต ฤาษีที่ต้องการบำเพ็ญ
ภาวนา คือที่พัก หรืออารามต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก หลักฐานทางโบราณคดี ระบุว่า
สารนาถแห่งนี้มีวัดประมาณ ๓๐ วัด แต่แทบทุกแห่งถูกทำลายด้วยการบุกรื้อและเผา
ทำลายหมด  ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปจากชมพูทวีป ช่วง พ.ศ.๑๗๐๐ 
กองทัพมุสลิมเตอร์กบุกมาถึงเมืองพาราณสีและได้เผาทำลายวัดวาอาราม อีกทั้งไล่ฆ่า
พระสงฆ์ที่พำนักอยู่ ณ สารนาถแห่งนี้ด้วย๒๖ 

ประวัติศาสตร์ชมพูทวีป ที่มีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นจึงเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงอดีตที่เคยรุ่งเรืองของชมพูทวีป ว่าโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักฐานทาง
โบราณคดีพิสูจน์ยืนยันว่าเคยเรืองรามรุ่งโรจน์ด้วยวัดวาอาราม พระสงฆ์ นักบวช
จำนวนมาก ดังนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงแรก หรือ
ช่วงปฐมโพธิกาล ที่พักที่เรียกว่าวิหารก็ดี อารามก็ดี ล้วนเป็นสิ่งที่อาจมีอยู่ก่อนและเป็น
สิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ดังเช่นคราวที่ราชคฤหเศรษฐี ได้พบพระสงฆ์พากันออกจาก
ที่พักในลักษณะต่าง ๆ เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำเขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอม
ฟาง๒๗ จึงทูลขอพระพุทธองค์เพื่อสร้างที่พักถวายพระสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า “วิหาร” (ที่พัก) 
จำนวน ๖๐ หลังสำหรับถวายไว้เป็นที่พักแก่ภิกษุที่เดินทางมาจากสี่ทิศ ซึ่งที่พักใน
ลักษณะเหล่านั้นไม่ได้มุ่งให้ผู้พักอาศัยอยู่แบบสบาย การที่ราชคฤหเศรษฐีสร้างวิหารที่

 
๒๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๑๐/๒๓๙. 
๒๕ ม.อ. (บาลี) ๒/๒๘/๙๖. 
๒๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ จารึกธรรม, หน้า ๒๐๗. 
๒๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน วิ.จู. (บาลี) ๗/๑๙๙/๘๕. 



๑๔ 

พักที่จำนวน ๖๐ หลังขึ้นภายในวันเดียว คงเป็นเพียงที่พักหรือเป็นเพียงกระท่อมน้อย 
ๆ เท่านั้น ๒๘ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความหนาว ร้อน สัตว์ร้าย ฝน ลม แดด  และอยู่
อาศัยเพื่อเป็นที่หลีกเร้นแล้วบำเพ็ญสมาธิภาวนา และเพื่อพิจารณาธรรม๒๙  ถึงกระนั้น 
พระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุยึดเป็นแบบแผนหลัก หรือให้ภิกษุรับหรืออยู่
อาศัยในเสนาสนะ ๕ รูปแบบ ได้แก่ ๑)วิหาระ ๒) อัฑฒโยคะ  ๓) ปาสาทะ-ปราสาท 
๔) หัมมิยะ ๕) คุหา- ถ้ำ๓๐  อนึ่งเสนาสนะทั้งห้าประเภทนั้น ภิกษุสงฆ์สามารถจะ
กำหนดให้เป็นโรงอุโบสถได้ ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติวิหาร 
เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้นหรือถ้ำ ที่สงฆ์จำนงให้เป็นโรงอุโบสถแล้วทำ
อุโบสถ (ได้)”๓๑ 

ดังนั้น แนวคิดเรื่องเสนาสนะตามพุทธานุญาตแต่แรกเริ่ม จึงเป็นการมุ่ง
ประโยชน์สำหรับที่พักหลบแดดหลบฝน กันหนาว กันสัตว์ร้าย และที่สำคัญคือใช้เป็นที่
สำหรับหลีกเร้นเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิภาวนา ไม่ได้มีกติกาข้อห้ามอะไรที่
พิสดาร  หากพิจารณาโดยสังเขป เสนาสนะที่ทรงอนุญาตว่าด้วยขนาดกุฎีก็ดี พื้นที่ใช้
สอยอื่นๆ เช่น อาคาร  ภายในอาคาร หรือแม้ระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ดังนี้ 

๑. ขนาดกุฎี เป็นที่น่าสังเกตว่าการสร้างเสนาสนะภายในวัด เช่น กุฎี โรง
อุโบสถ ศาลาประชุมฟังธรรม  เป็นการสร้างโดยผู้ใจบุญดังที่ปรากฏในข้อมูลต่าง ๆ 
แล้วนั้น ไม่ได้มีกำหนดเฉพาะไว้ ผู้สร้างสามารถสร้างได้ตามความประสงค์ เช่น วัดเช
ตวัน วัดบุพพาราม แต่หากเป็นการสร้างโดยภิกษุเอง มีข้อควรศึกษาที่สำคัญคือ
เสนาสนะบางอย่างต้องยึดตามพุทธานุญาต ต้องสร้างให้ได้ขนาดที่กำหนดไว้เท่านั้น 
โดยเฉพาะการสร้างกุฎี ภิกษุผู้จะสร้างต้องสร้างได้ให้ได้ขนาด ด้านยาวไม่เกิน ๑๒ คืบ
พระสุคต โดยวัดจากนอกฝาผนัง  ด้านในกว้างได้ ๗ คืบพระสุคต โดยวัดร่วมในฝาผนัง 

 
๒๘ ส.พลายน้อย, นามปากกา, ตามรอยพุทธประวัติ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ 

พิมพ์คำ, ๒๕๕๘), หน้า ๒๖๒. 
๒๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๐๓/๘๗; วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๐๓/๖๙. 
๓๐ ขุ.มหา. (ไทย) ๒๙/๙๒๖/๔๖๓ 
๓๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๕๗/๑๗๓. 



๑๕ 

หรือสร้างให้มีขนาดยาว ๑๒ คืบ กว้าง ๗ คืบ๓๒  นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นขอบเขตที่อยู่
ในรูปของคณะสงฆ์ นับตั้งแต่การแจ้งให้คณะสงฆ์ทราบ  ชี้พื้นที่ที่ จะสร้าง สวด
กรรมวาจาสมมติ หรือได้รับการอนุมัติจากหมู่สงฆ์๓๓  

๒. วัสดุสำหรับสร้างกุฎี การจัดหาวัสดุสำหรับสร้างกุฎีนั้น มีข้อกำหนดไว้ด้วย 
เช่น ห้ามภิกษุใช้ดินเผาให้สุกมาสร้างเป็นกุฎี หรือการนำดินมาขยำเป็นดินโคลนให้เป็น
ดินเนื้อละเอียด เช่น คราวที่พระธนิยะ กุมภการบุตร ด้วยอาศัยตนเองเป็นลูกช่างทำ
หม้อดินมาตั้งแต่ครั้งเป็นคฤหัสถ์ จึงมีวิธีการทำกุฎีด้วยดินเหนียวอย่างงดงาม  ครั้นพระ
พุทธองค์ตรัสถามว่าใครทำกุฎีให้งามเลื่อมเหมือน (ปีก) แมลงค่อมทอง พระพุทธองค์
ตรัสว่าการกระทำเช่นนั้นไม่เหมาะสม เพราะต้องเบียดเบียนสัตว์จำนวนมาก จึงทรงมี
พุทธานุญาตไม่ให้ภิกษุรูปอ่ืนทำเช่นนั้นอีก๓๔ 

๓. ระบบสาธารณูปโภค หากบริเวณที่สร้างเสนาสนะติดกับคูคลอง หรือโคลน
ตม ที่จะทำให้ระบบน้ำตีบตันไหลเวียนไม่สะดวก พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุยก
พื้นให้สูงหรือวางระบบท่อน้ำสำหรับระบายน้ำและสิ่งสกปรกได้ “ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตให้โรยกรวดแร่ กรวดแร่ไม่เต็ม ... ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูศิลา
เรียบ น้ำขัง ..เราอนุญาตท่อระบายน้ำ”๓๕ การจัดสิ่งสาธารณูปโภคที่อำนวยความ
สะดวกแก่เสนาสนะที่พักอาศัยจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ระบบเชิง
กายภาพดำเนินไปอย่างสะดวก หรือป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อุทกภัย 
หรือการสร้างระบบนิเวศเพื่อขจัดมลภาวะทางน้ำได้ 

 
๓๒ วิธีคิดคำนวณเทียบมาตราส่วน ความยาว ๑ คืบพระสุคตเท่ากับ ๒๕ ซม., ๒ คืบพระ

สุคตเท่ากับ ๕๐ ซม. (๑ ศอกนายช่างไม้), ๔ คืบพระสุคตจึงเท่ากับ ๑ เมตร, ดังนั้น กุฎียาว ๑๒ คืบ
พระสุคตเท่ากับ ๓ เมตร, ส่วนความกว้าง ของกุฎี ๗ คืบพระสุคต จึงเท่ากับ ๑.๕ เมตร ดู พระ
ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), คำวัด, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘), หน้า 
๑๓๐. 

๓๓ ดูรายละเอียด ใน วิ.ม. (ไทย) ๑/๕๐๒-๕๐๕/๖๓๐-๖๓๒. 
๓๔ วิ.ม. (ไทย) ๑/๗๙/๒๓๗. 
๓๕ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๓๘/๗๙. 



๑๖ 

๔. ระบบสวัสดิภาพ อารามหรือวัด จำต้องมีความปลอดภัย ปราศจาก
สิ่งรบกวน โดยแรกเริ่มนั้นเป็นเหตุมาจากภัยคือสัตว์ต่าง ๆ เข้ามารบกวนภายในวัด 
เมื่อภิกษุมากราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติเป็นเรื่อง ๆ ที่เหมาะสม 
เช่นคราวที่ภิกษุพากันมากราบทูลว่าอารามหรือวัดไม่มีเครื่องล้อม แพะบ้าง ปสุสัตว์
บ้าง เบียดเบียนสิ่งที่ปลูกไว้ ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงอนุญาตเรื่องแนวกั้น 
หรือทำรั้วรอบขอบชิดได้ “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมรั้ว ๓ อย่าง คือ รั้วไม้ไผ่ รั้ว 
หนาม คู”๓๖ แนวกั้นที่ปัจจุบันเรียกว่ากำแพง แต่ในพุทธกาลนั้นสร้างกำแพงจาก
ธรรมชาติเป็นหลัก คือ นำไม้ไผ่บ้าง หนามบ้าง หรือขุดคูเป็นแนวกำแพง ก า ร
ดำเนินด้านนี้จึงเท่ากับเป็นการสร้างป้อมปราการที่เป็นประโยชน์ในด้านการแบ่งอาณา
เขตอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นประโยชน์ในการป้องกันภัยทั้งจากสัตว์ร้ายและ
อาจหมายรวมถึงบุคคลที่คิดประทุษร้าย จึงเท่ากับเป็นการสร้างระบบสวัสดิภาพให้แก่
วัดได้ในทางหนึ่ง 

๕. อาคารและส่วนประกอบ การสร้างอาคาร ตามพุทธานุญาตจึงทรงเน้น
ความเรียบง่าย  และปรับหรือรับกับธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่อับแสง หรือไม่เปิดโล่ง
จนเกินไป ดังที่ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต บานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรับ
เดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง ลิ่ม กลอน ช่องดาล ช่องเชือกชัก เชือกชัก ผง
หญ้าที่มุง โรงไฟหล่นเกลื่อน...” การที่ทรงอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้าต่าง 
นอกจากจะทำให้ได้รับแสงจากธรรมชาติแล้ว ยังจะส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของระบบ
ลมที่พัดเข้า-ออก และไม่ทำให้เกิดความอับชื้น และยังแสดงถึงความเรียบร้อย 
ปลอดภัยอีกด้วย เนื่องจากในอาคารควรกลอนประตูหน้าต่าง 

ส่วนหลังคาอาคารนั้น สามารถจะมุงบังด้วยวัสดุที่เหมาะสม หรือแม้ภายในตัว
อาคารก็อาจได้รับพุทธานุญาตให้วาดลวดลายบางอย่างได้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องด้วย พระ
เจ้าพิมพิสาร ประสงค์จะฉาบหรือทาสีขาว พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วจึงทรง
อนุญาต โดยทรงระบุว่าเมื่อผู้สร้างหรือภิกษุจำนง สามารถจะมุงหลังคาด้วยวัสดุ ๕ 

 
๓๖ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๓๙/๘๐. 



๑๗ 

ชนิด ได้แก่ ๑) กระเบื้อง ๒) หิน ๓) ปูนขาว ๔) หญ้า ๕) ใบไม้ “ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเครื่องมุง ๕ ชนิด คือ กระเบ้ือง ๑ หิน ๑ ปูนขาว ๑ หญ้า ๑ ใบไม้ ๑”๓๗  

นอกจากนี้แล้ว การใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารยังมุ่งประโยชน์สูงสุดไว้ด้วย เช่น 
ภายในพื้นที่อาคารเดียวสามารถแบ่งหรือกั้นเป็นส่วน ๆ ไว้อีก เพื่อสะดวกประหยัด
พื้นที่ ภิกษุบางรูปอาจใช้เวลาพักผ่อน บางรูปอาจทำกิจธุระอื่น จึงทรงอนุญาตให้
กั้นห้องเป็นสัดส่วนได้ มีพุทธานุญาตว่า ...ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าม่าน ภิกษุ
ทั้งหลายเลิกผ้าม่านมองดูกัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝากึ่ง
หนึ่ง คนมองดูข้างบนจากฝากึ่งหนึ่งได้ ...พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตห้อง ๓ ชนิด คือ ห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๑ ห้องยาว ๑ ห้องคล้ายตึกโล้น ๑...๓๘ 

การสร้างกุฎีที่พักของสงฆ์นั้น ต้องคำนึงถึงความเรียบง่ายด้วย แต่หากสร้างให้
เกินกว่าพุทธบัญญัติอาจนำมาซึ่งปัญหาทั้งแก่ภิกษุ และคฤหัสถ์ทั่วไปด้วย  ในพุทธกาล 
มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อ “อุทายี” ซึ่งเป็นช่างออกแบบก่อสร้างมาก่อนบวช อีกทั้งชำนาญทาง
ศิลปะ ชำนาญทางวิจิตรศิลป์มาก่อน๓๙  เรื่องดังกล่าวปรากฏในตอนว่าด้วยการทรง
บัญญัติอาบัติสังฆาทิเสสข้อที่ ๒๔๐ ด้วยความชำนาญเชิงช่าง ท่านจึงได้สร้างวิหารของ
ท่านเองอย่างงดงาม พื้นที่ใช้สอยภายในมีทั้งห้องกลาง มีระเบียงรอบ มีเครื่องนอน
ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเตียง ตั่ง ฟูก หมอน มีน้ำใช้น้ำฉัน บริเวณวิหารของท่านสะอาด 
อาจเรียกได้ว่าเป็นวิหารที่โอ่อ่างดงาม ทำให้ประชาชนต่างพากันมาดูมาชม ในจำนวน
นั้นพราหมณ์คนหนึ่งพร้อมภรรยา ได้พากันมาชมวิหารของท่านอุทายีด้วย ขณะที่พระอุ
ทายีได้นำชมวิหารที่พักของตน ด้วยความที่วิหารมีห้อง มีประตูหน้าต่างสลับซับซ้อน 
พระอุทายีทำท่าไปเปิดประตูบานโน้นปิดประตูบานนี้ ทำให้ตนเองอ้อมมาด้านหลัง
ภรรยาของพราหมณ์และได้ลวนลามภรรยาพราหมณ์โดยมิให้พราหมณ์ผู้เป็นสามีเห็น 

 
๓๗ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๔๐/๘๐. 
๓๘ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๒๘/๗๗. 
๓๙ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ นางนฤมล จันทเพ็ชร์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนการพิมพ,์ ๒๕๑๓), หน้า ๗๔-๗๕. 

๔๐ วิ.ม. (ไทย) ๑/๓๗๗/๕๐๕-๕๐๖. 



๑๘ 

เมื่อพราหมณ์ผู้ เป็นสามีทราบภายหลังจึงติ เตียนโพนทะนา ความทราบไปถึง
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงเรียกสอบสวนและทรงมีพุทธบัญญัติเรื่องการสัมผัส
แตะต้องกายสุภาพสตรีขึ้น ว่า “อนึ่ง ภิกษุใดกำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว ถึงความ
เคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับช้องผมก็ตาม ลูบคลำอวัยวะอันใด
อันหนึ่งก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส” และยังมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับพระอุทายีอันเป็นที่มาของ
อาบัติสังฆาทิเสสหลายข้อ๔๑ 

เรื่องการสร้างกุฎีวิหารหรือเสนาสนะที่พักหากเกินความพอดี อาจเป็นช่องทาง
ให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะกับสมณสารูปและด้วยอาศัยเหตุดังกล่าว พระพุทธองค์จึง
ทรงบัญญัติให้ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีวิหารด้วยตนเองต้องมีขนาดกำหนดที่พอเหมาะพอดี 

เมื่อพิจารณาในเบื้องต้น ลักษณะของเสนาสนะตามพุทธานุญาต เป็น
เสนาสนะที่พระพุทธองค์ทรงให้ภิกษุคำนึงถึงการใช้เพื่อให้เกื้อกูลต่อการบำเพ็ญสมาธิ
ภาวนา  และหากภิกษุสงฆ์จะสร้างขึ้นเองก็ต้องไม่ให้กระทบหรือเบียดเบียนสัตว์ เช่น 
การใช้ดินที่ต้องเผา หรือขยำซึ่งจะทำให้สัตว์เล็กๆตาย เป็นการทำปาณาติบาตเพียง
เพราะต้องการสร้างที่พัก  หรือหากภิกษุสงฆ์ที่มีความสามารถในเชิงช่างจะสร้าง หรือ
ทำกุฎีวิหารก็ต้องไม่โอ่อ่าสลับซับซ้อน มีที่มุงที่บังที่ทำให้ไม่เห็นว่าใครอยู่กับใคร เช่น 
พระอุทายีที่เป็นต้นบัญญัติในการนั่งในที่ลับหูลับตากับสตรีสองต่อสอง ดังนั้น พุทธ
ประสงค์เบื้องต้นของการมีวัดหรืออาราม จึงไม่ใช่เพื่อการอยู่สะดวกสบาย หรือสุข
สบาย ส่วนการใช้สอยประโยชน์จากพื้นที่วัดในด้านอื่น ๆ เช่น เป็นที่ประชุมฟังธรรม 
เป็นศาลาโรงธรรม เป็นที่พักในลักษณะมีแบบมีแผนก็มี ซึ่งมักจะเกิดจากผู้มีศรัทธา มี
ทรัพย์แล้วสร้างถวายเป็นวัด  ดังนั้น วัดแต่ละวัดอาจมีแนวคิด ที่มา และลักษณะอื่น ๆ 
ที่ปรากฏตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

จากผลของการเดินทางจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าและพุทธ
สาวก ทำให้ เกิ ดผู้ มี ความ เลื่ อม ใสศรัทธามากมาย และได้ เข้ ามาขอบวชใน
พระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุจำนวนมากขึ้น จึงได้มีผู้ประสงค์จะถวายที่พักอาศัยหลาย
แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนหรืออุทยาน โดยเริ่มตั้งแต่ตามที่ปรากฏนาม คือ 

 
๔๑ วิ.ม. (ไทย) ๑/๓๙๙/๕๒๗. 



๑๙ 

๑. เวฬุนาราม ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์ ถวายพระอุทยานเวฬุวัน
เป็นพระอาราม นับเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ปรากฏในพระวินัยปิฎก 
มหาวรรค มีความว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าพิม
พิสาร พระเจ้าพิมพิสาร ทรงนำภัตตาหารมาถวายแล้ว จึงมีพระราชดำริว่า “อุทยาน
เวฬุวัน ของเรานี้ไม่ไกลและไม่ใกล้จากหมู่บ้านนัก คมนาคมสะดวก ผู้ประสงค์พึงเข้า
เฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนสงัด  เสียงไม่อึกทึก เว้นจากคนสัญจรไปมา เป็น
ที่กระทำกรรมลับของหมู่มนุษย์  ควรแก่การหลีกเร้น อย่ากระนั้นเลย เราพึงถวาย
อุทยานเวฬุวันแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข” แล้วทรงจับพระเต้าทองหลั่งน้ำ
น้อมถวายแด่พระพุทธเจ้า เมื่อทรงเสด็จกลับจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม”๔๒ 

๒. นิโครธาราม ซึ่งเจ้านิโครธแห่งศากยวงศ์ แห่งกรุงกบิลพัสด์ุสร้างถวาย 
๓. เชตวนาราม ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐี แห่งเมืองสาวัตถีสร้างถวาย ภายใน

พระอารามมีอาคารต่างๆ เช่น พระคันธกุฏิอยู่ตรงกลาง มีกุฏิทั้งกุฏิเดี่ยว กุฏิคู่ เรียก
รวมกันว่า เสนาสนะ นอกจากนี้ยังมีห้องเก็บกัปปิยกุฏ ที่อาบน้ำและสระน้ำ พระ
อารามในครั้งนั้นโดยทั่วไปเรียกว่า วิหาร 

นอกจากนี้ยังมีชีวการามที่เมืองราชคฤห์ อัมพาปาสิวนารามที่เมืองเวสาลี 
อารามเหล่านี้ตามที่กล่าวแล้วว่าเป็นสวนมาก่อน และไม่มีโครงสร้างที่เป็นวัดอย่าง
ความหมายในปัจจุบัน๔๓  

วัดในความหมายปัจจุบัน คือ ศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา ซึ่งหมายถึงบริเวณที่ประกอบด้วย อาคารสิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุต่างๆ เพื่อ
สักการบูชาและบำเพ็ญศาสนกิจ รวมถึงสิ่งก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ ในสมัย
โบราณเมื่อแรกมีศาสนา การประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนาอาจไม่
จำเป็นต้องมีอาคารที่ถาวร เป็นแต่ที่กำหนดขอบเขตหรือใช้สถานที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
หรืออาคารที่มีอยู่แล้วตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อสถานการณ์ ครั้นเมื่อ

 
๔๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑-๗๒. 
๔๓ กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, หน้า ๑– ๒. 



๒๐ 

ศาสนานั้นๆ ได้รับการยอบรับนับถือกันแพร่หลาย มีพระสงฆ์หรือนักบวชในศาสนา
มากขึ้น มีผู้ศรัทธามากขึ้น ศาสนสถานก็กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องก่อสร้างขึ้นอย่าง
ถาวร ประณีตตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันในแต่ละศาสนาและตามกำลัง ตลอดจน
อำนาจและบารมีของผู้สร้าง หากผู้สร้างมีอำนาจมีบารมีสูงในระดับผู้ปกครองแผ่นดิน
หรือพระมหากษัตริย์ ศาสนสถานนั้นย่อมจะมีการก่อสร้างใหญ่โต ประณีต และตกแต่ง
อย่างวิจิตรด้วยวัสดุและฝีมือช่างชั้นสูง๔๔  

คำว่า วัด เป็นคำเรียกชื่อศาสนสถานแบบคำไทย ที่มาของคำว่า วัด นี้ยังไม่มี
ข้อยุติ บางท่านอธิบายไว้ว่า มาจากคำว่า วตฺวา ในภาษาบาลีแปลว่า เป็นที่สนทนา
ธรรม บ้างก็ว่ามาจาก วัตร อันหมายถึง กิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระทำ 
หรือแปลว่าอีกอย่างหนึ่งว่า การจำศีล ซึ่งวัด (วัตร) ตามนัยนี้จึงน่าจะหมายถึงสถานที่
ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่จำศีลภาวนา หรือสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึง
กระทำนั่นเอง แต่ก็มีบางคนสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า วัดวา อันหมายถึง การกำหนด
ขอบเขตของดินแดนที่สร้างศาสนสถาน วัดในนัยอย่างหลังนี้จึงหมายถึง พื้นที่๔๕ วัด ใน
ความหมายที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป จึงประกอบด้วย อาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ ตั้งอยู่ซึ่ง
มีชื่อเรียกที่สื่อถึงหน้าที่และความสำคัญ เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หอไตร ศาลาการ
เปรียญ และกุฏิ เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอยต่างกันและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมของแต่ละท้องถิ่นเป็นสำคัญ  

สำหรับการเกิดขึ้นของวัดในประเทศไทย ก็คงมีมูลเหตุเดียวกับการเกิดวัด
ขึ้นมาในสมัยพุทธกาล คือ เมื่อพุทธศาสนาจากอินเดียได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทย
ครั้งแรกโดยชาวอินเดียเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปทำการสั่งสอนให้ชาวไทย
โดยทั่วไปจนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนในศาสนา เมื่อ

 
๔๔ กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพมหานคร : เอ.พี. กราฟิคดีไซน์

และการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๕. 
๔๕ รสิกา อังกูร และคณะ, “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน

พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ของวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย, (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) , ๒๕๔๖), 
หน้า ๒๓. 



๒๑ 

จำนวนศาสนิกชนมากพอสมควรแล้วก็ได้ไปขอพระบรมธาตุและคณะสงฆ์มาจาก
อินเดียแล้วสร้างพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุและผู้ศรัทธาที่ประสงค์จะบวชก็ขอ
บรรพชาอุปสมบทต่อพระสงฆ์ที่มาจากอินเดีย จึงเกิดมีการสร้างวัดและสังฆฆณฑลขึ้น
เพื่อใช้ในกิจการพระศาสนาตามมาภายหลังและวัดในเมืองไทยได้หลายเป็นสิ่งจำเป็น
ในชุมชนที่ขาดเสียมิได้ ทุกชุมชนต้องมีวัดประจำเป็นของตนเอง เพราะถ้าไม่มีวัด
ประจำชุมชน เมื่อต้องการจะทำบุญ หรือฟังธรรม ก็ต้องไปที่วัดของชุมชนอื่น ซึ่งเป็น
การไม่สะดวก เนื่องจากชุมชนไปพึ่งพาวัด ไม่เพียงแต่ในทางด้านกิจกรรมศาสนาเท่านั้น 
แต่รวมไปถึงกิจกรรมทางด้านสังคมด้วย ฉะนั้นชุมชนทุกแห่งจึงต้องมีวัด แม้จะเป็นวัด
เล็กๆ มีแต่โบสถ์หรือวิหารแต่อย่างเดียวไม่ได้สร้างอย่างใหญ่โตหรูหรา เพราะเป็นการ
ช่วยกันสร้าง คือ สร้างไปตามฐานะและกำลังศรัทธาของคนในชุมชนนั้น ไม่ได้คำนึงถึง
รูปแบบที่หรูหราหรือสวยงามเท่าใดนัก แต่ถ้ามีกำลังเพียงพอที่จะสร้างให้ใหญ่โต
หรูหราได้ ก็สร้างไปตามความสามารถที่มีอยู่ แต่วัดหลายแห่งที่ได้รับการอุปถัมภ์จาก
สถาบันกษัตริย์หรือกลุ่มผู้มีฐานะ ก็ได้การก่อสร้างเสนาสนะใหญ่โตและมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ทำให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของ
ชุมชนและประเทศชาติ วัดจึงมีสถานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะหรือรูปแบบของวัดดังกล่าว ได้สะท้อนถึงลักษณะที่พัก
ของพระสงฆ์สาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งมี ๕ รูปแบบหลัก ได้แก่  

๑)  วิหาระ หมายถึง ที่พักอาศัยทั้งหมด ยกเว้นเรือนมุงแถบเดียว๔๖ มี
ความหมายเดียวกันกับคำว่า สังฆาราม แต่ไม่ตรงกับคำว่า “วัด” ตามความหมายใน
ภาษาไทย ในอรรถกถาท่านหมายถึงที่พักทั้งหมดก็เรียกว่าวิหารได้ ที่พักที่มีอาณา
บริเวณ คือมีแนวกำแพงล้อม  มีที่พัก เช่น กุฎีที่สร้างด้วยโครงไม้และดินและมุงด้วย
หญ้า๔๗ คำว่า วิหาร ซึ่งหมายถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนั้น อาจจัด
อยู่ ในรูปของเจดีย์ด้วยก็ได้ ดังทรรศนะของเสฐียรโกเศศที่กล่าวอ้างถึงคราวที่

 
๔๖ วิ.จู.อ. (ไทย) ๓/๒๙๔/๔๐๑. 
๔๗ วิมติ.ฎีกา. (บาลี) ๒/๑๓๔ วิหาโรติ ติณกุฏิกาทิสหิโต ปาการปริจฺฉินฺโน สกโล สฆารา

โม. 



๒๒ 

พระพุทธเจ้าเสด็จประทับในอานันทเจดีย์ ณ โภชนคร คำว่าอานันทเจดีย์นั้นน่าจะ
หมายถึงวิหาร หรือที่ประทับของพระพุทธเจ้าเป็นแน่ และยังมีหลักฐานอีกหลายแห่ง 
เช่น พหุปุตตเจดีย์ที่เมืองเวสาลี สุปติฏฐเจดีย์ใกล้เมืองราชคฤห์๔๘ 

๒) อัฑฒโยคะ หมายถึง เรือนมีหลังคาแถบเดียว เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่กว่า
วิหาระที่มีขนาดเล็ก แต่มีขนาดเล็กกว่าปาสาทะ คล้ายเพิงหมาแหงน คือ เรือนที่สร้าง
ด้วยโครงไม้มุงด้วยหญ้า มีด้านหน้าสูง ด้านหลังต่ำ หลังคาลาดลงไปด้านเดียวคล้ายปีก
ครุฑ๔๙  

๓) ปาสาทะ หรือปราสาท หมายถึง เป็นเรือนพักที่สร้างเป็นตึกสูงตั้งแต่ ๒  
ส่วนปราสาทที่นางวิสาขาสร้างเข้าในลักษณะนี้ มีลักษณะเป็นเรือนยาวจะมีชั้นเดียว
หรือหลายช้ันแต่ไม่เกิน ๗ ชั้น มีบันไดขึ้นลงอยูภ่ายในอาคาร๕๐ 

๔) หัมมิยะ หมายถึง เรือนมีหลังคาโล้นที่มีหลังคาตัดเรียบราบเป็นดาดฟ้า มี
ลานไว้สำหรับชมจันทร์ มีบันไดสำหรับขึ้นลงอยู่ด้านนอกอาคาร นิยมสร้างไม่เกิน ๒ 
ชั้น๕๑ ชั้นบนมีกูฏาคารและห้องคล้ายปราสาท ต่างที่ปราสาทจะสร้างได้มากกว่า ๒ ชั้น 
ลักษณะที่ต่างออกไปอีก คือ หัมมิยะ บันไดทางขึ้นจะอยู่ด้านนอกดังกล่าวแล้ว ส่วน
ปราสาท บันไดจะอยู่ภายในอาคาร๕๒  อาคารที่เรียกว่าหัมมิยะซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร
หลังคาตัด พบอยู่มากในอินเดียจะต่างจากอาคารที่เรียกว่ากูฏาคาร ที่มีทั้งเป็นแบบทรง
สูงเป็นยอดขึ้น หรือเป็นเพียงหลังคาที่สูงก็ได้๕๓   

 
๔๘ เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, ลัทธิ ศาสนา. (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 

๒๕๑๖), หน้า ๓๑๕-๓๑๖. ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๑๒/๑๒๑; ๑๐๖/๑๑๗. 
๔๙ วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี) ๑/๑๗/๖๓.  
๕๐ สารตฺถ.ฏีกา. (บาลี) ๓/๗๑-๗๓/๒๘๕.  
๕๑ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๗๗/๑๓. 
๕๒ กรมศิลปากร, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย, จัดพิมพ์ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษ 

ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ๖ กรกฎาคม –๓๐ กันยายน ๒๕๓๓, 
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), หน้า ๗. 

๕๓ หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี, ของดีในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕๓. 



๒๓ 

๕) คุหา หมายถึง ถ้ำ๕๔  หมายเอาทั้งที่เป็น ถ้ำอิฐ ถ้ำศิลา ถ้ำไม้  ถ้ำดินหรือ
เป็นถ้ำในภูเขา ซอกเขาที่ตกแต่งได้ จุดโคมประทีปให้สว่างพอเหมาะทั้งในตอนกลางวัน
และตอนกลางคืน๕๕ 

ประเภทของเสนาสนะ หรือที่พักสำหรับภิกษุสงฆ์ในพุทธกาล จึงนับว่าเป็น
พัฒนาการที่ต่อเนื่องมา และด้วยเหตุผลสำคัญคือการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงมีพุทธ
บัญญัติให้ภิกษุสงฆ์จำพรรษาหรือพักอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างถาวร จึงทำให้ภิกษุพักอยู่
อาศัยตามสถานที่ต่าง ๆ ดังที่เศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์ได้พบเห็น หลังจากนั้นจึงดำริที่
จะสร้างที่พักให้เหมาะสมในเวลาต่อมานั่นเองและมีบุคคลที่สร้างหรือยกพื้นที่ของ
ตนเองให้เป็นวัดเกิดขึ้นจำนวนมาก  

เมื่อพูดถึงแนวคิด โครงสร้าง และลักษณะของวัดในพุทธกาล จึงเริ่มจากลำดับ
เวลาที่มีบุคคลสร้างวัด หรือยกสถานที่เป็นวัดในพระพุทธศาสนา  และวิเคราะห์ว่าวัด
หรืออารามเหล่านั้นมีพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางสังคมและและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ
หรือปัญญาอย่างไร  ดังนี้ 

๑. วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ 
ก่อนที่พระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารจะได้ยกสถานะเป็นวัดแรกใน

พระพุทธศาสนานั้น พระเจ้าพิมพิสาร ได้สดับอนุปุพพิกถา และอริยสัจ ๔ และได้บรรลุ
ธรรมสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ณ สวนตาล หรือลัฏฐิวัน๕๖ หลังจากนั้นจึง
กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ซึ่งเป็นกลุ่มภิกษุที่เป็น
ชฎิลมาก่อน “ปุราณชฎิล” เพื่อเสวยพระกระยาหารในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้น ครั้น
พระเจ้าพิมพิสารทรงอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้ว จึงทรงดำริที่
จะยกพระราชอุทยานถวายเป็นสังฆิกาวาส ดังทรงมีพระราชดำริว่า ...สวนเวฬุวันของ
เรานี้แล ไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนัก สะดวกด้วยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผู้ต้อง

 
๕๔ ขุ.มหา. (ไทย) ๒๙/๙๒๖/๔๖๓. 
๕๕ วิ.อ. (บาลี) ๓/๓๕๓; ขุ.ปฏิ.อ. (บาลี) ๒/๑๒๓. 
๕๖ พระราชอุทยานที่ชื่อว่าสวนตาลนี้ ก็เพราะมีต้นตาลจำนวนมาก  ตาลรุกฺขานํ  พหุภาว

โต เอวํลทฺธนาเม อุยฺยาเนดู วินย.ฎีกา. (บาลี) สารตฺถทีปนี. ๔/๗๗/๑๒๔. 



๒๔ 

ประสงค์จะพึงเข้าไปเฝ้าได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กึกก้อง 
ปราศจากลมแต่ชนที่เข้าออก ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด และควรเป็นที่
หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัย ผิฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬุวันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุข...๕๗ 

จุดเริ่มต้นของการเกิดวัดหรืออารามในพรรษาแรก จึงเป็นเรื่องสืบเนื่องจาก
พระราชศรัทธาส่วนพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร อีกทั้งทรงมีพระประสงค์ที่จะได้พบ
เห็น ได้ฟังธรรม และได้อุปถัมภ์โดยสะดวก อีกทั้งทรงพิจารณาด้วยว่าหากจะมีไพร่ฟ้า
พสกนิกรของพระองค์ก็สามารถจะเดินทางมาพบ หรือมาฟังธรรมได้โดยไม่ลำบาก  
หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงรับพระราชอุทยานให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
แล้ว ทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับเป็นแนวปฏิบัติต่อไปได้ กล่าวคือ หากจะมีทายก
ทายิกาผู้มีศรัทธาสร้างวัด ยกสถานที่ใดให้เป็นวัด ภิกษุสงฆ์สามารถจะรับได้ ดังพระ
ดำรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต [ให้เธอทั้งหลายรับ] อารามได้”๕๘  ซึ่งเป็นที่มา
ของการสร้างวัดถวายให้กับพระสงฆ์สืบมาตราบทุกวันนี้๕๙  ในกรณีนี้ แนวคิดเรื่องการ
สร้างวัด จึงเป็นเรื่องที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ ๑) มีศรัทธา-มั่นใน
พระรัตนตรัย ๒) ผู้สร้างมีความพร้อมด้านสถานที่ ฯลฯ และ ๓) มีจิตเป็นสาธารณกุศล- 
เผื่อแผ่ คิดการกุศลสำหรับบุคคลทั่วไป 

 

 
๕๗ วิ.ม. (ไทย) ๕/๖๓/๕๕. 
๕๘ อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามํ  วิ.ม. (บาลี) ๔/๖๓/๗๒; วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๓/๕๖. 
๕๙ พระมหาทองยอด ภูริปาโล, “เวฬุวนาราม”, ใน พุทธสถานในอินเดีย, อนุสรณ์ชนมา

ยุครบ ๘๐ ปี พระสุเมธาธิบดี (ทตฺตสุทฺธิเถร) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๖๕. 



๒๕ 

 

  กลุ่มป่าไผ่ในวัดเวฬุวันมหาวิหาร ที่มาของช่ือเวฬุวัน (วัดป่าไผ่ หรือวัดไผ่ล้อม)    
พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

 
พื้นที่ และสิ่งปลูกสร้างภายในวัด  
วัดเวฬุวัน หรือชื่อเต็มว่า “เวฬุวันกลันทกนิวาปะ”๖๐  ซึ่งแปลว่าเวฬุวัน

สถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต๖๑ แต่คำว่าเวฬุวันนั้น หากพิจารณาตามที่มาใน
คัมภีร์แล้ว พระราชอุทยานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด คือส่วนที่เป็นพื้นที่
ที่เลี้ยงกระรอก คือ “กลนฺทกนิวาเป” ที่มากับคำว่าเวฬุวเน ทั้งนี้ เวฬุวันยังมีส่วนอื่นอีก 

 
๖๐ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๕๓/๑๙๔. 
๖๑ ในอรรถกถารถวินีตสูตร เล่าว่าเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จประพาส แต่เผลอ

บรรทมไปเพราะฤทธิ์สุรา งูเห่าเลื้อยมาจะทำร้าย เทวดาเห็นเข้าจึงแปลงร่างเป็นกระแตส่งเสียงข้าง
พระกรรณจนได้สติตื่นบรรทม ทันใดนั้นงูเห่าก็เลื้อยหลบไป พระราชาทรงดำริว่าตนเองนั้นรอดชีวิต
เพราะกระแตแท้ ๆ จึงประกาศเป็นเขตอภัยทานและเสด็จมาพระราชทานเหย่ือให้แก่กระแต จึงได้
ชื่อว่ากลันทกนิวาปะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดูรายละเอียดใน ม.อ. (บาลี) ๒๒๕๒/๔๑.  



๒๖ 

เช่น เวฬุวเน โมระนิวาเป หมายถึง เวฬุวันส่วนที่เป็นพื้นที่เลี้ยงนกยูง ซึ่งพระเจ้าพิม
พิสารยอมให้เป็นที่อาศัยของหมู่ปริพาชกหรือนักบวชในศาสนาอื่น ๆ อยู่ด้วย๖๒ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพแล้ววัดเวฬุวันจัดว่าเป็นวัด
ที่มีขนาดใหญ่โตมาก สามารถจะรองรับพระภิกษุสงฆ์อรหันต์ได้จำนวน ๑,๒๕๐ องค์  
ซึ่งหมายถึงวัดต้องมีเสนาสนะอื่น ๆ พร้อม เช่น ที่พัก ที่อาบน้ำ การที่พระสงฆ์จำนวน
มากขนาดนั้น จำต้องมีสิ่งใช้สอยเพียงพอ  ตามที่ เลื่อน วรรณรัตต์๖๓ อธิบายให้เห็น
ภาพว่าพระเจ้าพิมพิสาร คงต้องจัดทำหรือตกแต่งพระราชอุทยานให้มีที่พักที่อาศัยให้
เพียงพอกับพระสงฆ์เป็นเรือนพัน เช่น สระน้ำ บ่อน้ำ วัจกุฎีที่ขับถ่าย วิหารที่พักและ
โรงอุโบสถที่สำหรับประชุมฟังธรรม หากจะพิจารณาสภาพพื้นที่จากคัมภีร์มีสถานที่
สำหรับปฏิบัติธรรมสำหรับนักบวช ตามคำพรรณนาของพระนางเขมาเทวี พระมเหสี
ของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อคราวเสด็จไปเที่ยวชมตอนหนึ่งว่า  “ประดับไปด้วยที่จงกรม
ต่างๆ สะพรั่งไปด้วยกุฎีและมณฑปที่พระโยคีชอบปรารภบำเพ็ญเพียร”๖๔ นอกจากสิ่ง
ปลูกสร้างหลักคือพระคันธกุฎีสถานที่ประทับสำหรับพระพุทธองค์ และสิ่งปลูกสร้างที่
จำเป็นต้องใช้สอยสำหรับพระสงฆ์แล้ว ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นองค์ประกอบด้านความ
มั่นคง ปลอดภัย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งผู้ที่เข้าไปเยี่ยม
ชมวัดเวฬุวัน กล่าวคือมีกำแพงสูง ๑๘ ฟิตกั้นล้อม มีหอคอย [สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาความปลอดภัย]๖๕   

 
๖๒ หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี, ของดีในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕๑-๑๕๒. ดูเทียบเคียง ใน ม.ม. (บาลี) ๑๓/
๓๑๔/๓๑๐; องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๕๘๓/๓๒๙. ที่มาหลายแห่งนี้เป็นการระบุเพียงว่าเป็นส่วนของ
ปริพาชก เรียกว่าปริพาชการาม ที่ชื่อว่าโมรนิวาปะ แต่ไม่ตรงทีเดียวว่าเป็นสวนเวฬุวันทีกันที่ออก
ต่างหาก เพียงแต่มีสวนอีกแห่งหนึ่งในเมืองราชคฤห์ที่เป็นวัดของบรรดาปริพาชก ดังกล่าวแล้ว-
ผู้วิจัย 

๖๓ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๒๓. 
๖๔ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๕๘/๒๑๔. 
๖๕ พระมหาทองยอด ภูริปาโล, “เวฬุวนาราม”, ใน พุทธสถานในอินเดีย, หน้า ๖๒. ดู

รายละเอียด ใน ม.อ.  (บาลี) ๒/๒๕๒/๔๑. 



๒๗ 

สิ่งปลูกสิ่งหลัก ๆ ของวัด ได้แก่ พระคันธกุฎี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของวัดเวฬุ
วัน และสระกลันทกะนิวาปะภายในวัด ซึ่งสระดังกล่าวในพุทธกาลคือเขตอภัยทานที่
พระราชาพระราชทานอาหารให้แก่กระแต ปัจจุบันคือสระกลันทกะนิวาปะที่มีอยู่
ภายในบริเวณวัดเวฬุวัน  นอกจากนี้ยังมีวิหารที่พัก มีโรงอุโบสถสำหรับฟังธรรม รวมถึง
สถานที่จงกรม และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นรั้วรอบขอบชิด ประตูกำแพง และหอคอยสำหรับ
เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย 
 

 

 เนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพระมูลคันธกุฎี  
 
สถานที่ตั้งของวัด   
เมื่อพิจารณาจากพระราชดำริของพระเจ้าพิมพิสาร บริเวณวัดเวฬุวันนี้ถือว่า

อยู่ในทำเลที่ “เหมาะสม”  คือไม่ไกลไม่ใกล้จากหมู่บ้าน  การเดินทางไปมาสะดวก  
เมื่อทางคมนาคมสะดวกก็เหมาะที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะพึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กึกก้อง  เมื่อภิกษุสงฆ์จะต้องการ
ความสงบสงัดหรือบำเพ็ญสมณธรรมก็เอื้อประโยชน์ได้ และจากสภาพพื้นที่ที่มีการ
ค้นพบ เวฬุวันนั้นตั้งอยู่ในที่สูง คือตั้งอยู่บนเนินเขา และมีภูเขาสำคัญที่อยู่ด้านหลังคือ 
“เขาคิชฌกูฏ”พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับที่เวฬุวัน คงโปรดที่จะเสด็จขึ้นเขาดังกล่าว



๒๘ 

ด้วย จึงเป็นเหตุให้พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินลงมาหวังจากภูเขาโดยหวังจะให้ทับพระ
พุทธองค์๖๖  ดังนั้น ว่าโดยสถานที่ตั้งวัดเวฬุวัน จึงถือว่าเป็นสัปปายสถานดังกล่าวแล้ว 
อีกทั้งในเมืองนี้ยังมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ และเป็นสถานที่แห่งแรกที่พระ
พุทธองค์เสด็จมาอย่างเป็นทางการหลังตรัสรู้  

สภาพแวดล้อมของวัด 
วัดเวฬุวัน เป็นสถานที่ที่มีความรื่นรมย์ตามที่พระพุทธองค์ทรงรับรองไว้ และ

หากจะกล่าวถึงสภาพบริเวณทั้งหมด สามารถพิจารณาจากบทพรรณนาซึ่งพระเจ้าพิม
พิสารโปรดให้กวีประจำราชสำนักประพันธ์ขึ้น และโดยจะอาศัยเป็นช่องทางให้พระนาง
เขมาซึ่งลุ่มหลงในความงามของเรือนร่างตนเอง โดยพระองค์รับสั่งให้จัดหาผู้ขับร้องให้
เสียงได้ยินไปถึงห้องบรรทมของพระนางเขมา 

พระเจ้าพิมพิสารโปรดให้นักขับร้องขับเพลงพรรณนาวัดเวฬุวัน ด้วยพระ
ประสงค์จะทรงอนุเคราะห์ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าสำคัญว่าวัดเวฬุวันอันเป็นที่
ประทับแห่งพระสุคตเจ้าเป็นที่น่ารื่นรมย์ ผู้ใดยังมิได้เห็นก็จัดว่าผู้นั้นยังไม่เห็นนันทวัน 
วัดเวฬุวันเป็นดังว่านันทวันอันเป็นที่เพลิดเพลินของนรชน ผู้ใดได้เห็นแล้ว นับว่าผู้นั้น
เห็นดีแล้วซึ่งนันทวัน อันเป็นที่ เพลิดเพลินของท้าวอมรินทร์ สักกเทวราชทวยเท
พละนันทวันแล้วลงมาที่พื้นดินเห็นวัดเวฬุวันอันน่ารื่นรมย์เข้าแล้ว ก็อัศจรรย์ใจเพลิน
ชมมิได้เบื่อ วัดเวฬุวันเกิดขึ้นเพราะบุญของพระราชา อันบุญญานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า
ประดับแล้ว ใครเล่าจะกล่าวถึงความเจริญด้วยคุณแห่งวัดเวฬุวันให้จบได้...๖๗ 
 

 
๖๖ หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี, ของดีในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด,๒๕๔๔), หน้า ๑๕๒. 
๖๗ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๕๘/๒๑๔. 



๒๙ 

 

  สระโบกขรณกีลันทกนิวาป (สระน้ำ) กลางวัดเวฬุวันมหาวิหาร   
พระพุทธเจ้าเคยแสดงพระสูตรหลายพระสูตรที่นี่ 

 
ผลจากการขับเพลงบรรยายความงามของวัดเวฬุวัน พระนางเขมาทรงเกิด

ความปรารถนาจะไปชมให้เห็นกับเนตรบ้าง จึงทูลกับพระเจ้าพิมพิสาร พระราชสวามี 
พระนางเขมาเสด็จไปชมพระราชอุทยานเวฬุวันอันเปรียบเสมือนสวนสวรรค์บนโลก
มนุษย์ [สวนนันทวัน สวนสวรรค์ของท้าวสักกเทวราช] แม้ว่าวัดเวฬุวัน จะเป็นชื่อที่
เหมือนจะมีแต่ป่าไผ่ แต่มีไม้ดอก ไม้ประดับ แมกไม้นานาพันธุ์ สัตว์ต่าง ๆ เป็นจำนวน
มากรวมอยู่ด้วย วัดเวฬุวันมีสวนดอกไม้กำลังแย้มบาน วู่ว่อนไปด้วยภมรต่างๆ ชนิด 
และมีเสียงนกดุเหว่าร่ำร้องดังเพลงขับ ทั้งมีเหล่านกยูงฟ้อนรำ เงียบเสียง ไม่พลุกพล่าน 
ประดับไปด้วยที่จงกรมต่างๆ สะพรั่งไปด้วยกุฎีและมณฑปที่พระโยคีชอบปรารภ
บำเพ็ญเพียร 
 หากบรรยายถึงความงดงาม ความรื่นรมย์ของวัดเวฬุวันเป็นเชิงบทกวี เลื่อน 
วรรณรัตต์ ได้ประพันธ์จากการถอดความในเพลงขับของกวีเอกประจำราชสำนักพระ
เจ้าพิมพิสาร บทกวีบางตอนเช่น 



๓๐ 

 อุทยานเวฬุวันจัดสรรพ์แล้ว งามเพริดแพร้วเย้ายวนดังสวนสวรรค์ 

สะพรั่งพร้อมมวลพฤกษานานาพรรณ ดุจเย้ยนันทวันให้ได้อาย 

รสสุคนธ์มณฑาการะเกด   ยี่สุ่นเทศพิกุลแกมแซมขยาย 

ระรวยรื่นช่ืนกล่ินขจรจาย   และระบายสีสลับรับระวี ฯลฯ 

 มีวิหารต้ังเคียงระเบียงรอบ ฝาประกอบบังแสงสุรีย์ศรี 

ท่ีพ านักพักผ่อนหย่อนอินทรีย์  มวลมุนีเสร็จกิจประกอบการ 

สงฆ์หมู่ใหญอ่าศัยอยู่พร้อมสรรพ  ค านวณนับพันเศษเขตสถาน 

ไม่ห่างไกลท่ีประทับพระทรงญาณ  องค์ประธานหมู่สงฆ์ผู้ทรงธรรม์๖๘  

ฯลฯ 

 เฉพาะในเมืองราชคฤห์ สถานที่ที่อยู่บริเวณรอบนอก หรือในเมือง พระพุทธ
องค์เมื่อเสด็จไปแล้วจะตรัสบอกกับพระอานนท์ว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่เหมาะ 
น่ารื่นรมย์ ไม่จะเป็นหุบเหว ถ้ำ เป็นเง้ือมเขา โคนไม้  เฉพาะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระ
พุทธองค์ในเมืองราชคฤห์ มี ๑๐ แห่ง ได้แก่ ๑) ภูเขาคิชฌกูฏ ๒) โคตมนิโครธ ๓) เหว
เป็นที่ทิ้งโจร ๔) ถ้ำสัตตบรรณคูหา ๕) กาฬศิลาตั้งอยู่ข้างภูเขาอิสิคิริ ๖) เงื้อมผาชื่อ
สัปปโสณิก ณ สีตวัน ๗) ตะโปทาราม ๘) เวฬุวัน ๙) ชีวกัมพวัน ๑๐) มัททกุจฉิมฤค
ทายวัน   

แต่หลังพุทธปรินิพพานไปแล้ว ตามเรื่องเล่าในคัมภีร์ญาโณทัยกล่าวว่าใน
ขณะนั้นเมืองราชคฤห์ มีมหาวิหารอยู่ถึง ๑๘ แห่ง แต่เนื่องจากภิกษุสาวกได้พากันออก
จากเมือง ทิ้งวัดไปเพื่อไปยังสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน วัดเหล่านั้นจึงรกร้างว่าง
เปล่า ครั้นภิกษุสงฆ์สาวกได้เลือกเมืองราชคฤห์เพื่อจะทำปฐมสังคายนา พระมหากัสสป
เถรเจ้าเป็นประธานพร้อมพระอนุรุทธเถระ และหมู่ภิกษุสงฆ์จึงได้พากันกลับมาและ
บูรณะปฏิสังขรณ์ และได้เลือกเอาถ้ำสัตตบรรณคูหา ข้างภูเขาเวภารบรรพต ทางทิศ
บูรพาเป็นสถานที่กระทำปฐมสังคายนาหลังพุทธปรินิพพาน๖๙ ซึ่งในพระวินัยปิฎก ได้
ยืนยันว่าเมืองราชคฤห์นั้นเหมาะสม เนื่องจากมีเสนาสนะเพียงพอรองรับพระสงฆ์ที่จะ

 
๖๘ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๒๗-๒๘. 
๖๙ ญาโณทยปกรณ์, (งานสมโภชพระอารามหวง ครบ ๒๐๕ ปี และ งานสมโภชสุพรรณ

บัฎ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อุปเสณมหาเถระ ๒,๓ มีนาคม ๒๕๓๔), หน้า ๕๓-๕๔. 



๓๑ 

กระทำสังคายนาทั้ง ๕๐๐ รูป ได้ แต่ก็จำต้องกันภิกษุอื่น ๆ ไว้เฉพาะช่วงเวลาดังกล่าว
ไว้ด้วย เพื่อมิให้ภิกษุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ต้องลำบากด้านที่พักอาศัย ดังเนื้อความว่า 
...จึงพระเถระทั้งหลายปรึกษากันว่าพวกเราจักสังคายนาพระธรรมและพระวินัยที่ไหนดี
หนอ ครั้นแล้วเห็นพร้อมกันว่าพระนครราชคฤห์ มีโคจรคาม ๗๐มาก มีเสนาสนะ
เพียงพอ สมควรแท้ที่พวกเราจะอยู่จำพรรษาในพระนครราชคฤห์ สังคายนาพระธรรม
และพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไม่ควรเข้าจำพรรษาในพระนครราชคฤห์...๗๑ 

การที่พระมหากัสสปะ พร้อมด้วยหมู่สงฆ์ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ ก็ด้วยถือ
ว่าการช่วยกันบูรณะซ่อมแซมนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญไว้ ดังเนื้อความที่
พระมหากัสสปะกล่าวท่ามกลางหมู่สงฆ์ทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค
ทรงสรรเสริญการปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมไว้ ถ้ากระไรพวกเราจัก
ปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมในเดือนต้น แล้วจักประชุมสังคายนาพระธรรม
และพระวินัยในเดือนท่ามกลาง...”๗๒ 

เฉพาะในเมืองราชคฤห์ จึงมีสังฆารามอีกหลายแห่งดังกล่าวข้างต้น มีข้อสังเกต
ว่าสถานที่ทุกแห่งที่พระพุทธองค์เสด็จประทับไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาราม เป็นถ้ำ 
เป็นป่า พระพุทธองค์จะตรัสกับพระอานนท์ว่าสถานที่ เหล่านั้น “ต่างน่ารื่นรมย์
ทั้งสิ้น”๗๓  เช่น เขาคิชฌกูฎ เชิงเขามีถ้ำสำคัญคือถ้ำสุกรขาตา สถานที่พระพุทธเจ้า
ทรงสนทนาปัญหาธรรมกับพราหมณ์ชื่อทีฆนขะ พระสารีบุตรถวายงานพัดแด่
พระพุทธเจ้ากระทั่งบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์  ส่วนถ้ำสัตตบรรณ ซึ่งจัดว่าเป็น
สังฆารามที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองราชคฤห์ เป็นสถานที่ที่พระมหากัสสปะเลือก
สำหรับประชุมปฐมสังคายนาหลังพุทธกาล และจัดว่าเป็นสังฆารามประเภท “คุหา” 

 
๗๐ โคจรคาม หมายถึง สถานที่ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยเท่ียวภิกขาจาร, หมู่บ้านที่ภิกษุไปเที่ยว

บิณฑบาตประจำ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์”, ใน พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๕๐). 

๗๑ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๖๑๕/๓๐๓. 
๗๒ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๖๑๖/๓๐๔. 
๗๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๐๔/๑๑๖. 



๓๒ 

หรือถ้ำหนึ่งในห้ารูปแบบที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ ลักษณะวัดหรือสังฆารามใน
เมืองราชคฤห์จึงมีหลายรูปแบบ  แต่พุทธสถานในพุทธกาล ที่มีการก่อสร้างเป็นวัด และ
มีผู้สร้างถวายอย่างเป็นประจักษ์ชัดเจนมีเพียง ๒ แห่ง คือ ๑) วัดเวฬุวัน ๒) ชีวกัมพวัน 
ที่หมอชีวกโกมารภัจยกสวนมะม่วงของตนเองถวายเป็นวัดแด่พระพุทธองค์ นอกนั้น
เป็นเพียงสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับชั่วคราว หรือที่พระสงฆ์ใช้สอยเพื่อบำเพ็ญ
สมณธรรม เป็นที่พักชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น๗๔ โดยเฉพาะใน ๒๐ ปีแรกหลังตรัสรู้ ใน
คัมภีร์ญาโณทัยกล่าวว่าช่วงปฐมโพธิกาล พระพุทธองค์ไม่ทรงอยู่เป็นที่ ที่ใดทรงสบาย 
จะเสด็จไปประทับอยู่ เช่น เสด็จประทับที่พระเชตวันบ้าง บุพพารามบ้าง๗๕  ความจริง 
หากพิจารณาจากจำนวนพรรษาที่พระพุทธองค์ประทับ ก็มิได้มีสถานที่ใดหรือสังฆา
รามใดจะเป็นที่ประทับถาวรสำหรับพระพุทธองค์ แต่อาจมีบางวัดที่พระพุทธองค์อาจ
เสด็จประทับไปมารวมหลายพรรษา เช่น วัดนิโครธารามในเมืองกบิลพัสดุ์ พระพุทธเจ้า
อาจจำพรรษาถึง ๙ พรรษา หรืออย่างน้อยไม่ต่ำว่า ๕ พรรษา๗๖  ตามคัมภีร์ญาโณทัย 
ระบุว่าพระพุทธองค์เสด็จประทับจำพรรษาที่นิโครธารามในพรรษาที่  ๓,๔,๑๕, 
๒๗,๒๘๗๗  

จากการทบทวนข้ อมู ล วัด เวฬุ วัน  เมื อ งราชคฤห์ ซึ่ ง เป็ น วัดแรก ใน
พระพุทธศาสนาน้ัน มีประเด็นควรวิเคราะห์ตามกรอบพื้นที่ ดังนี้  

๑) พื้นที่ทางกายภาพ 
พื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาทั้งหมดใน

พื้นที่วัด หากพิจารณาตามหลักสัปปายะ วัดเวฬุวันจัดว่ามีความเป็นสัปปายะที่
พร้อมสรรพ ที่พักอาศัยเพียงพอเหมาะสมกับผู้อยู่ ทั้งพระคันธกุฎีที่ประทับสำหรับ
พระพุทธเจ้า เสนาสนะสำหรับภิกษุสงฆ์  มีโรงอุโบสถ สถานที่จงกรม ประตูกำแพง 
รวมถึงหอคอยไว้สอดส่องดูแลความเรียบร้อยปลอดภัย สถานที่ตั้ง แหล่งหรือทำเลของ

 
๗๔ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๓๙. 
๗๕ ญาโณทยปกรณ์, หน้า ๕๑. 
๗๖ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๑๐๒. 
๗๗ ญาโณทยปกรณ์, หน้า ๔๓-๕๐. 



๓๓ 

วัดเหมาะสม ไม่ทำให้ภิกษุสงฆ์ลำบาก การคมนาคมสะดวก หากพิจารณาในแง่คุณค่า
ทางสถาปัตย์ วัดเวฬุวันนั้นไม่มีอาคาร รูปทรงทางสถาปัตย์ที่ยิ่งใหญ่อลังการ สัดส่วน
พื้นที่เน้นเป็นสวนมากกว่าสิ่งปลูกสร้าง ความมั่นคงด้านสิ่งปลูกสร้างจึงไม่โดดเด่น การ
ใช้สอยพื้นที่ก็ใช้สอยตามความเหมาะสม และตามความจำเป็น เช่น พระคันธกุฎี 
เสนาสนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ แต่ลักษณะทางกายภาพที่สำคัญ และมีความพึงใจ มี
ภูมิทัศน์ที่สื่อถึงอารมณ์ภายในคือความเป็นสวนป่าที่น่ารื่นรมย์ตามคำพรรณนาในบท
เพลงที่พระเจ้าพิมพิสารโปรดให้กวีเอกประจำราชสำนักบรรยายว่า  “อุทยานเวฬุวัน
จัดสรรพ์แล้วงามเพริดแพร้วเย้ายวนดังสวนสวรรค์ สะพรั่งพร้อมมวลพฤกษานานา
พรรณ ดุจเย้ยนันทวันให้ได้อาย”๗๘ 

แม้จะเป็นการพิจารณาพื้นที่ทางกายภาพเชิงสันนิษฐานตามข้อมูล แต่พื้นที่
ดังกล่าวจัดเป็นสัปปายสถานที่เป็นต้นแบบทั้งตำแหน่งที่ตั้ง ความเรียบง่าย ภูมิทัศน์
อาศัยความเป็นธรรมชาติเป็นเครื่องแต้มแต่งมากกว่าอาศัยมนุษย์เป็นผู้สร้าง 

 
๒) พื้นที่ทางสังคม 
พื้นที่ทางสังคม ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง พื้นที่ใช้สอยที่เป็นสาธารณะ เป็น

พื้นที่เปิดโดยอาศัยกิจกรรมมาเป็นตัวประสาน หากพิจารณาตามเจตนาของผู้สร้าง 
เหตุผลหนึ่งในการเลือกพื้นที่สร้างวัดคือเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ได้เข้าพบได้สะดวก ผู้ที่ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีหลากหลายชนชั้น ตั้งแต่กษัตริย์ 
ประชาชน พ่อค้าวาณิช และอื่น ๆ โดยเฉพาะในสังคมสงฆ์ด้วยกัน เนื่องจากภิกษุสงฆ์มี
จำนวนมากขึ้นโดยลำดับ อีกทั้งวัดเวฬุวันแห่งนี้ พระพุทธองค์เสด็จประทับหลาย
พรรษา เช่น พรรษาที่ ๒ พรรษาที่ ๑๗,๑๘,๑๙๗๙ และเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรง
ปรับพฤติกรรมของหมู่ภิกษุสงฆ์ให้เข้ารูปเข้ารอย มิให้ประพฤติ ไปในทางเสียหาย 
หรือไม่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ดังนั้น จึงเกิดสิกขาบทหรือพุทธบัญญัติ
จำนวนมากที่พระพุทธองค์ทรงไต่สวนและพิจารณามารยาทของภิกษุ และภิกษุณี 

 
๗๘ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๒๗-๒๘. 
๗๙ ญาโณทยปกรณ์, หน้า ๔๓,๕๐. 



๓๔ 

โดยเฉพาะภิกษุและภิกษุณีฝ่ายฉัพพัคคีย์ เช่นภิกษุณีฉัพพัคคีย์ที่ชักชวนกันไปดูการ
ฟ้อนรำขับร้อง การประโคมดนตรี พระพุทธองค์ทรงไต่สวนและอาศัยเรื่องดังกล่าวเป็น
มูลเหตุจึงทรงบัญญัติมิให้ภิกษุณีรูปอื่น ๆ ประพฤติเยี่ยงนั้นอีก มิเช่นนั้นต้องปรับอาบัติ
ปาจิตตีย๘์๐  

ในช่วงต้นพุทธกาล และระยะเวลาต่อมาจนถึงพุทธปรินิพพาน วัดเวฬุวัน จึง
เป็นเหมือนศูนย์กลางในการพบปะระหว่างฝ่ายโลกกับฝ่ายธรรม ในเหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่าง ๆ แม้เวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว วัดแห่งนี้ก็มีพระสงฆ์
มาพักและเป็นที่พบปะกับผู้คนอยู่เสมอ โดยเฉพาะพระอานนท์ ซึ่งมาพักอยู่วัดเวฬุวัน 
พระเจ้าอชาตศัตรูได้ดูแลซ่อมแซมมิให้วัดทรุดโทรม๘๑ นั่นแสดงว่าวัดเวฬุวันมหาวิหาร 
ยังคงเป็นพื้นที่สำคัญในทางสังคม ทั้งสังคมสงฆ์และสังคมชาวบ้าน และที่สำคัญ พื้นที่
ทางสังคมอาจไม่ผ่านกิจกรรมเหมือนวัดในปัจจุบัน แต่อาศัยเงื่อนไขที่สำคัญคือ “ตัว
บุคคล” ไม่ใช่ “ตัวพื้นที่ของวัด” บุคคลในที่นี้ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกทั้ง
ภิกษุและภิกษุณี ที่เป็นแรงจูงใจให้กลุ่มคนต่าง ๆ ได้เข้าวัด และได้ประโยชน์จากการ
เดินเข้าสู่วัดที่มีพื้นที่เปิดให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่ปิดก้ันนั่นเอง 

๓) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ 
พื้นที่ทางจิตวิญญาณ ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่เอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดการเป็นศูนย์

รวมทั้งวิถีชีวิต วิถีความคิดความเชื่อ การปลูกฝังอบรม ก่อให้เกิดปัญญารู้คิด รู้ความ
จริง และเกื้อให้เกิดการฝึกปฏิบัติรักษาศีล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา  หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นพื้นที่ภายในจิตใจของปัจเจกบุคคล ซึ่งจะแสดงออกโดยการให้ความรู้สึกสุนทรีย์ ให้
ความรู้สึกโน้มน้าวไปในทางเพิ่มคุณธรรม มโนธรรมอันเนื่องมาจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
ทั้งด้านกายภาพและทางสังคม  

วัดเวฬุวัน เป็นพื้นที่ทางกายภาพที่เอื้อ คือความเป็นพื้นที่เป็นสวน ตามคำ
พรรณนาของบทกวีเอกประจำราชสำนักที่บรรยายถึงขนาดเทียบได้กับสวนนันทวันบน
สวรรค์ อีกทั้งยืนยันด้วยการเป็นพื้นที่ที่สามารถดึงดูดให้พระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร

 
๘๐ วิ.ภิกขุนี. (ไทย) ๓/๑๘๒/๑๑๒. 
๘๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๐๕/๗๔. 



๓๕ 

คือพระนางเขมาหันกลับมาเข้าวัดได้ และการเป็นพื้นที่เปิด จึงทำให้กลุ่มคนต่าง ๆ ได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมต่างวาระ มีสาวกสาวิกาที่ได้ฟังธรรมและ
บรรลุธรรมจำนวนไม่น้อย ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณนั้น อาจมอง
ได้ทั้งในแง่บุคคลผู้ดูแล บริหารจัดการ และในแง่ของผู้อยู่อาศัยหรือภิกษุสงฆ์ภายในวัด
เอง ดังการสนทนาระหว่างพระอานนท์กับวัสสการพราหมณ์ มหาอำมาตย์แห่งมคธรัฐ 
ว่าการที่วัดเวฬุวัน เป็นวัดที่สงบร่มรื่น มีลมพัดเย็นสบาย เป็นที่พักผ่อนของคนทั่วไปก็
เพราะมีคนดูแลรักษา แต่วัสสการพราหมณ์กลับตอบไปว่าไม่ใช่ เป็นเพราะพระคุณเจ้า
ต่างหาก “ข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญ ความจริง พระวิหารเวฬุวัน จะเป็นที่รื่นรมย์ เงียบ
เสียง และไม่อึกทึกครึกโครม มีลมพัดเย็นสบาย เป็นที่พักผ่อนของมนุษย์ สมควรแก่
การหลีกออกเร้นอยู่ ก็ด้วยมีพระคุณเจ้าทั้งหลายเพ่งฌานและมีฌานเป็นปรกติ
ต่างหาก”๘๒ 

จากบทสนทนานี้สะท้อนได้ว่าพื้นที่วัดที่เป็นสัปปายะมีส่วนทำให้เกื้อหนุนหรือ
ชักนำให้จิตใจของผู้ได้พักหรืออยู่อาศัยได้สงบร่มเย็นไปด้วย และองค์ประกอบที่สำคัญ
อีกส่วนหนึ่งคือคุณสมบัติของผู้อยู่อาศัยที่ต้องมีความพร้อม และตั้งมั่นจะประพฤติ
บำเพ็ญสมาธิภาวนาตามที่ปรากฎในเสนาสนะสูตรที่ให้ความสำคัญว่าผู้อาศัยอยู่นั้ น 
ต้อง ๑) มีศรัทธาในตถาคตโพธิ  ๒) สุขภาพดี ๓) เป็นคนเปิดเผยตัวตามเป็นจริง ไม่มี
มายา  ๔) มีความเพียรบากบั่นปฏิบัติจริงจัง  ๕) มีปัญญาที่จะชำแรกกิเลสได้๘๓  จิต
วิญญาณที่แม้จะน้อมนำให้เกิดมโนธรรมในดีชั่วนั้นส่วนหนึ่ง และจิตวิญญาณที่สามารถ
พัฒนาไปสู่การทำลายกิเลสได้นั้นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งทั้งสองส่วนถือว่ามีบทบาทสำคัญใน
การทำให้เกิดเป็น “วัดแห่งสุขภาพ”ได้ในที่สุด 

 
๒. วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี   
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติพุทธศาสนา ก่อนที่จะสร้าง

สวนให้เป็นวัดนั้นอนาถบิณฑิกะก็เป็นบุคคลผู้ใจบุญ เสียสละ และบริจาคทานแก่คนอื่น

 
๘๒ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๑๕/๘๑. 
๘๓ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗. 



