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บทน ำ 
 

 ในสภาพการปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมเกิดความซับซ้อนขึน้อย่างมาก สาเหตุมาจากจ านวน
ประชากรมากขึน้ การเจริญเติบโตของบา้นเมืองเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลย่ี ก็กา้วไกล โดยเฉพาะ
ระบบการสื่อสาร จึงท าใหส้งัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีตา่งๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 
ทัง้ท่ีไปในสว่นของความกา้วหนา้ทยัสมยัและความเสื่อมไปพรอ้มๆ กนั ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาและความ
เช่ือ ซึ่งเป็นของควบคูไ่ปกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ไดม้ีการปรบัตวัตามไปดว้ยเช่นกนั แตอ่าจจะไมท่ันต่อ
โลกและเหตกุารณเ์ท่าใดนกั  
 ในสว่นของความเช่ือทางศาสนา พบวา่ คนรุน่ใหมส่่วนหนึ่งไมไ่ดส้นใจในศาสนา โดยเช่ือวา่ลา้หลงั จึง
ประกาศว่าไม่มีศาสนาก็มี หรือกลุ่มหนึ่งยอดรบัวา่มีการนับถือศาสนาแต่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัหลกัความเช่ือ
เท่าใดนัก เห็นวา่ศาสนาเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น ในส่วนท่ีเป็นความเช่ือหรือศรทัธามีนอ้ย อย่างไรก็ตามยงัมี
คนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นวา่เมื่อสงัคมซับซอ้นขึน้ก็หนักลบัเขา้หาศาสนาลึกซึง้ขึน้ก็มี และก็มีคนอีกกลุม่หนึ่งท่ีเขา้วดั 
เพ่ือการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ซึ่งมีทั้งเพ่ือการท าพิธีกรรมทางศาสนาและการช่ืนชมความสวยงามของงาน
ศิลปกรรมของวดั และสว่นหนึ่งเพ่ือการท่องเท่ียวพักผอ่นโดยเฉพาะก็มี  
 ในสว่นของการวิจยัชิน้นี ้มีมมุมองอีกสว่นหนึ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับสงัคมและวฒันธรรมทางศาสนา คือ เรื่อง
ของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เรื่อง “วดักับการท่องเท่ียว: พุทธบูชาและพุทธพาณิชย์” เพราะไดพ้บขอ้มลู
สว่นหนึ่งในเรื่องของการท่องเท่ียววดัและการปรบัตวัของวดัตา่งๆ เพ่ือรบักบักระแสสงัคมสว่นหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาจนเขา้สู่ ศตวรรษท่ี ๒๑ นี ้ในส่วนของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม นอกเหนือจากการ
เท่ียวชมวดัในฐานะเป็นวดัโบราณ การช่ืนชมกับความงามทางศิลปกรรมท่ีคนรุ่นเก่าไดส้รา้งสรรคไ์วแ้ลว้ ใน
ส่วนหนึ่งของวดัไดม้ีการปรบัปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมหรือเป็นแหล่งแสวงบุญ 
ส  าหรบัคนทั่วไปไดเ้ขา้มาช่ืนชม และส่วนหนึ่งเพ่ือการท าบุญเขา้วดั หรือบางวดัก็มีการเก็บคา่ธรรมเนียมการ
เขา้ชมวดัส  าหรบัชาวตา่งชาติ ดว้ยก็มี 
 ดว้ยเหตุนี ้วัดต่างๆ จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาวัดของตัวเองให้ดีขึน้ ทั้งเรื่องของการปรับปรุง
บรูณปฏิสงัขรณ ์งานประดบัตกแต่ง การจัดภมูิทัศนใ์หม่ นอกจากนีย้ังมีปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ใหม่ๆ  ในรอบ 
๑๐ ปีท่ีผ่านมา คือการสรา้งวัดแนวใหม่เพ่ือดึงดูใจนักท่องเท่ียว ทั้งการเลือกสถานท่ีและการเลือกรูปแบบ
ศิลปกรรมท่ีแปลกและแตกตา่ง เช่น เจดียแ์ละอโุบสถท่ีตา่งไปจากแบบแผนประเพณีไทยดัง้เดิม อาจมีการน า
รูปแบบมาจากตา่งประเทศ เช่น เจดียพ์ุทธคยา บุโรพุทโธ เป็นตน้ หรือมีการออกแบบเจดีย ์อโุบสถแนวศิลปะ
รว่มสมยั รวมทัง้มีการแขง่ขนักนัดา้นสีสนั จนเป็นโบสถแ์ห่งสีสนั เช่น โบสถส์ีขาว สีเงิน สีทอง สีน า้เงิน เป็นตน้ 
หรือ ส่วนหนึ่งสรา้งเป็นพุทธสถานหรืออทุยานพทุธศาสนาก็มี ลกัษณะนีอ้าจมีวตัถปุระสงคส์่าวนหนึ่งท่ีจะท า



๒ 
 

 
 

ใหค้นรุน่ใหมไ่ดเ้ขา้ถึงพระพทุธศาสนาไดง้่ายขึน้ แต่สว่นหนึ่ง สอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวแนวใหม ่ก็น่าจะเป็น
รูปแบบใหมข่องการท่องเท่ียวเชิงพทุธบชูาและพทุธพาณิชย ์

ดงันัน้ในงานวิจยัชิน้นีใ้ชใ้ชข้อ้มลูและมมุมองเรื่อง วดักบัการท่องเท่ียวทางพุทธบูชาและพทุธพาณิชย ์
ในกลุม่ของวดัท่ีมีการปรบัปรุงและพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางพทุธศาสนาและวฒันธรรม และกลุม่วดัท่ีมี
การสรา้งขึน้ใหมเ่พ่ือวตัถปุระสงคด์า้นการท่องเท่ียวเชิงพทุธพาณิชย ์โดยตรง โดยจะใหค้วามส าคญัเฉพาะเรื่อง
ของรูปแบบศิลปกรรมเป็นหลกั วิเคราะหถ์ึงท่ีมาและแหล่งบนัดาลใจในการสรา้งเป็นส  าคญั ไมไ่ดวิ้เคราะหล์ึก
ไปถึงเรื่องศรทัธาความเช่ือ พิธีกรรม หรือรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของวดันัน้ๆ โดยขอยกตวัอย่างกลุม่ท่ีน  ามาใช้
ในการศกึษา ไดแ้ก่ 

๑. กลุ่มวัดโบรำณ  
กลุม่วดัเก่าท่ียงัคงรกัษาสภาพความเป็นวดัโบราณและยงัคงคณุคา่ของความเป็นศาสนสถานดัง้เดิม มี

งานศิลปกรรมท่ีมีความงามดว้ยฝีมือช่าง วดัในกลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นวดัหลวง หรือวดัท่ีมีการขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติแลว้ 

๒. กลุ่มวัดทีม่ีกำรปรับปรุงภูมิทัศน ์และกำรประดับตกแต่ง  
วดัในกลุม่นี ้คือ กลุม่วดัโบราณ ส่วนหนึ่งเป็นวดัท่ีมีคณุคา่และมีความเป็นโบราณสถาน อาจไดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติหรือยงัไมไ่ดข้ึน้ทะเบียนกต็าม มีการปรบัปรุงสภาพ การจดัภมูิทศัน ์มีงาน
ประดบัตกแต่งอย่างเป็นทางการ ตามหลกัวิชาการภมูิทัศน ์หรือเป็นเพียงการจัดการประดบัตกแต่งเป็นการ
ชั่วคราวตามงานบญุประเพณี  

๓. กลุ่มวัดทีใ่ช้เจดียแ์ละวหิำรทีม่ีรูปแบบพเิศษทีแ่ตกต่ำงจำกงำนช่ำงไทยประเพณี 
กลุม่วดัท่ีใชเ้จดียแ์ละวิหารท่ีมีรูปแบบพิเศษท่ีแตกต่างจากงานช่างไทยประเพณีหรือสรา้งขึน้เพ่ือเป็น

รูปแบบท่ีแตกต่างเพ่ือดึงดดูในเกิดความศรทัธาท่ีแปลกใหม่เพ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชน และนกัท่องเท่ียวมาเขา้วดั 
การออกแบบวดัและศาสนสถานท่ีมีความแปลกใหมอ่อกไปจากแบบแผนประเพณี ทัง้รูปแบบของเจดีย ์อโุบสถ 
วิหาร ประกอบดว้ย 

 -กลุ่มวัดทีม่ีกำรสร้ำงใหม่ทีไ่ด้รับแรงบันดำลใจมำจำกเจดียท์ีเ่ป็นแบบแผนประเพณีไทย  
- กลุม่เจดียท่ี์มีการจ าลองน ารูปแบบมาจากตา่งประเทศ 
- เจดียท่ี์มีการออกแบบใหม ่ทัง้รูปแบบและสีสนั 

- กลุ่มที่เป็นพุทธอุทยำน กลุ่มนี้จะจัดเป็นลักษณะของอุทยานท่ีมีการสรา้งรูปเคารพ เช่น 
พระพทุธรูปขนาดใหญ่ หรือพระเกจิอาจารย ์หรือเป็นเทพในศาสนาตา่งๆ  

- กลุ่มวัดแบบศิลปะร่วมสมัย : อุโบสถ วิหำร รูปแบบใหม่ที่เป็นจิตรนำกำรแห่งสีสัน คือ
กลุม่วดัมีการปรบัปรุงวดัเดิม หรือสรา้งขึน้ใหม ่โดยใหค้วามส าคญักบัเรื่องของสีสนัเป็นหลกั 



๓ 
 

 
 

ประเด็นในการวิเคราะหจ์ะเป็นการน าเสนอตวัอย่างแหล่งท่ีเป็นตวัอย่างเฉพาะตามประเด็นท่ียกมา 
วิเคราะหถ์ึงเรื่องรูปแบบศิลปกรรม ท่ีมา แนวคิดและการออกแบบ และการวิจารณใ์นเรื่องของความ
ถกูตอ้ง เหมาะสมตามหลกัวิชาการทางดา้นศิลปะ การวิพากษ์เรื่องของผลกระทบทัง้ส่วนท่ีดี เช่นเรื่อง
ของการท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวมากขึน้ นักท่องเท่ียวหรือผูแ้สวงบุญเขา้ถึงศาสนาและวฒันธรรม
มากขึน้ วดัและชมุชนมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ แตใ่นสว่นของผลกระทบในเชิงลบ ผูวิ้จยัจะมองเรื่องของ ความ
ถกูตอ้ง เหมาะสม ของรูปแบบศิลปกรรม สถานท่ีตัง้ และรวมถึงวตัถปุระสงคท่ี์สรา้งขึน้เพ่ือการพุทธ
พาณิชย ์เป็นตน้   
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๑ 
วัด : แบบแผนประเพณกีารสร้างจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 
วัด ตามความหมายในพจนานุกรม ของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สถานท่ีทางศาสนา ซึ่งปกติมี

อุโบสถ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เป็นต้น  โดยจะมีค  าอ่ืน ๆ อีกหลายค าท่ีใช้เรียกวัด เช่น 
อาราม อาวาส ค าว่า อาราม  แปลว่า ท่ีเป็นสถานท่ีมายินดี หมายถึง สถานท่ีท่ีท  าให้ผูม้าถึงมีความยินดี มี
ความพอใจ เกิดความร่มเย็น ร่ืนรมยใ์จ  หรือ สวนอนัเป็นท่ีน่ารื่นรมย ์ในทางพระวินยั อารามหมายรวมถึง ส่ิง
ปลกูสรา้งตลอดจนตน้ไม ้สว่นค  าวา่ อาวาส  แปลวา่  ท่ีอยู่  หมายถึง  สถานท่ีอยู่อาศยัของพระสงฆ ์ 

วัด จึงเป็นสถานท่ีทางศาสนาท่ีประกอบดว้ยสิ่งปลกูสรา้ง เพ่ือเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมทางพทุธศาสนา 
และเป็นท่ีจ  าพรรษาของพระภิกษุสามเณร วดัท่ีสรา้งขึน้ตามแบบแผนประเพณีเดิมจะประกอบดว้ย สว่นท่ีเป็น
เขตพุทธาวาส คือ ส่วนท่ีเป็นศาสนสถานและท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น มีเจดีย ์อโุบสถ วิหาร ศาลา
การเปรียญ สว่นท่ี ๒ คือ เขตสงัฆาวาส อนัเป็นเขตท่ีพ านกัจ  าพรรษาของพระภิกษุสามเณร จะประกอบดว้ยหมู่
กฏิุ หอพระไตรปิฎก หอกลอง หอระฆงั เป็นตน้  

 
๑.๑ ทีม่าและความหมายและหน้าทีก่ารใช้งานหลักของสิ่งปลูกสร้างภายในวัด 

องคป์ระกอบหลกัๆ ของวดัโดยทั่วไปท่ีสรา้งขึน้ตามแบบแผนประเพณี ไดแ้ก่ การมีเจดียเ์ป็นประธาน
ของวดั เจดีย์คือท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอนัเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ดา้นหน้าเจดีย์ เป็นวิหาร เป็น
อาคารส  าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหวา่งพระสงฆก์บัชาวบา้น เช่น การท าบญุ ตกับาตร ฟังเทศนฟั์ง
ธรรม มีพระอโุบสถ ส  าหรบัท าสงัฆกรรมของพระสงฆ ์เช่น การบวช การสวดมนต ์นอกจากนีอ้าจมีส่ิงปลกูสรา้ง
เพ่ิมเติม เช่น ศาลาการเปรียญ ส  าหรบัใชเ้ป็นสถานท่ีศึกษาของพระสงฆ์ ต่อมาเมื่ อมีประชาชนมากขึน้ไม่
สามารถท าพิธีกรรมในวิหารได ้จึงมีการสรา้งศาลาการเปรียญใหใ้หญ่ขึน้และกลายเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา และตอ่มากจึงมีการสรา้งอาคารท่ีเรียกวา่อาคารอเนกประสงคเ์กิดขึน้ตามมา รวมทัง้ศาลาสวดศพ เป็น
ตน้ ซึ่งสว่นนีม้ีพฒันาการตามวตัถปุระสงคข์องพิธีกรรมทางศาสนาและตามยคุสมยั นอกจากนีอ้าจจะมีอาคาร
หรือส่ิงปลกูสรา้งเพ่ิมเติมขึน้ เช่น มณฑปหรือวิหารท่ีใชป้ระดิษฐานรูปเคารพท่ีมีความส าคัญและศกัดิ์สิทธ์ิ 
ส  าหรบัใหผู้ค้นไดบ้ชูา เช่น พระพทุธศกัดิสิ์ทธ์ิ รอยพระพทุธบาท เป็นตน้ 

สว่นเขตสงัฆาวาส มีส่ิงปลกูสรา้งส  าหรบัหนา้ท่ีการใชง้านของพระสงฆ ์เป็นหลกัจะประกอบดว้ยหมูก่ฏิุ 
เป็นท่ีจ  าพรรษาของพระสงฆ ์หอพระไตรปิฎก หอกลอง หอระฆงั ส  าหรบับอกเวลา  



๕ 
 

 
 

ขอบเขตของวดัมีการก าหนดขึน้อย่างแน่นอน เพราะการสรา้งวดัแตล่ะวดัตอ้งของพระบรมราชานญุาต
จากพระมหากษัตริย์ เพราะวัดหรือขอบเขตของวดัตอ้งมีการประกาศเป็นเขตวิสุงคามสีมา คือ เป็นพื้นท่ี
ทางศานสนาท่ีเป็นส่วนของศาสนจักร การสรา้งวดัจึงถือเป็นการขอแบ่งแผ่นดินของพระมหากษัตริยม์าอยู่ใน
เขตศาสนจกัร  วดัจึงตอ้งมีการประกาศเขตวิสงุคามสีมา มีการก าหนดขอบเขตของวดัชดัเจน โดยเฉพาะสว่นท่ี
เป็นพระอโุบสถท่ีมีการปักใบสีมา ฝังลกูนิมิต นอกจากนัน้วดัยังมีก  าแพงวดัลอ้มรอบ เป็นตน้ 

ท่ีมาและความหมายของเจดีย ์
ส  าหรบัค  าวา่เจดีย ์มีท่ีมาจากศพัทเ์ดิม คือ 
สตปูะหรือสถูป (stūpa) : ค  า stūpa  เป็น
ค  าภาษาสนัสกฤต ตรงกบัค  าวา่ stūpa ใน
ภาษาบาลี หมายถึง “พูนดิน” คือเนินดิน
เหนือหลุมฝังศพหรือกระดูกผู้วายชนม ์ 
ของบุคคลท่ีควรแก่การเคารพบูชา  อัน
เป็นตน้ก าเนิดของแนวคิดและคติการสรา้ง
เจดีย ์ในความหมายเดิม ของสถูปมาจาก
เนินดินหลุมฝังศพ อันเป็นวฒันธรรมท่ีมี
มาแลว้ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร ์เมื่อ

มีผูต้ายท่ีเป็นคนส าคญั ก็จะมีการสรา้งสญัลกัษณ ์เช่น การปักฉัตร มีการสรา้งรัว้ลอ้มรอบ เพ่ือการบูชาผูต้าย 
เมื่อมีวัฒนธรรมทางศาสนาเกิดขึน้ จึงมีการไป มีความต้องการบูชาพระพุทธเจ้า จึงมีการน าพระบรม
สารีริกธาตมุาบชูาและมีการยืมแนวความคิดเรื่องสถูปมาใช ้จึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตไุวใ้นสถูปนั้นอนัเป็น
ท่ีมาของการสรา้งสถูปเพ่ือเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ในเวลาต่อมา และสถูปได ้จึงกลายมาเป็นสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิในพุทธศาสนา สถานท่ีอนัควรแก่การเคารพบูชา ซึ่งในภายหลังจึงมีอีกค  าหนึ่งท่ีใช้เรียกแทน คือ 
“เจดีย”์ เรียกต่างกันออกไป เช่น เจติยะ (chetiya) (ภาษาบาลี) หรือ ไจตยะ (chaitaya)  (ภาษาสันสกฤต) 
หมายถึงสิ่งเตือนใจ (ใหร้ะลึกถึงพระพทุธเจา้) หรือท่ีอนัควรแก่การเคารพบูชา ซึ่งในไทยเรานิยมใชค้  าว่า เจดีย ์
มากกวา่ค  าวา่สถปู๑  

ตวัอย่างของสถปูรุน่แรกๆ ท่ีพบหลกัฐานและเหลืออยู่ ไดแ้ก่ กลุม่สถปู เมืองสาญจี ประเทศอินเดีย ท่ีมี
อายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษท่ี ๓-๔ (รูปที ่๑ ) 

                                                             
๑ อ่านรายละเอียดใน ศกัด์ิชยั สายสงิห.์ “เจดียใ์นประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา, กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, ๒๕๖๐, หนา้ ๑๑-๑๒. 

 
รูปที ่๑ สถูปสาญจี ประเทศอินเดีย 
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๑.๒ พัฒนาการและรูปแบบของการสร้างวัด 
หลกัฐานการสรา้งวดันัน้มีมาแลว้ตัง้แต่มีการรบัวฒันธรรมทางศาสนาในยุคแรกเริ่มท่ีมีการรบัเขา้มา

จากอินเดียในสมัยทวารวดี ตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ เป็นตน้มา แต่หลักฐานทางโบราณคดีและงาน
ศิลปกรรมท่ีเหลืออยู่คอ่นขา้งนอ้ยมาก ส่วนใหญ่เหลือเพียงซากโบราณสถานท่ีเป็นสว่นฐานเจดีย ์จึงท าใหไ้ม่
สามารถศกึษาองคป์ระกอบของศาสนสถานในสมยันีไ้ดช้ดัเจนนกั จึงศกึษาไดเ้ฉพาะรูปแบบของเจดียเ์ท่านัน้ 

 หลกัฐานเรื่องรูปแบบของวดัมาปรากฏอย่างชดัเจน ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี ๑๙ เป็นตน้มา ตัง้แตใ่นสมยั
สุโขทัย ล้านนา เมื่อมีการรับวัฒนธรรมทางศาสนาจากลังการและพุกาม รูปแบบของวัด โดยทั่ วไปจะ
ประกอบดว้ย เจดียเ์ป็นประธาน มีวิหารอยู่ดา้นหนา้ สว่นอโุบสถนัน้อยู่ในต  าแหน่งไหนก็ไดไ้มไ่ดอ้ยู่ในแนวแกน
หลกัของวดั มีการแบ่งเขตพทุธาวาสและสงัฆาวาสชดัเจน พทุธาวาสจะมีส่ิงปลกูสรา้งท่ีมั่นคงถาวรกวา่เช่นการ
ก่ออิฐถือปนู สว่นเขตสงัฆาวาสก่อสรา้งดว้ยไมเ้ป็นหลกัจึงไมเ่หลือหลกัฐานใหศ้กึษา สว่นใหญ่ในสมยัอยุธยา
ตอนตน้จะมีแผนผังวดัท่ีซับซอ้นขึน้เพราะไดร้บัอิทธิพลศิลปะเขมร มีแนวความคิดเรื่องความเป็นศนูยก์ลาง
จักรวาลแทรกอยู่ดว้ย จึงมีการสรา้งเจดียท์รงปรางคเ์ป็นประธาน มีระเบียงคดลอ้มรอบ  ดา้นหนา้เป็นวิหาร
หลวงและดา้นหลงัเป็นอโุบสถ เป็นตน้ แต่พอถึงสมยัอยุธยาตอนกลางก็จะเป็นแบบสโุขทัยกับลา้นนา คือ มี
เจดียก์บัวิหารเป็นหลกั 

คตินิยมในการสรา้งวดัเริ่มเปลี่ยนไปในสมยัอยธุยาตอนปลาย ท่ีความนิยมในการสรา้งเจดียล์ดนอ้ยลง 
เจดียไ์ม่ใช่ประธานของวดั หวัใจส  าคญัของวดักลบัเป็นอโุบสถแทน คือ การสรา้งวดั ใชพ้ระอโุบสถเป็นอาคาร
ประธาน อาคารอย่างอ่ืน หรือเจดียจ์ะมีหรือไม่มีก็ได ้ประเพณีนีไ้ดส้ืบทอดมาจนถึงสมยัรตันโกสินทร ์ท่ีการ
สรา้งวดัไม่มีเจดียก์็ได ้แต่มีการใชอ้โุบสถเป็นหลกั รองลงมาคือ วิหาร ศาลาการเปรียญ เจดียจ์ะมีการสรา้ง
เฉพาะบางวดัเท่านัน้ 

พัฒนาการของวิหารก็เช่นเดียวกัน เมื่อความส าคญัอยู่กับอโุบสถ วิหารก็ลดความส าคัญลง โดยมี
ขอ้สงัเกตวา่ในภาคกลางเมื่อประชาชนเริ่มมีจ  านวนคนมากขึน้ การท าพิธีกรรมในวิหารไมเ่พียงพอ จึงตอ้งมีการ
สรา้งศาลาขนาดใหญ่เกิดขึน้ส  าหรบัท าพิธีกรรม อนัเป็นท่ีมาของศาลาการเปรียญท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้เพ่ือใชเ้ป็นท่ี
เรียนและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วิหารไดล้ดหนา้ท่ีกลายมาเป็นอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปและรูป
เคารพศกัดิ์สิทธ์ิแทน ต่อมาศาลาการเปรียญก็อาจไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา จึงมีการสรา้งศาลาอเนกประสงคข์ึน้เพ่ือปรบัหนา้ท่ีการใชง้านใหเ้หมาะสมกับพิธีกรรมทางศาสนา 
อย่างไรก็ตาม ในภาคเหนือยงัคงรกัษาแบบแผนประเพณีเดิมอยู่ คือ การประกอบพิธีกรรมในวิหาร 
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๑.๓ รูปแบบศิลปกรรมของวัด 
นอกจากรูปแบบแผนผงัและองคป์ระกอบของวดัจะเป็นแบบแผนประเพณีท่ีสืบตอ่กนัมาแลว้ รูปแบบ

ศิลปกรรมของวดัยงัมีระเบียบแบบแผนท่ีสืบทอดกนัมาดว้ยเช่นกนั จึงมกัเรียกวา่ “ศิลปะแบบไทยประเพณี” จะ
ขอกลา่วถึงเฉพาะอาคารหลกัของวดั คือ เจดีย ์อโุบสถ และวิหาร ไดแ้ก่ 

เจดีย ์คือท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุเป็นท่ีอันควรแก่การเคารพบูชาและมีการสรา้งมาแลว้ตั้งแต่
ศาสนาเขา้มาประดิษฐานในดินแดนไทยในสมยัทวารวดี และมีการสรา้งสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั รูปแบบของ
เจดีย์มีท่ีมาจากอินเดีย ลงักา และพุกาม เจดีย์มีอยู่ ๒ ตระกูล คือ เจดีย์ทรงระฆัง (รูปที่ ๒) และเจดีย์ทรง
ปราสาท (รูปที ่๓) แต่จะมีส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกันไปตามยุคสมยั และการสรา้งเจดียน์ั้น
สรา้งควบคูก่บัการสรา้งวดัมาทกุยคุทสุมยั จนกระทั่งถึงสมยัอยธุยาตอนปลาย เจดียป์ระธานไดล้ดความส าคญั
ลงบ้าง แต่กลบัใหค้วามส าคญักับอโุบสถมากกว่า การสรา้งวดั หมายถึงการมีพระอโุบสถ เป็นตน้ จนมาถึง
สมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ กลบัมาสรา้งเจดียอี์กครัง้หนึ่งแต่ก็มีเพียงบางวดัท่ีมีความส าคญั เท่านั้น และการ
สรา้งเจดียห์มดไปในสมยัรชักาลท่ี ๕ ในเวลาต่อมาการสรา้งวดันอ้ยลง และเป็นวดัระดบัชุมชนท่ีมีการสรา้ง
กนัเอง ไมป่รากฏวา่มีความนิยมในการสรา้งเจดียแ์ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที ่๒ เจดีย์ทรงระฆงั วดัชา้งลอ้ม  
เมืองศรีสชันาลยั 

รูปที ่๓  เจดีย์ทรงปราสาทยอด วดัป่าสกั  
เมืองเชียงแสน 



๘ 
 

 
 

อุโบสถ (รูปที่ ๔) แต่เดิมในสมัยสโุขทัยและลา้นนา จะเป็น
อาคารขนาดเล็ก และไมจ่  าเป็นตอ้งอยู่ในแนวแกนหลกัของวดั เพราะ
ใหค้วามส าคัญกับการท าสงัฆกรรมของพระสงฆ์ เช่น การบวช การ
สวดปาฏิโมกข ์และบางวดัอาจไม่มี แต่จะท าสงัฆกรรมร่วมกับวดัอ่ืน 
หรือในลา้นนาอาจท าสงัฆกรรมในวิหารก็มี อโุบสถมีความส าคญัมาก
ขึน้ในสมยัอยธุยาตอนตน้ เป็นตน้มากและมีความส าคญัมากขึน้เรื่อยๆ 
ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ท่ีเป็นแกนหลกัของวดั มีขนาดใหญ่และลด
ความส าคญัของเจดียแ์ละวิหารลง คติการสรา้งและรูปแบบนีส้ืบทอด
มาจนถึงสมยัรตันโกสินทร ์

 
 

วิหาร (รูปที่ ๕) ตามความหมายเดิม คือ วัด 
ต่อมาใช้เฉพาะอาคารท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนาระหว่าง
พระกับพุทธศาสนิกชน วิหารจึงมักสรา้งคู่กับเจดีย์ อยู่
ดา้นหนา้ ภายในจะประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน และ
มีท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตอ่มาเมื่อมีความนิยมให้
ความส าคญักบัอโุบสถมากขึน้ วิหารจึงถกูลดความส าคญั
ลงและกลายเป็นสถานท่ีเก็บพระพุทธรูป หรือศาสนวตัถุ
อ่ืนๆ แทน 

รูปแบบของ อโุบสถและวิหาร มีลกัษณะเดียวกัน 
คือ เป็นอาคารหลงัคาคลุ่ม ท่ีตอ้งมีหลงัคาซอ้นหลายชั้น 
ตามคติ พระพุทธเจา้ตอ้งประทับในอาคารทรงปราสาท 
คือ เรือนซอ้นชั้น ตอ้งมีงานประดบัตกแต่ง องคป์ระกอบ
ของหลังคา เช่น มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน
ประดบัลวดลายจ าพวก ไมแ้กะสลกั ลงรกัปิดทองประดบั
กระจก (รูปที่ ๖) ประตหูนา้ตา่งประดบัซุม้ประต ูภายใน 
มีงานประดบัตกแต่งผนัง เช่น งานจิตรกรรมฝาผนัง เป็น
ตน้    

 

 
รูปที่ ๔ พระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพฯ 

 
รูปที ่๕ วหิารพระศรีศากยมนุ ีวดัสทุศันเ์พทวราราม กรุงเทพฯ 

 
รูปที่ ๖ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม
กรุงเทพฯ 



๙ 
 

 
 

๑.๔ แนวคดิและคติการสร้างวัด 
นอกจากความหมายและหน้าท่ี

การใชง้านของสิ่งปลกูสรา้งภายในวดัและ 
รูปแบบ แผนผงั และลกัษณะของอาคารส่ิง
ปลกูสรา้งเหล่านีย้ังอิงกบัคติความเช่ือทาง
ศาสนา รวมอยู่ดว้ย เช่น เรื่องของความเป็น 
ศนูยก์ลางจักรวาล ตามความเช่ือท่ีสืบทอด
มาจากวัฒนธรรมทางศาสนา โดยเฉพาะ
ฮินดู ถือว่า การสถาปนาอาณาจักร เมือง
หลวงหรือเมืองส  าคญั ตอ้งมีการสถาปนา
ความเป็นศนูยก์ลางจกัรวาล ตามความเช่ือ
ของศาสนาฮินด ูคือ เขาพระสเุมรุ อนัเป็นท่ี

สถิตของเทพเจา้ ซึ่งเท่ากับการสรา้งเขาหรือปราสาทเพ่ือเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้ท่ีอญัเชิญจากสวรรคม์ายังโลก
มนุษย ์ ในทางพุทธศาสนามีความเช่ือเรื่องความเป็นศนูยก์ลางจกัรวาลเช่นเดียวกัน ในความหมายโดยทั่วไป 
คือ ท่ีใดมีพระพุทธเจา้ ท่ีนั่นคือศูนยก์ลางจักรวาล เพราะฉะนั้น เมื่อมีการสรา้งเมือง ก็จะมีการสถาปนาวัด
ส  าคญัท่ีคู่กับการสรา้งเมือง เพ่ือประดิษฐานมหาธาตปุระจ าเมือง จึงกลายมาเป็นวดัมหาธาต ุในภาคกลาง
นิยมใช ้วดัมหาธาต ุวดัพระศรีมหาธาต ุและวดัพระศรีรตันมหาธาต ุในภาคเหนือละภาคอีสาน ใช ้วดัพระธาต ุ
สว่นในภาคใตใ้ช ้วดัพระบรมธาต ุ 

นอกจากคติเรื่องความเป็นมหาธาตปุระจ าเมืองและเป็นศนูยก์ลางจักรวาล ยังมีการออกแบบแผนผงั
ของวัดท่ีอิงกับคติความเช่ือในศาสนาฮินดู เช่น การสรา้งเจดีย์ทรงปรางคท่ี์บรรจุพระบรมสารีริกธาตเุป็น
ประธานของวดั ในลกัษณะของปราสาทหรือเขาพระสเุมรุ มีเจดียป์ระจ ามมุทั้ง ๔ เปรียบเทียบกบัทวีปทั้ง ๔ มี
ระเบียงคดลอ้มรอบ หมายถึงก าแพงจกัรวาล เป็นตน้ ตวัอย่างวดัท่ีพบในสมยัอยธุยาตอนตน้ เช่น วดัมหาธาต ุ
วดัพระราม วดัราชบูรณะ หรือในสมัยรตันโกสินทร ์เช่น วดัอรุณราชวราราม (รูปที่ ๗) ท่ีไดน้  ารูปแบบและ
แผนผงัมาจากสมยัอยธุยามาใช ้ 
 