๓๖ 

อยู่แล้ว แต่ครั้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรม จึงยิ่งเพิ่ม
ศรัทธาในพระรัตนตรัยให้กับเศรษฐีมากขึ้นจึงปรารภหาสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างเป็น
ที่ประทับถวายพระพุทธเจ้า  

ข้อความที่พรรณนาถึงที่มาของการสร้างวัดของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ปรากฏใน
คัมภีร์ทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถา ในพระไตรปิฎก๘๔กล่าวถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า
เป็นเขยของเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ เมื่อมีเหตุบางอย่างที่ต้องเดินทางไปยังเมืองรา
ชคฤห์จึงได้ออกเดินทางไป และเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เนื่องจากเขาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เมื่อเศรษฐี
ในเมืองราชคฤห์ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์สาวกมาเสวยพระกระยาหาร และ
เมื่อได้โอกาสเข้าเฝ้าโดยลำพัง และในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จจงกรมอยู่ เศรษฐีไม่
กล้าเฝ้าทันใด แต่เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่า “มาเถิดสุทัตตะ” จึงยังความปีติล้นพ้น 
และซบลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์ กระทั่งได้ฟังธรรมอนุปุพพิกถา พระพุทธ
องค์ทรงบรรยายถึงทาน ศีล สวรรค์ อาทีนพ (โทษ) ความต่ำทราม ความเศร้าหมอง 
ของกามทั้งหลาย อีกทั้งทรงประกาศพรรณนาถึงอานิสงส์ในการออกจากกาม ทำให้จิต
ของเศรษฐีดื่มด่ำในธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ได้ทูลขอ
อาราธนาเพื่อรับฉันภัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้น ทั้งเศรษฐีพ่อตา และพระเจ้าพิมพิสาร
ครั้นทราบข่าวก็ตั้งใจจะร่วมทำบุญด้วย แต่อนาถบิณฑิกอาสาที่จะรับดูแลทั้งหมดเอง  
ในการสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้ากับอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น มีข้อความตอนหนึ่ง
ที่เศรษฐีได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า “พระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์พร้อมกับภิกษุสงฆ์จง
ทรงรับอาราธนาอยู่จำพรรษา” แต่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า “ดูกรคหบดี พระ
ตถาคตทั้งหลาย ย่อมยินดีในสุญญาคาร”๘๕ เมื่อเศรษฐีเดินทางกลับเมืองสาวัตถึได้
ชักชวนผู้คนในระหว่างทางด้วย 
 

 
๘๔ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๔๐-๒๕๖/๘๑-๘๘. 
๘๕ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๒๕๕/๘๖. 



๓๗ 

 

  ซากพุทธสถานในวัดเชตวันมหาวิหาร   
วัดเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เมืองสาวัตถี  

รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย 
 

เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีกลับถึงเมืองสาวัตถี จึงเสาะแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสม
กับการสร้างวัด ในที่สุดได้พบสวนแห่งหนึ่งว่าโดยขนาดพื้นที่ และสภาพแวดล้อม
เหมาะสม แต่เป็นสวนที่มีเจ้าของแล้ว คือเจ้าชายเชต หรือเจ้าเชตราชกุมาร๘๖ ได้เจรจา
ตกลงซื้อขายโดยมีผู้พิพากษาเป็นผู้รับรองการซื้อขาย แต่ไม่ได้ซื้อขายกันโดยการวาง
วงเงินให้ตรง ๆ เจ้าชายมีข้อแม้ในการซื้อขายโดยให้เศรษฐีนำเงินปูพื้นที่ที่จะซื้อทั้งหมด
ให้เต็ม เศรษฐีได้ดำเนินการจนเกือบแล้วเสร็จ คงเหลือที่ไว้ด้านหน้าอีกหน่อยหนึ่ง 
เจ้าชายเห็นว่าอย่างไรก็ไม่อาจต้านทานแรงศรัทธาและแรงทรัพย์ของเศรษฐีได้ จึงขอ
กันที่เฉพาะที่เหลือไว้ ที่ส่วนนั้นตนเองไม่คิดเงิน แต่ขอมีส่วนร่วมโดยการสร้างเป็นซุ้ม
ประตูให้ จึงเป็นอันว่าส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นหน้าที่ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่จะบริหาร
จัดการพื้นที่ว่าจะทำอย่างไรบ้าง สร้างอะไรบ้าง สำหรับเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า
และพระสงฆ์สาวกเมื่อเสด็จมายังเมืองสาวัตถี อนึ่ง การที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีมุ่งมั่นใน

 
๘๖ เจ้าเชต หรือเจ้าเชตราชกุมาร เป็นพระโอรสของพระเจ้าปเสนทิโกศล ดู เชิงอรรถ. สุริ

นทราฤาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์), พระยา, แปลและเรียบเรียง, จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของ
พระภิกษุฟาเหียน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒),หน้า 
๑๐๑.  



๓๘ 

การทำบุญถวายทาน และเป็นอุบาสกผู้เลิศในทานนั้นก็เนื่องจากตนเองได้ตั้งความ
ปรารถนาไว้ในชาติของปทุมุตรพุทธเจ้าแล้ว๘๗   

แนวคิดการสร้างวัดครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตั้งใจด้วยความศรัทธาของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐีแล้ว เศรษฐียังคำนึงได้ว่าในเมืองสาวัตถียังไม่มีวัด หรืออารามสำหรับเป็น
ที่ประทับของพระพุทธเจ้า เมื่อตนจะอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จดำเนินมาหรือจะ
โดยพุทธประสงค์จะเสด็จมายังเมืองสาวัตถี จะได้มีสถานที่พักได้ 
 

 

   พระมูลคันธกุฎี ภายในวัดเชตวันมหาวิหาร   
 

สถานที่ตั้ง 
หากพิจารณาจากความเป็นเจ้าของสวนคือเจ้าชาย ทำเล สถานที่ตั้งน่าจะไม่

ไกลจากเขตเมืองมากนัก ในคัมภีร์จะอธิบายว่ามหาวิหารเชตวันนั้นตั้งอยู่เขตเมืองสาวัต
ถี จึงไม่ได้หมายถึงในเมืองตามคำใคร่ครวญพิจารณาเมืองอนาถบิณฑิกเสาะหาพื้นที่จะ
สร้างวัด  อนาถบิณฑิกคหบดีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมาร ซึ่งเป็นสถานไม่
ไกลนัก ไม่ใกล้นักจากหมู่บ้าน มีการคมนาคมสะดวก ชาวบ้าน บรรดาที่มีความ

 
๘๗ องฺ.อ. (มโนรถปูรณี) (บาลี) ๑/๒๔๙/๓๓๗. 



๓๙ 

ประสงค์ไปมาได้ง่าย กลางวันมีคนน้อย กลางคืนเงียบ มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจาก
กลิ่นไอคน เป็นสถานควรแก่การประกอบกรรมในที่ลับของมนุษย์ชน สมควรเป็นที่หลีก
เร้น๘๘ 

อีกทั้งพิจารณาจากหลักฐานที่หลวงจีนฟาเหียนได้บันทึกไว้๘๙ แม้จะเห็นสิ่งที่
หลงเหลือเป็นเพียงซากปรักหักพัง เช่น ซากกำแพง โบสถ์วิหาร แม้แต่สถานที่ตั้งของ
บ้านนายสุทัตตะ หรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี ตำแหน่งที่ตั้งของวัดน่าจะสามารถไปมาได้
สะดวก “ออกจากบริเวณเมือง [สาวัตถี] ไปทางทิศใต้เป็นระยะ ๑,๒๐๐ ก้าว เศรษฐี
สุทัตตะได้สร้างวิหารขึ้นไว้หลังหนึ่ง หันหน้าไปทางทิศใต้ และเมื่อเปิดประตูออก 
ภายในด้านหนึ่ง (จะแลเห็น) มีเสาหินต้นหนึ่ง มีรูปล้ออันหนึ่งอยู่บนยอด เป็นด้านซ้าย 
และ (มีเสาหินอีกด้านหนึ่ง) มีรูปโคตัวหนึ่งอยู่บนยอด ซึ่งเป็นด้านขวา ทั้งด้านซ้ายและ
ขวาของวิหารมีสระน้ำอันใสสะอาด เดียรดาษไปด้วยต้นไม้หนาทึบเสมอกัน ต่างชูดอก
ออกช่อเป็นสีต่าง ๆ มากมายเหลือที่จะคณานับ เป็นที่ประกอบไปด้วยสิ่งอันน่ารักเจริญ
ตา สิ่งทีป่รากฏจากการกระทำโดยครบถ้วนเหล่านี้ รวมเรียกว่า เชตวันวิหาร”๙๐ 

พืน้ที่และสิ่งปลูกสร้าง 
วัดเชตวัน มีพื้นที่ ๓๒ เอเคอร์ มีสิ่งปลูกสร้าง เช่น พระคันธกุฎี สังฆสภา 

วิหาร กุฎี๙๑ สำหรับแผนผังการก่อสร้างวัดเชตวันนั้นไม่ปรากฎเป็นที่แน่ชัด แต่สิ่งที่

 
๘๘ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๖/๘๗. 
๘๙ หลวงจีนฟาเหียน เป็นสมณทูตคนแรกจากประเทศจีนพร้อมคณะอีกสิบคน แต่เหลือ

เพียงท่านรูปเดียวที่กลับถึงประเทศจีนได้อย่างปลอดภัย หลวงจีนฟาเหียนออกเดินทางจากประเทศ
จีนเพื่อไปแสวงหาคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศอินเดียตลอดถึงศรีลังกาตั้งแต่ พ.ศ.๙๔๒ ถึง พ.ศ. 
๙๕๗ รวมเวลาถึง ๑๕ ปี จึงได้เดินทางกลับประเทศจีน-ดู สุรินทราฤาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์), พระ
ยา, แปลและเรียบเรียง, จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒), คำนำ. 

๙๐สุรินทราฤาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์), พระยา, แปลและเรียบเรียง, จดหมายเหตุแห่งพุทธ
อาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน, หน้า ๑๐๑-๑๐๒. 

๙๑ พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ธนาเพลส จำกัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓๕. 



๔๐ 

ผู้สร้างคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีคำนึงคือที่พักอาศัยสำหรับพระสงฆ์ ที่ประชุมฟังธรรม 
สระหรือบ่อน้ำ วัจจกุฎีสำหรับขับถ่าย หากจะมีการสร้างเพิ่มเติมอาจจะเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะพระพุทธเจ้า หรือสำหรับพระอัครสาวก๙๒   พื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์จึงออกมา
ในรูปแบบของความจำเป็นพื้นฐานเป็นหลัก ดังข้อความในพระไตรปิฎกว่า ...เจ้าเช
ตราชกุมารรับสั่งให้สร้างซุ้มประตูลงในที่ว่างนั้น ส่วนอนาถบิณฑิกคหบดีได้ให้สร้าง
วิหารหลายหลังไว้ในพระเชตวัน สร้างบริเวณสร้างซุ้มประตู สร้างศาลาหอฉัน สร้างโรง
ไฟ สร้างกัปปิยกุฎี สร้างวัจจกุฎี สร้างที่จงกรม สร้างโรงจงกรม สร้างบ่อน้ำ สร้างศาลา
บ่อน้ำ สร้างเรือนไฟ สร้างศาลาเรือนไฟ สร้างสระโบกขรณี สร้างมณฑป...๙๓ 

วัดเชตวัน ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว และมีค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขที่
ระบุไว้ชัดแจ้ง ซึ่งตามตำนานในพระพุทธศาสนา วัดที่มีค่าใช้จ่ายมากและชัดเจน
ได้แก่๙๔ วัดเชตวัน และวัดปุพพาราม วัดปุพพาราม  มีค่าก่อสร้างจำนวน ๙ โกฏิ หรือ 
๙๐ ล้านกหาปณะ นอกจากนี้ยังเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก ได้แก่ ค่าซื้อที่ ๙ โกฏิ 
ค่าฉลองกุฎี ๙ โกฏิ รวมเป็นค่าใช้จ่าย ๒๗ โกฏ๙ิ๕  

วัดเชตวัน ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้าง และเจ้าชายเชตร่วมสร้าง  รวมค่า
ก่อสร้างเป็นเงิน ๕๔ โกฏิ๙๖ หรือ ๕๔๐ ล้านกหาปณะ และมีกุฎีอีก ๔ หลัง ๆ ละ ๑ 
แสนกหาปณะ๙๗  ภายในวัดเชตวันมีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญและมีค่าใช้จ่ายมาก คือกุฎีทั้ง
สี่หลัง ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี พรรณนาไว้ได้แก่ ๑)กเรริกุฏี ๒)โกสัมพกุฏี  ๓) คันธ
กุฏี  และ ๔) สฬลฆระกุฎี กุฎี๙๘สามหลังแรกนั้น อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้สร้าง ส่วน

 
๙๒ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๔๙. 
๙๓ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๒๕๖/๘๘. 
๙๔ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๔๙-๕๐. 
๙๕ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔. 
๙๖ วิ.อ. (สมนฺตปาสาทิกา), (บาลี) ๓/๓๕๙.; ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔; ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๕/๙; มงฺ

คล. (บาลี) ๑/๗/๗.  
๙๗ สฺมงคล. อ. (บาลี) ๒/๑, กหาปณะ เทียบค่าเงินไทย ราว ๑ ตำลึง หรือ ๔ บาท  
๙๘ กฎีที่อนาถบิณฑิกสร้างไว้ภายในวัดเชตวันนี้น่าจะประดับตกแต่ง และใช้วัสดุอื่น

ประกอบอย่างพิเศษ เพราะหากพิจารณาตามคัมภรี์พระวินัยปิฎก กุฎี เป็นเพียงที่อยู่ซ่ึงสร้างแบบ



๔๑ 

หลังที่สี่พระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นผู้สร้าง๙๙ เหตุที่ภายในวัดเชตวันมีกุฎี ๔ หลังใหญ่ อาจ
เป็นเพราะผู้สร้างมีความจำนงเฉพาะ ได้แก่ พระคันธกุฎี สำหรับเป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า อีกสองหลังเป็นที่พักของพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ส่วนหลังที่สี่ อาจเป็น
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงพิจารณาว่าเมื่อองคุลีมาลกลับใจได้บวชแล้ว ยังมีผู้ปองร้ายทำ
ร้าย จึงจัดหาสถานที่เหมาะสมให้และเป็นที่พักใกล้ ๆ กับพระพุทธองค์ อีกทั้งพระ
องคุลีมาล หรืออหิงสกกุมารนั้นเคยเป็นพระราชบุตรบุญธรรมของพระองค์มาก่อน
นั่นเอง๑๐๐   แม้ว่าจะมีพระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธองค์โดยตรง แต่กุฎีหลังอื่น
พระพุทธองค์ก็เสด็จประทับด้วย เช่น กเรริกุฏี หรือกุฎีที่สร้างด้วยไม้กุ่มน้ำ๑๐๑ ด้วย
เช่นกัน 

ดังนั้น วัดเชตวัน ซึ่งสร้างจากพื้นที่ว่างแบบนี้ จึงมีการก่อสร้างอาคารอื่ น ๆ 
สำหรับใช้สอย ตามบันทึกของหลวงจีนฟาเหียน ระบุว่าวัดเชตวันนั้น แต่เดิมมี ๗ ชั้น 
ภายหลังถูกอัคคีภัยเพราะหนูตัวหนึ่งได้คาบใส้ตะเกียงที่กำลังติดไฟ ทำให้วิหารทั้ง ๗ 
ชั้นพังพินาศ แต่ก็ได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่ภายในเวลา ๒ ปี๑๐๒ หากนับสิ่งปลูกสร้าง
ตามที่ปรากฏในวัดเชตวัน ได้แก่ วิหาร ซึ่งในคัมภีร์ระบุว่ามีหลายหลัง ปรับภูมิทัศน์
บริเวณสร้างซุ้มประตู เนื่องจากตัวซุ้มประตูนั้นเจ้าเชตเป็นผู้สร้าง ศาลาหอฉัน (อุปัฏ
ฐานสาลา) โรงไฟ  กัปปิยกุฎี  วัจจกุฎี ที่จงกรม โรงจงกรม บ่อน้ำ ศาลาบ่อน้ำ เรือนไฟ 
ศาลาเรือนไฟ สระโบกขรณี มณฑป 

 

ง่าย  ๆ ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะภายในก็ได้ หรือโบกฉาบปูนไว้เฉพาะภายนอกก็ได้ หรืออาจโบก
ฉาบปูนไว้ทั้งภายในทั้งภายนอกก็ได้ ดู วิ.มหา. (ไทย) ๑/๕๐๓/๖๓๐. 

๙๙ สุมงฺคล. อ. (บาลี) ๒/๑. 
๑๐๐ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๕๔-๕๕. 
๑๐๑ กฎีหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้มณฑปอีกหลังหนึ่ง ชื่อ กเรริมณฑป เป็นมณฑปแบบเรือนยอด

สี่เหลี่ยมที่สร้างด้วยไม้กุ่มน้ำ ตั้งอยู่ระหว่างพระคันธกุฎีกับหอนั่ง (กเรริมณฺฑลมาเฬ) ดู ที.ม.ฏีกา 
(บาลี) ๑/๑. 

๑๐๒ สุรินทราฤาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์), พระยา, แปลและเรียบเรียง, จดหมายเหตุแห่ง
พุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๒),หน้า ๑๐๒-๑๐๓. 



๔๒ 

เฉพาะคำว่า ศาลาหอฉัน หรืออุปัฏฐานศาลานั้น ในคัมภีร์ระบุว่าเป็นสถานที่
รวมในการฟังธรรมก็ได้ ดังที่ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกจากที่พักแล้วจะเสด็จ
ไปประทับที่ศาลาดังกล่าว รวมถึงพระสาวกอื่น ๆ เช่น พระมหาโมคคัลลานะ พระ
มหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ พระมหาโกฏฐิกะ พระมหาจุนทะ พระมหากัปปินะ 
พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระอานนท์ และหมู่ภิกษุผู้บวชใหม่ จะมารวมกัน ณ สถานที่
แห่งนี้ ซึ่งขยายเป็นศาลาประชุมหรือหอประชุมก็ได้ ในวันเชตวันเองอาจมีศาลาหอฉัน
หลายหลัง จึงใช้คำศัพท์เป็นพหูพจน์ว่า “อุปฏฺฐานสาลาโย” ๑๐๓  

สภาพแวดล้อม 
รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพนั้นไม่ค่อยปรากฏในคัมภีร์

เท่าที่ควร เป็นแต่พรรณนาว่าเป็นวัดที่ใหญ่วัดหนึ่ง และเป็นวัดที่พระพุทธองค์เสด็จ
ประทับมากที่สุด ในพระสูตรจำนวนมาก จะปรารภว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่
บุคคลต่าง ๆ ที่พระเชตวันมหาวิหารแห่งน้ี๑๐๔ ว่าโดยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอาจ
ไม่โดดเด่นเท่าพระเวฬุวันมหาวิหาร แต่มีพื้นที่รายรอบหรือใกล้ ๆ ที่มีลักษณะเป็นป่า 
เช่น คราวที่พระสารีบุตรไปออกจากวัดเชตวันเพื่อไปบิณฑบาตยังเมืองสาวัตถี เมื่อรับ
บาตรและฉันอาหารเรียบร้อยและเดินทางกลับวัด ในระหว่างทางไปแวะพักในป่าอันธ
วัน ถึงเวลาเย็นจึงเดินกลับไปที่วัดเชตวัน๑๐๕ ป่าอันธวัน ไม่น่าจะอยู่ใกล้มากนัก ดัง
คราวหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงชักชวนพระราหุลไปป่าอันธวัน และทรงใช้เวลาสนทน
ธรรมเรื่องไตรลักษณ์กับเรื่องสุขและทุกข์ เช่น สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์  ถ้าไม่
เที่ยงเป็นทุกข์แล้วควรจะยึดถือเป็นตัวตนหรือไม๑่๐๖   

วัดเชตวันมีลักษณะเป็นวัดศูนย์กลางมากกว่าการเป็นวัดโดดเด่นทางภูมิทัศน์ 
ในพระสูตรต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนจนมาก และหลากหลาย  ทั้งพระราชา 

 
๑๐๓ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๘๘/๓๑๑; วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๕๖/๑๑๑.  
๑๐๔ ในพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เมื่อทำการสืบค้น จะพบว่าในจำนวนพระไตรปิฎก 

๔๕ เล่มนั้น ปรากฏคำว่า เชตวเน หรือเชตะวัน ถึง ๓๑ เล่ม และตำแหน่งที่พบคำว่า เชตวเน นั้นมี
จำนวน ๕๕๗ แห่ง- สืบค้นโดย ผู้วิจัย 

๑๐๕ สํ.ข. (ไทย) ๙/๕๐๘/๒๖๔. 
๑๐๖ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๘๘/๑๑๗. 



๔๓ 

คหบดี  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาก อุบาสิกา เดียรถีย์ โจร เข้าพบ ในบันทึกของหลวงจีนฟา
เหียนยังได้บันทึกว่าเชตวันวิหารนี้พระพุทธเจ้าทรงโปรดมาก ประทับอยู่รวมเวลา ๑๙ 
พรรษา๑๐๗ ในบางแห่งระบุว่า ๒๐ พรรษา๑๐๘ ส่วนพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้
รวบรวมไว้ว่าพระพุทธเจ้า เสด็จประทับที่เมืองสาวัตถีนานที่สุดเช่นเดียวกัน โดยรวม
เป็นระยะเวลา ๒๕ พรรษาจากการบำเพ็ญพุทธกิจ ๔๕ พรรษา เฉพาะในเมืองสาวัตถี
ประทับที่วัดเชตวัน ๑๙ พรรษา และประทับที่วัดบุพพาราม อีก ๖ พรรษา๑๐๙ หาก
พิจารณาตามบันทึกหลังพุทธกาล ราว ๙๐๐ ปี สภาพภูมิทัศน์ที่ยังปกคลุมด้วยต้นไม้
นานาพรรณ มีสระน้ำที่ดูน่าเจริญตา ลักษณะทางธรรมชาติ การเป็นพื้นที่สีเขียวจึง
น่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาณาบริเวณรอบ ๆ ดังกล่าวแล้ว 

จากการทบทวนข้อมูลวัดเชตวันซึ่งสร้างโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีประเด็น
ควรวิเคราะห์ตามกรอบพื้นที่ ดังนี้ 

๑) พื้นที่ทางกายภาพ 
วัดเชตวัน จัดเป็นวัดที่มีความเด่นชัดด้านกายภาพ เนื่องจากมีการก่อสร้างขึ้น

ใหม่บนพื้นที่ที่เป็นสวน  โดยเป็นการก่อสร้างเป็นอาคารสำหรับใช้สอย มีกุฎีทีพ่ักสำคัญ 
ๆ ถึง ๓ หลัง ได้แก่ ๑) กเรริกุฏี ๒)โกสัมพกุฏี  ๓) คันธกุฏี  และ ๔) สฬลฆระกุฎี  
นอกจากนี้ยังมีอาคารใช้สอยประโยชน์อื่น ๆ อีก เช่น ศาลาหอฉัน  โรงไฟ  กัปปิยกุฎี  
วัจกุฎี ที่จงกรม โรงจงกรม บ่อน้ำ ศาลาบ่อน้ำ เรือนไฟ ศาลาเรือนไฟ สระโบกขรณี
มณฑป แต่การจัดพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นการแบ่งเขตเฉพาะภิกษุสงฆ์ เช่น 
พระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า มีบุคคลทุกชนชั้นวรรณะสามารถจะเข้าเฝ้าได้ 
แต่ลักษณะเสนาสนะที่พัก มีประตูห้องเรียบร้อย ดังกล่าวหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศล 
หลังจากรบชนะแล้วได้มีควาประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จึงเสด็จไปถึงเชตวันและ

 
๑๐๗ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๕. 
๑๐๘ สุรินทราฤาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์), พระยา, แปลและเรียบเรียง, จดหมายเหตุแห่ง

พุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๒),เชิงอรรถ หน้า ๑๐๑. 

๑๐๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ-จารึกธรรม, (ปรับปรุง-เพิ่มเติม), พิมพ์ครั้งที่ 
๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕๔-๓๕๕. 



๔๔ 

ได้ถามพระสงฆ์สาวกว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่หรือไม่ ได้รับคำตอบว่าประทับอยู่ โดย
ขอให้พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปพบอย่างเงียบ ๆ  พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรง
กระแอม ทรงเคาะประตูแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงเปิดประตูรับพระองค์๑๑๐ นั่นหมายถึง
ที่ประทับสำหรับพระพุทธเจ้า มีความเป็นอาคารที่มีห้อง มีระเบียง มีประตูอย่างเป็น 
โดยเฉพาะมีศาลาฟังธรรมซึ่งใช้ศาลาหอฉันเป็นศูนย์กลางในการสอนและแสดงธรรม
ของพระพุทธองค์ หมายถึง ในวัดเชตวันมีศาลาหรือมีโรงธรรมเป็นหลักแหล่ง ไม่ใช่เป็น
ป่าหรือสวนสำหรับรวมพลในหมู่ภิกษุสงฆ์สาวกนั่นเอง 

ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่เชิงกายภาพของวัดเชตวัน จัดได้
ว่าวัดแห่งนี้มีความพร้อมทั้งเสนาสนะสำหรับพระพุทธองค์ สำหรับพระสงฆ์สาวกที่จะ
บำเพ็ญสมณธรรม และใช้เป็นที่สนทนาธรรม หรือพบปะกับบุคคลต่าง ๆ รวมถึงมี
เสนาสนะสำหรับใช้ประโยชน์ด้านกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ด้วย  และหากพิจารณาในแง่
การแบ่งเขตพื้นที่ภายในวัดตามที่ ปิยวัลย์ ลี้ไวโรจน์๑๑๑ นำเสนอไว้ จะพบว่าพื้นที่ของ
วัดเชตวัน มีการใช้ประโยชน์ครบทุกด้าน นับตั้งแต่พระคันธกุฎีสำหรับพระพุทธองค์ 
(เขตพุทธาวาส) ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของแผนผังบริเวณทั้งหมด ถัดจากนั้นทั้งด้านหน้า
และหลัง โดยแยกเป็นส่วนสังฆาวาส ได้แก่หมู่กุฎีของพระสงฆ์สาวก และส่วนพื้นที่ใช้
สอยอื่น ได้แก่ สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม สถานที่อำนวยความสะดวกตามสมณสารูป 
เช่น ศาลาโรงฉัน วัจกุฎ ี

๒) พื้นที่ทางสังคม 
เศรษฐีให้โอกาสแก่เจ้าของที่ คือเจ้าชายเชตเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างวัด 

และในข้อพิจารณาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเองก็เล็งเห็นว่าเจ้าเชตราชกุมารนั้นเป็นผู้มี
ชื่อเสียง และเป็นที่เคารพนับถือของคนจำนวนมาก หากเปิดโอกาสให้ได้สร้างวัดเท่ากับ
เป็นการขยายหรือการประชาสัมพันธ์ในการสร้างวัดครั้งนั้นให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง

 
๑๑๐ องฺ.ทสก-เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๓๐/๖๙. 
๑๑๑ ปิยวัลย์  ลี้ไวโรจน์, “ศึกษาวิเคราะห์ภูมิสถาปัตยกรรมวัดที่พึงประสงค์ตามแนว

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๘. 



๔๕ 

แพร่หลายกว้างขวาง โดยที่เศรษฐีไม่จำต้องประกาศหรือขวนขวายทำสิ่งใดเพิ่มเติมมาก
แม้ว่าเจ้าชายจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างวัด โดยได้สิทธิในการสร้างซุ้มประตูวัดเช
ตวันก็ตาม  อนึ่งวัดนี้แม้พระสงฆ์สาวกรูปอื่น ๆ ก็สามารถมาพักอาศัยได้ เช่น พระ
วังคีสะเถระ๑๑๒ และเป็นที่ไปมาหาสู่ระหว่างพระสงฆ์สาวกกับพระพุทธองค์ เช่น การ
มาขอพบของพระโสณะถึงที่ประทับ พระพุทธองค์รับสั่งให้พระอานนท์จัดเสนาสนะไว้
ต้อนรับ ทำให้เกิดการสนทนาธรรมระหว่างพระโสณะและพระพระพุทธเจ้า แม้ว่า
พระโสณะจะบวชมาเพียงพรรษาเดียว แต่สามารถสวดพระสูตรเป็นทำนองสรภัญญะได้
อย่างไพเราะ และทำให้เข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี๑๑๓ 

แต่สิ่งที่จะยืนยันได้ว่าวัดเชตวัน เป็นวัดที่เอื้อประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อาศัย
จริงก็ด้วยคำกล่าวของผู้สร้างเอง ดังภาษิตของอนาถบิณฑิกเทพบุตร หรืออนาถบิณฑิก
เศรษฐีเมื่อครั้งมีชีวิตในโลกมนุษย์ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้บังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้น
ดุสิตนามว่าอนาถบิณฑิกเทพบุตร ได้กล่าวกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงความอิ่ม
เอมเปรมสุขจากการที่ตนได้เคยสร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตอนหน่ึงว่า “พระเช
ตวันนี้มีประโยชน์ อันสงฆ์ผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้ว อันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับ 
เป็นที่เกิดปีติแก่ข้าพระองค์”๑๑๔พื้นที่ทางสังคมที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การสร้างวัดครั้ง
นี้เป็นการเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมทางศาสนาต่อเนื่องมาจากการมีวัดเวฬุวันในเมืองรา
ชคฤห์ และเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ประทับไม่น้อยกว่า ๒๐ พรรษา แม้ว่าจะไม่ใช่
การประทับต่อเนื่อง ถึงกระนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเมืองสาวัตถีและวัดเชตวันเป็น
สถานที่ที่ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความเป็นปึกแผ่น พุทธบริษัทต่างมีโอกาสได้รับรส
แห่งพระธรรม ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข 

๓) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ 
วัดเชตวัน เป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณหรือเป็นพื้นที่ทางจิตและปัญญาแห่งแรก

ในฐานะ “จิตวิญญาณแห่งผู้เสียสละทรัพย์” ภาวะแห่งจิตที่ได้พัฒนามาสู่ขั้นแห่งการ

 
๑๑๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๖๐/๒๗๓. 
๑๑๓ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๑/๒๕. 
๑๑๔ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๓๘/๔๐๐. 



๔๖ 

เสียสละ ไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติอันมากมายในฐานะเศรษฐีสามารถก้าวข้ามความสุข
ทางวัตถุได้ ในที่นี้หมายถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพราะได้สร้างและทุ่มเทโดยไม่เสียดาย
ทรัพย์ และเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณสำหรับพุทธบริษัท ๔ ตามจำนวนพรรษาที่
พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ พรรษา  มีการยกระดับจิตวิญญาณทั้ง
ในกลุ่มภิกษุสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยเอง และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ นอกพระศาสนา วัดเช
ตวันมักมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับปาฏิหาริย์จำนวนมาก รวมถึงการชำระมลทินที่มีผู้ประสงค์
ร้ายต่อพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนา เช่นกรณีกลุ่มเดียรถีย์ปริพพาชกที่ทนเห็น
ลาภสักการะที่เกิดแก่พระพุทธองค์ไม่ได้ กลุ่มคนเหล่านั้นจึงจ้างวานสาวิกาของตนคือ
นางสุนทรีปริพพาชิกาใส่ร้ายป้ายสีว่านางได้ต้ังครรภ์กับพระพุทธองค์๑๑๕   

การใช้พื้นที่เพื่อยกระดับหรือส่งเสริมจิตวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่เกิดสืบเนื่องจาก
การจัดพื้นที่ทางกายภาพและทางสังคมควบคู่กันไป ดังเช่น การมีอุปัฏฐานศาลา หรือ
โรงฉัน หรือโรงประชุมฟังธรรม ดังที่พระพุทธองค์ รวมถึงพระอานนท์สนทนากับภิกษุ
ทั้งหลายในโรงฟังธรรมอยู่เนือง ๆ๑๑๖  วัดเชตวันจึงเป็นพื้นที่แสดงความเห็นได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งความเห็นนอกศาสนาและในศาสนา เป็นพื้นที่ทั้งทางโลกและทางธรรม
เนื่องจากมีบุคคลต่างช้ันวรรณะจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้ 

 
๓. วัดบุพพาราม เมืองสาวัตถี 
วัดบุพพาราม เป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งในแขวงเมืองสาวัตถี และเป็น “แบบ

ก่อสร้างวัดครั้งแรก” ในรูปของสถาปัตยกรรม ซึ่งอาจพัฒนาจากชื่อของวัด เพราะคำ
ว่า “บุพพะ” ที่ แปลว่าแรกก็ ได้  แต่ ไม่ ได้หมายถึ งวัดแรก เพราะวัดแรกใน
พระพุทธศาสนาคือวัดเวฬุวัน ดังนั้น คำว่า “แรก” ในที่นี้น่าจะหมายถึงเป็นวัดที่มีแบบ
ในการก่อสร้างเป็นครั้งแรก๑๑๗  หมายถึง สร้างวัดในแบบของปราสาท  ซึ่งนางวิสาขา
ใช้เงินถึง ๙ โกฏิ หรือ ๙๐ ล้านกหาปณะเท่าราคาเครื่องประดับของนางเองเพื่อซื้อ

 
๑๑๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๓/๑๒๐. 
๑๑๖ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๕๓๕-๕๓๖/๓๐๑. 
๑๑๗ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๗๐. 



๔๗ 

ที่ดิน และเพิ่มเติมอีก ๙ โกฏิ เป็นค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๙ โกฏิ หรือ ๑๘๐ 
ล้านกหาปณะ 
 

 

  วัดบุพพารามมหาวิหาร เมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย   
 

เหตุให้มีการก่อสร้างวัดบุพพาราม ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท๑๑๘ เป็น
หลัก  ปรารภเหตุที่นางวิสาขา ได้ไปงานสำคัญและต้องต้องตัวด้วยเครื่องประดับแบบ
เต็มองค์ โดยเครื่องประดับสำคัญประจำกายของนางวิสาขาชื่อ “มหาลดาปสาธน์” 
ครั้นเสร็จจากการออกงานแล้ว ระหว่างทางเดินกลับได้โอกาสเข้าฟังธรรมที่ วัดเชตวัน 
แต่การจะเข้าไปฟังธรรมในพระวิหารโดยแต่งตัวด้วยเครื่องประดับนางพิจารณาว่าไม่
เป็นการบังควร จึงได้ถอดเครื่องประดับให้สาวใช้ที่ติดตามเก็บไว้  เมื่อฟังธรรมเสร็จ
แล้วและกลับถึงบ้านนางวิสาขาจึงได้ถามหาเครื่องประดับกับสาวใช้ แต่สาวใช้ได้ลืม
เครื่องประดับไว้ที่วัด นางวิสาขาบอกว่าเมื่อจะเดินทางไปเอาเครื่องประดับคืนมานั้น 
หากพระอานนท์เถระจับต้องแล้ว ไม่ต้องนำกลับมา ตนเองจะสละเครื่องประดับนั้น
หรือยก็เครื่องประดับถวายวัด และการณ์เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อสาวใช้ของนางวิสาขา
ไปถึงวัด พระอานนท์เถระได้เก็บเครื่องประดับไว้ นางสาวใช้จึงกลับมาแจ้งแก่นาง

 
๑๑๘ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/๖๙-๗๒. 



๔๘ 

วิสาขา แต่พระสงฆ์ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรกับเครื่องประดับ นางวิสาขาจึงเรียก
ช่างทองมาตีราคาเพ่ือจำหน่าย ซึ่งมีราคา ๙ โกฏิหรือ ๙๐ กหาปณะดังกล่าวแล้ว แต่ไม่
มีใครมีทรัพย์เพียงพอจะซื้อเครื่องประดับนั้น นางจึงรับซื้อด้วยตนเอง และนำเงินไปหา
ซื้อที่เพื่อสร้างวัด และเมื่อได้ที่ดินสำหรับสร้างแล้ว นางวิสาขาได้ใช้เงินอีก ๙ โกฏิ
สำหรับค่าก่อสร้าง เป็นปราสาท ๒ ชั้น  ชั้นล่าง ๕๐๐ ห้อง ชั้นบน ๕๐๐ ห้อง รวมสอง
ชั้นเป็นจำนวนห้อง ๑,๐๐๐ ห้อง ปูพื้นด้วยผ้าเนื้อดีมีราคาผืนละ ๑,๐๐๐ กหาปณะ 
ส่วนยอดของปราสาทนางได้สั่งให้นายช่างทำเป็นรูปหม้อน้ำบุด้วยทองคำจุน้ำจำนวน 
๖๐ หม้อ ปราสาทใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด ๙ เดือนจึงแล้วเสร็จ  ได้ทำการเฉลิมฉลอง
วัดอีกเป็นเวลา ๙ เดือน รวมเป็นค่าใช้จ่ายและที่นางบริจาคในการนี้ทั้งหมด ๒๗ โกฏิ 
หรือ ๒๗๐ ล้านกหาปณะ  
 

 

  เสาอโศก วัดบุพพารามมหาวิหาร  
 

วิหารแบบปราสาทหลังแรกในพระพุทธศาสนา จึงเป็นการออกแบบและมี
ค่าใช้จ่ายอย่างมาก ถึงกระนั้น ผู้สร้างคือนางวิสาขาก็ได้ปีติแช่มชื่น และเอิบอิ่มในมหา



๔๙ 

ทานครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อเฉลิมฉลองวัดเสร็จ นางได้เดินรอบ ๆ วิหารพร้อมกับ
เปล่งอุทานอย่างสุขใจ ดังที่ เลื่อน วรรณรัตต์๑๑๙ ถอดเป็นกวี (บางบท) ว่า 

 

เออ สมใจโล่งจิตรท่ีคิดหมาย ข้าต้ังไว้จะบ ารุงพระศาสนา 

ท้ังส่ีข้อท่ีเราคิดจิตรศรัทธา  เป็นเน้ือนาบุญฤทธิจิตรสุนทร 

หน่ึงขอสร้างปรางค์ปราสาทสะอาดเอ่ียม ให้สูงเยี่ยมใหญย่าวราวสิงขร 

ฉาบทาด้วยปูนขาวเคล้าดินดอน  อนุสรณ์แด่องค์พระศาสดา 

อีกถวายเตียงต่ังท้ังฟูกนอน  กันหนาวร้อนหมู่สงฆ์จงท่ัวหน้า 

พร้อมเครื่องลาดเอ่ียมสะอาดมโหฬาร์ กุศลส่งมรรคาพระนิพพาน 

   ฯลฯ 

อีกจ าพวกเภสัชข้าจัดพร้อม  น้ามันหอมเนยข้นและเนยใส 

ท้ังน้าผึ้งน้าอ้อยน้อยเม่ือไร  ช่างสมใจข้าน้ีดีจริงเอยฯ๑๒๐ 

 
สถานที่ตั้ง 
วัดบุพพาราม สร้างภายหลังวัดเชตวัน ตั้งอยู่ระหว่างวัดเชตวันกับเมืองสาวัตถี

ด้านทิศตะวันออก บางตำนานระบุว่าวัดเชตวันอยู่ทางทิศใต้ ส่วนวัดบุพพารามอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถี๑๒๑  แต่เมื่อวิเคราะห์ตามแนวอรรถกถา จะพบว่าพื้นที่ที่
นางวิสาขาไปซื้อเพื่อสร้างวัดนั้นตั้งอยู่ทางประตูทิศประจิมจากเมืองสาวัตถี๑๒๒  เมื่อ
พิจารณาทำเลที่ตั้งวัดบุพพาราม วัดไม่ได้ตั้งห่างจากตัวเมืองมากเกินไป และด้วย
วิสัยทัศน์ของนางวิสาขา คงได้เลือกทำเลที่เหมาะสมอีกทั้งได้มองการณ์ไกลว่าหากภิกษุ
สงฆ์จำนวนมากมาเมืองสาวัตถี วัดบุพพาราม สามารถจะรองรับได้ถึง ๑,๐๐๐ รูป 

 
๑๑๙ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๙๔. 
๑๒๐ ดูบาลี ใน ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/๗๓/๑๒. 
๑๒๑ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๖๙. 
๑๒๒ เทียบบาลีว่า "ปาจีนทฺวาเร สงฺฆสฺส วสนฏฺ าน กาตุ เต  ยุตฺต วิสาเขติ. หมายถึง นาง

วิสาขาได้เลือกที่จะซื้อที่สำหรับเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์ ทางประตูทิศประจิม ดู ขุ.ธ.อ. (บาลี) 
๓/๗๐ 



๕๐ 

เรียกว่ามีเสนาสนะพร้อม แต่การสร้างเป็นอาคารสองชั้นตามหลักทางภูมิสถาปัตย์ ถือ
ว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากอาคารโดยไม่ต้องอาศัยพื้นที่กว้างขวางมากนัก แต่อาศัย
การสร้างหรือขยายในแนวดิ่งมากกว่าคือทำเป็นปราสาท หรือเป็นอาคารแบบช้ัน ๆ  

พื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง 
วัดบุพพาราม เป็นวัดที่พิเศษวัดหนึ่งในพุทธกาลที่ไม่ได้สร้างจากสวน หรือ

อารามเช่นเดียวกันกับวัดเวฬุวันหรือวัดเชตวัน เป็นวัดที่ผู้สร้างซื้อที่รกร้างว่างเปล่าแล้ว
ตกแต่งเป็นอารามขึ้นใหม่ทั้งหมด และไม่ได้สร้างเป็นรูปแบบวิหาร แต่สร้างเป็นแบบ 
“ปราสาท” ซึ่งเป็นแบบแรกของวัดในพระพุทธศาสนา๑๒๓ หลังคาตัดที่เรียกว่า “หัมมิ
ยะ” หรือเรียกในปัจจุบันว่าเป็นแบบ “Flat Roof”๑๒๔ แบบวัดที่เป็นปราสาทนี้มีข้อ
ยืนยันจากพระสูตรหลายแห่ง เช่น ในอัคคัญญสูตร๑๒๕ คณกโมคคัลลานสูตร๑๒๖ที่
บรรยายถึงคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับ ณ บุพพาราม ปราสาทของนางวิสาขา 
หรือ    มิคารมาตุปราสาท และอาจถือได้ว่าเป็นวัดที่เป็น “ต้นแบบการตีความเชิง
สัญลักษณ์” ขึ้น ดังข้อความที่ปรากฏในคณกโมคคัลลานสูตร ซึ่งเป็นการสนทนา
ระหว่างคณกะโมคคัลลานะกับพระพุทธเจ้า พราหมณ์ได้สนทนาและตั้งข้อสังเกตจาก
การออกแบบโครงสร้างการวางแบบแปลนของปราสาทหลัง หรือแม้บันไดทางขึ้น
ปราสาท ผู้ที่จะทำต้องมีการศึกษา หรือมีความรู้ มีการจัดการทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  
และในหมู่พราหมณ์ก็ดี นักรบก็ดี ก็ย่อมมีการศึกษาเป็นลำดับเป็นขั้นตอน จึงได้โอกาส
ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วพระพุทธองค์ ทรงมีแบบแผนในการศึกษา การปฏิบัติเป็น
ลำดับอย่างไรหรือไม่ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพระองค์ได้ทรงบัญญัติ หรือทรงวางแบบ
สำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเริ่มที่ศีล  สำรวมในพระปาติโมกข์ “เธอจงเป็น

 
๑๒๓ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๙๕. 
๑๒๔ หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี, ของดีในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด,๒๕๔๔), หน้า ๑๕๗. 
๑๒๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๕๑/๗๑. 
๑๒๖ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๓/๖๗. 



๕๑ 

ผู้มีศีล สำรวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่ จงเป็นผู้เห็นภัยใน
โทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด”๑๒๗ 

พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบของปราสาทที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้าง
ขึ้น จึงเป็น “พื้นที่ทางพระพุทธศาสนา” อีกรูปแบบหนึ่งที่ฉีกแนวจากรูปแบบเดิม อีก
ทั้งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในการสร้างที่พักหรือที่รับรองพระภิกษุสงฆ์ในครั้งพุทธกาล
ได้อย่างน่าศึกษายิ่ง และเมื่อพิจารณาในแง่ตัวบุคคล การสร้างวัดโดยสตรี และเป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไปนั้นเท่ากับเป็นการ “สร้างพื้นที่ทางพุทธศาสนาสำหรับสตรี” แต่
โดยอาศัยความศรัทธาเป็นที่ตั้ง และวัดแห่งนี้พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกได้ใช้
ประโยชน์สำหรับเป็นที่พักสลับไปมาระหว่างวัดเชตวันกับวัดบุพพาราม ซึ่งต้ังอยู่ในเขต
เมืองสาวัตถีเหมือนกัน 

สภาพแวดล้อม 
วัดบุพพาราม เป็นแบบวัดที่มีความแปลกจากวัดที่เป็นสวนหรือเป็นอาราม

ดังกล่าวแล้ว เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จึงอาจเข้าใจได้ว่าเป็นวัดที่ไม่ได้มีลักษณะ
ทางภูมิทัศน์ที่เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นหลัก แต่เน้นรูปแบบเชิงสถาปัตยกรรม คือสร้างเพื่อ
ใช้สอยพื้นที่ภายในปราสาทซึ่งมีสองชั้น ๆ ละ ๕๐๐ ห้อง และปราสาทหลังนี้อาจมีสระ
น้ำ หรือบ่อน้ำที่ที่พอดีกับผู้ใช้ ดังข้อความเล่าไว้ในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งว่า พระพุทธ
องค์เสด็จประทับกลางวันที่ปราสาทของนางวิสาขา หลังจากนั้นได้ตรัสชวนพระอานนท์
เพื่อไปสรงน้ำในทีอื่น ชื่อ “ท่าน้ำบุพพะโกฏฐกะ”๑๒๘ และหลายคราวที่เมื่อพระพุทธ
องค์เสด็จประทับที่บุพพาราม จะเสด็จไปสรงน้ำที่ท่าดังกล่าวบ่อยครั้ง  เมื่อพิจารณา
ตามข้อความในคัมภีร์หลายแห่ง  จึงไม่พบว่าวัดบุพพารามมีลักษณะเป็นสวนอย่าง
ชัดเจน และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นแบบปราสาทก็ยืนยันว่าลักษณะใช้สอยดังกล่าวแล้ว แต่
สภาพแวดล้อมดังกล่าว ก็สะท้อนและยืนยันว่าเป็นที่พักที่เหมาะสม แม้พระพุทธองค์ 

 
๑๒๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๓/๖๗. 
๑๒๘ ท่าน้ำนี้เป็นท่าอาบน้ำตั้งอยู่ด้านทิศประจิม มีหาดทรายขาวสะอาด เป็นที่อาบน้ำ ๔ 

แห่งที่พระมหากษัตริย์ ชาวเมือง พระภิกษุ และพระพุทธเจ้าจะไม่อาบรวมกัน. ดู ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๓๑๒/๒๑๙. และเชิงอรรถในเล่มเดียวกัน. 



๕๒ 

พระสงฆ์สาวกเมื่อประทับหรือพักอยู่ก็สามารถบำเพ็ญสมาธิภาวนา เป็นสถานที่สำหรับ
สนทนาธรรมได้เช่นเดียวกับวัดแบบสวน เช่น วัดเวฬุวันและเชตวัน ดังคราวที่พระสารี
บุตรพักอยู่ที่บุพพาราม ได้สนทนาและสอนธรรมกับภิกษุทั้งหลายให้เข้าใจในแก่นสาร
ของชีวิต๑๒๙ 

การเป็นวัดแบบปราสาท หรือรูปแบบอาคารเป็นชั้น ๆ สามารถเป็นพื้นที่สัป
ปายะได้อีกรูปแบบหนึ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมได้นอกเหนือจากการเป็นที่พัก  
ในช่วงปฐมโพธิกาล พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันบ้าง บุพพารามบ้างหาก
เสด็จมายังเมืองสาวัตถี๑๓๐ ดังนั้นว่าโดยสภาพแวดล้อมของวัดแห่งนี้จึงถือว่าเป็นที่มี
ความเหมาะสมแห่งหนึ่งในครั้งพุทธกาล 

จากการทบทวนข้อมู ลวัดบุ พพาราม  ซึ่ งผู้ สร้ างเป็ นสตรีคนแรกใน
พระพุทธศาสนา มีประเด็นควรวิเคราะห์ตามกรอบพื้นที่ ดังนี้  

๑) พื้นที่ทางกายภาพ 
วัดบุพพาราม มีอาคารสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์คือ มิคารมาตุปราสาท หรือ

ปราสาทของนางวิสาขาผู้เป็นมารดาของมิคารเศรษฐี ซึ่งเป็นงานแบบสถาปัตยกรรม
แรกในพระพุทธศาสนา โดยไม่มีพื้นที่ทางภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่โดดเด่น เช่น สวน หรือป่า 
แต่เป็นอาคารใช้สอยที่มากมายและเพียงพอต่อการรองรับภิกษุสาวกจากจตุรทิศ แต่ก็
มิใช่จะหาร่มเงาไม่ได้เสียทีเดียว เนื่องจากข้อความในคัมภีร์ระบุว่าปีกอาคาร หรือส่วน
ที่ยื่นออกจากปราสาทนั้นสามารถจะให้ร่มเงาแทนร่มไม้ได้ “พระผู้มีพระภาค เสด็จ
ออกจากที่หลีกเร้น เสด็จลงจากปราสาทกำลังเสด็จจงกรม อยู่ในที่แจ้ง ในร่มเงา
ปราสาทในเวลาเย็น”๑๓๑  การใช้ประโยชน์ภายในบริเวณวัด หรือจากอาคารที่เป็นตัว
ปราสาท จึงเพียงพอและเหมาะสมทั้งแก่พระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์สาวก เนื่องจากมีห้อง
ที่สามารถรองรับภิกษุถึง ๑,๐๐๐ ห้อง อีกทั้งมีที่โล่งแจ้งสำหรับเป็นที่เดินจงกรมด้วย 

๒) พื้นที่ทางสังคม 

 
๑๒๙ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๘๑/๗๒. 
๑๓๐ ญาโณทยปกรณ์, หน้า ๕๑. 
๑๓๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๕๑/๗๑. 



๕๓ 

วัดบุพพาราม เป็นที่มาของคำสอนทางสังคมหลายด้าน แม้ว่าจะไม่ปรากฏ
กิจกรรมทางศาสนาโดยตรง มีหลายวาระที่นางวิสาขาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ฟัง
ข้อปฏิบัติสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของบุรุษ สตรี เช่น พุทธดำรัสสอนเรื่องสตรีที่
จะเอาชนะใจคนเมื่อออกเรือนไปอยู่บ้านสามี โดยตรัสว่าหากมีคุณสมบัติ ๔ ประการ 
ย่อมจะยึดเหนี่ยวใจทั้งสามีและญาติไว้ได้ ได้แก่ ๑)สตรีที่สามารถจัดการงานได้ดี ๒) 
ดูแลสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีได้ดี ๓) ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี และ ๔) ดูแล
รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้๑๓๒ กิจกรรมทางสังคมจึงแสดงออกในรูปของคำสอนใน
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคนในสังคม 

๓) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ 
ปราสาทของนางวิสาขาแห่ งนี้ เป็นอาคารหลักภายในวัดบุพพาราม 

พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับรวม ๖ พรรษา๑๓๓ แม้ในท้าย ๆ พระชนม์ชีพของ
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ยังได้เสด็จประทับ ณ อารามแห่งนี้ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงฤดู
หนาว เมื่อเสด็จประทับแล้วจะทำให้พระวรกายอบอุ่น สบาย นั่งรับแสงแดดเบา ๆ ได้ 
ดังข้อความที่ระบุในพระสูตรว่าคราวหนึ่ง พระพุทธองค์เสด็จประทับ ณ ปราสาทแห่งนี้ 
ซึ่งเป็นช่วงที่พระชนมายุสูงมากแล้ว หลังจากเสด็จจากตื่นบรรทม ทรงนั่งผินพระ
ปฤษฎางค ์[หันหลัง] ผิงแดดในที่มีแสงแดดส่องมาจากทิศประจิมอยู่ พระอานนท์ได้เข้า
เฝ้าพร้อมบีบนวดพระวรกายถวาย แล้วทูลถามว่า ...ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ 
ไม่เคยมีมาแล้ว เวลานี้พระฉวีวรรณของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือน
เมื่อก่อน พระสรีระก็หย่อนย่นเป็นเกลียว พระกายก็ค้อมไปข้างหน้า และความ
แปรปรวนของอินทรีย์ คือ พระจักษุ พระโสตะ พระฆานะ พระชิวหา พระกาย ก็
ปรากฏอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ชราธรรมย่อมมีใน
ความเป็นหนุ่มสาว พยาธิธรรมย่อมมีในความไม่มีโรค มรณธรรมย่อมมีในชีวิต 

 
๑๓๒ องฺ.สตฺตก-อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๓๙/๒๔๓. 
๑๓๓ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔. 



๕๔ 

ผิวพรรณไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเมื่อก่อน สรีระก็หย่อนย่นเป็นเกลียว กายก็ค้อมไป
ข้างหน้า....๑๓๔ 

วัดเป็นสถานที่พักในวัยชรา เพื่อพิจารณารูปขันธ์ซึ่งมีความแก่ที่ติดมาพร้อม
กับความหนุ่มสาว ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเยือน ทำให้เห็นสัจธรรมของสิ่งธรรมดาได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกิดการปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย แม้กับพระวรกายของ
พระพุทธองค์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยลักษณะแห่งมหาบุรุษย่อมมีวันร่วงโรยได้เช่นกัน อีกทั้งวัด
ยังเป็นสถานที่สร้างความเข้าใจในแก่นสารของชีวิต เมื่อบุคคลประสบกับความสูญเสีย 
โศกเศร้ามักจะเข้าวัดก่อน ดังเช่นคราวที่นางวิสาขาเอง เมื่อสูญเสียหลานซึ่งเป็นที่รัก 
เดินเนื้อตัวเปียกชุ่มเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ณ วัดบุพพาราม พระพุทธองค์
ตรัสว่าการที่บุคคลมีสิ่งที่รักร้อยอย่างก็เป็นทุกข์ร้อยอย่าง มีสิ่งที่รักหนึ่งอย่างก็เป็นทุกข์
หนึ่งอย่าง ผู้ไม่ปรารถนาจะเศร้าโศก ไม่พึงไปยึดในสัตว์สังขารว่าเป็นที่รัก ดังพุทธพจน์
ว่า ...ความโศกก็ดี ความร่ำไรก็ดี ความทุกข์ก็ดี มากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลก 
เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รัก    เมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รัก ความ
โศก ความร่ำไร  และความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้นแล ผู้ใดไม่มีสัตว์หรือ
สังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆ ผู้นั้นเป็นผู้มีความสุข ปราศจากความโศก เพราะเหตุ
นั้น ผู้ปรารถนาความไม่โศก อันปราศจากกิเลสดุจธุลี ไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่
รัก ในโลกไหนๆ...๑๓๕ 

การยกระดับจิตวิญญาณในกรณีที่อาจสูญเสียศักยภาพทางจิตวิญญาณอัน
สูงส่ง หรือการเข้าใจในแก่นสารของชีวิตนั้นมักเกิดขึ้นในพื้นที่วัดเสมอ เมื่ อบุคคลมี
ความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการสูญเสีย การพลัด
พราก อีกทางหนึ่ง วัดจะเป็นพลังส่งเสริมศักยภาพด้านในด้วยคือการบรรลุคุณธรรมขั้น
สูงไปตามลำดับ คือการบรรลุธรรมต้ังแต่ช้ันโสดาบันถึงชั้นอรหัตมรรค-อรหัตผล 

 
๔. วัดนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์  

 
๑๓๔ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๖๒-๙๖๔/๒๓๗. 
๑๓๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๗๖/๑๙๐. 



๕๕ 

เมืองกบิลพัสดุ์ เป็นถิ่นปิตุภูมิมาตุภูมิ หรือเรียกให้ง่ายว่าเป็นแผ่นดินเกิดของ
พระพุทธเจ้า  มีวัดสำคัญอยู่วัดหนึ่งคือ “วัดนิโครธาราม” หากแปลตามชื่อใน
ความหมายภาษาไทย แปลว่า “วัดไทร” นั่นเอง วัดนี้เป็นวัดที่พระพุทธบิดาและเหล่า
ศากยวงศ์ซึ่งเป็นหมู่พระญาติสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับมาสู่เมืองกบิลพัสดุ์เป็น
ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า๑๓๖  ในอรรถกถายังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการสร้าง
วัดนี้ไว้ด้วยโดยระบุว่าเป็นการสร้างโดยพระญาติทั้งสองฝ่ายจำนวนถึงหนึ่งแสนหกหมื่น
ตระกูล ประกอบด้วยพระญาติฝ่ายละแปดหมื่นตระกูล๑๓๗ หากเป็นจำนวนดังกล่าว 
แสดงว่าวัดนี้น่าจะเป็นวัดที่มีพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างที่มากและเพียงพอต่อจำนวน
พระภิกษุสงฆ์ที่จะพักได้แม้จะมีจำนวนมากและอรรถกถาก็ได้แสดงเครื่องหมายผ่าน
ขนาดของวัดว่าเป็น “มหาวิหาร” คือ นิโครธมหาวิหาร ซึ่งหมายถึงเป็นวัดที่ใหญ่โต๑๓๘ 

นิโครธมหาวิหาร จัดเป็นวัดที่ ๓ ในพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นหลังวัดเวฬุวัน
และวัดเชตวัน แต่สร้างก่อนวัดบุพพาราม๑๓๙  ในเมืองกบิลพัสดุ์มีวัดสำคัญเพียงวัด
เดียวได้แก่วัดนิโครธารามแห่งนี้  ตามความเห็นของ เลื่อน วรรณรัตต์ ว่าสาเหตุที่ไม่มี
วัดหลายแห่งเหมือนเมืองอื่น ๆ อาจเนื่องจากเมืองกบิลพัสดุ์ เป็นเมืองกสิกรรมเป็น
หลัก อาจไม่มีเศรษฐีหรือคนร่ำรวยที่จะสร้างวัดวาไว้มาก และแม้จะมีวัดเดียวก็คงไม่
หรูหราใหญ่โตดังวัดเวฬุวันและเชตวัน๑๔๐ แต่ในเมืองกบิลพัสดุ์ พวกเจ้าศากยะก็สร้าง
วิหารสำหรับเป็นที่พักของภิกษุสงฆ์รวมถึงพระพุทธเจ้าไว้หลายแห่ง เช่น คราวที่
พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาพระกระยาหารแล้ว จึงเสด็จเข้าไป
ยังวิหารของเจ้ากาลเขมกะศากยะ เพื่อทรงพักผ่อนในเวลากลางวัน และวิหารนี้ก็มี
เสนาสนะจำนวนมาก พระพุทธองค์ตรัสถามพระอานนท์ว่ามีภิกษุสงฆ์จำนวนมากมา
พักรวมกันที่นี่หรือ พระอานนท์กราบทูลรับว่าใช่ ทรงตักเตือนว่าการอยู่เป็นกลุ่ม เป็น

 
๑๓๖ ขุ.จริยา.อ. (บาลี) (ปรมัตถทีปนี) ๕. 
๑๓๗ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔. 
๑๓๘ “นิโครฺธมหาวิหาเร”. ดู ข.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔. 
๑๓๙ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๑๐๒. 
๑๔๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๔. 



๕๖ 

หมู่มากไม่เป็นทางให้เกิดความสงบสงัด ควรหลีกเร้นและอยู่ลำพัง จึงจะหาความสุข
จากการปฏิบัติได้๑๔๑ สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองกบิลพัสดุ์ ได้แก่ “สัณฐาคาร” 
ที่แม้จะไม่เป็นสังฆาราม แต่เป็นสถานที่ราชการที่สำคัญที่พระพุทธองค์เองได้เสด็จมา
เปิดอาคารแห่งนี้๑๔๒ เป็นสถานที่ราชการของพวกเหล่าศากยะที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับวัดนิ
โครธารามและเป็นโอกาสที่พวกเหล่าศากยะจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วย เช่น เจ้า
ศากยะพระนามว่าพระมหานาม ได้เข้าเฝ้าและถวายเภสัช (ยา) แก่พระภิกษุสงฆ์ตลอด
พระชนม์ชีพของพระองค์โดยเป็นการได้รับพุทธานุญาต๑๔๓ 
 

 

  วัดนิโครธาราม เมืองกบิลพสัดุ์ ประเทศเนปาล   
 

 
๑๔๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๔๓/๒๐๖. 
๑๔๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔/๒๒. 
๑๔๓ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๕๕/๔๙๑. 



๕๗ 

สถานที่ตั้ง 
นิโครธาราม ตั้งอยู่ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ จากการขุดค้น พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้พบสถูป

ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๘ เมตร ก่อด้วยอิฐแดง ปัจจุบันเรียกว่า กุดาน (Kudan) 
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกบิลพัสดุ์ ห่างจากลุมพินี ๒๗ กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้๑๔๔ 
เมืองกบิลพัสดุ์ เป็นเมืองที่ไม่มีถาวรวัตถุทางพุทธศาสนามาก แม้ตัวเมืองเองก็เช่นกัน
หากพิจารณาจากบันทึกของหลวงจีนฟาเหียน ที่ว่า “นครกบิลพัสดุ์ (เวลานี้) เห็นเป็นที่
รกร้างว่างเปล่าอนักว้างใหญ่ไพศาล ด้วยการถูกทำลายลงแล้วจนยับเยิน...” ๑๔๕  

 
พื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง 
วัดนิโครธารามเป็นวัดที่มีพื้นที่และลักษณะวัดที่ไม่มีโครงสร้างอะไรที่โดดเด่น 

ถึงกระนั้นพระเจ้าสุทโธทนะและเหล่าศากยะวงศ์อาจได้คำแนะนำจากพระกาฬุทายี
เถระ เพื่อจัดเตรียมเสนาสนะที่เหมาะสมและเป็นวัดที่ได้รับความเห็นชอบจากพระญาติ
ของพระพุทธองค์ทั้งสองฝ่าย หากคาดคะเนจากจำนวนตระกูลพระญาติ น่าจะเป็น
สถานที่พัก หรือไม่ก็มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับประชุมภิกษุสงฆ์ที่กว้างขวาง เช่น หอประชุม
สำหรับแสดงธรรม (พระพุทธองค์ทรงแสดงเวสันตรชาดก) สร้างวิหารที่พักสงฆ์ สร้าง
กุฎีที่ประทับสำหรับพระพุทธเจ้า บ่อน้ำ หรือสระน้ำ ตลอดถึงวัจกุฎี๑๔๖ หากพิจารณา
จากเรื่องราวในพระไตรปิฎก สิ่งปลูกสร้างก็ดี พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ภายในวัดก็ดี น่าจะ
พื้นที่ใช้สอยและเสนาสนะเพียงพอเหมาะสมกับภิกษุ อีกทั้งโดยฐานะแห่งกษัตริย์ พระ
เจ้าสุทโธทนะและเหล่าพระญาติย่อมจะจัดเตรียมและสร้างเสนาสนะที่ดีพร้อมไว้  

 
 

 
๑๔๔ พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย, หน้า ๒๑. 
๑๔๕ สุรินทราฤาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์), พระยา, แปลและเรียบเรียง, จดหมายเหตุแห่ง

พุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๒),หน้า ๑๒๒. 

๑๔๖ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๑๐๐-๑๐๑. 



๕๘ 

สภาพแวดล้อม 
วัดนิโครธาราม ไม่มีข้อมูลแห่งใดที่ระบุไว้ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นสวน แต่ที่

ชัดเจนคือมีลักษณะที่มีไม้ยืนต้นตามชื่อวัดคือต้นไทร และคงจะอาศัยกิ่งก้านสาขาของ
ต้นไทรนั้นเองที่แผ่รอบให้ร่มเงา หรือบังแดดบังฝนได้  ในคัมภีร์ญาโณทัย ระบุว่าวัดนิ
โครธารามแห่งนี้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอย่างน้อย ๕ พรรษา๑๔๗ ได้แก่ พรรษาที่ ๓-
๔,๑๕,๒๗-๒๘ ซึ่งแต่ละพรรษาที่เสด็จมาประทับ มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ เช่น ในพรรษาที่ ๓-๔ พระพุทธองค์ ทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดกแก่พระ
ประยูรญาติ และเป็นช่วงที่ทรงให้ราหุลกุมารและนันทกุมารได้บวชด้วย๑๔๘ ซึ่งตรงกับ
ข้อมูลในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกัน๑๔๙  นอกจากนี้ วัดนิโครธาราม ยังเป็นสถานที่ที่พระ
พุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะสิกขาบทที่เนื่องด้วยกลุ่มภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ เช่นสิกขาบทที่เกี่ยวกับภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้นางภิกษุณีซัก ย้อมจีวรให้ ทำให้นาง
ภิกษุณีไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม๑๕๐ และสิกขาบทอื่น ๆ อีกจำนวนมากที่เกี่ยวกับภิกษุสงฆ์
และภิกษุณีสงฆ์ซึ่งปรากฏในภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดแห่งนี้
เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง “กำเนิดภิกษุณี” ในพระพุทธศาสนา คราวที่พระนางมหาปชาบดี
โคตมีตัดสินใจและเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลถึงเจตนาที่จะสละชีวิตในวังเพื่อเข้าสู่วัดเป็นครั้ง
แรก แม้จะถูกพระพุทธองค์ทรงทัดทานในครั้งนี้ เมื่อพระองค์เสด็จเสด็จจากวัดนิโคร
ธารามไปสู่ไปเมืองเวสาลี นางพร้อมด้วยเหล่านางศากิยานีก็ยังเดินเท้าไปเฝ้าถึงที่
ประทับ ในที่สุด นางพร้อมเหล่าศากิยานีได้พระอานนท์เป็นสมณทูตกราบทูลแด่พระ
พุทธองค์กระทั่งได้รับพุทธานุญาตรับเป็นภิกษุณีในเวลาต่อมา๑๕๑ 

 
๑๔๗ เรื่องจำนวนพรรษา ที่มาของแหล่งข้อมูลแตกต่างกัน เช่น การจำพรรษาที่วัดนิโคร

ธารามของพระพุทธองค์ พระพุทธโฆษาจารย์ ผู้แต่งคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท และญาโณทัย ระบุไม่
ตรงกัน ในอรรถกถาธรรมบท ระบุเพียงหนึ่งพรรษาเท่านั้น แต่ในคัมภีร์ญาโณทัยระบุถึง ๕ พรรษา. 
ดู ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔. 

๑๔๘ ญาโณทยปกรณ์, หน้า ๔๓, ๕๐. 
๑๔๙ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑๘/๑๓๕. 
๑๕๐ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๐๑/๑๐๑. 
๑๕๑ วิ.จู. (ไทย) ๗/๑๕๓/๒๕๓. 



๕๙ 

อย่างไรก็ตาม วัดนิโครธาราม หรือวัดไทร เป็นวัดที่มีลักษณะทางภูมิทัศน์แบบ
ธรรมชาติอย่างชัดเจน เป็นพื้นที่สีเขียวคือมีไม้ยืนต้นที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เพราะ
ต้นไทรเป็นต้นไม้สำคัญในคราวที่พระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้ใต้
ต้นอชปาลนิโครธ๑๕๒ แต่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นเสนาสนะและวิหารที่พักก็คงตั้งอยู่ภายใน
บริเวณนั้น จากการทบทวนข้อมูลวัดนิโครธาราม  ซึ่งผู้สร้างพระญาติที่ ใกล้ชิด
พระพุทธเจ้ามาก่อนและถือว่าเป็น “วัดบ้านเกิด” ตามภาษาสามัญ มีประเด็นควร
วิเคราะห์ตามกรอบพ้ืนที่ ดังนี้  

๑. พื้นที่ทางกายภาพ 
วัดนิโครธาราม ไม่ปรากฏว่าเป็นวัดที่มีโครงสร้างหรือแบบแปลนในเชิง

สถาปัตยกรรม แต่มีลักษณะเป็นป่าตามชื่อวัด คือมีต้นไทรซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเป็นภูมิทัศน์
หลักของวัด จึงไม่มีลักษณะทางกายภาพอะไรที่ซับซ้อน หากจะมีอาคารรองรับก็คงเป็น
เพียงอาคารหลัก ๆ บางหลัง แต่จากการขุดค้นพบโครงสร้างสถูปขนาดใหญ่  
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๓๘ เมตร ก่อด้วยอิฐแดง แสดงว่าพื้นที่ที่เป็นอารามแห่งนี้มีสิ่ง
ปลูกสร้างขนาดใหญ่และอาจเป็นแกนกลางของอารามรวมอยู่ด้วย  

๒. พื้นที่ทางสังคม 
พื้นที่ทางสังคม อาจนับตั้งแต่จุดเริ่มของการสร้างวัด เนื่องจากเป็นความ

ร่วมมือของพระประยูรญาติที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถวาย กอรปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในวัดนิโครธาราม โดยเฉพาะการประชุมภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ที่เกิดขึ้น 
ณ วดันิโครธารามแห่งนี้ 

วัดนิโครธารามเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เด่นอีกวัดหนึ่งในพุทธกาล เนื่องจากพระ
พุ ทธองค์ ได้ท รงวางหลั กการ กฎ เกณ ฑ์ กติกาที่ เกี่ ยวกับความบริสุ ทธิ์ แห่ ง
พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมาก จำนวนสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ ทั้งสิกขาบท
ที่เนื่องมาจากกลุ่มภิกษุฉัพพัคคีย์ก็ดี กลุ่มภิกษุและภิกษุณีก็ดี  และอาจถือว่าเป็นคติที่

 
๑๕๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๔/๖. 



๖๐ 

พระพุทธองค์ได้ทรงสงเคราะห์พระญาติตามพุทธจริยาอย่างครบถ้วน๑๕๓ โดยพิจารณา
จากการเสด็จไป-มา และประทับอยู่ ณ วัดนี้รวมจำนวนถึง ๕ ครั้ง 

๓. พื้นที่ทางจิตวิญญาณ 
พื้นที่ทางจิตวิญญาณสำหรับวัดนิโครธาราม อาจพิจารณาได้จากการประชุม

พระญาติในคราวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเวสสันดรชาดก ทำให้กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์
ที่พลัดพรากห่างหายมาพบกัน๑๕๔ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสชำระความทุกข์ทางจิตใจอย่าง
สำคัญ วัดเป็นสถานที่หล่อหลอมพลังทางทางจิตใจที่เคยจางหายให้กลับคืนมาเข้มแข็ง
ได้ และที่สำคัญ วัดเป็นศูนย์กลางในการตั้งสติและสัมปชัญญะสำหรับบุคคลที่กำลัง
หลงลืมสติและสูญเสียความรู้สึกนึกคิดอย่างรอบคอบไป ดังกรณีที่พระพุทธองค์ทรงยก
เรื่องราวในอดีตชาติในเวสสันตรจริยา นอกจากนี้ วัดนิโครธารามยังเป็นแหล่งสนทนา
ธรรมที่นำไปสู่ความเข้าใจในศีล สมาธิ ปัญญาร่วมด้วย ดังเช่นคราวหนึ่ง เจ้าศากยะ
พระนามว่ามหานาม ได้ไปสนทนาและสอบถามกับพระโลมสกังภิยะซึ่งพักอยู่ ณ วัดนิ
โครธารามเรื่องวิหารธรรม หรือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระเสขะบุคคลกับพระพุทธเจ้า
ว่าเป็นธรรมเดียวกันหรือต่างกัน ทำให้กษัตริย์ศากยะเข้าใจในธรรมได๑้๕๕    
 

๕. วัดโฆสิตาราม เมืองโกสัมพี   
เมืองโกสัมพี ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำยมุนา๑๕๖ เป็นเมืองที่ปกครองโดยพระเจ้าอุเทน 

จัดว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นเมืองที่มีพุทธบริษัทและพระสงฆ์อยู่
จำนวนมาก มีคหบดีเศรษฐีใจบุญที่สร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏใน
คัมภีร์มีจำนวน ๓ วัด๑๕๗ ได้แก่ ๑) วัดโฆสิตาราม สร้างโดยโฆสกเศรษฐี ๒) วัดกุกกุฏา

 
๑๕๓ มิลินฺท. อ. (บาลี) ๑๖/๑๗๒. 
๑๕๔ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๑๗/๓๘๑; ชาตก.อ. (บาลี) ๑๐/๓๑๗. 
๑๕๕ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๓๖๙/๓๓๓. 
๑๕๖ หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี, ของดีในอินเดีย, หน้า ๑๕๘. 
๑๕๗ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๔๖, สารตฺถ. ฎีกา. (บาลี) ๓/๔๒/๖๖. 



๖๑ 

ราม สร้างโดยกุกกุฏะเศรษฐี ๓) วัดปาวาริการาม๑๕๘ สร้างโดยปาวาริกเศรษฐี๑๕๙  แต่
วัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวพุทธโดยมาก ได้แก่วัดโฆสิตาราม และเป็นศูนย์กลาง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคใต้ของอินเดียในครั้งพุทธกาล๑๖๐ อีกทั้งมีเรื่องสำคัญ
ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหลายเรื่อง เช่น เกิดเรื่องภิกษุสองฝ่าย คือฝ่าย
ธรรมกถึกกับฝ่ายวินัยธรแตกสามัคคีกัน กระทั่งพระพุทธองค์ต้องเสด็จหลีกไปประทับ
ในราวป่าปาลิไลยกะ๑๖๑  

มูลเหตุการสร้างวัดโฆสิตาราม ซึ่งสร้างโดยโฆสกเศรษฐีนั้นมีลักษณะเดียวกัน
กับที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดเชตวัน  คือโฆสกเศรษฐีได้เดินทางไปค้าขายที่เมืองสา
วัตถี ได้โอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และกราบทูลอาราธนาเสด็จไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ณ เมืองโกสัมพีบ้าง พระพุทธองค์ตรัสแนะให้จัดเตรียมสถานที่ไว้ 
เพียงตรัสว่า “ตถาคตทั้งหลาย สะดวกที่จะพัก ณ สูญญาคาร”๑๖๒ เมื่อเดินทางกลับ
เมืองโกสัมพี จึงได้สร้างเป็นชื่อโฆสิตารามขึ้น ส่วนแบบแปลนแผนผังวัด อาจไม่ยุ่งยาก
เพราะท่านโฆสกเศรษฐีได้เห็นแบบอย่างวัดเชตวันมาแล้ว๑๖๓ การจัดเตรียมของเศรษฐี
คือการจัดหาที่พักให้สมฐานะและสมพระเกียรติที่จะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า  

 
๑๕๘ ในคัมภีร์พระไตรปิฎก  เช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๘/๓๐๖ จะระบุชื่อว่า ปาวาริกัมพวัน  

(ปาวาริกะ+อัมพวัน) แปลว่าสวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี แต่เรียกชื่อให้ง่ายว่า ปาวาริการาม -
ผู้วิจัย  

๑๕๙ พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย, หน้า ๒๒๙. 
๑๖๐ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๑๑๐. 
๑๖๑ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๓๘/๒๔๕; ๒๔๙/๒๖๖. 
๑๖๒ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๔๖. 
๑๖๓ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๑๐๗. 



๖๒ 

 

  วัดโฆสิตาราม เมืองโกสัมพ ีรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย   
สถานที่ตั้ง 
เนื่องจากวัดโฆสิตารามเป็นวัดที่สร้างโดยเศรษฐี การเลือกพื้นที่และชัยภูมิจึง

น่าจะเหมาะสมเป็นที่พักของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวก โดยพิจารณาจากการที่
พระพุทธองค์เมื่อเสด็จประทับที่วัดแห่งนี้ สามารถจะเสด็จไปในตัวเมืองเพื่อบิณฑบาต
ได้๑๖๔  กล่าวคือเป็นสัปปายสถานที่สะดวก ไม่ลำบากในการเดินทาง อีกทั้งยังแสดงให้
เห็นว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ผู้สร้างเป็นเศรษฐี แต่เป็นสถานที่ที่ผู้คน
จำนวนมากและหลากหลายกลุ่มมาพบปะกัน ณ วัดแห่งนี้อยู่เสมอ  

พื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง 
จากการขุดค้นซากวัดโฆสิตาราม พบว่าเป็นอารามขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตเมือง 

พบพระพุทธรูป และสิ่งของมีค่าจำนวนมากยังพบซากอิฐที่ก่อเป็นลักษณะอาคารเป็น
กลุ่ม ๆ๑๖๕ รายละเอียดเรื่องถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ภายในวัดไม่ปรากฏ
ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง แต่มีหลักฐานสำคัญว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
แห่งหนึ่งกล่าวคือ พระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จมา ณ วัดแห่งนี้และได้ปักเสาหินไว้เป็น
หมุดหมายที่สำคัญไว ้

 
๑๖๔ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๗๐/๙๒. 
๑๖๕ พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย, หน้า ๒๒๙-๒๓๐. 



๖๓ 

สภาพแวดล้อม  
สืบเนื่องจากการที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองโกสัมพีหลายครั้ง ในคัมภีร์

ญาโณทัย ระบุว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาจำพรรษาที่ ๙ ณ วัดโฆสิตาราม (วิปการา
ราม)๑๖๖ วัดโฆสิตาราม เป็นวัดที่ผูกพันกับชาวเมืองโกสัมพีและพระพุทธเจ้ารวมถึง
พระสงฆ์สาวก และเป็นวัดในลักษณะเป็นศูนย์รวมชุมชน ประชาชนร่วมรับรู้รับทราบ
ความเป็นไปต่าง ๆ ในหมู่สงฆ์ ดังเช่นเรื่องทะเลาะกันระหว่างภิกษุชาวโกสัมพี ณ จุด
เริ่มที่วัดแห่งนี้ อุบาสกอุบาสิกาต่างร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ วัดโฆสิตา
ราม ถือว่าเป็นวัดที่ไม่มีภิกษุสาวกรูปใดอยู่จำพรรษาอย่างถาวร  พระพุทธองค์จะเสด็จ
ประทับ หรือพระสงฆ์สาวกรูปอื่น ๆ ก็สามารถพักอาศัยอยู่ได้  

คราวหนึ่ง พระอานนท์กับพระอุทายี ซึ่งมาพักอยู่ ณ วัดแห่งนี้ พระอุทายีได้
เดินไปถึงกุฎีที่พักของพระอานนท์และได้สนทนาธรรมหัวข้อ “อนัตตา” และต้องการ
ยืนยันคำตอบจากพระอานนท์อีกครั้งว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงว่ากายนี้เป็น
อนัตตา แล้ววิญญาณเป็อนัตตาด้วยหรือไม่  เช่น การที่ตากระทบกับรูป (จักขุวิญญาณ) 
จึงรู้ว่ารูป แต่เมื่อใดเหตุและปัจจัยดับ (ตา กับ รูป ไม่กระทบกันหรือไม่เกิดการรับรู้) 
จักขุวิญญาณย่อมดับ พระอานนท์ได้ยืนยันกับพระอุทายีโดยอธิบายไปโดยลำดับถึง
ความเป็นอนัตตาแห่งวิญญาณ ตั้งแต่จักขุวิญญาณถึงมโนวิญญาณ ที่เมื่อเกิดการ
กระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกจึงเกิดวิญญาณขึ้น และดับเมื่อเหตุและ
ปัจจัยดับหรือไม่มีผัสสะเกิดขึ้น๑๖๗ 
 

 
๑๖๖ ญาโณทยปกรณ์, หน้า ๔๘. 
๑๖๗ ดูรายละเอียด ใน อุทายีสูตร สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๐๐-๓๐๑/๒๐๑. 



๖๔ 

 

 เสาอโศก วัดโฆสิตาราม   
 

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์แวดล้อมอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้น ณ วัดโฆสิตาราม 
เช่น เรื่องพระนางมาคันทิยากับพระพุทธเจ้า พระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเท
นผู้ครองเมืองโกสัมพี พระนางมาคันทิยาเป็นมเหสีองค์ที่ ๓ (องค์ที่หนึ่งได้แก่ พระนาง
สามาวดี องค์ที่สองพระนางวาสุลทัตตา และองค์ที่สามพระนางมาคันทิยา) ได้ผูกใจเจ็บ
แค้นและพยายามหาช่องทางทำลายความน่าเชื่อถือในพระพุทธองค์ เช่น การจ้างวาน
ให้นักเลงอันธพาลเที่ยวด่าพระผู้มีพระภาคทั้งพระสงฆ์สาวกด้วยคำหยาบคาย กระทั่ง
พระอานนท์พระสงฆ์กราบทูลเพื่อให้เสด็จไปยังวัดอื่นเมืองอื่น แต่พระพุทธองค์ไม่ทรง
รับคำที่พระอานนท์ทูลขอ ทรงมีดำรัสตอบว่าขอให้อดทนประดุจช้างศึกลงสู่สงคราม 
พร้อมตรัสให้สติว่าเรื่องการด่าว่า หรือคำด่าต่าง ๆ นั้นไม่เกิน ๗ วันก็สงบเอง รวมทั้ง
ถือโอกาสก่อเหตุฆาตกรรมเผาทั้งเป็นมเหสีเอกซึ่งเป็นอริยสาวิกาที่องค์สำคัญใน
พระพุทธศาสนา กล่าวคือ พระนางสามาวดี๑๖๘ อีกทั้งมีเรื่องสำคัญที่เป็นชนวนให้พระ
เทวทัตผูกอาฆาตคิดบริหารคณะสงฆ์แทนพระพุทธองค์ ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมา

 
๑๖๘ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๔๗-๕๓. 



๖๕ 

ประทับที่วัดโฆสิตาราม และคงเห็นประชาชนต่างพากันถวายสักการะแด่พระพุทธองค์
และพระสงฆ์สาวก ดังคำรำพึงของพระเทวทัตวา่  

เราจะพึงยังใครหนอให้เลื่อมใส เมื่อผู้ใดเลื่อมใสต่อเราแล้วลาภสักการะเป็นอัน
มากจะพึงเกิดขึ้น ลำดับนั้น พระเทวทัตได้คิดต่อไปว่า อชาตสัตตุกุมารนี้แล ยังหนุ่ม ยัง
เจริญต่อไป ไฉนเราพึงยังอชาตสัตตุกุมารให้เลื่อมใส เมื่ออชาตสัตตุกุมารนั้นเลื่อมใสต่อ
เราแล้ว ลาภสกัการะเป็นอันมากจักเกิดขึ้น...๑๖๙ 

หลังจากนั้นจึงรีบเดินทางเข้าสู่เมืองราชคฤห์เพื่อไปยุยงพระเจ้าอชาตศัตรู เพื่อ
ทั้งหากลอุบายและหว่านล้อมผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้พระเจ้าอชาตศัตรูหลงเชื่อคำปั้น
แต่งทั้งหมดทุกประการ เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ และเป็นเรื่อ งราวที่
เกิดขึ้นในวัดโฆสิตารามคือพระสงฆ์สองฝ่ายก่อการทะเลาะวิวาทแตกเป็นสังฆเภท๑๗๐  

แต่การพักอาศัยอยู่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งที่มีความเป็นสัปปายะ ในทางตรงกัน
ข้ามอาจเป็นโอกาสให้คนอื่น ๆ เดินทางไปพบปะหารือจำนวนมากด้วย อาจทำให้เกิด
ความไม่สงบวิเวก หรือทำให้ไม่ได้พักผ่อนเท่าที่ควร คราวหนึ่งที่พระพุทธองค์เสด็จ
ประทับ ณ วัดโฆสิตาราม ผู้คนจำนวนมากและหลากหลายชนชั้น จึงทรงพิจารณาที่จะ
ปลีกพระองค์ออกไป ดังพระดำรัสตอนหนึ่งว่า “บัดนี้ เราแลเกลื่อนกล่นอยู่ด้วยภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกแห่ง
เดียรถีย์ อยู่ลำบากไม่ผาสุก ถ้ากระไรเราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้ เดียวเถิ ด๑๗๑ 
สภาพแวดล้อมของวัดแม้จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญหรือมีความสัปปายะด้าน
กายภาพ แต่องค์ประกอบด้านบุคคลอาจสำคัญกว่าดังพุทธรำพึง 

จากการทบทวนข้อมูลวัดโฆสิตารามโดยสังเขป  และเป็นวัดหนึ่ งใน
พระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์แวดล้อมที่สำคัญเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้ มีประเด็น
ควรวิเคราะห์ตามกรอบพื้นที่ ดังนี้  

๑) พื้นที่ทางกายภาพ 

 
๑๖๙ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๘-๓๔๙/๑๓๔. 
๑๗๐ ดูรายละเอียด ใน วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๓๘/๒๔๕; ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๔๙-๖๐. 
๑๗๑ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๙๗/๑๑๖. 



๖๖ 

เมื่อกล่าวถึงพื้นที่ทางกายภาพ วัดโฆสิตาราม ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือภูมิทัศน์ที่
โดดเด่นดังเช่นวัดอื่น ๆ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ
แห่งหนึ่งและเป็นพุทธสถานที่มีการกล่าวถึงไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้งตามข้อมูลที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก๑๗๒ แต่ละแห่งที่ปรากฏคำว่าโฆสิตาราม จะมีเหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงได้ว่าวัดนี้อยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม 
การคมนาคมสะดวก เมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นจึงมีประชาชน และคนอื่น ๆ เดินทางมา ณ 
วัดนี้โดยไม่ติดขัดหรือลำบากและจัดว่าเป็นวัดที่ใหญ่อีกวัดหนึ่งในเมืองโกสัมพี 

 
๒) พื้นที่ทางสังคม 
วัดโฆสิตาราม เป็นวัดที่ประชาชนรับรู้รับทราบเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคราวที่ภิกษุสงฆ์ก่ออธิกรณ์ แตกความสามัคคี ทำให้เกิดความมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของภิกษุสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก และสะท้อนถึงการรับทราบ
ความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของภิกษุสงฆ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้จากเรื่องต่าง ๆ และ
เป็นการเปิด “พรมแดน” ระหว่างกำแพงวัดกับรั้วบ้านเข้าหากันได้โดยผ่านความร่วม
รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหา 

๓) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ 
การที่วัดเป็นที่รวมของชุมชน หรือบุคคลที่หลากหลายก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง

ของการขาด “พื้นที่ส่วนตัว” เพื่อหลีกเร้นอยู่อย่างสงบของผู้อยู่อาศัย ดังคราวที่พระ
พุทธองค์เสด็จประทับที่วัดนี้และมีพุทธประสงค์จะหลีกเร้นอยู่โดยลำพังพระองค์เอง 
แต่เนื่องด้วยมีพระราชา อำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงอุบาสกอุบาสิกาคอยรอเวลาหรือหา
จังหวะเข้าเฝ้าอยู่ เพื่อต้องการหลีกหรือปลีกพระองค์ในบางเวลาพระพุทธองค์จึงทรง
หาโอกาสหลีกเร้นเป็นบางคราว ในขณะเดียวกัน วัดแห่งนี้ก็เป็นศูนย์รวมการพบปะ
สนทนาระหว่างพระพุทธเจ้า ภิกษุสงฆ์สาวกและประชาชนอยู่เสมอ และเรื่องที่สนทนา

 
๑๗๒ จำนวนครั้งนี้ ลองสืบค้นจากพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(BUDSIR) โดยใช้คำสำคัญว่า “โฆสิตาราม” จำนวนตำแหน่งที่ปรากฏ มี ๕๐ และจำนวนเล่มที่พบมี 
๑๙ เล่ม  



๖๗ 

ล้วนเป็นเรื่องที่พัฒนาจิตและปัญญา เรื่องที่ชวนให้เข้าใจแก่นแท้ของหลักคำสอนใน
พระพุทธศาสนาอันแสดงให้เห็นว่าพื้นที่วัดนั้นแตกต่างจากพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนตามนัย
ยะนี ้

 
๖. วัดอัมพปาลีวัน แคว้นวัชชี  
เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า  อารามหรือวัดในพระพุทธศาสนาในเมืองแห่ง
นี้ปรากฏว่ามีเพียงวัดเดียวเท่านั้น ได้แก่ วัดอัมพปาลีวัน๑๗๓  และเมื่อสืบค้นจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก มักพบว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปเมืองเวสาลี จะเสด็จประทับ ณ กูฏา
คารสาลา ที่ป่ามหาวันหลายคราว เช่น คราวที่เสด็จประทับแล้วพระน้านาง หรือพระ
นางมหาปชาบดีโคตมีพร้อมด้วยเหล่านางศากิยานีที่มีประสงค์อย่างแรงกล้าเพื่อขอบวช
เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา นางได้เดินทางด้วยเท้าเปล่าจนปวดระบม พระวรกาย
เต็มไปด้วยฝุ่นเลอะเทอะเปรอะเปื้อน   มาถึง ณ ที่ประทับเพื่อขอเข้าเฝ้า พระอานนท์
ได้อาสานำความกราบทูล ทำให้นางได้มีโอกาสเป็นภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนา
และของโลก๑๗๔ 

แม้ว่าในเมืองนี้จะมีเจ้าลิจฉวี ซึ่งแม้จะมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็
ตาม แต่มีหญิงงามคนหนึ่ง ชื่อ “อัมพปาลี” ซึ่งประกอบอาชีพเป็นหญิงงามเมือง เธอ
เป็นสตรีที่ไม่เพียงมีความงามทางเรือนร่างเท่านั้น แต่เธอยังมีความสามารถหลากหลาย 
เช่น การฟ้อนรำ การร้อง และด้านดนตรี ส่วนค่าตัวของนางอยู่ที่  ๕๐ กษาปณ์ต่อคืน 
ดังข้อความว่า “เป็นสตรีทรงโฉมสคราญตาน่าเสน่หา ประกอบด้วยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง 
ชำนาญในการฟ้อนรำ ขับร้อง และประโคมดนตรี”๑๗๕  เมื่อตรวจสอบจากคัมภีร์ 
พบว่าการที่นางมีความงามเป็นเลิศ ถูกเลือกให้เป็นหญิงงามเมือง และมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนานั้น ความงามของเธอ พระเจ้าพิมพิสารยังเคยได้ทรงปลอมพระองค์ไป

 
๑๗๓ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๑๑๓. 
๑๗๔ วิ.จู. (ไทย) ๗/๕๑๔/๒๕๓.  
๑๗๕ วิ.ม. (ไทย) ๕/๑๒๘/๑๓๔. 



๖๘ 

ร่วมอภิรมย์ด้วย กระทั่งนางตั้งครรภ์คลอดทารกคนหนึ่ง ต่อมาชื่อว่าวิมลโกณฑัญญะ 
เด็กคนนี้เมื่อเติบโตขึ้น ได้มีโอกาสพบและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าคราวที่พระพุทธ
องค์เสด็จมาเมืองเวสาลีจึงทูลขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  ส่วนนางอัมพา
ปาลีช่วงท้ายของชีวิตในตอนวัยชรา นางได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระลูกชาย (วิมล
โกณฑัญญะเถระ) ได้เจริญวิปัสสนา พิจารณาความแก่ชราของสังขาร เกิดความสังเวช 
เห็นความไม่เที่ยงของสังขาร ความผันแปรและความไม่มีแก่นสาร รู้แจ้งในไตรลักษณ์
จิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด๑๗๖ 

ในเถรีคาถา นางได้เล่าถึงอดีตชาติของเธอเองว่าเคยได้เกิดเป็นเป็นภคินีของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสยึดธรรมไว้เหนือศีรษะ
ประดุจมงกุฏสวมไว้บนศีรษะ ได้ถวายมหาทานและตั้งความปรารถนาให้มีรูปสมบัติใน
กัปป์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี นางเกิดเป็นธิดาในสกุลพราหมณ์ เกิดโทสะและ
ด่าว่าภิกษุณีผู้เป็นอรหันต์หมดกิเลส ด้วยผลแห่งกรรมนั้นนางจึงเกิดเป็นหญิงแพศยา 
รับทุกข์ทรมานมาหลายภพชาติ  ชาติก่อนชาติสุดท้ ายนี้ นางได้ เกิดเป็นสัตว์
โอปปาติกะ๑๗๗ติดอยู่กับกิ่งมะม่วง นางจึงได้ชื่อว่าอัมพปาลีด้วยเหตุนั้น โดยคนดูแล
พระราชอุทยานของกษัตรยิ์เมืองเวสาลี คนสวนจึงนำเด็กไปถวายกษัตริย์และได้ชื่อ
ตามนั้น๑๗๘   

ผลแห่งการเป็นพุทธสาวิกามาก่อนนั่นเอง ในชาติปัจจุบัน นางอัมพปาลีเมื่อได้
ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จ ณ หมู่บ้านโกฏิ แขวงเมืองเวสาลา นางจึงจัดเตรียมยวดยาน
พาหนะอย่างอลังการเพื่อจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อใกล้ถึงที่ประทับนางได้
ลงจากยานและเดินด้วยเท้าเปล่าเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม
ให้ฟัง นางมีความเลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้น เมื่อจบการฟังธรรมจึงกราบทูลอาราธนา

 
๑๗๖ ขุ.เถรี.อ. (บาลี) ๒๗๐/๒๖๙. 
๑๗๗ คำว่า เกิดเป็นโอปปาติกะ ในที่นี้ น่าจะหมายถึงเป็นเด็กทารกในทันที ในทำนองว่ามี

คนนำเด็กทารกมาทิ้งไว้ที่โคนต้นมะม่วง จนกระทั่งคนสวนมามาพบ จึงนำไปถวายกษัตริย์ชูชุปเลี้ยง
ไว้ 

๑๗๘ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๗๙/๒๘๓; ขุ.เถรี.อ. (บาลี) ๒๕๑/๒๖๒. 



๖๙ 

พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เพื่อรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น หลังจากที่พระพุทธองค์
และหมู่ภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารแล้ว นางได้กราบทูลที่จะยกสวนมะม่วงของนางถวายให้
เป็นสังฆารามแด่พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงรับแล้ว เสด็จดำเนินต่อไป และ
ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวันเขตเมืองไพศาลี๑๗๙  วัดอัมพาปาลี จึงเป็นวัดที่
สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของหญิงโสเภณีที่มีทรัพย์ในระดับเป็นเศรษฐินีและมีศรัทธาใน
พระรัตนตรัยอย่างมั่นคง 

ในคัมภีร์เล่าให้ฟังถึงวิธีที่จะได้โอกาสอาราธนาให้พระพุทธเจ้า พร้อมทั้ง
พระสงฆ์สาวกรับนิมนต์ของตนเมื่อทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมายังอัมพปาลีวัน 
สวนของนางอัมพปาลี ตอนที่ยังนางยังไม่ได้ยกสวนถวายให้เป็นวัด ในขณะเดียวกันกับ
ที่ฝ่ายเจ้าลิจฉวีเองก็ทราบข่าวเช่นกัน ต่างจึงเร่งรีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ระหว่าง
ทางนางซึ่งเดินทางด้วยยานพาหนะอย่างมุ่งมั่น ในระหว่างทางจบพบกับขบวน
ยานพาหนะของพวกเจ้าลิจฉวีเช่นกัน ซึ่งต่างแต่งองค์ทรงเครื่องประดุจชาวเทพสวรรค์
เพื่อหวังจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่นางอัมพปาลีได้ใช้กโลบายให้รถหรือยานพาหนะของ
นางกระทบ กระแทก (อาจเรียกภาษาปัจจุบันว่าเฉี่ยวชน) กับขบวนรถของเจ้าลิจฉวี มี
การปะทะคารมกันเล็กน้อย แต่ในที่สุดนางก็ไปถึ งที่ประทับก่อนและอาราธนา
พระพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่ขบวนเจ้าลิจฉวีมาถึงทีหลัง จึงไม่ได้โอกาส
อาราธนา จึงต่างกล่าวกันว่าพวกตนถูกนางอัมพปาลีหลอกแล้ว โดยการทำให้ขบวน
ล่าช้า๑๘๐ เรื่องเล่าดังกล่าวได้สะท้อนว่านางเป็นหญิงที่มีความมุ่งมั่นและศรัทธาอย่าง
มาก และถือว่าการได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งแม้
ความยิ่งใหญ่ของพวกเจ้าลิจฉวีมาทาบทับก็มิอาจลดทอนความศรัทธาในตัวเธอได้ 

สถานที่ตั้ง 
วัดอัมพปาลีวัน ตั้งอยู่เขตเมืองเวสาลี แต่ไม่ใช่ในภายในเมือง เพราะเป็นสวน

และเป็นสถานเริงรมย์มาก่อน ในเมืองเวสาลี แคว้นวัชชีมีที่พักอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ คือ 
“กูฏาคาร” หรือ กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน ที่พวกเจ้าลิจฉวีสร้างรับรองแขกเมืองที่มา

 
๑๗๙ วิ.ม. (ไทย) ๕/๗๗/๗๖-๗๗; สํ.อ. (สารตฺถ.) (บาลี) ๓/๓๖๗/๒๔๗. 
๑๘๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๑-๙๒/๙๙-๑๐๑. 



๗๐ 

เที่ยวออกล่าสัตว์ น่าจะเป็นที่ประทับสลับกันไปในคราที่พระพุทธองค์เสด็จมาเมืองเว
สาลี๑๘๑ แต่ศาลาแห่ งนี้ ก็ ไม่ปรากฏว่าพวกเจ้าลิ จฉวียกให้ เป็นวัดถวายไว้ ใน
พระพุทธศาสนา มหาวันจึงเป็นของรัฐบาลอยู่เชิงเขาหิมาลัย นอกเมือง เวสาลี ๑๘๒ 
อย่างไรก็ตาม พวกเจ้าลิจฉวีซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ไม่ได้หวงห้ามที่จะ
ให้พระพุทธองค์เสด็จมาประทับที่นี่ และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากเจ้าลิจฉวีต่างได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าและได้สนทนาธรรมกับพระพุทธองค์ เช่น การสนทนาธรรมเรื่องท้าว
สักกะกับเจ้าลิจฉวีชื่อมหาลี ซึ่งเป็นที่มาของคุณธรรมที่ทำให้ได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ที่
เรียกว่า “วัตตบท ๗”๑๘๓  

พื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง 
วัดอัมพปาลีวัน ซึ่งเป็นสวนมะม่วงตามชื่อนั้น เดิมทีคงเป็นที่รับรองแขกต่าง

เมืองจากที่ต่าง ๆ ที่มารับบริการจากนาง หรือเป็นสถานเริงรมย์มาก่อนนั่นเอง๑๘๔  
ลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์ของเมืองเวสาลี จัดว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมพรั่ง 
สมบูรณ์ทั้งสิ่งปลูกสร้าง อาหารเพียงพอ มีความเป็นธรรมชาติสูง มีสวนน้ำ มีสวน
ดอกไม้จำนวนมาก ดังข้อความในคัมภีร์พระไตรปิฎกตอนหนึ่งที่ระบุว่า “พระนครเว
สาลี เป็นบุรีที่มั่งคั่ง กว้างขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาได้ง่าย มีปราสาท 
๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม้ ๗ ,๗๐๗ แห่ง มีสระโบกขรณี 
๗,๗๐๗ สระ”๑๘๕ และการที่นางอัมพปาลีเป็นเจ้าของสวนแห่งหนึ่ง น่าจะเป็นสวนที่มี
อาณาบริเวณที่กว้างพอสมควร สามารถจะสร้างอาคาร เรือนรับรองไว้ครบครัน หรือไม่
ก็มีอาคารเดิมบ้างอยู่แล้ว ในคัมภีร์ไม่ปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจนว่าวัดอัมพปาลีวัน  มี
ขนาด หรือมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้าง แต่น่าจะพอสันนิษฐานจากสถานะทางการเงินของ

 
๑๘๑ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๑๑๓. 
๑๘๒ หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี, ของดีในอินเดีย, หน้า ๑๕๓. 
๑๘๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๙๑๒-๙๑๔/๓๒๐-๓๒๑. 
๑๘๔ เลื่อน วรรณรัตต์, เรื่องพระอารามครั้งพุทธกาล, หน้า ๑๑๔. 
๑๘๕ วิ.ม. (ไทย) ๕/๑๒๘/๑๓๔. 



๗๑ 

นางเอง และความศรัทธาที่เธอมีต่อพระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์คงได้สร้างเสนาสนะที่
เพียงพอรองรับพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์สาวกไว้อย่างเป็นสัปปายะ 

สภาพแวดล้อม 
ด้วยสภาพการเป็นสวนมะม่วงมาก่อน ดังนั้น ด้านภูมิทัศน์ หรือการเป็นสวน

มะม่วงจึงช่วยแสดงภาพได้ว่าวัดแห่งนี้มีความร่มรื่นไม่น้อย ในอัมพปาลิสูตร  กล่าวถึง
สาระสำคัญว่าวัดแห่งนี้พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมสำคัญ คือสติปัฏฐาน ๔ แก่ภิกษุ
ทั้งหลายในหลายวาระ  ตรัสให้ภิกษุตระหนักถึงการใช้สติในการปฏิบัติธรรม คือในกาย 
เวทนา จิต และธรรมอย่างลึกซึ้ง๑๘๖ ซึ่งน่าจะเนื่องมาจากการมายังสถานที่ในลักษณะ
นั้น คือเป็นสถานเริงรมย์ จำต้องให้ภิกษุสำรวมอิริยาบถต่าง ๆ ให้มีสติสัมปชัญญะ
กำกับอยู่กับตัวเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ยืน นั่ง นอน เหยียด คู้ เหลียว หรือแม้การ
ขบฉัน พระพุทธองค์จึงได้ตรัสกับภิกษุก่อนที่จะเสด็จมายังอัมพปาลีวัดสวนของนางอัม
พปาลี   

กล่าวถึงเมืองเวสาลี แม้จะไม่มีวัดมากมายเหมือนเมืองอื่น แต่มีอารามมีที่พัก
ของนักบวชอื่น โดยเฉพาะ “กูฏาคารศาลา” ของพวกเจ้าลิจฉวี ซึ่งหากเป็นอาคารพัก
แรมสำหรับแขกที่มาเที่ยวล่าสัตว์ในเมืองแล้ว น่าจะเป็นที่พักสาธารณะด้วย เพราะ
พระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่กูฎาคารศาลาบ่อยครั้งมากหากเสด็จมายังเมืองเวสาลี 
ลักษณะอาคารน่าจะเป็นยอดหรือชั้น ๆ มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับพักได้พอสมควร ดังพุทธ
พจน์ในกูฏาคารสูตร ที่พระพุทธองค์ตรัสอุปมาธรรมกับยอดหรือชั้นของอาคารที่
เรียกว่ากูฎาคารโดยได้ทรงได้ยกลักษณะ หรือส่วนประกอบการสร้างอาคารมาเป็น
อุปมากับหลักธรรม ทรงอุปมาว่าบรรดาอกุศลธรรมทั้งหมดย่อมรวมเข้าในอวิชชา 
อวิชชาเป็นยอดแห่งอกุศลธรรมฉันใด ยอด (กูฏะ-ยอด) ของอาคารก็เป็นที่รวมไว้ของ
กลอน หรือยอดของอาคารนั้นเป็นที่รวมของกลอนฉันนั้น ดังนั้น ภิกษุพึงดำรงตนด้วย
ความไม่ประมาท๑๘๗ นอกจากนี้ยังมีเวฬุวคามอีกแห่งหนึ่งในเมืองเวสาลีที่พระพุทธองค์
เสด็จไปประทับหลังจากประทับที่อัมพปาลีวันแล้ว แต่เวฬุวคามก็อาจเป็นสถานที่พัก

 
๑๘๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๖๗๘-๖๘๔/๑๖๒-๑๖๓. 
๑๘๗ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๖๒/๒๙๘. 



๗๒ 

รับรองที่ไม่ใหญ่โตนักหากพิจารณาจากพุทธดำรัสตรัสหลังออกจากวัดอัมพปาลีวันมา 
โดยพระพุทธองค์ตรัสภิกษุอื่น ๆ แยกย้ายไปพักยังที่ที่รู้จักกันและเวฬุวคามแห่งนี้เป็น
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรหนักและเป็นพรรษาสุดท้ายเนื่องจากพระพุทธองค์
ทรงมีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษาแล้ว๑๘๘ ดังนั้น สภาพแวดล้อมทั้งในตัววัดอัมพปาลีวัน 
รวมถึงสถานที่ใกล้เคียงเช่น กูฏาคารศาลา ในป่ามหาวัน จึงมีสภาพเป็นป่า เป็นสวน 
แม้จะไม่มีอาคารสิ่งปลูกสร้างอะไรใหญ่โตเช่นกับ    วัดเชตวันและวัดบุพพารามก็ตาม  
 จากการทบทวนข้อมูลวัดอัมพปาลีวัน  ซึ่งผู้สร้างเป็นผู้หญิงพิเศษ เนื่องจาก
นางประกอบอาชีพเป็นหญิงโสเภณี มีประเด็นควรวิเคราะห์ตามกรอบพื้นที่ ดังนี้  

๑) พื้นที่ทางกายภาพ 
วัดอัมพปาลีวัน เป็นพื้นที่พ้นจากกรอบคิดทั่วไป คือเคยเป็นสถานเริงรมย์เชิง

โลกีย์วิสัยมาก่อน เป็นพื้นที่สวนและมีบริเวณที่กว้างขวางเพียงพอ เสนาสนะที่สร้าง
เพิ่มเติมก็เอื้อประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสม หากพิจารณาเท่าที่หลักฐานแสดงไว้ 
วัดนี้เป็นสถานที่รื่นรมย์โดยธรรมชาติอยู่แล้ว และเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมาก่อน ดังนั้น 
พื้นที่แห่งนี้จึงน่าจะมีความเป็นสัปปายะที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเช่น ทำเลที่ตั้ง การ
คมนาคม เพราะการเป็นสถานที่พิเศษ นางอัมพปาลีย่อมต้องจัดหาและบริหารจัดการ
ไว้อย่างพิเศษมาก่อนแล้ว 

๒) พื้นที่ทางสังคม 
แม้ว่าเจตนาเดิมของนางอัมพปาลี ที่ได้ยกสวนเป็นวัดนั้นก็เพื่อให้ตนสะดวกแก่

การเข้าเฝ้าฟังธรรมพระพุทธเจ้า แต่ก็ได้เอื้อประโยชน์ทางอ้อมแก่ประชาชนชาวเมือง
ไพศาลีทั่วไปด้วย แต่สิ่งที่สะท้อนถึงความเป็น “พื้นที่ทางสังคม” อีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือ
การแสดงบทบาทของสตรีที่มีต่อพระพุทธศาสนาและเป็นสตรีที่ประกอบอาชีพนคร
โสเภณี สามารถทำให้บรรดาเจ้าลิจฉวีต่างยอมรับในความหาญกล้าในการสร้างวัดนี้ 
และเท่ากับเป็นการเปิดพื้นที่ทางพระพุทธศาสนาสำหรับสตรีอย่างมีนัยยะสำคัญ 

๓) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ 

 
๑๘๘ ที.ม. (ไทย)๑๐/๙๑-๙๓/๙๙-๑๐๒. 



๗๓ 

ห ลั งจ ากที่ ส วน สถาน เริ งรม ย์ ได้ แป รสภ าพ เป็ น อาราม ห รื อ วั ด ใน
พระพุทธศาสนา สิ่งที่สะท้อนในเชิงจิตวิญญาณหรือปัญญานั้นแสดงผ่านจากตัวนาง
อัมพาปาลีเองก่อน นางได้ทุ่มเทและสละชีวิตอันสุขสบายเพื่อหันหน้าเข้าหาพุทธธรรม
เพื่อแสวงหาแก่นแท้ในชีวิต ประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ในชีวิตทำให้เธอหลุดพ้น
จากความงามทางร่างกายจนกระทั่งได้พบกับความงามในสาระธรรมและหลุดพ้นจาก
กิเลสมลทินได้ในที่สุด แต่โดยนัยยะพื้นที่แล้วไม่แตกต่างจากวัดอื่น ๆ ในพุทธกาล คราว
ใดที่พระพุทธองค์เสด็จประทับที่วัดนี้พร้อมภิกษุทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงสอนธรรม
ภิกษุให้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องจริงจัง ตรัสให้ภิกษุสำรวม ตั้งมั่น มี
สติสัมปชัญญะพิจารณากายใจอยู่เสมอ๑๘๙ ทรงสอนให้ภิกษุตั้งอยู่ในศีล สมาธิ และ
ปัญญาเพื่อนำจิตให้พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย๑๙๐ ดังนั้น เมื่อพระพุทธองค์ประทับ
อยู่กับภิกษุทั้งหลายก็จะทรงถือโอกาสสอนภิกษุสาวก และเมื่อประชาชนเข้าเฝ้าก็จะ
ทรงสนทนาตามสมควรแก่โอกาส วัดนี้จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่ขยายการพัฒนาและส่งเสริม
จิตและปญัญาแก่ภิกษุสาวกและประชาชนทั่วไป 

สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาแนวคิดโครงสร้างและลักษณะของวัดในพุทธกาล จะ
พบว่าในแง่ภูมิทัศน์และสิ่งปลูกสร้างหรือถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดนั้นไม่มีอะไร
ซับซ้อนหรือยุ่งยาก เป็นแต่ยึดหลักการใช้สอยประโยชน์เป็นที่ตั้ง และอาศัยพื้นที่ซึ่งมี
ธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เช่น วัดเวฬุวัน วัดเชตวัน วัดนิโครธาราม หรือแม้กระทั่ง
วัดอัมพปาลีวันที่อาศัยความเป็นธรรมชาติช่วยปรับภูมิทัศน์ให้  มีเพียงบางวัดที่ต้อง
อาศัยหลักทางสถาปัตยกรรมมาช่วย เช่น วัดบุพพารามที่ปลูกสร้างในรูปแบบปราสาท 
หรืออาคารเป็นชั้น ๆ แต่ต้องยึดประโยชน์ใช้สอย และให้ร่มเงาในเวลาพักผ่อน
นอกเหนือจากการพักอยู่ในห้องพักในปราสาทส่วนนี้จึงแสดงถึงลักษณะทางกายภาพ 
หรือพื้นที่ที่จับต้องได้ เห็นได้ด้วยสายตา แต่ต้องเป็นมิติที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตและ
ปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิภาวนา และผู้อยู่อาศัยก็ไม่ยึดติดหรืออาลัยใน
สถานที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจพิจารณาตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อ

 
๑๘๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๙๘. 
๑๙๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๒/๑๐๑. 



๗๔ 

ที่หนึ่งในจำนวนสิบข้อ คือไม่ควรกังวลยึดติดกับที่อยู่ เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการ
เจริญสมาธิภาวนา๑๙๑  และมุ่งความเป็นเขตการละอกุศล (ปหานาราม) และเจริญกุศล 
(ภาวนาราม) 

สำหรับพื้นที่ทางสังคม จะพบว่าวัดในพุทธกาลเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เด่นชัด
มาก การใช้สอยก็ไม่ยึดว่าต้องเป็นเสนาสนะสำหรับใครคนใดคนหนึ่งหรือสำหรับ
พระพุทธเจ้า แม้ว่าผู้สร้างจะประสงค์หรือแสดงเจตนาถวายแด่พระพุทธองค์ก็ตาม ทำ
ให้วัดกลายเป็น “พื้นที่เปิด” หรือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทำให้รู้สึกว่าวัดเป็นสถานที่ให้
โอกาสแก่สังคม ชุมชน  และเป็นพื้นที่เสมอภาคทางเพศสภาพคือไม่จำกัดว่าต้องเป็น
บุรุษเท่านั้น แต่สตรีก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะสร้างวัดเช่น นางวิสาขา นางอัม
พปาลีที่สามารถจะกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนหรือพระพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกับบุรุษ 
วัดในพุทธกาลจึงเป็นพื้นที่ทางสังคมอย่างเปิดเผยและเติมเต็มศักยภาพของคนทุกชน
ชั้น 

ส่วนพื้นที่ทางจิตวิญญาณ  หรือพื้นที่ทางจิตและปัญญานั้นเป็นพื้นที่ เชิง
นามธรรมที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติที่หวังหลุดพ้นจากกิเลส นอกจากพื้นที่วัดจะเป็นศูนย์
รวมสำหรับคนที่มีความทุกข์ หรือผู้ที่หวังความสุข แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนคือ
พื้นที่วัดเป็นแหล่งพัฒนาจิตใจและปัญญา การเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การ
พัฒนาจากปุถุชนสู่อริยชนล้วนอิงอาศัยวัดโดยมีกัลยาณมิตรเป็นผู้ให้คำแนะนำ  จำนวน
วัดในพุทธกาลที่เพิ่มขึ้นเป็นลักษณะค่อย ๆ เพิ่มและยึดพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นมากกว่า
จะรวมกันในพ้ืนที่เดียว 

ดังนั้น แนวคิดโครงสร้างและลักษณะของวัดในพุทธกาล เมื่อพิจารณาตาม
กรอบพื้นที่ทั้งสามรูปแบบนั้นจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ทางจิตและปัญญาจะเป็นเป้าหมาย
หลัก เพราะเสนาสนะหรือที่อยู่อาศัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาจิตใจและปัญญา ซึ่งตรงกับพุทธพจน์ที่ว่า “ปนฺตญฺจ สยนาสนํ” หมายถึง 
อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัด ไม่วุ่นวายและคลุกคลีกับหมู่ชาวบ้านจนหาความสงบหรือไม่มี
เวลาปลีกตัวเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา และเมื่อได้อยู่ในอาศัยในที่สงบสงัดแล้วก็จะได้

 
๑๙๑ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๒๖/๑๓๑; วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๑๒ 



๗๕ 

โอกาสใส่ใจฝึกฝนจิตใจให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามหลัก “อธิจิตฺเต จ อาโยโค -การประกอบ
ความเพียรในอธิจิต”๑๙๒  

ในขณะเดียวกัน ที่พักอาศัยซึ่งเรียกว่าอารามก็ดี วิหารก็ดี นอกจากจะเริ่มจาก
ความเรียบง่ายก่อน คือการพัฒนาให้เป็นที่พักอาศัยเฉพาะสำหรับบรรพชิตที่แยก
ต่างหากจากคฤหัสถ์แล้ว การทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะ คือสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้า
ไปพบปะสนทนาดังความริเริ่มของพระเจ้าพิมพิสารที่ทรงยกสวนเวฬุวันให้เป็น
เสนาสนะในพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกัน เมื่อมีเสนาสนะเป็นสัดส่วนแล้วย่อม
อำนวยความสะดวกหลายอย่างตามมา เช่น ความสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จ
ประทับ ความสะดวกสำหรับประชาชนที่จะเข้าเฝ้าเนื่องจากมีสถานที่เป็นหลักแหล่ง 
การมีเสนาสนะเป็นเพียงสื่อสะพานให้สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้ 
ทั้งนี้  พื้นที่ทางจิตและปัญญาจะบรรลุได้ต้องอาศัยพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทาง
กายภาพประกอบร่วมกันไป พระพุทธองค์ รวมถึงภิกษุสงฆ์สาวกย่อมแสดงบทบาท
หน้าที่เพื่อสังคม คำนึงประโยชน์สุขเพื่อมหาชนโดยมีวัดเป็นแหล่งแสดงศักยภาพอย่าง
เต็มที๑่๙๓ 
 

ประเภทของวัด 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๓๕ กำหนดไว้

ว่า วัดมี ๒ ชนิด๑๙๔ คือ 

 
๑๙๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ จารึกธรรม, หน้า ๑๒๗-๑๒๘. และดู 

ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๔/๕๗; ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๔/๓๙. 
๑๙๓ อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการ

เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”, รายงานวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๐), หน้า ๕๕ – ๖๒.  

๑๙๔ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธสถานสถาปัตยกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๙- ๑๔. 



๗๖ 

๑. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพื้นที่ที่
พระสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อใช้จัดตั้งวัดขึ้น แต่ในทางปฏิบัตินั้น
เป็นการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะบริเวณที่ตั้งพระอุโบสถเท่านั้น วัดที่ ได้
พระราชทานวิสุงคามสีมา ถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
วัดประเภทนี้ยังแยกออกเปน็ ๒ ประเภท คือ 

๑.๑ วัดหลวงหรือพระอารามหลวง หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์หรือ
พระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือวัดที่รัฐบาลหรือราษฎรทั่วไปสร้างขึ้น แล้วทรงรับไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่เดิมนั้นยังไม่มีการจัดแบ่งพระอารามหลวงอย่างเป็นทางการ 
เพียงแต่มีการจัดแบ่งพระอารามหลวงออกเป็นหลายชั้นตามความรู้สึกหรืออาศัยการ
คาดเดาตามสถานการณ์ เช่น ดูจากการพระราชทานเทียนพรรษาขี้ผึ้งหรือไม้เล่มเดียว
หรือมากกว่านั้น หรือดูจากการบรรดาศักดิ์ที่พระราชทานแก่เจ้าพนักงานผู้คุมเลขค่า
พระ เป็นต้น หลังจากนั้น กระทรวงธรรมการร่วมกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้จัด
ระเบียบพระอารามหลวงเพื่อประมาณค่าบำรุงวัดหลักจากเลิกเลขวัด แต่ไม่ได้นำมาใช้
เป็ น เกณ ฑ์ ในการจั ด ระ เบี ยบพระอารามหลวง ดั งนั้ น  ในปี  พ .ศ . ๒๔๕ ๘ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัด
ระเบียบพระอารามหลวงขึ้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่นั้นมา๑๙๕ โดยในครั้งนั้น วัดที่จัดว่า
เป็นพระอารามหลวงนั้น คือ วัดอันสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระราชินี สมเด็จ
พระยุพราช ทรงสร้าง ทรงปฏิสังขรณ์เป็นส่วนพระองค์หรือทรงในนามท่านผู้อื่น และ
อารามอันพระบรมวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่สร้างปฏิสังขรณ์ทรงรับไว้ใน
ความบำรุงของแผ่นดิน ภายหลังจึงหมายรวมถึงวัดราษฎร์ที่ที่ประชาชนสร้างหรือ
ปฏิสังขรณ์ แล้วทรงพิจารณาเห็นสมควรยกย่องเป็นพิเศษก็ทรงรับไว้เป็นพระอาราม
หลวง๑๙๖ 

 
๑๙๕ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัด

ระเบียบพระอารามหลวง, เล่ม ๓๒, ตอน ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘, หน้า ๒๘๔. 
๑๙๖ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

พ.ศ.๒๕๑๘. 



๗๗ 

๑.๒ วัดราษฎร์ หมายถึง วัดที่ราษฎรทั้งหลายสร้างขึ้นตามศรัทธา 
๒. สำนักสงฆ์ คือ สถานที่ตั้งพำนักอาศัยของหมู่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งไม่ได้ขอพระ

บรมราชานุญาตใช้ผืนที่ดินแห่งนั้นเพื่อจัดตั้งเป็นวัดขึ้น ดังนั้น สำนักสงฆ์จึงไม่มีโรงพระ
อุโบสถ เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม 

การแบ่งระดับของวัดหรือพระอารมหลวง แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ 
ก. พระอารามหลวงชั้นเอก หมายถึง วัดที่มีเจติยสถานสำคัญ เป็นวัดที่บรรจุ

พระบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติอย่างสูง มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะช้ันผู้ใหญ่ขึ้นไป 
ข. พระอารามหลวงชั้นโท หมายถึง วัดที่มีเกียรติ มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชา

คณะชั้นสามัญขึ้นไป 
ค. พระอารามหลวงชั้นตรี หมายถึง วัดที่มีเกียรติหรือวัดสามัญ เจ้าอาวาสเป็น

พระครูช้ันสูงขึ้นไป 
พระอารามหลวงยังแบ่งฐานันดรศักด์ิออกเป็น ๔ ชนิด คือ 
๑) ชนิดราชวรมหาวิหาร หมายถึง พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระ

ราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ โดยสิ่งที่ปลูก
สร้างนั้นมีขนาดใหญ่โตสมพระเกียรต ิ

๒) ชนิดราชวรวิหาร หมายถึง พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี 
สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ 

๓) ชนิดมหาวรวิหาร มีลักษณะเดียวกับชนิดราชวรวิหาร แต่มีความสำคัญ
น้อยกว่า 

๔) ชนิดวรวิหาร หมายถึง พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี 
สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานเป็นเกียรติแก่ผู้อื่น 

อย่างไรก็ตาม พระอารามหลวงแต่ละชั้น ก็มิได้หมายความว่าจะมีชนิดของ
พระอารามหลวงครบทั้ง ๔ ประเภท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของสถานที่ ขนาดและ
ผู้สร้าง ในปัจจุบันมีการจัดแบ่งชนิดของพระอารามตามระดับชั้น ดังนี้ 

ก. พระอารามหลวงชั้นเอก แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 
๑) ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร 



๗๘ 

๒) ชนิดราชวรวิหาร 
๓) ชนิดวรมหาวิหาร 
ข. พระอารามหลวงชั้นโท แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ 
๑) ชนิดราชวรมหาวิหาร 
๒) ชนิดราชวรวิหาร 
๓) ชนิดวรมหาวิหาร 
๔) ชนิดวรวิหาร 
ค. พระอารามหลวงชั้นตรี แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 
๑) ชนิดราชวรวิหาร 
๒) ชนิดวรวิหาร 
๓) ชนิดสามัญ (ไม่มีสร้อยนามต่อท้าย) 

 ประเภทของวัด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. วัดอรัญญวาสี ส่วนใหญ่นิยมตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าเขาที่ไม่ไกลจากแหล่ง
น้ำธรรมชาติ เป็นวัดที่มีองค์ประกอบในแง่สถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารไม่มากนัก ทั้งไม่
เน้นการกำหนดแบบแผนทั้งในเชิงของรูปแบบและแผนผังรวมที่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ทุก
อย่างเป็นการปรับตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ อาคารหลังที่สำคัญที่สุดของวัด คือ กุฏิ 
และศาลโถงอเนกประสงค์ (ใช้เป็นหอฉัน หอสวดมนต์หรือศาลาการเปรียญ) เพราะ
พระสงฆ์เหล่านี้จะอยู่จำวัดเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น เมื่อพ้นฤดูฝนแล้วก็จะมุ่งธุดงค์
เข้าป่าลึก ฝึกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อยๆ ก่อนกลับมาจำวัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดู
เข้าพรรษาใหม่ 
 ๒. วัดคามวาสี เป็นวัดที่สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเมืองโดยตรง 
ภารกิจหลักของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางศาสนา และ
เน้นการศึกษาทางหนังสือเพื่อแสวงหาความรู้สำหรับใช้ในการสั่งสอนฆราวาสมากกว่า
ฝึกปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระ พระสงฆ์ฝ่ายนี้จึงเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกตลอดเวลา 
 วัดส่วนใหญ่ในสังคมไทยจะมีที่ดินประมาณ ๖ ไร่ขึ้นไป ประกอบด้วยบริเวณ
และเสนาสนะ บริเวณวัดอาจแบ่งเป็น ๓ หรือ ๔ ส่วน ถือเป็นเขตพุทธาวาส เขต



๗๙ 

สังฆาวาส จัดเป็นเขตจัดผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งด้วย เสนาสนะที่สำคัญในวัด คือ 
โบสถ์ สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรมตามพระพุทธบัญญัติ วิหารหรือศาลาการเปรียญ
สำหรับพระสงฆ์แสดงธรรมแก่ประชาชน และอาจใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมส่วนร่วม
ของสังคม ส่วนกุฏิเป็นที่พำนักอาศัยของพระสงฆ์๑๙๗ 
 โดยทั่วไป วัดจะมีการแบ่งเขตวัดออกเป็น ๓ เขต คือ 
 ๑. เขตพุทธาวาส ประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระปรางค์ พระธาตุ 
มณฑป เป็นต้น  
 ๒. เขตสังฆาวาส ประกอบด้วย กุฏิ ศาลาการเปรียญ เสนาสนะสงฆ์ หอฉัน 
หอไตร และฌาปนสถาน เป็นต้น 
 ๓. เขตที่กัลปนาและธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา คือ ที่ที่พระมหากษัตริย์ทรง
พระราชทานอุทิศผลประโยชน์อันเป็นของหลวงที่เกิดขึ้นจากที่ดิน เรือกสวน ไร่นา เป็น
ต้น ให้นำมาใช้บำรุงวัดใดวัดหนึ่ง แต่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส่วน ที่ธรณีสงฆ์ คือ 
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินถวายเป็นของสงฆ์สำหรับเป็นผลประโยชน์บำรุงวัด๑๙๘ 

ปัจจุบัน บทบาทของวัดในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว นับเป็นบทบาทที่มี
ความสำคัญมากขึ้น การเกิดขึ้นครั้งแรกของที่วัดมีบทบาทหน้าที่ในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล ปรากฏในพระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ เตรส
กัณฑ์ ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ เรื่องเล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่
เชตวนาราม กล่าวถึงวิหารของพระอุทายีว่ามีความงดงาม และสะอาดเรียบร้อย มักมี
ผู้คนเดินทางมาชมวิหารเป็นอันมาก พราหมณ์ผู้หนึ่งก็พาภริยามาเที่ยวชม พระอุทายี
เป็นมัคคุเทศก์พาเที่ยวชม ให้พราหมณ์เดินนำหน้า ภริยาเดินตามหลัง พระอุทายีเลย
ถือโอกาสจับต้องกายของภริยาพราหมณ์ นางจึงบอกแก่พราหมณ์ พราหมณ์โกรธไป

 
๑๙๗ รสิกา อังกูร และคณะ, รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด

ในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ของวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร, หน้า ๒๔ – ๒๕. 

๑๙๘ เนตรนภิส นาควัชระ และคณะ, “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และสภาวะ
แวดล้อมในบริเวณศาสนสถาน ในกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๕. 



๘๐ 

กราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุจับต้องกายหญิง 
ปรับอาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด๑๙๙  นับเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงร่องรอยว่าวัด
เริ่มมีบทบาทในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำคู่มือการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทวัด โดยกล่าวถึงแนวความคิดในการพัฒนาวัด
ในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ศรีลังกา ว่า ในการพัฒนาวัดซึ่งส่วนใหญ่จัดอยู่ใน
ประเภทสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนการอนุรักษ์โบราณสถานของรัฐ 
จำเป็นต้องมีการตระหนักว่านอกเหนือจากการพัฒนาให้สามารถสนองประโยชน์ใช้สอย
ตามบทบาทหลักของวัด ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี กิจกรรมของ
ชุมชนและกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว จำเป็นต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม แหล่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึง
ขอบเขตของความสัมพันธ์ของวัดกับสภาพแวดล้อมในหลายขอบเขตตั้งแต่ลักษณะ
แวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment) เมือง หมู่บ้าน ลักษณะของทัศนวิสัยโดย
ส่วนรวมของเมือง (Skylines) ชุมชน ย่านเฉพาะซึ่งโบราณสถานตั้งอยู่ ภูมิทัศน์
โดยทั่วไป จนกระทั่งถึงตัวสถาปัตยกรรม และในการเสนอแนะการพัฒนาวัดทางด้าน
กายภาพจำเป็นต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของวัดกับองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นด้วย 
  การพัฒนาทางด้านกายภาพของวัด ซึ่งพิจารณาจากผังบริเวณของวัดจะ
ประกอบด้วยกลุ่มการใช้พื้นที่ในวัดตามกิจกรรมต่างๆ นับตั้งแต่บริเวณพุทธาวาส 
สังฆาวาส บริเวณที่วัดใช้เป็นสาธารณประโยชน์และบริเวณที่วัดจัดหาผลประโยชน์และ
พื้นที่เปิดโล่งโดยรอบ ทางสัญจรประเภทต่างๆ รวมทั้งภูมิสถาปัตยกรรมและส่วน
ประณีตสถาปัตยกรรมในวัด ซึ่งในการเสนอแนะการพัฒนาโดยทั่วไปนั้นอาจแยกเป็น
การพัฒนาโดยสังเขป ๓ ระดับ คือ 
 ๑. การพัฒนาผังกายภาพของวัดตามลักษณะของกลุ่มกิจกรรม 
 ๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบวัดซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาผังกายภาพของวัด 

 
๑๙๙ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๖๙/๒๙๑. 



๘๑ 

 ๓. การเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ซึ่งอยู่ในขอบเขตของความสัมพันธ์ของวัดกับ
ชุมชนและเมือง ซึ่งรวมความถึงทัศนวิสัยโดยรอบ (Skyline) ย่าน (District) ชุมชน
ใกล้ เคี ย ง  (Neighborhood) เมื อ งและห มู่ บ้ าน  (Town & Village) และถน น 
(Streetscape)๒๐๐ 

ในรัชกาลที่ ๕ มีการออกพระราชบัญญัติเพ่ือบริหารและการปกครองคณะสงฆ์
ขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๔๕ (รศ. ๑๒๑) เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์เป็นศูนย์กลางจัด
การศึกษาให้แก่สงฆ์และประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนตามโรงเรียน จึงถือวัด
เป็นหลักเพื่อศึกษาเล่าเรียนจึงมีการบวชเรียนเขียนอ่านเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเน้น
การศึกษาเป็นสำคัญวัดจึงเป็นสถานที่เกื้อหนุนการศึกษา พระราชบัญญัติการปกครอง
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ความว่า มุ่งเน้นการปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็นฝ่ายๆ มีฝ่าย
นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยมี “สังฆสภา” เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ “สังฆ
มนตรี” เป็นฝ่ายบริหาร และ”วินัยธร” เป็นฝ่ายตุลาการ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ เน้นการรวมศูนย์อำนาจไปที่สมเด็จพระสังฆราชและมีมหาเถรสมาคมเป็น
องค์กรเป็นผู้ควบคุมดูแลเพียงผู้เดียว และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังคง
ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นฉบับแก้ไข
จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ สาระโดยบัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารวัด การดูแลรักษาพระลูกวัด ศาสนสมบัติ ทรัพย์สินของวัด 
จึงได้มอบอำนาจให้เจ้าอาวาสมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารวัด และการบริการสังคม๒๐๑  

วัดถือเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น
ส่วนเน้นที่มีความสำคัญมากในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสังคม
ชาวพุทธของประเทศไทยเรานั้น ถือกันว่าเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการรวมน้ำใจของ
บรรดาพุทธศาสนิกชน นอกจากนั้นแล้วยังเป็นส่วนเน้นการศึกษา สถานรักษาพยาบาล 
จุดรวมของการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น 

 
๒๐๐ ชูวิทย ์สุจฉายา, คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทวัดเล่มที ่๒ 

วัดในภาคเหนือ, (กรุงเทพมหานคร: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๓), หน้า ๕. 
๒๐๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๒๒. 



๘๒ 

โดยที่วัดเป็นส่วนอันสำคัญยิ่งเช่นนั้น จำต้องให้รับการพิจารณาเพื่อให้เกิดการ
วิวัฒนาการให้ทันต่อความเจริญของบ้านเมือง ด้วยเหตุนี้กรมการศาสนาโดยความ
เห็นชอบจากรัฐบาลจึงได้เริ่มโครงการวัดพัฒนาตัวอย่างขึ้น โดยถือว่าเป็นโครงการ
ถาวรจึงได้เริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยการพิจารณาคัดเลือกวัดที่เจ้าอาวาสมีความวิริยะอุตสาหะ จัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ปรับปรุงบริเวณวัดให้มีความสะอาดร่มรื่นและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างโดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้โดยเฉพาะตาม
เป้าหมายที่ทางราชการกำหนดด้านการอุดหนุนด้านวิชาการนั้น กรมการศาสนาได้จัด
ให้มีการประชุมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง และเจ้าคณะพระสังฆาธิการปีละ ๑ ครั้ง 
โดยใช้สถานที่ประชุมใหญ่ ในภูมิภาคต่างๆ สลับกันไป เพื่อถวายรายละเอียด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาวัด ให้ผู้บริหารวัดได้เข้าใจในนโยบายของทาง
ราชการ และยังเปิดโอกาสให้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ในภาคอื่นๆ เป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมให้วัดทั้งหลายเร่งรัดในการพัฒนาเพื่อบทบาทใน
การช่วยเหลือสังคมให้มากยิ่งขึ้น  

หลักเกณฑ์ที่กรมการศาสนาได้ใช้เป็นแนวทาง เพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกวัดทั่วไปเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปัจจุบัน พอสรุปได้ดังนี้ 

๑. เจ้าอาวาสของวัดนั้นได้รับการแต่งตั้งตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๐๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๙ และ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๒. มีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่า ๕ รูปขึ้นไป 
๓. การปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 
๔. มีกุฏิ วิหาร เสนาสนะ หรือตลอดจนสิ่งปลูกสร้างภายในวัดมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม มั่นคงแข็งแรง 
๕. ได้ประกอบกิจกรรมอันเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นนั้น๒๐๒ 

 
๒๐๒ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕, หน้า ๑๑ -๑๓. 