 
รูปที ่๗ วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ 



๑๐ 
 

 
 

แต่ในบางคติโดยเฉพาะทางภาคเหนือ มกัจะสรา้งพระธาตุ
ประจ าเมืองไวต้ามเนินเขาใกลเ้มือง สว่นใหญ่นิยมเจดียท์รงระฆงั ท่ี
เรียกวา่พระธาต ุในลกัษณะนีจ้ะใชใ้นความหมายของเจดียจ์ฬุามณี 
ซึ่งอยู่บนสวรรคช์ั้นดาวดึงส ์สวรรคช์ั้นดาวดึงส ์คือ สวรรคช์ัน้สงูสดุ
ตามความเช่ือของชาวพุทธ เทียบเท่ากับความเป็นศูนย์กลาง
จักรวาล เช่นเดียวกัน เช่น พระธาตดุอยสุเทพ (รูปที่ ๘) พระธาตุ
ล  าปางหลวง (รูปที ่๙) พระธาตชุ่อแฮ พระธาตแุช่แหง้ เป็นตน้ และ
ส่วนหนึ่งของการออกแบบแผนผังก็มีการอิงกับคติการสรา้งเรื่อง
ความเป็นสวรรคแ์ละศนูย์กลางจักรวาล ตัวอย่าง เช่น วัดพระธาตุ
ล  าปางหลวงท่ีการสร้างอยู่บนเนิน มีการสร้างบันไดนาคจาก
ดา้นล่างสู่เบื ้องบน สะพานนาคในทางคติความเช่ือเปรียบเสมือน

สะพานรุง้ เช่ือมระหว่างโลกมนุษยก์ับสวรรค ์ทางเขา้วดัมีปราสาทและมีระเบียงคดลอ้มรอบ ในความหมาย
ของก าแพงจกัรวาล สว่นทางเขา้ท่ีเป็นปราสาทหรือซุม้ประตโูขง เม่ือผา่นเขา้ไปเสมือนเขา้สูด่ินแดนศกัดิสิ์ทธ์ิคอื
สรวงสวรรค ์รอบๆ เจดียแ์ละวิหารเป็นลานทราย ในความหมายของทะเลสีทนัดร ส  าหรบัตวัเจดียห์รือพระธาต ุ
นกัวิชาการบางท่านตีความว่า เป็นเขาพระสเุมรุ ซึ่งในกรณีนีไ้ม่น่าจะถกูตอ้งนัก เพราะ เจดีย ์คือท่ีบรรจุพระ
บรมสารีริกธาต ุดงันัน้ในความหมายท่ีสนันิษฐานได ้น่าจะหมายถึง เจดียจ์ุฬามณี ท่ีอยู่บนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
ในความหมายของศนูยก์ลางจกัรวาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่๘ พระธาตดุอยสเุทพ เชียงใหม่ 

 
รูปที ่๙  วดัพระธาตลุ าปางหลวง อ. เกาะคา จ. ล าปาง 



๑๑ 
 

 
 

 
นอกจากเจดียแ์ลว้ รูปแบบของอาคารก็ตอ้งสรา้งตามคติ

เช่นเดียวกัน เช่น อาคารส  าคัญ  ทั้งอุโบสถ วิหาร หอไตร ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนา สว่นใหญ่ตอ้งมีหลงัคาซอ้นชัน้ หลายชัน้ 
ในความหมายของเรือนฐานันดรสูง (รูปที่ ๑๐) เป็นขอ้ก าหนด
ของคติความเช่ือท่ีว่าเป็นเรือนส  าหรับผูม้ีสถานะเป็น เทพเจ้า 
พระพทุธเจา้และพระมหากษัตริย ์ดงันั้นหลงัคาของอาคารจึงตอ้ง
เป็นหลงัคาซอ้นชั้นมากกวา่ ๑ ชั้นขึน้ไป การซอ้นชัน้นั้นมีทัง้ซอ้น
ชั้นในแนวนอน คือ อุโบสถ วิหารโดยทั่วไป กับการซ้อนชั้นใน
แนวตั้งท่ีเรียกว่า เรือนยอด คือ ยอดของมณฑป ธรรมาสน ์
ปราสาทราชมณเฑียรท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ซุม้ประตหูนา้ต่างตอ้งมีงานประดบัตกแต่ง เป็น ยอด
ปราสาทเช่นเดียวกัน เช่น ประตูทางเขา้ มีซุม้ประตท่ีูเป็นเรือน

ยอด เช่น ในภาคเหนือ เรียกซุม้ประตโูขง ประตหูนา้ต่างอาคาร ก็ประดบัซุม้ เช่นเดียวกนั มีทั้งซุม้ทรงปราสาท
และทรงบรรพแถลง  

 
ตัวอย่างวัดทีม่ีการออกแบบตามแบบแผนประเพณี  
พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพระอารามหลวงชั้นเอก ท่ีเป็นวดัท่ีพระมหากษัตริย์

ทรงสถาปนา เช่น วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม วดัสทุัศนเทพวราราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเทพธิดาราม วัดเหล่านี ้ยังคงรักษาระเบียบแบบแผนเดิมตาม
แนวคิดและคติการสรา้งไวอ้ย่างดีมาก นับเป็นตวัอย่างของการออกแบบทัง้เรื่องของแผนผงัและรูปแบบอาคาร  
นอกจากนีย้ังมีการอนุรกัษ์อย่างดีรวมทั้งมีการจัดการสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมท่ีดี ซึ่งตวัอย่างวดัท่ียัง
อนรุกัษ์ศิลปกรรมและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมไวใ้นระดบัดีมากนัน้เหลืออยู่นอ้ยอย่างมาก  

 
 
 
 
 

 

 
รูปที ่๑๐ พระอโุบสถ วดัราชนดัดาราม กรุงเทพฯ 



๑๒ 
 

 
 

วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพฯ  
 วดัสทุัศนเทพวราราม (รูปที่ ๑๑) เป็น

พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬ าโลก
มหาราชทรงมีพระราชด  าริสรา้งพระวิหารขึน้ในปี 
พ.ศ. ๒๓๕๐ เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระศรีศากย
มุนี ท่ีอัญ เชิญมาจากวิหารหลวงวัดมหาธาต ุ
สโุขทยั๒ การก่อสรา้งเริ่มจากการก่อพืน้พระวิหาร
และฐานพระ เพ่ือยกพระศรีศากยมนีุขึน้ท่ีใหท้ัน
ในปี พ.ศ. ๒๓๕๒ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจฬุาโลกซึ่งก  าลงัประชวรอยู่ใกลส้วรรคต๓ 

 
 

 
 
                                                             

๒ ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน พระครูวิจิตรการโกศล (สงดั ญาณพโล), ประวตัิวัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพศิ์วพร, ๒๕๑๖), หนา้ ๔. 

๓ เรื่องเดียวกนั, หนา้ ๘.  

 
รูปที ่๑๑ วดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 

  
แผนผงั วดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 
ทีม่า : Lanpo 

รูปที ่๑๒ วดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 
ทีม่า : King. Kapook.com 



๑๓ 
 

 
 

การตีความเกี่ยวกับการออกแบบอาคารวัด 
การออกแบบอาคารท่ีต้องการแสดงให้สถานท่ีนี้เป็น

สวรรคช์ั้นดาวดึงส ์กล่าวคือ พระระเบียงคดแทนสัญลักษณ์ของ
ก าแพงจักรวาลหรือเขาสตัตบริภณัฑ์ท่ีลอ้มรอบเขาพระสุเมรุ ตัว
วิหารหลวงเปรียบเสมือนเขาพระสเุมรุ ศาลารายทั้งสี่มมุพระวิหาร
หลวงเปรียบเสมือนทวีปทัง้ ๔  (แผนผงัและรูปที ่๑๒) 

ส่วนถะจีนท่ีตั้งบนลานประทักษิณล้อมรอบพระวิหาร 
จ  านวน ๒๘ องค ์(รูปที่ ๑๓) นั้นน่าจะใช้ในความหมายของ “อา
กาสัฏฐวิมาน” (วิมานของเทวดาท่ีลอยอยู่ในอากาศ)๔ หรืออาจ
หมายถึง พระอดีตพทุธเจา้ ๒๘ พระองค์๕ และขณะเดียว กนัภายใน
วิหารแสดงจิตรกรรมเรื่องราวในไตรภมูิ โดยเฉพาะท่ีเสาทั้ง ๘ ตน้ 
และเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าชั้นสงูสดุของสวรรค ์แสดงเฉพาะสวรรคช์ั้น
ดาวดึงส ์ไม่เขียนเรื่องของสวรรคท่ี์สงูไปกวา่นี ้ดว้ยเหตท่ีุตอ้งการจะ
แสดงใหเ้ห็นวา่ภายในอาคารเป็นสวรรคช์ัน้ดาวดงึสอ์นัเป็นท่ีเทศนา

โปรดพุทธมารดา ยงัแสดงเรื่องราวไวท่ี้ 
คอสอง ด้านทิศตะวันออกเป็นภาพ
พระพุทธเจ้าเทศนาโปรดพุทธมารดา 
ดา้นทิศตะวนัตกเป็นเจดียจ์ุฬามณีและ
ตน้ปาริชาติ  

ดว้ยเหตุนี ้เองแนวความคิด
ในการออกแบบอาคารหน้าบันท่ีเป็น
พระอินทรท์รงช้างเอราวณั (รูปที่ ๑๔) 
และสัมพันธ์กับช่ือวดัว่า “สุทัศน์ฯ” ซึ่ง
เป็นช่ือเมืองสุทัสสนะนคร อนัเป็นพระ

นครหลวงของพระอินทรท่ี์อยู่บนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ลกัษณะนีไ้ดป้รากฏเช่นกนัท่ีพระปรางคว์ดัอรุณราชวราราม 
                                                             

๔ เสมอชยั พนูสวุรรณ, สัญลักษณใ์นงานจติรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๙), หนา้ ๑๓๖. 

๕ ศกัด์ิชยั สายสงิห ์, “สถาปัตยกรรม” สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนยก์ลางจกัรวาลศูนยก์ลางพระ
นคร, กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานครจัดพิมพ,์ ๒๕๔๙, หนา้ ๖๘. 

 
รูปที่ ๑๓ ถะ รอบวิหารพระศรีศากยมุนี วดัสุทศัน
เทพวราราม กรุงเทพฯ 

 
รูปที ่๑๔ หนา้บนัวหิารพระศรีศากยมนุ ี วดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 



๑๔ 
 

 
 

ท่ีมีการประดบัเรือนธาตดุว้ยพระอินทรท์รงชา้งเอราวณั อนัเป็นคติท่ีสอดคลอ้งกนัท่ีวา่ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นดว้ย
วา่กรุงเทพฯ เป็นเมืองของเทวดา และเทวดาสงูสดุในทางพทุธศาสนา คือ พระอินทร ์ 

ส่วนพระอุโบสถท่ีวางตัวตามแนวตะวันออก 
ตะวนัตกนั้นท่ีหนา้บันประดบัดว้ย ดา้นทิศตะวนัออกเป็น
พระอาทิตยท์รงรถเทียมดว้ยราชสีห ์และดา้นทิศตะวนัตก
เป็นพระจนัทรท์รงราชรถเทียมดว้ยมา้ อนัถือเป็นทางโคจร
ของพระอาทิตย์และพระจันทร ์เปรียบเสมือนเรื่องราวท่ี
กลา่วไวใ้นไตรภมูิ ซึ่งตีความว่าพระอโุบสถเปรียบ เสมือน
ชมพทูวีป๖ (รูปที ่๑๕) 

อย่างไรก็ตาม สว่นของมขุท่ีย่ืนออกมาดา้นหนา้
เป็นงานท่ีสรา้งเพ่ิมเติมขึน้ใหม่ในสมยัรชักาลท่ี ๔ ท่ีมีการ
ประดบัพระนารายณ์ทรงครุฑอนัเป็นคติดั้งเดิมของการ
สรา้งอาคารแบบประเพณีนิยมท่ีสืบทอดมาจากศิลปะ
อยธุยา 

พระอโุบสถเป็นอาคารท่ีสถาปนาขึน้ในรชักาลท่ี 
๓ มีรูปแบบท่ีเป็นแบบประเพณีนิยม คือ อาคารอย่างไทย

ท่ีมีมาแตเ่ดิม สว่นหนา้บนั มีนาคล ายอง ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์ซึ่งโดยหลกัฐานการก่อสรา้งทั่วไปของ
วดัท่ีสถาปนาขึน้ใหม่ในสมยัรชักาลท่ี ๓ นั้นจะเป็นอาคารแบบพระราชนิยมอย่างจีน จึงมีขอ้สงัเกตคือ วดัท่ี
สรา้งขึน้ใหม่ หรือบรูณะใหมห่มดทั้งวดั และวดัท่ีสรา้งขึน้โดยขนุนางต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพระราชนิยม 
สว่นวดัท่ีมีการสรา้งเพ่ิมเติมในท่ีวดัเดิมท่ีเคยมีอาคารแบบประเพณีนิยมอยู่แลว้ก็จะสรา้งตามแบบประเพณี
นิยม เช่น พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลังคลาราม พระอุโบสถ วดัอรุณราชวราราม  พระ
อโุบสถ วดัสทุศันเทพวราราม เป็นตน้  

แม้ว่าพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม จะเป็นอาคารแบบประเพณีนิยมยังคงปรากฏลักษณะ
โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมในรชักาลท่ี ๓ ท่ีส  าคญัคือ เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีเสาพาไลแท่งสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ่อนัเป็นตวัรองรบัน า้หนัก เสาไมย่่อมมุ และไม่ประดบับัวหัวเสา ตวัเสานีเ้องท่ีเป็นส่วนหนึ่งท่ีท  าใหม้ีการ
สรา้งอาคารขนาดใหญ่ ทัง้กวา้งและสงู และมีความมั่นคงแขง็แรง 

                                                             
๖ เสมอชยั พนูสวุรรณ, สัญลักษณใ์นงานจติรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๔, หนา้ ๗๐.  

 
รูปที ่๑๕ พระอุโบสถ วดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 



๑๕ 
 

 
 

พระอโุบสถวางตวัตามแนวทิศตะวนัออกตก หน้าบันประดบัดว้ยพระอาทิตยแ์ละพระจันทร ์ตีความ
ตามทิศทางวงโคจรรอบเขาพระสเุมรุ คือ พระวิหารหลวง พระอโุบสถจึงหมายถึงชมพทูวีปดงัไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ 

การอนุรักษ ์
สว่นท่ีนบัว่ามีการอนุรกัษ์ไวไ้ดด้ีท่ีสดุ คือ การอนุรกัษ์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและแนวความคิดใน

การสรา้ง เพราะวดันี้มีวตัถุประสงคท่ี์ส  าคัญ คือ การสรา้งให้เป็นศูนย์กลางจักรวาล ท่ีมีองคป์ระกอบทาง
แผนผงัและอาคารทุกสว่นยังคงอยู่มากท่ีสดุ เช่น วิหารพระศรีศากยมนีุท่ีเปรียบเสมือนศนูยก์ลางจักรวาล มี
ระเบียงคดท่ีเปรียบเสมือนก าแพงจกัรวาล สว่นพระอโุบสถเหมือนกบัเป็นชมพูทวีป นอกจากนีย้ังมีสว่นท่ีเป็น
สตัตมหาสถานซึ่งเป็นแนวพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวยังคงปรากฏอยู่อย่าง
ครบถว้นสมบรูณ ์หรือแมแ้ตอ่งคป์ระกอบของอาคารสว่นอ่ืนๆ ก็ยังรกัษาสภาพของความเป็นวดัไดอ้ย่างดีมาก 
เช่น เขตสงัฆาวาสท่ีเป็นหมู่กุฏิสงฆ ์ศาลาการเปรียญ หอไตร หอกลอง ทางเดินมีระบบระเบียบ ไม่มีการใช้
พืน้ท่ีจอดรถหรือขายของ และอาคารทกุหลงัไดร้บัการบรูณะตามรูปแบบเดิมทกุประการ  

รวมทั้งส่วนภายในอาคารท่ีมีงานจิตรกรรมท่ีมี ช่ือเสียงมาก ได้แก่  ในวิหารมี จิตรกรรมเรื่อง 
ไตรภมูิโลกสณัฐานและประวตัิของพระอดีตพุทธเจ้า (รูปที่ ๑๖)  และท่ีพระอโุบสถเป็นพุทธประวตัิกับเรื่อง
ประวตัิของพระปัจเจกพทุธเจา้ (รูปที ่๑๗) 

 

 

รูปที่ ๑๖ ประวตัิพระอดีตพุทธเจ้าในวิหาร วดัสุทัศน
เทพวราราม กรุงเทพฯ 

รูปที ่๑๗ ปัจเจกพุทธเจา้ ในพระอุโบสถ วดัสทุศันเทพว
ราราม กรุงเทพฯ 



๑๖ 
 

 
 

วัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (รูปที ่

๑๘) สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลท่ี ๕ โดยมีสมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ ากรมพระยาน ริศรานุวัด ติ วงศ์ ท รง
ออกแบบและควบคมุการก่อสรา้งดว้ยพระองค์
เอง๗ จดัเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดวัดหนึ่ง ในเรื่องของการออกแบบท่ีเป็น
อาคารจัตรุมขุ และท่ีส  าคญัคือการใชว้สัดท่ีุเป็น
หินอ่อนจากประเทศอิตาลี  แนวคิดในการ
ออกแบบถือเป็นการผสมผสานระหวา่งรูปแบบท่ี

เป็นแบบแผนประเพณีของศิลปะตะวนัออกและแนวคิดแบบตะวนัตก  
ในสว่นท่ีเป็นแรงบนัดาลใจจากศิลปะแบบไทยประเพณี ไดแ้ก่ อาคารท่ีมีหลงัคาซอ้นชัน้ เครื่องล  ายอง 

มีไขรา ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์นาคล ายอง หนา้บันประดบัลวดลายอย่างไทย ในสว่นท่ีเป็นแรงบนัดาลใจจาก
ศิลปะเขมร ซึ่งเป็นพระราชนิยมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ไดแ้ก่ การมีระเบียงคด 
ลกัษณะของระเบียงคด หลงัคามงุกระเบือ้งกะบ ู(กระเบือ้งลอนหรือกระเบือ้งกาบกลว้ย) ลกัษณะของกรอบ
และซุม้ประต ูหนา้ต่างเป็นแบบเขมร รวมทั้งการประดบัสิงห์คูห่นา้บันได ท่ีมีรูปแบบของสิงหแ์ละการประดบั
ลกัษณะเดียวกับท่ีพบตามปราสาทเขมร ส่วนท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะตะวันตก ไดแ้ก่ การใชว้สัดท่ีุเป็นหินอ่อน
น าเขา้มาจากประเทศอิตาลี การประดบัพระจกสีเหนือกรอบหน้าต่าง เพ่ือใหแ้สงเขา้มาในพระอโุบสถแบบ
เดียวกับโบสถใ์นคริสตศ์าสนา แต่ใชล้วดลายอย่างไทย ซึ่งแนวความคิดในการออกแบบนี ้ไม่ใช่เฉพาะเพียง
พระอโุบสถเท่านั้น แตม่ีการออกแบบโดยรวมทั้งวดั มีระบบแผนผงัท่ีมีระเบียบแบบแผน ท าใหบ้รรยากาศของ
วดัเป็นพทุธสถานอนัรม่ร่ืนอย่างย่ิง 

รูปแบบศิลปกรรมพระอโุบสถเป็นอาคารแบบจัตรุมขุแบบไทยประเพณี หลงัคาซอ้นลดหลั่นกนัหลาย
ชัน้ หลงัคาเป็นเครื่องล  ายอง มีไขรา ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์นาคล ายอง หนา้บันเป็นงานไมแ้กะสลกัลงรกัปิด
ทอง (ภาพที่) ประดับกระจกสีประดับลวดลายอย่างไทย ดา้นทิศตะวนัออกเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ 
ลอ้มรอบดว้ยเหล่าเทวดา ดา้นทิศใตเ้ป็นรูปสีมาลอ้มรอบดว้ยกระหนกเปลว ดา้นทิศตะวนัตกเป็นรูปอณุาโลม 
อยู่ในปราสาทลอ้มรอบดว้ยลายกระหนก ดา้นทิศเหนือเป็นพระพรหมทรงหงส ์ 

 

                                                             
๗ กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร ์(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๘๒-๑๘๗. 

 
รูปที ่๑๘ พระอุโบสถ วดัสทุศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 



๑๗ 
 

 
 

 
ลกัษณะส าคญัของโครงสรา้งอาคารและงานประดบัตกแต่งท่ีเพ่ิมเติมต่างไปจากแบบประเพณีนิยม 

คือ การมีเสากลมดา้นหนา้ ตวัเสามีบวัหวัเสาถึง ๓ ชัน้ กรอบและซุม้ประต ูหนา้ตา่งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจาก
ศิลปะเขมร แต่ก็มีการปรบัรูปแบบเป็นอย่างไทย เช่น ซุม้ท่ีเป็นแบบซุ้มเรือนแกว้ เป็นตน้ อีกประการหนึ่งท่ี
ส  าคญัคือ การมีคันทวยรบัน ้าหนัก ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นงานช่างท่ีออกแบบ เพ่ือหนา้ท่ีการใช้งาน โดยการรบั
น า้หนกัอย่างแทจ้ริง ไมใ่ช่งานประดบั เพราะดแูลว้มั่นคงแขง็แรง และเป็นระเบียบแบบแผนจนเป็นลกัษณะเดน่
ท่ีอ่อนชอ้ยสอดคลอ้งกับรวยระกาท่ีทอดลงมาจากส่วนของหลงัคา และท่ีส  าคัญคือ หลงัคายอ้นยุคกลบัไป
น าเอารูปแบบเดิมท่ีนิยมอย่างมากในสมยัอยุธยามาใช ้ไดแ้ก่ การมงุดว้ยกระเบือ้งกาบูท่ีมีกระเบือ้งเชิงชาย
ประดบั (รูปที ่๑๙) 

สว่นของระเบียงคดก็เป็นงานออกแบบท่ีส  าคญั เพราะตามแบบแผนดัง้เดิมนัน้ระเบียงคดจะลอ้มรอบ
สว่นส าคญั ไดแ้ก่ ปรางคป์ระธาน พระวิหาร หรือพระอโุบสถ แต่ท่ีวดัแห่งนี ้แนวระเบียงคดต่อออกไปจากมขุ
ดา้นทิศเหนือและทิศใต ้โดยเวน้มุขดา้นหน้าไว ้ส่วนทา้ยของมขุดา้นหลังซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ประธาน คือ พระพทุธชินราชจ าลองอยู่ภายในระเบียงคด  

งานประดบัตกแต่งท่ีส  าคญัไดแ้ก่ บานประตเูป็นงานไมป้ระดบัดว้ยทวารบาล ซึ่งหล่อจากโลหะเป็น
ยกัษ์และเทวดาถือพระขรรคยื์นเหยียบสิงโต แบบเซ่ียวกางท่ีนิยมในสมยัรชักาลท่ี ๓ มีบางบานเป็นงานอย่าง
ใหม่ คือ รูปเทวดาถือคนัศรและลกูศร น่าจะหมายถึงพระราม ส่วนหนา้ต่างมีฐานเป็นยักษ์แบก ๓ ตน บาน

  
รูปที ่๑๙ หนา้บนัพระอุโบสถ วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม กรุงเทพฯ รูปที ่๒๐ หนา้ตา่ง พระอุโบสถ  

วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม กรุงเทพฯ 



๑๘ 
 

 
 

หนา้ตา่งประดบักระจกสี (stain grass) อย่างศิลปะตะวนัตก แตม่ีลายเป็นรูปเทพนมอย่างไทย (รูปที ่๒๐) สว่น
บานประตรูะเบียงคดเป็นรูปเซ่ียวกางเป็นงานลงรกัปิดทอง๘  

 
ตัวอย่างวดัในภูมิภาค  

วัดพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
 ประวัติความเป็นมาของพระธาตุล าปางหลวง 
  

พระธาตุล  าปางหลวง  (รูปที ่
๒๑) ปรากฏในต านานลา้นนาท่ีคลา้ย
กับต  านานการสรา้งพระธาตุศักดิ์สิทธ์ิ
หรือการสร้างวัดอ่ืนๆ ในล้านนาท่ีมัก
กล่าวเช่ือมโยงเหตุการณ์สมัยเมื่อครั้ง
พุทธกาลตามความเช่ือเรื่องพระเจ้า
เลียบโลก ว่าสถานท่ีท่ีจะสรา้งวัดนั้น
พระพทุธเจา้ไดเ้คยเสดจ็มา  
 ในสว่นของภาคประวตัิศาสตรท่ี์
สืบค้นได้ท่ีสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตรใ์นสมยัอาณาจักรลา้นนา 
มีการกล่าวถึงพระนางจามเทวีไดเ้สด็จ

มาบชูาพระบรมสารีริกธาต ุท่ีพระธาตลุ  าปางหลวงแห่งนี้๙ จนกระทั่งเขา้สูส่มยัอาณาจกัรลา้นนามีเอกสารและ
จารกึกล่าวถึงกษัตริยแ์ละเจา้ผูค้รองเมืองล  าปาง มาบูรณะพระธาตลุ  าปางหลวง เช่น ในปี พ.ศ. ๑๙๙๒ เจา้
เมืองหาญแตท่อ้ง (เจา้เมืองล  าปาง) ไดส้รา้งเจดียค์รอบพระบรมสารีริกธาตกุวา้ง ๙ วา สงู ๑๕ วา และสรา้ง

                                                             
๘ ศกัด์ิชยั สายสงิห,์ พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร,์ พิมพค์รัง้ที่ ๒,  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๖๓), หนา้ ๒๑๓-

๒๒๑. 
๙ เกษม เกาะปินะ. เรยีบเรยีงจากต านานพืน้เมือง, ต านานพระธาตุล าปางหลวง ต านานพระแก้วมรกต ต านาน

เจา้เจด็ตน, พิมพค์รัง้ที่ ๙, (ล  าปาง : วดัพระธาตุล  าปางหลวงจดัพิมพ)์, พ.ศ. ๒๕๑๓, หนา้ ๑๑-๑๖. 

 
รูปที ่๒๑ พระธาตลุ าปางหลวง และพระวหิารหลวงทีต่ ัง้อยูด่า้นหนา้ 



๑๙ 
 

 
 

มณฑปพระพุทธบาทดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต้๑๐ จากรูปแบบศิลปกรรมและประวตัิวดัท่ีสืบคน้ไดจ้ากจารึกท่ี
สอดคลอ้งกนัน่าจะมีอายอุยู่ใยราว ตน้พทุธศตวรรษท่ี ๒๑  
 
 แผนผังวัด กับความเป็นศูนยก์ลางจักรวาล 

 

                                                             
๑๐ เรื่องเดียวกนั, หนา้ ๑๗.  