๘๓ 

บทบาทของวัดในปัจจุบันในระยะหลังเริ่มมีการพัฒนาประเทศให้เทียมทัน
อารยประเทศทางตะวันตก และโดยเฉพาะในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่
รัฐบาลได้เริ่มนำผลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกมาใช้ ประเทศชาติได้
พัฒนาเป็นไปแบบอย่างตะวันตก คือ มีความก้าวหน้าทันสมัยทางเทคโนโลยีมากขึ้น 
ความสำคัญของวัดก็เริ่มลดน้อยลง บทบาทเด่นๆ หลายอย่าง ได้ถูกเปลี่ยนผู้แสดงจาก
วัดไปหน่วยงานของรัฐบาลและสถานเอกชน เช่น การศึกษาตกไปเป็นหน้าที่และ
บทบาทของทางโรงเรียน การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยหน้าที่และบทบาทของสถานี
อนามัยและโรงพยาบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและตัดสินความเป็นหน้าที่และบทบาท
ของศาลสถิตยุติธรรม การรวบรวมเก็บรักษาผลงานทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตกเป็น
หน้าที่และบทบาทของพิพิธภัณฑสถานและสถานศึกษาในระดับสูง การที่รัฐได้รับเอา
ภาคกิจต่างๆ ที่วัดเคยทำมาก่อนไปจัดทำเสียเองเช่นนี้ แม้จะมีผลดีในด้านความ
เจริญก้าวหน้าในกิจกรรมนั้นๆ แต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ได้พรากชาวบ้านไปจากวัด แม้ใน
ปัจจุบันจะมีสถานบริการของรัฐบาลประเภท เช่น โรงเรียน สถานีอนามัยตั้งอยู่ใน
บริเวณวัดก็ตาม แต่วัดหรือพระสงฆ์ก็หาได้มีบทบาทอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าการอนุญาตให้
สถานที่เช่นน้ันมาตั้งอยู่ในบริเวณวัด 

ปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความเหินห่างระหว่างวัดกับ
บ้านคือ สภาพของวัดเอง เพราะเมื่อกาลเวลาได้ล่วงผ่านไปวัดต่างๆ ส่วนมากก็ได้เสื่อม
โทรมตามอายุการใช้งานของวัสดุก่อสร้างและภัยจากธรรมชาติ มีวัดจำนวนไม่น้อยที่
หมดคุณค่าอันควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา และเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกและความไม่มี
ระเบียบ สภาพดังกล่าวจึงทำให้ประชาชนเหินห่างจากวัดและคลายความเลื่อมใสใน
พระสงฆ์ วัดซึ่งเคยเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น เป็นที่ดึงดูดใจชาวบ้านให้เข้า
ไปพักผ่อน ก็กลายเป็นวัดที่ขาดระเบียบ ไม่สะอาดและขาดความร่มรื่น ซึ่งทำให้ความ
ศรัทธาปสาทะของประชาชนที่มีต่อวัดลดน้อยลง ประชาชนก็เลยไม่อยากเข้าวัด เมื่อ
บทบาทของวัดตกอยู่ในสภาพเช่นปัจจุบัน ประชาชนก็เสื่อมศรัทธาและต่างก็พากันหัน
หลังให้วัดมากขึ้น เขาจะเข้าวัดก็ในโอกาสทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ



๘๔ 

ในการประกอบพิธีกรรมที่เขาจะเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น ยิ่งกับคนหนุ่มสาวที่ได้รับ
การศึกษาสมัยใหม่ด้วยแล้ว บทบาทของวัดบางวัดเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ  

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนจึงได้
พิจารณานโยบายให้มีการฟื้นฟูวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรมการ
ศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ นโยบายปรับปรุงวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนของ
กระทรวงศึกษาธิการมีสาระสำคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. ปรับปรุงวัดในพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน ศูนย์เผยแพร่พุทธธรรม จริยธรรม ตลอดจนคุณธรรม 

๒. ให้วัดต่างๆ ดูแลตกแต่งบริเวณวัด อาคารเสนาสนะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
สวยงามมีบรรยากาศร่มรื่น 

๓. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไมใ้นบริเวณวัดเป็นกรณีพิเศษ 
กรม ก ารศ าส น าได้ ด ำ เนิ น ก ารต าม น โยบ ายก ารป รับ ป รุ งวั ด ขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดโครงการของกรมการศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวัด พระ 
และคณะสงฆ์เข้าเป็นโครงการใหญ่ เช่น โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านการศาสนา
และสังคม โครงการควบคุมการสร้างวัด ตั้งวัด รวมวัด ย้ายวัด โครงการบูรณะวัดและ
พัฒนาวัด โครงการจัดทำแผนผังและการออกแบบแปลนแผนผังในการบูรณะและ
พัฒนาวัด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครง
เรียนวัดสอนเด็กก่อนเกณฑ์ โครงการอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม โครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โครงการอบรมพระสังฆาธิการ
เพื่อพัฒนาชุมชน และโครงการอบรมไวยาจักร เรียกรวมกันว่าโครงการพัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์กกลางชุมชน 



๘๕ 

การที่จะให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนดังเช่นในอดีต จำเป็นต้องพัฒนาในวัดทุกๆ 
ด้าน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน กิจกรรมของวัดในการบริการ
แก่ชุมชนด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีอยู่ ๒ ชนิดใหญ่ๆ๒๐๓ คือ 

๑. กิจกรรมด้านศาสนบริการ คือ การให้บริการภายในวัด ซึ่งได้แก่ 
๑.๑ กิจกรรมในด้านการบำรุงรักษาวัด เช่น จัดให้มีแบบแปลนแผนผัง มีการ

รักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น และมีบรรยากาศสงบ เป็นการจัด
สิ่งแวดล้อมให้ดีเป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้ได้เข้าไปในวัด กิจกรรมด้านการปกครองทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด ได้แก่ การทำวัตรสวดมนต์ การสมาทานศีล การฝึกอบรมต่างๆ 

๑.๒ กิจกรรมในด้านการให้การศึกษา ให้การศึกษาหรือสนับสนุนผู้ที่อยู่ในวัด
ให้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมการปฏิบัติธรรม ตลอดจนถึงวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อความรู้และช่วยตัวเอง 

๑.๓ กิจกรรมด้านสาธารณบริการในวัด ได้แก่ การจัดสถานที่ฝึกสมาธิ
วิปัสสนาที่พักอาคันตุกะ เมรุที่เก็บพัสดุภัณฑ์ ศูนย์อบรมศีลธรรมหรือโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ 

๒. กิจกรรมด้านชุมชนบริการ ได้แก่ การจัดให้มีธรรมศาลาเปิดบริการทุกวัน
พระและวันอาทิตย์ให้ประชาชนได้ฟังธรรม ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาให้คำปรึกษาแก่ผู้มี
ทุกข์ จัดอุปสมบทหรือบรรพชาสามเณรในภาคฤดูร้อนหรือเทศกาลเข้าพรรษา ตั้งศูนย์
อบรมศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนทั่วไป จัดฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที
รายได้น้อย 
 สำหรับกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในชนบท ได้แก่ กิจกรรมที่ช่วย
แก้ปัญหาของชนบท ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับความไม่รู้ ความยากจน ความเจ็บไข้ วัดช่วยได้
โดยจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ส่งเสริมวิชาชีพการสนับสนุนตั้งสหกรณ์ต่างๆ จัด
สาธารณสุขมูลฐาน อบรมจิตใจให้มีคุณธรรม ให้วัดเป็นแหล่งกระจายข่าวให้ความรู้
ใหม่ๆ แก่ชุมชน และเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจเป็นที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆ  

 
๒๐๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๐๗, ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕, 

หน้า ๖๗. 



๘๖ 

  กิจกรรมของวัด ซึ่งจะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศานิกชนได้แบ่งออกเป็น
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการประสานงานกับหน่วยงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การให้
ความร่วมมือกับทางราชการ ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทหรือข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้านรอบๆ วัด ให้คำปรึกษาแนะนำการทำงานของ
กลุ่มอาสาสมัครในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มแม่บ้าน จัดให้วัดเป็นสถานที่ประชุม
และอบรมทางวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ 

๒. กิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการ การควบคุมและรักษาศาสนสมบัติ ศาสน
บุคคล ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำดื่มใช้ในบริเวณวัด บริการให้ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อหรือให้บริการต่างๆ ของวัด ให้มีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทาง
พระธรรมวินัย 

๓. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ 
จัดศาสนพิธีให้ประหยัดและเรียบง่าย ดูแลอนุรักษ์และเผยแพร่จิตรกรรม ปฏิมากรรม 
ตลอดจนโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จัดให้มีนิทรรศการขึ้นภายในวัดเท่าที่
โอกาสจะอำนวย 

๔. กิจกรรมด้านการบริหาร กิจการจากพระศาสนาภายในวัด ได้แก่ การจัดทำ
แผนผังแยกอาคารเสนาสนะ สิ่งก่อสร้างภายในวัดเป็นเขต เช่น เขตพุทธาวาสและเขต
สาธารณะสงเคราะห์เป็นสัดส่วน การประชุมพระภิกษุสามเณรในวัดเพื่อชี้แจงนโยบาย
คำสั่ง ตลอดจนความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ของมหาเถรสมาคมและกรมการศาสนาประจำ 

๕. กิจกรรมด้านศาสนาเพื่อประชาชน ได้แก่ การจัดหน่วยพุทธมามกะผู้เยาว์
ขึ้นในวัด การเปิดสอนธรรมศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจ 

๖. กิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การร่วมมือกับหน่วยงานราชการใน
การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุข สถานีอนามัย หรือสหกรณ์ยา เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่
ประชาชนร่วมมือกับทางราชการในการแนะนำให้ประชาชนมีความรู้ทางโภชนาการ 
รักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันรักษาโรค 



๘๗ 

๗. กิจกรรมด้านการเผยแพร่ศาสนธรรม ได้แก่ การจัดให้มีการเผยแพร่ธรรมะ
ทางหนังสือพิมพ์  วารสารท้องถิ่น หรือทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ จัดให้
พระภิกษุและสามเณรออกเย่ียมและเผยแพร่ธรรมะให้แก่ประชาชนตามหมู่บ้าน 

ที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นหัวข้อส่วนใหญ่ของการบริหาร และการจัดองค์กรใน
ด้านการพัฒนาวัด ส่วนการบูรณะวัดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์รักษา
โบราณสถาน โบราญวัตถุที่มีอยู่ให้คงสภาพให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นต่อไป ส่วนสภาพ
อาคารเสนาสนะที่ทรุดโทรมให้ควรได้มีการบูรณะเพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ต่อไป 
วัดไม่ควรสร้างอาคารใหม่ให้ใหญ่โตแต่ปล่อยให้สภาพอาคารเก่าต้องชำรุดทรุดโทรมลง
ไป ปัจจุบันนี้วัดต่างๆ มีอาคารเสนาสนะที่ชำรุดอยู่เป็นจำนวนมาก การก่อสร้างอาคาร
ใหม่ย่อมทำให้กำลังทุนทรัพย์ไม่เพียงพอกับการบูรณะของเก่าที่มีอยู่เดิมให้กลับมีสภาพ
ที่ใช้ได้ต่อไป ประจวบกับปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในสภาพที่ฝืดเคือง 
จึงควรจำเป็นต้องประหยัดทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นก่อนเป็นอันดับแรก 

นอกจากนั้น วัดในประเทศไทยยังมีการจัดรูปแบบที่หลากหลาย  ขึ้นอยู่กับ
จุดเน้นแตกต่างกันไปตามความพร้อมของวัด โดยผู้วิจัยขอจัดกลุ่มตามรูปแบบกิจกรรม
ได้ดังนี ้

๑. การจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่หรือกายภาพของวัดให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ โดยทั่วไปวัดเก่า หรือวัดในเมืองจะมีจุดเด่นด้านโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พุทธศิลป์ วิจิตรศิลป์ และสถาปัตยกรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
สื่อการเรียนรู้อันทรงคุณค่า ส่วนวัดป่าหรือวัดในชนบท เน้นธรรมชาติ ความสงบ ร่มรื่น 
อย่างไรก็ตาม วัดทุกวัดที่เป็นกรณีศึกษารวมถึงวัดในเมืองมีจุดเด่นเหมือนกันในด้าน
สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ อาคารสถานที่สะอาด เหมาะกับการเรียนรู้ธรรม 
และเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. การจัดศาสนพิธี พิธีกรรม เทศกาลงานบุญตามประเพณีนิยม และกิจกรรม
ในวันสำคัญทางศาสนา ถือเป็นสื่อพื้นบ้านหรือสื่อประเพณีที่ทุกวัดจัด เช่น การแสดง
ธรรมเทศนาในวันสำคัญทางศาสนา การบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา การทำวัตร 
การจัดงานพิธีทางศาสนา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การบรรพชา 



๘๘ 

เป็นต้น  ซึ่ งนอกจากจะเป็นการส่ งเสริมศาสนาแล้ว  ยั งจัดกิจกรรมอนุ รักษ์  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ให้เป็นแหล่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อีกด้วย 

๓. การผลิตสื่อเพื่อเผยแผ่ศาสนธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์สื่อเคลื่อนที ่หรือสื่อกลางแจ้ง  

๔. การจัดตั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอวัฒนธรรม หอศิลป์ หอกระจายข่าว 
อุทยานการศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 
และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 

๕. การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการโดยเน้นการใช้สื่อบุคคล คือ  พระสงฆ์ อาจ
จำแนกที่สำคัญอย่างกว้างๆ ได้ดังนี้ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศาสนา ปลูกฝังและ
ส่งเสริมศีลธรรมแก่ประชาชนโดยการบรรยาย อภิปราย เสวนา สนทนาธรรม การ
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
เช่น การจัดธรรมสัญจร การจัดนำชมวัด การจัดนิทรรศการ การประกวดสวดมนต์ การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยการจัดอบรมหลักสูตรหลากหลายสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น การนวดแผนโบราณ การทำยาสมุนไพร งานศิลปะ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ประชาชน เช่น สุขภาพ พลานามัย การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จะเห็นได้ว่า ถ้าหากวัดต่างๆ ได้ดำเนินการพัฒนาวัดอย่างถูกต้องและมีทิศทาง
แล้ว นอกจากจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับพระพุทธศาสนา การสร้างโอกาสใน
การเผยแผ่ศาสนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนแล้ว การท่องเที่ยวก็ยัง
เป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาวัดอีกด้วย และการท่องเที่ยวเองก็จะเอื้อประโยชน์แก่
วัดมากมาย โดยผู้วิจัยสรุปได้ดังนี ้

๑ . การท่องเที่ยวเป็นที่มาของรายได้ เงินรายได้นี้ เมื่อไหลเข้าสู่กระแส
เศรษฐกิจ ก็เกิดการกระจาย เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมวัด วัดก็จะได้รับ
ประโยชน์ในรูปแบบของรายได้จากการประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เช่น รายได้จากการให้เช่าบูชาพระ การขายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการบูชา การเก็บ
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ค่าที่จอดรถ เงินรายได้จากการบริจาคทรัพย์สินสิ่งขิง และการทำบุญในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ เงินและสิ่งของเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเสริมงบประมาณแผ่นดินให้มีพอที่จะ
ปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ควรแก่การเป็นที่สักการะสถานต่อไป อีก
ประการหนึ่งวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาก ย่อมกระตุ้นให้เกิดธุรกิจต่างๆ เป็น
ทางให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพื่อการยังชีพ เมื่อคนเหล่านี้มี เศรษฐกิจดีขึ้นย่อมจะเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเมื่อถึงเวลาและโอกาส เช่น การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ
ทางศาสนาและเทศกาลสำคัญ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและยังช่วยทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่สืบทอดได้อีกทางหนึ่ง 
 ๒ . นักท่องเที่ยวจะเป็นผู้สะท้อนให้วัดดำเนินไปในทิศทางบวก นั่นก็คือ 
นักท่องเที่ยวบางคนอาจเป็นนักเขียน นักข่าว เมื่อได้ไปเที่ยววัดได้พบเห็นสิ่งดีเกิดความ
ประทับใจ หรือสิ่งบกพร่องเกิดความคับข้องใจ ก็จะกลับไปเขียนข่าว บทความหรือสาร
คดีเผยแพร่ให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก็จะเป็นหนทางให้มีการ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะการเรียกร้องให้หน่วยราชการเข้าไปดูแลปฏิสังขรณ์
ให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม และในบางกรณี การถ่ายภาพศิลปวัตถุสถาน อาจกลายเป็น
หลักฐานสำคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ แม้นักท่องเที่ยวธรรมดา เมื่อเห็นข้อดี
และข้อด้อยของการไปเที่ยวชมวัดแล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้เช่นกัน 
 ๓. การที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบเห็นศิลปกรรมของวัดต่างๆ จะเป็นเครื่อง
ยืนยันว่าคนไทยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต โดยมีศิลปกรรมตามวัดเป็นหลักฐาน
ทางวัตถุที่สำคัญและเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์พัฒนาให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสม หากมีการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกไม่ควร ก็จะมีคนดอยเป็นผู้ดูแล รวมทั้งต่อสู้ 
ขัดขวางการทำลายศิลปวัตถุอันเป็นสมบัติส่วนรวมของคนทั้ งชาติ และการที่
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบเห็นความวิจิตรตระการตาโอ่อ่าสง่างามของศาสนสถาน ได้
พบเห็นจริยวัตรอันงดงามของพระสงฆ์ ก็อาจเกิดความเลื่อมใส สนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือมีความตั้งใจจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนสืบ
ต่อไป 
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สาธารณูปการของวัด 

ตามหลักสัปปายะ ๗ 
 
 

การพัฒนาสาธารณูปการของวัดตามหลักสัปปายะ ๗ เป็นการนำเสนอรูปแบบ
การจัดการวัดในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและ
การดำเนินชีวิตของพุทธบริษัทด้วยการบูรณาการกับหลักสัปปายะ ๗ และหลัก
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม  (Cultural Ecology) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตผ่านพฤติกรรมทางวัฒนธรรม และสิ่งไม่มีชีวิตผ่านปรากฏการณ์ทาง
สภาพแวดล้อม เนื่องจากมนุษย์จะสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้นั้น ก็ด้วย
การอาศัยวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการปรับตัว นอกจากนั้นแล้ว นิเวศวัฒนธรรมของ
แต่ละแห่งนั้น เป็นมุมมองจากคนภายในที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ ทำให้เรา
ตระหนักถึงความหลากหลายของโลกทัศน์ที่มีต่อธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนใน
พื้นที่หนึ่งๆ 

ภูมิสถาปัตยกรรมนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนสถานหรือวัดในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะพิเศษบางประการที่
นอกเหนือจากการสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ กล่าวคือ ต้องมีลักษณะ
สะท้อนด้านในของผู้ใช้สอยด้วย โดยเฉพาะการใช้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง ศิลปะที่อยู่ใน
ศาสนาถือว่าเป็นจุดสร้างสมดุลที่สำคัญระหว่างวัตถุกับจิตใจ และเป็นสะพานเชื่อมคติ
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ความเชื่อที่แฝงอยู่ในวัตถุและจิตใจให้ถึงกันได้ ดังที่ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี๒๐๔ 
กล่าวว่า 

...ศิลป ว่าโดยเฉพาะศาสนา ถ้าขาดความรู้ก็ก่อให้เกิดคติความเชื่อที่งมงาย 
เป็นไปตรงข้ามกับคติธรรมที่สูงไม่ว่าคติไร ความรู้ถ้าขาดสิ่งค้ำจุนจิตใจก็ก่อให้เกิดคติ
ความเชื่อทางวัตถุธรรมว่ามีและเป็นที่สุดเพียงนั้น (โลกายัต) สะพานซึ่งเชื่อมคติความ
เชื่อทางวัตถุนี้กับทางจิตใจให้ติดต่อถึงกันก็ได้แก่ศิลป… 

วัชรี วัชรสินธุ์ ได้ตอบรับแนวคิดสำคัญนั้นไว้ว่าศิลปะในการจัดวางพื้นที่
สำหรับพุทธสถาน ซึ่งเป็นศิลปะในการจัดวางพื้นที่ ที่ ไม่เพียงตอบสนองหรือเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพทั่วไป แต่ต้องตอบสนองในด้านจิตวิญญาณด้วย เพราะ
การสร้างงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีความมุ่งหมายเฉพาะที่ต้องคำนึงถึงทั้งสัญลักษณ์
และเครื่องหมาย๒๐๕  การสะท้อนหรือตอบสนองด้านจิตวิญญาณในความหมายของ
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หมายถึงทั้งวัดวาอาราม พระพุทธรูป ล้วนแต่นำมาซึ่ง
ความบันเทิงทางใจและยกระดับจิตใจของผู้คนทุกชนชั้นได้ “...ความจริงชนชั้นสามัญ
ย่อมได้รับความบันเทิงใจจากความงามของวัดวาอาราม ได้รับความผ่องแผ้วแห่งจิตใจ
จากพระพุทธปฏิมากร...ศิลปนี้เองที่ขัดเกลานิสัยและยกจิตใจของเขาอย่างลึกซึ้ง”๒๐๖  
ทัศนะดังกล่าวยังสะท้อนมาจากคำบอกเล่าที่ว่า “ท่าน (ศ.ศิลป์ พีระศรี) อธิบายให้ลูก
ศิษย์ฟังเสมอว่าศิลปะและศาสนานั้นมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันคือช่วยยกจิตใจของ
มนุษย์ให้สูงขึ้น๒๐๗ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะกับศาสนา โดยกล่าวถึงการแสดงออกของศิลปะที่อาจแบ่งได้เป็น ๒ ด้านตาม

 
๒๐๔ ศิลป์ พีระศรี, “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว”. แปลโดย พระยาอนุมานราชธน, ใน การ

ประชุมสัมมนาทัศนศิลป์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ “ทศวรรษใหม่: ศิลปะพัฒนาประเทศ”, วิโชค 
มุกดามณี,บรรณาธิการ. (กรุงเทพมหานคร : สมใจการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๓๘. 

๒๐๕ วัชรี วัชรสินธุ์, วัดพระเชตุพน: มัชฌิมประเทศอันวิเศษในชมพูทวีป, 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๘), หน้า ๓. 

๒๐๖ ศิลป์ พีระศรี, “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว”, หน้า ๔๐. 
๒๐๗ เขียน ย้ิมศิริ, ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, (ออนไลน์).

http://www.old.su.ac.th/html_sunewsletter/su_pdf/silp2555.pdf [๒ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 



๙๓ 

ความมุ่งหมาย คือ ๑) ศิลปะนั้นเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา ๒) เป็นศิลปะเพื่อ
ศิลปะ แต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ “ส่วน
ศาสนาก็มีจุดหมายปลายทางด้านจิตใจเช่นกันคือสอนให้คนเป็นคนดีโดยอาศัย
หลักธรรม แต่ศิลปะสอนโดยอาศัยการเรียนรู้จากความประสานกลมกลืนกันและความ
งาม”๒๐๘ 

หากมองในแง่มุมทางวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาซึ่งมีสัญลักษณ์สำคัญคือวัด
นั้นสามารถสะท้อนความเป็นชาติและสามารถทำให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศชาติได้ เป็นลักษณะของเศรษฐกิจวัฒนธรรม ทั้งนี้ต้องขึ้นกับความสามารถของ
คนไทยที่อธิบายพระพุทธศาสนาให้ประทับใจ จับใจและมีการจัดการที่ดี สามารถดึงดูด
ให้ผู้คนให้มาพัฒนาจิตวิญญาณ ดังที่ประเวศ    วะสี๒๐๙ กล่าวว่า  

...ถ้าเราพัฒนาคนไทยให้สามารถอธิบายพุทธศาสนาให้จับใจทุกคนและมีการ
จัดการที่ดี พุทธศาสนาในประเทศไทยก็จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนอยากเดินทางเข้ามา
เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก และเป็นประโยชน์กับประเทศเอง ทั้ง
ทางเศรษฐกิจและศาสนาก็เป็นทางที่จะรื้อฟื้นความสนใจในหมู่คนไทยด้วยกันเองให้
เห็นคุณค่าของดีที่เรามีอยู่...  

ดังนั้น พระพุทธศาสนาในรูปของพุทธศาสนสถานซึ่งในที่นี้หมายถึงวัดนั้น จึง
เป็นทั้งเป้าหมายการดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ  และเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศในฐานะเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ดังที่ ส.ธรรมยศ 
กล่าวว่าวัดนั้นหมายถึงสถาบันของไทยตลอดเวลาในแหลมทอง อีกทั้งเป็นที่พึ่งแรกของ
มนุษย์ตั้งแต่เกิดกระทั่งเผา (ตาย) มีจริยปรัชญาที่สวยงามที่สุดของโลกนั่นคือหลัก

 
๒๐๘ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ศิลปะกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : เอส พี เอฟ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด

, ๒๕๔๒), หน้า ๙๒. 
๒๐๙ ประเวศ วะสี, “หมอประเวศชี้ทางพ้นวิกฤต เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเอง ความเข็ม

แข็งจากฐานล่าง”, ใน การประชุมสัมมนาทัศนศิลป์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ “ทศวรรษใหม่: 
ศิลปะพัฒนาประเทศ”, วิโชค มุกดามณี, (บรรณาธิการ), (กรุงเทพมหานคร : สมใจการพิมพ์, 
๒๕๔๑), หน้า ๔๙. 



๙๔ 

มัชฌิมาปฏิทา๒๑๐ หรือหากพิจารณาในแง่การบริหารจัดการ การจัดพื้นที่ของวัด การ
บริหารจัดการจึงจำต้องอาศัยความเป็น “สัปปายะ” อันจะเอื้อประโยชน์ได้ ศาสตร์ก็ดี 
ศิลป์ก็ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมของวัด จำต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ยกกรอบแนวคิดสำคัญ ๓ อย่างมาขยาย ได้แก่  ๑) แนวคิดตาม
หลักสัปปายะ ๗  ๒) แนวคิดตามเกณฑ์พิจารณาคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ๓) แนวคิด
ตามหลักการทางภูมิสถาปัตยกรรม หลังจากนั้นจึงสังเคราะห์แนวคิดทั้ง ๓ เข้าสู่กรอบ
การใช้พื้นที่ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) พื้นที่ทางกายภาพ ๒) พื้นที่ทางสังคม และ ๓) พื้นที่
ทางจิตวิญญาณ  จะทำให้ได้ภาพของความเป็นภูมิสถาปัตยกรรมของวัด ทั้งวัดใน
พุทธกาลและวัดไทยที่เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่าง ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๑ สังเคราะห์แนวคิดสู่กรอบวิเคราะห์ 
(ที่มา: อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุข
ภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”,รายงานวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๐) 

 

แนวคิดตามหลักสัปปายะ ๗ 
หลักสัปปายะ หรือความ เป็ นสั ป ปายะสถานนั้ น เป็ นหลั กการทาง

พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหรือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สนับสนุน
การปฏิบัติธรรม  โดยพุทธประสงค์ การตรัสเรื่องสัปปายะนั้นก็เพื่อกุลบุตรเพื่อเข้ามา

 
๒๑๐ อสิธารา (นามแฝง), ชีวิตและผลงาน ส.ธรรมยศ, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คเวิร์ม, 

๒๕๕๑), หน้า ๓๙๙.  

แผนภูมิที่ ๑ สังเคราะห์แนวคิดสู่กรอบวิเคราะห ์
 
  
 
 
 

หลักสัปปายะ เกณฑ์คุณค่าทางสถาปัตยกรรม หลักการทางภูมิสถาปัตยกรรม 

พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ พื้นที่ทางสังคม 



๙๕ 

บวชเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ดังที่ตรัสกับพระราหุลในราหุลสูตรที่ ๑๑ ตอน
หนึ่งว่า (ราหุล) เธอละกามคุณห้ามีรูปเป็นที่รัก เป็นที่รื่นรมย์ใจ ออกบวชด้วยศรัทธา
แล้ว จงกระทำที่สุดทุกข์เถิด เธอจงคบกัลยาณมิตร จงเสพที่นอนที่นั่งอันสงัดเงียบ 
ปราศจากเสียงกึกก้อง จงรู้จักประมาณในโภชนะ เธออย่าได้กระทำความอยากในวัตถุ
เป็นที่เกิดตัณหาเหล่านี้ คือ จีวร บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง และปัจจัย๒๑๑ 

โดยพุทธประสงค์ เสนาสนะจึงเป็นเพียงสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่อำนวย
ประโยชน์การปฏิบัติธรรม อีกทั้งตรัสสำทับอีกว่าการได้อยู่ได้อาศัยได้บริโภคแล้วก็ไม่
ควรติดในความพอใจ ความปรารถนาจากสิ่งเหล่านั้น ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
หลายแหล่ง อาทิ คัมภีร์วิสุทธิมรรค เล่มที่ ๑๒๑๒  สัปปายะ  หรือสิ่งที่เหมาะกัน เกื้อกูล 
ช่วยสนับสนุนให้ผู้  มี ๗ อย่าง๒๑๓ ได้แก่ ๑) อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่)  ๒) โคจรสัปปายะ 
(ที่บิณฑบาตหรือแหล่งอาหาร) ๓) ภัสสะสัปปายะ (เรื่องพูดคุยที่เสริมการปฏิบัติ) ๔) 
บุคคลสัปปายะ (ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วช่วยให้จิตผ่องใสสงบมั่นคง) ๕) โภชนะสัปปายะ 
(อาหาร) ๖) อุตุสัปปายะ (ดิน ฟ้าอากาศ ธรรมชาติแวดล้อมและอุณหภูมิ)  ๗) 
อิริยาบถสัปปายะ ที่ถูกกันหรือช่วยเสริม๒๑๔ 

 
๒๑๑ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๒๘/๓๕๔. 
๒๑๒ วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๖๑. 
๒๑๓ จำนวนสัปปายะตามที่ปรากฏในคัมภีร์นั้น มีแตกต่างกันไป มีมากบ้าง น้อยบ้าง ใน

อรรถกถาพระวินัย จัดไว้ ๗ อย่าง ดู วินย.อ. ๑ (บาลี) ๕๒๓/๒๐ ในอรรถกถาหลายแห่ง จัดไว้
จำนวน ๕ ข้อบ้าง ๔ ข้อบ้าง เช่น การจัดแบบ ๕ อย่าง ได้แก่ ๑) อุตุสัปปายะ  ๒) โภชนสัปปายะ 
๓) เสนาสนะสัปปายะ ๔) บุคคลสัปปายะ ๕) ธรรมสัปปายะ ดู สํ.อ. (บาลี) ๑/๒๒๔/๒๗๖; องฺ.อ.
(บาลี) ๒/๓๒๑/๒๕๔, บางแห่งจดัไว้ ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) อุตุสัปปายะ ๒) บุคคลสัปปายะ ๓) โภชนสัป
ปายะ ๔) ธรรมสัปปายะ ดู ม.อ. (บาลี) ๑/๑๑๓/๒๙๓; ที.อ. (บาลี) ๒/๓๕๙/๓๓๘. บางแห่งใช้คำ
ว่า โภชนะ บางแห่งใช้คำว่า อาหาร แต่พระพุทธโฆสาจารย์ ได้เรียบเรียงและจัดรวมไว้เป็น ๗ ข้อ
ดังกล่าวแล้ว 

๒๑๔ วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๖๑; วินย.อ. ๑/๕๒๓; ม.อ. (บาลี) ๔/๑๘๙/๑๑๗,  และดู พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ”, ใน พระไตรปิฎกฉบับ
คอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๐). 



๙๖ 

ในอรรถกถามัชฌิมนิกายระบุว่าสภาพแวดล้อมทั้ง ๗ อย่างนั้นเป็นประโยชน์
ในการบำเพ็ญสมาธิ ประคองสมาธิให้เกิดอุปจาระสมาธิถึงอัปปนาสมาธิได้ อีกทั้งเป็น
เครื่องสนับสนุนเกื้อกูลแก่การปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา๒๑๕  เช่นเดียวกับข้อมูลในอรรถกถา
แห่งอื่น ๆ ที่ระบุว่าภิกษุผู้ประกอบความเพียร บำเพ็ญสมาธิภาวนาจะอาศัยอยู่ป่า 
เสนาสนะชนิดที่มีป่าร่มรื่นนั้นจะเกื้อกูลสภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล เหมาะแก่ธาตุจริต 
เหมาะแก่การบำเพ็ญอานาปานสติภาวนา๒๑๖ และหากกล่าวถึงประโยชน์จากการใช้
สอยพื้นที่ที่มีความเป็นสัปปายะ ร่มรื่นในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติช่วยสนับสนุนให้เกิดสมาธิได้ง่าย ธรรมชาติดังกล่าวนั้นจะมีคลื่นอัลฟ่าต่ำ มี
ความถี่ที่ ๘-๑๓ Hertz (เฮิรตซ์) ซึ่งเป็นคลื่นที่ยืนยันถึงความสงบ และเป็นคลื่นที่มีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ไปในทางที่ดีมีความคิดที่ดี เพราะเป็นช่วง
จังหวะที่มนุษย์สามารถจะนำข้อมูลที่ดี ๆ [อันเนื่องมาจากการที่จิตมีความนิ่งสงบ เป็น
สมาธิ-ผู้วิจัย] เข้าสู่ระบบการเรียนรู้และความทรงจำ  หรือจะเรียกว่าเมื่อมีการ
จัดระบบข้อมูลที่ดี หรือดึงข้อมูลที่ดีนั้นเท่ากับเป็นการวางโปรแกรมสมองเสียใหม่  ดึง
ข้อมูลที่ดีจากจิตสำนึก ไปสู่จิตใต้สำนึก นำข้อมูลที่ดีไปชำระล้างข้อมูลที่เสียจึงมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ได้๒๑๗  

ความสำคัญของสถานที่ หรือสภาพแวดล้อมที่จะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมนั้น
เป็นปัจจัยภายนอกที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย เช่น ผู้ปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อเลือก
กรรมฐานที่เหมาะแก่จริตของตนแล้ว ก็ต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมาธิ 
“นอกจากเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตแล้ว แม้แต่สถานที่อยู่อาศัย บรรยากาศ 
หนทาง ของใช้ อาหารเป็นต้น ท่านก็ยังแนะนำให้เลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะ คือเกื้อกูล

 
๒๑๕ ม.อ. (บาลี) ๔/๑๘๙/๑๗๗. 
๒๑๖ วิ.อ. (บาลี) ๑/๔๙๘. 
๒๑๗ ธิป ศรีสกุลไชยรัก, “แนวคิดทางจิตตปัญญาศึกษาและปัจจัยที่ทำให้เกิด “จิตต

ปัญญาวาส”” ใน ชายคาอาศรม, คงกฤช ไตรยวงศ์, บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
อาศรมศิลป์, ๒๕๕๑). [ออนไลน์]. https:// arsomsilp.files.wordpress.com.pdf [๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙]. 



๙๗ 

เหมาะกันด้วย”๒๑๘ เช่นเดียวกันกับที่พระไพศาล วิสาโล ที่กล่าวว่า บทบาทของ
สิ่งแวดล้อมต่อการเสริมสร้างชีวิตที่ดีงามนั้น เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาให้ความสำคัญมาก 
ดังเห็นได้จากหลักธรรมว่าด้วยสัปปายะ ๗ ที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ผู้ปฏิบัติธรรม
รู้จักเลือกหาสถานที่เหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญภาวนา เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ มีดิน
ฟ้าอากาศที่เหมาะสม อาหารไม่ขาดแคลน มีบุคคลที่เอื้อเฟ้ือหรือเหมาะกัน เป็นต้น๒๑๙ 

หลักการดังกล่าวแม้จะถือว่าเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จัดว่า
เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้จิตใจพัฒนาดังข้อค้นพบของภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์ 
ซึ่งแสดงไว้ว่า “หลักธรรมเรื่องความสัปปายะ ๗ อันหมายถึงปัจจัยภายนอก ๗ ประการ 
ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาจิตใจ อันได้แก่ บุคคล อิริยาบถ สถานที่ อากาศ การสื่อสาร 
อาหาร และที่ตั้งวัด”๒๒๐   

จากรายงานวิจัยของอรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ๒๒๑ ซึ่งมุ่งหาคำตอบให้กับ
โจทย์วิจัยว่า (๑) มีปัจจัยและเงื่อนไขอะไรที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทของวัดในเขตเมือง-
กึ่งเมือง ให้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะด้านจิตวิญญาณท่ามกลางบริบทที่มีความ
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมสมัยใหม่ (๒) แนวคิดสัปปายะและการ

 
๒๑๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ”, ใน 

พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 

๒๑๙ พระไพศาล วิสาโล, ประยุกต์ธรรมเพื่อสังคม, [ออนไลน์], 
http://www.visalo.org/article/budPrayukDham.htm [๒ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

๒๒๐ ภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์, การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อให้เกิด
ความสัปปายะเพื่อนำไปออกแบบวัดป่าวิมุตตยาลัย, [ออนไลน์], 
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/021.pdf [๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙]. 

๒๒๑ อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ, “ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนา
จิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง”, รายงานวิจัย, (สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะของเมือง เพื่อพลิกฟื้นสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับวัดทั่วประเทศ 
(วัดบันดาลใจ) สถาบันอาศรมศิลป์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ธันวาคม ม.ป.ท.,๒๕๕๘), หน้า ๘๗-๘๘. 



๙๘ 

ฟื้นฟูบทบาทของวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองในสังคมสมัยใหม่ ควรเป็น
อย่างไร และ (๓) มีเหตุปัจจัย เงื่อนไข และบริบทใดที่ เอื้อให้แนวคิดดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ โดยเฉพาะข้อค้นพบจากการศึกษาว่า
ด้วยเรื่องสัปปายะว่าปัจจัยแรกสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่พื้นที่วัด การจัดวัดให้มี
ความเป็นสัปปายะ ให้มีความสงบ ร่มรื่น เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด จะช่วยเอื้อต่อการ
พัฒนาบทบาทหลักของวัดได้มาก 

ความเป็นสัปปายะ ไม่ใช่การตอบโจทย์เพียงด้านกายภาพเท่านั้น แต่รวมถึง
การเอื้อประโยชน์ในทางที่จะส่งเสริมสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม ซึ่งในที่สุดจะ
นำไปสู่สุขภาวะทางจิตวิญญาณด้วย ดังที่พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวไว้ว่าคือการทำให้
มีบทบาทไม่เฉพาะแต่ทางธรรมซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลัก แต่ทำให้วัดมีบทบาททางโลก
หรือทางสังคม ที่เอื้อต่อกายภาวนา ศีลภาวนา และจิตภาวนา และกิจกรรมที่จัดมีส่วน
จัดทำถือว่าเป็น “สื่อหรือสะพานนำไปสู่ธรรมได้ด้วย”๒๒๒ 

แนวคิดเรื่องสัปปายะในพระพุทธศาสนา จึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับการพัฒนา
จิตวิญญาณหรือปัญญาโดยเฉพาะ กล่าวคือเพื่อประโยชน์ใช้สอยในอันที่จะเกื้อกู ล 
สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติสำหรับหลีกเร้น และหาความสงบสงัดหรือเพื่อปฏิบัติ
สมาธิภาวนาเป็นสำคัญ ส่วนประโยชน์ใช้สอยในด้านอื่น เป็นแนวคิดที่เพิ่มเติมใน
ภายหลัง คือเพื่อประโยชน์ในทางสังคม หรืออื่น ๆ ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางกาย จิต และ
สังคม ซึ่งนำไปสู่สุขภาวะทางจิตวิญญาณสัปปายะ หมายถึง สิ่ง สถาน หรือบุคคล ซึ่ง
เป็นที่สบาย เหมาะกัน เกื้อกูล หรือเอื้ออำนวย โดยเฉพาะที่ช่วยเกื้อกูลแก่การบำเพ็ญ
และประคับประคองรักษาสมาธิ ท่านแสดงไว้ ๗ ข้อ คือ อาวาส (ที่อยู่) โคจร (ที่
บิณฑบาตหรือแหล่งอาหาร) ภัสสะ (เรื่องพูดคุยที่เสริมการปฏิบัติ) บุคคล (ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยแล้วช่วยให้จิตผ่องใสสงบมั่นคง) โภชนะ (อาหาร) อุตุ (สภาพแวดล้อมและ

 
๒๒๒ พระไพศาล วิสาโล, ฟื้นวัด คืนเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันอาศรมศิลป์, 

๒๕๕๙), หน้า ๘-๑๑. 



๙๙ 

อุณหภูมิ) อิริยาบถ  ทั้ง ๗ ข้อนี้ ที่เหมาะกันเป็นสัปปายะ ที่ไม่สบายเป็นอสัปปายะ๒๒๓ 
ลักษณะของสัปปายะทั้ง ๗ นั้นมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปน้ี 

๑) อาวาสสัมปายะ หมายถึง ที่อยู่อาศัยซึ่งนิมิตเกิดขึ้นและมั่นคง สติปรากฏ
ชัดเจน จิตตั้งมั่น หรือคือสถานที่ที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิภาวนา แม้ถ้ำก็จัดว่าเป็นที่
อยู่อันเป็นสัปปายะได้ ดังเช่น ภิกษุ ๕๐๐ รูป อาศัยอยู่ในถ้ำจูฬนาคะในประเทศลังกา 
ปฏิบัติกรรมฐานจนบรรลุอรหันตตผลได้๒๒๔  ดังนั้น สถานที่พักอาศัยที่เหมาะแก่การ
บำเพ็ญสมาธิภาวนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก ในคัมภีร์   วิสุทธิมรรคจึงสรุปไว้ตอนท้ายของ
หมวดว่าด้วยวัดที่เหมาะสมว่าหากภิกษุผู้หวังปฏิบัติสมาธิภาวนาพึงหาวัดที่เหมาะสม 
และออกจากวัดที่ไม่เหมาะสมเสีย๒๒๕  

๒) โคจรสัปปายะ  หมายถึง หมู่บ้านบิณฑบาต สถานที่ที่พระสงฆ์จะไป
บิณฑบาตหรือแหล่งอาหาร ที่อยู่ในอาณาบริเวณที่สะดวก หมู่บ้านที่ตั้งควรอยู่ห่างจาก
ที่พักราว ๒ กิโลเมตร ทางทิศเหนือทิศใต้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากที่พักนัก และ (เป็นหมู่บ้าน) 
มีภักษาบริบูรณ์ไม่ขัดสน๒๒๖  ในเรื่องโคจรสัปปายะนี้ อาจพิจารณาในแง่สถานที่ตั้งเป็น
องค์ประกอบด้วย เนื่องจากเป็นการระบุถึงแนวเขต หรืออาณาบริเวณที่ตั้งของวัด ซึ่งมี
พุทธพจน์แสดงไว้ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะในธรรมวินัยนี้ อยู่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก สมบูรณ์ด้วย
ทางไปมา กลางวันไม่เกลื่อนกล่น กลางคืนเงียบเสียง ปราศจากเสียงอึกทึก มีเหลือบ 
ยุง ลม แดด และสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานน้อย ๑ จีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และเภสัช
บริขารอันเป็นปัจจัยแห่งคนไข้ ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคือง แก่ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะนั้น 

 
๒๒๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์”, 

ใน พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 

๒๒๔ พระคันธสาราภิวงศ์, วิสุทธิมรรค ฉบับแปลและอธิบาย, (กรุงเทพมหานคร : ประยูร
สาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๓๔. 

๒๒๕ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๑๒. 
๒๒๖ พระคันธสาราภิวงส์, วิสุทธิมรรค ฉบับแปลและอธิบาย, (กรุงเทพมหานคร : ประยูร

สาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๓๔. 



๑๐๐ 

๑ ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระ เป็นพหูสูต ชำนาญคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินั ย ทรง
มาติกา อยู่ในเสนาสนะนั้น ๑ ภิกษุนั้นเข้าไปหาพระเถระเหล่านั้นตามกาลอันสมควร 
แล้วย่อมสอบถาม ไต่ถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้อนี้เป็นอย่างไร เนื้อความของข้อนี้เป็น
อย่างไร ๑ ท่านพระเถระเหล่านั้น ย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผย ย่อมทำให้ง่ายซึ่ง
ข้อที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย ย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยแก่ภิกษุ
นั้น ๑๒๒๗ พุทธพจน์เบื้องต้น สามารถแยกหรือจัดลำดับเป็นข้อเพื่อสะดวกแก่การนำไป
ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นตามที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้สรุปไว้ดังนี ้

๑) ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก ไปมาสะดวก ๒) กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนไม่
อึกทึก ๓) ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุง ลมแดด สัตว์เสือกคลาน ๔) เมื่อพักอยู่ที่
นั้น ไม่ขัดสนปัจจัยสี่ ๕) มีพระเถระผู้เป็นพหูสูต ซึ่งจะสามารถเข้าไปสอบถามข้ออรรถ
ข้อธรรมให้ท่านช่วยอธิบายแก้ความสงสัยได้๒๒๘ 

ข้อกำหนดสี่ข้อแรก เป็นการบ่งบอกถึงเรื่องพิกัดหรือสถานที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน 
ซึ่งต้องสัมพันธ์กับผู้อยู่กับชุมชนที่ต้องมีชุมชนที่มีศรัทธา มีการสัญจรไปมาสะดวก 
รวมถึง มีบริบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่จึงจะเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาได้อย่าง
เต็มขีดความสามารถ 

๓) ภัสสะสัปปายะ  หมายถึง เรื่องพูดคุยที่เสริมการปฏิบัติ คำพูดที่เป็นไปเพื่อ
ขัดเกลากิเลส นำจิตให้ปลอดโปร่ง๒๒๙ ได้แก่คำพูดที่จัดอยู่ในกลุ่มกถาวัตถุ ๑๐ ประการ
หรือแม้จะอยู่ในข่ายทั้ง ๑๐ นั้นก็ควรพูดแต่พอประมาณ๒๓๐ สำหรับกถาวัตถุ หรือเรื่อง
ที่ควรพูดนั้นปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ดังนี ้
 

 
๒๒๗ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗. 
๒๒๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ”, ใน 

พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 

๒๒๙ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๙๐/๑๑๖. 
๒๓๐ พระคันธสาราภิวงส์, วิสุทธิมรรค ฉบับแปลและอธิบาย, (กรุงเทพมหานคร : ประยูร

สาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๓๕. 



๑๐๑ 

ตารางที่ ๑ กถาวัตถุ ถ้อยคำที่ควรพูด ๑๐ ประการ๒๓๑ 
กถาวัตถุ ๑๐ ประการ เนื้อความขยาย 
๑.อัปปิจฉกถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย 
๒. สันตุฏฐิกถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ 
๓. ปวิเวกกถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายสงัดใจ 
๔. อสังสัคคกถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ 
๕. วิริยารัมภกถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร 
๖. สีลกถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล 
๗. สมาธิกถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่น 
๘. ปัญญากถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา 
๙. วิมุตติกถา  ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ 
๑๐. วิมุตติญาณทัสสน
กถา  
 

ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้น
จากกิเลสและความทุกข ์

 
ปรับปรุงจาก: จากพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์”, ใน พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for 
Windows. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๕๐). 
 ๔) บุคคลสัปปายะ  หมายถึง บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้น ไม่พูดดิรัจฉาน
กถา๒๓๒ หรือถ้อยคำที่เป็นทางขัดขวางต่อสวรรค์และนิพพาน๒๓๓ (บุคคลผู้) ทำให้จิตที่

 
๒๓๑ ม.อุ. (บาลี)๑๔/๓๔๘/๒๓๙; ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๔๘/๒๐๙; องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๓๐/

๗๑; องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๐/๗๐. 
๒๓๒ ดิรัจฉานกถา หมายถึงถ้อยคำอันขวางต่อทางนิพพาน หรือเรื่องราวที่ภิกษุไม่ควร

นำมาเป็นข้อถกเถียงสนทนา โดยไม่เกี่ยวกับการพิจารณาสัง่สอนแนะนำทางธรรม อันทำให้คิด
ฟุ้งเฟ้อและพากันหลงเพลินเสียเวลา เสียกิจหน้าที่ที่พึงปฏิบัติตามธรรม เช่น ราชกถา สนทนาเรื่อง
พระราชา ว่าราชาพระองค์นั้นโปรดของอย่างนั้น พระองค์นี้โปรดของอย่างนี้ โจรกถา สนทนาเรื่อง



๑๐๒ 

ยังไม่ตั้งมั่นได้ตั้งมั่น หรือจิตที่ตั้งมั่นแล้วย่อมมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น เสนาสนะที่มีบุคคล หรือมี
กัลยาณมิตรที่เกื้อกูลให้เกิดการปฏิบัติธรรม นำประโยชน์ในการพัฒนาจิต สอดคล้อง
กับหลักฐานในพระไตรปิฎก เช่น “ท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตร 
ทำอินทรีย์ให้เสมออยู่ พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์”๒๓๔  วัดที่มีกัลยาณมิตรนั้น
จัดเป็นวัดที่เป็นสัปปายะอย่างหนึ่ง หากไม่มีกัลยาณมิตร หรือหากัลยาณมิตรไม่ได้นั้น
จัดว่าเป็นที่ไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิตามลักษณะของวัดที่มีโทษทั้ง ๑๘ ลักษณะใน
ลักษณะสุดท้ายและถือว่าเป็นข้อสำคัญมากหรือมีความเสียหายอย่างใหญ่หลวงหากไม่
มีกัลยาณมิตร หรือหากัลยาณมิตรไม่ได้๒๓๕  จึงต้องเป็นวัดที่หาบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
แล้วช่วยให้จิตผ่องใสสงบมั่นคง๒๓๖ ในข้อนี้ อาจพิจารณาเกณฑ์อีกข้อหนึ่งคือในอาวาส
นั้นมีพระเถระผู้เป็นพหูสูต ซึ่งจะสามารถเข้าไปสอบถามสนทนาข้อธรรมเพื่อให้เข้าใจ
ได้แจ่มแจ้งขึ้น๒๓๗  

๕-๖) โภชนะสัปปายะ และอุตุสัปปายะ หมายถึง  อาหารและฤดูกาลที่ทำให้ผู้
เสพสบาย จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นย่อมตั้งมั่น หรือที่ตั้งมั่นแล้วก็มั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งนี้เพราะ
บุคคลบางคนชอบอาหารรสหวาน บางคนชอบอาหารรสเปรี้ยว บางคนชอบฤดูหนาว 

 

โจรว่าโจรหมู่นั้นปล้นที่นั่นได้เท่านั้นๆ ปล้นที่นี่ได้เท่านี้ๆ เป็นต้น ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ
โต), “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์”, ใน พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ 
:  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๕๐).  

๒๓๓ สารตฺถ.ฎีกา. (บาลี) ๓/๒๖๗/๓๗๗; ที.สี.อภินว.ฎีกา (บาลี) ๑/๔/๒๕๘. 
๒๓๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๖/๑๘๐. 
๒๓๕ กลฺยาณมิตฺตํ อลาโภ มหาโทโสเยว. หมายถึง การหากัลยาณมิตรไม่ได้ จัดว่าเป็นโทษ

หรือความเสียหายใหญ่หลวงนัก ดู สารตฺถ.ฎีกา. (บาลี) ๒/๑๔๗/๓๒๑. 
๒๓๖ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์”, 

ใน พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๕๐). 

๒๓๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ”, ใน 
พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 



๑๐๓ 

และบางคนชอบฤดูร้อน๒๓๘ เรื่องการได้เสพอาหารที่เป็นสัปปายะสามารถเกื้อกูลให้การ
ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ ดังเช่น ในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย พรรณนาว่าพระราธเถระ 
ได้พักอยู่ในเสนาสนะที่เหมาะสม และได้อาหารที่เหมาะสม ในขณะที่เรียนกรรมฐานอยู่
ในสำนักของพระสารีบุตร ไม่นานก็บรรลุอรหัตตผล๒๓๙  

๗) อิริยาบถสัปปายะ หมายถึง อิริยาบถที่ทำให้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นได้ตั้งมั่น หรือ
ที่ตั้งมั่นแล้วก็มั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้น โดยวิธีที่ผู้ปฏิบัติจะทดลองอิริยาบถ ๓ วัน ในที่พัก เพราะ
บางคนปฏิบัติสบายในอิริยาบถบางอย่าง เช่น ชอบเดินจงกรม (อิริยาบถเดิน) ชอบนอน
พัก (อิริยาบถนอน) ชอบยืน (อิริยาบถยืน) หรือ นั่ง (อิริยาบถนั่ง)๒๔๐ หมายความว่า 
อิริยาบถที่เหมาะกันนั้นคือการไม่บังคับฝืนร่างกาย ซึ่งเป็นธรรมชาติทางกายภาพของ
แต่ละบุคคลที่เมื่อปฏิบัติธรรม อาจสะดวกสบายในบางอิริยาบถ ไม่สะดวกสบายในบาง
อิริยาบถ หรืออาจขยายความไปถึงการให้อิสระตามศักยภาพของบุคคล เพื่อให้แต่ละ
บุคคลนั้นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมแก่จริตก็ได้๒๔๑  

การอธิบายหรือขยายความเรื่องสัปปายะนั้น อาจขยายได้ตามความมุ่งหมาย
ของผู้นำหลักการไปศึกษา แต่ก็จะสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการ
เดิม เช่น การศึกษาของภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์๒๔๒ ที่อธิบายว่าบุคคลสัปปายะนั้น 

 
๒๓๘ พระคันธสาราภิวงส์, วิสุทธิมรรค ฉบับแปลและอธิบาย, (กรุงเทพมหานคร : ประยูร

สาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๓๘. 
๒๓๙ องฺ.อ. (บาลี) ๑/๒๑๙/๒๙๑. 
๒๔๐ พระคันธสาราภิวงส์, วิสุทธิมรรค ฉบับแปลและอธิบาย, (กรุงเทพ : ประยูรสาส์น

ไทย การพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๓๘. 
๒๔๑ อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ, “ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนา

จิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง”, หน้า ๑๓๐. 
๒๔๒ ภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์, การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อให้เกิด

ความสัปปายะเพื่อนำไปออกแบบวัดป่าวิมุตตยาลัย, (ออนไลน์), 
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/021.pdf [๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ]. 



๑๐๔ 

หมายถึงผู้นำทางจิตวิญญาณและกลุ่มสังฆะ ซึ่งเป็นต้นแบบในทางปฏิปทา พระวินัยจึง
จะเอ้ือให้อาวาสนั้นเป็นสัปปายะ 

ในขณะเดียวกัน ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกา๒๔๓ ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของ
วัดที่ไม่เกื้อกูล ไม่เป็นสัปปายะ หรือวัดที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีลักษณะ ๑๘ 
ประการ ได้แก่ ๑) วัดใหญ่ (มีพระมากต่างจิตต่างใจ เรื่องมาก และไม่ค่อยสงบ) ๒) วัด
ใหม่ (ต้องพลอยไปยุ่งงานก่อสร้างกับเขาด้วย) ๓) วัดเก่าจัด (มีเรื่องดูแลมาก) ๔) วัดติด
ทางเดิน (อาคันตุกะมาบ่อย) ๕) วัดมีสระหิน ๖) วัดมีผัก ๗) วัดมีไม้ดอก ๘) วัดมีไม้ผล 
(คนจะมากันเรื่อย เช่น มาเก็บดอกไม้ ขอผลไม้ เป็นต้น วุ่นวาย) ๙) วัดที่คนเชื่อถือมาก 
(ว่ามีพระวิเศษเป็นต้น) ๑๐) วัดติดเมือง ๑๑) วัดติดป่าไม้ ๑๒) วัดติดที่นา ๑๓) วัดมีคน
ไม่ถูกกัน ๑๔) วัดติดท่าน้ำท่าบก ๑๕) วัดถิ่นห่างไกลชายแดน (ที่คนไม่นับถือพระ
ศาสนา) ๑๖) วัดติดพรมแดน (เขตแห่งอำนาจระหว่าง ๒ รัฐ อาจเป็นการเสี่ยงภัย) 
๑๗) วัดไม่เป็นสัปปายะ (มีอารมณ์ต่าง ๆ รบกวน) ๑๘) วัดที่หากัลยาณมิตรไม่ได้๒๔๔  

ลักษณะทั้ง ๑๘ ประการ๒๔๕ เป็นสิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม มีทั้ง
ลักษณะที่เป็นภาระทางกายภาพ เช่น หากเป็นวัดที่ใหญ่โต พระผู้อยู่อาศัยจะต้องจัด
ต้องทำ ทั้งเรื่องคนเรื่องงาน หรือหากเป็นวัดที่กำลังก่อสร้างใหม่ พระสงฆ์ต้องดูงาน
ก่อสร้าง หรือวัดเก่าก็ต้องคอยดูแลบูรณปฏิสังขรณ์ หรือหากเป็นวัดที่มีความขัดแย้ง 
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายก็ควรหลีกเลี่ยง เช่น วัดที่มีคู่ขัดแย้ง ไม่ถูกกัน วัดห่างไกล 
ไม่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนา หรือวัดติดพรมแดน กล่าวโดยนิยามและหลักการ วัดมีไว้
เพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมมากกว่าวัดที่จะกลายเป็นภาระของพระสงฆ์ 

 
๒๔๓ ขุ.อ. (บาลี) ๑/๓๑; สารตฺถ.ฎีกา. (บาลี) ๒/๑๔๗/๓๒๒. 
๒๔๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ”, ใน 

พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเสนาสนะสูตร ใน องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/
๑๗. 

๒๔๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่เป็นวัดไม่เหมาะสมกับการเจริญสมาธิภาวนา 
ใน พระคันธสาราภิวงศ์, วิสุทธิมรรค ฉบับแปลและอธิบาย, (กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทย 
การพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๕-๑๒. 



๑๐๕ 

คำว่า “สัปปายะ” นั้น ในทัศนะทางพระพุทธศาสนามิได้หมายเฉพาะปัจจัย
ภายนอกที่เป็นทางกายภาพเท่านั้น แต่ต้องอาศัยปัจจัยภายในส่วนบุคคล หมายถึงผู้ใช้
สอย หรือผู้ปฏิบัติประกอบกันที่จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านกายและใจ ซึ่งในเสนาสนะ
สูตรได้ระบุไว้ดังนี้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา คือ เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของ
ตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง
โดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็นสารถี
ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิก
บานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม ๑ เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุ
สำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นจัด ไม่ร้อนจัด เป็นปานกลางควรแก่การบำเพ็ญ
เพียร ๑ เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา ทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริง ในศาสดาหรือ
ในเพื่อนพรหมจรรย์ที่เป็นวิญญู ๑ ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศล
ธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 
๑ เป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วย ปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับ เป็นอริยะ เป็น
เครื่องชำแรกกิเลสให้ถึง ความสิ้นทุกข์โดยชอบ ๑๒๔๖ 

พุทธพจน์เบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่า ภิกษุสงฆ์แม้จะได้อยู่อาศัยในเสนาสนะที่
เป็นสัปปายะ แต่หากไม่มีองค์คุณ ๕ ประการ ย่อมไม่สามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุผล
ได้ ซึ่งองค์คุณ ๕ ประการ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ลำดับให้สะดวกต่อ
การจดจำ  ได้แก่ ๑) มีศรัทธาในตถาคตโพธิ  ๒) สุขภาพดี โรคน้อย ระบบการเผา
ผลาญ (ไฟธาตุ) พอดี ๓) เป็นคนเปิดเผยตัวตามเป็นจริงแด่พระศาสดา และเพื่อน
พรหมจารี ไม่มีมายา ๔) มีความเพียรบากบั่นจริงจัง ๕) มีปัญญาที่จะชำแรกกิเลส
ได๒้๔๗   

 
๒๔๖ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗. 
๒๔๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ”, ใน 

พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 



๑๐๖ 

กล่าวได้ว่าทั้งด้านกายภาพต้องเป็นสัปปายะ และด้านศักยภาพคือผู้อยู่อาศัย
ต้องเกื้อกูลหนุนกัน จะทำให้วัดมีความหมายที่สมบูรณ์ดังที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ 
ปุณณกมหาเถร) กล่าวว่า “...จะมีแต่วัดวาอาวาสไม่มีธรรมวินัยเป็นหลักในวัด วัดก็จะ
หมดความหมาย ไม่ต่างอะไรกับบ้านเรือนธรรมดาและยิ่งกว่านั้น ถ้าเป็นที่อยู่ของคนชั่ว
คนพาลเข้าด้วยก็เลยกลายเป็นซ่องโจรไป”๒๔๘ 

อนึ่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเสนาสนะนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความสันโดษใน
ปัจจัย ๔    สำหรับภิกษุสาวก และถึงกับทรงยกว่าเป็น “อริยวงศ์” ซึ่งหมายถึงแนว
ปฏิบัติที่ประเสริฐ ล้ำเลิศที่จะทำให้ผู้ใช้สอยปัจจัย ๔ โดยไม่หลงติด ดังนี้ว่า 

...ภิกษุย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ และมีปรกติกล่าว
สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ และย่อมไม่ถึงการแสวงหาที่ไม่ควร 
ไม่เหมาะ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ และไม่ได้เสนาสนะก็ไม่เดือดร้อน และได้เสนาสนะ
แล้วก็ไม่เกี่ยวเกาะ ไม่หมกมุ่น ไม่ติดแน่น มีปรกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก 
บริโภคอยู่ กับทั้งไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษ.. ก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจ
คร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษด้วยเสนาสนะนั้น ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้แล 
เรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยม๒๔๙ 

ในขณะที่กล่าวถึงถิ่นที่อาศัยในแง่ที่ “ให้คุณแก่ผู้อยู่” พระสงฆ์ที่อยู่อาศัยก็จะ
ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ หรือวินัยในการดูแลรักษาเสนาสนะและสถานที่ให้เป็น 
“รมณีย์” ด้วยซึ่งปรากฏใน “เสนาสนวัตร”๒๕๐  แนวปฏิบัตินี้จะเห็นได้จากธรรมเนียม
พระสงฆ์ไทยที่กล่าวถึงและให้ความสำคัญการ “กวาดลานวัด”๒๕๑ ถือว่าเป็นหน้าที่หรือ
กิจสงฆ์ที่ต้องจัดต้องทำ หรือดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ทำให้วัดเป็นที่รมณีย์ อัน

 
๒๔๘ สมเด็จฯ คิด-เขียน-พูด-เทศน์, (พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการออกเมรุ

พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) ๒๒ ธันวาคม ม.ป.ท., ๒๕๒๗), 
หน้า ๑๐๕. 

๒๔๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๗/๒๐๙; องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๘/๓๑. 
๒๕๐ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๓๐/๑๙๑. 
๒๕๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติ

เป็นรมณีย์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙), หน้า ๙. 



๑๐๗ 

จะนำพาให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็นและจะประทับตรึงตราไว้ดังปรากฏในนิราศนรินทร์ 
ของนรินทร์ธิเบศร์ที่ว่า 

 
 โบสถ์ระเบียงมรฑปพื้น ไพหาร 

  ธรรมาสน์ศาลาลาน  พระแผ้ว 

  หอไตรระฆังขาน   ภายค่า 

  ไขประทีปโคมแก้ว  ก่าฟ้าเฟือนจันทร์๒๕๒ 
 
 โดยสรุป การเลือกสถานที่อันเป็นสัปปายะหรือสัปปายสถานในทาง
พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามนุษย์ ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ๒๕๓ กล่าวไว้ โดยสรุปคือลักษณะนั้นจะต้องประกอบไปด้วย ๑) ถิ่นที่เป็น
ที่รมณีย์ คือ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นรื่นรมย์ ชุบชูชีวิต ชื่นกายชูใจ จากนั้นจึงจะ
เป็นส่วนประกอบด้านอื่นตามมา ได้แก่ ๒) สถานที่อันถือว่าเป็น “ภูมิภาคสมบัติ” 
หมายถึง “ทำเล พื้นที่ บริเวณ ผืนแผ่นดินที่สะอาด สดใส ไร้ขยะ ไม่รกรุงรัง เรียบร้อย 
ราบรื่น เดินง่าย ปลอดภัย สบายตา ควรทอดทัศนา น่าชื่นชม” ๓) สถานที่ที่มีลักษณะ
เป็น “คมนาคมนสมบัติ” หมายถึง “ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป เดินทางไปถึงได้
สะดวก”  และ ๔) สถานที่อันประกอบด้วย “บุคคลสมบัติ” ได้แก่ “ปลอดคนร้าย มีคน
ดี มีคนที่พึ่งพาอาศัยได้ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ”  

ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงแนวปฏิบัติใช้ประโยชน์จากพื้นที่หรือถิ่นที่อาศัย จึงยึด
หลักการตามที่พระพุทธศาสนาได้วางไว้ กล่าวคือ การคำนึงถึงองค์ประกอบที่จะ
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงเป้าหมายได้ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่เมื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติคือ กล่าวคือ  

๑) องค์ประกอบภายนอก  สัปปายะทั้ง ๗ อย่าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอก
ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้ใช้สอยได้ประโยชน์ในทางพัฒนาจิตวิญญาณก่อนเป็นอันดับแรก 

 
๒๕๒ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๙. 
๒๕๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติ

เป็นรมณีย์,  หน้า ๔-๕. 



๑๐๘ 

อาจพิจารณาตามเกณฑ์เบื้องต้นที่จำเป็นในการออกแบบอาวาสตามข้อค้นพบของภค
ชาติ เตชะอำนวยวิทย์ คือ ๑) ความเป็นธรรมชาติ ๒) ความสงบ สะอาด สว่า ง  ๓) 
ความงามอย่างพระ ๔) การแฝงนัยยะทางธรรม๒๕๔  ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ปรากฏในคัมภีร์
เป็นเบื้องต้นแล้วว่าวัดกับพระสงฆ์หรือผู้อยู่อาศัยนั้น ต้องยึดองค์ประกอบ ๒ อย่างเป็น
สำคัญ ได้แก่ ๒) วัดที่เป็นรมณีย์ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ๒ อย่างได้แก่ มีน้ำอุดม และมี
ร่มไม้ให้พักพิงซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านธรรมชาติ และ ๒) พระสงฆ์ที่ต้องอยู่ในขอบเขต
ของพระวินัย หมายถึงสถานที่เป็นรมณีย์นั้นเองจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เริ่มต้น
จาก “ถิ่นที่อาศัย๒๕๕” ก่อน ซึ่งจัดว่าเป็นการ “วางระบบความสัมพันธ์พื้นฐานให้ชีวิต
และสังคมงอกงามขึ้นไปในธรรมชาติที่เป็นรมณีย์” เนื่องจากการมีสิงแวดล้อมที่ดี 
ย่อมจะช่วยหนุนให้การเกิดการพัฒนาก้าวหน้าไปได้ง่าย ในที่นี้หมายถึงด้าน “กาย
ภาวนา” หรือการพัฒนาระบบอินทรีย์ห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส –
เรียกว่า เบญจผัสสทวารกาย ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอินทรีย์สังวร คือความสามารถใน
การควบคุมปกครองตนในการใช้ตา-ดู หู-ฟัง จมูก-สูดกลิ่น ลิ้นชิมรส กาย-สัมผัสอย่างมี
สติ เมื่อเกิดการกระทบอันเนื่องมาจากการที่ตนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ผัสสะหรือ
การกระทบเหล่านั้นก็จะเกื้อกูล หรือช่วยโน้มใจไปในทางที่ดีงาม เร้าไปในทางให้เกิด
การกุศล เช่น เมื่อได้หูได้ยินเสียงแล้ว เกิดความสดช่ืน รู้สึกสงบ สบายใจ อยากทำในสิ่ง
ที่ดี ๆ ทั้งนี้ ก็เพราะมีถิ่นที่อาศัยอันเป็น “รมณีย์” นั่นเอง๒๕๖ 

๒) องค์ประกอบหรือองค์คุณเฉพาะตัว ผู้ใช้ประโยชน์จากเสนาสนะ พึงมีองค์
คุณในตัวของบุคคลแต่ละคน ซึ่งเป็นเงื่อนไขภายเฉพาะตามหลักการที่พระพุทธองค์
ทรงวางไว้   คือ ๑) มีศรัทธาในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า (ตถาคตโพธิ)  ๒) สุขภาพ

 
๒๕๔ ภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์, การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อให้เกิด

ความสัปปายะเพื่อนำไปออกแบบวัดป่าวิมุตตยาลัย, [ออนไลน์], 
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/021.pdf [๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙]. 

๒๕๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติ
เป็นรมณีย์, หน้า ๔-๕. 

๒๕๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔-๑๒. 



๑๐๙ 

ทางกายไม่มีปัญหา ๓) กล้าและเปิดเผยความเป็นตัวตนต่อพระพุทธองค์และ และ
เพื่อนพรหมจรรย์ [โปร่งใสไม่มีมารยา] ๔) มีความอุตสาหะบากบั่นหมั่นเพียรอย่าง
จริงจัง ๕) มีปัญญาไตร่ตรองถึงความเกิด-ดับที่จะชำแรกกิเลสได้   กอปรกับแนวปฏิบัติ
ตามอริยวงศ์ คือการไม่ยึดติดกับสิ่งเสพเสวยคือปัจจัยสี่ ถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
ซึ่งองค์คุณหรือองค์ประกอบเฉพาะบุคคลนี้จะต้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบภายนอก
เสมอ  

จะสังเกตได้ว่า คุณสมบัตเิฉพาะตัวบุคคลจะได้ผลอย่างเต็มที่ หรือก้าวหน้าได้ไม่
ติดขัดก็ด้วยอาศัยการเลือกถิ่นที่อันเป็นสัปปายะด้วย ดังตัวอย่างในคัมภีร์พระไตรปิฎก
หลายแหล่งที่ระบุว่าพระพุทธองค์ทรงเลือกสถานที่สำหรับการค้นหาทางดับทุกข์ เช่น 
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นเป็นผู้ชอบเสาะหาว่ากุศลเป็นอย่างไร ขณะที่แสวงหาทางสงบ
ระงับอันประเสริฐ ซึ่งหาทางอื่นยิ่งกว่ามิได้ เมื่อเที่ยวจาริกไปในมคธชนบทโดยลำดับ 
ได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้เห็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมย์ มีราวป่าเป็นที่เพลินใจ มี
แม่น้ำไหล ไม่ขาดสาย มีท่าน้ำสะอาดดี น่ารื่นรมย์ มีโคจรคามตั้งอยู่โดยรอบ. เราจึงคิด
ว่า ภูมิภาคเป็นที่น่ารื่นรมย์หนอ มีราวป่าเป็นที่เพลินใจ มีแม่น้ำไหลไม่ขาดสาย มีท่าน้ำ
สะอาดดีน่ารื่นรมย์ มีโคจรคามตั้งอยู่โดยรอบ เป็นที่สมควรเริ่มบำเพ็ญเพียรของกุลบุตร
ผู้ต้องการจะบำเพ็ญเพียร. เราจึงนั่ง ณ ที่นั้นด้วยคิดว่า ที่นี้ เหมาะแก่การบำเพ็ญ
เพียร๒๕๗ 

ดังนั้น การจัดพื้นที่สัปปายะตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา คือมุ่งให้
ผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมได้อาศัยที่ไม่ใช่เพียงได้ใช้เสนาสนะที่เป็นสัปปายะ
เท่านั้น แต่หันกลับมาที่ตัวบุคลหรือผู้ใช้แต่ละคนว่ามีความพร้อมตามองค์คุณดังกล่าว
นั้นหรือไม่ หรือกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าถึงแม้ที่อยู่จะสะดวกสบาย แต่หากจิตใจของผู้
อาศัยไม่พร้อม และไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายตามนัยทาง
พระพุทธศาสนาน่ันเอง 

 
๒๕๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติ

เป็นรมณีย์, หน้า ๑-๒. และ ดู ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๑๙/๒๒๕; ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๙๑/๓๓๙. 



๑๑๐ 

จากการทบทวนแนวคิดตามหลักสัปปายะ ๗ พบว่าคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ประกอบ
กันนั้นจะช่วยส่งเสริมให้วัดมีลักษณะใช้สอยประโยชน์และบรรลุเป้าหมายตามนัยยะ
ทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ วัดจะมีคุณสมบัติที่มองเห็นด้านนอก เรียกว่า 
องค์ประกอบภายนอก และคุณสมบัติที่เป็นส่วนเฉพาะบุคคล เรียกว่า องค์คุณเฉพาะ
บุคคล  โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

๑) องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ๑) อาวาสสัปปายะ มีลักษณะ สงบสงัด ๒) 
โคจรสัปปายะ มีลักษณะสะดวกในด้านการสัญจร ๓) ภัสสะสัปปายะ และบุคคลสัปปา
ยะ มีลักษณะเน้นตัวบุคคลที่ฉลาดสามารถ ๔) โภชนะสัปปายะ อุตุสัปปายะ และ
อิริยาปถะสัปปายะ มีลักษณะสมดุลทั้งด้านอาหาร อยู่ในสภาพแวดล้อมรับกับฤดูกาล
ต่าง ๆ และเหมาะแก่การจะใช้ชีวิตภายในวัด เช่น การเดิน การนั่ง ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงองค์ประกอบของสัปปายะและองค์คณุเฉพาะบุคคล 

(ที่มา: อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุข
ภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”,รายงานวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๐) 

 

๑) สงบสงัด 

อาวาสสัปปายะ 

 

๒) สะดวก 

โคจรสัปปายะ 
 

๓) สามารถ 

-ภัสสะสัปปายะ 

-บุคคลสัปปายะ 

๔) สมดุล 

-โภชนะสัปปายะ 

-อุตุสัปปายะ 

-อิริยาปถะสัปปายะ 

องค์ประกอบ 

ภายนอก 

 

๓) ศีลสมบัติ 

องค์ประกอบ 

เฉพาะบุคคล 

สัปปายะ  

๗ 

๑) ศรัทธา 

 

๒) สุขภาพ 

 

๕) มุ่งผลดับทุกข์ ๔) หมั่นขจัดอกุศล 



๑๑๑ 

รูปแบบการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี (อาวาสสัปปายะ) 
รูปแบบการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ (อาวาสสัปปายะ) ของวัด ควรมีรูปแบบ

ดังนี้  
(๑ ) การวางแผนพัฒนา มีการคำนึ งถึงหลักการสำคัญของความเป็น

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบไทย และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ วัดที่ถูก
การสร้างหรือบูรณะโดยกษัตริย์ ทำให้วัดหลวงเหล่านี้ได้มีแบ่งแยกเขตพุทธาวาสและ
สังฆาวาสออกจากกันอย่างชัดเจน โดยเขตพุทธาวาสมีการสร้างกำแพงล้อมรอบแบ่ง
พื้นที่ออกจากบริเวณโดยรอบชัดเจนหรือมีแนวกำแพงกั้นเขตแดนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ
กำหนดเป็นเขตที่มีการจัดผังวัดตามคติจักรวาล ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากรูปแบบการ
วางตำแหน่ง อาคารสำคัญ ได้แก่ พระอุโบสถ วิหาร และเจดีย์ในแนวแกนกลางของวัด
ที่เรียงตัวกันไปตามทิศตะวันออก ตะวันตก เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางหลักของวัด ส่วน
อาคารรองได้เรียงกันในตำแหน่งทิศเหนือและใต้ เช่น พระอุโบสถ อาคารที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมในการทำสังฆกรรม หอระฆัง อาคารที่ ใช้เป็นเครื่องตีบอกเวลาสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ อาคารอื่นๆ เช่น ศาลาราย อาคารที่ใช้เป็นที่นั่งพักของผู้มาเยือน ศาลา
ทิศ อาคารที่ใช้ล้อมอาคารสำคัญสำหรับให้คฤหัสถ์นั่งพัก หรือบางแห่งก็จะมีพระ
ระเบียง คือ อาคารที่ล้อมอาคารหลักสำคัญหรือล้อมแสดงขอบเขตแห่งพุทธาวาส หรือ
ประกอบเพื่อให้ผังรวมสมบูรณ์ สำหรับอาคารประเภทอื่นๆ เช่น พระระเบียง ศาลา
ราย จะปรากฏร่วมในผังในลักษณะอาคารรองกลุ่มที่ ๒ ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบที่
สร้างให้ผังมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในแง่ของประโยชน์ใช้สอย หรือในเชิง
ความหมายของสัญลักษณ์ตามคติความเชื่อก็ตาม โดยมักปรากฏในลักษณะที่โอบล้อม
กลุ่มอาคารหลักประธานสำคัญเหล่านั้น 

การจัดวางผังวัดในเขตพุทธาวาสสำหรับวัดหลวงหรือวัดสำคัญที่สร้างหรือ
บูรณะโดยกษัตริย์นั้น ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการสร้าง
อาคารเพิ่มในบางส่วน แต่มีผลกระทบต่อผังวัดโดยรวมไม่มากนัก แสดงให้เห็นถึงการ
ให้สำคัญตามสัญลักษณ์ของจักรวาลคติตามการรับรู้ในเชิงสัญลักษณ์ของคนไทยในอดีต 
ส่วนที่มีลักษณะร่วม คือ วางตำแหน่งเจดีย์เป็นศูนย์กลางของวัดโดยเปรียบดังเขาพระ



๑๑๒ 

สุเมรุ โดยรอบตามทิศต่างๆ เป็นที่ตั้งของวิหาร ซึ่งประกอบด้วยด้านทิศตะวันออกเป็น
ที่ตั้งของวิหารหลวงและทิศใต้ ซึ่งเป็นตำแหน่งของชมพูทวีปในคติจักรวาลได้ตั้งวิหารที่
มีความสำคัญ และมีการเน้นสัดส่วนความสูงลดหลั่นตามความสำคัญ รวมทั้งการสร้าง
อาคารไม่ให้สูงเกินยอดไม้ มีการกระจายตัวแทรกไปกับธรรมชาติ เปิดช่องรับแสงและ
ลมตามธรรมชาติให้เข้ามาสู่ภายในตัวอาคาร มีผนังเปิดโล่ง นำธรรมชาติเข้ามาภายใน
อาคาร อาคารต่างๆแสดงคุณลักษณะของความอ่อนน้อมถ่อมตนและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ โดยมีความสูงไม่เกิน ๒ ชั้น ซึ่งจะมีความสูงไม่เกินยอดไม้และมีลักษณะ
กระจายตัวไปตามผืนป่า รูปแบบอาคารที่เรียบง่าย ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ วัสดุ คงทน 
บำรุงรักษาง่าย ได้แก่ ไม้ที่มาจากการหมุนเวียน มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ตะวันออกเขตร้อนชื้น เช่น มีชายคายื่นยาวคุ้มแดดคุ้มฝน มีความโปร่งโล่ง ระบาย
ความร้อนได้ดี เป็นต้น อาคารมีการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวาง
ตำแหน่งอาคารให้ได้มุมมองที่รื่นรมย์ที่มีทั้งสระน้ำ ลำธาร พื้นที่ป่าแบบหนาแน่นและ
ป่าแบบสวน รวมถึงการทำช่องเปิดเพื่อนำธรรมชาติภายนอกเข้ามาสู่ภายในให้มาก
ที่สุดเท่าที่ทำได้ อาคารสำคัญเป็นจุดหมายตาที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ได้แก่ พระ
อุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ ซึ่งมีสระน้ำ ต้นไม้ และท้องฟ้าเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน และมีการวางแผนในจัดพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้าง
อาคารสถานที่ การจัดระบบแผนผัง มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน คือ เขตพุทธาวาส 
สังฆาวาส และเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดทำผังการใช้สอย
พื้นที่ของวัดตามบทบาทหน้าที่ เป็น ๓ เขต คือ 

(๑.๑) เขตพุทธาวาส หมายถึงพื้นที่สมมุติ ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาของสงฆ์และ ฆราวาสเป็นที่ตั้งของ สถูป เจดีย์ วิหาร อุโบสถ หอไตร หอกลอง 
หอระฆัง ซุ้มโขง และศาลาบาตร เป็นต้น ภายในเขตพุทธาวาส มักมี พระธาตุเจดีย์ 
หรือพระวิหาร เป็นประธานของวัด ซึ่งภายในวิหารจะประดิษฐานพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ ส่วนภายในองค์พระธาตุเจดีย์จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
หรือพระสาวก ซึ่งอาคารสองหลังนี้ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ใน
ฐานะประธานของพุทธศาสนา ซึ่งจะรับรู้ในทุกกิจกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ้นภายในวัด 



๑๑๓ 

สอดคล้องกับความหมายของคำว่า พุทธาวาส ซึ่งมาจากคำว่า พุทธ กับคำว่า อาวาส 
อันหมายถึง สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้านั่นเอง ผังวัดที่สมบูรณ์มักสร้างเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส หลายแห่งมักสร้างอยู่บนที่สูง ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและศาลาบาตร 
มีประตูทางเข้า ๔ ทาง ทางเข้าหลักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือเส้นทางสัญจร
หลัก เช่นแม่น้ำ ประตูทางเข้าหลักทางทิศตะวันออกนี้มักจะทำซุ้มประตูประดับด้วย
ลวดลายพันธุ์ พฤกษาหรือสัตว์ในเทพนิยาย เรียกว่า ซุ้มโขง โดยมีบันไดทางขึ้นเชื่อม
ต่อไปด้านล่าง พร้อมทั้งมีราวบันไดประดับด้วยรูปนาคทอดตัวยาวจากซุ้มประตูโขงลงสู่
ด้านล่าง เช่นเดียวกัน เมื่อผ่านจากซุ้มประตูโขงเข้าไป จะเข้าสู่เขตพุทธาวาส ซึ่งมีพระ
วิหารและพระธาตุเจดีย์วางอาคารอยู่ในแนวเดียวกัน กับซุ้มโขงและบันไดทางขึ้น ใน
แนวแกนตะวันออกตะวันตก บริเวณโดยรอบจะประกอบไปด้วยอาคารอื่นๆ ที่สำคัญ 
เช่น พระอุโบสถ หอไตร พระวิหารขนาดเล็ก เป็นต้น พื้นที่โดยรอบมักปูด้วยลานทราย 
ซึ่งมีประโยชน์ในการดูดซับความชื้น ช่วยป้องกันอาคารที่สร้างด้วยไม้ ไม่ให้เสื่อมสภาพ
โดยง่าย ลักษณะแผนผังของวัด ในเขตพุทธาวาส ที่กล่าวมาข้างต้นเชื่อว่า เป็นการ
ออกแบบที่แฝงไว้ด้วยแนวคิดที่มาจากคติความเชื่อเรื่องจักรวาล ซึ่งแนวคิดดังกล่าว 
น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู โดยเนื้อหาหลักของแนวคิดนี้ เป็นคติในการ
สร้างความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับจักรวาลโดยเชื่อว่าหาก จักรวาลเล็กซึ่งหมายถึง
โลก เกิดความสมดุลกับจักรวาลใหญ่แล้ว จะเกิดความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุข
ขึ้นในโลกมนุษย์ ดังนั้นจึงออกแบบให้ผังวัดหรือศาสนสถานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอัน
เป็นตัว แทนของความสมดุลนั่นเอง แนวคิดเรื่องจักรวาลเชื่อว่าศูนย์กลางของจักรวาล 
จะประกอบไปด้วย เขาพระสุเมรุ ในศาสนสถานของเขมรจะแทนด้วย ปรางค์ประธาน
ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพสูงสุด คือพระศิวะ ส่วนในพุทธศาสนาจะแทนด้วย พระธาตุเจดีย์
หรือพระวิหาร ในแนวคิดเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
ศูนย์กลางจักรวาลนี้จะเป็นเสมือนตัวแทนอำนาจของพระมหากษัตริย์ไปด้วยใน เวลา
เดียวกัน ในแนวคิดที่เชื่อว่ากษัตริย์คือสมมติเทพที่อวตารมาจากเทพสูงสุดส่วนทางพุทธ 
ศาสนาก็เปรียบพระมหากษัตริย์เสมือนธรรมราชาซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 
นั่นเององค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่อยู่ในผัง ล้วนสร้างโดยมีแนวคิด
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สอดคล้องกับคติจักรวาลทั้งสิ้น อาทิเช่น กำแพงสี่เหลี่ยมเปรียบเสมือนกำแพงจักรวาล 
พื้นทราย เปรียบเสมือนทะเลศรีทันดร ซุ้มโขง คือทางเข้าของป่าหิมพานต์ ปราสาท
เฟื้องบนสันหลังคาของพระวิหาร เปรียบเสมือนเขาสัตตบริภัณฑ์เจ็ดชั้น เป็นต้น ซึ่งการ
อุปมาอุปมัยดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องราวที่จำลองแผนผังของจักรวาลตาม ความเชื่อทาง
พุทธศาสนาลงไว้ในโลกมนุษย์เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง และแผนผังของวัด
ตามคติจักรวาลดังกล่าวนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่ได้กลายมาเป็นเสมือนสิ่งที่กำหนด
บทบาทความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทย ไปด้วยในขณะเดียวกัน เนื่องจาก เมื่อเขต
พุทธาวาส หมายถึง พุทธภูมิ หรือที่อยู่พระพุทธเจ้าผู้ที่บริสุทธิ์ หรือผู้ที่รู้แจ้งแล้ว ดังนั้น 
ภายในเขตพุทธาวาสจึงเป็นเสมือนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง 
สวรรค์ตามความเชื่อของโลกทัศน์คนไทย ดังนั้นคนไทยจึงให้ความเคารพต่อศาสน
สถานและเชื่อว่าการเข้าสู่เขตพุทธาวาส เป็นการเข้าสู่พื้นที่บริสุทธิ์ เข้าใกล้สภาวะของ
การนิพพาน ซึ่งในส่วนนี้สามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามช่วงเวลาและบริเวณ
พื้นที่ที่เหมาะสม 

(๑.๒) เขตสังฆาวาส  มาจากคำว่า สงฆ์ กับคำว่า อาวาส หมายถึงพื้นที่อัน
เป็นที่ต้ังของอาคารอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมและ วัตรปฏิบัติของสงฆ์ ได้แก่ กุฏิ อาคาร
ที่ใช้สำหรับอาศัยหลับนอน กัปปิยกุฎี โรงเก็บอาหาร หอฉัน อาคารที่ใช้เป็นที่ฉัน
ภัตตาหาร วัจจกุฎี อาคารสำหรับใช้ขับถ่ายศาลาการเปรียญ อาคารที่ใช้เป็นที่เรียน
หนังสือของพระสงฆ์ หอไตร อาคารที่ใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา ชันตาฆร โรงรักษา
ไฟและต้มน้ำ ธรรมศาลา โรงเทศนาธรรม เป็นต้น ส่วนใหญ่มักแยกกันจากเขต
พุทธาวาสอย่างเด็ดขาด แต่มักมีทางเชื่อมถึงกันได้โดยง่าย ในอดีตเขตสังฆาวาสอาจใช้
เป็นทั้งที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ สามเณร และเป็นที่เรียนของเด็กวัดไปด้วย โดยเฉพาะ
กุฏิถือเป็นอาคารหลักสำคัญ โดยมีอาคารประเภทอื่นประกอบเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่
เกี่ยวเนื่องกัน ส่วนใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์การวางผังมากนัก นอกจากบางประเภทของวัด 
ชั้นของวัด ที่ตั้ง รวมทั้งขนาดยังมีผลต่อการจัดวางผังของเขตนี้ กล่าวคือหากเป็นวัด
ราษฎร์ขนาดเล็กอยู่ในแถบถิ่นชนบท นิยมวางตัวกุฏิกระจายตัวเป็นหลังๆ อาคารที่เป็น
องค์ประกอบรองหลังอื่นๆ ก็จะจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้สอยของ
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พระภิกษุ ส่วนใหญ่จะจัดกุฏิให้อยู่เป็นกลุ่ม โดยอาจแยกเป็นหลังๆหรือต่อเชื่อมด้วย
ชานเป็นหมู่หรือคณะฯ มีหอฉันอยู่ตรงกลางชาน ถัดเลยออกมาก็จะเป็นเรือนเว็จกุฎี 
ซึ่งปัจจุบันอาจรวมเข้ากับห้องสรงน้ำและมักสร้างต่อเรียงเป็นแถวๆ ในขณะเดียวกันก็
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ที่สงบร่มรื่น อาคารสถานที่ส่วนนี้ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อกิจ
ของสงฆ์โดยเฉพาะ ไม่ดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม 

ในส่วนการจัดพื้นที่ระหว่างเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสนั้น แบ่งโดยการ
จัดวางกลุ่มอาคารในเขต พุทธาวาสไว้กลางวัด ส่วนอาคารในเขตสังฆาวาสได้แยก
ออกมาอย่างชัดเจน ทั้งลักษณะของ อาคารที่ต่างกัน โดยเขตสังฆาวาสจะติดกับกำแพง
วัด และมีการเว้นพื้นที่เปิดเป็นที่โล่งสำหรับ เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส และแบ่งโดย
ปลูกต้นไม้บังเขตสังฆาวาสเอาไว้ ซึ่งการจัดผังในลักษณะนี้อาจด้วยข้อจำกัดด้าน
ทรัพยากร สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ ประกอบกับวัดราษฎร์สร้างขึ้น เพื่อสนองความ
ต้องการทางใจของชุมชน และเป็นศูนย์รวมในการพบปะเพื่อประกอบประเพณี 
พิธีกรรม หรือจัดกิจกรรมการชุมนุมต่างๆ ความสะดวกในการติดต่อกับพระสงฆ์ซึ่ง
อาศัยอยู่ใน พื้นที่เดียวกับวัดทำให้พระสงฆ์ได้เป็นที่พึ่งและใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น 

(๑.๓) เขตธรณีสงฆ์ หมายถึงเขตพื้นที่ในพระอารามที่วัดกำหนดพื้นที่
บางส่วนที่เหลือจากการจัด แบ่งเขตสำคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็น
เขตพื้นที่สำหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะ ต่างๆของ
วัด เช่น ใช้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อสร้างความร่มรื่นให้วัด หรือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
อาคารอื่นๆ เช่น สร้างเมรุสำหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่
สังคม แบ่งเป็นพื้นที่ให้คฤหัสถ์เช่าเพื่อใช้เป็นแหล่งทำมาหากิน อาทิการสร้างตึกแถว 
หรือทำเป็นตลาด เป็นต้น สุสานหรือที่เผาศพ ป่าช้า สวนป่า และที่ว่างอื่นๆ หมายถึง
พื้นที่สาธารณะ ที่สามารถใช้ได้ร่วมกันทั้งสงฆ์และฆราวาส ข่วงวัดหรือที่ว่างด้านหน้า
วัดมีความสำคัญเป็นอย่างมาก วัดสำคัญๆ ในอดีต มักมีข่วงขนาดใหญ่ไว้ทางด้านทิศ
ตะวันออก ใช้เป็นที่รวมพลและสร้างขวัญกำลังใจของทหารก่อนทำศึกสงคราม 
นอกจากนั้นยังเป็นจุดแวะพักของนักเดินทางหรือขบวนคาราวานสินค้าต่างๆ บริเวณนี้
จึงมักมีบ่อน้ำใช้ รวมถึงมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของสิ่ง
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เหนือธรรมชาติที่เป็นอารักษ์ของศาสนสถาน นอกจากนี้ในช่วงที่มีเทศกาล ข่วงหน้าวัด
มักจะถูกใช้เป็นที่ทำกิจกรรมรื่นเริงประจำปีต่างๆ อีกด้วย และอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อให้การ
บริการชุมชนหรือเขตสาธารณะ เป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งของอาคารสิ่งก่อสร้างและ
กิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เช่น เป็นที่ตั้งของศาสนสถาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ประชาชนเข้ากราบไหว้หรือปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เป็นพื้นที่จัด
งานประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เช่น บริเวณลานวัด ศาลาศพ และเป็นพื้นที่ร้านค้า พื้นที่
จัดตลาดนัดขายของ พื้นที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย พื้นที่ให้บริการอื่นๆ เช่น บริการ
ขายดอกไม้ธูปเทียน บริการอาหารเครื่องด่ืม เป็นต้น หรือเป็นเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 

โดยทั่วไป เขตธรณีสงฆ์หรือเขตบริการชุมชน มักตั้งอยู่บริเวณทางเข้า
ด้านหน้าของวัด เพราะเป็นเขตที่คับคั่งมีเสียงรบกวน และมีเขตพุทธาวาสตั้งอยู่ตรง
กลาง เป็นพื้นที่คั่นระหว่างเขตธรณีสงฆ์และเขตสังฆาวาส ซึ่งเป็นพื้นที่รโหฐาน ดังนั้น 
วัดแต่ละแห่งควรมีความตระหนักถึงปัญหาที่มีความแตกต่างกัน แต่ก็มีความคิดเห็น
เดียวกันในการใช้ที่ดินและอาคารสิ่งก่อสร้างที่ตั้งผิดเขต ที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละเขต เช่น การปรับเปลี่ยนให้กุฏิที่พัก
ของพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตบริการชุมชน ให้เป็นพิพิธภัณฑ์หรืออาคารห้องสมุดของวัด 
อาคารประชาสัมพันธ์ ร้านค้า เป็นต้น สำหรับการจัดแบ่งเขตพื้นที่ระหว่างเขตต่างๆ มี
แนวทางในการก่อสร้างถนน กำแพง ทางเท้า แนวไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น แปลงดอกไม้ คู
น้ำ รั้วโปร่งทรงเตี้ย หรือมีการใช้ป้ายแบ่งเขตให้ชัดเจน 

(๒) การดำเนินงาน มีการจัดทำข้อมูลที่เป็นแผนแม่บทเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และก่อสร้างอาคารสถานที่อย่างชัดเจนที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและอนุรักษ์ไว้
ซึ่งวัฒนธรรมพื้นถิ่น เน้นรักษาความสะอาด/มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่าง ๆ 
ภายในบริเวณวัด การพำนักอาศัย ใช้ประโยชน์ หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ วัดมีสิ่งปลูก
สร้าง และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์และ
สิ่งแวดล้อม สภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง เช่น อุโบสถ กุฏิ ศาลา เมรุ วิหาร ห้องสมุด/
พิพิธภัณฑ์ ถนนและทางเท้าภายในวัด เจดีย์ รั้ววัด/กำแพงวัด เป็นต้น วัดจึงต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
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ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ การพัฒนาวัด เพื่อให้วัดมีสภาพสะอาด สงบ และสว่าง เพื่อสร้าง
ความสุขทางด้านจิตใจให้กับประชาชนจึงควรพัฒนาวัดแบบบูรณาการ โดยระดมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ชุมชนรอบวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
หรือสถาบันศึกษา เพื่อพัฒนาศาสนสถานให้มีความสวยงามและมีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมมากขึ้น โดยการจัดทำแผนพัฒนาวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(๒ .๑) การจัดทำแผนพัฒนาสิ่ งก่อสร้างและการใช้ที่ ดินในอนาคต 
โดยเฉพาะการจัดสร้างอาคารสถานที่ใหม่ มีแผนการพัฒนารองรับการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอยตามเขตต่างๆ หรือการปรับขยายเขตพื้นที่ให้เหมาะสมและ
เป็นสัดส่วนไว้ล่วงหน้า 

(๒.๒) การวางแผนการก่อสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ มีการวางแผนการ
ก่อสร้างในตำแหน่งหรือขนาดความสูงที่ไม่บดบังทัศนียภาพหรือลดทอนคุณค่าของศา
สนสถานในเขตพุทธาวาส ซึ่ งเป็นสถานที่สำคัญของวัด และต้องมีรูปร่างทาง
สถาปัตยกรรมที่ สอดคล้องกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมของสิ่ งปลูกสร้างเดิม 
โดยเฉพาะศาสนสถานในเขตพุทธาวาส 

(๒.๓) การวางแผนพัฒนาสิ่งบริการที่จัดสร้างใหม่ มีการวางแผนพัฒนาที่
เหมาะสม เช่น วัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมาก มีสถานที่บริการให้เหมาะสม
ทั้งในด้านขนาด ปริมาณ หรือการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม เช่น จำนวนห้องน้ำ พื้นที่
ทางเดิน ลานจอดรถ เป็นต้น 

(๒.๔) การวางแผนจัดสภาพแวดล้อมของวัดใหม่ เช่น การเขียนป้ายชื่อวัด
และป้ายบอกเส้นทางภายในวัด รวมไปถึงการจัดทำป้ายแสดงประวัติความเป็นมาและ
ความสำคัญของอาคารสถานที่สำคัญของวัด มีการเขียนด้วยภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น 
และภาษาสากล โดยจัดทำให้มีลักษณะและขนาดที่ เหมาะสม การจัดสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เช่น การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ลานหญ้า การจัดทำที่นั่งพัก 
การจัดระบบความเรียบร้อยของร้านค้า ถังขยะ รวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องการ
กำจัดขยะที่เป็นระเบียบและถูกต้อง เป็นต้น 



๑๑๘ 

(๒.๕) การจัดระเบียบของที่ตั้งให้บริการและกิจการอื่นๆ เช่น การวางผัง
พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าบูชาดอกไม้ธูปเทียน ร้านขายหนังสือธรรมะ จัดให้อยู่
ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่เกะกะตามทางเท้าหรือลานจอดรถ หรือรุกล้ำเข้าในเขต
พุทธาวาสอย่างไม่เหมาะสม รวมไปถึงการจัดตั้งตู้บริจาคในตำแหน่งที่เหมาะสม มีการ
บอกวัตถุประสงค์และที่อยู่เบอร์โทรที่ชัดเจน นอกจากนี้ ควรจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาให้ชัดเจน โดยวางอยู่ใกล้กับตู้บริจาค 

การแบ่งพื้นที่วัดออกเป็น ๓ ส่วนนี้ ในเชิงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึง
ให้หมายถึงส่วนหนึ่งคือเขตพุทธาวาสถูกใช้เป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public 
Zone) อีกส่วนหนึ่งคือ เขตสังฆาวาสที่ใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัว (Private Zone) เฉพาะของ
พระสงฆ์ ส่วนเขตธรณีสงฆ์ก็เป็นเสมือนเขตพื้นที่สาธารณะ (Public Zone) สำหรับคน
ทั่วไป มีแผนภูมดิังนี ้

 

แผนภูมิที่ ๓ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมของพื้นที่วดั 
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๑๑๙ 

 (๓) เป้าหมาย มุ่งเน้นการใช้เสนาสนะหรืออาคารสถานที่เป็นไปเพื่อการศึกษา
ธรรม การปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ธรรม โดยให้ความสำคัญกับการสร้างอาคารและ
สถานที่ที่มีความสะอาด สง่า และสงบ มคีวามร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ และมีระบบ
การจัดการด้านสุขลักษณะทีด่ี มีเป้าหมายในการพัฒนาวัดต้นแบบ  โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ที่ยังคงยึดหลักพระธรรมวินัยควบคู่กันไป นำหลักการมีส่วนร่วม
ของการบริหารจัดการสมัยใหม่  เข้ามาใช้ในการบริหารกิจการของวัด เน้นวัดที่ไม่อยู่ใน
เขตเมือง และให้มีการจำแนกพัฒนาการของวัดออกตามความจำเป็นเร่งด่วน  ที่จะ
พัฒนาภายหลังที่ได้ทำการพัฒนาวัดต้นแบบ  

นอกจากจะมีการออกแบบวัดที่ เอื้อต่อความสัปปายะแล้ว พบว่า ใน
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมตามหลักอาวาสสัปปายะนั้น มีลักษณะที่สำคัญ ๔ 
ประการ คือ 

๑) ควรมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับปุคคลสัปปายะและโคจรสัปปายะ คือ 
บุคคลที่เป็นผู้นำและที่ตั้งวัด กล่าวคือ หากอาวาสนั้นมีลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อทัศนคติ
หรือแนวทางการสอนของผู้นำแล้ว อาวาสนั้นย่อมเอื้อให้เกิดความสัปปายะได้ง่าย หรือ
หากอาวาสนั้นได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับที่ตั้ง เช่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าหรือ
ชุมชน ก็ต้องมีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ความเป็นอาวาสสัปปายะนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นได้
ง่ายเช่นกัน เพราะอาวาสหรือสถาปัตยกรรมนั้นจะมีส่วนสนับสนุนต่อการพัฒนาทางจิต
วิญญาณของผู้เข้ามาใช้บริการของวัด เช่น กิจกรรมการทำบุญ กิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรม กิจกรรมเรียนรู้ หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว 

๒) การเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของสถาปนิกผู้ออกแบบ เมื่ออาวาสสัปปา
ยะนั้นเชื่อมโยงกับปุคคลสัปปายะและโคจรสัปปายะแล้ว สถาปนิกก็จะดำเนินการตาม
ความต้องการของบุคคลที่เป็นผู้นำ เช่น เจ้าอาวาสหรือคณะกรรมการวัด โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จนกระทั่งกลุ่มสถาปนิกสามารถแปลความหมายเชิง
นามธรรมที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมในทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมได้อย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนการออกแบบที่เป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์จาก
กิจกรรมการใช้งาน และการพัฒนาออกแบบ 



๑๒๐ 

๓) ลักษณะสาธารณะของอาวาสสัปปายะที่สามารถนำไปกำหนดเกณฑ์
เบื้องต้นในการออกแบบอาวาสสัปปายะได้ ก็คือ ความเป็นธรรมชาติ ความสงบ 
สะอาด สว่าง ความงามที่สมถะหรือสันโดษ และการแฝงด้วยคติธรรม 

๔) มีการแสวงหาลักษณะเด่นเฉพาะตัวหรือมีอัตลักษณ์ของวัดตามแนวคิดของ
ผู้นำ คณะกรรมการวัด  
 

รูปแบบการพัฒนาด้านทางสัญจร (โคจรสัปปายะ) 
รูปแบบการพัฒนาด้านทางสญัจร (โคจรสัปปายะ) มีรูปแบบดังนี ้
(๑) การวางแผนพัฒนา การมีแผนในการสร้างเส้นทางที่สะดวกแก่ผู้เดิน

ทางเข้ามาในวัด หลายช่องทางที่จะเดินทางมาวัดได้อย่างสะดวก และทางเดินภายใน
วัด ภายในบริเวณวัด มีสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นเหมาะสม ส่งเสริมสภาพความเป็นรมณีย
สถาน พัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทของที่ตั้งวัด และหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า โดยสร้างทางเดินสัญจรและป้ายบอกทาง ให้ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม มีขนาด
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีความสง่างาม แผนผัง ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน 
แสดงอาณาเขตและรายละเอียดสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดชัดเจน มีแนวถนนที่เชื่อมโยง
เข้าสู่ ศาสนสถานสำคัญของวัด ซึ่งจะต้องแสดงเส้นทางและป้ายบอกทาง ซึ่งบริเวณนี้
ควรจัดให้มีป้ายเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด เพื่อจัดแสดงหรือเผยแพร่ข่าวสารการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ป้ายประวัติวัดโดยย่อ เพื่อแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่
บุคคลทั่วไป ป้ายนิเทศข้อมูล เพื่อแสดงจำนวนสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของวัด  

ในส่วนของการวางแผนพัฒนาทางเข้าวัด ควรมีแผนในการพัฒนาปรับปรุงให้
ง่ายขึ้น โดยการสร้างป้ายบอกทางเข้าวัดให้ชัดเจน มีจุดสังเกตที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
รวมไปถึงการเข้าถึงโบราณสถานสำคัญๆ ของวัด ที่บางแห่งตั้งอยู่ในเขตชุมชน ทำให้
ขาดความน่าสนใจ ถึงแม้จะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งวัดเองก็มีแผนในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานให้มีความสวยงามมากขึ้น และการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โดยการส่งเสริมเส้นทางรถจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัด  

(๒) การดำเนินงาน มีแนวทางในการพัฒนาดังนี ้



๑๒๑ 

(๒.๑) การปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าวัด และสถานที่สำคัญอื่นๆ โดย
ปรับพื้นผิวถนนเป็นแบบพิเศษเพื่อลดความเร็วของรถ และขยายทางเดินเท้าโดยมีร่ม
เงาเชื่อมต่อระหว่างโบราณสถานและกิจกรรมร้านค้าริมสองฟากของถนน และใช้
อุปกรณ์บาทวิถีให้มีรูปแบบที่เหมาะสม โดยไม่ทำลายทัศนียภาพของโบราณสถาน 

(๒.๒) การจัดระเบียบของการสัญจรของถนนใหม่ ยกเลิกการอนุญาตให้
รถนำเที่ยวและรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาในบริเวณพื้นที่แหล่งโบราณสถาน เพื่อลด
ความหนาแน่นของการจราจรและการสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลต่อองค์พระเจดีย์และ
โบราณสถานที่สำคัญและเพ่ิมระบบขนส่งสาธารณะและรถนำเที่ยว รวมทั้งจัดหาที่จอด
รถยนต์และรถบัสขนาดใหญ่โดยให้อยู่ด้านนอกเขตพื้นที่กันชน 

(๒.๓) ทางเดินเท้า หรือทางริมถนนและควรเลือกใช้ไมยืนต้นที่ให้ร่มเงา 
เป็นพันธ์ไม้พื้นถิ่น และควรมีสีสันเป็นมวล หรือสลับสีเป็นช่วงๆ หรือตามฤดูกาลเพื่อ
เพิ่มความหลากหลาย 

(๒.๔) บริเวณทางเดินเท้า ควรมีสถานที่นั่งพักเป็นจุดๆ หรือมีราวไม้หรือ
ราวเหล็กที่มีความแข็งแรง สำหรับไว้ให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการใช้พยุงตัว และมีทางเดินที่
เอื้ออำนวยสำหรับคนพิการด้วย 

(๓) เป้าหมาย มีทางเดินเท้าภายในวัดมีความปลอดภัย เช่น สะอาด มีความร่ม
รื่น ใช้วัสดุธรรมชาติ เดินไปมาได้อย่างสะดวก ไม่ลื่นล้ม พร้อมทั้งความปลอดภัยจาก
สัตว์ร้ายต่างๆ  
 

รูปแบบการพัฒนาด้านการเผยแผ่ธรรม (ภัสสะสัปปายะ) 
รูปแบบการพัฒนาด้านการเผยแผ่ธรรม (ภัสสะสัปปายะ) มีรูปแบบดังนี ้
(๑) การวางแผนพัฒนา มีการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ที่มีความ

หลากหลายขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์หรือลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละวัด เช่น วัดที่เน้นเรื่อง
การเผยแผ่ มีแนวทางในการพัฒนาด้านปัญญา เช่น มีโรงพิมพ์หรือร้านหนังสือ มีแหล่ง
เรียนรู้หลายแห่งภายในวัด วัดที่มีแนวทางชัดเจนในการพัฒนาวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมตามแนวใดแนวหนึ่ง เช่น แนวสติปัฏฐาน ๔ วัดที่เน้นการให้บริการในระดับ



๑๒๒ 

นานาชาติ ที่มีชาวต่างประเทศเดินทางมาใช้บริการ และมีการเผยแผ่ธรรมเสนอใน
สื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส่วนวัดที่เน้นการ
พัฒนาในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติ ความ
ร่มรื่นและการมีแหล่งท่องเที่ ยวที่ สวยงาม ทำให้วัดแห่งนี้ เป็นจุดแวะสำหรับ
นักท่องเที่ยวอยู่เสมอ    

(๒) การดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการเผยแผ่ธรรมและความรู้
ต่างๆ ตลอดถึงมีการนำเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ที่สุด มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และกิจกรรมของวัดอยู่ตลอดเวลา มีการเผย
แผ่ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา เช่น วิทยุชุมชน การแจกหนังสือธรรมะ ซีดี
ธรรมะ หอกระจายข่าว เป็นต้น ภายในวัดมีมุมเรียนรู้พระพุทธศาสนา เช่น มุมหนังสือ/
ห้องสมุด ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต เป็นต้น โดยมีรูปแบบการจัดการดังนี้  

(๒.๑) การจัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลของวัดที่ถูกต้องในการเผยแพร่ให้แก่
ประชาชน นักท่องเที่ยว บริษัทท่องเที่ยว และการเผยแพร่ในฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งในด้านวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ 
รวมไปถึงทัศนคติส่วนตัว ทำให้ยังไม่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีที่ถูกต้องและ
ลึกซึ้ง ปัญหาเหล่านี้เป็นที่ต้องผู้บริหารจัดการวัดจะต้องแสวงหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาไปพร้อมกับการพัฒนาวัดด้วยในอนาคต ซึ่งถ้าหากวัดต่างๆ ได้ดำเนินการพัฒนา
วัดอย่างถูกต้องและมีทิศทางแล้ว นอกจากจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับ
พระพุทธศาสนา การสร้างโอกาสในการเผยแผ่ศาสนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชนแล้ว การท่องเที่ยวก็ยังเป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาวัดอีกด้วย และการ
ท่องเที่ยวเองก็จะเอื้อประโยชน์แก่วัดมากมาย  

(๒.๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดในวันสำคัญหรือ
เทศกาลสำคัญต่างๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นที่มาของรายได้ เงินรายได้นี้เมื่อไหล
เข้าสู่กระแสเศรษฐกิจ ก็เกิดการกระจาย เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมวัด วัดก็
จะได้รับประโยชน์ในรูปแบบของรายได้จากการประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น รายได้จากการให้เช่าบูชา การขายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการบูชา การ



๑๒๓ 

เก็บค่าที่จอดรถ เงินรายได้จากการบริจาคทรัพย์สินสิ่งของ และการทำบุญในโอกาส
พิเศษต่างๆ เงินและสิ่งของเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเสริมงบประมาณแผ่นดินให้มี
พอที่จะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ควรแก่การเป็นที่สักการะสถาน
ต่อไป อีกประการหนึ่งวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาก ย่อมกระตุ้นให้เกิดธุรกิจ
ต่างๆ เป็นแนวทางให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพื่อการยังชีพ เมื่อคนเหล่านี้มีเศรษฐกิจดี
ขึ้นย่อมจะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเมื่อถึงเวลาและโอกาส เช่น การทำบุญตักบาตร
ในวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลสำคัญ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และยังช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่สืบทอดได้อีกทางหนึ่ง 

(๒.๓) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูล การต้อนรับผู้เดินทางมาสู่วัด 
ตลอดถึงการมีข้อมูลข่าวสารภายในวัดเกี่ยวกับขอบเขตวัด ขนาดพื้นที่ แผนผังสถานที่
ภายในวัด ตลอดถึงการชี้แจงกฎระเบียบข้อห้ามในการเดินทางตามจุดต่างๆ ภายในวัด 
ป้ายคติธรรม พุทธภาษิต เพื่อเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรื
อคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่เข้ามาในวัด มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็น
ช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นต้น 

(๓) เป้าหมาย มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในด้านการสื่อสาร โดยการพัฒนา
บุคลากรของวัด เช่น การจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความรู้ทั้งทางธรรม
และการปฏิบัติ  แก่พระสงฆ์หรือบุคลากรภายในวัด เนื่องจากประชาชนและ
นักท่องเที่ยวจะเป็นผู้สะท้อนให้วัดดำเนินไปในทิศทางบวก นั่นก็คือ นักท่องเที่ยวบาง
คนอาจเป็นนักเขียน นักข่าว เมื่อได้ไปเที่ยววัดได้พบเห็นสิ่งดีเกิดความประทับใจ หรือ
สิ่งบกพร่องเกิดความคับข้องใจ ก็จะกลับไปเขียนข่าว บทความหรือสารคดีเผยแพร่ให้
ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก็จะเป็นหนทางให้มีการแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที โดยเฉพาะการเรียกร้องให้หน่วยราชการเข้าไปดูแลปฏิสังขรณ์ให้อยู่ใน
สถานที่เหมาะสม และในบางกรณี การถ่ายภาพศิลปวัตถุสถาน อาจกลายเป็นหลักฐาน
สำคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ แม้นักท่องเที่ยวธรรมดา เมื่อเห็นข้อดีและ
ข้อด้อยของการไปเที่ยวชมวัดแล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้เช่นกัน ดังนั้น การที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส



๑๒๔ 

พบเห็นศิลปกรรมของวัดต่างๆ จะเป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมา
แต่อดีต โดยมีศิลปกรรมตามวัดเป็นหลักฐานทางวัตถุที่สำคัญและเป็นสิ่งกระตุ้นให้มี
การตื่นตัวที่จะอนุรักษ์พัฒนาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม หากมีการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูก
ไม่ควร ก็จะมีคนคอยเป็นผู้ดูแล รวมทั้งต่อสู้ ขัดขวางการทำลายศิลปวัตถุอันเป็นสมบัติ
ส่วนรวมของคนทั้งชาติ และการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบเห็นความวิจิตรตระการ
ตาโอ่อ่าสง่างามของศาสนสถาน ได้พบเห็นจริยวัตรอันงดงามของพระสงฆ์ ก็อาจเกิด
ความเลื่อมใส สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือมีความตั้งใจจะทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาต่อไป 
 

รูปแบบการพัฒนาด้านการบริหารบุคลากร (บุคคลสัปปายะ)  
รูปแบบการพัฒนาด้านการบริหารบุคลากร (บุคคลสัปปายะ) มีรูปแบบดังนี้ 
(๑) การวางแผนพัฒนา มีการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันของ

บุคลากรในวัดและนอกวัด ในเรื่องแนวทางพัฒนาวัดให้เป็นไปตามแบบแผนที่ได้วางไว้ 
ผู้นำคือเจ้าอาวาสให้ความสำคัญในการจัดทำแผนแม่บท (Mater Plan) ในการพัฒนา
วัดอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดแนวทางนั้นให้กับกลุ่มคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เครือข่ายกลุ่มสถาปนิกและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยให้เข้ามีส่วนร่วมในการ
วางแผนออกแบบร่วมกัน รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ใน
การขออนุญาตการใช้สอยและพัฒนาพื้นที่ ทำให้ไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งกับภาครัฐในเรื่อง
การใช้พื้นที่ป่า การผ่อนปรนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนการจัดการด้านบุคคลนั้น วัด
แห่งนี้มีการจัดการบริหารเป็นแผนกๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน การบริหาร
จัดการจึงมีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส่วนๆ โดยมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสแต่ละฝ่าย
ดูแลและบริหาร มีระบบการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน มี
กลุ่มผู้นำที่ได้รับมอบหมายการบริหารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีแผนการ
พัฒนาบุคลากรภายในวัดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของวัดให้มี
ศักยภาพความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่น รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีอุดมการณ์ มีระเบียบวินัย บุคลากร คือ เป้าหมายหลักที่จะอยู่



๑๒๕ 

รวมกันได้ซึ่งผู้บริหารวัด (เจ้าอาวาส) ได้ใช้หลักการทั้งทางธรรม และทางโลก มา
อธิบายให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโดยยกเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มาเป็นหลักการเพื่อที่ช่วยในการพัฒนาทางด้านจิตใจของบุคลากร  

(๒) การดำเนินงาน เจ้าอาวาสหรือผู้นำจะทำเป็นตัวอย่างด้วยการปฏิบัติให้
ดูก่อน และสร้างบุคลากรที่มีความเสียสละทำงานอุทิศตนเพื่อพระศาสนา รู้หน้าที่ และ
มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและทักษะประสบการณ์ในแผนพัฒนาเดียวกัน มี
แนวทางดังนี ้

(๒.๑) ในส่วนการบริหารงานภายในวัด ผู้บริหาร ได้แก่ เจ้าอาวาส และผู้ช่วย
เจ้าอาวาส ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับบุคลากร ทั้งพระภิกษุ สามเณร และฆราวาส ที่
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละแผนก  

(๒.๒) ในด้านการปกครอง ศาสนศึกษา สาธารณูปการ และการเผยแผ่ 
ผู้บริหารพยายามให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นกับหน้าที่การงาน เพราะว่าบางแผนก
นั้น ยังต้องมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างจำเป็นต้องให้บุคลากรมีความมั่นใจการบริหาร
ภายในองค์การ มากยิ่งขึ้นโดยมีแรงจูงใจ เช่น การให้ของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนแก่
บุคลากรภายใน 

(๒.๓) ในด้านการบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การจัดทำบัญชีการเงินของวัด การจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สินของวัด การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัดการแต่งตั้งคณะกรรมการวัด 
เป็นต้น 

(๓) เป้าหมาย มีการสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่ในวัดที่เป็นบุคคลต้นแบบผู้นำทาง
ศาสนา ส่วนบุคลากร พุทธบริษัท ๔  คือพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ก็มี
หน้าที่ในการศึกษา ปฏิบัติธรรมตามข้อวัตรต่างๆ มีกิจกรรมภายในวัดที่ต้องช่วยกันเผย
แผ่ในด้านหลักพระธรรมคำสั่งสอนต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีข้อคิดมี
หลักธรรมมีคติประจำใจอันทรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอนที่ต้องประดับไว้ในจิตใจเพื่อ
เป็นการนำไปดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และเหมาะสมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน บุคลากร
ภายในวัด ซึ่งมีส่วนเป็นแรงผลักดันในการที่จะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และ



๑๒๖ 

งบประมาณจากทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่วัดเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์
ซ่อมแซมวัดที่ชำรุดทรุดโทรมในบางส่วน ซึ่งเป็นอาคารสถานที่จำพรรษาแก่พระภิกษุ 
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งศาสนสถานต่างๆ ที่มีความสำคัญ ซึ่งทางวัดได้จัด
ถวายงบประมาณให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 
 

รูปแบบการพัฒนาด้านอาหาร (โภชนะสัปปายะ)  
รูปแบบการพัฒนาด้านอาหาร (โภชนะสัปปายะ) มีรูปแบบดังนี้ 
(๑) การวางแผนพัฒนา มีการสรรหาหรือหมุนเวียนรูปแบบอาหารที่มีรสชาติที่

เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมตามหลักโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย เรียบง่าย 
ประหยัด พอประมาณ  อาหารในทัศนะของพระพุทธศาสนา ได้แก่ อาหาร ๔ คือ 
กวฬิงการาหาร  ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร  วิญญาณาหาร เป็นทั้งอาหารทางกาย
และอาหารทางใจ หลักการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในพุทธศาสนา ได้แก่ พุทธจริยา
วัตรของพระพุทธเจ้าในการบริโภคอาหาร  ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ตลอดถึงได้ทรงบัญญัติพระวินัยเป็นแนว
ทางการปฏิบัติในการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภคอาหาร ได้แก่ หลักโภชเนมัตตัญญุตา คือ รู้จักพอประมาณในการบริโภค
อาหาร  หลักธรรมพิจารณาอาหาร  ๓ วาระ ก่อนบริโภคอาหาร  ขณะที่รับประทาน
อาหาร  หลังการบริโภคอาหาร  หลักโภชนสัปปายะ โดยพิจารณาอาหารที่เอื้อต่อการ
อยู่ดีมีสุข ถูกกับสภาพร่างกาย มีความเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ไม่ลำบาก อนุเคราะห์
ต่อพรหมจรรย์ และหลักสันโดษ คือ ความพอใจในอาหารที่บริโภค  

ในส่วนของแหล่งน้ำและน้ำใช้น้ำบริโภค วัดที่มีแหล่งน้ำที่มาจากหลายแหล่ง 
เช่นในกรณีวัดมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ภายในวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งก็จะประสบ
ปัญหาขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ที่แม้จะตั้งอยู่บนพื้นที่ใกล้กับลำธารทางธรรมชาติ จึงมี
การแก้ไขปัญหาโดยการใช้น้ำประปาชุมชน และการใช้น้ำจากบ่อบาดาล  คือ น้ำ
บาดาลและน้ำประปาชุมชน สระน้ำ เพื่อรองรับน้ำและกักเก็บน้ำให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ  



๑๒๗ 

(๒) การดำเนินงาน มีจัดการเศษอาหารและขยะอย่างเป็นระบบถูกต้องตาม
หลักสุขลักษณะ มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

(๒.๑) มีการถวายความรู้ในเรื่องการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมให้กับ
พระสงฆ์ทำให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องขึ้น และพัฒนา
แกนนำสุขภาพพระสงฆ์ 

(๒.๒) มีการตรวจสุขภาพคัดกรองพระสงฆ์ที่มีปัจจัยเสี่ยง 
(๒.๓) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกอาหารใส่บาตร 

ที่มีคุณภาพถูกหลักอนามัย 
(๒.๔) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพองค์รวมในพระสงฆ์ดีขึ้น โดยมีการดูแล

สุขภาพร่างกายใน การเลือกบริโภคอาหารที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ถูกต้อง มีการดูแล
อนามัยส่วนบุคคลดีขึ้น และมีการออกกำลังกายเป็นประจำมากขึ้น มีโครงการ
สนับสนุน เช่น มีการตรวจสุขภาพประจำปี โครงการลดละเลิกบุหรี่ โครงการทำบุญไม่
มีอบายมุข และในด้านการสงเคราะห์วัดจัดให้มีห้องพยาบาลสำหรับพระสงฆ์อาพาธ
และมีผู้ดูแล 

(๒.๕) การดูแลสุขภาพด้านจิตใจ มีโครงการปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุสงฆ์ 
สามเณรและบุคคลทั่วไปเป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปีเช่น โครงการปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆ์ โครงการธุดงค์เพื่อการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ โครงการปฏิบัติวิปัสสนาพุทธ
ทายาท โครงการปฏิบัติธรรมพระนวกะ โครงการทำวัตรสวดมนต์ เสริมสิริมงคลชีวิต 
พิชิตโรค โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพุทธศาสนา โครงการเหล่านี้นอกจากจะช่วย
พัฒนาด้านจิตใจของพระสงฆ์แล้ว ยังเป็นโครงการที่ดูแลประชาชน 

(๒.๖) การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้สะอาด
เรียบร้อยงามตามเป็นเอกลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา และทำลายแหล่งรังโรคติดต่อ
ต่าง ๆ มีกิจกรรม นอกจากนั้น ยังมี โครงการพุทธจิตอาสาพัฒนาวัด ร่วมกันทำความ
สะอาดเสนาสนะบริเวณวัดให้ร่มรื่น ร่มเย็น อันเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 



๑๒๘ 

(๒.๗) ด้านการป้องกันโรค พระสงฆ์รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคตามช่วงฤดูกาล พระสงฆ์ได้รับการถวายความรู้พระสงฆ์ในการปฏิบัติ
ตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคติดต่อต่าง ๆ ตามช่วงฤดู ในส่วนของสถานบริการ
สุขภาพ มีการจัดระบบเพื่อรองรับการเกิดโรคป้องกันการแพร่เชื้อ ให้ความรู้ในชุมชน 
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในวัดและชุมชน 

(๒.๘) ด้านน้ำอุปโภคบริโภค วัดควรมีแผนการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
เนื่องจากมักประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการ
แก้ไขปัญหาทั้งระบบ คือ การจัดการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่ง
ต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน และชาวบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

(๓) เป้าหมาย การจัดให้มีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
อาหารมีความสำคัญไม่เพียงอยู่ที่มีคุณสมบัติทำให้ร่างกายของมนุษย์และสัตว์สามารถ
ดำรงอยู่ได้เท่านั้น ในพระพุทธศาสนาอาหารยังเป็นสิ่งที่บุคคลกลืนกิน หรือสิ่งที่นำมา
ซึ่งรูป เป็นปัจจัยค้ำจุน อุดหนุน ส่งเสริมให้มนุษย์บรรลุธรรมได้ หากร่างกายมนุษย์ไม่มี
อาหารหล่อเลี้ยงหรือได้รับอาหารไม่เพียงพอก็ไม่สามารถบรรลุธรรมหรือไม่สามารถที่
จะปฏิบัติธรรมให้บริบูรณ์ได้ ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งบำเพ็ญทุกกรกิริยาใน
วาระที่ ๓ คือ ทรงอดพระกระยาหารทรมานพระวรกาย ก็ไม่สามารถตรัสรู้ธรรมได้  
อาหารในพุทธศาสนาจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โอชา” เทียบได้กับสารอาหาร ช่วย
บำรุงเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย  
 

รูปแบบการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม (อุตุสัปปายะ)  
รูปแบบการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม (อุตุสัปปายะ) มีรูปแบบ ดังน้ี 
(๑) การวางแผนพัฒนา มีการบริหารจัดการวัดให้เป็นธรรมชาติที่สุด เช่น มีป่า

ไม้ แหล่งน้ำ เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างอากาศที่ดีให้กับวัด มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และมี
ความร่มรื่นสวยงามการออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่ มผู้ใช้งานหลัก สัดส่วนของ
ธรรมชาติ  คื อ  มี ธรรมชาติ เป็ น อ งค์ ป ระกอบหลั ก  (Landscape Dominate 
Architecture) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีต้นไม้สูงใหญ่ กำหนดให้มีพื้นที่ป่าออกเป็น  



๑๒๙ 

๒ ชนิด ได้แก่  ป่าแบบหนาแน่น ที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น และป่าแบบสวน 
ประกอบด้วย สวนหย่อม และลานพักผ่อน มีธรรมชาติที่หลากหลาย ได้แก่ ป่าแบบ
หนาแน่น สวนป่า สระน้ำ อุทยานธรรม คลอง เป็นต้น เกิดเป็นระบบนิเวศน์ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเรียนรู้ธรรม มีการจัดการธรรมชาติให้เกิดความร่มรื่น
และรื่นรมย์ด้วยการสร้างธรรมชาติที่มีการจัดการขึ้นมาใหม่ (Man-Made Nature) 
ได้แก่ ต้นไม้ใหญ่ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่
ชุ่มน้ำ เพ่ือทดแทนต้นไม้เดิมที่ล้มหรือทรุดโทรม  

(๒) การดำเนินงาน มีการดูแลความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม มีการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล และการบำบัดสิ่งปฏิกูลไม่ให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติ การปรับปรุง พัฒนา 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด บริเวณวัดสงบ ร่มรื่น มีการจัดบริเวณวัด 
สถานที่ เป็นระเบียบ มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย มีบริเวณปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ มี
แนวทางดังนี ้

(๒.๑) สร้างบริเวณธรรมชาติขึ้นเพื่อให้พื้นที่ภายในวัดเกิดความสงบ ได้แก่ 
สร้างกำแพงต้นไม้โดยรอบพ้ืนที่ และปลูกป่าแบบหนาแน่นที่ด้านใดด้านหนึ่งของวัด 

(๒.๒) การจัดวางลำดับพื้นที่การใช้งานให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดทำให้เกิด
บรรยากาศของความสงบ โดยลำดับพื้นที่จากความสงบน้อยให้อยู่ด้านหน้าของวัด และ
ความสงบมากให้อยู่ทางด้านหลังของวัด 

(๒.๓) การจัดที่จอดรถยนต์ให้อยู่เฉพาะส่วนหน้าของวัด ยกเว้นรถสำหรับ
บริการและรถที่ใช้ในยามฉุกเฉิน 

(๒.๔) การจัดลำดับการเข้าถึงโดยให้เดินผ่านความร่มรื่นของอุโมงค์ต้นไม้
และป่าแบบหนาแน่นเป็นทางเข้าหลัก 

(๒.๕) ใช้วิธีการวางผังแบบมีแกน มุ่งตรงไปยังพระวิหาร พระเจดีย์ ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางของวัดเพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงความเป็นศาสนสถาน 

(๓) เป้าหมาย คือ การปลูกจิตสำนึกให้ผู้อาศัยหรือผู้เข้ามาที่วัดอาศัยอยู่ใน
ธรรมชาติอย่างเอื้ออาทร วัดเป็นสถานที่สมถะและมีศาสนสถานเท่าที่จำเป็น ไม่มี
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องค์ประกอบที่ประดับตกแต่งเกินจำเป็น มีความเรียบง่ายและงดงามด้วยสัดส่วนและ
เนื้อแท้ของวัสดุ และมีความประหยัดและมีเท่าที่จำเป็นทั้งในแง่ของโครงสร้างและวัสดุ 
 

รูปแบบการพัฒนาด้านกิจกรรม (อิริยาปถสัปปายะ)  
รูปแบบการพัฒนาด้านกิจกรรม (อิริยาปถสัปปายะ) ดังนี ้
(๑) การวางแผนพัฒนา มีกิจกรรมหรือโครงการทั้งในด้านศาสนา สังคม และ

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องหรือปรับประยุกต์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม การดำเนินการด้านการเผยแผ่ มีที่สำหรับปฏิบัติธรรมเฉพาะและยึดผู้ปฏิบัติ
เป็นสำคัญเน้นเรื่องการเป็นอยู่แบบธรรมชาติ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ใน
กรณีเช่น วัดที่มีการพัฒนาอาคารสถานที่ และเขตพื้นที่ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นสัดส่วน 
สามารถรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมีการต่อ
ขยายพื้นที่รองรับการเติบโตในอนาคต มีคณะทำงานอย่างเพียงพอและเป็นระบบ 
เช่นเดียวกับวัดที่มีสถานปฏิบัติธรรมสำหรับรองรับชาวต่างประเทศและมีเขตพื้นที่ใน
ปฏิบัติที่กว้างขวาง ส่วนวัดที่มีการจัดที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเป็น
หลัก แต่ก็มีสัดส่วนพ้ืนที่ปฏิบัติที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว ผนวกกับเป็นสถานที่สงบ  

(๒) การดำเนินงาน คือ การจัดให้มีกิจกรรม การฝึกอบรมทั้งในด้านศึกษา
เรียนรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูบทบาทของวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในทุกด้าน เป็นที่สงบจิตใจ เป็นที่พักผ่อนของชุมชน  และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งทุกวัดจะต้องมีจุดประสานระหว่างวัด บ้าน 
และโรงเรียน  ในรูปคณะกรรมการพัฒนาวัด โดยบ้านและโรงเรียนจะเข้ามามีบทบาท
สำคัญ  กิจกรรมหลักที่จะขับเคลื่อนให้บ้าน วัด และโรงเรียน ดำเนินการร่วมกัน คือ 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา วันธรรมสวนะ (วันพระ) วันสำคัญของชาติ มีการจัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน บวชเนกขัมมจาริณี ค่ายคุณธรรม ฯลฯ มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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(๒.๑) การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การ
ทำบุญตักบาตร การแสดงธรรมเทศนา การจัดปฏิบัติธรรม การเวียนเทียน การจัด
นิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

(๒.๒) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น 
การทำบุญตักบาตร การแสดงธรรมเทศนา การจัดปฏิบัติธรรม การเวียนเทียน การจัด
นิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 

(๒.๓) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตามประเพณี/ท้องถิ่น เช่น ทำบุญ
ตักบาตร การแสดงธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี การ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางประเพณี/ท้องถิ่น 

(๓) เป้าหมาย การเป็นวัดที่สงบ และมีกิจกรรมทางศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรมสำหรับบุคคลที่หลากหลาย การวางแผนที่จะให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีนโยบาย วาง
หลักการบรหิารไว้สำหรับอนาคต และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์การวัดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้เกิดการปรับสภาพให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ 
เพราะในปัจจุบันชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เจ้าอาวาสในฐานะผู้บริหาร
จำเป็นต้องทันต่อสภาพกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลาและสามารถบริหารองค์การวัด
ให้สอดคล้องกับชุมชนหรือสังคมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งผู้บริหารจะต้องจัด
กิจกรรมภายในองค์การวัดเพื่อเชื้อเชิญผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใส ในองค์การวัดได้ทำ
กิจกรรมต่างๆ ในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นการรวมพลังศรัทธาจากทิศต่ างๆ 
ได้มารวมกันทำกิจกรรมในแต่ละปี 

กล่าวได้ว่า ในการพัฒนาปรับปรุงวัด โดยเฉพาะการจัดการเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนการอนุรักษ์โบราณสถานของรัฐ 
จำเป็นต้องมีการตระหนักว่านอกเหนือจากการพัฒนาให้สามารถสนองประโยชน์ใช้สอย
ตามบทบาทหลักของวัด ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี กิจกรรมของ
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ชุมชน และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว จำเป็นต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม แหล่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมด้วย 

ดังนั้น การที่จะสนองงานให้บรรลุตามที่คาดหวังไว้ตามหลักสัปปายะทั้ง ๗ 
ด้านได้นั้น ทุกภาคส่วนจะต้องให้การสนับสนุน  เข้ามากำหนดบทบาท และมีส่วนร่วม 
เช่น คณะสงฆ์ รัฐบาล ชุมชน ส่วนราชการ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรทาง
พระพุทธศาสนา  องค์กรภาคเอกชน  สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และชุมชน ใน
ลักษณะ ดังนี้   

๑. การอุปถัมภ์ สนับสนุน งบประมาณตามสภาพการพัฒนาแต่ละด้านของวัด  
๒. การเข้ามาเป็นคณะกรรมการวัดเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการการบริหาร

จัดการภายในวัด  ตลอดจนลักษณะของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  
๓. การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ  สร้างองค์ความรู้  การนำเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย เข้ามาช่วยในการพัฒนาและบริหารจัดการ   
๔. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านและองค์กรจากภายนอกในกิจกรรมของวัดใน

ทุกๆ ด้าน  
๕. เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ในวัดจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ  ในการเข้ามามี

ส่วนร่วมขององค์กรและหน่วยงาน 
ความเป็นสัปปายะนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย 

โดยเฉพาะผู้นำ คือ เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส รวมไปถึงคณะกรรมการวัดและ
พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา มีแนวคิดและแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งผลให้วัดมีธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ส่วนการนำหลักสัปปายะ ๗ ไป
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบวัดให้เป็นปฏิรูปเทศนั้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหาร
จัดการวัดให้เป็นที่สัปปายะนั้น จะต้องคำนึงกระบวนการเรียนรู้ ๓ รูปแบบ คือ 

๑. กระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้ออกแบบกับผู้นำ ผู้ออกแบบจะต้องมีความ
เข้าใจในหลักการและแนวทางการทำงานของผู้นำที่เป็นเจ้าอาวาสและคณะกรรมการ
วัด เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงแนวคิดและสอดคล้องกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น 
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๒. กระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้นำกับผู้ตาม ซึ่งเป็นผู้ใช้สอยโดยตรง ผู้นำ
จะต้องชักจูงใจให้ผู้ตาม คือ บุคลากรภายในวัดมีความเข้าใจเดียวกันในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัด เนื่องจากเมื่อใด มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ถ้าหากผู้ตามไม่มี
ความเข้าใจเดียวกันก็ย่อมส่งผลต่อแผนแม่บทของวัดที่ได้จัดเตรียมไว้  

๓. กระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัดกับผู้ใช้บริการ โดยวัดจะต้องมีการสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการที่มีอยู่หลากหลาย เช่น ศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัด ผู้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรม และกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงหลักการและแนวทางในการพัฒนาวัดให้อยู่กับ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ผสานกลมกลืนกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความตระหนักและร่วมกันรักษาระบบนิเวศที่
จัดทำให้ขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

การพัฒนาสาธารณูปการของวัด คือ มีการกำหนดกฎระเบียบของการฝึกตน
ให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่งมนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงกฎระเบียบ
ของการอยู่ร่วมกันในสังคมของสมาชิกในวัด ตลอดถึงกฎระเบียบสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยม
เยือนในลักษณะต่างๆ เช่น การเข้ามาศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และการท่องเที่ยว จากผลการศึกษารูปแบบในการจัดการในด้านกิจวัตรประจำวันและ
กฎระเบียบในการอยู่อาศัยอย่างชัดเจน โดยมีการดำเนินการบริหารจัดการด้านการ
ปกครอง มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) การจัดทำระเบียบปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรภายใน
วัด 

(๑.๑) มีระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร 
(๑.๒) มีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อาศัยในวัด 
(๑.๓) มีระเบียบปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เข้ามาร่วมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในวัด 
(๒) มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

(๒.๑) เจ้าอาวาสได้มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรภายในวัดตามความรู้
ความสามารถ 



๑๓๔ 

(๒.๒) จัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
(๒.๓) จัดทำประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน 
(๒.๔) จัดทำสมุดเย่ียม 

(๓) การพัฒนาและสวัสดิการ 
(๓.๑) มีการประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
(๓.๒) มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากร

ภายในวดั 
(๓.๓) มีการประชุมคณะกรรมการวัดสม่ำเสมอ 
(๓.๔) มีการวางแผนการดำเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนวัดอื่นๆ ก็มีระเบียบปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนในส่วนแผนกต่างๆ เช่นในเขต
สถานปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติ และการจัดการค่ายคุณธรรม แต่ในส่วนงานอื่นๆ 
จะมีการมอบหมายงานให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายปกครองในการรับผิดชอบดูแล เนื่องจาก
วัดมีแผนกงานหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการเผยแผ่ ซึ่งมีงานพิมพ์วารสารธรรม
สาสน์ ชาวพุทธ และโครงการแลกเปลี่ยน CD ธรรมะ รวมไปถึงกิจกรรมบรรพชา
อุปสมบทพระนวกะ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ส่ วนวัดที่มีจำนวนพระภิกษุ
สามเณรจำนวนไม่มากนัก มีการวางกฎระเบียบตามปกติ ถึงแม้จะกลุ่มผู้เข้ามาพัก
ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติมาบ้างแล้ว จึง
ไม่มีความจำเป็นในการวางกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากนัก มีการวางกฎระเบียบเฉพาะ
กลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่เข้ามาปฏิบัติตามโอกาสต่างๆ แต่ในอนาคตหลังจากมีการ
ปลูกสร้างและพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมขึ้นก็จะมีการวางระเบียบการปฏิบัติให้เคร่งครัด
มากขึ้น เนื่องจากเมื่อมีคนหมู่ใหญ่จำนวนมากก็ต้องมีระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน  

การพัฒนาสาธารณูปการของวัดนั้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนำแนวคิด
หรือวิธีคิด ๒ แนวทางหลัก คือ การอนุรักษ์ทรัพยากร (Conserving resources) 
ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ (Ideas about nature) แนวคิดเกี่ยวกับสังคม 
(Ideas about society) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา (Ideas about development) 
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Ideas about environment) แนวคิดเกี่ยวกับความ



๑๓๕ 

ขัดแย้งและสันติภาพ (Ideas about war & peace) เพื่อนำมาพัฒนาหลักสัปปายะ ๗ 
ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้บำเพ็ญ
ธรรมหรือผู้อยู่อาศัยในวัด เพื่อนำไปสู่แนวทางที่  ๒ คือ   การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร (Exploiting resources) ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการผลผลิตของ
มนุษย์  ( Ideas about human production) แนวคิด เกี่ ยวกับการผลผลิตของ
ธรรมชาติ (Ideas about nature’s production) และแนวคิดเกี่ยวกับระบบภูมิชีว
ทัศน์ (Ideas about bio-geographical systems) เพื่อนำมาสู่การพัฒนาตนเองของผู้
บำเพ็ญธรรมหรือผู้อยู่อาศัย เพื่อก่อให้เกิดสถานที่อยู่ที่น่าอยู่อาศัย กล่าวคือเป็นปฏิรูป
เทสที่แท้จริง 