 

แผนผงัวดัพระธาตลุ าปางหลวง  



๒๐ 
 

 
 

วดัพระธาตลุ  าปางหลวง (รูปที ่๒๒) ตัง้อยู่บนยอดดอย
เตีย้หรือเนินดินท่ีสงูภายในเขตเมืองโบราณท่ีเรียกว่า เมืองลัม
พาง แผนผังวัดประกอบดว้ย องค์พระธาตุล  าปางหลวงเป็น
ประธาน มีพระวิหารหลวงตัง้อยู่ดา้นหนา้ตามแนวแกนหลกั โดย
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีระเบียงคดล้อมรอบเขต
พุทธาวาส ภายในลานประทักษิณในเขตของระเบียงคดมีสิ่ง
ปลกูสรา้งท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ ดา้นทิศเหนือ มีวิหารน า้แตม้ ตัง้อยู่ตรง
กับพระธาต ุถัดขึน้มาดา้นหนา้ คือ ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของพระธาต ุเป็นวิหารตน้จันทน ์ส่วนดา้นทิศใตข้องพระธาต ุ
เป็นวิหารพระพุทธ ดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องพระธาต ุเป็นพระ
อโุบสถ และ ดา้นหลังพระธาตุ คือทิศตะวันตก เป็นวิหารพระ
ละโว ้และมีมณฑปพระพุทธบาท ท่ีเป็นอาคารหลงัเล็กๆ ตัง้อยู่
ระหวา่งพระอโุบสถกบัวิหารพระละโว ้

 
 จากแผนผงัและองคป์ระกอบของอาคารต่างๆ ท าใหน้ักวิชาการส่วนใหญ่ตีความถึงแนวคิดในการ
ออกแบบวดัพระธาตลุ  าปางหลวงวา่เป็นการออกแบบตามคติของจักรวาล โดยมีความเห็นว่า พระธาตลุ  าปาง
หลวงคือเขาพระสเุมรุ วิหารน า้แตม้ พระอโุบสถ วิหารนอ้ยและวิหารพระพทุธ ท่ีอยู่ในต  าแหน่งแตล่ะดา้นแตล่ะ
ทิศ คือ ทวีปทั้ง ๔ ระเบียงคด คือ ก าแพงจักรวาล และลานทรายท่ีอยู่ภายใน เปรียบเสมือนทะเลสีทันดร 
(ปัจจบุนัสว่นดา้นทิศเหนือ ไดเ้ปลี่ยนเป็นการเทคอนกรีตแลว้)  
 การแปลความดงักล่าวอาจมีส่วนท่ีเป็นไปไดก้ับส่วนท่ียังไม่แน่ชัดนัก ในส่วนท่ีมีความเป็นไปได ้คือ 
แนวความคิดเรื่องศนูยก์ลางจักรวาล เพราะการสรา้งพระธาตอุยู่บนท่ีสงูมีบันไดทางขึน้ท่ีเป็นสะพานนาค อนั
เป็นสญัลกัษณ์ของสะพานเช่ือมต่อระหวา่งโลกมนุษยก์บัสวรรค ์การมีสิงหป์ระดบั มีเทวดาประดบั หรือโขง
ประตทูางเขา้เป็นทรงปราสาทท่ีเป็นอาคารฐานันดรสงู อนัเป็นสญัลกัษณ ์ปราสาท วิมาน ของสวรรค ์และมี
ระเบียงคดลอ้มรอบ หมายถึงก าแพงจกัรวาล หรือลานทรายท่ีเปรียบเสมือนทะเลสีทันดร ในส่วนของพระธาตุ
น่าจะหมายถึงเจดียจ์ุฬามณีท่ีอยู่บนสวรรคช์ัน้ดาวดึงส ์สว่นของวิหาร คือท่ีพระทบัของพระพทุธเจา้ท่ีประทับ
ในปราสาท กู่พระเจา้ลา้นทอง อยู่บนสวรรคช์ั้นดาวดงึส ์ดงันัน้การขึน้ไปบชูาพระธาตกุ็เปรียบเสมือนไดข้ึน้ไป
นมสัการพระพทุธเจา้บนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์
 ทางขึน้ดา้นหนา้ท าเป็นสะพานนาค จากพืน้ล่างสู่ลานวดัดา้นบน ส่วนหัวบันไดมีมกรคายนาค ส่วน
ของหัวบันไดมีสิงห ์๒ ตวัยืนอยู่ เป็นสิงหแ์บบศิลปะพม่า อนัเป็นคตินิยมเก่ียวกับผูป้กปักรกัษาศาสนสถาน 

 
รูปที่ ๒๒ พระธาตุล าปางหลวง และพระวิหาร
หลวงทีต่ ัง้อยูด่า้นหนา้ 



๒๑ 
 

 
 

ตามคติความเช่ือวา่ การมีสิงหอ์ยู่ดา้นหนา้ทางขึน้ ท่ีฐานอาคาร อาจแสดงสญัลกัษณ ์ในลกัษณะเดียวกบัชา้ง
ประดบัฐานอาคาร อนัเป็นสญัลกัษณข์องผูด้แูลหรือค  า้จนุจกัรวาลและฐานจกัรวาลหรือสวรรค ์สว่นอีกคติหนึ่ง
ซึ่งเช่ือมโยงกับคติชนทอ้งถ่ินท่ีเกิดเป็นต  านานของพม่า กล่าวว่าพระราชาพระองคห์นึ่งมีพระบิดาเป็นสิงห ์
พระองคไ์ดฆ้่าสิงห์นั้น และมารูใ้นภายหลังว่าเป็นพระบิดาของตัวเอง จึงสรา้งวดัและสรา้งรูปสิงห์ประดับ
ทางเขา้หรือหนา้บนัใดทางเขา้วดัเพ่ือเป็นการไถ่บาป ดว้ยเหตนีุใ้นศิลปะพมา่จึงนิยมสรา้งสิงหไ์วด้า้นหนา้วดั
หรือตรงบนัไดทางขึน้ตลอด  

 การท าสะพานนาคขึน้สู่วดั หรือบันไดนาคหนา้อาคารส่ิง
ปลูกสรา้งเป็นรูปแบบท่ีนิยมมากในศิลปะลา้นจนมาถึงปัจจุบัน 
น่าจะสร้างขึน้ตามความหมายว่าสะพานนาคเปรียบเสมือน
สะพานรุง้ท่ีเช่ือมระหวา่งโลกมนษุยก์บัสวรรค ์อนัเป็นสว่นหนึ่งของ
แนวความคิดท่ีนิยมสรา้งพระธาตสุ  าคญัไวบ้นท่ีสงูในความหมาย
ว่าพระธาตุนั้นตัง้อยู่บนสวรรค ์คือ สวรรคช์ั้นดาวดึงส ์และพระ
ธาตนุัน้คือ เจดียจ์ฬุามณีนั่นเอง (รูปที ่๒๓) 
 ความส าคัญ คือ วัดพระธาตุล  าปางหลวงยังคงรักษา
ระเบียบแบบแผนดั้งเดิมของวัดไวไ้ด้เป็นอย่างดี ท่ีไม่มีการรือ้
ท  าลายสิ่งปลูกสรา้งท่ีมีมาแต่เดิม และไม่มีการสร้างสิ่งปลูก
สรา้งใหม่ภายในเขตพุทธาวาส จึงเป็นวดัส  าคญัท่ีใชเ้ป็นตวัอย่าง
ของวดัท่ีสรา้งขึน้ในสมยัลา้นนาตามแบบแผนประเพณี ทัง้รูปแบบ
ศิลปกรรมและคติการสรา้ง  
 

ตวัอย่างวดัพื้นบ้านท่ียังรกัษาความเป็นวัดแบบดั้งเดิมของชาวบ้านไวไ้ดด้ีท่ีสุดแห่งหนึ่งในศิลปะ
พืน้บา้นลา้นนา คือ วัดไหล่หนิหรือวัดไหล่หนิหลวง (วัดเสลารัตนปัพพตาราม) (รูปที ่๒๔) 

 
รูปที่ ๒๓ สะพานนาคขึ้นสู่พระธาตุ เป็นรูป
มกรคายนาค 



๒๒ 
 

 
 

 วดัไหล่หินหรือวดัไหล่หินหลวง 
หรือ วดัเสลารตันปัพพตาราม ต  าบลไหล่
หิน อ  าเภอเกาะคา เป็นวดัเล็กๆในเมือง
เกาะคาแต่มีคุณค่าความส าคัญของ
พืน้บา้นทอ้งถ่ิน ความเป็นมาของวดัเกิด
จากการท่ีมีพระสงฆน์ามวา่ พระมหาป่า
เกสรปัญโญ จากเมืองเชียงตงุเดินทางมา
ปลีกวิเวก ชาวบา้นไดพ้บเห็นจึงเกิดความ
ศรทัธาและสรา้งวดัแห่งนีใ้ห้พระสงฆ์รูป
นั้น มาตัวอักษรปรากฏท่ีขื่อของวิหาร 

ระบปีุ พ.ศ. ๒๒๒๖ ซึ่งน่าจะเป็นปีท่ีสรา้งวิหารหลงันี ้
โดยรูปแบบของวดัและวิหารของวดัแห่งนีน้่าจะเป็นการจ าลองแบบมาจากวดัพระธาตุล  าปางหลวง 

เช่น ซุม้ประตโูขง วิหารท่ีเลียนแบบวิหารน า้แตม้ โดยประตโูขงท่ีมีการประดบัลวดลายและประติมากรรมปนูป้ัน
ท่ีมีรูปแบบแตกตา่งจากประตโูขงวดัพระธาตลุ  าปางหลวง ตรงท่ีฝีมือการป้ัน ประติมากรรมและลวดลายต่างๆ 
รวมทั้งพระพุทธรูปประธานท่ีไม่อยู่ในระบบของรูปแบบศิลปะลา้นนา จึงจดัเป็นมีศิลปกรรมแบบงานพืน้บา้น
อย่างแทจ้ริง ทั้งนีส้ภาพแวดลอ้มบริเวณวดัยังมีบรรยากาศสงบและรม่รื่นท่ีน่าจะสะทอ้นภาพบรรยากาศชาว
ลา้นนาในอดีตไดเ้ป็นอย่างดี  ความส าคญัของวดั คือ การคงรกัษาสภาพแวดลอ้มแบบดัง้เดิมไดด้ีมาก 

 
วัดต้นเกว๋น อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่  

วดัตน้เกว๋น (รูปที่ ๒๕) จัดเป็น
วดัหนึ่งท่ีไดร้บัการกล่าวขวญัว่ามีความ
งดงามท่ียงัมีความเป็นวดัแบบพืน้บา้น ท่ี
มีองคป์ระกอบของวดัแบบดั้งเดิม และ
น่าจะเป็นวัดแรกๆ ท่ีมีการกล่าวถึงวัด
แบบพื้นบ้าน ทั้งเรื่องรูปแบบและการ
อนรุกัษ์  ตัง้แตใ่นราวปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดย
วดันีม้ีองคป์ระกอบหลักไดแ้ก่วิหารแบบ
พืน้บา้น ประกอบดว้ยวิหารเป็นประธาน
ของวัด มีก  าแพงวัด ศาลาบาตรตั้งอยู่

 
รูปที ่๒๔ วดัไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา ล าปาง 

 
รูปที ่๒๕ วหิาร วดัตน้เกวน๋ อ าเภอหางดง เชยีงใหม ่



๒๓ 
 

 
 

ดา้นทิศใต ้พื้นโดยรอบวิหารยังเป็นลานทรายตามแบบแผนโบราณในลา้นนา ท่ีเปรียบเสมือนทะเลสีทันดร
ลอ้มรอบ มีหอไตร และท่ีส  าคญั คือ มีสภาพแวดลอ้มท่ีลอ้มรอบดว้ยทุ่งนา และตน้ไม ้เช่น หมู่ตน้ตาลและหมู่
ไมพื้น้บา้นเป็นฉากธรรมชาติ ท  าใหอ้งคป์ระกอบของวดั ดงูดงาม เรียบง่าย เพราะมีอะไรมากและซับซอ้น จึง
เป็นตวัอย่างส  าคญัของวดัและสภาพแบบพืน้บา้นลา้นนา ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ไดเ้ป็นอย่างดี วดันีเ้ริ่มมี
ช่ือเสียงมาก เมื่อนักวิชาการดา้นศิลปะ นักการอนุรกัษ์ ช่างภาพ ไดม้ีการกลา่วถึงและมีการถ่ายภาพเผยแพร่
ออกไปในวงกวา้ง เช่น เป็นปฏิทิน โดยมีนางแบบท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นแบบ ท าใหค้นทั่วไปไดรู้จ้กัวดันี ้ในภายหลงั
จึงมีผูค้นมาเท่ียวชม มาศึกษา มาถ่ายแบบ มาจดัแสงดศิลปะพืน้บา้น ถ่านแบบก่อนการแตง่งาน (wedding) 
จดังานแตง่งานเป็นจ านวนมาก กลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส  าคญั  

รูปแบบศิลปกรรม วหิารวัดต้นเกว๋น  
งานสถาปัตยกรรมหลกั คือ วิหารท่ีจดัเป็นแบบพืน้บา้นลา้นนาท่ีมีพฒันาการแลว้ คือมีการยกสงูและมี

ผนงัท่ีก่ออิฐถือปนูซึ่งอาจจะไดร้บัอิทธิพลศิลปะมาจากภาคกลางแลว้ ซึ่งตา่งจากพืน้บา้นลา้นนาเดิมท่ีวิหารโถง
และรูปทรงเตีย้ๆ สว่นของหลงัคา แตท่ี่ผนงัมีการเจาะช่องแสงประดบัลกูกรมมะหวด แบบท่ีพบในศิลปะลา้นนา
และศิลปะลาว มีการท าลดชั้นหน้า ๓ ชั้นหลัง ๓ ชั้น ท่ีต่างจากพื้นบ้านท่ีจะลดชั้นหนา้ ๓ ชั้น หลงั ๒ ชั้น 
อย่างไรก็ตาม งานประดบัตกแตง่ยงัเป็นแบบพืน้บา้นลา้นนา ไดแ้ก่ ลกัษณะของรวยระกาท่ีไมไ่ประดบัใบระกา 
หางหงสย์ังเป็นแบบตวัเหงาหรือหางวนั ส่วนช่อฟ้า มีการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบผสมภาคกลางเล็กน้อย 
นอกจากนีย้งัมีงานประดบัจ าพวกก่งคิว้ หนา้แหนบ (หนา้บนั) ท่ีเป็นงานไม ้กระแหนะรกัประดบัเป็นลวดลาย 
ซึ่งเป็นแบบพืน้บ้านลา้นนา ส่วนบันไดทางขึน้ มีราวบันไดเป็นมกรคายนาค อันเป็นแบบท่ีนิยมอยู่ในศิลปะ
พืน้บา้นลา้นนา  

จนมาถึงปัจจบุัน วดันีก้็ยังเป็นท่ีรูจ้กัและเป็นแหลง่เรียนรูศ้กึษาและแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อยู่
และเพ่ิมจ านวนมากขึน้ อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของบา้นเมืองและชุมชน 
เพราะเขตเมืองเริ่มขยายไปถึงอ  าเภอหางดง และมาถึงชมุชนรอบๆ วดัตน้เกวน๋ วดันีเ้ป็นทางผ่านไปยงั อทุยาน
พืชสวนโลก ทุ่งนาเริ่มหายไปเป็นจ านวนมาก แนวหมู่ตาลลดนอ้ยลง มีแท้งคน์  า้ประปาหมู่บ้านขึน้มาท าให้
ทศันียภาพอนังดงามนัน้ดอ้ยลงอย่างมาก สภาพความเป็นวดัพืน้บา้นดัง้เดิมจึงลดลงไปอย่างมาก  

ส่วนหนึ่งทางวัดและคณะกรรมการวัดหรือมีผูท่ี้มาลงทุน มาพัฒนาพื้นท่ีดา้นขา้งวัด ส่วนหนึ่งท  า
รา้นคา้ รา้นกาแฟ กาแฟริมทุ่ง มีการน าเอาหลองขา้ว (ยุง้ขาว) มาท าเป็นรา้นกาแฟ และปรบัปรุงจดัภมูิทัศน์
รอบๆ วดั แต่ทัง้นีแ้ละทัง้หลายทัง้ปวงลว้นแต่เป็นการไปลดคณุคา่ของความเป็นงานช่างพืน้บา้นของวดัอย่าง
มาก เพราะวดัตน้เกว๋นมีความงามในเรื่องของความเป็นพื้นบ้าน สมถะ เรียบง่าย ถ้ามีการไปเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมก็เท่ากับไปท าลายความเป็นของแทแ้ละดัง้เดิม ดงันั้น วดันีส้ิ่งท่ีจะท าได ้คือ การอนุรกัษ์ใหค้งสภาพ
เดิมไวใ้หม้ากท่ีสดุ จึงจะเป็นการรกัษาท่ีดีท่ีสดุ 



๒๔ 
 

 
 

 

๒ 

วัดกับการปรับปรุงภูมิทัศนใ์หม่ 
 

๒.๑ พัฒนาการและแบบแผนการสร้างวัดแบบร่วมสมัยในประเทศไทย  
ในปัจจุบันยังคงมีการสรา้งวัดอย่างต่อเน่ือง กลุ่มหลักใหญ่ยังคงเป็นวัดท่ีสรา้งขึน้ตามแบบแผน

ประเพณีนิยมท่ีท าสืบต่อกนัมา อาจแบ่งตามความนิยมในแตล่ะภมูิภาค ท่ีเรียกวา่งานช่างแบบทอ้งถ่ิน หรือใน
แตล่ะทอ้งถ่ินอาจมีการน ารูปแบบไปจากส่วนกลาง ในยคุสมยัหนึ่งท่ีมีการก าหนดรูปแบบของวดัท่ีสรา้งใหม่ ท่ี
ทางราชการ โดย กรมการศาสนาหรือส  านกังานพทุธสาสนาแห่งชาติในปัจจบุนั เป็นผูอ้อกแบบให ้เป็นตน้ การ
สรา้งวดัตอ้งสรา้งตามแบบมาตรฐาน มีแปลนใหเ้ลือก ตามขนาดเลก็ เรียกวา่แบบมาตรฐาน ก, ข, ค, ง คือแบบ
ท่ีเป็นแบบงานช่างของศิลปะภาคกลาง ท่ีเรียกวา่ “แบบไทยประเพณี” มีรูปแบบศิลปกรรมของอโุบสถ ท่ีประดบั
ตกแตง่ดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์สว่นใหญ่มีปรากฏมากในภาคอีสาน ซึ่งจะไมข่อกลา่วถึงวดัในกลุม่นี ้

กลุม่วดัท่ีน่าสนใจ คือ กลุม่วดัโบราณท่ีเป็นโบราณสถาน แตม่ีการมาปรบัปรุงตกแตง่สภาพบริเวณวดั
ใหม ่และกลุม่วดัท่ีสรา้งขึน้ใหม ่เป็นแบบศิลปะรว่มสมยั หรือ แบบไทยประยกุต ์โดยอาจจ าแนกกลุม่รูปแบบได้
อย่างครา่งๆ ดงันี ้คือ  

กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มวดัโบราณ ท่ีมีการปรบัปรุงตกแตง่ใหม ่ไดแ้ก่วดัท่ีมีประวตัิความเป็นมา เป็นวดัท่ีมี
อายุเก่า มีงานศิลปกรรม ท่ีส  าคัญ อาจอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว เมืองโบราณท่ีส  าคัญ เช่น กรุงเทพมหานคร 
พระนครศรีอยธุยา เมืองเชียงใหม ่จึงมีการปรบัปรุงพฒันาวดัเพ่ือใหเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เพ่ือให้
ทัง้ศาสนิกชนและนกัท่องเท่ียวไดม้าเขา้ชมวดัมากขึน้ วดัในกลุม่นีส้ว่นใหญ่ใหค้วามส าคญั กบัการจดัการพืน้ท่ี 
คือ การปรบัปรุงภมูิทศัน ์เพ่ือใหเ้กิดความร่ืนรมย ์ในกรุงเทพฯ เช่น วดัสทุศันเทพวราราม วดัพระเชตพุนวิมลมงั
คลาราม วดัอรุณราชวราราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนครศรีอยธุยา เช่น วดัใหญ่
ชยัมงคล วดัหนา้พระเมรุ เมืองเชียงใหม ่เช่น วดัดวงดี วดัเจดียห์ลวง วดัพระสิงห ์วดัสวนดอก เป็นตน้ 

กลุ่มที่ ๒ วดัท่ีสรา้งใหม ่หรือปรบัปรุงใหม ่เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งแสวงบญุแห่งใหมแ่ละเพ่ือการท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม มีทัง้การสรา้งตามแบบแผนประเพณีแตใ่ชว้สัดใุนการตกแตง่อย่างใหม ่แตย่งัมีแบบแผนวดัและ
คติการสรา้งตามแบบประเพณีไทยหรือประเพณีนิยม เช่น มีเจดีย ์วิหาร อโุบสถ แต่มีการสรา้งท่ีมีความใหญ่โต
อลงัการ ใชว้สัดใุนการตกแต่งอย่างใหม่ อาจสรา้งใหม่ทั้งวดั หรือ ปรบัปรุงอาคารเดิมมีการตกแต่งดว้ยวสัดุ
อย่างใหม ่ตวัอย่างส  าคญั คือ วดัร่องขุน่ จังหวดัเชียงราย ท่ีเป็นวดัสีขาวทั้งวดัและมีงานศิลปกรรมของศิลปิน
แห่งชาติ คือ อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน ์ทัง้ออกแบบและสรา้ง วดัศรีสพุรรณ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเนน้ความ



๒๕ 
 

 
 

เป็นโบสถ์เงิน เพราะท่ีถนนวัวลายเป็นแหล่งเครื่องเงิน นอกจากนี้ยังมีวัดท่ีมีการตกแต่งวัดด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบรว่มสมยั การตกแตง่ดว้ยสีสนัตา่งๆ เช่น วดัสีทอง วดัสีเงิน วดัสีน  า้เงิน เป็นตน้  

กลุ่มที่ ๓ วดัท่ีมีการออกแบบใหม่ให้เป็นศิลปะสมัยใหม่หรือศิลปะร่วมสมยั รวมทั้งมีการน างาน
ศิลปกรรมอ่ืนท่ีไมใ่ช่งานศิลปกรรมไทยหรือศิลปะอย่างแบบไทยประเพณีมาสรา้ง และสรา้งใหมี้ความอลงัการ 
แปลกใหมเ่พ่ือเป็นแหลง่แสวงบญุและการท่องเท่ียวแห่งใหม่ 

กลุ่มที่ ๔ วดัแบบใหม่ เป็นศิลปะรว่มสมยั เป็นงานออกแบบใหมท่ี่ไม่อยู่ในแบบแผนประเพณี แต่ให้
ความส าคญักบัความเรียบง่าย สมถะ สว่นใหญ่ เป็นวดั ในสายวดัป่า  

วดัในกลุ่มท่ี ๑ ๒ และ ๓ นั้นการท่ีมีงานประดบัตกแต่ง หรือวดัท่ีสรา้งใหม่ มีวตัถุประสงคส์  าคญั ๒ 
ประการ คือ ในพุทธศาสนิกชนมาเขา้วดัเพ่ือสรา้งบุญกุศลมากขึน้ และผลท่ีตามมาคู่กัน คือ เรื่องของการ
ท่องเท่ียว ส่วนกลุม่ท่ี ๓ นัน้ เป็นเรื่องของการแสวงบญุ มีวตัถปุระสงคส์  าคญั ในเรื่องของการปฏิบตัิธรรมมาก
วา่เรื่องของการท่องเท่ียว จึงไมข่อกล่าว ณ ท่ีนี ้ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงวดัท่ีมีการประดบัตกแต่งในกลุม่ท่ี ๑ คือวดั
โบราณท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและมีการปรบัปรุงภมูิทศัน ์เพ่ือใหเ้ป็นวดัท่ีเป็นสถานอนัเป็นท่ีน่า
เจริญศรทัธา ส่วนในกลุ่มท่ี ๒ และ ๓ จะขอกล่าวเฉพาะบางวดัท่ีส  าคญั ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
มาเป็นตวัอย่าง สว่นกลุม่ท่ี ๔ จะไมข่อกลา่วถึง ณ ท่ีนี ้ 
 

๒.๒ วัดทีม่ีการประดับตกแต่ง หรือการจัดภูมิทัศนว์ัฒนธรรม (เพือ่การท่องเทีย่ว) 
สาเหตสุ  าคญัของวดัท่ีมีการปรบัตวัส  าหรบัการเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม มาจากประการแรก 

วดัสว่นหนึ่งมีตน้ทุนทางวฒันธรรม  คือ เป็นวดัโบราณท่ีมีประวัติความเป็นมา มีงานศิลปกรรมท่ีส  าคญั หรือมี
ส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ ประการท่ี ๒ คือ อยู่ในแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอยู่แลว้ เช่น อยู่ในเขตเมืองโบราณ แตบ่างวดั
กลบัไมม่ีผูเ้ขา้มาท าบญุหรือมาท่องเท่ียว ท าใหว้ดัเหลา่นีต้อ้งมีการปรบัตวั เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียว วดักลุม่หนึ่ง
จึงพยายามหาจุดขาย หรือกิมมิค (gimmick) โดยการประชาสมัพันธ์ หรือการโปรโมท ประวตัิหรือต  านาน 
ความส าคญัของวดั การสรา้งศรทัทาความเช่ือ หรือ ใชเ้ร่ืองของอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยก์็มี แตก่็มีวดักลุม่หนึ่งมีการ
พฒันา คือ ปรบัปรุงตกแต่งอาคารสถานท่ี หรือ ศพัทส์มยัใหม่ คือ การปรบัปรุงภมูิทัศนว์ดัใหเ้ป็นท่ีน่ารื่นรมย ์
เหมาะสมแก่การแสวงบญุหรือการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

 
ตัวอย่างการปรับปรุงภูมิทัศน ์วัดหลวง หมายถงึวัดที่ได้รับการยกฐานะเป็นวัดหลวง เพือ่ท า

ให้วัดกลับมาเป็นวัดตามเดิม เพือ่เป็นศาสนสถานทีอั่นน่าร่ืนรมยเ์หมาะแก่การเจริญศรัทธา 
ในรอบ ๑๐ ปีมานีก้รมศิลปากรและส านกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตริยไ์ดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญั

ของการอนรุกัษ์วดัส  าคญั โดยเฉพาะวดัหลวงในกลุม่ท่ีเป็นวดัท่ีขาดงบประมาณและขาดผูอ้ปุถมัภ ์สว่นหนึ่งถกู



๒๖ 
 

 
 

ปลอ่ยปละละเลย จนท าใหว้ดัในกลุม่นีไ้ดร้บัการดแูลไมท่ั่วถึงและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก แมแ้ตก่รมศิลปากรก็
ไม่สามารถของบประมาณมาช่วยดูแลได ้ทางส  านักงานทรพัยส์ินส่วนพระมหากษัตริยจ์ึงไดจ้ัดท าโครงการ
อนุรกัษ์วดัในกลุ่มนีข้ึน้โดยผ่านความเห็นชอบของกรมศิลปากร นอกจากการอนรุกัษ์อาคารโบราณสถานแลว้
ในแผนส่วนหนึ่งไดร้ิเริ่มท าโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์วดั โดยมีสถาปนิกดา้นภมูิทัศน์ของกรมศิลปากรเป็น
ผูอ้อกแบบ เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีอนัน่ารื่นรมยเ์หมาะสมกบัความเป็นศาสนสถาน  

อย่างไรก็ตามในการด  าเนินการของกรม
ศิลปากรและส านักงานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตริย ์
มีการปรบัปรุงและจัดการพืน้ท่ีแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของ
ความเป็นวดัท่ีมีมาแตเ่ดิม ไมม่ีการตกแตง่เพ่ิมเติมมาก
นัก ส่วนใหญ่เป็นการจัดการพืน้ท่ีใหเ้ป็นระเบียบ เช่น 
วดัปล่อยใหเ้ห็นท่ีจอดรถ มีรา้นคา้ หรือกลายเป็นท่ีเก็บ
ของ เหล่านี ้ไดม้ีการจดัการใหเ้ป็นระเบียบ มีการปูพืน้ 
ปรับปรุงตกแต่งต้นไม้ให้เหมาะสม ตัวอย่างวัด ท่ี
ด  าเนินการจนแลว้เสร็จ เช่น วดับวรนิเวศวิหาร (รูปที ่

๒๖) วิหาร วดัพิชยญาติการาม วดันางนอง วดัดสุิดาราม วดัอปัสรสวรรค ์วดัราชผาติการาม เป็นตน้  
การด  าเนินการถือวา่ประสบผลส าเรจ็และเป็นตวัอย่างอนัดีในการอนรุกัษ์โบราณสถานท่ีเป็นวดัท่ียงัใช้

งานอยู่ เท่ากบัเป็นการฟ้ืนฟวูดัใหก้ลบัมาเป็นวดัท่ีมีความสวยงาม เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจและท่ีส  าคญั
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมตามมา ในการด  าเนินการครัง้นี ้ ถือเป็นอนุรกัษ์ตามหลกัการทาง
วิชาการใหค้วามถกูตอ้งกบัขอ้มลูทางดา้นการอนุรกัษ์ จึงไม่มีการตกแต่งเพ่ิมเติม ซึ่งถือเป็นโครงการท่ีประสบ
ผลส าเรจ็อย่างมากไดป้ระโยชนก์ับทุกฝ่าย โดยเฉพาะทางดา้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูคณุค่ามรดกวฒันธรรม
ใหก้บัคือมาและมีคณุคา่และมลูคา่มากขึน้ แตโ่ครงการนีใ้ชง้บประมาณค่อนขา้งสงู และเป็นท่ีน่าเสียดายเป็น
อย่างย่ิงเพราะในปัจจบุนัโครงการนีไ้ดส้ิน้สดุลงแลว้ 

 

 
รูปที ่๒๖ วดับวรนเิวศวหิาร กรุงเทพฯ 



๒๗ 
 

 
 

การปรับปรุงภูมิทัศนแ์นวใหม่ของวัด กรณีศึกษาวัดดวงดี เมืองเชยีงใหม่ 
ตวัอย่างวดัท่ีมีการจัดการเรื่องนี้และท าให้ดูดีและน่าจะเป็นตัวอย่างการเริ่มตน้ท่ีมีการน าความรู ้

ทางดา้นภมูิทศันม์าใชก้บัวดัแห่งแรกๆ ตวัอย่าง คือ วดัดวงดี ซึ่งอยู่ในเขตเมืองโบราณ เชียงใหม ่ 
วัดดวงดี ซึง่อยู่ในเขตเมืองโบราณ เชยีงใหม่ (รูปที ่๒๗) 

วดัดวงดี ไม่มีประวตัิการสรา้งชัดเจนนัก แต่จากหลกัฐาน
เอกสารท่ีสามารถสืบคน้ได ้สันนิษฐานว่าเป็นวัดท่ีมีมาแลว้ตั้งแต่
สมัยอาณาจักรลา้นนา และมาปรากฏหลกัฐานชัดเจนในช่วงตน้
พทุธศตวรรษท่ี ๒๕ จนมาถึงสมยัรชักาลท่ี ๕ ปรากฏรายช่ือวดันีใ้น
บญัชีรายช่ือวดัและนิกายสงฆโ์บราณในเชียงใหม่ 

หลักฐานส าคัญทางศิลปกรรม คือ เจดีย์ประธาน ท่ีเป็น
เจดียท์รงระฆังแบบลา้นนา อยู่ในกลุ่มท่ีมีชุดรองรบัองคร์ะฆังท่ีเป็น
ชุดบัวคว  ่า-บัวหงาย ๓ ชั้น ในผังแปดเหลี่ยม ซึ่งเจดีย์กลุ่มนี้นิยม
สรา้งมากท่ีเมืองเชียงแสนและปรากฏคอ่นขา้งมากท่ีเมืองเชียงใหม ่
เช่นเดียวกัน เป็นกลุม่รูปแบบท่ีพัฒนามาจากพระธาตหุริภญุชัย มี
อายอุยู่ในราว กลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๑ 

วหิาร ตามประวตัิกลา่ววา่มีการมาบรูณปฏิสงัขรณโ์ดยเจา้
เมืองเชียงใหม ่เช่น ในสมยัพระยาธรรมลงักา (พ.ศ. ๒๓๖๒) และใน
สมยัเจา้อิทธวโรรสสรุิยวงศ ์แต่จากรูปแบบในปัจจุบันนี้น่าจะเป็น

งานท่ีสรา้งขึน้ใหม่บนรากฐานเดิม ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ แลว้ เพราะเป็นอาคารท่ีมีผนังยกสงู หลงัคาซอ้น
ชัน้ มีการประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์และรวยระกา เป็นนาคสะดุง้ท่ีไดร้บัอิทธิพลศิลปะรตันโกสินทรแ์ลว้ 
แต่มีงานประดบัตกแต่ง แบบ พืน้บา้นลา้นนา เช่น หนา้บันเป็นลวดลายไมแ้กะสลกั มีการประดบัโก่งคิว้ เป็น
ตน้ ซึ่งอิทธิพลศิลปะรตันโกสินทรแ์บบนีจ้ะขึน้มาครัง้ส  าคญัในสมยัรชักาลท่ี ๕ เป็นตน้มาและนิยมมาจนถึง
สมยัรชักาลท่ี ๗ ไดแ้ก่กลุ่มวิหารท่ีสรา้งขึน้ใหม่ในสมยัครูบาศรีวิชัย เช่น วิหารหลวง วดัพระสิงห ์วดัเชียงมั่น 
เมืองเชียงใหม ่เป็นตน้  

 
รูปที ่๒๗ วดัดวงดี อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
ทีม่า : วดัดวงดี PHRA-SROI 



๒๘ 
 

 
 

อุโบสถ  เป็นอโุบสถขนาดเลก็ มีหลกั
สีมาท่ีเป็นแท่งหิน ไมใ่ช่ใบสีมาแบบภาคกลาง 
อันแสดงเอกลักษณ์ของอุโบสถในศิลปะ
ล้านนา มี รูปแบบและงานประดับตกแต่ง
ล ว ด ล า ย อ ยู่ ใ น พุ ท ธ ศ ต ว ร รษ ท่ี  ๒ ๕ 
เช่นเดียวกบัวิหาร (รูปที ่๒๘) 

 
 
 
 
หอ ไต ร  ( รูป ที่  ๒ ๙ ) ซึ่ ง ถื อ เป็ น

หลักฐานทางศิลปกรรมท่ีส  าคัญของวัดใน
เมืองเชียงใหม่ท่ียังเหลือหลกัฐานหอไตรอยู่
และมีรูปแบบพิเศษท่ีสวยงามอย่างย่ิง ตาม
ประวัติกล่าวว่าสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. ๒๓๗๒ 
ภายหลังได้พังลงมา และกรมศิลปากรได้
บรูณะขึน้ใหมต่ามรูปแบบเดิม ลกัษณะพิเศษ 
คือ เป็นหอไตรทรงมณฑป ผงัสี่เหลี่ยมจัตุรสั 
หลงัคาทรงสี่เหลี่ยมซอ้นชัน้ 

นอกจากนีภ้ายในวดัยงัมีหอเสือ้วดั มี
บ่อน ้าโบราณ ซึ่งถือเป็นวดักลางเมืองท่ีมีมา

ตัง้แตส่มยัโบราณท่ียงัรกัษาสภาพความเป็นวดัท่ีดีมาท่ีสดุวดัหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ 

 
รูปที ่๒๘ อโุบสถและวหิาร วดัดวงดี อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
ทีม่า : วดัดวงดี PHRA-SROI 

 
รูปที ่๒๙ วดัดวงดี อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
ทีม่า : วดัดวงดี PHRA-SROI 



๒๙ 
 

 
 

จุดเริ่มตน้ของการปรับปรุงภูมิทัศน ์
เกิดจาก วดันีต้ัง้อยู่กลางเมือง แตเ่ป็นวดัเลก็ๆ 
ตน้ทุนทางประวตัิศาสตรแ์ละงานศิลปกรรม 
แต่ถูกแวดลอ้มดว้ยสิ่งปลกูสรา้งสมยัใหม่ ทั้ง
ตึกและอาคาพาณิชย์นอกจาก ในบริเวณ
ใกลเ้คียงกับมีวดัหรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวไดม้ากกว่า เช่น อนุสาวรีย์สาม
กษัตริย ์วดัอโุมงคอ์ารยมณฑล วดัเจดียห์ลวง 
พระพระสิงห ์วดัเชียงมั่น เป็นตน้ ท าใหว้ดันีไ้ม่
คอ่ยมีนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาท าบญุมากนกั ผู้
ท่ีริเริ่มเขา้มาปรบัปรุงวดัไดแ้ก่ โรงแรมแทมมา

ริน วิลเลจ ซึ่งเป็นโรงแรมบตูิกท่ีตัง้อยู่ตดิกบัวดัดา้นทิศตวนัออก ระหวา่งวดัดวงดีกบัวดัอโุมงคอ์ารยะมณฑล ซึ่ง
มีวตัถุประสงคท่ี์ส  าคญั คือ มีความช่ืนชอบในวฒันธรรมลา้นนา เล็งเห็นคณุค่าความส าคญัของวดัดวงดีและ
ตอ้งการพัฒนาวดั คือ การน าแนวความคิดเรื่องการปรบัปรุงภมูิทัศนเ์พ่ือใหเ้ป็นตน้แบบของวดัอ่ืนๆ รวมทั้งมี
นโยบายรว่มกบัเทศบาลนครเชียงใหมป่รบัปรุงวดัอ่ืนๆ อีกดว้ย๑๑ (รูปที ่๓๐,๓๑) 

การด  า เนิ น โค รงก าร เริ่ม ตั้ ง แต่
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของวัด ระบบการ
จัดการของวดั เช่น เดิมเป็นท่ีจอดรถ สภาพ
บริเวณขาดการจดัการท่ีดี รกรุงรงั ทางโรงแรม
ได้มอบให้ภูมิสถาปนิกเป็นผูอ้อกแบบและ
ผ่านความเห็นชอบของกรมศิลปากร โดย
หลกัการออกแบบ คือ เนน้ความเป็นธรรมชาติ 
การจัดระเบียบพืน้ท่ีและการฟ้ืนฟู หรือการดึง
ศกัยภาพของความเป็นวดัท่ีเป็นโบราณสถาน
ใหก้ลบัมา โดยในสว่นของการปรบัปรุงจะไมม่ี
การเปลี่ยนแปลงหลกัฐานของงานศิลปกรรม

                                                             
๑๑ อนวุตัร อินทนา, วดัโบราณกบัการจดัภูมิทศันแ์นวใหม่ : กรณีศกึษาวดัดวงดี อ  าเภอเมือง เชียงใหม่, วิทยานิพนธ์ระดบั
ปรญิญามหาบัณฑิต, สาขาประวัติศาสตรศิ์ลปะ, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา้ ๕๙. 

 
รูปที ่๓๐ โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน ์วดัดวงดี อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
ทีม่า : วดัดวงดี PHRA-SROI 

 
รูปที ่๓๑ โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน ์วดัดวงดี อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
ทีม่า : วดัดวงดี PHRA-SROI 



๓๐ 
 

 
 

ดัง้เดิมเลย โดยใชง้บประมาณของกลุม่ทนุ พรีเมียร เจา้ของโรงแรมแทมมาริน วิลเลจ และเงินบริจาคจากการ
ท าบญุ ไดเ้กิดโครงการ “ฮวมแฮงแตง่หยอ้ง วดัดวงดี” ดงันั้นจึงไดเ้ริ่มด  าเนินการปรบัปรุงภมูิทศันต์ามหลกัการ
จนส าเรจ็เรียบรอ้ย นบัเป็นตวัอย่างท่ีดีมากของการท านบุ  ารุงวดั 

แนวทางการปรบัปรุงภมูิทัศนห์ลกั คือ การจัดสวน ทางเดินท่ีออกแบบใหม้ีความเหมาะสมกับความ
เป็นวัด การปูพื้นสนามหญ้า การปลูกต้นไม้ท่ีมีรูปแบบและขนาดท่ีเหมาะสมกับความเป็นวัด มีต ้นไม ่
หลากหลายพรรณรวมทัง้มีงานประดบัตกแตง่ดว้ยไฟฟ้า สวนหิน มา้นั่ง ท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี สว่นก าแพงวดัท่ี
เป็นเขตติดต่อกบัอาคารอ่ืนๆ หรือหอ้งสขุา ก็จะสรา้งรัว้ตน้ไมร้อบรอบและปลกูตน้ไมใ้หญ่เพ่ือบดบังสายตา 
เป็นตน้ และตน้ไมท่ี้เลือกน ามาปลกูก็เป็นตน้ไมท้อ้งถ่ิน เช่น ตน้ขนนุ โมก ขอ่ย ส่วนสวนหย่อมจะใช ้ตน้กลว้ย 
พลบัพลงึ เป็นตน้ 

รอบๆ อาคารวิหาร อุโบสถ มีทางเดินเท้า สนามหญ้า ลอ้มรอบและปลูกตน้ไมบ้างจุด เพ่ือความ
เพลิดเพลินในการเดินชมรอบๆ อาคาร  สว่นท่ีเป็นบริเวณกฏิุเจา้อาวาส มีการจดัสวนหย่อมท่ีเป็นสระน า้ อาจ
แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกตา่งระวา่งเขตสว่นท่ีเป็นพทุธาวาสและสว่นท่ีเป็นกฏิุพระสงฆ ์ 

 
ผลการด าเนินการทีด่ี โดยสรุปได้ คอื  

การปรับป รุงภูมิทัศน์ในครั้งนี ้
จัดเป็นการฟ้ืนฟู วัดท่ีแต่เดิมเสมือนถูก
ปล่อยปละละเลยไปตามกาลเวลา มี
สภาพค่อยขา้งเสื่อมโทรม เป็นท่ีจอดรถ 
เก็บของ ไม่ค่อยมีค่อยเข้าวัด  ถือเป็น
ตัวอย่างส  าคัญของการพัฒนาวัดให้
กลบัมามีคณุคา่และความส าคญั ทัง้ความ
เป็นศาสสถาน โบราณสถาน จนเป็น
ตน้แบบใหก้บัวดัอ่ืนๆ อีกตอ่ไป (รูปที ่๓๒) 

อย่างไรก็ตามจากการปรบัปรุงภมูิ
ทัศน์แนวใหม่ นี ้  ย่อมมีส่วน ท่ีมีผลต่อ

ความรูส้กึหรือความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้จากแบบแผนประเพณี  
ส่วนที่ ๑ คือ ความแปลกและแตกต่างจากวฒันธรรมประเพณีท าใหรู้ปแบบของวดัแปลกตาออกไป 

หลายอย่างถา้มีการตกแตง่หรือปรบัปรุงมากไปก็อาจมีสว่นท่ีท าใหไ้ปลดความส าคญัของความเป็นศาสนสถาน
และโบราณสถานลงบา้ง เช่น การจัดส่วนหย่อม ใกลก้ับวิหาร พระอโุบสถ การตกแต่งสวนดอกไม ้หรือการ

 
รูปที ่๓๒ วดัดวงดี อ าเภอเมือง เชียงใหม่ ภายหลงัปรบัปรุงภูมิทศัน ์
ทีม่า : วดัดวงดี PHRA-SROI 



๓๑ 
 

 
 

ประดบัตกแต่งประติมากรรมบางอย่าง เช่น นาค หินตัง้หรือมมุมา้นั่ง ส่วนนีก้็อาจจะขดักับความเป็นศาสน
สถาน  

ส่วนที ่๒ คือ ผลกระทบต่อหลกัฐานทางประวตัิศาสตรแ์ละศิลปกรรม เช่นเรื่องของแนวคิดและคติการ
สรา้งอาจหายไปบางส่วน เช่นการปพืูน้หรือการจดัสวน สนามหญ้า ท าใหล้านทรายท่ีอาจเป็นสญัลกัษณข์อง
ทะเลสีทันดร ตามคติเรื่องภมูิจกัรวาลหายไป การจัดสวนท่ีมีตน้ไมใ้หญ่บางตน้อาจบดบงัทศันียภาพของความ
เป็นโบราณสถาน เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามจากการประเมินโดยการสอบถามจากทางวดัและจากชาวศรทัธาท่ีมาท าบุญท่ีวดัดวงดี 
ประมวลไดว้า่ มีทั้งชาวบา้นท่ีชอบและไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่เสียงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกวา่ไม่พึง
พอใจ คือ ท าใหบ้รรยากาศของวดัดีขึน้กว่าเดิมมากท่ีแตเ่ดิมถกูปลอ่ยปละละเลย มีคนเขา้วดัมาท าบญุมากขึน้
และมีนกัท่องเท่ียวมากขึน้ รวมทัง้เกิดความเพลิดเพลินในการมาเขา้ชมวดั โดยมีขอ้สงัเกตเพ่ิมเติมวา่การจดัภมิู
ทัศน์แนวใหม่นี ้ นับเป็นสิ่งท่ีดี แต่ตอ้งกระท าอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้ามากเกิน 
กลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียว มีคนมาเท่ียวมากแต่เป็นการมาดกูารจัดส่วนหรือมาพักผ่อน แต่ความหมายของวดั
ลดความส าคญัลง๑๒  

จากตัวอย่างของการจัดภูมิทัศน์วัด
ดวงดีเกิดขึน้แลว้นัน้ตอ่มาไดม้ีหลายวดัท่ีเริ่มมี
การด  าเนินการตาม แต่โดยทั่วไปยังไม่กลา้ท่ี
จะด  าเนินการทั้งระบบ ท าเป็นเพียงบางส่วน 
และยงัติดกับแนวความคิด หรือโลกทัศน ์ของ
ชาวพุทธ ไม่สามารถออกนอกกรอบแบบแผน
ประเพณีได ้จึงเป็นไปอย่างครึ่งๆ กลางๆ จึง
ท าให้ผลออกมาดูแล้วไม่ใช่  หรือยังดูไม่ดี
เท่าท่ีควร หรืออยู่ในขัน้ไม่ดี  เช่น วดัโลกโมฬี 
จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีความพยายามจัดสวน

รอบๆ วิหารท่ีสรา้งขึน้ใหม่ ซึ่งท  าเป็นสนามหญ้าและจดัสว่นหย่อมรอบๆ แตม่ีการน าสตัว ์ในชดุนกัษัตรมาจัด
วางในสนาม ประดบัโคมไฟ และมีเสาแขวนตงุ ซึ่งตวัประติมากรรมไมเ่ขา้กนั รวมทัง้สภาพบริเวณ มีการตัง้รูป
เคารพจากหลากหลายศาสนาเต็มไปหมด รูปแบบนีถื้อว่าไมม่ีการออกแบบ ทัง้รูปแบบ แนวความคิด ไมไ่ด้ไป

                                                             
๑๒ อนวุตัร อินทนา, วดัโบราณกบัการจดัภูมิทศันแ์นวใหม่ : กรณีศกึษาวดัดวงดี อ  าเภอเมือง เชียงใหม่, หนา้ ๑๑๓-๑๑๔. 

 
รูปที ่๓๓ วดัโลกโมฬี อ าเภอเมือง เชียงใหม่  



๓๒ 
 

 
 

ดว้ยกนั ท าใหด้แูลว้รกรุงรงั และมีรูปเคารพท่ีนอกเหนือศาสนาพทุธรวมอยู่ดว้ย ย่ิงไมเ่หมาะสมอย่างย่ิง (รูปที ่
๓๓) 

ตวัอย่างอย่างวดัท่ีมีการจดัภมูิทศัน ์ตามสภาพเดิมท่ีไมต่อ้งมีการตกแตง่มาก 
วัดต้นเกว๋น อ าเภอหางดง เชยีงใหม่ 

วดัตน้เกว๋น (รูปที่ ๓๔-๓๖) เป็นตวัอย่างของ
วดัท่ีมีการจดัภมูิทศันไ์ดท้ัง้ ๒ กรณี ทัง้ท่ีเป็นวดัตวัอย่าง
ของการมีสภาพวดัดัง้เดิมท่ีดีท่ีสดุแลว้ ในสว่นหนึ่ง ไดม้ี
การปรับปรุงมีการจัดภูมิทัศน์แนวใหม่เพ่ิมขึ ้นใน
ปัจจบุนั  

ส่วนหนึ่งทางวดัและคณะกรรมการวดัหรือมีผู้
ท่ีมาลงทุน มาพัฒนาพื้นท่ีวดั ภายในบริเวณวดัมีการ
จัดภูมิทัศน์ เพ่ิมเติม เช่น การจัดสวนหย่อม การท า
สนามหญา้ ปลกูตน้ไม ้สว่นหนึ่งของตน้ไมท่ี้ปลกูขึน้เป็น
จ านวนมากกลับเป็นต้นปาล์ม ซึ่งส่วนนี้น่าจะไม่ใช่

ตน้ไมพื้้นบ้าน เพราะแต่เดิมจะมีหมู่ตน้ตาลเป็นหลัก อาจมีตน้หมากแทรกอยู่บ้าง แต่ส่วนหนึ่งก็ ไม่ไดไ้ป
ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงในสว่นท่ีเป็นโบราณสถานเดิม แต่มีการเพ่ิมเติมในลกัษณะของการจดัแสดง เช่น การตัง้
จดัแสดงกลองปูจา ภายในศาลาบาตร การประดบัตกแตง่ดว้ยโคมและตงุ เป็นตน้ นอกจากนีย้ังมีสิ่งปลกูสรา้ง
เพ่ิมเติม คือ การน าหลองขา้ว (ยุง้ขา้ว) มาท าเป็นรา้นขายของท่ีระลกึ ซึ่งสว่นนีแ้มว้า่จะเป็นอาคารแบบพืน้บา้น
ก็จริงแตว่ดันีเ้ป็นวดัท่ีมีขนาดเล็กและมีระเบียบแบบแผนท่ีเป็นตวัอย่างของวดัพืน้บา้น ถา้มีส่ิงปลกูสรา้งเพ่ิม
ขึน้มามากเท่าไรก็เท่ากบัเป็นการท าลายความเป็นของแทแ้ละดัง้เดิมไปทนัที  

 
รูปที ่๓๔ วดัตน้เกวน๋ อ าเภอหางดง เชียงใหม่ 

  
รูปที ่๓๕ อโุบสถ วดัตน้เกวน๋ อ าเภอหางดง เชียงใหม่ รูปที ่๓๖ ศาลาบาตร ดา้นขา้งวหิาร วดัตน้เกวน๋ อ าเภอหางดง เชียงใหม่ 



๓๓ 
 

 
 

สว่นท่ีมีการปรบัปรุงอย่างมากคือ บริเวณดา้นขา้งวดั น่าจะมีผูม้าลงทุนท าการคา้เพ่ือการท่องเท่ียว 
สว่นหนึ่งท  ารา้นคา้ รา้นกาแฟริมทุ่ง มีทุ่งนาส  าหรบันกัท่องเท่ียว มีอาคารท่ีน าหลองขา้วหรือยุง้ข่าวมาปรบัเป็น
รา้นกาแฟและรา้นขายของท่ีระลกึ และปรบัปรุงจดัภมูิทัศนร์อบๆ วดั เพ่ือใหเ้กิดความกลมกลืน ซึ่งเหมาะกับ
ยคุสมยัท่ีนักท่องเท่ียวไดม้าเท่ียวชมวดั ไดม้าเช็คอิน ถ่ายภาพ พกัผ่อนดื่มกาแฟ ซือ้ของท่ีระลกึ สว่นหนึ่งก็ท  า
ใหค้นมาเขา้วดัมากขึน้เพ่ือการท่องเท่ียวและเรียนรูว้ฒันธรรม แต่ทั้งนีแ้ละทั้งหลายทั้งปวงลว้นแต่เป็นการไป
ท าลายความเป็นงานช่างพืน้บา้นของวดัอย่างมาก เพราะวดัตน้เกวน๋มีความงามในเรื่องของความเป็นพืน้บา้น 
สมถะ เรียบง่าย ถา้มีไปเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมก็เท่ากบัไปท าลายความเป็นของแทแ้ละดัง้เดิม ดงันัน้ ส่ิงท่ีจะท า
ไดใ้นวดันี ้คือ การอนรุกัษ์ใหค้งสภาพเดิมไวใ้หม้ากท่ีสดุ จึงจะเป็นการรกัษาท่ีดีท่ีสดุ ถา้จะมีรา้นคา้ ของท่ีระลกึ 
ก็ตอ้งมีอย่างพอเหมาะพอสม หรือตอ้งแยกใหช้ดัเจนระหวา่งพืน้ท่ีวดักบัสว่นท่ีเป็น รา้นคา้ ของท่ีระลกึ เพราะ
ในปัจจบุนัแทบจะอยู่ในสว่นเดียวกนัแยกไมอ่อก ท าใหส้ว่นท่ีเป็น ท่ีท่องเท่ียวมาแขง่กบัความเป็นวดัดัง้เดิม 

 
อกีตัวอย่างหน่ึงของความพยายามจะมีการจัดภูมิทัศน ์งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่ใน

งานบุญประเพณี  
การประดับตกแต่งแบบช่ัวคราว ในคราว

ทีม่ีเทศการหรืองานบุญประเพณี 
- งานประดับตกแต่งตามแบบแผน

ประเพณี ท่ีให้ความส าคัญมากขึน้ เช่น การตกแต่ง
อาคารสถานท่ีดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้การตกแต่งซุ ้ม การ
ประดับ ธงทิ ว การแขวนตุงและแขวนโคม  (ใน
ภาคเหนือ) เป็นจ านวนมาก  

- จัด เฉพาะในคราวมี งานวัด  งาน
ประจ าปี งานบชูาพระธาต ุหรือส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าวดั 
มีการจัดในลกัษณะของงานอีเวน้ท ์(Event) เช่น งาน

ออกรา้น กาดมั่ว (ในภาคเหนือ) 
- งานแสดงศิลปกรรมแบบจดัวาง (Installation art)  
 
การประดับตกแต่งถาวร  
งานบุญประเพณีท่ีส  าคญัในพุทธศาสนา โดยเฉพาะงานบุญใหญ่ เช่น วดัส  าคญัทางศาสนา เช่น วนั

มาฆบูชา วิสาฆบชูา อาสาฬหบูชา เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีงานบุญประเพณีอ่ืน เช่น วนัออกพรรษา ประเพณี

 
รูปที่ ๓๗ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง 
เชียงใหม่ 



๓๔ 
 

 
 

สงกรานต ์ซึ่งถือเป็นงานบญุปีใหมท่ี่จะมีงานเฉลิมฉลองท่ีย่ิงใหญ่ งานบญุมหาชาติ งานวนัสารท งานทอดกฐิน 
ประเพณีลอยกระทง นอกจากนั้นยังมีงานบญุในแตล่ะทอ้งถ่ิน เช่น ในภาคเหนือ มีงานปอยตา่งๆ ในงานบวช
ลกูแกว้ งานแห่ครวัทาน งานสลากภตัร งานประเพณีย่ีเป็ง (วนัเพ็ญเดือนสองของภาคเหนือ) ทางอีสานมีงาน
บุญบั้งไฟ งานบุญพระเวส (เทศมหาชาติ) ทางภาคใตม้ีงานชิงเปรต (วนัสารท) ในภาคกลางก็จะเป็นเทศ
มหาชาติ งานออกพรรษา งานประจ าปีของวดัต่างๆ เทศการไหวพ้ระพุทธรูปศกัดิสิ์ทธ์ิ การบูชารอยพระบาท 
เป็นตน้  

ในงานบญุต่างๆ เหลา่นีใ้นแตล่ะทอ้งท่ีก็จะมี
การประดบัตกแต่งศาสนสถานเพ่ือใหเ้ป็นบรรยากาศ
ของงานบุญประเพณีแตกต่างกันในแต่ละท้องท่ี 
โดยทั่วไปก็จะมีการประดบัธงทิวสญัลกัษณข์องพุทธ
ศาสนา คือ ธงธรรมจกัรสีเหลือง แตใ่นภาคเหนือนิยม
ประดบัตงุ และโคมเป็นหลกั ตามเสน้ทางท่ีจะเขา้สู่
วดั ถา้งานใหญ่มาก เช่น งานปอยหลวง คืองานฉลอง
ท่ีย่ิงใหญ่ ฉลองอโุบสถหลงัใหม ่อาคารหลงัใหม ่ก็จะ
ประดบัตงุเป็นจ านวนมาก ในส่วนของวดัก็จะมีการ
ตกแตง่พืน้ท่ี เช่น แขวนโคม เป็นตน้ ในภาคอีสานงาน
บญุท่ีย่ิงใหญ่ เช่น งานบญุพระเวสนัน้ก็จะมีการเขียน

ภาพขนาดใหญ่เรื่องเวสสนัดรชาดก และแห่ไปตามเมืองเพ่ือใหรู้ว้า่มีงานบญุเทศมหาชาติ มีการตกแต่งอาคาร
สถานท่ีดว้ยเช่นกนั เช่น เดียวกบัในภาคกลาง ถา้เป็นเทศนม์หาชาติก็จะมีการตกแตง่อาคารสถานท่ี สรา้งเป็น
ป่า ตกแตง่ศาลา มีตน้ไมก้ลว้ย ออ้ย เสมือนพระเวสสนัดรอยู่ในป่า และถา้มีเทศนท์รงเครื่องก็จะมีตวัละครท่ีมา
แสดงประกอบการเทศน ์มีพระเวสสนัดร นางมทัรี ชชูก กรรหา ชาลี มาประกอบดว้ยก็มี 

 
 
 

 
รูปที่ ๓๘ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง 
เชียงใหม่ 



๓๕ 
 

 
 

ทัง้หมดนีเ้ป็นตวัอย่างวา่ประเพณีดัง้เดิมมีการประดบัตกแตง่
อาคารสถานท่ีในคราวท่ีมีงานประเพณีเกิดขึน้ในแต่ละภมูิภาค จาก
จดุนีเ้อง ท าใหแ้ต่ละวดัและในวงการพระศาสนาไดพ้ัฒนาไปอีกขัน้
หนึ่งในเรื่องของการสรา้งบรรยากาศใหม้ีผูเ้จริญศรทัธามาเขา้วดัได้
มากขึน้ ในเรื่องของการประดับตกแต่งอาคารสถานท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
ส่วนหนึ่งอาจไดร้บัอิทธิพลของการจัดงานต่างๆ เกิดขึน้ในรูปของอี
เวน้ท ์ท าใหบ้างวดัเวลาจดังานย่ิงใหญ่เกิดขึน้ มีการจา้งบริษัทอีเวน้ท์
มาจดัอาคารสถานท่ีก็มี  

การประดับตกแต่งอาคารสถานท่ีวัดเกิดขึน้อย่างมากใน
ภาคเหนือ จนกระทั่ ง มหาจุฬาลงกรณ์ราชมหาวิทยาลัยไดจ้ัดท า
หลกัสตูรขึน้หลงัสตูรหนึ่ง คือ ศิลปศกึษา โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์ส  าคญั 
คือ ผลิตนิสิตทางดา้นศิลปะทั้งนักศึกษาพระและฆารวาส เพ่ือจบ

ออกไปแลว้จะไดส้รา้งงานศิลปะโดยเฉพาะเวลาวดัตา่งๆ มีงานจะไดส้รา้งสิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้รวมทัง้การดูแลดา้น
การอนรุกัษ์ศิลปกรรมในแตล่ะวดัดว้ย 

 
ตัวอย่างงานอีกประเพณีหนึ่ ง  ท่ีมีความ

งดงามในเรื่องของกาประดบัตกแต่ง บรรยายกาศของ
ความศรัทธาและงดงามไปด้วยดอกไม้ คือ งาน
ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย ์
หลวง เชียงใหม่ (รูปที่ ๓๗-๔๐) งานนีเ้ป็นงานไหว้
เสาอินทขีล ซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ท่ีวัดเจดีย์หลวง เสา
อินทขีล ก็คือเสาหลักเมือง เมื่อรวมกับเจดีย์หลวงก็
เป็นมหาธาตุประจ าเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการ
ก าหนดใหม้ีงานประจ าปีขึน้ ซึ่งเป็นประเพณีศกัดิสิ์ทธ์ิ
ของชาวเชียงใหม่ เมื่อมีการอัญเชิญพระฝนแสนห่า
ออกแห่ และการบูชาเสาหลกัเมืองตามประเพณี ก็จะ

ท าใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล โดยก าหนดขึน้ตามประเพณี “ช่วงเดือนแปดเขา้-เดือนเกา้ออก” ซึ่งแตล่ะปีก็จะ
มีการก าหนดขึน้ใหมต่ามวนัทางจนัทรคติ  คือ เขา้อินทขีล ในวนัแรม  ๑๒ ค ่าเดือน ๘ เหนือ และออกอินทขีลใน
วนัขึน้ ๔ ค ่าเดือน ๙ เหนือ จะอยู่ในราวเดือน พฤษภาคม ถึงมิถุนายน จะมีการจัดงานประมาณ ๑ อาทิตย ์

 
รูปที ่๓๙ งานประเพณีใสข่นัดอกบูชาเสาอินทขีล  
วดัเจดีย์หลวง เชียงใหม่ 

 
รูปที่ ๔๐ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง 
เชียงใหม่ 



๓๖ 
 

 
 

ประเพณีหลัก คือ การแห่พระฝนแสนห่า ให้ชาวบ้านไดส้รงน ้า เพ่ือให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ในงาน
ประเพณีประกอบดว้ย การใสข่นัดอก สรงน า้พระพทุธรูปฝนแสนห่าใสบ่าตร ๑๐๘ รูป ปิดทองพระประจ าวนั
เกิด ไหวพ้ระพทุธอฏัฐารสและบชูาพระธาตเุจดียห์ลวง และมกีารแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บา้นลา้นนา  

ในงานประเพณี ดังกล่าวมีกาตกแต่ง
สถานท่ี สรา้งบรรยากาศไดม้ีมากตัง้แต่การประดบั
ตกแต่งดว้ยตงุและโคมประเภทต่างๆ ทั่วบริเวณวดั
และภายในวิหารหลวง นอกจากนัน้ยงัมีรูปแบบของ
ดอกไม้ท่ีพุทธศาสนิกชน ส่วนหนึ่งได้ตกแต่งเป็น
กระเชา้ช่อดอกไมท่ี้เตรียมมาเอง ซึ่งใหค้วามส าคญั
กับผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และส่วนหนึ่งก็มีผูท่ี้มาท า
ขาย เพ่ือสะดวกต่อผูท่ี้ไม่ไดเ้ตรียมมา ในจุดท่ีมีการ
บูชาทั้งพระเจา้ฝนแสนห่า เสาอินทขีล ในส่วนการ
บูชาพระพุทธรูปในวิหารและรอบพระเจดีย์หลวง 

ทกุแห่งจะเตม็ไปดว้ยดอกไม ้ทางวดัไดจ้ดัเตรียมโตก ส  ารบัไวว้างดอกไม ้ซึ่งท  าใหเ้กิดบรรยากาศของงานดีมาก
เพราะเสมือนกบัทกุแห่งเตม็ไปดว้ยดอกไม ้(รูปที ่๔๑) 

ซึ่ ง
บรรยากาศดงักล่าวนี้
แ ต่ เดิ ม ไม่ ป ร า ก ฏ
มากมายขนาดนี ้เป็น
เ พี ย ง ง า น บุ ญ
ป ระ เพ ณี ขอ งช า ว
เชียงใหม ่อย่างแทจ้รงิ 
แต่ในระยะหลังเมื่อมี
นักท่องเท่ียวมากขึน้
จึงน่าจะมีการพัฒนา

รูปแบบของพิธีกรรมเพ่ิมมากขึน้ ตามจ านวนคนท่ีมากขึน้ ดงันัน้เรื่องของการประดบัตกแตง่จึงมีมากขึน้ รวมทัง้
ลกัษณะของพิธีกรรมท่ีใหค้วามส าคญักบัการบชูาดว้ยดอกไม ้จึงเป็นบรรยายกาศท่ีดีเพราะเตม็ไปดว้ยดอกไม ้
(รูปที ่๔๒-๔๓) 

 
รูปที ่๔๑ งานประเพณีใสข่นัดอกบูชาเสาอินทขีล วดัเจดีย์หลวง เชียงใหม่ 

  
รูปที่ ๔๒ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง 
เชียงใหม่ 

รูปที่ ๔๓ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชา
เสาอินทขีล วดัเจดีย์หลวง เชียงใหม่ 



๓๗ 
 

 
 

ลกัษณะนีน้่าจะถือเป็นเรื่องของการประดบัตกแตง่ท่ีเกิดจากพลงัศรทัธาจริงๆ อนัเป็นสว่นส  าคญัท าให้
เกิดการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมตามมาดว้ยเช่นกนั 
 

พัฒนาการของงานประดบัตกแต่งวดัต่างๆ 
ในคราวมีงานจึงเกิดขึ ้น ไม่เพียงแต่การประดับ
ตกแต่งตามประเพณี ท่ีมีมาแต่เดิมเท่านั้น งาน
ประดับตกแต่งมีการออกแบบและตกแต่งมากขึน้
กว่าเดิม เช่น การประดบัตงุและโคม งานประดบัตงุ
และแขวนโคมอย่างมากมายและหลากหลายสีสัน 
และอาจมีการแขวนตอ่เน่ืองยาวนานหลายวนั มาจน
เลยช่วงท่ีเป็นเทศกาลก็มี เช่น วดัพระธาตหุริภญุชัย 
มีการแขวนโคมเป็นจ านวนมากกลางสนามหญ้า 

ดา้นขา้งพระธาตหุริภญุชยั ในลกัษณะของการแสดงงานศิลปกรรมท่ีเรียกวา่ งานจดัวาง (Installation art) และ
ก็มีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวชม ในลกัษณะของงานศิลปะ มาถ่ายภาพ เช็คอิน และร่วมท าบุญซือ้โคมถวาย (รูปที ่
๔๔) 

 
การแขวนโคมนั้นแต่เดิมตามวัดต่างๆ 

และ บ้านเรือนราษฎร มีการแขวนในช่วงงาน
เทศกาลย่ีเป็ง หรือลอยโคมของทางภาคเหนือ ตรง
กบังานลอยกระทง ของภาคกลาง จะมีการแขวน
เป็นสัญลักษณ์ เท่านั้น ตามหน้าวัด หรือหน้า 
โบสถวิ์หาร ตอ่มาไดม้ีผูน้  ามาถวายมากขึน้และมีผู้
ท่ีน  ามาประดับเป็นแถว ในลักษณะของงาน
ประดบัตกแตง่ หรืองาน ศิลปะแบบจดัวาง อาจได้
แรงบันดาลใจมาจากงานประดบัตกแต่งและงาน
จัดวาง ของชาวตะวันตก เช่น  ตามสถาน ท่ี
ท่องเท่ียว ทางเดิน ท่ีเป็นแหลง่ช๊อบป้ิง ย่านการคา้ 

ท่ีเป็นแบบ อาเขต ท่ีน  ารม่หลากหลายสีสนัมาแขวน เป็นตน้ และจากการประดบัตกแตง่ท่ีวดัพระธาตหุริภญุชัย 
ท าหเ้กิดการเผยแพรภ่าพออกไป กลายเป็นจดุเช็คอินท่ีส  าคญั ท่ีท  าใหน้ักท่องเท่ียว มาถ่ายภาพกนัเป็นจ านวน

 
รูปที ่๔๔ การแขวนโคม วดัพระธาตหุริภญุชยั จงัหวดัล าพนู 

 
รูปที่ ๔๕ การแขวนโคม วดัพระสงิห์ จงัหวดัเชียงใหม่ เทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 



๓๘ 
 

 
 