มีข้อเสนอแนะว่า การที่จะให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน จำเป็นต้องพัฒนาในวัด
ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน กิจกรรมของวัดในการ
บริการแก่ชุมชนด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีอยู่ ๒ ชนิดใหญ่ๆ  คือ 

๑. กิจกรรมด้านศาสนบริการ คือ การให้บริการภายในวัด ซึ่งได้แก่ 
๑.๑ กิจกรรมในด้านการบำรุงรักษาวัด เช่น จัดให้มีแบบแปลนแผนผัง มี

การรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น และมีบรรยากาศสงบ เป็นการจัด
สิ่งแวดล้อมให้ดีเป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้ได้เข้าไปในวัด กิจกรรมด้านการปกครองทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด ได้แก่ การทำวัตรสวดมนต์ การสมาทานศีล การฝึกอบรมต่างๆ 

๑.๒ กิจกรรมในด้านการให้การศึกษา ให้การศึกษาหรือสนับสนุนผู้ที่อยู่ใน
วัดให้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมการปฏิบัติธรรม ตลอดจนถึงวิชาการเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อความรู้และช่วยตัวเอง 

๑.๓ กิจกรรมด้านสาธารณบริการในวัด ได้แก่ การจัดสถานที่ฝึกสมาธิ
วิปัสสนาที่พักอาคันตุกะ เมรุที่ เก็บพัสดุภัณฑ์ ศูนย์อบรมศีลธรรมหรือโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ 

๒. กิจกรรมด้านชุมชนบริการ ได้แก่ การจัดให้มีธรรมศาลาเปิดบริการทุกวัน
พระและวันอาทิตย์ให้ประชาชนได้ฟังธรรม ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาให้คำปรึกษาแก่ผู้มี
ทุกข์ จัดอุปสมบทหรือบรรพชาสามเณรในภาคฤดูร้อนหรือเทศกาลเข้าพรรษา ตั้งศูนย์
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อบรมศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนทั่วไป จัดฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที
รายได้น้อย 

สำหรับกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในชนบท ได้แก่ กิจกรรมที่ช่วย
แก้ปัญหาของชนบท ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับความไม่รู้ ความยากจน ความเจ็บไข้ วัดช่วยได้
โดยจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ส่งเสริมวิชาชีพการสนับสนุนตั้งสหกรณ์ต่างๆ จัด
สาธารณสุขมูลฐาน อบรมจิตใจให้มีคุณธรรม ให้วัดเป็นแหล่งกระจายข่าวให้ความรู้
ใหม่ๆ แก่ชุมชน และเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจเป็นที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆ  

กิจกรรมของวัด ซึ่งจะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศานิกชนได้แบ่งออกเป็น
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการประสานงานกับหน่วยงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การให้
ความร่วมมือกับทางราชการ ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทหรือข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้านรอบๆ วัด ให้คำปรึกษาแนะนำการทำงานของ
กลุ่มอาสาสมัครในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มแม่บ้าน จัดให้วัดเป็นสถานที่ประชุม
และอบรมทางวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ 

๒. กิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการ การควบคุมและรักษาศาสนสมบัติ ศาสน
บุคคล ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำดื่มใช้ในบริเวณวัด บริการให้ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อหรือให้บริการต่างๆ ของวัด ให้มีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทาง
พระธรรมวินัย 

๓. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ 
จัดศาสนพิธีให้ประหยัดและเรียบง่าย ดูแลอนุรักษ์และเผยแพร่จิตรกรรม ปฏิมากรรม 
ตลอดจนโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จัดให้มีนิทรรศการขึ้นภายในวัดเท่าที่
โอกาสจะอำนวย 

๔. กิจกรรมด้านการบริหาร กิจการจากพระศาสนาภายในวัด ได้แก่ การจัดทำ
แผนผังแยกอาคารเสนาสนะ สิ่งก่อสร้างภายในวัดเป็นเขต เช่น เขตพุทธาวาสและเขต
สาธารณะสงเคราะห์เป็นสัดส่วน การประชุมพระภิกษุสามเณรในวัดเพื่อชี้แจงนโยบาย
คำสั่ง ตลอดจนความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ของมหาเถรสมาคมและกรมการศาสนาประจำ 



๑๓๗ 

๕. กิจกรรมด้านศาสนาเพื่อประชาชน ได้แก่ การจัดหน่วยพุทธมามกะผู้เยาว์
ขึ้นในวัด การเปิดสอนธรรมศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจ 

๖. กิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การร่วมมือกับหน่วยงานราชการใน
การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุข สถานีอนามัย หรือสหกรณ์ยา เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่
ประชาชนร่วมมือกับทางราชการในการแนะนำให้ประชาชนมีความรู้ทางโภชนาการ 
รักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันรักษาโรค 

๗. กิจกรรมด้านการเผยแพร่ศาสนธรรม ได้แก่ การจัดให้มีการเผยแพร่ธรรมะ
ทางหนังสือพิมพ์  วารสารท้องถิ่น หรือทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ จัดให้
พระภิกษุและสามเณรออกเย่ียมและเผยแพร่ธรรมะให้แก่ประชาชนตามหมู่บ้าน 

ที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นหัวข้อส่วนใหญ่ของการบริหาร และการจัดองค์กรใน
ด้านการพัฒนาวัด ส่วนการบูรณะวัดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์รักษา
โบราณสถาน โบราญวัตถุที่มีอยู่ให้คงสภาพให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นต่อไป ส่วนสภาพ
อาคารเสนาสนะที่ทรุดโทรมให้ควรได้มีการบูรณะเพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ต่อไป 
วัดไม่ควรสร้างอาคารใหม่ให้ใหญ่โตแต่ปล่อยให้สภาพอาคารเก่าต้องชำรุดทรุดโทรมลง
ไป ปัจจุบันนี้วัดต่างๆ มีอาคารเสนาสนะที่ชำรุดอยู่เป็นจำนวนมาก การก่อสร้างอาคาร
ใหม่ย่อมทำให้กำลังทุนทรัพย์ไม่เพียงพอกับการบูรณะของเก่าที่มีอยู่เดิมให้กลับมีสภาพ
ที่ใช้ได้ต่อไป ประจวบกับปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในสภาพที่ฝืดเคือง 
จึงควรจำเป็นต้องประหยัดทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นก่อนเป็นอันดับแรก 

นอกจากนั้น วัดในประเทศไทยยังมีการจัดรูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
จุดเน้นแตกต่างกันไปตามความพร้อมของวัด ขอจัดกลุ่มตามรูปแบบกิจกรรมได้ดังนี้ 

๑. การจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่หรือกายภาพของวัดให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ โดยทั่วไปวัดเก่า หรือวัดในเมืองจะมีจุดเด่นด้านโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พุทธศิลป์ วิจิตรศิลป์ และสถาปัตยกรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
สื่อการเรียนรู้อันทรงคุณค่า ส่วนวัดป่าหรือวัดในชนบท เน้นธรรมชาติ ความสงบ ร่มรื่น 
อย่างไรก็ตาม วัดทุกวัดที่เป็นกรณีศึกษารวมถึงวัดในเมืองมีจุดเด่นเหมือนกันในด้าน
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สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ อาคารสถานที่สะอาด เหมาะกับการเรียนรู้ธรรม 
และเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. การจัดศาสนพิธี พิธีกรรม เทศกาลงานบุญตามประเพณีนิยม และกิจกรรม
ในวันสำคัญทางศาสนา ถือเป็นสื่อพื้นบ้านหรือสื่อประเพณีที่ทุกวัดจัด เช่น การแสดง
ธรรมเทศนาในวันสำคัญทางศาสนา การบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา การทำวัตร 
การจัดงานพิธีทางศาสนา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การบรรพชา 
เป็นต้น  ซึ่ งนอกจากจะเป็นการส่ งเสริมศาสนาแล้ว ยั งจัดกิจกรรมอนุ รักษ์  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ให้เป็นแหล่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อีกด้วย 

๓. การผลิตสื่อเพื่อเผยแผ่ศาสนธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อเคลื่อนที่ หรือสื่อกลางแจ้ง  

๔. การจัดตั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอวัฒนธรรม หอศิลป์ หอกระจายข่าว 
อุทยานการศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 
และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 

๕. การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการโดยเน้นการใช้สื่อบุคคล คือ พระสงฆ์ อาจ
จำแนกที่สำคัญอย่างกว้างๆ ได้ดังนี้ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศาสนา ปลูกฝังและ
ส่งเสริมศีลธรรมแก่ประชาชนโดยการบรรยาย อภิปราย เสวนา สนทนาธรรม การ
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
เช่น การจัดธรรมสัญจร การจัดนำชมวัด การจัดนิทรรศการ การประกวดสวดมนต์ การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยการจัดอบรมหลักสูตรหลากหลายสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น การนวดแผนโบราณ การทำยาสมุนไพร งานศิลปะ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ประชาชน เช่นสุขภาพ พลานามัย การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมของวัดในพระพุทธศาสนา หรือการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่วัด จึงยึดเป็นกรอบวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย ๑) พื้นที่ทางกายภาพ ๒) พื้นที่
ทางสังคม และ ๓) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ 



๑๓๙ 

๑) พื้นที่ทางกายภาพ ตามนิยามที่ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ ให้ไว้หมายถึง 
“ของที่สามารถมองเห็นได้ สิ่งของที่สามารถเห็นได้ที่อยู่ในวัด ...หมายถึงตัวบริเวณวัด
ทั้งหมด ตัวสภาพแวดล้อมของวัด ตัวอาคาร และตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นรายละเอียด
อยู่ในวัด รวมทั้งต้นไม้    ภูมิสถาปัตยกรรมอะไรต่าง ๆ ด้วย” ๒๕๘   หรือหากแบ่ง
ลักษณะทางกายภาพเพื่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้น อาจสรุปตามข้อค้นพบของพล อาริยะชาติ
กุล๒๕๙ซึ่งแบ่งได้ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ขนาดพื้นที่ของวัด หรือส่วนที่กำหนดเป็นเขต
พุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ๒) ทำเล หรือตำแหน่งที่ตั้งของวัดตามที่ตั้งอยู่ใน
เขตผังเมือง มีสถานที่ใกล้เคียงเป็นอะไร ๓) สิ่งปลูกสร้างในวัด ทั้งที่เกี่ยวกับศาสนาและ
อื่น ๆ เช่น อาคาร โรงเรือน ๔) สภาพพื้นที่  หมายถึงพื้นที่ที่ตั้งวัดนั้น ๆ มีลักษณะ
ตั้งอยู่พื้นที่ราบลุ่ม หรือที่ดอน ๕) การเข้าถึงพื้นที่ หมายถึง เส้นทางที่จะเข้าถึงพื้นที่วัด
ได้ หรือด้านการคมนาคมสัญจร ๖) สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น มีห้องน้ำ
เพียงพอ ระบบไฟเพียงพอและที่จำเป็น 

ดังนั้น การวิเคราะห์พื้นที่ทางกายภาพ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เปล่า พื้นที่สีเขียว
ทั้ งที่ เป็นโดยธรรมชาติ  และสร้างขึ้นใหม่หรือเรียกว่าการผลิตสี เขียว (Green 
Productivity: GP) และพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารต่าง ๆ อาจสังเคราะห์
หลักสัปปายะเข้ากันกับพื้นที่ดังกล่าว  ได้แก่ ๑) อาวาสสัปปายะ-ที่อยู่ที่พักอาศัย ๒) 
โคจรสัปปายะ-ตำแหน่งทำเลที่ตั้ง ๓) โภชนะสัปปายะ-ปัจจัยหรือสิ่งอำนวยความ
สะดวก ๔) อุตุสัปปายะ สภาพทางภูมิศาสตร์ดิน ฟ้าอากาศ ธรรมชาติแวดล้อมและ
อุณหภูมิ ส่วนคุณค่าทางหลักการสถาปัตยกรรม อาจจัดเกณฑ์เรื่องประโยชน์ใช้สอย 
ความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่เดิม และสิ่งปลูกสร้างใหม่ และความพึงใจจากสิ่งปลูก
สร้างนั้น เช่นเดียวกับหลักทางภูมิสถาปัตย์ ที่จัดเข้าในมิติของพื้นที่ทางกายภาพ

 
๒๕๘ อรศิริ ปาณินท์, แนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของวัด, (สรุปผลการสัมมนา 

โครงการถวายความรู้ด้านการปรับปรุงและอนุรักษ์วัดแด่พระสงฆ์ ณ วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี วันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๗), หน้า ๔๒. 

๒๕๙ พล อาริยะชาติกุล, “การบริหารจัดการพื้นที่วัดเพื่อปล่อยเช่า”, วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๘๔-๘๕. 



๑๔๐ 

โดยตรง ได้แก่ สภาพภูมิทัศน์ เช่น การออกแบบพื้นที่สีเขียว การใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ว่างภายนอกอาคาร การเน้นด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดสภาพพื้นที่ในเชิง
รักษาระบบนิเวศ ดังนั้น พื้นที่ทางกายภาพในที่นี้จึงหมายถึง พื้นที่หรือตัวบริเวณวัด
ทั้งหมดทั้งที่เป็นสภาพแวดล้อมของวัด อาคารสิ่งปลูกสร้างและตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็น
รายละเอียดอยู่ในวัด รวมทั้งต้นไม้ การจัดภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดทั้งหมด 

๒) พื้นที่ทางสังคม หมายถึง พื้นที่ที่ชุมชน สังคม ส่วนราชการ ที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่วัด มีการปฏิสังสรรค์กัน เช่น การจัดประเพณี 
พิธีกรรมในวงจรชีวิตชาวพุทธตั้งแต่เกิดจนถึงตาย รวมถึงการใช้เพื่อประโยชน์เพื่อ
สาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงระดับประเทศชาติ หรือได้แก่เป็นพื้นที่
กิจกรรมทางสังคม 

พื้นที่ทางสังคมนี้ อาจสังเคราะห์หลักสัปปายะที่เกี่ยวข้องได้แก่ ๑) ภัสสะสัป
ปายะ หมายถึง เรื่องพูดคุยที่เสริมการปฏิบัติ หรือการทำให้พื้นที่วัดเป็นช่องทางในการ
สื่อสาร เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมอาชีพ ที่จะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม ๒) บุคคลสัปปายะ หมายถึง ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วช่วยให้จิตผ่องใสสงบ
มั่นคง การเปิดโอกาสให้มีพื้นที่สำหรับกลุ่มบุคคล ชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ระหว่าง “บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ” ๒) อิริยาบถสัปปายะ หมายถึง 
การทำให้พื้นที่วัดเหมาะสมกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่ต่างอายุ วัย เช่น  อาจทำให้วัดมี
ความพร้อมที่จะรองรับสังคมผู้สูงวัย ที่ไม่อาจยืน เดิน นั่ง ได้เหมือนกลุ่มคนวันหนุ่มสาว  
หรือแม้กระทั่งรองรับผู้พิการ จึงต้องอาศัยการจัดการ หรือการบริหารพื้นที่ที่เหมาะสม 

หลักการทางและภูมิสถาปัตย์ จึงสัมพันธ์กับพื้นที่ทางสังคมโดยกิจกรรมนั้น 
คือการปลูกสร้างอาคารที่เอื้อต่อกลุ่มบุคคลที่จะดำเนินกิจกรรม คำนึงความเรียบง่าย 
ใช้ประโยชน์จากอาคาร หรือพื้นที่อย่างคุ้มค่า การใช้หลักวิชามาช่วยเชิญชวนให้กลุ่ม
คนต่าง ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์สาธารณะภายในวัดได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 



๑๔๑ 

๓) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ หรือพื้นที่ภายในจิตใจของปัจเจกบุคคล  จิตวิญญาณ
หรือจิตปัญญา ตามกรอบสุขภาวะที่ สุมน อมรวิวัฒน์๒๖๐ ได้เสนอไว้ กล่าวคือ สุขภาวะ
ทางปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยฐานสำคัญ ๓ ฐาน ได้แก่ ฐานทางวัฒนธรรม ฐานทาง
ปัญญาธรรม และฐานทางคุณธรรม โดยฐานทางวัฒนธรรมจะหมายถึงวิถีชีวิต ความคิด 
ความเชื่อ คตินิยม ประเพณี ที่คนแต่ละรุ่นได้ถ่ายทอด อบรมเลี้ยงดู สั่งสอนกันมา และ
มีอิทธิพลจนเป็นหลักคิดที่จดจำ นำมาปฏิบัติ และเกิดความสบายใจ  ส่วนฐานทาง
ปัญญาธรรม จะหมายถึง ความรู้คิด รู้ความจริง และรู้ถูกทาง ส่วนสุขภาวะทางปัญญา
ที่มีฐานทางคุณธรรมนั้นจะนำไปสู่ความสงบ ความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิต การปฏิบัติ
ธรรม รักษาศีลให้ครบอย่างน้อยเบญจศีล การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น การคิดดี คิด
ถูกต้องแยบคาย จึงนำไปสู่การทำดี คบคนดี อยู่ในสถานที่ดี  หรือคือการเว้นชั่ว ทำดี 
จิตจึงจะบริสุทธิ์ และลดความขุ่นข้องหมองเศร้าลงไป และสุขภาวะตามฐานทั้ง ๓ นั้น
ไม่ได้แยกขาดออกจากกัน แต่เชื่อมโยงและผสานกลมกลืนกันดุจสายน้ำ จึงจะเรียกว่า
เป็นสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาอย่างแท้จริง 

ดังนั้น พื้นที่ทางจิตวิญญาณ จึงหมายถึงพื้นที่ที่เอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะ
ทั้ง ๓ มิติหรือสามฐานผสานกลมกลืนกันไป กล่าวคือเป็นพ้ืนที่รวมของวิถีชีวิต ความคิด 
ความเชื่อ คตินิยม ประเพณี ก่อหรือส่งเสริมให้เกิดความรู้คิด รู้ความจริง รู้ถูกทาง และ
เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติธรรม รักษาศีล ฝึกสติสมาธิ เป็นพื้นที่แห่ง
การเว้นชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ หรือเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกสุนทรีย์ ให้ความรู้สึกโน้ม
น้าวไปในทางเพิ่มคุณธรรม มโนธรรมอันเนื่องมาจากพื้นที่ทั้งสองอย่างข้างต้นมีส่วน
เกื้อกูลสนับสนุน เช่น การทำให้มีพื้นที่สำหรับปฏิบัติสมาธิภาวนา รวมถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ในลักษณะเป็นพื้นที่ควรเคารพและบูชาที่ เรียกว่าเป็นปูชนียสถานด้วย เป็นที่
ประดิษฐาน ศาสนวัตถุในรูปของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม รวมถึง
ประณีตศิลป์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 

 
๒๖๐ สุมน อมรวิวัฒน์, สุขแท้ด้วยปัญญา, [ออนไลน์], 

https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-
3/genuine_intellectual_pleasure/index.html [๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙]. 



๑๔๒ 

แนวคิดตามหลักสัปปายะ ๗ ที่มีจุดมุ่งหมายว่าต้องเป็นที่สบาย เหมาะสม 
หรือเอื้อและเกื้อกูลในการบำเพ็ญและประคับประคองรักษาสมาธิ๒๖๑ ดังนั้น หาก
สังเคราะห์หลักสัปปายะลงในพื้นที่ทางจิตวิญญาณ หรือทางปัญญา ปัจจัยทางกายภาพ
และทางสังคมที่ส่งเสริมให้พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญาจึงเข้าเกณฑ์พื้นที่ทางจิต
วิญญาณได้ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยสัปปายะภายในตามที่ปรากฏในเสนาสนะสูตร๒๖๒เป็น
แก่นกลางร่วมด้วย กล่าวคือ ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรมความมุ่งมั่น
เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในวัด หรือไปใช้ประโยชน์จากวัดจึงจะหนุนให้เกิด ความเข้าใจ
ชีวิต การลุถึงสิ่งดีงาม เช่นเดียวกับหลักการทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ที่
จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอยู่ร่วม หรือใช้พื้นที่ร่วมอย่างสมานฉันท์ และเกิด
สุขภาวะทั้งด้านกาย สังคม จิตใจ และปัญญาได้ แต่การทำให้เงื่อนไขด้านใน คือการ
เติบโตทางจิตวิญญาณ หรือด้านปัญญาเกิดขึ้นนั้น ปัจจัยที่สำคัญคือตัวบุคคล ตามข้อ
ค้นพบจากการศึกษาวิจัยของ อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ๒๖๓ ที่ระบุว่าเงื่อนไข
ปัจจัยที่จำต้องมีในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัด ซึ่งได้แก่พระสงฆ์แกนนำ และคฤหัสถ์ขาด
ไม่ได้ หรือที่จะทำให้วัดกลับมามีบทบาทในสังคมสมัยใหม่ได้แก่ ๑)  มีภูมิรู้ในระดับ
โลกุตรธรรมที่เพียงพอจะอธิบายสภาพปัญหาหรือความซับซ้อนของความทุกข์ในสังคม
สมัยใหม่ ที่ไม่เพียงอธิบายหรือเผยแผ่ธรรมะในระดับโลกียธรรมหรือศีลธรรมทั่วไป
เท่านั้น ๒) มีทักษะในการออกแบบวิธีการศึกษา (ไตรสิกขา) สามารถออกแบบกุสโล
บายให้อยู่ในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ แต่โดยคงแก่นธรรมไว้ได้ การสะท้อนถึงคุณสมบัติ
ทั้งสองข้อของผู้ศึกษา นอกจากจะสะท้อนการใช้พื้นที่วัดเชิงสังคมแล้ว ยังอาศัย
กิจกรรมเป็นกุสโลบายเข้าถึงแก่นของชีวิต เข้าใจในความทุกข์ เข้าถึงปัญญาที่พร้อมจะ
รู้จักทุกข์และดับทุกข์ได้ 

 
๒๖๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์”, 

ใน พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เวอร์ชัน ๖ :  BUDSIR VI for Windows. (กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๕๐). 

๒๖๒ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗. 
๒๖๓ อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ, “ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนา

จิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง”, หน้า  ๗๘-๗๙. 





ภูมิสถาปตยกรรม

ของวัดไทย

๓



๑๔๕ 

บทท่ี ๓ 
ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทย 

 
 
 โครงสร้างและลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยเพื่อพิจารณาถึงบริบท
ที่เกี่ยวข้อง และต้องการแสดงให้เห็นว่าประโยชน์ใช้สอยที่เกิดจากการใช้พื้นที่ภายใน
วัดนั้นมีพัฒนาการมาโดยลำดับ นับตั้งแต่การเกิดวัดในประเทศไทยที่มี เหตุผล
หลากหลาย โดยเริ่มจากยุคการเกิดเจดีย์ก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นวัดประเภทต่าง ๆ  
เมื่อมีบริวารหรือองค์ประกอบเพิ่มขึ้นนอกจากเจดีย์ เช่น เสนาสนะต่างๆ จึงทำให้เกิด
แนวคิดหรือคติการวางแผนผังวัดซึ่งเป็นส่วนของอิทธิพลที่ส่งผลให้สถาปนิก และผู้สร้าง
ดำริหรือพยายามจำลองคติจักรวาลและไตรภูมิเข้ามากำกับ  ทำให้เกิดการใช้สอยหรือ
ได้ประโยชน์จากการมีวัด แต่เนื่องจากวัดมีภาพกว้าง จึงได้เสนอให้เห็นว่าวัดมีอาณา
บริเวณหรือเขตพื้นที่เฉพาะไว้พร้อมกันนั้นก็คำนึงถึงการทำให้วัดมีความหมายหรือให้
ประโยชน์ในทางใช้สอย จึงมีการปรับแต่งภูมิทัศน์วัดขึ้นดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ดังนั้น
จะกล่าวถึงบริบทที่สำคัญ ได้แก่  
 

ก าเนิดวัดในประเทศไทย  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาลเล็กน้อย จะมีลักษณะพิเศษคือ
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ ถิ่นต่าง ๆ นั้น ดังนั้น สถานที่ที่
พระพุทธศาสนาไปเจริญรุ่งเรืองจึงมีสถูปสำหรับบรรจุประดิษฐานแทนองค์พระบรม
ศาสดาไว้เป็นประธาน เช่น  เมืองไชยา ลพบุรี สุโขทัย ล้านนา อยุธยา หรือที่พระธาตุ



๑๔๖ 

พนมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย๒๖๔  

ในทรรศนะของเสฐียรโกเศศ การเกิดวัดหากพิจารณาในบริบทชุมชนหรือ
ชาวบ้านแล้ว การมีพระสถูปเจดีย์ พระพุทธรูปสำหรับให้ชาวพุทธไว้สักการะก็เพื่อ
แสดงออกถึงความเชื่อและความภักดีให้เห็นเป็นรูปธรรมจนเป็นวัดวาอาราม มีพระสงฆ์ 
มีระเบียบแบบแผน มีพิธีกรรมต่าง ๆ เกิดตามมาแล้วเกิดเป็นสถาบันทางศาสนาขึ้นใน
ที่สุด ทั้งนี้ก่อนที่จะมีสถูปเจดีย์นั้นมีศาลพระภูมิเจ้าที่ หรือศาลเทวดาประจำหมู่บ้าน
ก่อน อาจเรียกว่าพระภูมิบ้าน พระภูมิสวน พระภูมินา หรือพระภูมิเจ้าที่  หรือ
แม้กระทั่งเมื่อมีวัดแล้วยังมีศาลเทพารักษ์ภายในวัดด้วยซ้ำ ทั้งนี้ก็เพื่อสะท้อนถึงสิ่งยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้าน๒๖๕  

แต่หากพิจารณาในแง่สถาบันหรือโดยผู้นำ การสร้างวัดอาจเป็นการเริ่มต้น
จากการสร้างสถูปเจดีย์ก่อนแล้วจึงมีเสนาสนะประกอบสำหรับเป็นที่พักอาศัยแก่ผู้ดูแล 
และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสักการบูชา เมื่อมีผู้เลื่อมใสศรัทธามากขึ้นจึงได้มีการ
ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังตามมา เพียงแต่ไม่ปรากฏชัดว่าจะเป็น
อาคารรูปแบบใดเพียงแต่สร้างขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือสร้างขึ้นตาม
ประโยชน์ใช้สอย ภายหลังจึงเริ่มมีการวางแผนผังของวัด ขนาดของอาคารที่ขึ้นอยู่กับ
กำลังความสามารถของผู้สร้างที่อาจวิจิตรประณีตบรรจง  จึงมีวัดและประเภทของวัด
เกิดขึ้น เช่น วัดที่อุปถัมภ์โดยพระเจ้าแผ่นดิน จัดไว้ในประเภท “วัดอนุสาวรีย์”  มีเพียง
โบสถ์ วิหาร เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ขาดบริเวณที่อยู่อาศัยสำหรับพระสงฆ์ 
เช่น วัดในพระบรมมหาราชวัง ส่วนวัดที่สร้างขึ้นในท้องถิ่น หรือ “วัดประจำท้องที่” 
หรือ “วัดอรัญญิก” เป็นวัดอีกประเภทหนึ่งที่สร้างโดยประชาชนที่มีความเลื่อมใส
ศรัทธาซึ่งไม่มีขนาด หรือความวิจิตรบรรจงเช่นกับวัดประเภทแรกและมีที่พำนักสำหรับ

 
๒๖๔โชติ กัลยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๘๖. 
๒๖๕ เสฐียรโกเศศ, (นามแฝง), การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตของไทยสมัยก่อน, 

พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๒๑), หน้า ๔๒๒-๔๒๔. 



๑๔๗ 

พระสงฆ์อยู่ด้วย เช่นวัดอรัญญิกสมัยพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาในสุโขทัย๒๖๖ 
หากพิจารณากำหนดวัดในประเทศสยาม อาจจัดมูลเหตุหรืออิทธิพลที่ทำให้เกิดวัด 
และลักษณะของวัดในสมัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี ้

 
๑. วัดที่รับอิทธิพลแบบวัดพุทธเจดีย์ 
วัดที่ได้รับอิทธิพลหรือพัฒนาการมาจากการตั้งสถูปเจดีย์ นิยมมาตั้งแต่สมัย

สุโขทัยและสร้างตามแบบลังกาเป็นหลัก และเมื่อมีจำนวนพระสงฆ์เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมา
จากการที่พระมหากษัตริย์อาราธนาพระสงฆ์มาจากเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้มีการ
สร้างวัดรองรับขึ้นมา และสร้างให้มีจำนวนเพียงพอ มีกุฎี วิหาร ศาลา และแบ่งการ
สร้างออกเป็นสองแบบคือ วัดแบบคามวาสีหรือวัดในหมู่บ้านและอรัญญวาสีหรือวัดใน
ป่าขึ้น ๒๖๗ การเกิดขึ้นจึงอาศัยมูลเหตุแรกคือการสร้างเป็นพุทธเจดีย์ก่อน แล้วจึงมีการ
สร้างเสนาสนะประกอบในภายหลัง ตามพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ๒๖๘ ได้ทรงอธิบายว่ากำเนิดวัดในประเทศสยามนั้นเป็นที่
ทราบว่ามีมูลเหตุมาจากการเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอรหันต์ ๒ รูป คือ 
พระโสณะ และพระอุตตระ แต่ข้อที่น่าสันนิษฐานเพิ่มเติมคือ การเผยแผ่ด้วยภาษาของ

 
๒๖๖ นารถ โพธิประสาท, สถาปัตยกรรมในประเทศไทย, จัดพิมพ์ในวโรกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงมีพระ
ชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕-๒๖. 

๒๖๗ สุทัศน์ สิริสวย. “พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในการตั้งสถาบันการ
ปกครองของชาตไิทย”,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๐๙), อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุทัศน์ สิริสวย ณ 
เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๑๑), หน้า ๑๒๔-๑๒๕. 

๒๖๘ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศไทย, 
(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ขุนเกื้อกิจสาร และนางบุญเกิด อูตรวิเชียร ณ เมรุวัดอภัย
ทายาราม วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒), หน้า ๑๓-๒๒. 



๑๔๘ 

พระอรหันต์ที่เดินทางมาจากอินเดียน่าจะเป็นการสื่อสารด้วยภาษาเดิม ผู้ที่จะรับสื่อได้
ก็น่าจะเป็นชาวอินเดียที่มาตั้งภูมิลำเนาหรือประกอบการค้าขายอยู่ในประเทศสยาม
ก่อนหน้านั้น เมื่อชนชาวอินเดียได้รับและเลื่อมใสพระพุทธศาสนาแล้วจึงสอน หรือเป็น
ช่วยเป็นล่ามในการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวสยาม เมื่อปรากฏว่ามีผู้ เลื่อมใส
พระพุทธศาสนาจำนวนมาก จึงได้ไปขอพระบรมสารีริกธาตุและคณะสงฆ์มาจากอินเดีย 
และสร้างเป็นพุทธเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก่อน เมื่อมีผู้ศรัทธาขอบวชจึง
เกิดการสร้างวัด เสนาสนะจึงมีวัดและมีสังฆมณฑลขึ้น ซึ่งวัดประเภทพุทธเจดีย์ เช่น 
วัดปฐมเจดีย์ วัดพระงาม วัดพระประโทนเจดีย์   

นอกจากนี้วัดในสมัยประวัติศาสตร์ยังเป็นวัดแบบยึดพระสถูปเจดีย์เป็นหลัก
สำคัญ ยังไม่มีโบสถ์ เนื่องจากพระสงฆ์ยังมีจำนวนน้อย และหากยึดเค้ามูลจากลังกาถือ
ได้ว่าประเทศสยามมีวัดในยุคแรกหลังจากรับพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกา พร้อม
กับถือหลักการสร้างพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นหลักของวัดดังที่นิยม
ในลังกา ส่วนการเกิดโบสถ์และมีพัทธสีมาก็ด้วยอาศัยเหตุที่มีพระสงฆ์หลายหมู่คณะ 
และถือลัทธิต่าง ๆ กันจึงเลือกที่จะทำสังฆกรรมเฉพาะกลุ่มตน ไม่ทำสังฆกรรมร่วมกัน 
ประกอบกับการที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมก็ต้องมีสถานที่ประชุมพร้อมเพรียงกัน จึงมี
การกำหนดสีมาโดยเลือกเอาท้องที่ในอำเภอหนึ่งอำเภอใดเป็นเขตก่อนแล้วจึงเรียก
ประชุมสงฆ์ และเมื่อพระพุทธศาสนาและจำนวนพระสงฆ์เพิ่มขึ้น จึงมีการร่นขนาดของ
เขตสีมาให้เล็กลงเพื่อสะดวกแก่การประชุม จึงมีการกำหนดเขตสีมาในวัดหนึ่งวันใดขึ้น
เพื่อประกอบสังฆกรรม ต่อมาถึงยุคสุโขทัย นิยมทำโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นและถือ
เป็นหลักสำคัญของวัด เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากมี “ผู้ดี” บวชมากขึ้น ฝ่าย
พุทธศาสนิกชนก็ใคร่จะเห็นพระสงฆ์ประกอบสังฆกรรมอย่างอิ่มใจจึงสร้างโบสถ์ที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น  ดังนั้น หากถือตามพระอธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุ
ภาพ วัดไทยมีเจดีย์เป็นหลักของวัดเป็นเพราะได้รับอิทธิพลมาจากลังกานั่นเอง 

 
 
 



๑๔๙ 

๒. วัดที่ได้รับอิทธิพลแบบวัดอนุสาวรีย์ 
อีกมูลเหตุหนึ่งคือ คฤหัสถ์ที่มีทุนทรัพย์มีวงศ์ตระกูล เมื่อบรรพบุรุษเสียชีวิตลง

นิยมที่จะสร้างสถูปสำหรับบรรจุอัฐิ และสร้างวิหารไว้สำหรับทำบุญ และสร้างเป็นวัด
และสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิเรียงรายบริเวณวัด จึงกลายเปน็ “วัดแบบอนุสาวรีย์” ขึ้น  

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้น จะพบว่าการสร้างวัดขึ้นแต่ละวัดนั้นพัฒนามา
จากการเป็นวัดแบบพุทธเจดีย์และวัดแบบอนุสารีย์แบบอินเดียก่อน อีกทั้งได้รับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เป็นสำคัญโดยเฉพาะวัดในสมัยสุโขทัย 
ตามที่สุทัศน์ สิริสวย๒๖๙ ได้วิเคราะห์เค้ามูลการสร้างวัดไว้หลาย ๕ สาเหตุ ได้แก่  

๑) เกิดจากการสร้างสถูปเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นหลักตามแบบเดิม 
๒) เกิดจากการที่มีพระถือลัทธิความเห็นต่างกัน มีข้อรังเกียจในการทำสังฆ

กรรมร่วมกันจึงมีการสร้างวัดที่มีโบสถ์และสีมาขึ้นเฉพาะของฝ่ายตน 
๓) เกิดจากการนิยมสร้างเป็นสถูปสำหรับบรรจุอัฐิผู้ทรงคุณธรรมในพระ

ศาสนา 
๔) เกิดจากความศรัทธานิยมสร้างอุโบสถสำหรับประกอบสังฆกรรมเมื่อมี

ประเพณีทอดกฐิน 
๕) เกิดจากการนิยมสร้างเป็นสถูปสำหรับบรรจุอัฐิธาตุของวงศ์ตระกูลแล้วจึง

สร้างพระพุทธรูปหรือพระธาตุไว้เบื้องบนสถูปอีกชั้นและอุทิศถวายในพระศาสนา 
นอกจากนี้แล้วยังมีเค้ามูลการสร้างวัดที่สัมพันธ์ทั้งกับพระมหากษัตริย์และ

ประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา โชติ กัลยาณมิตร๒๗๐ ได้กล่าวถึงมูลเหตุจูงใจในการ
สร้างวัดนับแต่อดีตถึงปัจจุบันไว้ ๖ ประการที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 

๑) วัดที่เป็นวัดสำคัญของบ้านเมือง วัดประเภทนี้อาศัยอำนาจบารมีของ
ผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์ที่อุทิศถวายที่ดินเพื่อประดิษฐานศาสนวัตถุคู่บ้านคู่เมือง

 
๒๖๙ สุทัศน์ สิริสวย. “พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในการตั้งสถาบันการ

ปกครองของชาตไิทย”, หน้า ๑๒๗. 
๒๗๐ โชติ กัลยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๘๗-๘๘. 



๑๕๐ 

ประกอบด้วย เช่น วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย  และวัดประเภทนี้สร้างขึ้นประจำราชธานี
สืบต่อกันมา 

๒) วัดที่เป็นลักษณะวัดประจำรัชกาล หรือวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างเพื่อ
ประกอบบำเพ็ญพระราชกุศลโดยเฉพาะ ซึ่งมักอยู่ติดหรือใกล้กับพระราชวัง เช่น วัด
มหาธาตุ เมืองสุโขทัย วัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน
บรมมหาราชวัง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

๓) วัดที่สร้างบนพื้นที่นิวาสสถานเดิมของบุคคลสำคัญของชาติ วัดประเภทนี้
สร้างขึ้นในที่ดินที่เคยเป็นนิวาสสถานเดิมของบุพการีของพระมหากษัตริย์หรือของ
พระมหากษัตริย์ หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง หรือคหบดี โดยมุ่งให้เป็นประโยชน์แก่พระ
ศาสนา และเป็นบุญอุทิศแก่ผู้วายชนม์ไปแล้ว เช่น วัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งเคยเป็น
นิ วาสสถานของพระเจ้ าอู่ ทอง วัดอัมพวัน เจติ ยาราม นิ วาสสถาน เดิมของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

๔) วัดแบบอนุสรณ์สถาน วัดที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ถวายพระเพลิงพระ
ศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมศพของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง เพื่อต้องการอุทิศบุญส่วน
หนึ่งและเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานส่วนหนึ่ง เช่น วัดพระราม สร้างขึ้นบนพื้นที่เคยถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอู่ทอง วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นบนพื้นที่เคยถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา วัดบวรนิเวศวิหาร เคย
เป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพกรมพระราชวังบวรในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

๕) วัดอนุสาวรีย์ [แบบทางโลก] วัดลักษณะนี้จะสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่มีเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น วัดดอนเจดีย์ เป็นวัดที่สร้างเจดีย์ยุทธหัตถีเพื่อเป็น
อนุสาวรีย์ปรารภเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติที่จังหวัดสุพรรณบุร ี

๖) วัดอนุสาวรีย์ [แบบทางธรรม] วัดลักษณะนี้ปรารภบุคคลสำคัญในทาง
พระพุทธศาสนา สร้างเจาะจงใช้ชื่อพระภิกษุรูปสำคัญ เช่น วัดพรหมรังสี จังหวัด
สระบุรี  

บรรดามูลเหตุการณ์สร้างวัดทั้ งหมดนั้น หากแยกประเภทวัดมีเพียง ๒ 
ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ๑) วัดอรัญญวาสี/อรัญญิก ๒) วัดคามวาสี ซึ่งมีการสร้างและมี



๑๕๑ 

องค์ประกอบที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของภิกษุที่พักอาศัยใน
วัดแต่ละประเภทนั้น ๆ 

ดังนั้น ในระยะแรกของประวัติการสร้างวัดจึงเป็นวัดแบบเรียบง่าย ไม่มี
ขอบเขตพื้นที่มากมาย การแบ่งเป็นเขตหรือสีมาก็แบ่งแบบง่าย โบสถ์ไม่ได้มีทุกวัด เขต
สังฆาวาสหรือส่วนที่เป็นที่พักสงฆ์หรือกุฎีสงฆ์ก็มีเพียงบางวัด เช่น วัดที่เมืองสวรรคโลก 
และมักเป็นวัดหลวง ส่วนวัดอนุสาวรีย์นั้นจะมีจำนวนมากมากกว่า ลักษณะของวัดคือมี
พระเจดีย์หนึ่งองค์ และมีวิหารหนึ่งหลังประกอบเกือบทุกวัด   

วัดแบบอรัญญวาสี หรือวัดอรัญญิก ไม่มีแผนผังหรือองค์ประกอบมากนัด จะมี
หรือไม่มีเสนาสนะวัตถุเช่น เจดีย์ วิหาร หรือโบสถ์ก็ได้ มีเพียงเขตอุโบสถสำหรับ
พระสงฆ์ประกอบสังฆกรรม แม้ในที่สุดจะหาพื้นที่ที่เป็นผืนดินก็กำหนดสีมาเป็นแพ
ลอยน้ำก็ได้ เรียกว่า อุทกเขปสีมา หรือโบสถ์กลางน้ำ ส่วนวัดแบบคามวาสี ซึ่งหมายถึง
วัดที่อยู่ในเขตชุมชนหรือในเมือง ซึ่งประชาชนหรือฝ่ายบ้านเมืองได้ยกที่ดินให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของพระศาสนาต่างหากออกไปแล้วสร้างให้ เป็นวัด เรียกว่าเป็น 
“วิสุงคามสีมา” ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นวัดสำหรับภิกษุสามเณรที่มุ่งเล่าเรียนพระธรรมวินัย 
พระไตรปิฎก  

การเกิดวัดจึงเกิดขึ้นตามความมุ่งหมายหลายประการดังกล่าวแล้ว ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อกล่าวโครงสร้างแผนผังของวัดก็เกิดขึ้นตามมาด้วย โดยเฉพาะการ
วางแผนผังโครงสร้างของวัดทั้งที่เป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ได้มีคติ
ทางศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือในที่นี้เรียกว่า “อิทธิพล” ที่เข้าไปมีส่วนให้สถาปนิก
ออกแบบให้โครงสร้างหรือการวางแผนผังของวัดเชื่อมโยงกับคติบางประการที่สำคัญ 
ได้แก่ คติจักรวาลวิทยาและไตรภูมิในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ครั้น
ยุคสมัยล่วงเลยไป การจัดวางแผนผังวัดได้ปรับเปลี่ยนหรือกลับเข้าสู่ความเป็นสัปปายะ
สถานตามหลักการแบบจารีตเดิมคือตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา วัดที่เน้น
ความเป็นสถานทีรมณีย์ วัดเป็นแหล่งที่ควรจะบริบูรณ์และพรั่งพร้อมด้วยธรรมชาติ 
เน้นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยเหตุที่อาณาบริเวณของวัดไม่ใหญ่โตเหมือน
เช่นอดีต เนื่องจากมีชุมชน มีหมู่บ้านขยายตัวมากขึ้นและทำให้พื้นที่วัดร่นและแคบลง



๑๕๒ 

ไป ดังนั้นอิทธิพลการทำให้เกิดการวางแผนผังของวัดและพัฒนาการของวัดในประเทศ
ไทยจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญประกอบการศึกษาครั้งน้ี 
 

อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการวางแผนผังของวัดไทย 
 อิทธิพลที่ส่งผลต่อการวางแผนผังของวัดนั้น อาจพิจารณาได้ ๒ ช่วงหลัก 
ได้แก่  ๑) ช่วงพุทธกาล ๒) ช่วงหลังพุทธกาล  ตามทรรศนะของพระราชปริยัติกวี 
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ได้เสนอไว้ดังนี้ว่า๒๗๑ (๑) ช่วงพุทธกาลนั้นมีองค์ประกอบที่ไม่
ซับซ้อนเป็นไปตามหลักสัปปายะที่ชัดเจน มีความเป็น ๑) “อาราม” คือเป็นสวน 
อุทยาน มีธรรมชาติที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเจริญงอกงามทางจิต ๒) สัปปายะ คือไม่
ใกล้ไม่ ไกลจากหมู่บ้าน คมนาคมสะดวก กลางวันไม่พลุกพล่าน ซึ่ งถื อว่าเป็น
องค์ประกอบในสมัยพุทธกาล (๒) ช่วงหลังพุทธกาล ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผล
หรือมีอิทธิพลต่อการวางแผนผังวัด หรือพุทธศาสนสถาน เช่น แนวคิดเรื่องมณฑลของ
วัชรยาน ซึ่งจัดวางแผนผังโครงสร้างไปตามขันธ์ ๕ และสื่อผ่านทิศโดยใช้สัญลักษณ์คือ
พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ตามแผนภูมิที่ เสนอโดยพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺ
มาปญฺโญ) ดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 
๒๗๑ สรุปผลจากการสัมมนาวิจัย “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการ

เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”, วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร. 

 



๑๕๓ 

 

แผนภูมิที่ ๔ แสดงมณฑลตามหลักคิดของวัชรยาน 

แนวคิดเรื่องมณฑลของฝ่ายวัชรยาน เป็นความพยายามอธิบายหรือการ
ตีความสัญลักษณ์ให้สัมพันธ์กับการเข้าถึงความดี นอกจากจะสื่อแทนความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้องในระดับมณฑล หรือที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือ
จักรวาล ความเชื่อมโยงต่าง ๆ เป็นภาพสะท้อนในลักษณะเป็น “มณฑลแห่งศาสนา
และความเชื่อ” รูปทรงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวงแหวน รูปทรงกลม วงล้อ เป็นเสมือน
อุปกรณ์ในการทำสมาธิเพื่อช่วยนำทางแก่ผู้แสวงหาความจริงไปยังเส้นทางที่จะทำให้
เข้าใจความยิ่งใหญ่ในตนเองและจักรวาล๒๗๒ 

มณฑล หรือวงกลม จึงหมายถึงพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรม หรือแม้ในภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า โดโจ ก็แปลว่า “สถานที่ปฏิบัติธรรม” ซึ่งมี
ความหมายเดียวกันกับโพธิมัณฑะ มณฑลจึงเป็นโลกศูนย์กลาง ศูนย์รวม และมี

 
๒๗๒ John Daido Loori, The Natural Cycle Seen throuth Cricles, [ออนไลน์], 

http://www.suppavee.com/microsite/archetype/Archetype_tea_natural_t.php. [๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๙], อ้างใน วรัญญู ช่างประดิษฐ์, “สุนทรียมณฑล”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗), หน้า ๙. 
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๑๕๔ 

ขอบเขตที่ชัดเจน เป็นอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ บริเวณปลอดจากอำนาจภูติผีปีศาจ และ
นอกจากนี้ในคัมภีร์ไดนิชิเกียว ซึ่งเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนานิกายชิงอนของญี่ปุ่น
ยังกล่าวว่ามณฑล หรือวงกลมเป็น “สถานที่ให้กำเนิดแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย” เพราะ
เป็นตัวแทนแห่งความเจริญงอกงาม เปรียบเหมือนเมล็ดพันธ์ที่หว่านเพาะอยู่ใน “ผืน
ดินแห่งหัวใจ”๒๗๓ 

ดั งนั้ น  ไม่ ว่ าจะ เป็ นแนวคิ ดพุ ท ธศาสนานิ ก ายชิ งอน ในญี่ ปุ่ น  ห รือ
พระพุทธศาสนาวัชรยานในธิเบตที่กล่าวถึงมณฑลไปในทิศทางเดียวกัน จึงเท่ากับการ
ตอกย้ำแนวคิดว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนผังศาสนสถานนั้นเป็นเรื่องที่มุ่งตรงต่อ
อิสรภาพทางจิตใจ การบรรลุเป้าหมายโดยอาศัยโลกทางกายภาพเป็นสะพานเชื่อมโยง 
จึงกลายเป็น “มณฑลแห่งศาสนา” ที่ประสานระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมสูงสุดในฝ่าย
ธรรม คือความหลุดพ้น กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมสูงสุดฝ่ายโลก คือจักรวาล หรือมณฑลมา
อธิบาย 

ตามทัศนะของสถาปนิก วัดไทยนั้นได้รับอิทธิพลทั้งจากพระพุทธศาสนา 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ผนวกเรื่องโครงสร้างที่อยู่อาศัยมนุษย์ เทพ เทวดา ดังที่อนุวิทย์ 
เจริญศุภกุล บรรยายไว้โดยสรุปใจความได้ดังนี้ว่า 

การสร้างวัดไทย ได้รับอิทธิพลคติจักรวาลวิทยาและไตรภูมิมาแต่โบราณ  คติ
จักรวาล เขาพระสุเมรุ เป็นแนวคิดสำคัญในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นอารย
ธรรมสายอินเดียที่ยึดคติของจักรวาลและเขาพระสุเมรุเป็นหลัก ต่างแต่คติแบบ
พราหมณ์กับพุทธมีรายละเอียด การอธิบายเรื่องลำดับชั้นที่ประกอบจักรวาล เช่น คติ
พราหมณ์ ถือว่าจักรวาลประกอบด้วยทวีปกลาง คือ ชมพูทวีป มีเขาพระสุเมรุตั้งอยู่
กลางทวีปเป็นแกนกลางจักรวาล มีทวีปหกทวีปรายล้อมชมพูทวีปเป็นรูปวงแหวน แต่
ละทวีปมีห้วงสมุทรคั่นไว้ สุดขอบจักรวาลมีกำแพงหินล้อมไว้ ส่วนสุดของเขาพระสุเมรุ
เป็นวิมานที่สถิตของพระพรหม ลดหลั่นมาจะเป็นวิมานของเทพชั้นต่าง ๆ มีท้ าวจตุ
โลกบาล ๘ องค์สถิตอยู่ทั้ง ๘ ทิศ ส่วนคติพระพุทธศาสนา จะยึดว่ามีเขาพระสุเมรุเป็น

 
๒๗๓ สนอดกราส, เอเดรียน, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, พิมพ์ครั้งที่ ๒, แปลโดย ภัทรพร 

สิริกาญจน, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 



๑๕๕ 

แกนกลางของจักรวาล แต่ระดับเขาพระสุเมรุแทนที่จะเป็นเทพแบบพราหมณ์ แต่เป็น
สวรรค์วิมานแบบพุทธศาสนา  มีภูเขาล้อมรอบเขาพระสุเมรุ มีทวีปอยู่ ๔ ทวีป แต่ละ
ทวีปมีภูมิอยู่ ๔ ภูมิ ภูมิทิศใต้เป็นมนุษยภูมิซึ่งเรียกว่าชมพูทวีป  และมีกำแพงหินล้อม
ขอบจักรวาลไว้เช่นกับคติพราหมณ์  และยอดเขาพระสุเมรุจะมี ๕ ยอด ยอดกลางเป็น
วิมานของพระอินทร์ มีเทวดา ๓๓ องค์ห้อมล้อมอยู่ ส่วนอีก ๔ ยอดนั้นเป็นที่สถิตของ
ท้าวจตุโลกบาล เหนือยอดชั้นที่พระอินทร์ประทับ จะเป็นชั้นฟ้าแต่ละระดับ และมี
จำนวนชั้นตามแต่จะกำหนดขึ้นในแต่ละยุคสมัย คติดังกล่าว ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
สถาปนิกและนางช่างออกแบบ ในสมัยโบราณของไทย จึงมีความพยายามที่จะจำลอง
รูปจักรวาลและเขาพระสุเมรุให้เป็นรูปธรรม เช่น แผนผังของการพระนครของเขมรใน
ประเทศกัมพูชา การออกแบบอาคารให้เป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลแต่ละจักรวาล สร้าง
คลองหรือสระหรือระบบชลประทานแทนห้วงสมุทร และสร้างปราสาทให้เป็น
สัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล  เมื่ออิทธิพลดังกล่าวเข้า
มาถึงประเทศไทย คติที่ยึดแบบอารยธรรมเขมรจึงถูกใช้เพื่อแสดงจักรวาลขึ้น เช่น การ
ใช้พระธาตุเจดีย์เป็นหลักของเมืองตามคติจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์
ที่วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย และได้แปลงศาสนสถานแบบเขมรมาเป็นวัด เช่น วัดมหาธาตุ 
ลพบุรี๒๗๔ เรื่องการสร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ศูนย์จักรวาลนี้ เป็นความจริง
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ดังที่อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ยืนยันว่า “...เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า
การสร้างพระธาตุเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นก็เนื่องมาแต่คติจักรวาล และเขา
พระสุเมรุของพุทธศาสนาเถรวาทที่ทั้งพุทธและฮินดูได้มาจากต้นเค้าเดียวกัน และคตินี้
ก็มีมาเป็นเอกเทศของพุทธเถรวาทมาแต่ต้น”๒๗๕ 

คำว่า “จักรวาล” ตามนิยามของสถาปนิกนั้น หมายถึงโครงสร้างที่สัตว์โลกอยู่
อาศัย  หรือแบบแผน-แผนภาพ (Diagram) หรือโครงสร้างอันหนึ่งที่สัตว์โลกมาอาศัย

 
๒๗๔ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, รวมบทความการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมใน

ประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์, (โครงการวิจัยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมฯ มูลนิธิ Toyota 
Foundation ประเทศญี่ปุ่น, ม.ป.ท.,๒๕๒๙), หน้า ๒๗-๒๘. 

๒๗๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒๓. 



๑๕๖ 

อยู่ และจักรวาลหรือโครงสร้างนี้เองเป็นอิทธิพลการออกแบบไม่ใช่ไตรภูมิ หมายถึง สิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อนักออกแบบคือส่วนที่เรียกว่าโครงสร้างที่สัตว์โลกอาศัย ไม่ใช่ตัวภพ
ภูมิ๒๗๖ แต่ในขณะเดียวกัน จักรวาลวิทยากับความเชื่อเรื่องภพภูมินั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
แยกออกจากกันได้ ดังที่ ฉลองเดช คูภานุมาต ได้กล่าวว่าจักรวาลในคติความเชื่อของ
ชาวพุทธนั้น หมายถึงปริมณฑลแห่งภพภูมิทั้ง ๓ นั่นเอง ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูป
ภูมิ ซึ่งเป็นการแสดงสถานะของสรรพสัตว์ ทั้งด้านรูปพรรณสัณฐานและองค์ประกอบ
ของโลกจักรวาล๒๗๗    

การที่คนไทยโบราณ โดยนักออกแบบและวางแผนผังได้สร้างพระธาตุเจดีย์
เป็นศูนย์กลางเมือง หมายความว่าได้สถาปนาให้วัดนั้น ๆ เป็นวัดหลักของเมืองนั่นเอง 
โดยมีนามวัดว่า “พระมหาธาตุ” วัดสำคัญในแต่ละเมืองจึงเท่ากับเป็นวัดหลักของเมือง 
หรือมีวัดพระมหาธาตุ เช่น เมืองพิษณุโลก กำแพงเพชร สุพรรณบุรี ชัยนาท ฯลฯ ต่าง
มีวัดมหาธาตุทั้งสิ้น แต่วัดที่มีเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมธาตุ หรือวัดมหาธาตุนั้น มี  ๒ 
ประเภทตามการจำแนกของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้แก่ ๑) วัดที่มี
เจดีย์เป็นประของวัด เรียกว่า วัดพระบรมธาตุหรือพระมหาธาตุ ๒) วัดที่มีปรางค์เป็น
ประธานของวัด เรียกว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ๒๗๘ 

ดังนั้น ศิลปะในศาสนสถานในเขมร จึงสะท้อนแนวคิดเรื่องคติจักรวาล หรืออีก
ทางหนึ่งคือได้รับอิทธิพลจากอินเดียผ่านลังกา เชื่อมและต่อมาถึงสุโขทัยอยุธยา
โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาตอนต้นที่ยังคงรับอิทธิพลศิลปะเขมรและสุโขทัย ซึ่งมีการ
สร้างเจดีย์ทรงกลมเป็นประธานของวัด การสร้างระเบียงคด เจดีย์ประจำมุม ประจำทิศ 
สะท้อนแทนสัญลักษณ์จักรวาลย่อย ๆ (Microcosm) ประกอบโครงสร้างของมหา

 
๒๗๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓๒. 
๒๗๗ ฉลองเดช ภาคูนุมาต, “การศึกษาแนวคิดคติจักรวาลวิทยา...” [ออนไลน์], 

http://www.journal.su.ac.th/index.php/suj/article/viewFile/447/456. [๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘] 

๒๗๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒๖. 



๑๕๗ 

จักรวาล (Macrocosm)๒๗๙  ซึ่งการกำหนดแผนผังโดยพยายามจำลองจักรวาลไว้บน
โลกมนุษย์นี้ นอกจากจะสะท้อนภพภูมิ หรือจักรวาลที่อยู่อาศัยของเหล่าเทพยดาต่าง 
ๆ แล้ว ยังสะท้อนถึงการมีที่พึ่งสูงสุดอยู่ในกลางพระนคร หรือเป็นหลักเมืองด้วย “การ
วางผังเมืองโดยกำหนดให้พระบรมสารีริกธาตุอยู่ ใจกลางเมือง จึงสื่อถึงการมี
พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ ณ แกนจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ คอยดูแลปกปักรักษาและค้ำชูให้
บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง”๒๘๐ 

การสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นคติที่สืบมาแต่ลังกา จึงเข้ามามี
อิทธิพลต่อออกแบบ และก่อสร้างในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในแถบอาเชีย
อาคเนย์ที่นอกเหนือจากประเทศศรีลังกา เช่น ประเทศพม่า ประเทศไทยโดยเฉพาะใน
ถิ่นล้านนา เช่น พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 
พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระบรมธาตุที่วัดพระธาตุลำปางหลวง อนุวิทย์ 
เจริญศุภกุล ได้ตีความว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ภูมิจักรวาลตามคติจักรวาลของ
พุทธศาสนาเถรวาท๒๘๑ ส่วนภาคใต้ของประเทศไทยมีพระธาตุเจดีย์สำคัญหลัก เช่น 
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ในประเทศพม่า ถือว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์ มีเจดีย์
สำคัญจำนวนมาก เช่น พระเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ไจ้ทิโย หรือพระธาตุอินทร์
แขวน คติการสร้างจึงสัมพันธ์กับคติในทางพระพุทธศาสนาและองค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พระเจดีย์ตามคติของชาวพม่า พม่าเรียกพระ

 
๒๗๙ ปัทมา วิชิตจรูญ, “การศึกษาแผนผังสมัยอยุธยาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), หน้า ๘๔-๘๖. 

๒๘๐ ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. ศูนย์กลางพระนครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์.[ออนไลน์], 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA/article/viewFile/27533/23623 [๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘]. 

๒๘๑ การถ่ายทอดคติจักรวาลผ่านงานศิลปกรรมในพุทธศาสนา, [ออนไลน์], 
http://lannakadee.cmu.ac.th/area2/page1.php?pid=4 [๗ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๑๕๘ 

เจดีย์ว่า “พยา”๒๘๒ คำว่าพระเจดีย์ ฝรั่งเรียกว่า ปะโคดา (Pagoda) กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ทรงอ้างนักโบราณคดีชื่อยุเลว่าน่าจะมีจากคำสองคำ คือ ทะโคบา ที่
แปลว่าเป็นที่ประดิษฐานพุทธสารีริกธาตุ หรือมาจากคำว่า ภควา ซึ่งเป็นพระนามหนึ่ง
ของพระพุทธเจ้า๒๘๓ พระเจดีย์ หรือธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหลักในวัด จึงเป็น
สัญลักษณ์แทนพระสัพพัญญูพุทธเจ้านั่นเอง๒๘๔ 

นอกจากคติจักรวาลจะเข้ามามีอิทธิพลต่อสถาปนิกในการวางแผนผังพุทธ
ศาสนสถานแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อจิตกรในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย การออกแบบฉาก
ไตรภูมิและจักรวาล เช่น ในปลายสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ โดยให้คติจักรวาล
และไตรภูมิเข้ามาเชื่อมและสื่อความรู้ในพระพุทธศาสนาไว้อย่างกลมกลืน สน สีมา
ตรัง๒๘๕ ได้ศึกษาไว้อย่างละเอียดและบอกเหตุผลในการกำหนดตำแหน่งภาพซึ่งมักอยู่
ด้านหลังพระประธานในพระอุโบสถและวิหารไว้ ๒ ประการ ได้แก่ ๑) เพื่อทำหน้าที่
กำหนดความหมายของที่ว่างภายในอาคารพระอุโบสถหรือวิหารนั้นว่าสมมติให้เป็นโรง
ธรรมสภาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เป็นที่แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ซึ่ งสื่อว่า
พุทธศาสนิกชนเองกำลังอยู่ในมิติความสมมติถึงสวรรค์ชั้นนั้นด้วย ๒) เพื่อทำหน้าที่
ถ่ายทอดขนาดที่ว่างภายในอาคารกับขนาดพระประธานให้มีความสัมพันธ์กัน ฉากไตร

 
๒๘๒ คำว่า “พยา”  ใช้เรียกพระพุทธเจ้า พระพุทธรูป เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พระภิกษุสงฆ์ 

หรือพระเจดีย์ก็ได้ และหากใช้เรียกในปริมณฑลที่มีวิหารเป็นประธาน จะมีความหมายว่าวัด ดัง
พงศาวดารฉบับอูกาลาว่า “นันทาพะยา หรือวัดนันทา” ดู สุเนตร ชุตินธรานนท์, สู่ลุ่มอิระวด,ี 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศยาม, ๒๕๓๗), หน้า ๘๕-๘๖. 

๒๘๓ นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ,กรมพระ, พระราชพงศาวดารพม่า, พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (นนทบุรี : ศรีปัญญา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๒๒. 

๒๘๔ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๗. 

๒๘๕ สน สีมาตรัง, คติความเชื่อไตรภูมิ และจักรวาลวิทยาในจิตรกรมฝาผนังไทย, 
(หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางตั้งสี สีมาตรัง ณ เมรุวัดเทพศิรินท
ราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖), หน้า ๒๑. 



๑๕๙ 

ภูมิและจักรวาลจะช่วยเน้นให้พระประธานและเชื่อมพื้นที่ว่างให้มีขนาดที่สมดุลซึ่งเป็น
ความงามหรือความลงตัวทางศิลปะ 

อิทธิพลตามคติจักรวาลวิทยา นอกจากจะเข้าไปมีพื้นที่ในศาสนสถานแล้วยัง
เข้าไปสู่พื้นที่ของชาวโลกด้วย เช่น ในประเทศไทยได้มีความพยายามจำลองจักรวาล
วิทยาและเขาพระสุเมรุในรูปของสถาปัตยกรรมสำหรับดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใน
การออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่ โดยหมายว่าให้เป็น “สัปปายะสภาสถาน” พยายามให้
เป็นสัญลักษณ์ทางศีลธรรม โดยรวมคติจักรวาทวิทยาทั้งพุทธศาสนาและฮินดู๒๘๖ และ
ส่วนงานที่ชนะการประกวดในการออกแบบได้แก่สถาบันอาศรมศิลป์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
นอกจากจะออกแบบอาคารหลักแล้วยังมีอาคารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย๒๘๗ 

อิทธิพลที่ทำให้เกิดการวางแผนผังเมืองก็ดี การวางแผนผังวัดก็ดี  หรือแม้แต่
อาคารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลก เช่น รัฐสภา ต่างเป็นคติที่เชื่อมประสานเรื่องคติ
จักรวาลและเขาพระสุเมรุไว้ดังกล่าวแล้วและเป็นการสร้างวัดคู่เมืองแต่แต่โบราณ 
อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามในการปรับแต่งหรือการทำให้วัดมีความสำคัญใน
รูปแบบใหม่ขึ้นมาแม้จะเป็นวัดที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุประกอบ หรือวัดที่สร้างขึ้น
ใหม่ก็ตาม   มีการศึกษาวิจัย การจัดทำรายงานที่เกี่ยววัดในประเทศไทยจำนวนมาก 
และดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในสังคมเท่าที่ควร 
บรรดาภูมิสถาปนิก สถาปนิก รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงได้พยายามพลิกฟื้นวัดให้เป็น
แหล่งหรือศูนย์รวมศิลปวิทยาการ เป็นแหล่งรมณียสถาน การทำให้วัดมีความหมาย มี
คุณค่าในเชิงวัฒนธรรม สังคม การทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การทำให้เป็นแหล่งพักผ่อน
ทางจิตใจ หรือการทำให้วัดหวนคิดถึงบทบาทที่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล หรือการ
คำนึงถึงความเป็น “สัปปายสถาน” ซึ่งอาจจะให้ความสำคัญกับคติจักรวาลวิทยา เขา

 
๒๘๖ วิญญู อาจรักษา, เขาพระสุเมรุ กับอาคารรัฐสภาไทย : “สภาวะแห่งการยกเว้น” 

ในฐานะกระบวนทัศน์การสร้างงานสถาปัตยกรรม, [ออนไลน์], http://www.tci-
thaijo.org/index.php/NAJUA/article/viewFile/10624/11327 [๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

๒๘๗ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน, [ออนไลน์], 
http://arsomsilp.ac.th/th/portfolio/parliament/ [๒๑ มถิุนายน ๒๕๕๘]. 



๑๖๐ 

พระสุเมรุลดทอนลง แต่ไปเพิ่มคุณค่าด้าน “ประโยชน์ใช้สอย” มากขึ้น ดังนั้น วัด
โบราณสถาน หรือวัดที่เกิดขึ้นใหม่ จึงพยายามสะท้อนภาพเหล่านั้นขึ้นมาอีกครั้ง  อาจ
เรียกได้ว่าเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนต้องการในยุคปัจจุบัน  

 

พื้นท่ีการใช้ประโยชน์ของวัด 
 ในประเทศไทย มีพุทธศาสนสถานอยู่จำนวนมาก เฉพาะส่วนที่เป็นวัดซึ่ง
ปัจจุบัน มีสภาพเป็นทั้งวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่จำ
พรรษา จากสถิติวัดที่สำรวจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุตัวเลข
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ว่ามีจำนวนวัดร้าง ๖,๐๓๓ วัด แต่ละวัดจะมีลักษณะที่มีเอกสาร
สิทธิหรือมีโฉนด และไม่มีโฉนด มีจำนวนแปลง ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๒ ขอ้มูลวัดร้างประจำปี ๒๕๕๙ 

ชนิดของพื้นที่ จำนวนวัด จำนวนแปลง 
มีโฉนดที่ดิน ๒,๒๘๘ วัด ๒,๖๕๒ แปลง 
น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ๘๑๘ วัด ๘๗๔ แปลง 
ส.ค. ๑ ๓๕๓ วัด ๓๖๒ แปลง 
ไม่มีเอกสารสิทธิ ์ ๒,๕๗๔ วัด ๒,๖๒๖ แปลง 
รวมจำนวนวัดร้าง  ๖,๐๓๓ วัด    ๖๕๑๕ แปลง 

ที่มา : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 
 อย่างไรก็ตาม แต่ละวัดได้พยายามพัฒนาให้เป็นวัดที่ได้มาตรฐาน ต้องตาม
พระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ “ความหมาย” ที่คุ้มประโยชน์จริง ๆ 
ทั้งประโยชน์ฝ่ายโลกและประโยชน์ฝ่ายธรรม เสฐียรโกเศศ๒๘๘ กล่าวว่าวัดมีความหมาย

 
๒๘๘ เสฐียรโกเศศ, (นามแฝง), การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตของไทยสมัยก่อน, 

พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๒๑), หน้า ๔๒๔-๔๒๕. 



๑๖๑ 

สำหรับชุมชน สังคมมาแต่โบราณที่นอกเหนือจากการเป็นเรื่องบุญกุศลแล้วยังเป็น
แหล่งพึ่งพิงของผู้คนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เป็นที่พักแรมของคนเดินทางไกล เป็นสถาน
การศึกษา แหล่งที่เกิดศิลปวิทยาการ เป็นที่ให้โอกาสชาวบ้านสำหรับพบปะวิสาสะ
ในทางสังคม 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนสถาน สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้วางระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับวัดที่ต้องการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน ได้รับการรบัรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์ประกอบที่
จะให้ได้มาซึ่งวัดมาตรฐาน หรือวัดพัฒนาได้นั้น จะต้องสามารถนำไปสู่ความหมายที่คุ้ม
ประโยชน์คือการจัดสภาพวัดให้ได้มิติ ๕ ข้อ๒๘๙ ดังต่อไปนี ้

๑) สร้างสภาพวัดให้เป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณร 
๒) สร้างสภาพวัดให้เป็นทีบ่วชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม 
๓) สร้างสภาพวัดให้เป็นที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน 
๔) สร้างสภาพวัดให้เป็นที่ที่ชาวบ้านได้เข้ามาหาความสงบทางกายใจ 
๕) สร้างสภาพวัดให้เป็นศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของ

ชาวบ้าน 
ความหมายของวัดพั ฒ นาตามที่ ก องพุ ท ธศาสนศึ กษ า ส ำนั ก งาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติวางไว้มีความหมายทั้งเชิงกายภาพ เชิงสังคม และเชิงจิต
วิญญาณ/ปัญญา ซึ่งเข้ากับคุณสมบัติที่จะทำให้วัดนั้นเป็นที่ก่อให้เกิด “คุณ” ที่เรียกว่า 
“คุณวัด” ดังที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) ได้ได้นิยามและแบ่ง
ประเภทวัดไว้ถึง ๑๕ ประเภท โดยไม่ได้ให้ความสำคัญในแง่ความหมายตามตัวอักษร
มากเท่าประโยชน์ใช้สอยที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าวัดจะมาจากคำว่า “อาวาส” ที่หมายถึงที่อยู่
ของสงฆ์ “อาราม” ที่หมายถึง เป็นที่มารื่นรมย์ หรือหมายถึง “สวน” หรือ มาจากคำ
ว่า “วิหาร” ที่หมายความคล้ายกับคำว่าอาวาส คือสิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่ เป็น

 
๒๘๙ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คูม่ือการพัฒนาวัดสูค่วาม

เป็นมาตรฐาน, (เอกสารอัดสำเนา), หน้า ๕. 