มากและท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักกันทั่วไป และภายหลงัจากนั้นอีกเพียง ๑ ปี ในปัจจุบันตัง้แต่ช่วงงานย่ีเป็งมาจนถึง
เทศกาลปีใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๔) วดัต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในเชียงใหม่ หรือในภาคเหนือ มีการแขวนโคม
ลกัษณะเดียวกนักับวดัพระธาตหุริภญุชัย นีเ้ป็นจ านวนมาก เช่น วดัพระสิงห์ (รูปที่ ๔๕) วดัเจดียห์ลวง และท่ี
ส  าคญั คือ มีการใหน้ักท่องเท่ียวไดซื้อ้โคมถวายเพ่ือการบูชา พระธาตเุจดียห์ลวงดว้ย โดยมีการแขวน เป็นราว
ดา้นหนา้ของเจดียห์ลวง ซึ่งถือเป็นรายไดเ้ขา้วดัแนวทางหนึ่ง 

 
 



๓๙ 
 

 
 

๓ 
รูปแบบใหม่ของวดัในศตวรรษที ่๒๑ (พุทธศตวรรษที ่๒๖) 

 
วดัท่ีสรา้งขึน้ใหม ่ท่ีมีทัง้รูปแบบและแนวความคิดท่ีแตกตา่งจากแบบแผนประเพณี ในปัจจบุนั มีความ

หลากหลายทางดา้นรูปแบบท่ีเกิดจากแนวความคิดท่ีตา่งออกไปจากกรอบแบบแผนประเพณี เกิดจากผูส้รา้ง
และผูอ้อกแบบ เชน่เรื่องของ แผนผงัของวดั ส่ิงปลกูสรา้งภายในวดั ลว้นมีรูปแบบ เช่น เจดยี ์อโุบสถ วิหาร ท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ แบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป รวมทัง้เรื่องของสีสนั งานประดบัตกแตง่  

ตวัอย่างท่ียกมากลา่ว คือ รูปแบบของเจดีย ์อโุบสถ วิหาร และเรื่องของสีสนัและงานประดบัตกแตง่  
ไดแ้ก่  

๓.๑ วัดทีม่ีเจดียแ์บบใหม่เป็นประธานของวัด 
 ประเพณีการสรา้งวดั แตเ่ดิมจะมีการสรา้งเจดียเ์ป็นหลกัและตอ้งสรา้งคูก่นัอนัดบัแรก คือ วิหาร ตอ่มา
ในสมยัอยุธยาตอนปลายการสรา้งเจดียเ์ป็นประธานนัน้ลดควาส าคญัลง ความส าคญัของวดัอยู่ท่ีอโุบสถเป็น
หลกั เจดียจ์ะมีหรือไมก่็ได ้หรือถา้มีจะเป็นเพียงเจดียข์นาดเล็ก จ  าพวกเจดียร์าย ไมใ่ช่เจดียป์ระธาน จนมาถึง
สมยัรตันโกสินทร ์ตอนตน้ (รชักาลท่ี ๑-๔) ไดม้ีการกลบัมาสรา้งเจดียเ์ป็นประธานอีกครัง้หนึ่ง แต่ก็ไม่มากนัก 
และน่าจะเป็นการสรา้งเฉพาะกิจ เช่น รชักาลท่ี ๑-๓ เจดียว์ดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม วดัอรุณราชวราราม 
เป็นตน้ ส่วนในสมยัรชักาลท่ี ๔ กลบัมีความนิยมสรา้งเจดียท์รงระฆงัเป็นประธานของวดัและมีเกือบทกุวดัท่ี
พระองคท์รงสถาปนา พอหลังสมยัรชักาลท่ี ๕ การสรา้งวดัโดยพระมหากษัตริยไ์ดล้ดนอ้ยลง และการสรา้ง
เจดียก์็หายไปจากความนิยม  
 การสรา้งเจดียก์ลบัมานิยมอีกครัง้หนึ่งของวดัท่ีสรา้งในปัจจบุนั ในราว ๓๐ ปี มานี ้สว่นหนึ่งเป็นการไป
จ าลองรูปแบบพระธาตสุ  าคญั พระธาตศุกัดิสิ์ทธ์ิ มาสรา้ง เช่น ในภาคเหนือ สว่นใหญ่จะใชพ้ระธาตหุริภญุชัย
เป็นตน้แบบ ในภาคอีสานก็จะใชพ้ระธาตพุนม เป็นตน้แบบ สว่นในภาคใต ้จะใชพ้ระบรมธาตนุครศรีธรรมชาติ 
เป็นตน้แบบ ส่วนภาคกลางนั้น ไม่มีตน้แบบท่ีแน่ชัด ส่วนใหญ่เป็นเจดียท์รงระฆังท่ีประยกุตข์ึน้ใหม่เป็นหลกั 
และ ต่อมาในยคุท่ีมีการสรา้งวดัแขง่ขนักนัในเรื่องของการแสวงหารูปแบบท่ีแปลกใหม่ ท่ีตอ้งมีความแตกตา่ง 
และมีท่ีมาท่ีไปของรูปแบบ จึงท าให้เกิดเจดีย์รูปแบบใหม่ท่ีนอกเหนือจากแบบแผนประเพณีท่ีเคยมีมาใน
สมยัก่อน เช่น การใชวิ้หารพทุธคยา มาเป็นเจดียป์ระธาน ซึ่งถือเป็นรูปแบบท่ีก าลงันิยมอย่างมากในปัจจบุนั ท่ี
ปรากฏแลว้ราว ๒๘ แห่ง ทัง้ท่ีสรา้งเสร็จแลว้และก าลงัสรา้งก็มี และมีอยู่ทุกภมูิภาคทั่วประเทศ นอกจากนั้นก็
จะเป็นเจดียท่ี์มีรูปแบบประยกุตข์ึน้ใหม ่หรือปรบัปรุงเพ่ิมเติมทัง้รูปแบบและหนา้ท่ีการใชง้าน  



๔๐ 
 

 
 

ดงันัน้ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วเฉพาะเจดียท่ี์เป็นกลุม่รูปแบบท่ีมีการออกแบบใหม่ท่ีเป็นงานสรา้งสรรค ์เป็น
หลกั เพ่ือใหเ้ขา้กบัประเดน็เรื่องวดัท่ีแปลกใหมใ่นศตวรรษท่ี ๒๖ 

วดัท่ีสรา้งใหมห่ลายแห่งมีการคดัเลือกเจดียท่ี์มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไปมาสรา้ง 
 
๓.๑.๑ กลุ่มเจดียท์ีม่ีการสร้างใหม่ทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดียท์ี่เป็นแบบแผนประเพณี

ไทย 
วดัหรือเจดีย์ในกลุ่มนีส้่วนใหญ่สรา้งขึน้บริเวณวดัท่ีเป็นโบราณสถาน หรือเป็นชุมชนมีอยู่ในแหล่ง

โบราณคดีและแหล่งประวตัิศาสตรห์รือเมืองโบราณท่ีมีความส าคัญ ผูส้รา้งวดัจึงออกแบบสรา้งเจดีย์ให้มี
ความสัมพันธก์ับประวตัิศาสตรบ์า้นเมืองนั้น แต่รูปแบบเจดียจ์ะเป็นแบบท่ีมีการประยุกตแ์ลว้ รวมทั้งการ
ปรบัเปลี่ยนเพ่ือหนา้ท่ีการใชง้านภายในเจดียด์ว้ย  
  

ตัวอย่างวัดในภาคเหนือ 
พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรามหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้า

หลวง จังหวัดเชยีงราย (รูปที ่๔๖) 
พระบรมธาตเุจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี

สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘ โดยมี ม.ร.ว. มิตรา
รุณ เกษมศรี เป็นผูอ้อกแบบ รูปแบบของเจดียไ์ดร้ับ
แรงบันดาลใจมาจากเจดียว์ัดป่าสัก เมืองเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย โดยมีสว่นท่ีเพ่ิมขึน้มาและถือเป็นงาน
ออกแบบสมยัใหม่ คือ การเพ่ิมพืน้ท่ีใชส้อยดา้นล่างท่ี
เป็นอาคารขนาดใหญ่ สงู ๒ ชั้น ส่วนบน (ชั้นท่ี ๓) จึง
เป็นสว่นของเจดียท่ี์ไดร้บัรูปแบบมาจากเจดียว์ดัป่าสกั 
ซึ่งออกแบบเพ่ิมเติมภายใน ตรงกบัเรือนธาต ุเป็นหอ้ง
ส  าหรับสรา้งกู่  (ปราสาทหลังเล็ก ๆ แบบล้านนา) 
ส  าหรบัประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุ

 
รูปแบบเจดียมี์สว่นท่ีเพ่ิมขึน้มานัน้เหมือนเป็น

อาคารทรงตกึ ๒ ชั้น เรือนชัน้ลา่งเหมือนส่วนฐานของ
เจดียว์ดัป่าสกั คือการประดบัซุม้ทางเขา้ดา้นละ ๓ ซุม้ 

 
รูปที ่๔๖ วดัสนัติคีรี ดอยแม่สลอง อ.แม่สลอง จ.เชียงราย 
ทีม่า : ภาพจากเวบ็ไชต์ www.cltthai.com 



๔๑ 
 

 
 

สว่นชั้นท่ี ๒ คือส่วนท่ีผูอ้อกแบบเพ่ิมขึน้ คลา้ยเรือนธาตอีุกชั้นหนึ่งมีซุม้จระน าทัง้สี่ดา้น ผนงัดา้นขา้งเจาะช่อง
จระน ารูปกลีบบวั ไมม่ีซุม้  
 รูปแบบท่ีต่างออกไปจากวดัป่าสกั คือ สว่นท่ีเพ่ิมขึน้มาของชั้นท่ี ๒ มีการดดัแปลงเป็นอาคารใชง้าน
ภายใน รูปแบบของเจดียม์ีส่วนฐานท่ีเลก็และคอดกวา่ สถปิูกะมีความสงูมากกวา่ ท่ีส  าคญัคือ ลกัษณะของซุม้
ท่ีท  าเป็นแบบลา้นนา ไมใ่ช่ซุม้ฝักเพกาแบบวดัป่าสกัท่ีเป็นแบบพกุาม นอกจากนีย้งัมีรายละเอียดเลก็ ๆ นอ้ยท่ี
แตกต่างออกไป เช่น สถูปิกะท่ีมีขนาดใหญ่และสงู ไม่ไดส้ดัส่วนแบบตน้แบบ การไม่ประดบัลวดลาย และท่ี
ส  าคญั คือ ความแขง็กระดา้ง และความคมของรูปทรงท่ีเกิดจากงานคอนกรีต 
 การสรา้งเจดีย์ขนาดใหญ่บนดอยแม่สลองน่าจะมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของสัญลักษณ์ การใช้
พระพุทธศาสนาใหเ้ป็นจุดศนูยก์ลางของชุมชน เน่ืองจากดอยแมส่ลองเป็นเขตท่ีตัง้ของกองพล ๙๓ ของกลุ่ม
ทหารจีนท่ีหนีภยัสงครามมาตัง้มั่นท่ีน่ี พรอ้มกับชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ท่ีน่ีจึงมีทั้งความต่างศาสนา เช่น ศาสนา
คริสต ์และพทุธมหายานของจีน รวมทัง้อาจมีปัญหาเรื่องยาเสพติดดว้ย รฐับาลจึงมีนโยบายใชศ้าสนาพทุธมา
ช่วยทางดา้นจิตใจดา้นนี ้เจดียว์ดัสนัติคีรี จึงมีสว่นช่วยเป็นศนูยก์ลางจิตใจดว้ยเช่นกนั  

  

ตัวอย่างในภาคอสีาน 
พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จ. ขอนแก่น (รูปที ่๔๗ ) 

วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ซึ่งมีพระมหาธาตุ
แก่นนคร หรือ พระธาตเุกา้ชัน้ เรือนยอดทรงเจดีย ์(จ  าลองแบบ
จากพระธาตุขามแก่น )  จัดสร้างขึ ้น เน่ื องใน วโรกาส ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงครองสิริราช
สมบตัิครบ ๕๐ ปี และมหามงัคลานสุรณ ์๒๐๐ ปี  

ความสูงขององคพ์ระธาตุ ๘๐ เมตร มีพระจุลธาต ุ๔ 
องค ์ตัง้อยู่ ๔ มมุ ชั้นบนสดุของพระธาตเุป็นสถานท่ีบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตกุลางบษุบก  

 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่๔๗ พระมหาธาต ุวดัหนองแวง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 



๔๒ 
 

 
 

 
 ตัวอย่างวัดในภาคกลาง 

ในภาคกลางการสรา้งเจดียส์มยัใหมพ่บคอ่ยขา้งนอ้ยกวา่ในภมูิภาคอ่ืน ๆ สว่นใหญ่วดัในภาคกลางท่ีมี
เจดียข์นาดใหญ่นัน้เป็นวดัท่ีมีมาแตโ่บราณ ส าหรบัผูท่ี้มีศรทัธาจะไหวพ้ระบรมสารีริกธาตกุ็สามารถเดินทางไป
นมสัการไดต้ามเมืองตา่ง ๆ ท่ีเป็นเมืองโบราณ เช่น พระนครศรีอยธุยา ลพบรุี นครปฐม เพชรบรุี ราชบรุี เป็นตน้ 
ดงันั้นวดัท่ีสรา้งขึน้ใหม่จึงไม่จ  าเป็นตอ้งสรา้งเจดียข์นาดใหญ่เพ่ือดึงดดูใหผู้ศ้รทัธามาเขา้วดั และส่วนหนึ่งวดั
ตา่ง ๆ ในภาคกลางเป็นวดัส  าหรบัชุมชนท่ีไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียว มีเพียงบางวดัเท่านั้นท่ีพยายามสรา้งขึน้ใหม ่
แตพ่บวา่มีปริมาณนอ้ยมากถา้เทียบกบัในภาคเหนือและภาคอีสาน ตวัอย่างเช่น  
 

เจดียพ์ระมหาเจดียศ์รีจันเสน อ าเภอตาคลี นครสวรรค ์(รูปที ่๔๘ ) 
 

เจดียอ์งคนี์ส้รา้งขึน้โดยพระครู
นิ สัย จ ริย คุณ  (หลวงพ่ อ โอด ) วัด 
จันเสน เพ่ือตอ้งการเห็นเมืองจันเสน
กลบัไปเป็นเมืองศนูยก์ลางทางศาสนา
ท่ีส  าคัญอีกครัง้หนึ่งเหมือนเมื่อครัง้ใน
อดีต  โดยมีความประสงค์จะสร้าง
มหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนขึน้เพ่ือถวาย
เป็นพุทธบูชาและเพ่ือเป็นการสืบพระ
ศาสนาให้ด  ารงอยู่ต่อไป และตอ้งการ
ใหเ้จดียแ์ห่งนีใ้ชเ้ป็นท่ีท ากิจกรรมเน่ือง
ในพุทธศาสนาใหก้ารศกึษาและปฏิบัติ
ธรรมทัง้ภิกษุและฆารวาส และท่ีส  าคญั 
คือ ต้องการให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์

ทอ้งถ่ินเมืองจนัเสนส  าหรบัเป็นแหลง่เรียนรูป้ระจ าชมุชน  
 เจดีย์พระมหาเจดีย์ศรีจันเสนสรา้งขึน้ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ -๒๕๓๘ โดยมีอาจารย์วนิดา  
พึ่งสนุทร ศิลปินแห่งชาติ เป็นผูอ้อกแบบ โดยมีแนวคิดในการออกแบบ คือ การศึกษาศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่ เจดียส์มยัทวารวดี ซึ่งตามความเห็นกล่าวว่ามีหลกัฐานค่อนขา้งนอ้ยมาก โดยมีเรื่องของรูปแบบและ

 
รูปที ่๔๘ เจดีย์พระมหาเจดีย์ศรีจนัเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
ทีม่า : ADTguide.com 



๔๓ 
 

 
 

แผนผงับางสว่น ผูอ้อกแบบไดใ้ชข้อ้มลูจากหลกัฐานทางศิลปกรรมอ่ืน ๆ มาช่วยในการออกแบบ โดยน ามาใน
ลกัษณะของการประยกุตใ์ช้๑๓ 
 ส าหรับรูปแบบของเจดียพิ์จารณาแลว้พบว่าเป็นงานออกแบบใหม่ทั้งหมด ไดแ้ก่  การท าเจดีย์ท่ีมี
อาคารเพ่ือการใชง้านอยู่ดา้นลา่ง และต่อยอดดว้ยเจดีย ์คลา้ยกับเจติยวิหาร และเป็นอาคารหลายชั้น โดยชั้น
ล่าง เป็นอาคารอเนกประสงค์ท่ีใช้ท  ากิจกรรมทางด้านศาสนา ตามวัตถุประสงคข์องผูส้รา้ง เช่น อาคาร
พิพิธภณัฑ ์หอ้งปฏิบตัิธรรม ชัน้ท่ี ๒ มีลานประทักษิณ มีมณฑปตามมมุต่าง ๆ ๘ องค ์บนลานประทกัษิณเป็น
ท่ีตัง้ของเรือนธาต ุในลกัษณะของเจดียท์รงปราสาทยอด มีซุม้จะน าทัง้สี่ดา้น สว่นยอดจึงเป็นเจดีย ์ 

พระธุตังคเจดีย ์วัดอโสการาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (รูปที ่๔๙ )  
เป็นเจดียท่ี์สรา้งขึน้ใหม่ โดยไดน้ามมา

จากพระเจา้อโศกมหาราช ของอินเดีย ผูส้รา้งคือ 
หลวงพ่ อลี  (พ ระอาจารย์ลี ธฺมมธโร) พ ระ
เกจิอาจารยใ์นสายวิปัสนา ผูว้างรากฐานเจดียไ์ว ้
ตั้ ง แ ต่  พ .ศ .  ๒ ๕ ๐ ๐  เ พ่ื อ ก า ร ฉ ล อ ง
พระพทุธศาสนา ๒๕ พทุธศตวรรษ และเริ่มสรา้ง
ภายหลังพระอาจารย์ลี มรณภาพไปแลว้ในปี 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และการก่อสรา้งเพ่ิงแลว้เสร็จใน
ปัจจบุนั  

เจดียว์ดัอโสการามมีการออกแบบใหม ่
ท าเป็นอาคาร ๓ ชัน้ ชัน้บนสดุเป็นเจดียป์ระธานท่ีมีเจดียป์ระจ ามมุทั้งสี่และชัน้ลา่งและชัน้ท่ี ๒ มีเจดียป์ระดบั
ท่ีมมุทัง้สี่มมุ รวมเจดียป์ระธานและเจดียบ์ริวารรวมทั้งหมด ๑๓ องค ์โดยเฉพาะรูปแบบของเจดียท์ัง้หมดเป็น
เจดียท์รงระฆังแบบเจดีย์สมยัรชักาลท่ี ๔ อาจมีท่ีมาจากเจดีย์พระสมทุรเจดียซ์ึ่งเป็นเจดียส์  าคัญของเมือง
สมทุรปราการ โดยมีการปรบัเปลี่ยนบางส่วน เช่น เจดียป์ระธานเพ่ิมเรือนธาตท่ีุมีคหูาเขา้ไปภายในได ้ส่วน
เจดียบ์ริวารมีการลดรูปโดยการตดัสว่นฐานออก  

ส่วนการออกแบบท่ีมีเจดียป์ระธานตรงกลางและมีเจดีย์บริวารแต่ละชั้นดโูดยรวมแลว้น่าจะไดแ้รง
บันดาลใจในการออกแบบมาจากหลายศิลปะ เช่น การมีหลายชั้นและมีเจดีย์บริวารในแต่ละมมุคลา้ยกับ

                                                             
๑๓ ประกิจ ลคันผจง, “สถาปนิกหญิงแห่งชาติ,” สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ, พิมพค์รัง้ที่ ๒, (คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙), หนา้ ๒๘๑-๒๘๓ และ ๓๐๐. 

 
รูปที ่๔๙ พระธุตงัคเจดีย์ วดัอโสการาม อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 
ทีม่า : จากเว็บไซต์  www.cltthai.com 



๔๔ 
 

 
 

ปราสาทนครวดั ในศิลปะเขมร หรือ เจดีติยวิหารในศิลปะพุกาม รวมทัง้อาจจะไดแ้นวความคิดสว่นหนึ่งน่าจะ
มาจากโลหะปราสาท วดัราชนดัาราม กรุงเทพฯ  

 
พระธาตุวาโย อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชงิเทรา (รูปที ่๕๐) มีองคร์ะฆงัซอ้นกนั ๓ องค ์ถือ

เป็นเจดียท่ี์มีการออกแบบท่ีแปลกออกไป คือ การน าพระปฐมเจดียม์าสรา้งและต่อยอดดว้ยองคร์ะฆังขนาด
ใหญ่อีก ๒ ชั้น กลายเป็นเจดียท่ี์มีองคร์ะฆงั ๓ ชั้น แลว้จึงตอ่ยอดดว้ยบลัลงักแ์ละปลอ้งไฉนตามรูปแบบเจดีย์
ทรงระฆังโดยทั่วไป องคร์ะฆังแตล่ะชั้นมีการทาสีท่ีแตกต่างกัน ชั้นล่างเป็นสีทองแบบพระปฐมเจดีย ์ชัน้ท่ี ๒ 
เป็นสีน  า้เงิน ชัน้ท่ี ๓ เป็นสีขาวองคร์ะฆงัชัน้ลา่งเป็นอาคารท่ีมีพืน้ท่ีใชง้านดา้นใน มีการเจาะซุม้ประตทูางเขา้
ทัง้สีทิ่ศ 

จากตัวอย่างของวัดท่ีมีการสรา้งเจดีย์ใหม่ในภาคกลาง 
พบว่าส่วนหนึ่งมีตน้แบบมาจากเจดีย์ส  าคัญ ๆ ในภาคกลาง เช่น 
แบบพระศรีรตันเจดีย ์วดัพระศรีรตันศาสดาราม พระปฐมเจดีย ์เป็น
ตน้ อย่างไรก็ตาม มักมีการน ามาประยุกตรู์ปแบบใหม่ เช่น สรา้ง
อาคารอเนกประสงคไ์วด้า้นลา่ง หรือมีการปรบัปรุงรูปแบบเจดียใ์ห้
แปลกออกไป เช่น การท าองคร์ะฆังซ้อนกัน ๓ องค ์ท่ีวัดพระธาตุ
วาโย เป็นต้น ท่ีส  าคัญคือ ท่ีวัดวังมะนาว อ  าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี อาคารดา้นล่างท าเป็นพระอโุบสถ ชึ่งอยู่ในผงัแปดเหลี่ยม มี
ทางเขา้ทั้งแปดทิศ ส่วนเจดียอ์ยู่ส่วนบน มีตน้แบบมาจากพระปฐม
เจดีย ์แตม่ีส่วนท่ีแตกต่างจากตน้แบบ คือ เจดียม์ีขนาดเลก็กวา่มาก
องคร์ะฆังคลา้ยกับเจดียท์รงระฆังโดยทั่วไป ส่วนท่ีเพ่ิมขึน้มาท่ีชั้น
ฐานเจดียม์ีการประดบัสถปิูกะในแต่ละดา้น ๘ องค ์เจดียอ์งคนี์จ้ึงมี 

๙ ยอด  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่๕๐ พระธาตวุาโย อ.สนามชยัเขต จ.

ฉะเชิงเทรา 
ทีม่า : จากเว็บไซต์  www.cltthai.com 



๔๕ 
 

 
 

ตัวอย่างวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ในกรุงเทพมหานครมีการสรา้งเจดียใ์หม่ ๆ ไม่มากนักดว้ย
เหตท่ีุวดัในเขตกรุงเทพฯ มีพืน้ท่ีจ  ากัดและอาจไม่เหมาะกับยุคสมยั
แห่งการสรา้งเจดีย์แลว้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงมีการสรา้งเจดียรุ์่น
ใหมเ่กิดขึน้ ท่ีส  าคญั เช่น วดัตรีทศเทพ (รูปที ่๕๑) เลียนแบบมาจาก
พระศรีรตันเจดีย ์วดันีม้ีการรือ้เจดียอ์งคเ์ดิมท่ีสรา้งเมื่อครัง้รชักาลท่ี 
๔ และสรา้งขึน้ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งออกแบบโดยคือ หม่อม
ราชวงศม์ิตรารุณ เกษมศรี๑๔ นอกจากนีย้ังมีวัดอ่ืน ๆ อีกหลายวัด 
ตวัอย่างเช่น วดัปากน า้ เขตภาษีเจริญ  

เจดีย์ท่ีสรา้งในกรุงเทพฯ ได้ใหค้วามส าคัญกับการใชง้าน
ของอาคารดา้นล่าง เหมือนการสรา้งตึกท่ีมีอาคารหลายชั้นเพ่ือใช้
งานแบบอเนกประสงคแ์ละมีส่วนยอดเป็นเจดีย ์ตวัอย่างเจดียท่ี์วดั
ปากน า้ท่ีมีความสงูอย่างมากคลา้ยคอนโดท่ีมียอดเป็นเจดีย ์อาจ

เรียกเป็น “เจดียค์อนโด” ได ้ทั้งนีอ้าจมาจากพืน้ท่ีจ  ากดั ความตอ้งการในการใชง้านของอาคาร สว่นเจดียน์ั้น
สรา้งขึน้เพ่ือเป็นเพียงสญัลกัษณ ์มีเพียงวดัตรีทศเทพนัน้สรา้งตามคติและแบบแผนดัง้เดิม โดยการเลียนแบบ
มาจากพระศรีรตันเจดียใ์นวดัพระศรีรตันศาสดาราม คือ เป็นเจดียท์รงระฆังท่ีมีจตัรุมขุและท่ีหลงัคามขุมีเจดีย์
ยอด โดยมีการประยกุตส์ว่นฐานเพ่ิมสงูขึน้และมีอาคารภายใน และเพ่ิมลานประทกัษิณและท่ีลานประทกัษิณ
ประดบัสถปิูกะทัง้สี่มมุ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๔ หม่อมราชวงศแ์น่งนอ้ย ศกัด์ิศร ีและวธัญญ ูเทพหตัถี, ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของหม่อม

ราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี, (กรุงเทพฯ : เรอืนแกว้การพิมพ,์ ๒๕๓๙), หนา้ ๑๓๑-๑๓๕. 

 
รูปที ่๕๑ เจดีย์วดัตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
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เจดีย ์"พระมหาเจดียม์หารัชมงคล" วัดปากน า้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (รูปที ่๕๒)  
สรา้งขึน้เน่ืองในศภุวาระมงคล

ท่ี ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ ๖ รอบ โดยสมเด็จ
พระมหารชัมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญ
โญ) เจา้อาวาสวดัปากน า้ภาษีเจริญ มี
ด  าริให้สรา้งขึน้โดยมีช่ือว่า "พระมหา
เจดีย์มหารชัมงคล" นับเป็นเจดีย์ท่ีมี
ความสงูมาก คือ  ๘๐ เมตร กวา้ง ๕๐ 
เมต ร อาจ เรีย ก ได้ว่ า เป็ น  “ เจ ดี ย์

คอนโด” เริ่มสรา้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไดรู้ปแบบมาจากเจดียข์องวดัโลกโมฬี 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมีสว่นท่ีเพ่ิมมาคือสว่นฐานมีความสงู ๕ ชัน้ โดยท่ีชัน้ ๕ เป็นท่ีประดิษฐานของ
เจดียแ์กว้ท่ีจ  าลองมาจากพระมหาเจดียฯ์ ท าจากกระจกท่ีน ามาวางซอ้นกนัจ านวน ๘๐๐ ชัน้ และแกะสลกัดว้ย
มือ สว่นยอดบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุสว่นยอดเป็นเจดียท์องค  าครอบบนยอดของเจดียแ์กว้ 

พระมหาเจดียม์หารชัมงคลถือเป็นเจดียรู์ปแบบใหม่สดุท่ีมีการก่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น
อาคารทรงตกึท่ีสงูมากและตอ่ยอดดว้ยเจดีย ์ซึ่งเป็นเจดียท์รงปราสาทยอดแบบลา้นนามาโดยน่าจะน ามาจาก
วดัโลกโมฬี จังหวดัเชียงใหม่ เพราะมีส่วนยอดท่ีเป็นเจดียท่ี์ส่วนของหลงัคาลาดยกเก็จ ส่วนท่ีตา่งกันเลก็นอ้ย
คือ องคร์ะฆังท าเป็นยกเก็จหรือเพ่ิมมมุ และในปัจจบุนัวดันีก้  าลงัสรา้งพระพุทธรูปขนาดใหญมาก กลางแจง้คู่
กบัเจดีย ์เมื่อเสรจ็แลว้จะเป็นพระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่สดุในกรุงเทพมหานคร 

 
  

 
รูปที ่๕๒ เจดีย์วดัวดัปากน า้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
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ตัวอย่างวัดในภาคใต้ 
พระเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

พ ระ เจ ดี ย์ นี ้ ส ร้า งขึ ้น  พ .ศ . ๒ ๕ ๓ ๕ 
ผูอ้อกแบบเจดีย์คือ ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี มี
แหล่งบันดาลใจมาจากพระบรมธาตุไชยา มีการ
ดัด แป ล ง พื้ น ท่ี ใช้ ส อ ย ภ าย ใน เป็ น อ าค า ร
อเนกประสงคม์ากท่ีสดุ เจดียอ์งคนี์ต้ั้งอยู่บนยอด
เขา มีการออกแบบให้สูง โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ
เป็นจุดหมายตา ให้มองเห็นแต่ไกล๑๕ (รูปที่ ๕๓) 
ในความหมายของดินแดนพุทธศาสนาเพราะเป็น
ชายแดนท่ีติดตอ่กบัมาเลเชีย สว่นหนึง่ของเดินแดน 
๔ จังหวดัภาคใตข้องไทย ซึ่งประชากรของประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลิม ในส่วนของวัดหรือเจดีย์
องคนี์เ้ป็นการแสดงสญัลกัษณข์องพระพทุธศาสนา

ท่ีรว่มอยู่ดว้ย 
ผูอ้อกแบบคงไดร้บัแรงบันดาลใจมาจากพระบรมธาตไุชยา โดยมีรูปแบบท่ีส  าคญัท่ีใกลเ้คียง ตัง้แต่

สว่นฐานท่ีใชร้ะบบยกเก็จ มีเรือนธาต ุและต่อยอดดว้ยเจดียท่ี์มีการประดบัสถูปิกะ ท่ีมมุและท่ีดา้น คลา้ยกับ
จนัทิ ในศิลปะชวาภาคกลาง อย่างไรก็ตาม ส่วนท่ีถือเป็นงานออกแบบใหม ่ไดแ้ก่ การเพ่ิมสว่นของอาคารเพ่ือ
การใชง้าน ถึง ๒ ชัน้ แลว้จึงตอ่ดว้ยสว่นของเรือนธาตเุจดีย ์เจดียอ์งคนี์จ้ึงเหมือนมีเรือนธาต ุ๓ ชัน้ ชัน้ลา่งสดุมี
การออกแบบเหมือนอาคารจริง มีทางเดินขึน้สู่อาคาร มีลานประทักษิณและมีประตทูางเขา้ไปภายในอาคาร
หลายทาง ภายในใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานรอยพระพทุธบาทจ าลอง และเป็นหอ้งอเนกประสงค ์ส่วนชัน้ท่ี ๒ มีซุม้
ประตูทางเขา้ ๔ ดา้น ส่วนดา้นขา้งท าเป็นช่องหนา้ต่างรูปกลีบบัวประดับกระจกเพ่ือให้แสงเขา้ไปภายใน 
ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป สว่นชัน้ท่ี ๓ เป็นเรือนธาตขุองเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ๑๖ ท่ี
เรือนธาตมุีมขุย่ืนออกมาทัง้ ๔ ดา้น เหนือหลงัคามขุประดบัดว้ยเจดียย์อด สว่นยอดเป็นเจดียอ์งคร์ะฆงัโดยใช้

                                                             
๑๕ พินยั สริเิกียรติกุล, “การสบืสานวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม : การคลี่คลายจากตน้แบบ,” สถาปัตยกรรมไทย

เฉลิมพระเกียรติ, พิมพค์รัง้ที่ ๒, (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๒๕. 
๑๖ เรื่องเดียวกนั, หนา้ ๑๒๕. 