๑๖๒ 

ตึก เป็นกุฏิ ทั้งหมดล้วนรวมอยู่ในคำว่า “ที่อยู่ของภิกษุสงฆ์”๒๙๐ แต่หากพิจารณาในแง่
คุณของวัด หรือวัดจะมีคุณแก่พุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั่วไป ควรพิจารณาให้เข้า
กับประเภทของวัดทั้ง ๑๕ ประเภท ดังนี้ 

๑. เป็นวัตตสถาน คือสถานเป็นที่ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นที่บรรพชา
อุปสมบทสำหรับกุลบุตร เป็นที่สำหรับชาวบ้านไปรักษาศีล ฟังธรรม บำเพ็ญความดี 

๒. เป็นปุญญกรณสถาน หรือบุญญเขต เป็นสถานที่สำหรับชาวบ้านไปบำเพ็ญ
กุศล 

๓. เป็นวูปสมสถาน คือ สถานแห่งความสงบ ยามใดที่ชาวบ้านได้รับความ
เดือดเนื้อร้อนใจด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ก็มักจะไปอาศัยวัดสำหรับเป็นที่ระบายบรรเทา
ความคับอกคับใจ อีกทั้งพระสงฆ์ก็จะช่วยปลอบ หรือให้คำปรึกษา 

๔. เป็นสาธารณูปการสถาน คือสถานที่ชาวบ้านได้ใช้สาธารณูปโภค เช่น 
สามารถจะไปใช้น้ำด่ืมน้ำใช้ที่บ่อที่เก็บน้ำของทางวัดได้ 

๕. เป็นสถานศึกษา คือเป็นแหล่งเล่าเรียนวิชาความรู้ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงชั้น
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านศาสนศึกษา สามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา 

๖. เป็นสโมธรสถานหรือสมาคม คือ เป็นที่สำหรับประชาชนได้ไปชุมนุม
พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือเป็นข้าราชการ ชาวบ้านที่ทำงานและ
ว่างงาน เป็นที่สำหรับไปสนทนากับพระสงฆ์ 

๗. เป็นสุขศาลา โรงพยาบาล ซึ่งเป็นบทบาทวัดมาแต่เดิม พระสงฆ์แต่อดีตจะ
มีความรู้ทางแพทย์แผนโบราณ  

๘. เป็นอนาถนาถสถาน คือเป็นที่พึ่งของคนไม่มีที่พึ่ง เช่น ในคราวที่เกิด
อัคคีภัย หรือภัยอื่น ๆ ผู้ไร้ที่พึ่งจึงได้พ่ึงวัด 

๙. เป็นภยตัชชิตนาถสถาน คือเป็นที่พึ่งของคนที่ถูกภัยคุกคาม เช่น เป็นที่
หลบภัยในยามศึกสงคราม 

 
๒๙๐ สมเด็จฯ คิด-เขียน-พูด-เทศน์, (พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการออกเมรุ

พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๗), หน้า 
๑๙๘. 



๑๖๓ 

๑๐. เป็นมตามตนาถสถาน คือเป็นที่พึ่งของผู้ตายและญาติของผู้ตาย สำหรับ
บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้วายชนม์ หรือสำหรับเก็บ ฝัง เผา 

๑๑. เป็นกีฬาสถาน คือเป็นสนามเด็กเล่น เป็นที่สันทนาการสำหรับเด็ก ๆ ไม่
ว่าจะใช้เป็นที่สำหรับเล่นหยอกล้อ วิ่งซ่อนหา เล่นก่อเจดีย์ทราย 

๑๒. เป็นโรงแรม หมายถึง วัดมักจะเป็นที่พักอาศัยสำหรับพ่อค้า คนเดินทาง
จรขอพักอาศัย 

๑๓. เป็นศาล คือเป็นบทบาทวัดแต่เดิมที่เคยเป็นที่ระงับดับคดีเรื่องราวของ
ชาวบ้านที่ไปพึ่งพระสงฆ์ที่เครพนับถือ หรือสมภารเจ้าวัดได้ตัดสินหรือระงับพิพาทให้ 

๑๔. เป็นยุวายุวดีทัสสนสถาน คือเป็นที่มาพบกันของชายหนุ่มหญิงสาว
ทั้งหลาย ซึ่งในอดีต วัดจะเป็นที่พบปะกันในงานบุญหรือในงานมหรสพที่จัดขึ้นในวัด 

๑๕. เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรม หมายถึงการเป็นวัดที่รวมบทบาทตั้งแต่ข้อ
ที่ ๑-๑๔๒๙๑  

วัดจึงเป็น “ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรม และเป็นจุดสำคัญของสังคม” เพราะได้
ทำหน้าที่ตั้งแต่ข้อที่ ๑-๑๔ หรือนับตั้งแต่เป็นสถานที่ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นสถาน
ที่ตั้งต้นการเข้ามาใช้ชีวิตอันประเสริฐ เป็นพระสงฆ์-สามเณร จนกระทั่งเป็นสถานที่
พบปะของชายหนุ่ม-หญิงสาว  สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) ได้จัดว่า
คุณลักษณะของวัดทั้ง ๑๕ ประเภทนั้นอยู่ในส่วนที่เรียกว่า “คุณนิเทศ” คือบอกถึงวัดที่
เป็นคุณแก่ประชาชน และวัดยังมีส่วนที่เป็น “ปฏิบัตินิเทศ” คือบ่งบอกหรือชี้ให้เห็นถึง
การเป็นพื้นที่สำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) ปหานกิจ หมายถึงวัด จะต้องปลอดหรือเว้นจาก
การเบียดเบียนทุกชนิด ตั้งแต่เป็นสถานที่ไม่ประทุษร้ายชีวิต หรือทำการอื่นใดอันจะ
เป็นการรบกวนเบียดเบียน เช่น ขับขี่รถ หัดขับรถ ทำสิ่งสกปรกแปดเปื้อนตามอาคาร
สถานที่ต่าง ๆ ของวัด ๒) ภาวนากิจ หมายถึง พื้นที่วัดนั้นจะบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นที่พึง
บำเพ็ญคุณงามความดีต่าง ๆ ตั้งแต่เป็นวัตตสถาน จนถึงเป็นยุวายุวดีทัสสนสถาน หรือ
เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและเป็นจุดสำคัญของสังคม วัดต้องเตรียมพร้อมและ
จัดแจงจัดการให้พรั่งพร้อม เช่น การจะทำให้วัดเป็น “วัตตสถาน” ต้องเตรียมพร้อมสิ่ง

 
๒๙๑ สมเด็จฯ คิด-เขียน-พูด-เทศน์, หน้า ๒๐๐-๒๐๒. 



๑๖๔ 

ต่าง ๆ อาทิ กุฏิที่เพียงพอ ที่ประชุม โรงอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ที่พักผู้รักษาศีล 
ห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องหนังสือ โรงเรียน บ่อ สระ พื้นที่สีเขียว เช่น แปลงดอกไม้ ต้นไม้ 
ไม้ร่ม ไม้เงา ฯลฯ ที่แต่ละวัดจะสามารถจัดหาได้ให้เหมาะสมกับพื้นที๒่๙๒ 

คำว่า ปหานกิจ และภาวนากิจที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) 
กล่าวถึงนั้นเป็นไปตามหลักการในพระพุทธศาสนา กล่าวคือเมื่อมีวัดเกิดขึ้นแล้วต้อง
คำนึงถึงองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน คือ  

๑) ปหานาราโม หมายถึง การกำจัดลดเลิกอกุศลเป็นที่มาชื่นชมยินดี๒๙๓ หรือ
ทำหน้าที่ประหารกิเลส 

๒) ภาวนาราโม หมายถึง การเพิ่มพูนพัฒนาเจริญกุศลเป็นที่มาชื่นชมยินดี 
หรือทำหน้าที่ประหารกิเลส 

การทำให้วัดมี “ความหมาย” หรือมีบทบาทหน้าที่ทั้ง ๑๕ แบบนั้น อาจ
เรียกว่าเป็น “วัดในฝัน” ดังที่พนม พงษ์ไพบูลย์๒๙๔  อดีตอธิบดีกรมการศาสนา ได้
กล่าวถึงประเภทของวัดตามที่ พนม พงษ์ไพบูลย๒์๙๕ ได้แยกแยะไว้มี ๓ ประเภท ได้แก่  

๑) วัดมุ่งพัฒนาถาวรวัตถุ ดูได้จากความโอ่อ่า หรูหรา มีสิ่งก่อสร้าง เสนาสนะ
ใหญ่โต ซึ่งต้องใช้ทุนรอน  หรือมีเศรษฐีใจบุญทุ่มทุนสร้างไว้ หรือไม่ก็เจ้าอาวาส หรือ
วัดนั้นมีพระเกจิอาจารย์ มีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง 

๒) วัดมุ่งเน้นปริยัติ หมายถึงวัดที่ส่งเสริมให้มีการบวชเรียน สร้างโรงเรียน 
สอนหนังสือ หรือพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงฆ์  

 
๒๙๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๓. 
๒๙๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓๖. และดูเทียบ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/
๒๓๗/๒๓๖. 

๒๙๔ พนม พงษ์ไพบูลย์, จารึกไว้ในพระศาสนา จารึกไว้ในการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๖๑-๗๑. 

๒๙๕ เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว. 



๑๖๕ 

๓) วัดมุ่งการปฏิบัติ หมายถึงวัดที่มีสำนักวิปัสสนา เน้นการปฏิบัติสมาธิภาวนา 
สร้างความสงบสงัดให้กับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส วัดประเภทนี้มีลักษณะ
เด่นคือทำให้วัดคล้ายธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร ภูเขา มีถ้ำ ไม่เน้นสิ่งก่อสร้าง 

หากถามว่าวัดประเภทไหนควรเป็นวัดในอุดมคติ พนม พงษ์ไพบูลย์ ได้ชี้ว่าให้
พิ จารณ าถึ งบทบาทหน้ าที่ ของวัดนั้ น  ๆ  เป็ นหลั ก  ไม่ ว่ าจะเป็ นหน้ าที่ เพื่ อ
พระพุทธศาสนา เพื่อสังคม เพราะวัดมีบทบาทสำคัญอย่างน้อย ๓ อย่างในตัวเอง 
ได้แก่  

๑) วัดเป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการ  วัดในอดีตเป็นที่รวมวิชาความรู้ของ
สังคมไว้ทั้งหมด และพระสงฆ์คือผู้รู้ เป็นครูสอนหนังสือให้ประชาชนตั้งแต่พระยามหา
กษัตริย์ถึงลูกหลานชาวบ้าน 

๒) วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน คือการทำให้ประชาชน ชุมชนรู้สึกเป็น
เจ้าของ พร้อมที่จะหวงแหน และทำนุบำรุงวัด คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความไม่ดี
งาม  

๓) วัดเป็นแหล่งกลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การเรียนรู้นี้อยู่ในหลาย
บทบาท ตั้งแต่การเป็นศิษย์วัดแบบโบราณที่ได้เข้ามาอาศัยวัดเพื่อรับใช้พระและร่ำ
เรียนหนังสือ ได้บวชเรียน วัดเป็นสถานที่พร้อมสำหรับผู้ใหญ่ที่เติบโตและสูงวัยสำหรับ
การค้นหาสัจธรรมของชีวิต๒๙๖ 

หน้าที่ของวัดทั้ง ๓ ประการนี้ต้องทำให้เกิดหรือดำเนินการไปพร้อมๆ กันจึง
จะสมดุลในการพัฒนา และนอกจากนี้แล้วอาจพิจารณาในแง่กายภาพ ทำเล ภูมิทัศน์
อื่น ๆ ประกอบด้วยอีก ๑๕ คุณลักษณะ ได้แก่ 

๑) มีบริเวณกว้างขวางพอเหมาะพอควร 
๒) ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวน 
๓) สงบร่มรื่น 
๔) มีความงามตามธรรมชาติ 
๕) มีความสะอาด 

 
๒๙๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๓-๖๔. 



๑๖๖ 

๖) มีความเป็นระเบียบ 
๗) มีเสนาสนะพอแก่การปฏิบัติกิจสงฆ์และสังคม 
๘) มีและรักษาสิ่งอันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ วิหาร 

ฯลฯ 
๙) มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเหมาะสมตามอัตภาพ 
๑๐) มีพระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
๑๑) พระสงฆ์ในวัดมีความรู้ธรรมวินัย 
๑๒) มีกิจกรรมเสริมธรรมะให้ประชาชน 
๑๓) มีกิจรรมภาคปฏิบัติ จัดให้มีสมาธิภาวนา 
๑๔) เป็นแหล่งบริการเพิ่มพูนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น มีห้องสมุด

ประชาชน 
๑๕) ทำหน้าที่เป็นผู้นำชักชวนพัฒนาให้ประชาชนได้หารือ สร้างความสงบ

ความเจริญให้กับท้องถิ่นนั้นๆ๒๙๗  

 
แผนภูมิที่ ๕ การสะท้อนประโยชน์ใชส้อยพื้นที่วัด 

(ที่มา: อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุข
ภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”,รายงานวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๐) 

 
๒๙๗ พนม พงษ์ไพบูลย์, จารึกไว้ในพระศาสนา จารึกไว้ในการศึกษา, หน้า ๖๕-๗๐. 

ภาวนาราม 

วัดเพียรพัฒนา 

ปหานาราม 

วัดเพียรละกิเลส 

กิจกรรมด้านนอก 

ส่งเสริมประสานบ้าน วัด  

รัฐ และชุมชน 

กิจกรรมด้านใน 

ส่งเสริมด้านศีล สมาธิ ปัญญา 



๑๖๗ 

จากแผนภูมิ อธิบายได้ว่าการทำให้วัดมีความหมายนั้น หมายถึง การทำให้วัดเป็นที่พึ่ง
ภายนอกและภายใน หรืออาจจะเรียกส่วนที่เป็นปหานารามว่าเป็นพื้นที่ที่พึ่งภายใน 
เป็น “พื้นที่ประหาร [ปหาน] กิเลส เรียกส่วนที่เป็นภาวนารามว่าเป็นที่พื้นที่ที่พึ่ง
ภายนอกเป็น “เขตภาวนา” หรือพัฒนาที่ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม 
 ดังนั้น การที่จะทำให้วัดมีคุณแก่ประชาชนและทำให้วัดเป็นวัดในฝัน เป็นวัด
สร้างความสุขหรือเป็นวัดบันดาลใจได้นั้นจำต้องมีการคำนึงถึงพื้นที่สำคัญภายในวัดที่
สะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งธรรมเนียมการจัดแบ่งพื้นที่วัดนั้นมีมาแต่โบราณ 
ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการกำหนดเขตแดนที่เรียกว่า “สีมา” เป็นจุดเริ่ม ซึ่งสีมา 
หมายถึง เขตตกลงที่สงฆ์กำหนดสำหรับจะอยู่อาศัยและต้องทำสังฆกรรมร่วมกัน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) พัทธสีมา หมายถึง แดนที่ผูก หรือเขตที่สงฆ์ได้
กำหนดขึ้น ๒) อพัทธสีมา หมายถึง แดนที่มิได้ผูก หรือเขตที่บ้านเมืองกำหนดไว้
ตามปกติ สงฆ์ถือเอากำหนดตามนั้น๒๙๘  จึงถือเสมือนว่าเป็นพัฒนาการที่ทำให้เกิดการ
กำหนดเขตวัดขึ้นมา โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาสและเขตธรณีสงฆ์๒๙๙ 
 

การแบ่งเขตพื้นท่ีของวัด 
 เนื่องจากวัดมีพื้นที่ที่แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) เขตพุทธาวาส ๒) 
เขตสังฆาวาส และ ๓) เขตธรณีสงฆ์ ซึ่งการกำหนดขอบเขตหรือบริเวณไว้ก็เพื่อมุ่ง
ประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ยังบ่ง
บอกถึงแนวคิดตามคติจักรวาลดังกล่าวเบื้องต้นประกอบด้วย แต่หากมุ่งกล่าวถึง

 
๒๙๘ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์

ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๔๐-๔๑.  
๒๙๙ อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการ

เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”, หน้า ๙๓ – ๑๑๓. 



๑๖๘ 

ประโยชน์ใช้สอยที่เกิดจากการแบ่งเขตแดนทั้ง ๓ ไว้ อาจพิจารณาในแง่การใช้สอย
ประโยชน์ตามที่ สมคิด จิระทัศนกุล๓๐๐ แบ่งไว้ดังต่อไปนี ้

๑. เขตพุทธาวาส  
 เขตบริเวณที่สำคัญที่สุดของวัด เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสถานที่ประทับของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามชื่อเขต คือ พุทธะ+อาวาส ซึ่งหมายถึงสถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า เขตหรือบริเวณนี้จะประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 
 ๑) พระเจดีย์ พระมณฑป พระปรางค์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง
ของวัด 
 ๒) พระอุโบสถ สร้างเพื่อใช้ประกอบสังฆกรรม 
 ๓) พระวิหาร สร้างเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์
และฆราวาส 
 ๔) เจดีย์ (มณฑป ปรางค์) ราย เจดีย์ (มณฑป ปรางค์) ทิศ [เจดีย์ราย-
เจดีย์ประจำทิศ] ใช้บรรจุอัฐิหรือประกอบเพื่อให้ผังสมบรูณ ์
 ๕) หอระฆัง 
 ๖) ศาลาต่าง ๆ เช่น ศาลาราย ใช้เป็นที่นั่งพัก  ศาลาทิศ ใช้ล้อมอาคาร
สำคัญสำหรับนั่งพักหรือประกอบเพื่อให้ผังสมบูรณ์ 
 ๗) พระระเบียง  เป็นอาคารล้อมอาคารหลักสำคัญ หรือล้อมเพื่อแสดง
เขตพุทธาวาส 
 ๘) พลับพลาเปลื้องเครื่อง ใช้สำหรับเป็นที่พระมหากษัตริย์เปลี่ยนชุด
ฉลองพระองค์ในคราวเสด็จฯ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล  
 
 ๒. เขตสังฆาวาส 

เขตสังฆาวาส มีความหมายตามชื่อ คือ ที่อยู่แห่งหมู่สงฆ์ (สังฆะ+อาวาส) เป็น
ขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์สามารถใช้

 
๓๐๐ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗-๒๘. 



๑๖๙ 

สอยหรือปฏิบัติภาระกิจส่วนตัวที่ ไม่ เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาโดยตรง  จะ
ประกอบด้วยอาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์ ได้แก่ 

๑) กุฏิ ใช้สำหรับอาศัยพักผ่อนหลับนอน 
๒) กัปปิยกุฏิ ใช้สำหรับเก็บอาหาร 
๓) หอฉัน ใช้สำหรับเป็นที่ฉันภัตตาหาร 
๔) วัจจกุฏิ ใช้สำหรับขับถ่าย 
๕) ศาลาการเปรียญ ใช้สำหรับเป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ 
๖) หอไตร ใช้สำหรับเก็บรักษาหนังสือของวัด 
๗) ขันตาฆร โรงรักษาไฟและต้มน้ำ 
๘) ธรรมศาลา โรงเทศนาธรรม 
๙) ห้องสรงน้ำ ห้องชำระกาย 
๑๐) ศาลาท่าน้ำ ใช้สำหรับเป็นท่าและทางเข้าสู่วัดทางน้ำ 
 
๓. เขตธรณีสงฆ์ 
เขตธรณีสงฆ์ หมายถึง เขตพื้นที่นอกเหนือจากเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ใช้

เป็นที่สำหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะ หรือเป็นพื้นที่เปิดเพื่อสร้างความร่ม
รื่นให้วัด ให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารจำเป็นบางอย่าง เช่น เมรุ โรงเรียน หรือแบ่งพื้นที่
สำหรับสร้างตึกแถว ตลาด  

ในทางสถาปัตยกรรม การออกแบบให้มีพื้นที่ทั้ง ๓ ส่วน จึงสะท้อนประโยชน์
ใช้สอยดังนี้คือ ๑) เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) ๒) เขต
สังฆาวาส เป็นพื้นที่ส่วนตัว (Private Zone) ๓) เขตธรณีสงฆ์ เป็นเสมือนพื้นที่
สาธารณะ (Public Zone)๓๐๑   

เขตพื้นที่ทั้ง ๓ ส่วน นอกจากจะเป็นการสะท้อนถึงการวางแผนผังวัดแล้ว ยัง
สะท้อนถึงประโยชน์ใช้สอย แต่การจะทำให้เป็นพื้นที่สร้างคุณแก่ผู้อยู่อาศัยและ
ประชาชนทั่วไป การทำวัดให้เป็นถิ่นรมณีย์จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญนอกเหนือจากการเป็น

 
๓๐๑ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย, หน้า ๓๔. 



๑๗๐ 

พื้นที่เฉพาะสงฆ์ มีการปรับแต่งให้เกิดทัศนียภาพ หรือการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับ
วัดนั้น ๆ ด้วย 
 

การปรับแต่งภูมิทัศน์วัดในประเทศไทย 
 การจะจัดหรือดำเนินการให้เป็นวัดในฝัน หรือวัดบันดาลใจ จึงต้องอาศัย
องค์ประกอบมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยเฉพาะการย้อนกลับไปในพุทธประวัติและคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ที่มาเหล่านั้นได้สะท้อนองค์ประกอบสำคัญไว้ทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะ
ในแง่ความเป็น “รมณียสถาน” คือการยึดธรรมชาติ ป่าไม้ ร่มเงา ลำธารเป็นหลัก  วัด
ไทยในปัจจุบันอยู่จำนวนไม่น้อยที่พยายามปรับแต่งภูมิทัศน์ จัดวางแผนผังวัดเพื่อให้วัด
เป็นที่รื่นรมย์ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานสำหรับหาความสงบสงัด หากเป็นวัดที่
ระเริ่มใหม่หรือจะจัดสร้างใหม่ ย่อมง่ายที่จะออกแบบ วางแผนผังให้ เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์ แต่หากเป็นวัดที่มีมาแต่โบราณวัด โดยเฉพาะวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานย่อมมีข้อจำกัดในการปรับแต่งภูมิทัศน์ จัดวางแผนผังใหม่เนื่องจากอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าอาวาสและชุมชน ขอนำเสนอภาพตัวอย่างความ
พยายามในการปรับแต่งภูมิทัศน์ การจัดวางแผนผังพุทธศาสนถานและศาสนสถาน 
ดังนี ้

๑. โครงการวัดบันดาลใจ-วัดสร้างสุข 
เจตนาของบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่ต้องการเห็นวัดเป็นรมณียสถาน ยัง

รวมถึงหน่วยงาน สถาบันวิชาชีพที่ปรารถนาจะเห็นวัดที่ “ตรงกับใจ” จึงเกิดเป็น “วัด
บันดาลใจ” “วัดสร้างสุข” ขึ้นมาทั้งนี้เพื่อให้วัดนั้นมี “ความหมาย” ทั้งเชิงกายภาพ
และทางจิตวิญญาณ/ปัญญา  

โครงการ “วัดบันดาลใจ”๓๐๒ ดำเนินการโดยสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ หอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพระพุทธศาสนา

 
๓๐๒ เนื้อหาสรุปจากเจ้าอาวาสที่อยู่ในโครงการ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ และเข้า

รับชมได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=-ScCXKmnd2s [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙] 



๑๗๑ 

แห่งชาติ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย โดยการศึกษาเพื่อนำร่อง ๙ วัดต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจให้วัดและชุมชนร่วมกันพลิกฟื้นวัดทั้งด้านกายภาพและกิจกรรม 
เพื่อให้เป็นที่พื้นที่แห่งชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในสามโอกาสมหามงคล ได้แก่ ๑) โอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๒) ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๓) ในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา ซึ่งเบื้องต้น ได้นำ
ร่องคัดเลือก ๙ วัดจากวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ๑) วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร  ๒) 
วัดนางชีโชติการาม กรุงเทพมหานคร ๓) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี ๔) วัดมหา
จุฬาราชูทิศ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) อยุธยา ๕) วัดภูเขาทอง 
อยุธยา ๖) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่  ๗) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
นครพนม ๘)วัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ ๙) วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช 

โดยความเห็นของเจ้าอาวาสที่อยู่ในโครงการวัดบันดาลใจแต่ละวัด ล้วนมี
เจตนาที่จะทำให้วัดนั้นเป็นแหล่งสัปปายะทั้งผู้อยู่อาศัยและประชาชน เป็นที่พึ่งทั้งทาง
กายใจและปัญญา ดังความเห็นตัวอย่างดังต่อไปน้ี 
 วัดวาอารามเป็นของประชาชน ของชุมชน สร้างมาด้วยศรัทธา ทำอย่างไรจึง
จะได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน... การที่จะสร้างวัดตรงนี้ยึดหลักที่ว่า Form Follow 
Function คือรูปแบบของวัดต้องสะท้อนถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงามอาจจะมี 
แต่ว่าต้องได้ประโยชน์ใช้สอย รูปแบบที่เราคำนึงถึงคือการใกล้กับอุโบสถกลางน้ำ น้ำ
สอนธรรมะในเรื่องของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล เป็นความสะอาดของน้ำ 
ความสะอาดของอาคารสถานที่..... ๓๐๓ 

 
๓๐๓ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “วัดบันดาลใจ”, [ออนไลน์], 

https://www.youtube.com/watch?v=_MtZd_Nbf7U [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙] 



๑๗๒ 

สมัยก่อน วัดเป็นทุกอย่าง วัดเป็นทั้งโรงเรียน เป็นโรงพยาบาล เป็นศาลสถิต
ยุติธรรม เป็นคลังวัสดุ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน๓๐๔ บางทีคนมีความทุกข์เข้ามาใน
วัด ถ้าไปสู่สถานที่แห่งนั้นมันมีความเงียบ มีความสงบ มีพื้นที่สีเขียว มีสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการทำให้จิตสงบ ก็สามารถทำให้มีความสุขได้๓๐๕...หัวใจหลักของการที่จะ
พัฒนาวัดก็คือสร้างพื้นที่อยู่ ๓ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง สร้างพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่ม
รื่น โดยใช้หลัก Eco-town คือเมืองกับคนอยู่ด้วยกันได้ แล้วก็ขณะเดียวกันก็มี
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเป็นสัปปายะ อันที่สองคือการสร้างพื้นที่ทางสังคมและการ
เรียนรู้ อย่างน้อยที่สุดให้โรงเรียนในย่านนี้ ให้บริษัทห้างร้าน ให้คนในย่านนี้เข้ามา
เรียนรู้กับประวัติศาสตร์ในย่านเจริญกรุง และสุดท้ายพื้นที่ที่สามก็คือพื้นที่ทางจิตใจ
และปัญญา อยากให้คนที่มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเข้าไปในโรงอุโบสถซึ่งจะให้
ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา มีโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา...๓๐๖ 

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการวัดบันดาลใจ เป็นการดำเนินการร่วมกับโครงการวัด
สร้างสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายมาจากแนวคิดหลัก ๕ ส. (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)  โดยมีเป้าหมายคือทำให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางชุมชน 
เป็นผู้นำชุมชน ยังคงเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจ โดยอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้ขับเคลื่อนในฐานะ
นักสร้างเสริมสุขสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)  โดยมีเป้าหมาย

 
๓๐๔ พระครูจารุธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม, ““วัดบันดาลใจ”, [ออนไลน์], 

https://www.youtube.com/watch?v=_MtZd_Nbf7U [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙] 
๓๐๕ พระราชสิงหวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่, “วัดบันดาลใจ”, 

[ออนไลน์], https://www.youtube.com/watch?v=_MtZd_Nbf7U [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙] 
๓๐๖ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุธีรัตนบัณฑิต) เจ้าอาวาส

วัดสุทธิวราราม, “วัดบันดาลใจ”, [ออนไลน์], 
https://www.youtube.com/watch?v=_MtZd_Nbf7U [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙] 

 
 



๑๗๓ 

คือทำให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นผู้นำชุมชน ยังคงเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจ โดย
อาศัยพระสงฆ์เป็นผู้ขับเคลื่อนในฐานะนักสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน  

ส่วนปลายทางของโครงการวัดบันดาลใจ คือการเดินแผนเพื่อส่งต่อองค์ความรู้
และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับคณะบุคคลโดยเฉพาะภาคประชาชนรุ่นใหม่กับ
พระสงฆ์ในหลายรูปแบบ เช่น การลงพื้นที่ไปยังวัดและชุมชน การจัดทำนิทรรศการ
สรุปภาพรวมของ ๙ วัดบันดาลใจ เพื่อผลักดันให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ และทำให้
โครงการเป็นจริง รวมถึงการจัดทำสารคดีวัดบันดาลใจ ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่แนวคิด
ขยายออกไปในวงกว้าง ตลอดถึงการสานต่อโครงการไปยังวัดอื่น เพื่อพลิกฟื้นให้วัดเป็น
วัดบันดาลใจตามชื่อและความคาดหวังของโครงการ 

การจัดพื้นที่วัดสุทธิวรารามให้แยกจากโรงเรียน การเปลี่ยนพ้ืนที่จอดรถให้เป็น
พื้นที่สีเขียว เปลี่ยนพื้นที่ว่างบนอาคารสวดศพให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมสมัย 
ที่มา: [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๙ จาก http://www.thairath.co.th/conte 
nt/๕๑๒๓๔๔ 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 

 

วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร หนึ่งในโครงการวัดบันดาลใจ ปรับพื้นที่วัดเป็นพื้นที่ศิลปะ
ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ 

 



๑๗๕ 

 

 
วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม หนึ่งในโครงการวัดบันดาลใจ ปรับพื้นที่ร้านค้าให้อยู่นอกวัด เพิ่มพื้นที่
สีเขียวรอบองค์พระธาตุ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทาน ศีล ภาวนา ที่มา: [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ ๙ 

ธ.ค. ๕๙ จาก http://www.thairath.co.th/content/๕๑๒๓๔๔ 



๑๗๖ 

 

วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในโครงการวัดบันดาลใจ ขยายพื้นที่ศาลาการเปรียญ จัดพื้นที่
ปฏิบัติภาวนาให้เป็นสัดส่วน เปลี่ยนพื้นที่ให้เช่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ที่มา: [ออนไลน์] , เข้าถึง

เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๙ จาก http://www.thairath.co.th/content/๕๑๒๓๔๔ 

 

วัดนางชี กรุงเทพมหานคร หนึ่งในโครงการวัดบันดาลใจ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย รื้อฟื้นประเพณีเก่า
กลับคืนมา ที่มา: [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๙ จาก http://www.thairath.co.th/content/

๕๑๒๓๔๔ 



๑๗๗ 

 

๒. โครงการ “วัดสร้างสุข”๓๐๗  
โครงการวัดสร้างสุข เป็นโครงการที่ริเริ่มจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น) หรือ 
ส.ส.ท. ซึ่งเป็นโครงการเชิงปฏิบัติการให้เป็นจริง โดยเป็นกิจกรรมแบบปรับวิธีคิดในการ
ทำบุญตามวิถีไทยแบบใหม่ คือการใช้เครื่องมือบริหารอุตสาหกรรมแบบ ๕ ส. มาเป็น
กลไกลขับเคลื่อน เปลี่ยนจาก “แรงเงิน” เป็น “แรงใจ” จากสังคม “ทุนนิยม” เป็น
สังคม “บุญนิยม” โดยการถวายความรู้พระสงฆ์ได้เข้าใจและปฏิบัติได้ตามแนวทาง ๕ 
ส เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำบุญเทศน์ ๕ ส สู่ประชาชนและชักชวนการพัฒนาวัดด้วย
แรงกาย ทำความสะอาดวัด จัดระบบการจราจรของวัด ทำความสะอาดห้องน้ำวัด  
จัดระบบการเบิกใช้ของวัด การจัดเก็บของใช้สงฆ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศให้วัด
กลับมาเป็น “สัปปายสถาน” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สัมผัสความสะอาด สว่าง สงบ 
ในขณะที่พัฒนาวัดเท่ากับคิดพิจารณาฝึกจิตโดยใช้หลัก ๕ ส โดยหวังจะให้ติดเป็นนิสัย
คนไทยกลับไปใช้ในบ้าน ในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เกิดกระแสนิยม (บุญนิยม) 
ที่ถูกต้อง ซึ่งแนวปฏิบัติหรือพัฒนา “วัดสร้างสุข” แบบ ๕ส ได้แก่ ๑) สะสาง ๒) 

 
๓๐๗ เรียบเรียงสรุป จาก อนุวรรตน์ ศิลาเรืองอำไพ และคณะ, คู่มือวัดสร้างสุข (๕ส ภาค

ประชาชน), (กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดย โครงการวัดสร้างสุข สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น), ๒๕๕๖), หน้า ๒-๘.  



๑๗๘ 

สะดวก ๓) สะอาด ๔) สร้างมาตรฐาน ๕) สร้างวินัย   ซึ่ง ๓ ข้อแรก (สะสาง สะดวก 
สะอาด) ถือเป็นกลไกขับเคลื่อน ส่วนข้อ ๔-๕ จะกลายเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนิสัย หรือ
กลายเป็นวัฒนธรรมเมื่อทำ ๓ ข้อแรกได้แล้ว  โดยมีวัดนำร่อง หรือวัดที่นำความรู้ที่ได้
ไปทดลอง จำนวน ๔ วัดสำหรับแนวทางปฏิบัติในปีที่ ๑  ได้แก่ ๑) วัดคลองเตยใน ๒) 
วัดด่าน ๓) วัดจำปา ๔) วัดสุทธิวราราม  

พระสงฆ์-คฤหัสถ์ ร่วมปลูกและปรับแต่งให้มีพื้นที่สีเขียว ทำความสะอาด 
จัดระบบสิ่งใช้สอยภายในบริเวณวัดสุทธิวราราม หนึ่งในโครงการ วัดสร้างสุข 
ที่ ม า :  [ อ อ น ไ ล น์ ]  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  ๙  ธ . ค .  ๕ ๙  จ า ก 
http://www.thaihealth.or.th/Gallery/๔๖๒/กิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่
ภายใต้โครงการวัดสร้างสุข.html 



๑๗๙ 

โครงการดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และเชื่อมต่อซึ่งกัน
และกัน ระหว่าง ส.ส.ท. และเครือข่ายโครงการพันธมิตรของ สสส. ผ่านไปยังพระสงฆ์
แกนนำ และผู้นำ ๕ส ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยมีชุมชนหรือบุคลากรที่ดูแล
วัดเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

 โครงการวัดบันดาลใจ วัดสร้างสุขแล้ว ซึ่งมีความพยายามที่จะทำให้ “วัด
เป็นวัด” หรือมีความเป็นสัปปายะสถาน เป็นธรรมชาติ ซึ่งหลายวัดอาจมีต้นแบบจาก
การเป็นวัดธรรมชาติจาก “สวนโมกขพลาราม” ที่พุทธทาสภิกขุ ได้วางรากฐานเอาไว้ 
ซึ่งเป็นวัดที่ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างหรือาคารโอ่โถง  และแม้จะมีอาคารก็จะต้องเน้นให้เป็น 
“อาคารสอนธรรม” เช่น โรงมหรสพวิญญาณ นอกจากนี้ยังมีวัดอื่น ๆ ที่ได้พยายาม
ปรับแต่งพื้นที่ เพิ่มสีเขียว และจัดพื้นที่ใช้สอยที่เน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
และสถานที่สงบสงัดเพิ่มขึ้น 

 

 



๑๘๐ 

 

สรุปได้ว่า อิทธิพลการสร้างวัดไทย หากพิจารณาในยุคแรกหรือในยุคอดีตเป็น
การเน้นย้ำถึงคติจักรวาลวิทยาและไตรภูมิประกอบโดยสถาปนิก ในเวลาต่อมา แม้จะมี
เรื่องคติจักรวาลวิทยาปรากฏอยู่บ้าง แต่มีการปรับแต่งให้วัดได้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นแม้
จะมีความสวยงามประกอบ เช่น ความร่มรื่น มีการปรับแต่งภูมิทัศน์แต่ก็ต้องเอ้ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้เพื่อนำไปสู่สถานสัปปายะอันจะเอ้ือให้เกิดความสุขกายสบายใจ อีกทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาปัญญาผ่านการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า มีการผนวกประสาน
ระหว่างอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมกับการจัดวางภูมิ
ทัศน์ การปรับแต่งพื้นที่ให้เอื้อต่อการใช้สอยมากขึ้น ทำให้เกิดโครงการพัฒนาวัดใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ วัดสร้างสุข วัดบันดาลใจ ซึ่งล้วนมุ่งให้เกิดประโยชน์หรือ
สะท้อนถึงความเป็นสัปปายะสถาน ในขณะเดียวกันก็ยังเก็บรักษาคติโบราณของวัด
เอาไว้ด้วยโดยเฉพาะวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน การอนุรักษ์แบบแผนดั้งเดิม 
และการปรับแต่งในรูปแบบใหม่ จึงทำให้เกิดวัดพัฒนาที่พยายามหลอมรวมระหว่าง
บ้าน วัด ชุมชน เพื่อสะท้อนประโยชน์ใช้สอยร่วมกันที่ไม่มุ่งประโยชน์เฉพาะวัดด้าน
เดียวอีกต่อไป 



๑๘๑ 

ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์เบื้องต้นว่าการจะส่งเสริมให้วัดมีลักษณะทางภูมิสถาปัต
ยกรรรมที่พึงประสงค์ของทั้งผู้อยู่และผู้เข้าวัดว่าควรพิจารณาเพื่อประกอบการบริหาร
วัดใน ๗ มิติ๓๐๘ ได้แก่ ๑) มิติด้านภูมิสถาปัตย์ ๒) มิติด้านนิเวศวิทยา ๓) มิติด้าน
สุนทรียะ ๔) มิติด้านปูชนียะ ๕) มิติด้านปสาทนียะ ๖) มิติด้านความศักดิ์สิทธิ์ ๗) มิติ
ด้านศรัทธา ใน ๗ มิติดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากกรอบวิเคราะห์ จะพบว่ามิติต่าง ๆ 
ปรากฏในลักษณะผสมผสานกันไป ดังนี้ 

๑. พื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบที่มองเห็นด้วยตาเปล่าทั้งหมด
ภายในวัด สัดส่วนที่เป็นกลุ่มอาคาร พื้นที่โล่งที่ว่าง พื้นที่สีเขียว ทำเลที่ตั้ง ระบบนิเวศ
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยรวมถึงเรื่องสุขลักษณะอื่น ๆ  

๒. พื้นที่ทางสังคม พื้นที่นี้สะท้อนประโยชน์ใช้สอย การทำให้วัดเป็น “พื้นที่
เปิด” สำหรับคนทุกกลุ่มโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา เป็นศูนย์รวมทางสังคมวัฒนธรรม
ซึ่งสะท้อนมาจากมิติองค์รวม คือทั้งด้านกายภาพ และด้านจิตวิญญาณหรือปัญญา วัดมี
องค์ประกอบตามหลักสัปปายะ แล้วนำไปสู่ศาสนสถานที่ควรเคารพบูชา ศรัทธา
เลื่อมใส มั่นใจในความศักดิ์สิทธิ์ 

๓. พื้นที่ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา พื้นที่นี้มีลักษณะที่หนุนเสริมด้วยสุนทรียะ 
คืออาศัยความสะเทือนอารมณ์ในแง่กระตุ้นให้เกิดกุศลเจตนา มีปูชนียบุคคล ปูชนีย
วัตถุสื่อแสดงอย่างชัดเจน เป็นพื้นที่หรือเขตศักดิ์สิทธิ์และสำคัญ โดยที่วัดบางวัดมี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญ บางวัดมีพระสงฆ์ผู้นำเป็นที่เคารพศรัทธาทั้งในแง่วิชาการ 
และปฏิปทาสีลาจารวัตร วัดจึ งเป็ นสถานที่ แห่ งจิตวิญ ญ าณ หรือปัญ ญ าที่
พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญและเคารพ ไม่กระทำสิ่งอันไม่ดีงามภายในเขตพุทธศาสน
สถาน ซึ่งหมายถึงการแสดงความศรัทธาอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง๓๐๙ 

 
๓๐๘ ข้อเสนอจากการวิจัย โดย พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), สรุปผลจากการ

สัมมนาวิจัย “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณา
การ”, วันอาทิตย์ ที่ ๒๒  ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัดสุทธิวราราม 
กรุงเทพมหานคร. 

๓๐๙ อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการ
เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”, หน้า ๑๑๙ – ๑๒๘. 



อารยสถาปตย์
ของวัดไทย

๔



๑๘๓ 

บทท่ี ๔ 
อารยสถาปัตย์ของวัดไทย 

 
 
วัด นอกจากจะเป็นพุทธศาสนสถานสำหรับจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เป็นที่

ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญอีกแห่งหนึ่งในชุมชน เนื่องจากวัดมีสิ่งที่น่าสนใจให้ผู้ศรัทธาเดินทางมาท่องเที่ยว 
เยี่ยมชม กราบสักการะบูชา ได้แก่  พระพุทธรูป พระธาตุเจดีย์  โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พุทธศาสนสถานที่วิจิตรสวยงาม ตลอดจนถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
สวยงาม เงียบสงบ รื่นรมย์ และเป็นระเบียบ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกชื่นชม 
ศรัทธา จิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม และมีสติปัญญาในการดารงชีวิตให้ความสุขมากขึ้น 
การท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
ในปัจจุบัน ทั้งในกลุ่มชาวไทยและกลุ่มชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
จำนวนมากจนสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศปีละหลายร้อย
ล้านบาท 

พระสุ ธี รัตนบัณ ฑิ ต  อาภากาโร , รศ .ดร. กล่ าวถึ งการท่ องเที่ ยวเชิ ง
พระพุทธศาสนาในลักษณะนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ หากแต่เป็นสิ่งที่มี มาตั้งแต่สมัย
พุทธกาลแล้วโดยมีคำนิยามในลักษณะการท่องเที่ยวแบบนี้ว่า “ธรรมสัญจร” “การ
จาริกแสวงบุญ” “การเดินทางแสวงบุญ” หรือในปัจจุบันมักใช้คำว่าการท่องเที่ยวแนว
พุทธ (Buddhist Tourism) จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวแนวพุทธแต่ละนิยามนั้น ล้วนมี
ความหมายสื่อถึงการแสวงหาความรู้ ศึกษาหาข้อปฏิบัติอันเป็นหลักการในการ
ดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปว่า “การ
ท่องเที่ยวแนวพุทธ คือ การเดินทางเพื่อการศึกษา พัฒนาจิตใจ และการปฏิบัติใน



๑๘๔ 

แนวทางที่ถูกต้องแก่เพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์
เกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง”๓๑๐ 

เมื่อวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหลากหลายมาใช้บริการ จึงมีความ
จำเป็นต้องบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในวัดให้สะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สามารถนาเอาความรู้
ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ หรือนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักสัปปายะ
ธรรม ๗ ประการ เป็นต้น มาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดแหล่งท่องเที่ยวให้
เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย และเหมาะสมกับสถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังเช่นการบริหารจัดการวัดแหล่งท่องเที่ยวตามแบบ
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) อันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีความเป็นสากลที่ทั่ว
โลกต่างให้ความสำคัญ อีกทั้งรัฐบาลไทยมองเห็นความจำเป็นได้ออกพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะมาตรา ๓๗ ที่
กำหนดให้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการ
สาธารณะอื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นรัฐบาลยังได้
จัดให้เป็นวาระแห่งชาติในโอกาสที่พัฒนาประเทศให้เป็นเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์
แห่งประชาคมอาเซียน 

อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คือการออกแบบเพื่อทุกคนหรือคนทั้ง
มวล เป็นการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่
สามารถรองรับคนทุกคน ทุกกลุ่ม หรือคนทั้งมวลในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งคน
พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หัวใจสำคัญของการ
ออกแบบให้บริการนี้คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรมทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั้งใน
การดำเนินชีวิตประจำวันและในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที่หรือสิ่ง

 
๓๑๐ พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, “การท่องเที่ยวแนวพุทธ”, จุลสารการท่องเที่ยว, (ปีที่ ๑๘ 

เล่มที่ ๑, มกราคม – มีนาคม,  ๒๕๔๒). 



๑๘๕ 

อำนวยความสะดวกอื่นๆ จัดเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจาก
ปัจจุบันสังคมโลกมีผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีความผิดปกติทางร่างกายมากขึ้น 

การจัดทำอารยสถาปัตย์ (Universal Design) จึงมีความสำคัญและจำเป็น
อย่างยิ่งที่วัดแหล่งท่องเที่ยวและอาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ต้องจัดทำเพื่อให้บริการแก่ทุกคน ทุกกลุ่ม หรือคนทั้งมวล อันเป็นสิ่งแสดงถึงความ
เจริญของสังคมไทยที่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่คนพิการ 
ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความ
ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน 
เนื่องจากอารยสถาปัตย์จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมไทยในอนาคตมากขึ้น เนื่องจากมี
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีความผิดปกติทางร่างกายมากขึ้น เพราะความเสื่อมถอยของ
สุขภาพที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทเช่นนี้ได้สอดคล้องกับ
ปัจฉิมวาจาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสก่อนปรินิพพานถึงความเสื่อมถอยของสังขารตาม
กาลเวลาและการดารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ดังนั้นการจัดทำอารยสถาปัตย์ในวัด
แหล่ งท่ องเที่ ยว จึ งมีความสอดคล้องทั้ งในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พระราชบัญญัติและกฎกระทรวง ตลอดจนถึงความเป็นสากลที่สังคมโลกต่างให้
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

สราญภัทร อนุมัติราชกิจ ได้สรุปความหมายของคำว่า อารยสถาปัตย์ 
(Universal Design) จากการนิยามของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
จำแนกความหมายได้ดังนี้ 

๑. การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษ เป็นการ
ออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด โดย
ไม่มีข้อจำกัดด้านอายุและสภาพรา่งกาย 

๒. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุก
กลุ่มในสังคม (Universal Design) เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้าง
สถานที่และสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่ง



๑๘๖ 

เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือ
เฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

๓. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา หมายถึง 
ส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่
ภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา๓๑๑ 

นอกจากนี้ พรวิทู โค้วคชาภรณ์ ได้สรุปความหมายของ Universal Design 
หรืออารยสถาปัตย์ คือการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการต่างๆ และ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ ว่าจะเป็น
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคล
ทั่วไปด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย หัวใจสำคัญของการออกแบบคือ ความสะดวก 
ปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึง และเท่าเทียมทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในสถานที่
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นแนวคิดที่
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม๓๑๒ 

อารยสถาปัตย์เป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความสะดวก ความปลอดภัย 
สำหรับคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย และอำนวยในการดารงชีวิตในอาคาร
และสิ่งแวดล้อม กฤษณะ ละไล กล่าวว่าในสังคมยุคปัจจุบัน อารยสถาปัตย์เป็นสิ่ง
สำคัญ มีความจำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกล่าวถึงเหตุผลสำคัญ ๕ ประการดังนี ้

๑. จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ความ
ต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญ 

 
๓๑๑ สราญภัทร อนุมัติราชกิจ, “อารยสถาปัตย์ในสังคมไทย : ศึกษากรณีผู้สูงอายุ”, 

รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๖๐-
๒๕๖๑), หน้า ๔-๕.   

๓๑๒ พรวิทู โค้วคชาภรณ์, “อารยสถาปัตย์ (Universal Design)”,วารสารสำนักวิชาการ 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, (ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๑ พฤศจิกายน, ๒๕๕๗) : ก.   



๑๘๗ 

๒. ประชากรโลกจะมีคนพิการมากขึ้น คนพิการหรือคนที่ จำเป็นต้องใช้สิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ ในโลกปัจจุบันและอนาคตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเงื่อนไข
ความพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา 
๔ 

๓. ประเทศที่มีความเจริญมีการออกกฎหมายบังคับให้สถานที่สาธารณะ ตึก
อาคารต่างๆ จะต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ทั้งนี้ประเทศไทยได้
ออกกฎหมายหลายฉบับออกมาบังคับใช้ เช่น กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กฎกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้น ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการออกแบบสร้างตึกอาคาร และสถานที่
สาธารณะทุกแห่งต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอาย ุ

๔. อารยสถาปัตย์หรือ Universal Design เป็นดัชนีชี้วัดความเจริญของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 
การตระหนักถึงความสำคัญของอารยสถาปัตย์ อันแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ รวมถึงผู้ป่วยพักฟื้นเป็นปัจจัยสำคัญ 

๕. การออกแบบบ้านเมืองให้มีอารยสถาปัตย์ แสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาท
ในการดำเนินชีวิต เพราะในอนาคตอารยสถาปัตย์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้มีปัญหาด้าน
สุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ซึ่งการปฏิบัติด้วยความไม่ ประมาทได้
สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา๓๑๓ 

การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ การตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิด
อารยสถาปัตย์เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องนามาปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเมืองตั้งแต่ที่อยู่
อาศัย ชุมชน สังคม อย่างไรก็ตามหลักการของ Universal Design หรือ การออกแบบ
เพื่อมวลชน เป็นแนวคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติพยายามเผยแพร่ ส่งเสริม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยหลักการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ 
ประกอบด้วย ๗ ประการ ดังนี้ 

 
๓๑๓ กฤษณะ ละไล, กฤษณะทัวร ์อารยสถาปัตย์, (กรุงเทพมหานคร : NextBook, 

๒๕๕๖), หน้า ๙-๑๒.   



๑๘๘ 

๑. มีความเสมอภาค (Equitable Use) การออกแบบสามารถสร้างความเท่า
เทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ ที่ตั้งไว้ตามความสามารถ โดยคำนึงความสะดวก 
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการแบ่งแยกใช้สอย และงานออกแบบที่ดึงดูดน่าสนใจจาก
ประชาชนทั่วไป 

๒. มีความยืดหยุ่น  (Flexibility in Use) รองรับการใช้สอยจากผู้ ใช้ที่
หลากหลาย โดยอาจมีหลายทางเลือกที่สามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งการใช้งานมือขวา
หรือมือซ้ายก็ได้อำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานเมื่อต้องการความ
ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามการเคลื่อนไหวของผู้
ใช้ได ้

๓. เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย (Simple and Intuitive Use) การออกแบบ
ควรง่ายต่อการเข้าใจโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ ภาษา หรือระดับความ
ชำนาญของผู้ใช้ ฉะนั้นการออกแบบต้องเรียบง่าย ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยง่าย
จากสำมัญสำนึก มีข้อแนะนำการใช้ที่สำคัญ โดยไม่คำนึงการรู้หรือไม่รู้หนังสือ หรือ
ความหลากหลายทางภาษา และผู้ใช้งานสามารถประเมินผลการใช้งานหรือคำแนะนำ
ถึงการใช้งานหลังจากการใช้งานออกแบบนั้นแล้ว 

๔. เป็นข้อมูลที่ชัดเจน (Perceptible Information) งานออกแบบสามารถ
สื่อสารข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ใช้งานได้ โดยปราศจากข้อจำกัดของผู้มีความบกพร่องทาง
ประสาทสัมผัส งานออกแบบควรมีป้ายบอกเป็นสัญลักษณ์การใช้พื้นผิวต่างสัมผัส หรือ
สีสันที่ตัดกันกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และการแนะนำการใช้งานหลากหลายสื่อ เช่น 
มีทั้งสัญลักษณ์ อักษรเบรลล์ สัญญาณเสียงประกอบกัน 

๕. ทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดและเกิดอันตราย (Tolerance for Error) 
การออกแบบควรลดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจ โดยมี
การออกแบบการเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น มีพื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือน
อันตรายไว้ก่อนถึงทางลาดหรือการออกแบบที่เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ไว้ และการออกแบบที่ป้องกันการเข้าถึงในส่วนที่เป็นอันตราย 



๑๘๙ 

๖. มีความสะดวกและทุ่นแรงกายในการออกกำลัง (Low Physical Effort) 
การออกแบบที่มีความสะดวกต่อการใช้งานง่ายด้วยท่าปกติ  โดยใช้กำลังตามปกติไม่
ต้องออกแรงมาก หรือต้องพยายามใช้งานหลายครั้ง 

๗. ขนาด สถานที่ที่เหมาะสม (Size and Space for Approach and Use) 
ขนาดและพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทั้งการเอื้อม การจับ 
โดยปราศจากเงื่อนไขของข้อจำกัดทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว อุปกรณ์หรือการ
ออกแบบในจุดที่สำคัญต้องสามารถมองเห็นชัดเจน ไม่ว่าจะมองขณะยืนหรือนั่งในรถ
ล้อเลื่อน และจัดเตรียมพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้สอย คำนึงถึงบุคคล
ทั่วไป บุคคลที่ต้องมีผู้ดูแล หรือมีอุปกรณ์ช่วงเหลือ เช่น รถล้อเลื่อน ไม้เท้า ฯลฯ๓๑๔ 

นอกจากนี้ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ได้เสนอแนวคิดการออกแบบ
สภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยมีหลักการดังนี้ 

๑. มีความปลอดภัยทางกายภาพ จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอบริเวณบันไดและ
ทางเข้า มีราวจับในห้องน้ำ พื้นกระเบื้องไม่เลื่อน อุปกรณ์ปิดเปิดหน้าและเปิดประตูที่
ไม่ต้องออกแรงมาก มีสัญญาณฉุกเฉินจากหัวเตียงหรือห้องน้ำสำหรับเรียกขอความ
ช่วยเหลือ 

๒. สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีทางลาดสำหรับรถเข็น ความสูงของตู้ที่ผู้สูงอายุ
สามารถหยิบของได้สะดวกอยู่ใกล้แหล่งบริการต่างๆ ใกล้แหล่งชุมชนเดิม เพื่อให้ญาติ
มิตรสามารถเยี่ยมเยียนสะดวก 

๓. สามารถสร้างแรงกระตุ้น การเลือกใช้สีที่เหมาะสมมีความสว่างและชัดเจน
จะทำให้การใช้ชีวิตดูกระชุ่มกระชวย ไม่ซึมเศร้า และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กระตุ้น
ให้เกิดการนำความสามารถต่างๆ ของผู้สูงอายุมาใช้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ได้ใช้ความสามารถก่อประโยชน์กับชุมชน 

๔. ดูแลรักษาง่าย ควรออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้ 
บ้านทั่วๆ ไปควรจะเล็ก ถ้าเป็นหลังใหญ่ควรจะมีห้องซึ่งง่ายต่อการปิดเอาไว้เพื่อ

 
๓๑๔ ทิพวัลย ์ทองอาจ, “การออกแบบเพื่อมวลชน Universal Design”, วารสารนัก

บริหาร, (ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๕๓) : ๘๕-๘๖.   



๑๙๐ 

สะดวกสบายในการดูแลบ้านอาจจะมีบานเลื่อนอลูมิเนียมป้องกันฝนและสนามหญ้าที่มี
พุ่มไม้เตี้ยเพื่อลดงานสนาม๓๑๕ 

อย่างไรก็ตาม ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ได้เสนอแนวคิดการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเท่าเทียมของทุกคน ว่าการออกแบบต้องมาจาก
ความต้องการของชุมชนแท้จริง สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุตลอดจนคน
พิการและคนทุกกลุ่ม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในชุมชน มีผู้ขับเคลื่อนให้
งานออกแบบใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเกิดเป็นรูปธรรม พร้อมเสนอโมเดลการมีส่วน
ร่วม ซึ่งประกอบด้วย 

๑. เจ้าของพื้นที่ (Site Owner) ในที่นี้ คือ วัด มีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริง 
ปัญหา สถานการณ์  แนวโน้มการใช้พื้นที่  ตลอดจนร่วมวางแผนงาน และจัดหา
งบประมาณ 

๒. ผู้บริหารระดับท้องถิ่น (Local Government) มีหน้าที่ส่งเสริมตั้งแต่ระดับ
แผนนโยบาย ผลักดันนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงประสาน ช่องว่างในการ
ทำงานให้มีความราบรื่นในการดำเนินงาน ช่วยเหลือด้านงบประมาณ ซึ่งในระดับนี้ต้อง
สร้างกลไกระดับปฏิบัติการ คือผู้ประสานงานและติดตามผล นับเป็น กุญแจสำคัญใน
การที่จะไขไปสู่ความสำเร็จ (Key Performance) 

๓. ผู้ใช้งาน (User) ในที่นี้คือชุมชนใกล้เคียงวัด และชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 
ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเข้ามาใช้งานพื้นที่โดยตรง ผู้ใช้งานนั้นไม้ได้มีหน้าที่เพียงนำเสนอความ
ต้องการหรือเล่าปัญหาที่ประสบเท่านั้น แต่ต้องร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไป
พรอ้มๆ กันกับผู้มีส่วนรว่มกลุม่อื่นๆ 

๔. ผู้สนับสนุน (Supporter) จำแนกดังน้ี 

 
๓๑๕ อ้างใน สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ และคณะ, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการ

จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (ปีที่ ๒)”, รายงาน
การวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
๒๕๕๖), หน้า ๑๐.   



๑๙๑ 

๔.๑ ผู้สนับสนุนทางวิชาการการออกแบบ ทำหน้าที่ให้ความรู้ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ้และจัดการเพื่อให้เกิดการออกแบบที่ถูกต้อง
และเหมาะสมที่สุด 

๔.๒ ผู้สนับสนุนทางวิชาการด้านสุขภาพ ทำหน้าที่ตรวจสอบความ
เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย เพื่อให้เกิดการออกแบบ
ที่ไม่ทำให้เกิดผลเสียตอ่สุขภาพ๓๑๖ 

ดังนั้น อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อมวลชน มี
แนวคิดสำคัญสำหรับการออกแบบ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการต่างๆ และ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถ
ในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย โดยเน้น
ความสะดวก ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และความเท่าเทียม ทั้งในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และในสถานที่ต่างๆ ถือเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

นวัตกรรมการจัดการอารยสถาปัตย์ของวัด และภาพสัญลักษณ์อารยสถาปัตย์ 
๑๗ รายการ ได้แก่ ๑) ทางลาด ๒) ราวจับขึ้น-ลง ๓) ที่จอดรถ ๔) ทางเดิน Braille 
block (แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา) ๕) ลิฟท์ ๖) เครื่องกระจายเสียง ๗) 
แสงสว่างเพี ยงพอ/สะอาด ๘ ) ตั วอั กษรสื่ อความ/QR Code ๙ ) รถบริการ 
Wheelchair ๑๐) ไม้เท้า ๑๑) ป้ายสัญลักษณ์ ๑๒) ห้องน้ำ ๑๓) ทางข้ามถนน/
สัญญาณไฟจราจร ๑๔) ไฟบอกทาง ๑๕) จุดพักผ่อน ๑๖)พื้นกันลื่น/กันเท้าร้อน ๑๗) 
สถานที่ สักการะสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์  สิ่ งอำนวยความสะดวกเพื่ อคนทั้ งมวลอัน เป็น
อารยสถาปัตย์ที่สำคัญและจำเป็นที่วัดควรจัดทำ จำนวน ๑๗ รายการ มีความสำคัญ
และรูปแบบดังต่อไปนี ้

 
 
 

 
๓๑๖ ไตรรัตน์ จารุทัศน์, คูม่ือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ, 

(กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔-๑๕.   