 
รูปที ่ ๕๓ พระเจดีย์พระพทุธธรรมประกาศ วดัพทุธาธิวาส  
อ. เบตง จ. ยะลา 
ทีม่า : จากเว็บไซต์ www.cltthai.com 
 



๔๘ 
 

 
 

มาลยัเถา ๓ ชัน้ รองรบัองคร์ะฆงัแบบเจดียท์รงระฆงัสมยัอยธุยาและรตันโกสินทร ์องคร์ะฆงัคอด และสว่นยอด
เป็นปลอ้งไฉนและปลีตามระเบียบของเจดียท์รงระฆงั 
 

พระมหาธาตุเจดียพ์ระจอมไทยบารมีประกาศ วัดไชยาราม (วัดฉลอง) อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต  

วดัพระมหาธาตเุจดียพ์ระจอมไทยบารมีประกาศ วดั
ไชยาราม (วัดฉลอง) อ  าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (รูปที่ ๕๔) 
สรา้งโดยนักการเมืองทอ้งถ่ินเริ่มสรา้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว้
เสรจ็ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูอ้อกแบบ คือ นายเสมียน สวุรรณรตัน ์
โดยออกแบบตามความประสงคข์องท่านเจา้อาวาสท่ีตอ้งการ
ใหเ้หมือนกับพระธาตพุนมท่ีถือเป็นพระธาตศุกัดิสิ์ทธ์ิองคห์นึ่ง
โดยการถ่ายแบบมาสรา้ง๑๗  

รูปแบบของเจดีย ์คือ สว่นลา่งเป็นอาคารทรงตกึ ๒ ชัน้ 
ท่ีมีการออกแบบใหค้ลา้ยกบัโบสถวิ์หาร เพราะประตหูนา้ต่าง 
ประดบัดว้ยซุม้ทรงปราสาทยอด แบบไทยประเพณี เหนือสว่น
ท่ีเป็นอาคาร เป็นลานชั้นประทักษิณ และสรา้งเป็นเจดีย์ไว้
สว่นบนนี ้เป็นเจดียท่ี์จ  าลองแบบมาจากพระธาตพุนม แต่ก็มี
การดดัแปลง ประดบัตกแตง่ใหม้ีความเหมาะสม ตามแบบของ

งานศิลปะรว่มสมยั 
การสร้างเจดีย์ในภูเก็ตมาเกิดขึน้ในยุคสมัยปัจจุบันนี้อาจเน่ืองจากเป็นเมืองท่องเท่ียวและมี

นกัท่องเท่ียวและชาวไทยกลุ่มหนึ่งท่ีอยากเขา้วดัเพ่ือไดท้  าบญุและอทิุศส่วนกุศล กบัในส่วนของวดัจึงตอ้งการ
จดุดึงดดูนกัท่องเท่ียวและผูศ้รทัธาใหม้าเขา้วดั จึงมีการสรา้งเจดียข์ึน้ และด้วยเหตท่ีุภเูก็ตไม่มีรูปแบบเจดีย์
ของตนเองในพืน้ถ่ิน ประกอบกบักระแสความนิยมในการสรา้งเจดียรุ์น่ใหม ่จึงมีการเลือกเจดียแ์บบตา่ง ๆ มา
สรา้งตามความนิยมหรือความช่ืนชอบของผูส้รา้งและศรทัธาส่วนหนึ่งท่ีมาจากภมูิภาคอ่ืน ๆ เช่น อีสาน รวมทั้ง
ผูส้รา้งอาจตอ้งการใหน้ักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีอาจไม่ไดเ้ดินทางไปภูมิภาคอ่ืน หรือนักท่องเท่ียวท่ีอาจมี
ภรรยาเป็นคนไทยท่ีอยู่ในภมูิภาคอ่ืน ๆ เช่น เหนือ หรืออีสาน ไดรู้จ้ัก จึงมีการน าเจดียท่ี์เป็นพระธาตสุ  าคญัใน
ภมูิภาคอ่ืนมาสรา้ง การคาดเดาถึงนกัท่องเท่ียวท่ีมาภเูก็ต 
                                                             

๑๗ ธัชชยั ยอดพิชยั, เจดียใ์นประเทศไทยหลงั พ.ศ. ๒๔๗๕, วิทยานิพนธร์ะดบัปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
ประวติัศาสตรศิ์ลปะ, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา้ ๑๑๑. 

 
รูปที ่๕๔ เจดีย์วดัไชยาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
ทีม่า : จากเว็บไซต์  www.cltthai.com 



๔๙ 
 

 
 

 

๓.๑.๒ กลุ่มเจดยีท์ีม่กีารจ าลองน ารูปแบบมาจากต่างประเทศ 
 

 ในปัจจบุนันีม้ีการสรา้งเจดียแ์บบใหมๆ เกดิขึน้เป็นจ านวน
มาก  และส่วนหนึ่ ง เป็ นการไปจ าลองแบบมาจาก เจดี ย์ใน
ต่างป ระเทศ  ซึ่ งก็ มี แหล่ง ท่ี ส  าคัญ  อยู่ ในประเทศ ท่ีนับ ถือ
พระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ อินเดีย ศรีลงักา พม่า อินโดนีเซีย แต่เท่าท่ี
พบสว่นใหญ่ท่ีมีการสรา้งนั้น เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีความส าคญั
ทางศาสนา และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส  าคญั อนัเป็นท่ีรูจ้ักของคน
ไทยเป็นอย่างดี เช่น วิหารพุทธคยา ศาสนสถานบโุรพทุโธ หรือธาตุ
หลวง นครเวียงจนัทน ์เป็นตน้ 

 การเลือกเจดียป์รากฏการณใ์หมใ่นครัง้นีม้าจากในปัจจบุนั
ในยุคของโลกไรพ้รมแดน โลกไดเ้ปิดกวา้งมากขึน้ทั้งเรื่องของการ
ท่องเท่ียว ท่ีพระสงฆ์หรือคณะกรรมการวัดต่าง ๆ ไดเ้ดินทางไป

ท่องเท่ียว แสวงบุญ โดยเฉพาะการเดินทางแสวงบุญในเสน้ทาง
สงัเวชนียสถานในอินเดีย หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส  าคญัทางศาสนา
พทุธ ท าใหผู้ท่ี้ไดไ้ปเห็น ท่ีพระสงฆเ์องและผูศ้รทัธา ท่ีมีแนวความคิด
ในการสรา้งเจดียไ์ดน้  ามาสรา้งขึน้ประกอบกบัยคุสมยัของการแขง่ขนั
การดึงศรทัธาประชาชน หรือแต่ละวัดตอ้งการหาเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นใหก้ับวดั จึงมีการสรา้งสิ่งแปลกใหม่ทั้งพระพุทธรูปท่ี
ใหญ่ท่ีสดุ เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุ จึงกลายมาเป็นการจ าลองแบบเจดียจ์าก
อินเดีย โดยเฉพาะพทุธคยา มาสรา้งขึน้หลายแห่ง จากจ านวนตวัเลข
วดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีเป็นแบบพุทธคยาเกิดขึน้ในปัจจุบันทั่วประเทศไทย
แลว้เกือบ ๒๘ แห่ง ตวัอย่างเช่นท่ีจงัหวดันครสวรรคม์ี ถึง ๒ แห่งคือ 
วดัป่าสิริวัฒนวิสุทธ์ิ (รูปที่ ๕๕)  วัดเทพนิมติโฆษิตาราม ในภาค
อีสาน เช่น พระธาตุหนองบัว จังหวดัอุบลราชธานี (รูปที่ ๕๖) ใน
ภาคเหนือมีหลายแห่ง เช่น วัดหนองก๋าย อ  าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม ่วดัอนาลโย จงัหวดัพะเยา ในภาคกลาง เช่น วดัญาณสงัวราราม ชลบุรี วดัปัญญานนัทาราม อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปททุธานี เป็นตน้ 

 
รูปที ่๕๕ วดัป่าสริิวฒันวิสทุธิ์  
(เจดีย์แบบวหิารพทุธคยา) จ. นครสวรรค์ 

 
รูปที ่๕๖ พระธาตหุนองบวั  
(เจดีย์แบบวหิารพทุธคยา) จ.อบุลราชธานี 
ทีม่า : เกศิน ีศรีวงค์ศา 
 



๕๐ 
 

 
 

 นอกจากนีย้ังมีการเริ่มจ  าลองเจดีย์หรือ
ศาสนาสถานอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคัญ บุโรพุทโธ ท่ี
เป็นศิลปะชวาภาคกลาง ในประเทศอินโดนีเชียมา
สร้าง เช่น  วัดป่ากุง อ  าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
รอ้ยเอ็ด เป็นตน้ (รูปที ่๕๗) ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของ
ความแปลกใหม่และเรื่องของการท่องเท่ียวท่ีเป็น
แหลง่มรดกโลกเป็นส  าคญั  

 
 
 

 
 

เจดียม์หามงคลบัว ต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอด็ (รูปที ่๕๘) 
เจดีย์มหามงคลบัว ต  าบลหนอง

แวง อ  าเภอเมือง จังหวดัรอ้ยเอ็ด ช่ือเจดีย์
และการสรา้งมาจาก หลวงตามหาบัว ซึ่ง
เป็นพระอาจารยใ์นสายวัดป่าท่ีมีช่ือเสียง
ในภาคอีสาน  

รูปแบบเจดีย์เลียนแบบมาจาก
ธาตุหลวง นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตรยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 
โดยการเพ่ิมส่วนลา่งเป็นพื้นท่ีใชส้อยตาม
แนวความคิดในการออกแบบเจดีย์ร่วม

สมยัและไมใ่ช่เป็นวดัแตเ่ป็นเจดียท่ี์ระลกึหรือคลา้ยกบัอนสุรณส์ถานท่ีเป็นอาคารอเนกประสงค ์๔ ชั้น โดยชั้น
ลา่งสดุจะมีหอ้งอนุรกัษ์เพลงพืน้บา้นไทยอีสาน ซึ่งรวบรวมเพลงพืน้บา้นไทยอีสานไว ้ชั้นท่ี ๒ จะเป็นหอ้งสมดุ 
ซึ่งรวบรวมหนังสือธรรมะท่ีแต่งโดยหลวงตามหาบัวทั้งหมดไว ้ชั้นท่ี ๓ เป็นรูปเหมือนหลวงตาและเป็นท่ีนั่ง
ภาวนาส าหรับผู้ต ้องการความสงบ ชั้นท่ี  ๔  ชั้นบนสุด เป็นท่ีประดิษฐานพระประธาน และรูปเหมือน 
พระเกจิอาจารย์ในสายวดัป่าในภาคอีสาน ท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ รูปเหมือนหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มั่น หลวงตา 
มหาบวั และหลวงปู่ หลา้ โดยมีพระอฐิัธาตขุองพ่อแมค่รูบาอาจารยใ์หก้ราบไหวด้ว้ยครบั 

 

 
รูปที ่๕๗ วดัป่ากงุ อ าเภอศรีสมเด็จ จ.รอ้ยเอ็ด 
ทีม่า : เกศิน ีศรีวงค์ศา 

 
รูปที ่๕๘ เจดีย์มหามงคล (บวั) เมืองรอ้ยเอ็ด 
ทีม่า : เกศิน ีศรีวงค์ศา 



๕๑ 
 

 
 

๓.๒ กลุ่มวัดทีม่ีการออกแบบใหม่ ท้ังรูปแบบและสีสัน 

 

 
ตัวอย่างวัด อีกแห่งหนึ่ ง ท่ี เป็นวัด ท่ี

สรา้งใหม่ มีการใช้เจดีย์แบบใหม่ คือ วัดร่อง
เสือเต้น จังหวัดเชียงราย  (รูปที่ ๕๙) วดันี้
เป็นวดัท่ีมีอุโบสถสีน  ้าเงิน ยังมีเจดีย์ประธาน
และเจดีย์บริวารอีกจ านวนหลายองค์ ท่ีน  า
รูปแบบเจดียม์าจากศิลปะอ่ืนๆ และสรา้งสรรค์
รูปแบบใหม่ขึ ้น เองด้วย  โดยเฉพาะเจดี ย์
ประธานท่ี ดัดแปลงมาจากเจดีย์ทรงปราสาท
ยอด อิทธิพลศิลปะพม่าและลา้นนา และมีการ
ประดบัตวัเจดียด์ว้ยลายกระหนกรอบองคร์ะฆงั

และตามส่วนต่างๆ ของเจดีย์ ท่ีเป็นงานสรา้งสรรคอ์ย่างใหม่ และส่วนฐานทาสีน  ้าเงิน ตามแนวความคิด 
(concept) ของวัดท่ีต้องการให้ทุกสิ่งทุอย่างเป็นน ้าเงิน มีเพียงส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดท่ีเป็นสีทอง 
นอกจากนีย้ังมีการสรา้งเจดียรู์ปแบบอ่ืนๆ อีกหลายองค ์หลายรูปแบบ สว่นใหญ่เป็นเจดียท่ี์เลียนแบบมาจาก
ศิลปะลา้นนา 

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างล่าสดุของ
ความแปลกใหม่ ท่ี เป็นจุดขายด้านการ
ท่องเท่ียว คือ วัดพระบาทปู่ผาแดง (วัด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่ หั ว ) อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง (รูปที่ ๖๐)  ท่ีสรา้งขึน้บน
ยอดเขาหลายยอด จุด ท่ี เป็นจุดดึงดูด
นั กท่ อ ง เ ท่ี ย ว  แล ะก ลาย เป็ น  อัน ซี น 
(unseen) ด้านการท่องเท่ียว คือ  “เจดีย์
ลอยฟ้า” เป็นการสรา้งเจดียไ์วต้ามยอดเขา 
ซึ่งสรา้งไดล้  าบากและการขึน้ไปถึงก็ล  าบาก
ดว้ยเช่นกัน เมื่อขึน้ไปแลว้ก็จะสามารถชม

 
รูปที ่๕๙ วดัร่องเสอืเตน้ จ. เชียงราย 
ทีม่า : Toulonthai.com 

 
รูปที ่๖๐   วดัพระบาทปู่ ผาแดง  อ าเภอแจห้ม่ จงัหวดัล าปาง 
ทีม่า : inn new 
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ทิวทศันเ์มืองล  าปางได ้๓๖๐ องศา จึงเป็นท่ีมาของแหลง่ท่องเท่ียวใหม่ของเมืองล  าปาง นับเป็นตวัอย่างหนึ่ง
ของความแปลกใหมท่ี่เกิดขึน้ในการสรา้งวดัในปัจจบุนั 

วดัอีกแห่งหนึ่งในจังหวดัเชียงราย 
ท่ีมีรูปแบบพิเศษแตกต่างออกไปจากวัด
ทั่วๆ ไป คือ วัดห้วยปลาก้ัง ต าบลริมแล 
อ าเภอเมือง  (รูปที ่๖๑) ท่ีมีเจดียรู์ปแบบ
พิเศษ ท่ีท าเป็นอาคารทรงตกึซอ้นหลายชั้น 
มีหลายเหลี่ยม และมียอดเป็นเจดีย์ทรง
ระฆัง แนวความคิดแบบเดียวกับเจดีย์วัด
ปากน ้าภาษี เจริญ  หรือ  วัดหนองแวง 
จังหวัดขอนแก่น เพียงแต่ท  าเป็นอาคาร
หลายชั้น มีหลงัคาลาด และอยู่ในผงัหลาย
เหลี่ยม น่าจะไดแ้รงบนัดาลใจมาจากถะจีน 
ผสมอาคารทรงปญาธาตใุนศิลปะพม่า แต่

ตอ่ยอดดว้ยเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา 
 
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์(รูปที ่๖๒,๖๓)   

เป็นวดัท่ีสรา้งขึน้ใหม่โดยเริ่มสรา้ง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดร้บัวิสงุคามสีมา
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จดุเด่นของวดั คือ พระ
เจ้าห้าพระองค ์และเจดีย์ท่ีท  าเป็นรูปทรง
เหมือนกลีบดอกไม ้ 

โด ย ท่ี มี ก า รส ร้า งพ ระ เจ้ าห้ า
พระองคท่ี์มีขนาดใหญ่บนยอดดอย สรา้ง
เรียงเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง จากองคท่ี์เล็ก
สุดท่ีอยู่ด ้านลา้ง ขึน้ไปถึงองค์ท่ีใหญ่สุด

ดา้นบน ซึ่งพระเจา้เจา้หา้พระองคนี์ ้ 

 
รูปที ่๖๑ วดัหว้ยปลากัง้ ต าบลริมแล อ าเภอเมือง 
ทีม่า : M Thai.com 

 
รูปที ่๖๒ วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้  อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ทีม่า : th.wikipedia.org 
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หมายถึง อดีตพุทธเจ้า ๔ พระองคท่ี์ตรสัรู ้
แล้วในภัทรกัป และพระอนาคตพุทธเจ้า 
อ ง ค์ ห น้ า ท่ี มี ข น า ด เ ล็ ก สุ ด   คื อ 
พระพทุธเจา้กกสุนัโธ องคถ์ดัขึน้ไป คือ พระ
โกนาคม พระกัสปะ พระศรีศากยมุนี และ
องคใ์หญ่สดุ คือ พระศรีอาริยเมตไตรย องค์
ท่ีทรงเครื่อง (รูปที ่๖๓) สว่น เจดียส์รา้งบน
ยอดดอยอีกลกูหนึ่ง เป็นเจดียข์นาดใหญ่ท่ี
มีการออกแบบท่ีต่างไปจากเจดียโ์ดยทั่วไป 
คือ มีส่วนฐานท าเป็นอาคารส าหรบัการใช้
งานหลายชั้น ต่อดว้ยส่วนเรือนธาตทุ  าเป็น

ชัน้ ๆ ในผงัแปดเหลี่ยม ๓-๔ ชัน้ แตล่ะดา้นเจาะช่องประตปูระดบัซุม้ สว่นยอดจึงท าเป็นบวัทรงคลุม่ซอ้นกนัขึน้
ไปเป็นชัน้ๆ และมียอดคลา้ยยอดมงกุฎ จึงนับเป็นรูปแบบเจดียท่ี์มีการออกแบบใหม่ และท่ีส  าคญั คือ ท่ีฐาน
เจดีย ์และตามซุม้ประต ูมีการประดบัแกว้และหินสีตา่งๆ ท่ีมีการออกแบบอย่างสวยสดงดงาม เช่น แกว้สีสม้ 
มาจากพวกหินคาเนเลียน และหินสีน า้ สีแดง สีเขียว    

 
๓.๒.๑ วิเคราะห ์ปรากฏการณใ์หม่ของการสร้างเจดียรู์ปแบบแปลกใหม่ มีขนาดใหญ่ กับยุค

ของวัดสมัยใหม่และการแสวงหาจุดสนใจเพือ่ให้เกิดศรัทธาส าหรับผู้แสวงบุญ 

 

นบัเป็นปรากฏการณใ์หม่ของเจดียแ์บบรว่มสมยั ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นตน้มา ปรากฏการณใ์หม่
ของการสรา้ง เพ่ือเจดียท่ี์มีการออกแบบใหม่เป็นเจดียใ์นศิลปะร่วมสมยั คือ การสรา้งเจดียใ์นท่ีสาธารณะ ใน
สถานท่ีท่ีไม่ใช่ศาสนสถานหรือวดั ปรากฏการใหม่ของการสรา้งเจดียท่ี์มีการออกแบบใหมเ่ป็นเจดียใ์นรูปแบบ
ของงานศิลปกรรมร่วมสมยั เช่น มหาเจดียน์พเมทนีดล มหาเจดีย์นพภมูิสิริ บนยอดดอยอินทนนท ์จังหวัด
เชียงใหม ่เป็นตน้ 

การสรา้งเจดียท่ี์มีความแปลกใหม่ เกิดจากในยคุของความหลากหลายทางวฒันธรรม ในยุคของการ
สื่อสารท่ีไรพ้รมแดน รวมทั้งการเปิดกวา้งดา้นการท่องเท่ียว และการเปิดกวา้งทางความคิดในการสรา้งสรรค์
รูปแบบวดัและเจดียท่ี์ไม่ไดต้ิดอยู่กับกรอบแบบแผนประเพณี ประกอบกบัในยคุของทนุนิยมและวตัถนิุยม ท า
ให ้วดัวาอารามต่าง ๆ แสวงหาความแปลกใหม ่ในการสรา้งถาวรวตัถใุนวดัเพ่ือเป็นแหล่งใหผู้แ้สวงบญุไดม้า
สมัผสับรรยากาศใหม ่ๆ จึงเกิดกระแสการสรา้งเจดีย ์พระพุทธรูปหรือรูปเคารพในศาสนาอ่ืน ๆ ในวดั ท่ีตอ้งมี

 
รูปที ่๖๓ วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้  อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ทีม่า : Mit Songpol.com 
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ขนาดใหญ่ แปลก จึงเป็นสาเหตหุนึ่งของท่ีมาของการสรา้งเจดียข์นาดใหญ่ และมีการน ารูปแบบเจดียจ์าก
ภมูิภาคอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศ หรือต่างวฒันธรรมมาสรา้ง และเจดียใ์นศิลปะร่วมสมยัหรือแบบประยกุต ์
ทัง้นีส้อดคลอ้งกบัผูแ้สวงบญุท่ีเป็นคนรุน่ใหม ่ท่ีตอ้งการสมัผสับรรยากาศใหม ่ๆ ทางศาสนาเหมือนกบัการขาย
สิ่งของท่ีตอ้งมีวิธีการน าเสนอสินคา้ การโปรโมชั่น หรือการจดัอีเวนทต์า่ง ๆ 

จากตวัอย่างของจงัหวดัภเูก็ตถือเป็นจงัหวดัท่ีหลงเหลือวฒันธรรมรุน่เก่าอยู่ค่อนขา้งนอ้ย โดยเฉพาะ
พทุธศิลปะตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ลงมา โดยมีงานศิลปกรรมท่ีส  าคญัท่ีถือเป็นเอกลกัษณข์องคนภเูก็ต คือ 
ศิลปกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส ในยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตกผสมผสานกับอิทธิพลศิลปะจีน
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั สว่นท่ีเป็นวดัในพระพทุธศาสนาสว่นใหญ่เป็นงานพืน้ถ่ิน โดยเฉพาะเจดียน์ัน้แทบไม่
ปรากฏหลกัฐานเหลืออยู่เลย 

การสรา้งเจดีย์ในภูเก็ตมาเกิดขึน้ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ อันอาจเน่ืองจากเป็นเมืองท่องเท่ียวและมี
นกัท่องเท่ียวและชาวไทยกลุ่มหนึ่งท่ีอยากเขา้วดัเพ่ือไดท้  าบญุท าทานและอทิุศส่วนกศุล กบัในสว่นของวดัจึง
ตอ้งการจดุดึงดดูนกัท่องเท่ียวและผูศ้รทัธาใหม้าเขา้วดั จึงมีการสรา้งเจดียข์ึน้ และดว้ยเหตท่ีุภเูก็ตไมม่ีรูปแบบ
เจดียข์องตนเองในพืน้ถ่ิน ประกอบกบักระแสความนิยมในการสรา้งเจดียรุ์น่ใหม ่จึงมีการเลือกเจดียแ์บบตา่ง ๆ 
มาสรา้งตามความนิยมหรือความช่ืนชอบของผูส้รา้งและศรัทธาส่วนหนึ่งท่ีมาจากภมูิภาคอ่ืน ๆ เช่น อีสาน 
รวมทัง้ผูส้รา้งอาจตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีอาจไมไ่ดเ้ดินทางไปภมูิภาคอ่ืน หรือนกัท่องเท่ียวท่ีอาจ
มีภรรยาเป็นคนไทยท่ีอยู่ในภมูิภาคอ่ืน ๆ เช่น เหนือ หรืออีสาน ไดรู้จ้กั จึงมีการน าเจดียท่ี์เป็นพระธาตสุ  าคญัใน
ภมูิภาคอ่ืนมาสรา้ง การคาดเดาถึงนกัท่องเท่ียวท่ีมาภเูก็ต 
 

ลักษณะของงานออกเจดยีแ์บบร่วมสมัยสามารถสรุปในภาพร่วมได้ คอื  
เป็นงานท่ีสรา้งขึน้เฉพาะกิจ ตามท่ีมีการใหส้รา้งทัง้โดยราชการ หรือ กลุม่ชาวบา้น คณะศรทัธารว่มกนั

สรา้งขึน้และให้สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ ส  าหรับแบบผู้ให้สรา้งและผู้ออกแบบมีการตกลง ทั้งแนวคิด 
วตัถปุระสงค ์รวมทัง้งบประมาณในการก่อสรา้ง อาจสรุปได ้เป็นประเดน็ดงันี ้คือ  

๑.  ลกัษณะโดยรว่มของรูปแบบเจดียม์าจากการศกึษารูปแบบเจดียท่ี์มีความส าคญัในทอ้งถ่ิน เป็น
แหลง่บนัดาลใจท่ีส  าคญัในการออกแบบ  

๒. เจดียม์ีขนาดใหญ่ สงู และมีรูปแบบแปลกใหมอ่อกไปจากแบบประเพณี เป็นงานออกแบบของ
สถาปนิกท่ีไดผ้นวกความคดิของงานช่างเขา้ไวภ้ายใน สว่นหนึ่งมาจากอิทธิพลทางศิลปะ โดยการประยกุต์
รูปแบบศิลปกรรมในทอ้งถ่ินนัน้ ๆ มาใช ้เช่น ซุม้ประต ูหนา้ตา่ง และสว่นหนึ่งเป็นงานตกแตง่สมยัใหม่ เช่น การ
เจาะช่องแสง การประดบักระจกสี เป็นตน้ 



๕๕ 
 

 
 

๓. มีรูปแบบแบบร่วมสมยัหรือแบบประยุกตท่ี์ส่วนใหญ่จะมีพื้นท่ีใชส้อยส่วนล่างท่ีเรียกว่าอาคาร
อเนกประสงค ์อาคารมีหลายชั้นคลา้ยตึก เป็นส่วนหนึ่งท่ีท  าใหเ้จดียม์ีความสูง เหมือนกับอาคารยอดเจดีย ์
เจดียม์ีรูปแบบแตกตา่งกนัออกไป แตส่ว่นใหญ่ยงัอิงอยู่กบัรูปแบบท่ีปรากฏในทอ้งถ่ินท่ีผูอ้อกแบบมกัอธิบายวา่
ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากเจดียท่ี์เป็นศิลปะในทอ้งถ่ินนัน้ ๆ อาคารสว่นล่างนีส้ว่นหนึ่งจะมีชัน้หรือหอ้งส  าหรบั
ประดิษฐานพระบรมสารีกริกธาต ุหอ้งประดิษฐานพระพทุธรูป รอยพระพทุธบาท และบางแห่งประดบัภาพพทุธ
ประวตัิ อาจเป็นงานจิตรกรรมหรือประติมากรรม ส่วนหอ้งหรือชั้นอ่ืน ๆ ใชเ้ป็นอาคารอเนกประสงค ์เช่น หอ้ง
นิทรรศการ พิพิธภณัฑว์ดั เป็นตน้  

๔. เป็นงานก่อสรา้งโดยใชร้ะบบคอนกรีตเสริมเหลก็ ไมใ่ช่งานปนูป้ันแบบโบราณ เพราะฉะนัน้ลกัษณะ
ของงานจึงดแูขง็ ๆ เสน้ดคูม เป็นระบบระเบียบ ไมด่กูลมกลืนแบบโบราณ 

๕. การสรา้งเจดียข์นาดใหญ่เพ่ือเป็นสญัลกัษณท์างศาสนาพทุธท่ีสรา้งขึน้บริเวณชายแดนของประเทศ
ไทยเพ่ือเป็นหลกัยึดเหน่ียวจิตใจ และสว่นหนึ่งเป็นเรื่องของการแสดงบทบาททางศาสนาในลกัษณะของเชิญ
ชวนให้มานับถือพระพุทธศาสนา เพราะตามแนวชายแดนท่ีติดต่อกับมาเลเซีย ในกลุ่ม ๔ จังหวดัชายแดน
ภาคใต ้และตามแนวชายแดนอ่ืน ๆ ท่ีมีชาวเขา ชาวกระเหรี่ยงท่ีอพยพเขามาอยู่ใหม ่เช่น พระเจดียพ์ระพุทธ
ธรรมประกาศ วดัพุทธาธิวาส อ  าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หรือเจดียว์ดัสนัติคีรี ดอยแมส่ลอง อ  าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย ท่ีสรา้งขึน้บนดอยแมส่ลอง จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีกลุม่ชาวจีนและชาวเขาท่ีอพยพมาอยู่ใหม ่ท่ี
อาจมีทัง้ผูท่ี้นบัถือศาสนามสุลิม ศาสนาคริตส ์และหลายวดัท่ีสรา้งขึน้บนดอยในเขตเชียงใหม ่ท่ีมีชาวกะเหรียง
ท่ีอพยพมาอยู่ 

๖. การออกแบบท่ีมีความย่ิงใหญ่อลังการ จะพบว่างานสรา้งเจดีย์รุ่นใหม่มักมีความย่ิงใหญ่  
มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่ส่วนถึงต่างจากแบบแผนประเพณี ส่วนหนึ่งของผูส้รา้งตอ้งการแสวงหาจุดท่ีน่าสนใจ
เพ่ือให้เกิดศรัทธา การสรา้งสิ่งปลูกสรา้งให้ย่ิงใหญ่อลังการ รูปแบบท่ีแปลกใหม่ เช่น  เจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุด  
สงูท่ีสดุ มีการอธิบายแนวคิดหลกัธรรมท่ีซบัซอ้น มีการสรา้งสิ่งบชูาเช่น พระบรมสารีริกธาตท่ีุไดม้าจากสถานท่ี
ส  าคญั เช่น ในอินเดีย ลงักา หรือแมแ้ตร่ะยะหลงัมีการจ าลองแบบเจดียพ์ทุธคยา บุโรพทุโธ มาสรา้งก็ดี เหลา่นี้
แสดงใหเ้ห็นถึงเจตนาของผูส้รา้งท่ีตอ้งการความแปลกใหมเ่พ่ือเป็นการสรา้งศรทัธา และสว่นหนึ่งแฝงดว้ยพทุธ
พาณิชยก์็มี  
  



๕๖ 
 

 
 

 
๓.๓ กลุ่มอุทยานพุทธศาสนา 

ในปัจจบุนัไดเ้กิดกระแสการสรา้งสถานท่ี
โดยใชรู้ปเคารพเพ่ือเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิให้ผูค้นได้
เขา้มากราบไหว ้ทัง้พระพุทธรูป พระเกจิอาจารย ์
พระโพธิสตัวก์วนอิม หรือรูปเคารพในศาสนาอ่ืน 
เช่น พระคเณศ พระพรหม เป็นตน้ ส่วนหนึ่งท่ี
เป็นพระพุธรูป หรือพระเกจิอาจารย์ การสรา้ง
เป็นรูปเคารพขนาดใหญ่อยู่ในวดัซึ่งก็ถือเป็นเรื่อง
ปกติ แต่มีอีกส่วนหนึ่งท่ีก  าลังเกิดกระแสนิยม
อย่างมาก คือ การสรา้งรูปเคารพขนาดใหญ่ใน
พืน้ท่ีท่ีไม่ใช่วดั อาจเป็นสวนสาธารณะ หรือจุดท่ี

พกัคนเดินทางท่ีมีผูค้นแวะพกัเป็จจ านวนมาก 
ในท่ีนี้จะขอกล่าวเฉพาะรูปเคารพขนาดใหญ่ท่ีอยู่

กลางส่วนสาธารณะ หรืออาจมีวัดท่ีสรา้งแทรกอยู่แต่ให้
ความส าคัญกับการเป็นพุทธอุทยานซึ่งอาจจะตั้งอยู่
กลางแจง้ หรือประดิษฐานในอาคาร ส่วนใหญ่ท่ีพบไดแ้ก่ 
พระเกจิอาจารย ์คือ พระสงฆ์ผูม้ีช่ือเสียงในประวัติศาสตร ์
เช่น หลวงปู่ ทวด วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี หลวงพ่อโต 
(สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆษิตาราม 
ก รุงเทพฯ หลวงพ่อสด  วัดปากน ้า  ก รุ งเทพฯ ส่วนใน
ต่างจังหวัด  เช่น  ค รูบาศรี วิชัย  จังหวัดล  าพูน  เป็นต้น 
โดยเฉพาะหลวงพ่อโต และหลวงพ่อทวด มีการสรา้งเป็น

จ านวนมาก และมีขนาดใหญ่มาก หลายแห่งทัง้ในวดัและกลางแจง้ท่ีไมใ่ชว่ดั รวมทัง้มีการแขง่ขนัการสรา้งดว้ย
ว่าใครมีขนาดใหญ่สุด เพราะทั้ง พรเกจิอาจารย์ทั้ง ๒ องคนี์้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนอย่างมาก  
ตวัอย่างเช่น หลวงพ่อโต ท่ีกลา่ววา่ใหญ่ท่ีสดุในโลก ท่ีปราสาทสรพงษ์ ชาตรี  (มกัเรียกวา่ วดัสรพงษ์) อ  าเภอสี
คิว้ จังหวดันครราชสีมา (รูปที ่๖๔,๖๕) หลวงปู่ ทวด วดัหว้ยมงคล อ  าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบรุี (ในโฆษณาก็
บอกว่าใหญ่ท่ีสดุในโลก) ท่ีมีขนาดใหญ่มาก ในปัจจุบันนีม้ี ๒ แห่งท่ีใหญ่มาก คือ หลวงปู่ ทวด พุทธอทุยาน

 
รูปที ่๖๔ ปราสาทหลวงพอ่โต พรหมรงัส ีรูจ้กักนัในนามวดัสรพงษ์  
อ. สคีิว้ จ.นครราชสมีา  
ทีม่า : จากเวบ็ไซต์  www.cltthai.com 

 
รูรูปที ่๖๕ หลวงพอ่โต พรหมรงัส ีรูจ้กักันในนามวดัสรพงษ์  
อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา  
ทีม่า : จากเวบ็ไซต์  www.wongnai.com 



๕๗ 
 

 
 

อาณาจกัรหลวงปู่ ทวด อ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา และท่ีก าลงัสรา้ง คือ หลวงปู่ ทวด วดัวชิรธรรมาราม 
พทุธอทุยานมหาราช พระนครศรีอยธุยา  

นอกจากการสรา้งพระเกจิอาจารย ์๒ องคท่ี์กล่าวถึงแลว้ สว่นหนึ่งก็จะมีการสรา้งพระเกจิอาจารยท่ี์มี
ช่ือเสียงองคอ่ื์นๆ อีกหลายองคเ์พ่ือใหค้นไดบ้ชูา เรียกวา่ การรวมพระเกจิอาจารยด์งัทั่วประเทศ ท่ีมีขนาดใหญ่ให้
ผูค้นไดเ้คารพบชูาก็มี 

 วัดวชิรธรรมาราม พุทธอุทยานมหาราช 
พระนครศรีอยุธยา (รูปที ่๖๖)  อาจท าใหผู้เ้ขา้ใจว่า
วดันีม้ีความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์

การออกแบบศาสนสถานเป็นอุทยาน ใน
รูปแบบของสวนสาธารณะ ไมใ่ช่ลกัษณะของวดั ถือ
ว่าเป็นเจตนาท่ีสรา้งขึน้เป็นสถานท่ีพักผ่อนตาม
แนวความคิดอย่างใหมท่ี่เกิดขึน้ คือ การเขา้ถึงศาสนา
แบบ สถานท่ีท่องเท่ียว ไดแ้วะพกัท่ีพกัริมทาง ไดไ้หว้
พระศักดิ์สิทธ์ิ เช่าและซือ้ของท่ีระลึก แวะชิมอาหาร 

ซือ้ของฝาก ซึ่งถกูกบัจริตคนไทยรุน่ใหม ่และการท่องเท่ียวแนวใหม ่
อีกแห่งหนึ่ง คือ พุทธอุทยานอาณาจักร

หลวงปู่ ทวด อ  าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 
(รูปที่ ๖๗)  ซึ่งมี รูปแบบแนวความคิดและการ
บริหารจัดการในลักษณะเดียวกัน   พร้อมป้าย
โฆษณา องค์ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลก บริเวณภายใน
จัดเป็นสวนดอกไม้ ในลักษณะของการพักผ่อน
ท่องเท่ียวอย่างชดัเจน 
 
 
 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการสร้างพระเกจอิาจารย ์ขนาดใหญ่  
พทุธอทุยานอาณาจกัรหลวงปู่ ทวด อ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา และ วดัวชิรธรรมาราม พุทธ

อทุยานมหาราช พระนครศรีอยุธยา ทั้งสองแห่งนีไ้ม่ไดเ้คยเป็นวดัมาก่อน สรา้งโดยมลูนิธิแห่งแห่งหนึ่ง ตาม
ปรกติการสรา้งวดัแหง่ใดแหง่หนึ่งย่อมเกิดจากศรทัธาของชาวบา้นในสถานท่ีนัน้นัน้รว่มกนัสรา้งขึน้ในชมุชนของ

 
รูปที ่๖๖ วดัวชิรธรรมาราม พทุธอทุยานมหาราช 
พระนครศรีอยธุยา 
ทีม่า : sequelonline.com 

 
รูปที่ ๖๗ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ ทวด อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา 
ทีม่า : www.paiduaykan.com 



๕๘ 
 

 
 

ตนเองเพราะตอ้งการศาสนาสถานเพ่ือการประกอบศาสนกิจ มีการเลือกท าเลท่ีตัง้ติดกบัถนนใหญ่ ท่ีอยู่ในเขต
นครประวัติศาสตร ์มีการเลือกรูปเคารพทางศาสนาท่ีเป็นอดีตพระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์ท่ีมี ช่ือเสียงใน
ประวตัิศาสตร ์คือ หลวงปู่ ทวด วดัชา้งให ้จงัหวดัปัตตานี และมีขนาดใหญ่มาก ตามประกาศในการสรา้งบญุของ
ทางวดั คือ ถือเป็นหลวงพ่อทวดท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยและในโลก (เพ่ือสรา้งพลงัศรทัธา) ซึ่งหลวงปู่ ทวดนัน้
เป็นพระสงฆท่ี์มีช่ือเสียงของทางภาคใต ้ถึงแมว้า่คนทั่วไปจะรูจ้กั แตก่็ไมใ่ช่สถานท่ีซึ่งสมควรสรา้ง  และท่ีส  าคญั 
มีการออกแบบศาสนสถานเป็นอทุยาน ในรูปแบบของสวนสาธารณะ ไมใ่ช่ลกัษณะของวดั ถือวา่เป็นเจตนาท่ี
สรา้งขึน้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นตามแนวความคิดอย่างใหมท่ี่เกิดขึน้ คือ การเขา้ถึงศาสนาแบบ สถานท่ีท่องเท่ียว ได้
แวะพกัท่ีพักริมทาง ไดไ้หวพ้ระศกัดิสิ์ทธ์ิ เช่าและซือ้ของท่ีระลึก แวะชิม อนัเป็นรูปแบบของพทุธพาณิชยอ์ย่าง
สมบรูณแ์บบ  
 

๓.๔ กลุ่มวดัแบบศิลปะร่วมสมัย : อุโบสถ วหิาร รูปแบบใหม่ทีเ่ป็นจติรนาการแห่งสีสัน  
 

ตัวอย่างวัดทีม่ีการออกแบบใหม่เพือ่การท่องเทีย่ว  
วดัในกลุม่นี ้เป็นวดัท่ีสรา้งขึน้ใหมห่รือปรบัปรุงวดัเดิมจนมีรูปแบบใหม ่ความใหม่ในท่ีนีห้มายถึงมีการ

ออกแบบทางดา้นศิลปกรรมท่ีแปลกหรือแตกตา่งไปจากแบบแผนประเพณี ทัง้เรื่องของรูปแบบเจดีย ์วิหาร วสัดุ
ในการก่อสรา้งและท่ีส  าคญั คือ สีสนั จนกลายเป็นศิลปะรว่มสมยัและเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมแบบ
ใหม่ ตวัอย่างวดัในกลุ่มนี ้ณ ปัจจบุันเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก แต่ละวดัไดม้ีการออกแบบโดยสถาปนิก ศิลปิน 
โดยมีแนวความคิดและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือไมใ่หซ้  า้แบบ สว่นหนึ่งเพ่ือแสดงความเป็นเอกลกัษณ์
ของผูอ้อกแบบ กบัอีกสว่นหนึ่งเป็นการหาจดุดงึดดูความสนใจใหม้ีผูม้าเขา้วดัมากขึน้ และตามมาดว้ยเรื่องของ
การท่องเท่ียว วดัท่ีสรา้งใหมใ่นกลุม่นีส้ว่นใหญ่จะอยู่ท่ีเมืองท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวอยู่แลว้ แตเ่ดิมอาจจะเป็นวดัท่ี
ไมม่ีนกัท่องเท่ียวหรือคนทั่วไปรูจ้กัมากนกั เมื่อมีงานศิลปะแบบใหมเ่กิดขึน้ จึงกลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียวตามมา 
ขอยกตวัอย่างเฉพาะท่ีส  าคญัของวดัท่ีประสบผลส าเรจ็วา่มีนกัท่องเท่ียว เป็นจ านวนมากและมีการกลา่วถึงไว้
มากท่ีสดุ และเป็นวดัท่ีมีความงามทางศิลปกรรมอันโดดเด่น และเป็นสิ่งท่ีแปลกตา ตามแนวความคิดของ
นกัท่องเท่ียววา่ เคยเห็นและตอ้งไปด ู(unseen) ทัง้นีจ้ะคดัเลือกจากวดัท่ีอยู่ในรายการท่องเท่ียวตา่งๆ เช่น ๑๐ 
๒๐ หรือ ๓๐ วัดสีสัน วดัสีสวย ท่ีตอ้งไปดู เป็นตน้ หรือวดัสีสันท่ีมีการน าเสนอแนะน าแหล่งท่องเท่ียว ใน
รายการโทรทัศนต์า่งๆ การลงในเว็ปไซต ์เป็นตน้ โดยจะคดัเลือกเฉพาะวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีเป็นงานสรา้งสรรค์ท่ี
แปลกใหม ่เพ่ือเป็นท่ีดงึดดูตาและใจนกัท่องเท่ียว โดยขอยกตวัอย่างตามโทนสี เช่น วดัสีขาว วดัรอ่งขุน่ จงัหวดั
เชียงราย วดัเงินหรือวดัสีเงิน เช่น วดัศรีสพุรรณ จงัหวดัเชียงใหม ่วดัหวัสน (โบสถเ์งิน ท าดว้ยสเตนเลส) จังหวดั



๕๙ 
 

 
 

ฉะเชิงเทรา วดัสีทอง เช่น วดัปากน า้โจโ้ล ้จงัหวดัสมทุรปราการ วดัพระศรีอาริย ์จงัหวดัราชบรุี วดัสีน  า้เงิน เช่น 
วดัรอ่งเสือเตน้ จงัหวดัเชียงราย นอกจากนีย้งัมีวดัท่ีมีสอ่ืนๆ อีก เช่น วดัสีชมพ ูสีเขียว สีเทา สีแดง เป็นตน้ 

 
กลุ่มวัดสีขาว  

วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ ท่ีต  าบลป่าอ้อ
ดอนชยั อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย (รูปที ่
๖๘) ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่ งปรารถนาจะ
สร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ท่ีมนุษย์
สมัผสัได ้เริ่มสรา้งตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น
วดัท่ีสรา้งใหม่และมีพระจ าพรรษา โดยมี
แนวความคิดหลักทางด้านศิลปะ ตาม
แนวความคิดของศิลปินผูส้รา้ง คือ  

ชาติ : ดว้ยความรกับ้านเมือง รัก
งานศิลป์ จึงหวงัสรา้งงานศิลปะท่ีย่ิงใหญ่ไวเ้ป็นสมบตัิของแผน่ดิน 

ศาสนา : ธรรมะไดเ้ปลี่ยนชีวิตของอาจารยเ์ฉลิมชยัจากจิตท่ีรอ้นกลายเป็นเยน็ จึงขออทิุศตนใหแ้ก่
พระพทุธศาสนา 
พระมหากษัตริย ์: จากการเขา้เฝา้ฯ ถวายงานพระองคท์า่นหลายครัง้ ท าใหอ้าจารยเ์ฉลิมชยั รกั
พระองคท์่านมาก จากการพบเหน็พระอจัฉริยะภาพทางศลิปะและพระเมตตาของพระองคท์่าน จน
บงัเกิดความตืน้ตนัและส านึกในพระมหากรุณาธิคณุ จึงปรารถนาท่ีจะสรา้งงานพทุธศิลป์ถวายเป็น
งานศิลปะประจ ารชักาลพระองคท์่าน 

  มีแนวความคดิในการสร้างอุโบสถ คอื 

สีขาว : พระบริสทุธิคณุของพระพทุธเจา้ 
สะพาน : การเดินขา้มจากวฎัสงสารสูพ่ทุธภมู ิ
เขีย้ว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ 
สนัของสะพาน : มีอสรูอมกนั ขา้งละ 8 ตวั 2 ขา้ง รวมกนัแทนอปุกิเลส 16 
กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสเุมรุดอกบวัทิพย ์: มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึน้ดา้นขา้งอโุบสถแทนซุม้พระ
อริยเจา้ 4 พระองค ์คือ พระโสดาบนั พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์

 
รูปที ่๖๘ วดัร่องขุ่น  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
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บนัไดทางขึน้ : มี 3 ขัน้แทน อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 
วัดร่องขุ่น ถือเป็นวัดท่ีมีการออกแบบให้เป็นงานศิลปะ ความโดดเด่นของวัด จึงอยู่ท่ีงาน งาน

สรา้งสรรค ์อนัเป็นผลงานของศิลปิน มากกว่าความเป็นวดัท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา อีกนัยหนึ่ง ใน
ความเป็นท่ีเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีอยู่นอ้ยมาก จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส  าหรบัผูม้าดงูาน
ศิลปะของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงมากกวา่มาวดัเพ่ือท าบญุ 

วจิารณแ์นวคดิในการออกแบบ  
ตามหลัก ก ารออกแบบต้องมี

แนวคิด (concept) ของศิลปินเนน้เป็นเรื่อง
ของการออกแบบงานศิลปะหรืองาน
สรา้งสรรคท่ี์มีแนวความคิดในการออกแบบ 
ตามท่ีศิลปินกล่าวไวใ้นงาน โดยมี แนวคิด
หลกัคือ เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
สว่นนีเ้ป็นเรื่องแรงบนัดาลใจอนัใหญ่หลวง
ของผูส้รา้ง แสดงวตัถุประสงคข์องการสรา้ง
งานเพ่ือให้เกิดพลังศรทัธา ส่วนแนวคิดท่ี
ปรากฏในการออกแบบ ทั้งเรื่องของ สี ท่ี

เป็นสีขาวคือพระบริสทุธิคณุของพระพุทธเจา้ สะพาน คือ การเดินขา้มจากวฎัสงสารสู่พุทธภมูิ  กึ่งกลางของ
สะพาน คือ เขาพระสเุมรุดอกบัวทิพย ์แทนพระอริยเจา้ ๔ พระองค ์บันไดทางขึน้ แทน อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 
(รูปที ่๖๙) แนวความคิดเหลา่นีผู้ส้รา้งงานน าหลกัธรรมทางศาสนามาผกูเรื่องขึน้เพ่ือสื่อหรือการแสดงออกทาง
งานศิลปกรรม เป็นเรื่องของการแสดงเชิงสญัลกัษณ ์ดงันั้นผูท่ี้ชมแลว้จะเขา้ใจไดต้อ้งมีค  าอธิบาย อาจไมเ่ขา้ใจ
ความหมาย ก็ได ้แตเ่ป็นการดคูวามแปลกใหมข่องงานศิลปะ  

การออกแบบผิดหรือถกูตอ้งตามลกัษณะทางศิลปกรรมและความเป็นศาสนสถานหรือไม่ ค  าตอบคือ
ไม่ผิด เพราะผูส้รา้งสามารถสรา้งสรรคง์านศิลปกรรมเพ่ือศาสนา และในอดีตก็มีการออกแบบวดัเพ่ือเป็น
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิและอิงกับหลกัธรรมค  าสั่งสอน เพ่ือใหว้ดัเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ตามหลกัการออกแบบของ
ความเป็นวดันัน้จะมีสญัลกัษณ ์บ่งบอกถึงแนวความคิด คติการสรา้ง ท่ีแทรกอยู่ในงานศิลปะ อยู่ในตวั เช่น ซุม้
ประตทูางเขา้ หมายถึงปราสาทท่ีเม่ือผ่านเขา้ไปในเขตวดัเท่ากับก าลงัย่างกา้วเขา้ไปในเขตศกัดิ์สิทธ์ิ การมี
ก าแพงวดัหรือระเบียงคดลอ้มรอบเปรียบเสมือนก าแพงจักรวาล อโุบสถ วิหารท่ีมีหลังคาซอ้นชั้น หมายถึง
ปราสาทท่ีประทบัของพระพทุธเจา้ เจดียท่ี์บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุอาจเปรียบเสมือนเจดียจ์ฬุามณีบนสวรรค์
ชัน้ดาวดึงส ์หรือแมแ้ต่งานจิตรกรรมฝาผนัง ในสมยัโบราณท่ีเขียนเรื่องไตรภมูิโลกสณัฐาน ท่ีแทรกเรื่องนรก 

 
รูปที ่๖๙ วดัร่องขุ่น  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
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สวรรค ์การเขียนพุทธประวตัิ ทศชาติ หรือเวสสนัดรชาดก เหลา่นี ้คือ สื่อท่ีท  าใหผู้ม้ายังวดัไดเ้ขา้ใจเรื่อง นรก 
สวรรค ์และการเขา้ถึงพระพทุธศาสนา เป็นเรื่องของการสั่งสอน เป็นตน้ 

รูปแบบศิลปกรรม  
โดยหลกัของรูปแบบศิลปกรรมก็ยัง

อยู่ในกรอบของวดัในภาคเหนือ ตามขอ้มลู
ของผูส้รา้งว่าไดร้บัแหล่งบันดาลใจมาจาก
วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งองค์ประกอบ
ของวัดหลักก็ยังเป็นแบบพื้นบ้านลา้นนา 
ไดแ้ก่ การใชวิ้หารเป็นประธานหลกัของวดั 
ดา้นหลงัเป็นปราสาท หรือกู่ ท่ีประดิษฐาน
รูปเคารพ ท่ีส  าคัญ  ตัววิหารก็ เป็นแบบ
พื้นบ้านล้านนา ท่ี เป็น วิหารขนาดเล็ก 
หลงัคาซอ้นชัน้ ดา้นหนา้ ๓ ชัน้ ดา้นหลงั ๓ 

ชัน้ วิหารยังมีความเตีย้ ส่งของเครื่องประกอบหลงัคา เป็นช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์แบบลา้นนา ซึงดวัช่อฟ้า 
และหางหงส ์มีการออกแบบเป็นนกหสัดีลิงค ์(รูปที ่๗๐) 

ประการส  าคัญท่ีถือว่ามีความโดดเด่น มีความแตกต่างและ
กลายเป็นเอกลักษณ์ของวัดร่องขุ่นและอาจารย์เฉลิมชัย คือ งาน
ประดับตกแต่งท่ีแตกต่างออกไปจากงานช่างพื้นบ้านแต่เป็นการ
ออกแบบใหม่เป็นผลงานของอาจารยเ์ฉลิมชัย คือ กระประดบัทุกส่วน
ดว้ยลายกระหนก และเป็นกระหนกปลายแหลมอย่างมาก จนเรียกกัน
ติดปากว่าเป็นกระหนกเฉลิมชัย ซึ่งเป็นแบบแผนท่ีแตกต่างไปจาก
กระหนกไทยทั่วไป  และอีกสิ่งหนึ่ง คือ เรื่องของสี ท่ีทัง้วดัเป็นสีขาว ส่ิง
นี้เองท่ีถือเป็นความกลา้และท้าทายของศิลปปิน ท่ีต่างออกไปจาก
กรอบแบบแผนประเพณีของวดัไทยประเพณี ท่ีสว่นใหญ่ตอ้งเป็นโทน
ออกสีเหลือง สีอิฐ กับอีกส่วนหนึ่งของงานศิลปะท่ีใชโ้ทนสีเดียว คือสี
ขาว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีขาวทั้งหมด พรอ้มกับลายกระหนก จึงท าให้
กลายเป็น “วดัสีขาวของอาจารยเ์ฉลิมชยั”  

ดงันัน้งานออกแบบของวดัร่องขุน่ จึงไม่ผิดหลกัของความเป็นศาสนาสถานในพทุธศาสนา เพียงแต่มี
การออกแบบท่ีเหนือกว่ากฏเกณฑท่ี์เคยมีมา โดยเฉพาะรูปแบบท่ีมีเพียงสีขาว ลายกระหนกท่ีมีมากมายและ

 
รูปที ่๗๐ วดัร่องขุ่น  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

 
รูปที ่๗๑ วดัร่องขุ่น  อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย 
ทีม่า : thaiticketmajor.com 
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เกินกวา่ความเหมาะสมท่ีควรจะมี สว่นเรื่องแนวความคิด ก็เกินไปจากแนวความคิดพืน้ฐานในการสรา้งศาสน
สถานทั่วไป จนกลายเป็นความคิดส่วนบุคคลของศิลปินผูส้รา้งมากกว่า ผูส้รา้งจึงตอ้งมีการอธิบายไวใ้นการ
สรา้งงาน และเป็นการไปดึงหลกัธรรมมาใชเ้พ่ือจะผกูโยงกับการออกแบบดา้นศิลปะเพ่ือสื่อความหมาย ผลท่ี
ตามมาคือ วดันีจ้ึงมีความเป็นผลงานศิลปกรรม หรืออทุยานทางศิลปะ หรือพทุธอทุยาน มากกวา่ความเป็นวดั 
ท่ีสรา้งเพ่ือใชก้ารประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผูท่ี้มาวดัคือนกัท่องเท่ียวท่ีมาเสพงานศิลปะและช่ืนชมผมงาน
ของศิลปะปินท่ีมีช่ือเสียง และผลงานอนัแปลกตามากกวา่จะมาท าบญุ (รูปที ่๗๑) 

นอกจากนีย้งัมีวดัสีขาวท่ีเกิดขึน้อีกเป็นจ านวนมาก เช่น ตามบญัแนะน าการท่องเท่ียววดัแห่งสีสนั หรือ
สีสวย แลว้แต่ ชุด ๑๐ วดั ๒๐ วดั ๓๐ วดั ขอยกตวัอย่างท่ีส  าคญั เช่น วดัข่อย จงัหวดัเพชรบุรี วดัแท่นหินล  า
ภาชี จงัหวดักาญจนบรุี เป็นตน้ 
 

กลุ่มวัดสีเงนิ 
วัดศรีสุพรรณ วัดโบสถเ์งนิ (หลังแรกของโลก) อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ (รูปที ่๗๒) 

วดัใหม่ศรีสพุรรณ ตัง้อยู่บนถนน
วัวลาย ตามประวัติกล่าวว่าเป็นวัดท่ีมี
มาแลว้ตัง้แตส่มยัอาณาจกัรลา้นนา ตัง้แต่
ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ในสมัยท่ี
อาณาจักรล้านนาล่มสลายลงและอยู่
ภายใตก้ารปกครองของพมา่ วดันีน้่าจะถกู
ทิง้รา้งไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนมาถึงการ
ฟ้ืนฟบูา้นเมืองขึน้ใหม ่ในสมยัท่ีอยู่ภายใต้
การปกครองของสยาม บริเวณต าบลหาย
ยานี้ ไดเ้ป็นท่ีตั้งบ้านเรือนของช่างท่ีเจ้า
เมืองเชียงใหมไ่ดไ้ปกวาดตอ้นมาอยู่ มีทั้ง 

ช่างหลอ่ ช่างเงิน ช่างเขิน อนัเป็นท่ีตัง้ของวดัศรีสพุรรณแห่งนี ้วดันีจ้ึงไดร้บัการบรูณปฏิสงัขรณเ์รื่อยมา ส  าหรบั
อโุบสถนั้นแต่เดิมเป็นอาคารแบบศิลปะพืน้บา้น งานก่ออิฐถือปูน หลงัคามมุดว้ยเครื่องไมม้งุกระเบือ้ง วิหาร 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กลุ่มสล่าหรือช่างเงิน และชาวบ้านในย่านนีจ้ึงไดร้่วมกันบูรณวดัขึน้ใหม่ โดยมี
แนวความคิด คือ “ฝากศิลป์แก่แผ่นดินลา้นนา ถวายไวใ้นบวรพทุธศาสนา เทิดไทอ้งคร์าชันยร์ชักาลท่ี ๙” โดย
การประดบัอโุบสถทัง้หลงัดว้ลวดลายดนุนนูท่ีท าจากเงิน (แผน่นิเกิล)  

 
รูปที ่๗๒ วดัศรีสพุรรณ  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทีม่า : www.paiduaykan.com 



๖๓ 
 

 
 

โดยรูปแบบศิลปกรรมของอุโบสถ ท่ีมี
เคา้โครงเดิมของวิหารแบบพืน้บา้นลา้นนา ท่ีเป็น
อาคารขนาดเล็ก รูปทรงเตี ้ยๆ หลังคาลดชั้น 
หน้า ๓ ชั้น หลัง ๓ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา 
หางหงส ์ท่ีเป็นแบบพืน้บ้านลา้นนา เช่น ช่อฟ้า 
๒ ชัน้ลา่งเป็นรูปตวัหงส ์สว่นชัน้บนสดุเป็นรูปนก
หัสดีลิงค ์และหางหงส์เป็นรูปหัวนาคและนก
หัสดีลิงค ์ความโดดเด่นของงานช่าง คือ การ
ประดบัดว้ยเงิน (เงินนิกเกิล) ท่ีดุดลวดลายทุก
สว่นขององคป์ระกอบสถาปัตยกรรม ตัง้แต่ส่วน

ฐานอาคาร จนไปถึงสว่นหลงัคา ซึ่งดดุลวดลายไดอ้ย่างวิจิตรพิศดารของช่างเงินท่ีรว่มกนัสรา้งสรรคข์ึน้ ผนงัท่ีมี
พืน้ท่ีว่างมากก็จะเป็นลายดนุท่ีเป็นเรื่องราวเตม็พืน้ท่ี และหลังคาก็เป็นเงิน ดงันัน้ อโุบสถหลงันี ้จึงเป็นโบสถ์สี
เงินท่ีเป็นสีของเครื่องเงิน ไมใ่ช่การทาสีเงิน (รูปที ่๗๓) 

 
วัดหัวสวน (วัดโบสถส์เตนเลสทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย) จังหวัดฉะเชงิเทรา 

วัดหัวสวน (วัดโบสถ์สเตนเลส) 
ตัง้อยู่ใน ต  าบลเสม็ดเหนือ อ  าเภอบางคลา้ 
(รูปที่ ๗๔) ความโดดเด่น คือ อุโบสถท่ีท า
ดว้ยสเตนเลสทั้งหลัง ซึ่งอโุบสถหลังนี้เพ่ิง
สรา้งขึน้ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และเสร็จปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพระครูภาวนาจริยกุล เจา้
อาวาสวดัเป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการ
ก่อสรา้งเอง โดยมีชาวบา้นและผูม้ีจิตศรทัธา
ร่วมกันบริจาคทุนทรพัย์ในการสรา้ง โดยมี
แนวความคิดหลกัเรื่องวสัดวุ่า ถา้สรา้งดว้ย
อิฐ จะมีอายปุระมาณ ๑๐๐ ปี แต่วสัดสุเตน

เลสจะมีอายไุดถ้ึง ๑๐๐๐ ปี ใชง้บประมาณในการสรา้ง ๕๐ ลา้นบาท 

 
รูปที ่๗๓ วดัศรีสพุรรณ  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทีม่า : www.paiduaykan.com 

 
รูปที ่๗๔ วดัหวัสวน  อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ทีม่า : Thailand Top Vote. 