๑๙๒ 

๑. ห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

 

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นอารยสถาปัตย์ที่สำคัญและจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่วัดพึงจัดสร้างเพื่อรองรับกลุ่มบุคคลพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ 
ตลอดจนถึงผู้มีร่างกายผิดปกติอื่นๆ ที่ต้องใช้ห้องน้ำเพื่อปัสสาวะ อุจจาระ อาบน้า ล้าง
มือ ล้างหน้า หรือทำภารกิจส่วนตัวอื่นๆ นอกจากจะสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชน
ทั่วไปแล้ว เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษไม่อาจเดิน ยืน นั่งลง ลุกขึ้น หรือขยับ
ร่างกายได้สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีห้องน้ำที่ออกแบบและจัดทำ
ด้วยสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อความสะดวก ปลอดภัย ป้องกันลื่น สะดุด หก
ล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุได้ อาจสร้าง ๑ ห้องในอาคารห้องน้ำสำหรับประชาชนทั่วไป หรือ
แยกออกมาสร้างเป็นการเฉพาะอีกแห่งก็ได ้

รูปแบบห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอาย ุ
รูปแบบห้องที่จัดสร้างสำหรับนักท่องเที่ยวผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ 

ประกอบด้วย ๘ ลักษณะ ได้แก่ 
๑. มีป้ายสัญลักษณ์และข้อความติดประกาศที่สื่อให้ทราบอย่างชัดเจน เข้าใจ

ง่าย หลายภาษา และมีความเป็นสากลว่า ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมี
ครรภ ์

๒. มีทางลาดพร้อมกับราวจับที่มั่นคงแข็งแรงในกรณีที่พื้นที่ห้องน้ำมีความต่าง
ระดับกับพื้นที่ภายนอกเพื่อให้รถเข็นหรือรถ Wheelchair สามารถขึ้น-ลง เข้า-ออก 
ห้องน้ำได้สะดวก 



๑๙๓ 

๓. พื้นที่หน้าทางเข้าห้องน้ำมีเครื่องหมายที่แสดงช่องทางเข้าห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ 

๔. พื้นที่ห้องน้ำกว้างขวางพอให้รถเข็นหรือรถ Wheelchair หมุนกลับไป-มา
ได้สะดวก และมีผิวห้องน้ำทำด้วยวัสดุที่ไม่ลื่น น้าไม่ขัง แห้งเร็ว ไม่มีตะไคร้จับ 

๕. มีราวจับที่มั่นคงและแข็งแรงใกล้ที่นั่งซักโครก อ่างล้างหน้า และโถปัสสาวะ 
๖. มีสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ 

เช่น ชักโครก โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ กระจกส่อง ฝักบัวอาบน้ำ กล่องกระดาษชำระ 
เป็นต้น 

๗. มีระบบสัญญาณเตือนภัยสำหรับขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เช่น 
สัญญาณเสียง สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นต้น 

๘. ประตูห้องน้ำสามารถเปิดออกทางด้านนอกหรือเป็นประตูเลื่อนที่เหมาะ
สำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ต้องออกแรงดึงมาก โดยมีที่ล็อคแบบขอสับ บาน
ประตูทำด้วยวัสดุที่ทำลายได้ง่ายหากมีเหตุฉุกเฉิน 

 
๒. ทางลาด 

 

ทางลาดที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างระดับเป็นอารยสถาปัตย์ที่ จำเป็นและสำคัญอีก
อย่างหนึ่งที่วัดแหล่งท่องเที่ยวควรจัดทำสำหรับให้บริการแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมี
ครรภ์  เด็ก และผู้มีร่างกายผิดปกติ สามารถเดินขึ้น -ลง หรือนั่ งรถเข็นหรือรถ 
Wheelchair ขึ้น-ลง เพื่อเข้าห้องน้ำ อาคาร สถานที่ต่างๆ ที่มีพื้นที่ต่างระดับได้อย่าง



๑๙๔ 

สะดวก โดยไม่ต้องขึ้นบันไดขั้นเหมือนคนปกติทั่วไป เนื่องจากกลุ่มคนพิเศษมีสภาพ
ร่างกายที่ไม่เอ้ือต่อการก้าวเท้าขึ้นบันไดพร้อมกับโยกน้ำหนักข้ึนและหย่อนเท้าลงพร้อม
กับทุ่มน้ำหนักลง อาจทำให้ปวดข้อเท้า แข้ง ขา หรือเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นการจัด
ทำทางลาดพร้อมราวจับจึงเหมาะสมสำหรับให้บริการแก่กลุ่มคนพิเศษในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวภายในวัดได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

รูปแบบทางลาด 
พื้นที่ต่างระดับที่ไม่เอื้อต่อการขึ้น-ลงของผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก 

และผู้มีร่างกายผิดปกติ จึงควรจัดทำทางลาดโดยมีรูปแบบดังนี ้
๑. ระดับความยาวและความกว้างของทางลาดขึ้นอยู่กับความสูงของพ้ืนที่ต่าง

ระดับ โดยต้องออกแบบให้เหมาะสม 
๒. พื้นผิวทางลาดต้องสร้างด้วยวัสดุที่ไม่ลื่นและไม่ก่อให้เกิดตะไคร้จับซึ่งอาจ

ทำให้ลื่นไถล 
๓. พื้นผิวของทางลาดกับพื้นปกติต้องเชื่อมต่อสนิท ไม่สะดุด ไม่ขรุขระ 
๔. พืน้ที่หน้าเข้าทางลาดมีความกว้างขวางพอประมาณ ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
๕. ขอบทางลาดที่สูงต้องมีราวจับทั้ง ๒ ข้าง สามารถจับและป้องกันพลัดตกได ้
๖. มีป้ายสัญลักษณ์สื่อความถึงทางลาด ทิศทาง และตำแหน่งที่ชัดเจน มั่นคง

แข็งแรง หลายภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

๓. ราวจับ 

 

ราวจับเป็นอารยสถาปัตย์ชนิดหนึ่งที่วัดจำเป็นต้องสร้างเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้มีร่างกายผิดปกติ เนื่องจากราว
จับจะช่วยพยุงตัวในการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งการเดินขึ้น-เดินลง การก้าวย่าง การนั่ง
ลง-ลุกขึ้น ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ให้ลื่น หกล้ม อันเป็นการตอบสนองและเพิ่มความมั่นคงใน
การเดิน การยืน การนั่ง การเคลื่อนไหวร่างกายทั้งในพื้นที่ต่างระดับและพื้นที่ราบปกติ 
อีกทั้งยังช่วยกั้นพ้ืนที่ต่างระดับไม่ให้พลัดตก 

วัดแหล่งท่องเที่ยวควรสร้างราวจับในพื้นที่ต่างระดับ โดยเฉพาะบันไดวิหาร 
อุโบสถ ศาลา รวมทั้งทางลาด และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม
พิเศษสามารถเข้าถึงกิจกรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือทำภารกิจอื่นได้อย่างสะดวก
และเท่าเทียม 

รูปแบบราวจับ 
ราวจับในวัดแหล่งท่องเที่ยวควรมีลักษณะดังน้ี 
๑. ทำด้วยวัสดุที่เรียบมั่นคงแข็งแรง 
๒. มีระดับราวจับที่เหมาะสมสำหรับให้ทุกคนจับพยุงตัวได้ทั้งแนวตั้งและ

แนวนอน 
๓. ราวจับต้องต่อเนื่อง ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช ้
๔. ปลายของราวจับทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดต้องยื่นเลยออกมาพอประมาณ 
 
 
 



๑๙๖ 

๔. ที่จอดรถ 

 

ที่จอดรถเป็นอารยสถาปัตย์ที่สำคัญและจำเป็นอีกอย่างหนึ่งในวัด เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางโดยใช้รถเป็นพาหนะ บางครั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษคือ
คนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวตลอดจนถึงผู้สูงวัยที่ ใช้รถเข็นหรือรถ 
Wheelchair ไม้เท้า หรือเดินไม่สะดวกจะขับรถมาเองหรือญาติขับรถมาส่ง เมื่อมาถึง
วัดแล้วประสบปัญหาไม่มีที่จอดรถหรือที่จอดรถคับแคบไม่สะดวกสำหรับคนพิการและ
ผู้สูงวัยที่ เคลื่อนไหวร่างกายไม่ถนัดจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นวัดจึงควร
จัดสร้างที่จอดรถเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัยที่มาท่องเที่ยวหรือทำบุญเพื่ออำนวยความ
สะดวก โดยอาจแบ่งพื้นที่จอดรถทั่วไปให้เป็นที่จอดรถสำหรับคนพิการและผู้สูงวัย ๑ 
แห่ง หรืออาจแยกออกมาสร้างอีกพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ 

รูปแบบที่จอดรถ 
ที่จอดรถสำหรับคนพิการและผู้สูงวัยภายในวัด ควรมีรูปแบบดังนี้ 
๑. ที่จอดรถสำหรับคนพิการและผู้สูงวัยให้อยู่ในบริเวณวัด ใกล้อาคารสถานที่

มากที่สุด เช่น โบราณสถาน วิหาร อุโบสถ ศาลา เป็นต้น เพื่อย่นระยะทางให้คนพิการ
และผู้สูงวัยเดินทางน้อยที่สุด 

๒ .ที่จอดรถมีลักษณะพื้นผิวราบเรียบ มีระดับเสมอกัน มีรูปสัญลักษณ์ผู้พิการ
นั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นที่จอดรถที่ติดกับทางเดินขนาดเหมาะสม 

๓. ที่จอดรถผู้พิการต้องเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างพอเหมาะสม 
๔. มีป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานที่จอดรถสำหรับคนพิการหรือผู้สูงวัยที่

ชัดเจน มั่นคงแข็งแรง หลายภาษา และเป็นสากล 



๑๙๗ 

๕. ไม่มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการ 
 
๕. ทางเดิน Braille block 

 

 
 

ทางเดิน Braille block เป็นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือทางการ
มองเห็นมีพัฒนาการมาจากอักษรเบรลล์เพื่อให้จดจำได้ง่ายจึงมี ๒ แบบ ได้แก่ แบบปุ่ม
กลมและเส้นยาวลายตรง เมื่อคนพิการทางสายตากวาดไม้เท้าไปตามทางเดินแล้วเจอ
แถบกระเบื้องที่เป็นเส้นยาวตรงเรียงต่อกัน แสดงว่าเส้นทางนี้เป็นทางตรงที่สามารถ
เดินไปได้เรื่อย ๆ เมื่อเจอกระเบื้องที่มีปุ่มกลมแสดงว่าให้หยุดหรือชะลอการเดินเพราะ
ทางข้างหน้าอาจมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง เช่น บันได ต้นไม้ ทางม้า
ลาย หรือการเปลี่ยนทิศทางซ้าย-ขวา เป็นต้น ทางเดิน Braille block นิยมใช้สีเหลือง
เพื่อความสว่างและมองเห็นได้โดยง่าย โดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นแบบเลือนราง
สามารถช่วยในการมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันหรือกลางคืน 



๑๙๘ 

วัดแหล่งท่องเที่ยวที่มีถนนนำไปสู่โบราณสถานหรือศาสนสถาน ควรจัดทำ
ทางเดิน Braille block สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาหรือการ
มองเห็น อันจะทำให้ผู้พิการทางสายตาเกิดความเชื่อมั่นสามารถพึ่งพาตนเองในการ
เดินเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพักผ่อนในเขตท่องเที่ยวภายในวัดได้อย่างปลอดภัย
และเท่าเทียม 

รูปแบบทางเดิน Braille block 
ทางเดิน Braille block ในเขตวัดแหล่งท่องเที่ยวควรมีรูปแบบดังนี ้
๑. จัดทำด้วยวัสดุคงทนแข็งแรง 
๒. ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางในทางเดิน Braille block เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า เป็นต้น 
๓. ทางเดิน Braille block ต้องใช้งานได้สะดวก ทั่วถึงทุกพื้นที่  นำไปถึง

จุดหมายได้อย่างปลอดภัย และเชื่อมโยงกับโบราณสถาน ศาสนสถาน หรือสถานที่
สักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ภายในวัด 

๔. ทางเดิน Braille block พื้นผิวราบเรียบเสมอกันและทำด้วยสีเหลือง 
๕. ห้ามรถวิ่งในพื้นที่ Braille block 
๖. มีป้ายสัญลักษณ์สื่อความถึงทางเดิน Braille block สำหรับผู้พิการทาง

สายตาหรือการมองเห็น โดยมีขนาดป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม มั่นคง แข็งแรง และ
หลายภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

๖. บันไดเลื่อนหรือลิฟท์ 

 

วัดที่ ตั้ งอยู่บนเนินเขาสูงหรือมีอาคารสูง แม้จะมีบันไดขั้น สำหรับให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปเดินขึ้น-ลงแล้ว ควรสร้างบันไดเลื่อนหรือลิฟท์สำหรับให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้มีร่างกาย
ผิดปกติ ดังเช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ที่นอกจากจะสร้างบันไดเลื่อนหรือลิฟท์
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วยังแยกสร้างบันไดเลื่อนหรือลิฟท์สำหรับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์เป็นการเฉพาะอีกด้วย เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ถนัด บางคนนั่งรถเข็นหรือรถ Wheelchair บางคนใช้ไม้เท้า 
บางคนต้องอาศัยญาติพยุงตัว ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาด้านความ
เสื่ อมถอยของกระดูกข้อต่อ เข่ าและเท้ า ดั งนั้ นบัน ไดเลื่ อนหรือลิฟท์จึ งเป็น
อารยสถาปัตย์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่วัดแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงหรือมี
อาคารสูงควรจัดสร้างสำหรับอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษได้เข้าถึง
โบราณสถานและศาสนสถานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

รูปแบบบันไดเลื่อนหรือลิฟท ์
บันไดเลื่อนหรือลิฟท์ในวัดแหล่งท่องเที่ยวควรมีรูปแบบดังนี ้
๑. จัดสร้างบันไดเลื่อนหรือลิฟท์เป็นการเฉพาะสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมี

ครรภ์ เด็ก และผู้มีร่างกายผิดปกติ โดยเป็นบันไดเลื่อนหรือลิฟท์ที่ปลอดภัย สามารถให้
รถเข็นหรือรถ Wheelchair เข้า-ออกได้สะดวก และสามารถขึ้น-ลงได้ทุกช้ัน 



๒๐๐ 

๒. สถานที่ตั้งบันไดเลื่อนหรือลิฟท์อยู่ในบริเวณที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ 
เด็ก และ ผู้มีร่างกายผิดปกติสามารถใช้ได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีพื้นผิวลื่นและ
ขรุขระที่อาจทำให้เกิดอันตราย 

๓. ปุ่มกดซึ่งเป็นระบบควบคุมบันไดเลื่อนหรือลิฟท์ ทั้งปุ่มเรียกลิฟท์ ปุ่มบังคับ
ลิฟท์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ต้องมีขนาดและอยู่ในระดับที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้มีร่างกายผิดปกติ สามารถควบคุมเองได้ ใช้งานสะดวก และ
ปลอดภัย 

๔. ป้ายแสดงหมายเลขชั้นและลูกศรแสดงทิศทางของบานประตู มีความคมชัด 
และ มีเสียงบอกกำกับชั้นต่างๆ เมื่อหยุดลิฟท์ หรือขึ้น-ลงลิฟท์ 

๕. ขนาดของประตูและบันไดเลื่อนหรือลิฟท์มีความกว้าง ความยาว และความ
สงูที่เหมาะสม 

๖. ภายในบันไดเลื่อนหรือลิฟท์มีราวจับโดยรอบและมีระดับความสูงความยาว
ที่เหมาะสม 

๗. มีสัญญาณเตือนภัยหากลิฟท์ขัดข้องทั้งเสียงและแสงไฟสีแดง และมี
สัญญาณเสียงหรือแสงไฟสีเขียวเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่นอกลิฟท์กำลัง
ให้ความช่วยเหลือ 

๘. มีปุ่มสัญญาณหรือโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟท์ที่มีขนาดและระดับ
ความสูงที่เหมาะสมสำหรับให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้มีร่างกาย
ผิดปกติ สามารถใช้กดหรือโทรศัพท์แจ้งเหตุได้ทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๑๐. มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้มีร่างกายผิดปกติ 
ติดประกาศไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของบันไดเลื่อนหรือลิฟท์ 
 

 
 
 
 



๒๐๑ 

๗. เครื่องกระจายเสียง 

 

วัดโดยทั่วไปมักติดตั้งเครื่องกระจายเสียงให้มีเสียงดังทั่วบริเวณวัด เพื่อ
ประกาศข่าวสารหรือเปิดธรรมะให้ประชาชนฟังอยู่ตลอด ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้ง
ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงต้องรีบแจ้งให้นักท่องเที่ยว
ระมัดระวังหรือหลบหลีกไปในที่ปลอดภัยก็สามารถใช้เครื่องกระจายเสียงนั้นแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินได้ทันที ดังนั้น เครื่องกระจายเสียงจึงจัดเป็นอารยสถาปัตย์ชนิดหนึ่งที่มี
ความสำคัญและจำเป็นที่วัดแหล่งท่องเที่ยวต้องติดตั้งไว้ เพราะเป็นระบบเตือนภัย
ฉุกเฉินทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

รูปแบบเครือ่งกระจายเสียง 
รูปแบบเครื่องกระจายเสียงในวัดแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะดังนี ้
๑.ระบบและอุปกรณ์เครื่องกระจายเสียง เช่น ระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องขยาย

เสียง 
(Power Amplifier) ไมโครโฟน ลำโพง เป็นต้น ได้มาตรฐาน ใช้งานได้สะดวก 

มีความพร้อม และสามารถใช้งานได้ทันท ี
๒. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลเครื่องเสียงและเจ้าหน้าที่ประกาศข่าวสารหรือ

แจ้งเหตุเตือนภัยที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือหลายภาษา 
๓. เครื่องกระจายเสียงติดตั้งหลายจุดสามารถกระจายเสียงได้ทั่วบริเวณวัด

แหล่งท่องเที่ยวได้ชัดเจน 
 



๒๐๒ 

๘. แสงสว่างเพียงพอ/สะอาด 

 

วัดควรปรับภูมิทัศน์ให้มีแสงสว่างเพียงพอ ร่มรื่น สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย อันเป็นลักษณะอารยสถาปัตย์ที่ สำคัญชนิดหนึ่งที่ทำให้วัดมีธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม โดดเด่น และกลมกลืนกับโบราณสถานหรือพุทธศาสนสถาน ถ้า
หากวัดแหล่งท่องเที่ยวไม่ปรับภูมิทัศน์ให้มีลักษณะดังกล่าว นอกจากจะทำให้ภายในวัด
ไม่สวยงามเป็นระเบียบแล้ว ยังทำให้เป็นอันตรายต่อประชาชน ดังเช่น การหกล้ม ลื่น
ไถล หรืออาจถูกสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและสัตว์มีพิษทำร้ายจนเจ็บป่วย ได้แก่ ยุง หนู 
งู แมลงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมไปถึงการบริหารจัดการสัตว์เลี้ยงภายในวัด เช่น สุนัข 
แมว หรือสัตว์อื่นๆ ควรมีการฉีดยาป้องกันโรคหรือการดูแลสุขภาวะของสัตว์เลี้ยง
ภายในวัดให้เหมาะสม 

รูปแบบแสงสว่างเพียงพอ สะอาด และร่มรื่น วัดควรปรับภูมิทัศน์ จัดพื้นที่สี
เขียว และวางแผนผังสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ มีความเป็น
ธรรมชาติ กลมกลืนกับโบราณสถานหรือศาสนสถาน มีแสงสว่างเพียงพอ ร่มรื่ น 
สะอาด และสวยงาม ตลอดจนถึงการธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในชุมชนนั้น 

 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 

๙. ตัวอักษรสื่อความ/QR Code 

 

อักษรสื่อความ หรือ QR Code เป็นอารยสถาปัตย์ที่สำคัญที่วัดต้องจัดทำ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สาระประวัติเกี่ยวกับสถานที่ โบราณสถาน 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรม หรือเรื่องราวจำเป็นอื่นๆ ที่วัดต้องการ
สื่อสาร เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนถึงสร้างความศรัทธาให้แก่
ประชาชนจนนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม อันจักทำให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
อีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับวัดแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องจัดหาวิทยากรหรือผู้บรรยาย
ประจำแต่ละแห่งเพ่ือบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

รูปแบบอกัษรสื่อความ หรือ QR Code 
รูปแบบอักษรสื่อความ หรือ QR Code ในวัดแหล่งท่องเที่ยวควรมีรูปแบบ

ดังนี ้
๑. อักษรสื่อความ หรือ QR Code ทำด้วยป้ายที่มีความมั่นคงแข็งแรง 

ตัวอักษรชัดเจน และหลายภาษา 
๒. QR Code มีขนาดเหมาะสม ประมวลผลได้รวดเร็ว สามารถใช้กล้องใน

โทรศัพท์มือถือสแกนอ่าน QR Code แล้วเชื่อมต่อลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูล
ออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓. การจัดวางป้ายอักษรสื่อความ หรือ QR Code ของวัดแหล่งท่องเที่ยวควร
อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม มองเห็นได้ง่าย โดยไม่บดบังทัศนียภาพของโบราณสถาน 
ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ หรือสิ่งที่ต้องการแสดง 



๒๐๔ 

 
๑๐. รถบริการ Wheelchair 

 

เมื่อผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย หรือผู้สูงวัย ส่วนใหญ่มักนำ
รถเข็นหรือรถ Wheelchair มาใช้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วโดยขับเคลื่อนด้วยตนเองหรือ
มีญาติคอยช่วยเหลือ แต่บางครั้งก็มีผู้พิการหรือผู้สูงวัยบางคนอาจไม่มีหรือไม่ได้นำ
รถเข็นหรือรถ Wheelchair มาด้วย ทำให้ประสบปัญหาการเข้าถึงพุทธศาสนสถาน
ภายในวัด หากวัดแหล่งท่องเที่ยวได้จัดเตรียมรถเข็นหรือรถ Wheelchair ไว้บริการ
ภายในวัด โดยอาจมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหรือให้ญาติช่วยดูแลก็จักเป็นการให้โอกาส
ที่ดีแก่ผู้พิการในการเข้ามาภายในวัด นอกจากจะทำให้ผู้พิการจะรับความสะดวกแล้ว
ยังสร้างความรู้สึกประทับใจที่ดีอีกด้วย 

รูปแบบรถบริการ Wheelchair 
รถบริการ Wheelchair ในวัดควรมีรูปแบบดังนี้ 
๑. รถบริการ Wheelchair ควรมีทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยตนเองและแบบมีคน

ช่วยเพื่อให้เหมาะสมกับผู้พิการและสถานการณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด 
๒. รถบริการ Wheelchair ควรมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม ปรับใช้งานได้ดี เช่น 

เบาะรองนั่ง ผ้ารองน่อง พนักพิง ด้ามจับ ล้อหลัง ล้อหน้า ที่พักแขน เป็นต้น ผู้พิการ
สามารถควบคุมระบบการใช้ได้ดี ทั้งการเคลื่อนไปข้างหน้า ถอยหลัง ขึ้น -ลงทางลาด 
เลี้ยวซ้าย-ขวา ตลอดถึงการยกล้อหน้า 

๓. ควรมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการรถ 
Wheelchair 



๒๐๕ 

๔. มีป้ายสัญลักษณ์เพื่อแสดงการให้บริการรถ Wheelchair สำหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ 

 
๑๑. ไม้เท้า 

 

การให้บริการไม้เท้าจัดเป็นอารยสถาปัตย์ชนิดหนึ่งที่วัดควรจัดทำไว้ เนื่องจาก
ประชาชนกลุ่มพิเศษทั้งผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นและการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น คน
พิการทางสายตา ผู้สูงอายุ เป็นต้น จำเป็นต้องใช้ช่วยพยุงร่างกายให้ทรงตัวได้และช่วย
ตรวจสอบสิ่งกีดขวางหรือพื้นผิวต่างระดับที่อยู่เบื้องหน้า ทำให้ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าวัดจัดไม้เท้าไว้ให้บริการแก่บุคคลกลุ่มพิเศษจะทำให้เกิดความ
สะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงศาสนสถานภายในวัด 

รูปแบบไม้เท้า 
วัดควรจัดไม้เท้าไว้บริการ โดยมีลักษณะดังน้ี 
๑. ควรจัดไม้เท้าไว้ ๒ แบบ สำหรับให้บริการแก่ประชาชน ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

ไม้เท้าธรรมดาสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีร่างกายผิดปกติในการพยุงร่างกายให้มั่น และไม้



๒๐๖ 

เท้าอัจฉริยะหรือไม้เท้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นสามารถตรวจจับ
สิ่งกีดขวางที่อยู่เบื้องหน้าหรือพื้นผิวต่างระดับเพ่ือหลบหลีกไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได ้

๒. ไม้เท้าต้องทำด้วยอุปกรณ์ที่คงทนแข็งแรง ป้องกันลื่นไถลได้เป็นอย่างดี 
และไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า 

๓. มีป้ายสัญลักษณ์เพื่อแสดงการให้บริการไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา
และผู้สูงอายุ 
 

๑๒. ป้ายสัญลักษณ์ 

 

ป้ายสัญลักษณ์เป็นอารยสถาปัตย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่วัดควรจัดสร้างไว้
สำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มหรือคนทั้งมวล เนื่องจากเป็นการบอกกล่าว
หรือแจ้งเตือนด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นสากล เมื่อประชาชนเห็นป้ายสัญลักษณ์แล้วย่อม
เข้าใจความหมายและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยที่ทางวัดไม่ต้องจัดเจ้าหน้าที่มา
คอยแนะนำ ป้ายสัญลักษณ์แบ่งออก ๖ ประเภท ได้แก ่

๑. ป้ายสัญลักษณ์บอกสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป เช่น ห้องน้ำคนพิการ 
ห้องน้ำชาย-หญิง ทางลาด ที่จอดรถคนพิการ ลิฟท์คนพิการ ที่บริการรถเข็นหรือรถ 
Wheelchair และไม้เท้าสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๒. ป้ายสัญลักษณ์บอกสถานที่และทิศทาง เช่น ทางไปพระธาตุ สถานที่จอด
รถ ทางไปตรง ทางเลี้ยวซ้าย ทางเลี้ยวขวา ทางขึ้น ทางลง ทางโค้ง เป็นต้น 

๓ .ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือน เช่น ระวังลื่น ระวังศีรษะ ระวังสิ่งกีดขวาง เป็น
ต้น 



๒๐๗ 

๔. ป้ายสัญลักษณ์จำกัดสิทธิบางประการ เช่น ห้ามเสียงดัง ห้ามสูบบุหรี่ ห้าม
เข้า ห้ามขึ้น ห้ามถ่ายรูป ห้ามทิ้งขยะ เป็นต้น 

๕. ป้ายสัญลักษณ์บอกความปลอดภัย เช่น ทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ รับ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ประตูทางออก เป็นต้น 

๖. ป้ายสัญลักษณ์ขอความอนุเคราะห์ เช่น กรุณาถอดรองเท้า กรุณาเดินชิด
ซ้าย กรุณารักษาความสะอาด เป็นต้น 

รูปแบบป้ายสัญลักษณ์ 
ป้ายสัญลักษณ์ชนิดต่างๆ ในวัดควรมีรูปแบบดังนี้ 
๑. มีสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลและมีข้อความสั้นกระชับได้ใจความตรง

กับสิ่งที่ต้องการสื่อกำกับสัญลักษณ์นั้น โดยมีขนาดตัวอักษรใหญ่พอเหมาะสมและ
หลายภาษา 

๒ . ป้ ายสัญ ลั กษณ์ ท ำด้ วยวัสดุที่ มั่ งค งแข็ งแรง มองเห็ น ได้ ง่ าย  ได้
มาตรฐานสากล 

๓. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ตามเส้นทางหรือในสถานที่ที่ต้องการสื่อความ โดยไม่
กีดขวางการจราจร 

โดยรูปแบบป้ายสัญลักษณ์มีลักษณะดังตารางต่อไปนี้ 
 
  



๒๐๘ 

ตารางแสดงปา้ยสัญลักษณอ์ารยสถาปัตยข์องวัด 
 

 

 

 

 



๒๐๙ 

๑๓. ทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร 

 

วัดบางแห่งตั้งอยู่ในเขตเมืองติดกับถนนใหญ่ หรือบางวัดอาจมีถนนใหญ่ในเขต
โบราณสถาน มีรถหรือยานพาหนะของประชาชนที่มาทำบุญสัญจรไปมาในวัดจำนวน
มาก จนถนนมีรถพลุกพล่านตลอดเวลา ทำให้ประชาชนที่มาทำบุญไม่ได้รับความ
สะดวก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงวัดที่มีถนนใหญ่และมีรถพลุกพล่านจำนวน
มากทั้งภายในวัดและนอกวัด ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจจราจร 
เทศบาล ชุมชน เป็นต้น จัดทำทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจรสำหรับให้ทุกคนใช้
ในการสัญจรข้ามไปมาได้อย่างปลอดภัย โดยทำเป็นถนนข้ามทางม้าลาย ส่วนไฟจราจร
นั้นควรเป็นระบบสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินข้ามถนนชนิดกดปุ่มแบบมีเสียง
เตือนที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีสัญญาณไฟรูปตุ๊กตาคนเดินข้ามถนนพร้อมกับแสดง
ตัวเลขนับเวลาถอยหลัง อันจักเป็นแนวทางในการอำนวยความสะดวกการสัญจรข้าม
ถนนให้แก่ประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัญจรทั่วไปรวมทั้งคนพิการ ผู้
สูงวัย เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้มีร่างกายผิดปกติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยจัดระเบียบ
การจราจรในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจร 



๒๑๐ 

ทางข้ามถนนและสัญญาณไฟจราจรทั้งในวัดและนอกวัดที่มีถนนใหญ่และรถ
พลุกพล่านควรมีรูปแบบดังนี้ 

๑. ทางข้ามถนนควรทำเป็นทางม้าลายที่เห็นได้ชัดเจน 
๒. สัญญาณไฟจราจรข้ามถนนให้มีสัญญาณไฟจราจรแบบมีเสียงเตือน ๒ 

ระยะ ได้แก่ ระยะแรกเป็นเสียงดังปกติเพื่อแสดงว่าให้หยุดรอข้าม ระยะที่ ๒ เป็นเสียง
ดังถี่ขึ้นเพื่อแสดงว่าให้ข้ามถนนได้ เพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้ฟังแล้วเข้าใจ
ความหมาย อีกทั้งให้มีรูปตุ๊กตาคนเดินข้ามถนนพร้อมกับแสดงตัวเลขนับเวลาถอยหลัง
กำกับเพื่อให้ผู้ใช้ถนนทั่วไปรวมทั้งผู้พิการ ผู้สูงวัย เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้มีร่ างกาย
ผิดปกติ มองเห็นได้ชัดและเข้าใจความหมายร่วมกัน 

๓. ทางข้ามถนนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและมีพื้นผิวต่างระดับกัน ให้มีพื้นผิว
ต่างสัมผัสและทางลาด 

 
๑๔. ไฟบอกทาง 

 

วัดที่ให้บริการจนถึงกลางคืนหรือมีอาคารสูงใหญ่หลายชั้น เช่น โบราณสถาน 
อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น มักมีเส้นทางเดินสำหรับให้ประชาชนเดินชมในยามค่ำคืน 
หรือในตัวอาคารสูงใหญ่หลายชั้นมักมีทางออกฉุกเฉินหรือจุดรวมพลในกรณีฉุกเฉิน จึง
ควรจัดสร้างไฟบอกทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รู้เส้นทางที่ต้องเดินไป



๒๑๑ 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมไปถึงการติดตั้งวงจรปิดภายในวัด
เพื่อป้องกันภัย รวมไปถึงการสร้างความรู้สึกปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้ามาในวัด 

รูปแบบไฟบอกทาง 
ไฟบอกทางสำหรับวัดมีรูปแบบดังนี ้
๑. ถ้าเป็นโบราณสถานหรือพุทธศาสนสถานที่เปิดให้ชมถึงค่ำคืนควรจัดสร้าง

ไฟส่องแสงสว่างได้อย่างทั่วถึงทั้งตามเส้นทางเดินและตัวโบราณสถานหรือพุทธสถาน 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในลักษณะต่างๆ เช่น การสะดุดหกล้ม การถูกทำร้ายจากมิจฉาชีพ 
เป็นต้น 

๒. ถ้าเป็นอาคารสูงใหญ่มีหลายชั้น ควรสร้างทางออกฉุกเฉินพร้อมกับมีป้ายที่
มีข้อความบอกว่าทางออกประตูฉุกเฉิน ทางไปประตูฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ทางออก หรือ
ทำลูกศรบอกทางออก โดยมีไฟส่องทางทั้งที่ป้ายบอกทางและพื้นทางเดินที่ใช้สีเรือง
แสง เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นป้ายและเส้นทางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ 
เป็นต้น จักได้หลบหนีไปตามไฟส่องทางน้ันได้อย่างปลอดภัย 

 
๑๕. จุดพักผ่อน 
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จุดพักผ่อนในวัดเป็นอารยสถาปัตย์ที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากวัด
โดยทั่วไปมักทำจุดพักผ่อนใต้ต้นไม้ที่ร่มเย็นหรือใกล้จุดบริการร้านขายกาแฟและ
จำหน่ายสินค้าอื่นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้
พิการ ผู้สูงวัย เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้มีร่างกายผิดปกติ มักประสบปัญหาการขึ้น-ลงใน
พื้นที่ต่างระดับหรือสิ่งกีดขวางบางอย่าง บางวัดขอบถนนที่ติดกับจุดพักผ่อนสูงมากไม่
สามารถนั่งรถเข็นหรือรถ Wheelchair เข้าไปได้ แม้ผู้มีปัญหาด้านการเดินก็ไม่สามารถ
ก้าวข้ามพื้นที่ต่างระดับและสิ่งกีดขวางได้ ดังนั้นหากวัดจัดทำจุดพักผ่อนสำหรับ
ประชาชนกลุ่มพิเศษในพื้นที่เดียวกันกับประชาชนทั่วไปโดยจัดทำทางลาดหรือทำ
ทางเดินที่ไม่มีสิ่งกีดขวางเชื่อมต่อกับจุดพักผ่อนก็จะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษได้รับ
ความสะดวกและเข้าถึงการให้บริการของวัดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

รูปแบบจุดพักผ่อน 
จุดพักผ่อนมีรูปแบบดังนี ้
๑. มีพื้นที่กว้างพอเหมาะสำหรับให้รถเข็นหรือรถ Wheelchair และผู้มีปัญหา

ด้านการเดินเข้าไปได้ โดยมีทางลาดและพื้นผิวเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
๒. มีสภาพร่มรื่นปลอดโปล่ง มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งที่แข็งแรงรองรับผู้พิการ ผู้

สูงวัย เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้มีร่างกายผิดปกติได้เป็นอย่างดี 
๓. อยู่ใกล้แหล่งให้บริการอาหาร เครื่องด่ืม ห้องน้ำ และลานจอดรถ 

 
๑๖. พื้นกันลื่นและกันเท้าร้อน 

 

พื้นกันลื่นและกันเท้าร้อนเป็นอารยสถาปัตย์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากวัด
ส่วนใหญ่มักมีวิหาร อุโบสถ ศาลา ลานพระธาตุเจดีย์ ตลอดจนถึงห้องน้ำและสถานที่
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ต่างๆ ที่ประชาชนนิยมไปสักการะ เยี่ยมชม และใช้บริการ พื้นที่เหล่านี้มีบันไดขึ้นลง
และผิวพื้นที่ร้อนและลื่นไถลได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงที่แดดร้อนจัดพื้นผิวกระเบื้องจะ
ร้อนมากทำให้เดินด้วยเท้าเปล่าลำบาก ในขณะที่ช่วงฤดูฝนพื้นผิวจะชื้นแฉะ มีตะไคร้
ขึ้น ทำให้ลื่นไถลได้ง่าย เป็นอันตรายต่อประชาชนทุกกลุ่มที่อาจพลัดตกหกล้มจนได้รับ
การบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ (Unintentional) บางคนเสียชีวิต บางคนพิการ และบางคน
เจ็บปวดเรื้อรัง ถ้าหากวัดจัดทำพื้นกันลื่นและกันเท้าร้อนไว้ก่อนจักเป็นแนวทางป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

รูปแบบพ้ืนกันลื่นและกันเท้าร้อน 
พื้นกันลื่นและกันเท้าร้อนในวัด มีรูปแบบดังนี ้
๑. พื้นบันไดไม่ควรปูด้วยวัสดุที่มันวาวเพราะจะทำให้ลื่นไถลได้ง่าย ถ้าหากปู

ด้วยวัสดุมันวาวแล้วควรปูด้วยแผ่นยางพลาสติกกันลื่นอีกชั้นจะช่วยป้องกันอุบัติได้ 
๒. พื้นวิหาร อุโบสถ ศาลา ลานพระธาตุเจดีย์ ตลอดจนถึงห้องน้ำและสถานที่

ต่างๆ ที่มีประชาชนไปเยี่ยมชมควรเช็ดถูด้วยน้ำยากันลื่น เพื่อให้พื้นสะอาดและป้องกัน
ลื่นไถลได้เป็นอย่างดี 

๓. พื้นลานพระธาตุเจดีย์ควรปูด้วยวัสดุที่กันเท้าร้อนจะช่วยให้ประชาชนเดิน
ได้สะดวกสบาย 

 
๑๗. สถานที่จุดเทียนธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 

ผู้ที่มาเยี่ยมชมวัด นอกจากจะมาเยี่ยมชมโบราณสถานและศาสนสถานแล้วยัง
สักการะบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ เคารพนับถือด้วย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนิยม
สักการะบูชาพระพุทธรูป พระธาตุเจดีย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ หลายวัดจัดพื้นที่ให้



๒๑๔ 

ประชาชนสามารถเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์ได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังจัดแท่น
สำหรับจุดเทียนธูปและ คำกล่าวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้บริการด้วย แต่ประชาชนกลุ่ม
พิเศษโดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงวัย และสตรีมีครรภ์ เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกที่
จะนั่งคุกเข่าจุดเทียนธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการจัดทำแท่นหรือสถานที่จุดเทียนธูป
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉพาะประชาชนกลุ่มพิเศษในวัดเป็นอารยสถาปัตย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่
จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีศรัทธาได้สักการะสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ 

รูปแบบสถานที่จุดเทียนธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
๑. สถานที่จุดเทียนธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรทำเป็นแท่นที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ

สตรีมีครรภ์ สามารถนั่งรถเข็นหรือรถ Wheelchair หรือยืนแล้วปักเทียนธูปได้สะดวก 
โดยไม่ต้องนั่งกับพื้นเหมือนประชาชนทั่วไป 

๒. สถานที่จุดเทียนธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้พิการมีป้ายสัญลักษณ์กำกับไว้
พร้อมกับไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตราย 

๓. สถานที่จุดเทียนธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้พิการควรมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ไม้ขีดหรือตะเกียงไฟ แท่นวางดอกไม้ ที่ปักธูปเทียน พร้อมกับคำกล่าว
บูชาที่มีขนาดตัวอักษรคมชัด อ่านได้ง่าย เป็นต้น๓๑๗ 

สรุปได้ว่า รูปแบบอารยสถาปัตย์ทั้ง ๑๗ รายการ ที่วัดควรจัดทำเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มหรือคนทั้งมวล จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและ
สำคัญต่อการให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในวัดได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมีความสนใจมาท่องเที่ยว
แหล่งโบราณสถานและพุทธศาสนสถานในวัดมากขึ้น เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีพุทธศิลปกรรมที่วิจิตร และมี ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม อีกทั้งระบบการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมีความเป็นสากลมาก

 
๓๑๗ พระนคร ปัญญฺาวชิโร (ปรังฤทธิ์), ดร., พระธีทัต ธีรภทฺโท (แจ้ใจ) และ ประทีป พืช

ทองหลาง, “วัดงาม นามมงคล : นวัตกรรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัดนามมงคล ตามแบบ
อารยสถาปัตย์ในจังหวัดเชียงใหม่”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๓), หน้า ๑๖๒ –  ๑๘๔. 



๒๑๕ 

ขึ้น โดยรัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงฉบับต่างๆ รองรับการดูแลนักท่องเที่ยว คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น วัดแม้จะเป็นพุทธศาสนสถานแต่ก็
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในชุมชน สามารถสร้างชื่อเสียง สร้างความศรัทธา สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างเศรษฐกิจให้กับสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติได ้

การจัดทำอารยสถาปัตย์ในวัดแต่ละรายการนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
บริบทของแต่วัดที่จะจัดทำ เนื่องจากแต่ละวัดมีข้อจำกัดและบริบทแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะบางวัดมีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว 
การจัดทำอารยสถาปัตย์ที่สำคัญและจำเป็นจึงต้องปรึกษาและขออนุญาตจากกรม
ศิลปากรก่อน นอกจากนั้นยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการคิดวางแผน
จัดทำร่วมกัน เช่น ชุมชน เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ
หรือวิศวกรในการออกแบบและควบคุมการจัดท ำให้สอดคล้องกับหลักการ
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ๗ ประการ อันจะทำให้วัดมีอารยสถาปัตย์ที่ได้
มาตรฐานไว้ให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กันตามสิทธิ์ที่จะพึงได้รับจากวัดในฐานะรมณียสถานของพระพุทธศาสนา 
  



บทสรุป และ
ข้อเสนอแนะ

๕



๒๑๗ 

บทท่ี ๕  
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 
การสาธารณูปการจัดเป็นงานหนึ่งของเจ้าอาวาสในงาน ๖ ด้านงานการ

สาธารณูปการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์
เสนาสนะภายในวัดรวมถึงการขอสร้างวัด ขอตั้งวัด ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่ง
เป็นการสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาซึ่งความศรัทธาแห่งพุทธ
บริษัทดังจะเห็นโดยทั่วไปว่า การบริจาคทรัพย์ในพุทธศาสนานั้นสว่นมากจะบริจาคเพื่อ
การสร้างถาวรวัตถุหรือไม่ก็เป็นบูรณปฏิสังขรณ์ วัดต่างๆ จึงประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้าง
เช่น กุฎีวิหาร อุโบสถ ศาลาและการจัดงานประเพณีท้องถิ่น มีวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาวันออก
พรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีงานนมัสการพระธาตุ 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  และเห็นความสำคัญและความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม วัดต่างๆ ต้องพัฒนาวัดปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในวัดให้ทันกับยุคโลกาภิ
วัตน์เพื่อต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยและมีกลยุทธ์ในการพัฒนาวัด  จึงมีความ
จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 

บทสรุป 
๑. พื้นที่ทางกายภาพ แต่ละวัดในพุทธกาลไม่มีความโดดเด่นในแง่สิ่งปลูกสร้าง 

มีเพียงบางวัดเท่านั้นที่เกิดจากเจตนาของผู้สร้างที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยจำนวนมาก 
และกว้างใหญ่ เช่น วัดเชตวัน วัดบุพพาราม แต่หากเป็นเสนาสนะ เช่น กุฏิ ที่พระสงฆ์
จัดทำเองจะต้องทำในกติกา หรือตามที่ระบุไว้ในพระวินัยเท่านั้น มีขนาดและพื้นที่



๒๑๘ 

ตายตัว คือด้านยาว ไม่เกิน ๑๒ คืบ ด้านในกว้างได้ ๗ คืบพระสุคต หรือมีขนาดยาวได้
เพียง ๑๒ คืบ และด้านกว้าง ๗ คืบ [เมื่อเทียบมาตราส่วน ๑ คืบพระสุคต เท่ากับ ๒๕ 
ซม. กุฏิที่ยาว ๑๒ คืบ เท่ากับ ๓ เมตร และกว้าง ๗ คืบ เท่ากับ ๑.๕ เมตร] ดังนั้น การ
กำหนดที่หลับนอนหรือที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์จึงมีขนาดเล็กมาก ขนาดกว้างและ
ยาวเกินรูปร่างมนุษย์ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งสาธารณูปโภคต่าง 
ๆ กลับพบว่าเสนาสนะที่พระสงฆ์ในพุทธกาลอาศัยอยู่นั้นมีระบบสาธารณูปโภค สิ่ง
อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากที่ทรงมีพุทธานุญาตให้ทำท่อ
ระบายน้ำ การสร้างรั้วกำแพงกันเป็นแนวเขต การมีอาคารหรือที่พักประกอบภายในวัด 
หรือพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้วัสดุสำหรับมุมหลังคา เป็นกระเบื้อง หิน ปูน
ขาว หญ้า ใบไม้ โดยสรุป ลักษณะทางกายภาพของวัดในสมัยพุทธกาลนั้นต้องกับหลัก 
“สัปปายะ” หรือยึดเกณฑ์สัปปายะเป็นสำคัญ เน้นความร่มรื่นเป็นหลัก ไม่เน้นอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง เช่น วัดเวฬุวัน มีเสนาสนะประกอบที่พอเหมาะและเพียงพอ  เน้นให้มี
พื้นที่ทางธรรม หรือการปฏิบัติ เช่น สถานที่เดินจงกรม โรงอุโบสถ ทางสัญจรสะดวก 
วัดเชตวัน แม้จะมีประวัติการก่อสร้างที่ใช้เงินจำนวนมาก แต่เป้าหมายทางธรรมก็ยังคง
โดดเด่น มีอาคารประกอบ เช่น กุฏิสำคัญ ๆ มีแผนผังที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบแบ
แบบแผน  และหากกล่าวถึงการวางแผนผังหรือต้นฉบับการสร้างวัดที่มีแบบก่อสร้าง
เป็นหลังแรกคือ วัดบุพพาราม ที่วางแบบเน้นประโยชน์ใช้สอย มีจำนวนห้องรองรับถึง 
๑,๐๐๐ ห้อง แม้ว่าจะไม่ใช่วัดที่โดดเด่นในทางภูมิทัศน์ หรือมีสวนไม้เป็นหลักแต่วัดบุพ
พาราม จัดว่าเป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญวัดหนึ่งในพุทธกาล 

๒. พื้นที่ทางสังคม มีวัดที่ควรกล่าวถึง ๒ วัดในจำนวนวัดที่ศึกษา ๖ วัดในสมัย
พุทธกาล ได้แก่ ๑) วัดบุพพาราม ริเริ่มและก่อสร้างโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา และ
วัดอัมพปาลีวัน สุภาพสตรีประกอบอาชีพเป็นหญิงนครโสเภณี เป็นเนื้อหาสำคัญใน
ประเด็นนี้ เนื่องจากธรรมเนียมการสร้างวัดมักเป็นเศรษฐีและสุภาพบุรุษ แต่การที่
พระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีก้าวเข้าสู่พรมแดนแห่งธรรม สามารถสร้างวัด
ถวายและเป็นกำลังสำคัญในการอุปภัมภ์บำรุงพระสงฆ์สาวก จึงนับว่าเป็นมิติใหม่ใน
ครั้งพุทธกาล  ส่วนพื้นที่ทางสังคมในด้านอื่น ๆ วัดที่ศึกษาเป็นตัวอย่างนั้นไม่ได้



๒๑๙ 

แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ วัดเป็นที่รวมพลหรือการพบปะของคนทุกชนชั้น ตั้งแต่
พระราชา จนกระทั่งคนเข็ญใจ  ส่วนวัดที่มีบทบาททางสังคมหรือมีพื้นที่ทางสังคมวัด
อื่น ๆ ได้แก่ วัดนิโครธาราม ซึ่งสร้างโดยกลุ่มพระญาติ การรวมตัวของพระญาติทั้งสอง
ฝ่าย และหากกล่าวตามภาษาสามัญคือ “วัดบ้านเกิด” ที่พระพุทธองค์เสด็จมาประทับ
และแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์  และเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดพุทธบัญญัติจำนวนมาก 
หมายถึง มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับภิกษุและภิกษุณี เช่นเดียวกับวัดโฆสิตาราม เมืองโกสัมพี 
ที่สะท้อนการทำให้วัดเป็นเสมือน “ศาลสถิตยุติธรรม” กล่าวคือ เกิดความร่วมมือกันทั้ง
ฝ่ายวัด ฝ่ายกษัตริย์ ฝ่ายประชาชน ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างสงฆ์
ชาวเมืองโกสัมพี ในกรณีนี้แม้วัดไม่ได้เป็นศาล แต่วัดเป็นที่เกิดของความเที่ยงตรงและ
ยุติธรรมและไม่ได้แก้ปัญหาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นัยยะคือวัดเป็นรูปสังคมแบบหนึ่งที่
ไม่ใช่เอกสิทธิข์องใครแต่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนั่นเอง 

๓. พื้นที่ทางจิตวิญญาณ จากการเป็นวัดที่เน้นความเป็นสัปปายะ และเน้น
พื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก จึงทำให้วัดในสมัยพุทธกาลเกื้อให้ผู้อยู่อาศัยและผู้เข้าไปวัดได้
พัฒนาจิตและปัญญาอย่างเด่นชัด โดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ บุคคลสัปปายะ  
ด้านกายภาพที่ไม่มุ่งให้เกิดความใหญ่โตโอ่โถง แต่มุ่งแสวงหาทำเลหรือพื้นที่เป็นสวนป่า 
เป็นที่สงบสงัด เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพภายในจิตใจของผู้อาศัยและผู้เข้าไป
ได้สัมผัสและรับรู้ได้ การมีวัดก็เพื่อมีที่พักอาศัยหลบร้อนกันหนาว แต่จุดหมาย
ปลายทางนั้นคือมุ่งให้รับรสแห่งความสงบสงัดแล้วบำเพ็ญสมาธิภาวนา ใช้เพื่อหลบเร้น 
ปลอดสบายจากอันตราย เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อพิจารณาธรรม แต่ในที่สุดแล้ววัด
ในพุทธกาล จะสื่อสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นถิ่นรมณีย์ที่แสดงออกใน ๒ 
รูปแบบ ได้แก่ ๑) เป็นแหล่งลดละกิเลส (ปหานาราม) ๒) เป็นเขตพัฒนาหรือเจริญกุศล 
(ภาวนาราม)  

โครงสร้างและลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทย วัดไทยในอดีตและ
ปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างไร มีอิทธิพลอะไรที่ส่งผลให้เกิดแนวคิดหรือคติการสร้างวัด 
การวางแผนผังวัด ซึ่งจะสะท้อนถึงประโยชน์ใช้สอยตามพื้นที่และการปรับแต่งพื้นที่
ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากการศึกษาได้ข้อสรุปดังนี ้



๒๒๐ 

วัดไทย ถือได้ว่ามีพัฒนาการหลังพุทธกาล โดยเฉพาะจากลังกาซึ่งถือคติการ
สร้างเจดีย์เป็นหลักก่อนแล้วจึงมีเสนาสนะ อาคารประกอบอื่น ๆ ภายหลัง ต่อมาจึงมี
การสร้างวัดตามวัตถุประสงค์ จึงอาจสรุปได้ว่าวัดได้รับอิทธิพลในหลายคติ และเรียก
อิทธิพลตามลักษณะการเกิดวัด เช่น วัดแบบพุทธเจดีย์ วัดแบบอนุสาวรีย์ ต่อมาจากมี
การรับอิทธิพลจากคติจักรวาลวิทยาและไตรภูมิ สำหรับการวางแผนผังวัด การยึดเจดีย์ 
พระอุโบสถเป็นแนวแกน หรือแกนกลางเสมือนเป็นการจำลองจักรวาลมาไว้ในโลก
มนุษย์ ให้เจดีย์หรืออุโบสถเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ ซึ่งมีการถือคติเป็นสอง
อย่างผสมกัน ได้แก่ คติจักรวาลและพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนา ตัวแบ่งความ
ต่างคือ การกำหนดความหมายเลยยอดเขาพระสุเมรุ หากถือว่าส่วนสุดของเขาพระ
สุเมรุเป็นที่สถิตของพระพรหม จัดเข้าตามคติพราหมณ์ แต่หากถือว่าส่วนสุดเขาพระ
สุเมรุเป็นวิมาน เป็นชั้นสถิตของเหล่าเทวดา จัดเข้าตามคติแบบพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
หากถือคติแบบพระพุทธศาสนาจึงมีเรื่อง “ไตรภูมิ” เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่อง
จักรวาลวิทยาด้วย ในขณะที่จักรวาลวิทยากล่าวถึงโครงสร้างที่อยู่ ไตรภูมิจะเติมเต็มว่า
ภพภูมิที่อยู่ของสัตว์นั้นจัดได้เป็นชั้นๆ ไป โดยมีอยู่ ๓ ภูมิ หรือสามภพ ได้แก่ ๑) กาม
ภูมิ ๒) รูปภูมิ ๓) อรูปภูมิ การสร้างวัดไทยจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับคติดังกล่าว   

ในระยะเวลาต่อมา แนวคิดเรื่องจักรวาลและไตรภูมิได้ลดทอนลงตามเหตุ
ปัจจัย โดยเฉพาะเขตพื้นที่สำหรับการสร้างวัดซึ่งมีข้อจำกัดต่างจากอดีต การสร้างวัดจึง
พยายามสร้างตอบสนองหรือใช้ประโยชน์ไปตามความมุ่งหมาย แต่ยังยึดสิ่งปลูกสร้าง
หรืออาคารประธานของวัดไว้อยู่ เช่น มีพระประธาน มีพระเจดีย์ เป็นจุดศูนย์กลางของ
พุทธศาสนสถาน เช่น พุทธมณฑล มีการทำให้พื้นที่โน้มเข้าหาลักษณะ “สัปปายะ” 
มากขึ้นมากกว่าจะนำด้วยคติจักรวาลวิทยาและไตรภูมิ จึงเกิดเป็นมีโครงการพัฒนาวัด
ให้สนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง หรือตรงตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ดั้งเดิม เช่น โครงการวัดสร้างสุข โครงการวัดบันดาลใจ โดยมุ่งให้วัดพัฒนาพื้นที่ หรือ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัด  



๒๒๑ 

ดังนั้น หากวิเคราะห์ความโดดเด่นลักษณะของวัดในสมัยพุทธกาลกับปัจจุบัน
จากองค์ประกอบด้านสัปปายะ จักรวาลวิทยา-ไตรภูมิ ซึ่งสะท้อนในภาพรวมของวัด 
พิจารณาจากแผนภูมิดังต่อไปนี ้

 
แผนภูมิที่ ๖ แสดงลักษณะนำและตามขององค์ประกอบของวัดในสมัยพุทธกาลและ

ในสงัคมไทย 
(ที่มา: อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการเสริมสร้างสุข
ภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”,รายงานวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๐) 

 
จากแผนภูมิ สื่อได้ว่าวัดในสมัยพุทธกาลนั้นไม่เน้นองค์ประกอบที่เป็นสิ่งปลูก

สร้าง แต่เน้นหลักสัปปายะเป็นองค์ประกอบนำ ทั้งนี้ยืนยันได้จากหลักการที่ปรากฏใน
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแหล่ง ซึ่งระบุว่าการหาแหล่งหรือสถานที่ที่เหมาะแก่
การบำเพ็ญและประคับประคองสมาธิภาวนาควรให้เป็นไปตามหลักสัปปายะ  หรือ
สถานที่เหมาะแก่การสร้างวัดที่ยึดหลักสงบ สงัด เป็นที่วิเวก สะดวกแก่การภิกขาจาร 
พื้นที่ไม่ต้องซับซ้อน แต่สำคัญที่ปัจจัย ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) พื้นที่สภาพแวดล้อมเป็นถิ่น
รมณีย์ ๒) บุคคลที่อาศัยมีคุณธรรม ยึดมั่นในธรรมวินัย   

ในขณะที่สังคมไทยในอดีต เช่น สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
และสังคมไทยในปัจจุบัน จะพบว่าการสร้างวัดในอดีต ยึดคติจักรวาลวิทยาและไตรภูมิ
เป็นลักษณะนำตั้งแต่การวางแผนผัง และองค์ประกอบในแผนผังในเขตพุทธาวาส 



๒๒๒ 

สังฆาวาส ธรณีสงฆ์ แต่สังคมไทยในปัจจุบันแม้จะมีการคงคติแบบโบราณไว้อยู่ แต่กลับ
เน้นที่ประโยชน์ใช้สอยไปตามสภาพพื้นที่ที่อำนวย และเน้นภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมให้วัด
โน้มนำไปสู่ความเป็นสัปปายะดังเช่นพุทธกาล 

อัญชลิตา สุวรรณะชฎ ได้มีข้อสรุปไว้ดังนี ้
๑. พื้นที่กับการเรียนรู้  การเรียนรู้ในสมัยพุทธกาล เป็นลักษณะการศึกษา

อบรม มากกว่าการศึกษาเล่าเรียน แต่ก็จัดอยู่ในกรอบของปริยัติสัทธรรม ทำให้ได้ข้อ
ค้นพบว่าแต่ละพื้นที่มีลักษณะส่งเสริมการเรียนรู้ไปตามการบริหารจัดการ และมีการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และสิ่งสนับสนุนอื่น 
ๆ มีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ การศึกษาเรียนรู้ปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี ส่วน
การเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการจัดตามระบบได้แก่ การเรียนรู้หรือส่งเสริมให้เกิดการ
ตระหนักความรู้ทางประวัติศาสตร์ สำนึกในวีรกรรมของอดีตพระมหากษัตริย์ไทย ได้
กลายเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางสังคม เป็นแหล่งฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
เรียนรู้ตามระบบเพิ่มขึ้น อาทิ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ ทำให้เกิดพื้นที่ทาง
สังคมที่ชัดเจนขึ้นโดยองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้พึ่งพาพื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้างของ
วัด พร้อมกับการเป็นศูนย์รวมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในอีกทางหนึ่ง  

๒. พื้นที่กับการเสริมสร้างสุขภาวะ สุขภาวะที่จะต้องสื่อให้ถึงคือสุขกาย และ
สุขใจ เป็นอาหารกายและอาหารใจ โดยเฉพาะอาหารใจจะต้องเกิดพลังศรัทธาขึ้น จาก
การวิเคราะห์พื้นที่ทั้ง ๓ ลักษณะ สุขภาวะ  ทั้ง สุขภาวะทางกาย ซึ่งหมายถึงความรู้สึก
ผ่อนคลาย สบายกาย ปลอดภัย (สุขภาวะทางใจ) ภาวะที่จิตใจปลอดโล่ง โปร่งใส ไม่
เครียด สบายใจ  สุขภาวะทางสังคม หรือความรู้สึกร่วมในกิจกรรมหรือโครงการของวัด 
การใช้ประโยชน์โดยองค์กร หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ และ สุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา หรือหมายถึง
ภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา ที่หนุนให้คุณธรรม นำให้เกิดความเข้าใจแก่นสารของ
ชีวิตทั้งชีวิตฝ่ายโลกและชีวิตฝ่ายธรรมนั้น พื้นที่ทั้ง ๓ มีลักษณะเกื้อหนุนกันและกันจึง
ก่อเกิดสุขภาวะได้ หรือมีลักษณะการทำงานเป็นเชิงบูรณาการ คือ ขณะที่พื้นที่มีความ
พร้อม ผู้ใช้ประโยชน์จะเป็นผู้ดึงเอาศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ ออกมา เช่น พื้นที่ที่มี



๒๒๓ 

ความร่มรื่น เป็นสวนป่า ควรที่จะแบ่งหรือกันเป็นพื้นที่สำหรับเดินจงกรม ปฏิบัติสมาธิ
ภาวนา พื้นที่ว่าง หรือบริเวณอื่นที่ เป็นพื้นที่ เปิด จัดให้ เป็นพื้นที่พักผ่อน เป็น
สวนสาธารณะของวัด  หากเป็นลานธรรม  หรือศาลา จัดให้เป็นพื้นที่ฟังธรรม หรือ
ประชุมปรึกษาหารือ อบรมตามกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  แต่ข้อสังเกตที่สำคัญใน
แง่พื้นที่กับการเสริมสร้างสุขภาวะคือการจำต้องมี “บุคลากร” ที่มีศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีความพร้อม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส มีความเสียสละ โดยเฉพาะสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณหรือปัญญาที่จำเป็นต้องอาศัย หรือพึ่งพา “บุคลากร” ที่ประกอบด้วย
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นสำคัญ๓๑๘ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปการของวัดมีแนวทางสำคัญแบ่งออกเป็น ๔ 
ประเด็นดังนี้ 

๑. การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของวัด แต่ละวัดควรมีวิธีการบริหารจัดการอัต
ลักษณ์ของตนเอง โดยนำวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ในชุมชนมาผสมผสานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นจุดดึงดูดพุทธศาสนิกชนและประชาชน โดยพัฒนาเป็นศาสน
สถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีจุดขายหรือจุดดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
สามารถจูงใจให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในวัดได้ 
อย่างไรก็ตาม การนำเอาวัฒนธรรมแบบท้องถิ่นมาเชื่อมประสานกับวัฒนธรรมอื่นๆ 
ควรมีการจัดการให้เหมาะสมโดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ของชุมชน 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐสร้างสุข เนื่องจากพระสงฆ์
มีกิจพระศาสนาที่ต้องปฏิบัติ การพัฒนาวัดจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกคนที่จะเป็น
แรงขับเคลื่อนสำคัญให้การพัฒนาวัดดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืน 

๓. การประชาสัมพันธ์ สังคมสมัยใหม่เชื่อมต่อสื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์เป็น
ส่วนมาก การเข้าถึง ข่าวสาร การส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการ

 
๓๑๘ อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการ

เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”, หน้า ๒๑๒ – ๒๑๖. 



๒๒๔ 

ประชาสัมพันธ์วัดผ่านสื่อออนไลน์ สื่อดิจิทัลต้องมีผู้จัดการดูแลอย่างเป็นระบบ การ
แบ่งหนา้ที่ให้คนรุ่นใหม่ช่วยจัดการในส่วนนี้จะเพ่ิมคนเข้ามาสู่วัดและชุมชนได้มากข้ึน 

๔. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
แตกต่างจากการท่องเที่ยวประเภทอื่นเพราะเป็นการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการเสพความแท้ ความดั้งเดิมของ
วัฒนธรรมนั้น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวนั้นจึงไม่ใช่
แนวทางทีถู่กต้อง และจะไม่สามารถสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวได้ในระยะยาว 

สรุปได้ว่า วัดในประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน จึงมี
แหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นโบราณสถานหลายแห่ง พุทธศาสนสถานที่ สำคัญ มีพุทธ
ศิลปกรรมงดงาม และมีธรรมชาติที่สวยงาม โดยแต่ละวัดได้พยายามให้บริการ
นักท่องเที่ยวตามแบบอารยสถาปัตย์ แต่ยังไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับหลัก
อารยสถาปัตย์ เนื่องจากขาดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลประชาชนกลุ่มพิเศษ 
อันจักเป็นแนวทางในการพัฒนาวัด หน่วยงาน แล ะองค์กรต่างๆ ตามแบบ
อารยสถาปัตยส์ำหรับให้บริการแกป่ระชาชนทุกกลุ่มหรือคนทั้งมวลตามความเหมาะสม
กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่อย่างเป็นสากล 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. การพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมของวัดเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาวะ

เชิงพุทธบูรณาการ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
สุขภาวะ โดยคงความเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ดูแลพื้นที่โบราณสถาน 
รักษาสภาพพื้นที่เดิมที่เป็นธรรมชาติให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ปรับภูมิทัศน์ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือผลิตพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่าง (Green Productivity: GP) ปรับ
พื้นที่ให้ปลอดมลภาวะอย่างเข้มงวด เช่น พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่  รักษาความสะอาดของ
พื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะ จัดเก็บ คัด-แยก-ทิ้งขยะอย่างเป็นระบบและเรียบร้อย ใช้
ธรรมชาติเป็นองค์ประกอบอาคาร เพิ่มความร่มรื่น ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ ส่งเสริม 



๒๒๕ 

รักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ใช้แนวทางการจัดการแบบประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก 
เช่น แผงโซล่าเซล 

๒. แนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาวะ 
อาทิ การจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธรรม เช่น 
กิจกรรมทางศีล สมาธิ ปัญญา การจัดพื้นที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน หน่วยงาน สถาบัน 
อย่างเป็นกัลยาณมิตร การสร้างโครงการ กิจกรรมเพื่อชุมชน ประชาชนเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน มีกิจกรรมที่ใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาวะ ทำให้พื้นที่ปลอดภัย กำหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจนควรมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจัดเก็บทรัพย์สินของวัดและจัด
เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 ๓. แนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางจิตวิญญาณหรือปัญญาเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างสุขภาวะ อาทิ จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับการศึกษาด้านปริยัติ ปฏิบัติ สมถ
ภาวนา วิปัสสนาภาวนา ใช้พื้นที่ภายในอุโบสถ วิหาร ศาลา ลานที่โล่งหรือพื้นที่ว่าง ที่
สงบวิเวกมีองค์ประกอบ เช่น พระพุทธรูป อนุสาวรีย์วัตถุที่เนื่องกับพระพุทธศาสนา 
การจัดทำปฏิทินกิจกรรมตามปกติ และวาระพิเศษที่ชัดเจน การจัดแต่งภูมิทัศน์ให้มีสี
เขียวเพื่อเพิ่มความสงบ วิเวก เช่น ต้นไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ สระน้ำ สิ่งอำนวยความ
สะดวกตามความเหมาะสม เช่น ห้องน้ำ ไฟฟ้า และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ผู้นำทางจิตวิญญาณหรือปัญญาอย่างต่อเนื่อง  
 ๔. การพัฒนาวัด จะต้องคำนึงและครอบคลุมองค์ประกอบศาสนา ใน ๔ ด้าน
เป็นสำคัญ ได้แก่ ๑) ศาสนบุคคล ๒) ศาสนธรรม ๓) ศาสนวัตถุสถาน ๔) ศาสนพิธี ใน
การสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ หากมีจุดเริ่มต้นที่ดี ควรพิจารณาไปถึงทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งต้องตั้งอยู่กุศล หรือเป็นคนดี ได้แก่ ๑) ผู้สร้าง ๒) ผู้ออกแบบ ๓) 
คนงาน ๔) ชุมชน และองค์ประกอบที่สำคัญคือ “เจ้าอาวาส” ซึ่งยอมรับในวิธีการ 
กระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาวัด จึงต้องอาศัยนักออกแบบที่มีคุณธรรม ที่หากได้
นักออกแบบที่ยอดเยี่ยม สามารถทำให้เจ้าอาวาส “ยอมรับ” หรือ “ตกลง”  



๒๒๖ 

 ๕. หลักการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา (๑) ถิ่นที่เป็นที่รื่น
รมณีย์ (๒) ภูมิภาคสมบัติ (๓) คมนาคมสมบัติ และ (๔) บุคคลสมบัติ  การใช้หลักการ
จัดการการจัดการแหล่งท่องเที่ยววัดนามมงคลตามแบบอารยสถาปัตย์ในจังหวัด
เชียงใหม่ และภาพสัญลักษณ์อารยสถาปัตย์ ๑๗ รายการ ได้แก่ ๑) ทางลาด ๒) ราวจับ
ขึ้น-ลง ๓) ที่จอดรถ ๔) ทางเดิน Braille block (แผ่นทางเท้าสำหรับผู้พิการทาง
สายตา) ๕) ลิฟท์ ๖) เครื่องกระจายเสียง ๗) แสงสว่างเพียงพอ/สะอาด ๘) ตัวอักษรสื่อ
ความ/QR Code ๙) รถบริการ Wheelchair ๑๐) ไม้เท้า ๑๑) ป้ายสัญลักษณ์ ๑๒) 
ห้องน้า ๑๓) ทางข้ามถนน/สัญญาณไฟจราจร ๑๔) ไฟบอกทาง ๑๕) จุดพักผ่อน ๑๖) 
พื้นกันลื่น/กันเท้าร้อน ๑๗) สถานที่สักการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

๖. การจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่วัด คือ การทำให้พื้นที่ทาง
กายภาพ เป็นไปเพื่อ “ทัสสนานุตริยะ”ให้ได้ก่อนหรือทำให้วัดเป็นวัดน่ามอง น่าชม ทำ
ให้ผู้เข้าวัดเห็นแล้วเกิดแง่คิด มุมมองที่เป็น “สัมมาทิฏฐิ” บางวัดมีไม่มีพระสงฆ์อยู่
อาศัยแต่สามารถส่งเสริมปสาทนียะ ทำให้เป็นแหล่งสร้างพลังศรัทธาได้และการให้
ความสำคัญกับประชาชน หรือชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากกวัด ทำให้เกิดภาวะ "การมี
ส่วนร่วม” หรือการพบกันในแนวทางการพัฒนาวัดที่เหมาะสมและลงตัว  การทำให้
พื้นที่ทางกายภาพตอบสนองประโยชน์ใช้สอยให้ได้ก่อน แล้วจึงสร้างความตระหนัก
ร่วมกันในการดูแลรักษา พัฒนาวัดซึ่งมีฐานสำคัญคือ “คนดี” ตั้งแต่ผู้สร้าง สถาปนิก 
ช่างก่อสร้าง-คนงาน ชุมชน จึงจะทำให้วัดแต่ละวัดเป็น “ถิ่นรมณีย์” หรือ “อาราม” ที่
นำบรรยากาศในพุทธกาลมาจัดวางในปัจจุบันได้ให้เหมาะสม  
 
  

 
  



๒๒๗ 
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วรัญญู ช่างประดิษฐ์. “สุนทรียมณฑล”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗. 
วิญญู อาจรักษา. เขาพระสุเมรุ กับอาคารรัฐสภาไทย : “สภาวะแห่งการยกเว้น” ใน
 ฐาน ะก ระบ วน ทั ศ น์ ก าร ส ร้ า ง งาน สถ าปั ต ยก รรม . [อ อน ไล น์ ]. 
 http://www.tcithaijo.org/index.php/NAJUA/article/viewFile/10624/
 11327 [๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. ศิลปะกับชีวิต. กรุงเทพมหานคร : เอส พี เอฟ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 
 ๒๕๔๒. 
วัช รี  วั ช รสิ น ธุ์ . วั ดพ ระ เชตุพ น : มั ชฌิ มป ระเทศอั น วิ เศษ ในชมพู ท วีป . 
 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๘. 
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ศิลป์ พีระศรี. “พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว”. แปลโดย พระยาอนุมานราชธน. ใน การ
 ประชุมสัมมนาทัศนศิลป์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ “ทศวรรษใหม่ : ศิลปะ
 พัฒนาประเทศ”. วิโชค มุกดามณี, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : สมใจ
 การพิมพ์, ๒๕๔๑. 
ส.พลายน้อย, นามปากกา. ตามรอยพุทธประวัติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ พิมพ์
 คำ, ๒๕๕๘. 
สน สีมาตรัง. คติความเชื่อไตรภูมิ และจักรวาลวิทยาในจิตรกรมฝาผนังไทย. หนังสือ
 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางตั้งสี สีมาตรัง ณ เมรุ
 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช 
 ๒๕๕๖. 
สนอดกราส, เอเดรียน. สัญลักษณ์แห่งพระสถูป. พิมพ์ครั้งที่ ๒. แปลโดย ภัทรพร สิริ
 กาญจน. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๑. 
สมคิด จิระทัศนกุล. วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
สมเด็จฯ คิด -เขียน -พูด-เทศน์ . พิมพ์ โดยเสด็จพระราชกุศล ในการออกเมรุ
 พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) ๒๒ 
 ธันวาคม ๒๕๒๗. 
สมเด็จพระธีรญาณมุนี.  “คุณวัด”. วารสารใบลาน. ฉบับที่ ๕, ๒๕๒๘. สราญภัทร 
 อนุมัติราชกิจ . “อารยสถาปัตย์ในสังคมไทย  : ศึกษากรณี  ผู้สู งอายุ”. 
 รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน
 ราชอาณาจักร, ๒๕๖๐-๒๕๖๑.   
สรุปผลจากการสัมมนาวิจัย “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการ
 เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”. วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.
 ๒๕๖๐  เวลา ๐๙ .๐๐ -๑๑ .๐๐  น . ณ  ห้ อ งประชุมวัดสุ ท ธิ วราราม 
 กรุงเทพมหานคร. 
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เสฐียรโกเศศ, (นามแฝง). การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตของไทยสมัยก่อน. 
 พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๒๑. 
เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป. ลัทธิ ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๑๖. 
 สุเนตร ชุตินธรานนท์. สู่ลุ่มอิระวดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศยาม, 
 ๒๕๓๗. 
สุ ม น  อ ม ร วิ วั ฒ น์ .  สุ ข แ ท้ ด้ ว ย ปั ญ ญ า .  [อ อ น ไ ล น์ ]. 
 https://www.baanjomyut.com/library_/extension/genuine_intellec
 tual_pleasure/index.html [๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙]. 
สุทัศน์ สิริสวย. “พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในการตั้งสถาบันการปกครอง
 ของชาติไทย”,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต .  บัณฑิต
 วิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๐๙, อนุสรณ์ในงาน
 พระราชทานเพลิงศพ นายสุทัศน์ สิริสวย ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัด
 เทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑. 
สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ และคณะ. “การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์
 อำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (ปีที่ ๒)”. 
 รายงานการวิจัย . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  : สำนักงาน
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต,ิ ๒๕๕๖. 
สุรินทราฤาชัย (จันทร์ ตุงคสวัสดิ์), พระยา, แปลและเรียบเรียง. จดหมายเหตุแห่งพุทธ
 อาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๒. 
หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี. ของดีในอินเดีย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
 โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, ๒๕๔๔. 
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล. รวมบทความการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมใน
 ประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์. โครงการวิจัยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมฯ 
 มูลนิธิ Toyota Foundation ประเทศญี่ปุ่น, ม.ป.ท.,๒๕๒๙. 



๒๓๕ 

อนุวรรตน์ ศิลาเรืองอำไพ และคณะ . คู่มือวัดสร้างสุข (๕ส ภาคประชาชน). 
 กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์ โดย โครงการวัดสร้างสุข สมาคมส่งเสริม
 เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๕๖. 
อรศิริ ปาณินท์. แนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของวัด. สรุปผลการสัมมนา 
 โครงการถวายความรู้ด้านการปรับปรุงและอนุรักษ์วัดแด่พระสงฆ์ ณ วัดโพธิ
 สมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๗. 
อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ. “ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนาจิต
 วิญญาณของวัดในเขตเมือง”. รายงานวิจัย. สนับสนุนโดยโครงการพัฒนา
 พื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมือง เพื่อพลิกฟื้นสัปปายะและการเป็น
 ศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับวัดทั่วประเทศ (วัดบันดาลใจ) สถาบันอาศรมศิลป์ 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธันวาคม ม.ป.ท.
 ,๒๕๕๘. 
อสิธารา (นามแฝง). ชีวิตและผลงาน ส.ธรรมยศ . กรุงเทพมหานคร : บุ๊คเวิร์ม, 
 ๒๕๕๑. 
อัญชลิตา สุวรรณะชฎ “ภูมิสถาปัตยกรรมของวัดไทยกับการเรียนรู้และการเสริมสร้าง
 สุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ”. รายงานวิจัย.  กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๐.  
อ า ค า ร รั ฐ ส ภ า แ ห่ ง ใ ห ม่  สั ป ป า ย ะ ส ภ า ส ถ า น .  [อ อ น ไ ล น์ ].
 http://arsomsilp.ac.th/th/portfolio/parliament/ [๒ ๑  มิ ถุ น า ย น 
 ๒๕๕๘]. 
อัสนี สมุทรเสน. สัมภาษณ์ท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกข์ . อนุสรณ์ งาน
 พระราชทานเพลิงศพ พลเอก อัสนี สมุทรเสน ม.ว.ม., ป.ช., ณ เมรุหลวงหน้า
 พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ ที่  ๑๒ มกราคม 
 พุทธศักราช ๒๕๔๖), ม.ป.ท., ๒๕๔๖. 
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