๖๔ 
 

 
 

รูปแบบศิลปกรรมของอโุบสถ ก็ยังเป็นตาม
แบบแผนประเพณี รูปแบบอาคาร การลดชัน้หลงัคา 
๒ ชั้น  และด้วยเหตุท่ีมีข ้อจ  ากัดเรื่องวัสดุ แบบ
อโุบสถจึงตอ้งเรียบง่ายไม่ซับซอ้น เช่น งานประดับ
หลังคาท่ีเป็นช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์ท่ีมีใบระกา
ห่างๆ หยาบๆ ไมท่  านาคสะดุง้ ซุม้ประตหูนา้ตา่ง ท า
เป็นซุ ้มบรรพแถลงอย่างง่ายๆ งานประดบัตกแต่ง
ประตหูนา้ต่าง ท าเป็นทวารบาลท่ีใชเ้ทคนิการเขียน
ลายเสน้เป็นรูปทวารบาลและใช้กดกรง (การกัดให้

เป็นรอ่ง) และลงสี 
 กล่าวโดยสรุป คือ อโุบสถท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะเรื่องวสัดุเท่านั้น ส่วนดา้นรูปแบบศิลปกรรมดูแลว้

เป็นงานช่างพืน้บา้น ดแูข็งๆ อาจเน่ืองดว้ยตวัวสัดเุป็นตวับังคบั จึงไม่สามารถท าใหวิ้จิตรงดงามได ้ประการ
หนึ่งและอีกประกาหนึ่งคือเรื่องของฝีมือช่างในการออกแบบและสรา้ง 

นอกจากวดันีแ้ลว้ยังมีอีกหนึ่งวดัท่ีสรา้งดว้ยสเตนเลสและมีรูปแบบใกลเ้คียงกัน คือ วดัปากล  าขาแขง้ 
อ  าเภอศรีสวสัดิ ์จังหวดักาญจนบรีุ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (รูปที่ ๗๕) สรา้งขึน้ภายหลงัอโุบสถ วดัหวัสวน 
สรา้งดว้นสเตนเลสทั้งหลังเช่นเดียวกันและมีรูปแบบใกลเ้คียงกันอย่างมาก แต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งน่าจะได้
แบบอย่าง แนวความคิด เรื่องวสัดแุละแบบ มาจากวดัหวัสน  

 
กลุ่มวัดสีทอง 
วดัโบสถส์ีทองนีม้ีหลายวดัท่ีอยู่ในบัญชีเชิญชวนท่องเท่ียว และ อยู่ในกลุม่ (unseen) ไดแ้ก่ วดัพระศรี

อาริย ์(วดัโบสถส์ีทอง) จงัหวดัราชบรุี และ วดัปากน า้โจโ้ล ้(วดัโบสถส์ีทอง) จงัหวดัสมทุรปราการ วดัศรีพนัตน 
จงัหวดัน่าน  
  

 
รูปที ่๗๕ วดัปากล าขาแขง้ อ าเภอศรีสวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบรีุ 
ทีม่า : @tatkan 



๖๕ 
 

 
 

วัดพระศรีอารย ์(วัดโบสถส์ีทอง) จังหวัดราชบุรี (รูปที ่๗๖) 
วัดพระศรีอารย์ อยู่ ในเขตต  าบลบ้าน

เลือก อ  าเภอโพธาราม ตามประวตัิกล่าวว่าเป็น
วัดรา้งมาแต่เดิม ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย 
และมีการมาปรับปรุงเป็นวัดอีกครั้งหนึ่ง ในปี 
พ.ศ. ๒๔๗๕ สว่นอโุบสถทองนีเ้ริ่มสรา้งในปี พ.ศ. 
๒๕๑๐ และวัดมาเสร็จสมบูรณ์ในราว ปี พ.ศ. 
๒๕๓๖ มีข้อสังเกต คือ การทาสีทองทั้งหลังนี้
อาจจะเป็นงานท่ีท าขึน้ใหมใ่นปัจจบุนั  

รูปแบบศิลปกรรมของอุโบสถ์สีทอง ยัง
เป็นอาคารอย่างไทยประเพณี คือ อาคารยกพืน้สงู ท่ีมีร่องถุน เป็นอาคารท่ีมีหลงัคาซ้อนชั้น ส่วนประกอบ
หลังคาประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์ซึ่งประตูหน้าต่าง ท าเป็นซุ ้มทรงปราสาททั้งหมด หน้าบันประดับ
ลวดลายปูนป้ัน ผนังดา้นนอกทั้งหมดประดบัลวดลายปูนป้ัน เป็นลายดอกเตม็พืน้ท่ี น่าจะเลียนแบบมาจาก
งานประดบักระเบือ้งท่ีผนงัดา้นนอกแบบอโุบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม และวดัราชบพิตร ลกัษณะท่ีโดดเดน่
อโุบสถหลงันี ้คือ การทาสีทองทัง้หลงั ทาทกุสว่นเป็นสีเดียวกนัหมด ตัง้แต่ฐานจนกระทั่งถึงช่อฟ้า ยกเวน้สว่น
หลงัคาท่ียงัเป็นสีกระเบือ้งสีแดงอยู่ 

การทาสีทองทั้งหลังนี้ มี
กระแสความนิยมเกิดขึน้ในชั้นหลัง 
และผกูโยงความเช่ือเรื่องพระศรีอา
ริย์ และวัด นี้ ช่ื อวัดพระศรีอารย ์
ปรากฏวา่มีการทาอโุบสถเป็นสีทอง
ทั้ งห ลัง  ท่ี วัด ไลย์  อ  า เภ อท่ าวุ้ง 
จงัหวดัลพบุรี (รูปที่ ๗๗) ซึ่งเป็นวดั
ท่ี มีพระศรีอาริย์ท่ีศักดิ์ สิท ธ์ิมาก 
เช่นเดียวกัน ดว้ยเหตุนี ้ เมื่อไม่นาน
มานี้ จึงมีผู้ศรัทธากลุ่มหนึ่ งและ

บริษัทสีท่ีผลิตสีทอง แบบพิเศษขึน้มาไดบ้ริจากสีนีเ้พ่ือทาวดัใหเ้ป็นสีทองทัง้หลงัอยู่หลายวดั รวมทัง้มีการไปทา
วดัโบราณท่ีเป็นโบราณสถานอีกดว้ย ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นดว้ยกับสีดงักล่าวนัก ในส่วนท่ีเป็น
โบราณสถาน กรมศิลปากรจึงตอ้งมีการฟ้องรอ้งและขอรอ้งให้หยุดด  าเนินการและให้มีการปรับปรุงให้

 
รูปที ่๗๖ วดัพระศรีอารย์ อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ 
ทีม่า : Chad Chuenyoo 

 
รูปที ่๗๗ วดัไลย์ อ. ทา่วุง้ จ. ลพบรุี 
ทีม่า : Faith Thaistory.com 



๖๖ 
 

 
 

เหมาะสมต่อไป การทาสีทองทั้งหลงั อาจมีท่ีมาจากความเช่ือและรูปแบบของวดัพระศรีอาริยแ์ละวดัไลย ์เป็น
ตน้แบบท่ีเกิดความนิยมนีข้ึน้ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน กรมศิลปากรมีมติใหท้างวดัปรบัสีใหม่ใหเ้ป็นสีแบบเดิม
แลว้เน่ืองจาก วดัไลยอ์ยู่ในสถานภาพเป็นโบราณสถาน ของชาติ 

วัดปากน า้โจ้โล้ (วัดโบสถส์ีทอง) จังหวัดสมุทรปราการ (รูปที ่๗๘) 
วดัปากน ้าโจโ้ล ้ตัง้อยู่ในต  าบลบางคลา้ 

ตามประวตัิน่าจะเป็นต  านานชาวบา้นกลา่ววา่วดั
นีม้ีมาแลว้ตั้งแต่สมยักรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชไดม้าสรา้งเจดียแ์ละอุโบสถ
ขึน้ท่ีวัดนี้ ซึ่งพระเจดีย์ท่ีกล่าวถึงนั้นไม่ปรากฏ
หลักฐานแล้ว ส่วนอุโบสถสีทองนั้นเป็นงานท่ี
สร้างขึน้ ใหม่ในภายหลัง เพราะจากรูปแบบ
ศิลปกรรมและงานปนูป้ันประดบั รวมทั้งการทาสี
ทองทั้งหลงันั้นเป็นรสนิยมแบบใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดมา
ไมน่่าเกินกวา่ ๒๐ ปี มานี ้

รูป แบบ ของอุ โบ สถ  เป็ น แบบ ไท ย
ประเพณี ซึ่งมีลักษณะเดียวกับวัดพระศรีอารย์ ดังกล่าวแลว้ คือเป็นอาคารทรงสูง มีหลังคาซอ้นชั้น มี การ
ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์ประตหูนา้ตา่งยงัประดบัซุม้ทรงปราสาทยอด หนา้บนั ประดบัลวดลายปนูป้ัน 
มีสาหรา่ยรวงผึง้ทกุสว่นรอบชายคา  

ส่วนส  าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นงานสรา้งสรรคอ์ย่างใหม่ท่ีโดดเด่น ประการแรก คือ การประดับ
ลวดลายปูนป้ัน อย่างมากกมาย เตม็พืน้ท่ี ทุกส่วน ตัง้แตส่่วนกลางหลงัคา ซุม้ประตหูนา้ต่าง ส่วนฐานโบสถ์
ประดบัครุฑแบก บริเวณทางเขา้มีเทวดายืนคู่ ท่ีก  าแพงแกว้ประดบัลวดลายเตม็พืน้ท่ี มีซุม้ทางเขา้วดัประดบั
ฐานพระพทุธรูปท่ีประดบัลวดลายอย่างอลงัการ พรอ้มมีชา้งดา้นขา้ง ก าแพงประดบัชา้งสามเศียรเป็นระยะๆ 
เป็นงานสรา้งสรรคท่ี์โดดเดน่ ประการท่ี ๒ คือ การทางสีทองทัง้หลงัทางทุกสว่น ตัง้แตก่  าแพงแกว้ ไปจนถึง ช่อ
ฟ้า รวมทัง้หลงัคา ซึ่งรสนิยมแบบนีน้่าจะไดร้บัอิทธิพลมาจากวดัรองขุน่อย่างไมต่อ้งสงสยั เพราะแตเ่ดิมในงาน
ศิลปะ จะไมม่ีการทาสีท่ีนอกเหนือกฏเกณฑท์างความเช่ือและนอกอย่างงานช่าง โดยเฉพาะหลงัคา ตอ้งเป็นสี
กระเบือ้งวดั คือ สีแดง อาจมีแถบ เขียว เหลือง เป็นตน้ และจะไมม่ีทาสีทกุสว่นเป็นสีเดียวกนัในลกัษณะนี ้

 
 
 

 
รูปที ่๗๘ วดัปากน า้โจโ้ล ้อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ทีม่า : ilove8riew.com 



๖๗ 
 

 
 

กลุ่มวัดสีน า้เงนิ 
วัดปากน า้แขมหนู ต าบลตระกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รูปที ่๗๙,๘๐) 

วัดปากน ้าแขมหนู  โบสถ์สีน  ้า เงิน ท่ี
ประดับด้วยเครื่องเคลือบลายครามทั้งหลัง 
อโุบสถหลงันีส้รา้งขึน้ใหมแ่ทนอโุบสถเดิมท่ีช  ารุด
หักพังและรือ้ทิ ้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ นับเป็นจุด
ท่องเท่ียวและ unseen แห่งใหม่ของเมืองจันทบุรี 
โดยรูปแบบศิลปกรรมของอโุบสถ เป็นแบบไทย
ประเพณีภาคกลาง และเป็นแบบแผนท่ีนิยมอยู่
ในปัจจุบัน คือ ผนังยกสูงมาก โดยการเพ่ิมฐาน
ร่องถุ่น ๑ ชั้น แลว้จึงก่อผนังสงู ท าให้หลังคาสูง
ชะลดูตามไปดว้ย ส่วนองคป์ระกอบอ่ืนๆ ยังคง
ตามแบบแผนประเพณี คือ มีกาประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส ์มีนาคสะดุง้ ซุม้ประต ูหนา้ต่างเป็นซุม้ยอดทรงปราสาทยอด หน้าบันประดบัลวดลายเต็ม
พืน้ท่ี สว่นหลงัคายงัมงุดว้ยกระเบือ้ง สีโทนน าตาลแดง แบบสีกระเบือ้งทั่วไป  

สว่นท่ีมีความโดดเดน่ คือ งานประดบัตกแตง่ทกุสว่น
ดว้ยเครื่องเคลือบ แบบเครื่องลายคราม คือโทนสีน  ้าเงินทั้ง
หลงั ตดักบัสีพืน้ท่ีเป็นสีขาว ดแูลว้จึงเหมือนเครื่องเคลือบลาย
คราม หรือ บลแูอนดไ์วท ์(blue and with)  

แนวความคิดในงานช่างและฝีมือช่าง จะแตกตา่งจาก
วดัอ่ืนๆ ท่ีใหค้วามส าคญักับสีสนั แต่ถา้พิจารณาจากวดันีจ้ะ
พบว่า มีความงามและความลงตัวทางดา้นงานช่างของการ
ประดบัตกแตง่ ท่ีไมม่ากเกินไปแบบวดัอ่ืนๆ เพราะสีฟ้านัน้เป็น
เรื่องของลวดลายและเป็นกระเบือ้งเคลือบ ซึ่งมีความงามใน
ตัวและเป็ นลวดลายประดับตกแต่ งส่วนส  าคัญ ของ
องคป์ระกอบสถาปัตยกรรม ซึ่งการประดบักระเบือ้งเคลือบทั้ง

หลงันีก้็มีพบแลว้ แตเ่ป็นการประดบัดว้ยกระเบือ้งเบญจรงค ์ท่ีพระอโุบสถ วดัพระศรีรตันศาสนดาราม และวดั
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สว่นท่ีเป็นกระเบือ้งเคลืบสีน  า้เงิน มีท่ีพระอโุบสถวดัอรุณราชวราราม ดงันัน้โบสถว์ดั
นีจ้ึงไมอ่อกไปจากกรอบของงานช่างไทยประเพณีนกั และช่างผูอ้อกแบบลวดลายและสีก็ท  าไดอ้ย่างพอดี 

 
รูปที ่๗๙ วดัปากน า้แขมหน ูอ าเภอทา่ใหม่ จงัหวดัจันทบรีุ 
ทีม่า : Thailand Tourism Directory.com 

 
รูปที ่๘๐ วดัปากน า้เข็มหน ูอ าเภอทา่ใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ 
ทีม่า : pt-br.Facebook.com 



๖๘ 
 

 
 

 
วัดร่องเสือเต้น ต้ังอยู่ทีต่ าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย (รูปที ่๘๑-๘๓) 

วัดร่องเสือเต้น  สร้างขึ ้นในปี  พ .ศ . 
๒๕๕๔ สร้างขึ ้น โดยช่างชาวเชียงราย คือ 
สล่านก (นายพุทธา กาบแกว้) ซึ่งเป็นลูกศิษย์
อาจารย์เฉลิมชัย โกษิตพิพัฒน์ และเคยร่วม
ท างานสรา้งวดัรอ่งขุน่มาก่อน 

โดยรูปแบบศิลปกรรมนั้น  สล่านก 
ได้รับแหล่งบันดาลใจมาจากวัดร่องขุ่น ทั้ง
รูปแบบของอโุบสถท่ียังคงความเป็นงานศิลปะ
พืน้บา้นลา้นนา แต่มีการประยกุตค์อ่นขา้งมาก 
ทัง้เรื่องของฐานท่ีเป็นฐานบวัลกูแกว้อกไก่อย่าง
ภาคกลางและการลดชั้นหลงัคา ๓ ชัน้ ก็เท่ากัน 

ทัง้ดา้นหนา้และหลงั งานประดบัตกแตง่ก็ดอูลงัการ เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์ท่ีท  าทัง้ช่อฟ้าและหางหงสท์กุ
ตวัเป็นนกหัสดีลิงค ์ท่ีมีขนาดใหญ่ มั่นคง ดแูลว้หนักแน่นมาก ซุม้ประตหูนา้ตา่งเป็นวงโคง้ท่ีเลียนแบบศิลปะ
ลา้นนา งานประดบัตกแตง่ผนงัเป็นลวดลายเตม็พืน้ท่ี ผนังสกัดหนา้เป็นลวดลายอย่างศิลปะลา้นนา สว่นผนัง
ดา้นขา้งท าเป็นลายดอกเตม็พืน้ท่ี นอกจากนีย้งัมีงานประดบัตกแตง่อ่ืนๆ เช่น บนัไดนาคท่ีเป็นมกรคายนาคอนั
เป็นแบบแผนดัง้เดิมของวดัในลา้นนา แตก่็มีการตกแตง่ลวดลาย ท่ีเนน้กระหนกปลายแหลมมากๆ แบบวดัรอ่ง
ขุน่ท่ีนิยมเรียกวา่ “กระหนกอาจารยเ์ฉลิมชยั” 

 
รูปที ่๘๑ วดัร่องเสอืเตน้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ทีม่า : chillnaid.com 

  
รูปที ่๘๒ วดัร่องเสอืเตน้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ทีม่า : paikondieow.com 

รูปที ่๘๓ วดัร่องเสอืเตน้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ทีม่า : www.tnew.com  



๖๙ 
 

 
 

ลกัษณะเดน่ท่ีไมเ่คยมีมาก่อน คือ การใชโ้ทนสีน า้เงินและตดัดว้ยสีทอง อนัเป็นความกลา้หาญของช่าง 
ท่ีน่าจะไดแ้นวคิดในความกลา้หาญท่ีนอกกรอบนีม้าจาก อาจารยเ์ฉลิมชยั จากวดัรอ่งขุน่ ยกเวน้สว่นหลงัคา ท่ี
ยงัเป็นกระเบือ้งสีแดงแบบกระเบือ้งดัง้เดิมอยู่ นอกจากภายนอกทกุสิ่งทกุสว่นขององคป์ระกอบสถาปัตยกรรม
จะเป็นสีน  า้เงินทัง้หมดแลว้ งานตกแตง่ภายในก็เป็นโทนสีน  า้เงินเช่นเดียวกนั โดยสรา้งบรรยากาศพืน้ทัง้หมด
ดว้ยสีน  า้เงิน ประดับลวดลายดว้ยโทนสีฟ้า สีชมพูอ่อน แก่ ไล่ระดับกันไปตดัขอบลวดลายดว้ยสีทอง และ
ประติมากรรม ท่ีเป็นพระพทุธรูปประธาน สีขาว และเทวดาประดบัสว่นตา่งๆ ก็เป็นสีขาว   

นอกจากอโุบสถแลว้วดันีย้ังมีเจดีย์ท่ีเป็นงานศิลปะร่วมสมยัท่ีต่างจากเจดียต์ามแบบแผนประเพณี 
ออกไปบา้งเลก็นอ้ย คือ เป็นเจดียท์รงระฆงัท่ียกฐานสงู เจดียร์ะฆังท่ีมีเอวคอด แบบเจดียทิ์เบตเลก็นอ้ย มีการ
ประดบัสถูปิกะท่ีมมุทั้ง ๔ แบบศิลปะพม่า สว่นท่ีเป็นงานสรา้งสรรคใ์หม่ของช่างคือ งานประดบัตกแต่งส่วน
ต่างๆ เช่น องคร์ะฆังท่ีตวักระหนกโพร่งออกมาตามจุดต่างๆ ท่ีโคมไฟตามจุดต่างๆ ก็ประดบัเต็มไปดว้ยตัว
กระหนก เช่นเดียวกบัวดัรอ่งขุน่ 

โดยรวมของวดันี ้น่าจะมีแหลง่บนัดาลใจทางดา้นรูปแบบ แนวคิดในการสรา้งมาจากวดัรอ่งขุน่ โดยหา
จุดท่ีแตกต่าง คือ เรื่องของสี ท่ีเปลี่ยนจากสีขาว มาเป็นโทนสีน  ้าเงิน อนัเป็นรูปแบบท่ีแปลกตาออกไปจาก
กฏเกณฑด์งักลา่ว 

 
นอกจากนีก้ลุ่มวัดสีน  า้เงินยังมีอีกหลายวัด แต่จะเนน้สีน  า้เงินเฉพาะส่วนหลงัคาของสิ่งปลูกสรา้ง

ทัง้หมด เช่น วดัพิพฒันมงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั วดัป่าภกูอ้น อ  าเภอ จงัหวดัอดุรธานี เป็นตน้ 
ส าหรบัวัดพพิัฒนมงคล อ าเภอทุ่งเสลี่

ยม จังหวัดสุโขทัย (รูปที ่๘๔) แตเ่ดิมเป็นวดัรา้ง
มาก่อนและมาสรา้งเป็นวดัเลก็ๆ แตม่ีพระพทุธรูป
ส  าคญั คือ หลวงพ่อทอง ท่ีเป็นพระพุทธรูปสมัย
สโุขทัย ท่ีเป็นพระพุทธรูปศกัดิสิ์ทธ์ิมาก หลงัจาก
นัน้จึงมีคนศรทัธามานมสัการเป็นจ านวนมาก วดั
จึงไดม้าสรา้ง ใหเ้ป็นวดัท่ีมีความใหญ่โต อลงัการ 
สว่นท่ีสรา้งขึน้เป็นจ านวนมาก ทัง้เจดียท์รงระฆัง

แบบลา้นนา วิหารแบบลา้นนา และท่ีส  าคญั คือ หมู่อาคาร วิหารต่างๆ หลายหลงั เป็นการเลียนแบบมาจาก
จอง ในศิลปะพมา่และไทใหญ่ คือ อาคารหลายหลงัหลายหนา้ท่ีอยู่รวมกนั และมีสว่นหลงัคาซอ้นชัน้ ท่ีเรียกว่า
ทรงปยาธาต ุนอกจาจนีย้ังมีหลงัหนึ่งท่ีเลียนแบบมาจากวดัศรีชมุ จงัหวดัล  าปาง ความโดเดน่ คือ หลงัคาของ
อาคารทุกหลังมุงดว้ยกระเบื้องสีน  ้าเงินเขม้ ดูแลว้เป็นสีน  ้าเงินไปทั้งวดั อาจเป็นอิทธิพลท่ีมาจากโฆษณา

 
รูปที ่๘๔ วดัพพิฒันมงคล อ าเภอทุง่เสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั 
ทีม่า : sanook.com 



๗๐ 
 

 
 

กระเบือ้งมงุหลงัคา ท่ีผลิตสีนีอ้อกมา มีโฆษณาว่า เป็น “สีหลงัคา บา้นฉัน” ท าใหเ้กิดกระแสนิยมหลงัคาสีนี ้
อย่างรวดเรว็ รวมทัง้วดันีด้ว้ยก็อาจเป็นได ้

ส่วน ท่ี วัด ป่ า ภู ก้ อน  อ า เภอนายู ง 

จังหวัดอุดรธานี (รูปที่ ๘๕) สรา้งขึน้เพ่ือเฉลิม
ฉลองรชักาลท่ี ๙ เน่ืองในโอกาสมหามงคลทรง
พระเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ วดันีต้ัง้อยูบน
เนิน มีการออกแบบขอบเขตวดัเป็นรูปวงรี และมี
สิ่งปลกูสรา้งท่ีเป็นระเบียบตามแนวแกนสมมาตร 
อาคารทั้งหมดเป็นรูปแบบหรือสไตร ์ใกลเ้คียงกัน 
คือ เป็นอาคารทรงโรง คือ แบบทรงจั่ ว ทั้งหมด 
เพียงแต่ขนาดเล็กใหญ่ต่างกัน อาคารประธานมี

ขนาดใหญ่มาก สงูหลายชัน้และมีหลงัคาซอ้นชั้นหลายชั้น หลงัคาเป็นจัตรุมขุ ลอ้มรอบดว้ยอาคารขนาดเล็ก 
หรือวิหารราย หลายหลงั รูปทรงลอ้มาจากอาคารประธาน ระบบผงัไมม่ีอาคารท่ีสรา้งระเกะระกะ ท่ีส  าคญั คือ 
หลงัคาของอาคารทัง้หมดมีสีเดียวคือ สีน า้เงิน อนัเป็นสีท่ีโดดเดน่มากสีหนึ่ง รูปแบบอาคารท่ีตัง้อยู่บนเนินและ
มีการท าหลงัคาซอ้นชั้น สีน า้เงิน ดแูลว้ใกลเ้คียงกบัพวกปราสาทของซามไุร ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งช่างอาจไดแ้รง
บนัดาลใจมาไมม่ากก็นอ้ย 
 

กลุ่มวัดสีชมพู 
พบวา่มีอยู่หลายวดัเช่นเดียวกนั สว่นใหญ่ยงัเป็นวดัเลก็ๆ ท่ียงัมีสิ่งปลกูสรา้งไมอ่ลงัการเท่าใดนกั มีทั้ง

วดัท่ีสรา้งใหมแ่ละวดัเดิมแตม่ีการทาสีใหมใ่หเ้ป็นสีชมพ ูสว่นใหญ่เป็นอโุบสถ อาจทาสีเฉพาะอโุบสถหรือทาทั้ง
วดั เนน้สีชมพู ทุกส่วนและทัง้วดัก็มี และท่ีพบมากคือ กลุม่ท่ีทาสีอโุบสถท่ีมีมาแต่เดิมใหม่เป็นสีชมพู เช่น วดั
เขาทุเรียน ต  าบลเขาพระ อ  าเภอเมือง จงัหวดันครนายก วดัทวีการะอนนัต ์ต  าบลคลองหนึ่ง จังหวดัปทุมธานี 
วดัแกว้พิจิตร จงัหวดัปราจีนบรุี  

 
รูปที ่๘๕ วดัป่าภูกอ้น อ าเภอนายูง จงัหวดัอดุรธานี 
ทีม่า : watpaphukon.org. 



๗๑ 
 

 
 

วัดแก้วพิจิตร อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจนีบุรี (รูปที ่๘๖) วดันีเ้ป็น
วดัฝ่ายธรรมยุตินิกายเก่า สรา้งขึน้แลว้
ตั้ง แต่สมัย รัชก าล ท่ี  ๔  ใน ปี  พ .ศ . 
๒๔๒๒  ต่อมาในสมับ รัชกาล ท่ี  ๕ 
เจา้พระยาอภยัภเูบร ไดม้าสรา้งอโุบสถ
ใหม่แทนของเดิมในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ วดั
นี้มีความเก่ียวข้องกับ วัดของตระกูล
อภยัภเูบศร เมื่อครัง้ท่ีท่ีมีการยกดินแดน
ส่วนของเขมรให้กับรัฐบาลฝรั่งเศส 
ตระกูลอภัยภูเบศรผู้ปกครองดินแดน

สว่นนีจ้ึงไดย้า้ยมาอยู่ท่ีปราจีนบรุี และรูปแบบแผนผงัของวดันี ้ไดร้บัอิทธิพลมาจากงานศิลปะสมยัรชักาลท่ี ๕ 
และสว่นหนึ่งมีความใกลเ้คียงกบัวดัประจ าตระกลูอภยัภเูบศร คือ วดัปราบปรามปัจจามิตร (วดักดลุโดนเตียว) 
ในเมืองพระตระบอง ในประเทศกมัพชูา สมยัท่ีตระกลูนีป้กครองเมืองพระตระบอง ไดส้รา้งวดัขึน้โดยไดอิ้ทธิพล
ไปจากศิลปะรตันโกสินทร ์ในปัจจุบันวดันีไ้ดม้ีการทาสีใหม่ ทุกสว่นเนน้ สีชมพู ไดแ้ก่ อโุบสถทั้งหลงั ซุม้สีมา 
และก าแพงวดั แตก่็มีการเลน่สีออ่นแก่ ของโทนสี ท  าให ้ดกูลมกลืน  

วัดเขาทุเรียน ต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก (รูปที่ ๘๗) วัดนี้มี
อุโบสถสีชมพู อยู่ในแหล่งท่องเท่ียว และมีการ
ออกรายการโทรทัศนแ์นะน าในเรื่องของวดัสีชมพ ู
ส  าหรบัอโุบสถ มีรูปแบบไทยประเพณี ในยคุใหม่
ท่ีสรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลวดลายมาจาก
แมพิ่มพ ์เป็นแบบท่ีพบอยู่โดยทั่วไปในภาคกลางท่ี
สรา้งกนัอย่างแพรห่ลายมาจนถึงยคุปัจจุบนั ส่ิงท่ี
เพ่ิมขึน้มาคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดม้ีการทาสีใหม่
ทัง้หลงัเป็นสีชมพ ูเพ่ือใหเ้กิดความโดดเดน่  

 
 

 
รูปที ่๘๖ วดัแกว้พจิิตร อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรุี 
ทีม่า : prachindaily.com 

 
รูปที ่๘๗ วดัเขาทเุรียน ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก 
ทีม่า : travel MThai 
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สว่นวัดทวกีาระอนันต ์ต าบลคลองหน่ึง  
จังหวัดปทุมธานี (รูปที่ ๘๘) เป็นวดัเดิม มีทั้งสิ่ง
ปลกูสรา้งท่ีมีมาแตเ่ดิมและสรา้งใหม ่แตทุ่กสิ่งปลกู
สรา้งทาสีสีชมพู ทั้งหมด ทั้งเจดีย์ อุโบสถ และ
ก าแพงวดั  

 
 
 
 
 

 
กลุ่มวัดสีเทา  

ส าหรบัวดัสีเทานั้นไม่ค่อยมีความโดด
เดน่เท่าใดนกัและพบนอ้ย เพราะสว่นหนึ่งของ
สีนั้นก็กลืนกับธรรมชาติและไม่แตกต่างจากสี
ของวดัแบบดัง้เดิมท่ีเป็นโทนสีขาวและสีเทาอยู่
แลว้ มีเพียงบางวัดท่ีเน้นเรื่องสีของอาคารท่ี
เป็นรูปแบบพิเศษ ท่ีมีการจ าลองวิหารพทุธคยา
มาสรา้ง คือ วดัปัญญานันทาราม ต  าบลคลอง
หก อ  าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุทธานี (รูปที ่
๘๙) เป็นวดัท่ีเพ่ิงสรา้งใหม่เมื่อไม่นานมานี ้ช่ือ 
วัดตามนามของท่านปัญญานันทภิขุ เจ้า

อาวาสวดัชลประทานรงัสฤษฏ ์รูปแบบของวดั เป็นการจ าลองวิหารพทุธคยามาสรา้ง โดยเนน้สีเทาทัง้หลงั จึง
เป็นตวัอย่างของวดัสีเทาและอยู่ในบญัชีช่ือวดัแห่งสีสนั การเนน้โทนสีนีท้  าใหบ้รรยายกาศดขูลงัและศกัดิ์สิทธ์ิ
ขึน้ 

 
 
 
 
 

 
รูปที ่๘๘ วดัทวกีาระอนนัต์ ต าบลคลองหนึ่ง  จงัหวดัปทมุธาน ี 
ทีม่า : Pathum Moment Travel-WordPress.com. 

 
รูปที ่๘๙ วดัปัญญานนัทาราม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปททุธานี 
ทีม่า : paiduaykan.com 
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กลุ่มวัดสีแดง (สีอฐิ)  

ส าหรบัวดัสีแดง ท่ีเป็นสีแดงสดนัน้คงไมม่ี สว่นใหญ่เป็นสี
แดงอิฐ หรือสีดินแดง ซึ่งปรากฏอยู่โดยทั่วไปอยู่แลว้ แตว่ดัท่ีจดัอยู่
ในกลุ่มสีสนันี ้คือ วดัท่ีตั้งใจสรา้งใหส้ีแดงนั้นมีความโดดเด่นขึน้ 
หรือเนน้องคป์ระกอบทกุส่วนมากขึน้ดว้ยสีแดง เช่น วดัป่าสิริวฒัน
วิสทุธ์ิ จงัหวดันครสวรรค ์วดัเขาพระองัคาร จงัหวดับรุีรมัย ์  

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์ิ อ าเภอ จังหวัดนครสวรรค ์(รูปที ่
๙๐) เป็นวดัท่ีสรา้งขึน้ใหม่ และเป็นการจ าลองวิหารพุทธคยามา
สรา้ง หนึ่งใน ๒๘ แห่ง ท่ีเลียนแบบพุทธคยา แต่ท่ีวดันีเ้นน้โทนสี
วิหารเป็นสีอิฐแดงทัง้หลงัเท่นัน้เอง 

 
 
 
 

สว่นท่ีวัดเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย ์
(รูปที่ ๙๑) เป็นวัดท่ีสรา้งใหม่เช่นเดียวกัน 
โดย รูปแบบสถาปัตยก รรม  เลี ยนแบบ
ปราสาทเขมร คือ ปราสาทท่ีมียอด ๓ หลัง 
แต่เปลี่ยนยอดเป็นเจดีย ์เนน้สีอิฐ หรือสีปูน
แหง้เป็นหลกัทัง้วดั 

ซึ่งวดัในกลุ่มนีถื้อว่าเน้นสีธรรมชาติ 
ไม่ถึงกับสรา้งความแปลกใหม่ท่ีผิดแบบแผน
ประเพณีออกไป  

 
 

  

 
รูปที ่๙๐ วดัป่าสริิวฒันวสิทุธิ์  
(เจดีย์แบบวหิารพทุธคยา) จ. นครสวรรค์ 

 
รูปที ่๙๑ วดัแกว้พจิิตร อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรุี 
ทีม่า : mgronline.com 
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กลุ่มวัดสีเขยีว 
วัดโบสถ์สีเขียว วัดพรหมนิมิต (วัด

หลังเขา) จังหวัดนครสวรรค ์(รูปที ่๙๒) อโุบสถ
ขวดสีเขียวหนึ่งเดียวในประเทศไทย เป็นวดัท่ีมี
รูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนวดัไทนประเพณีใน
ภาคกลาง รุน่ใหมท่ั่วๆ อโุบสถขนาดไม่ใหญ่โตนัก 
ท่ีส  าคญัคืองานประดบัตกแตง่ เกือบทกุสว่นเป็นสี
เขียว ท่ีเกิดจากการน าขวดสีเขียว ท่ีเป็นขวดแบบ
เดียวกนัทั้งหมด (น่าจะเป็นขวดเบียรค์อสเตอร?์) 
มาประดับ ทั้งผนัง หลังคา และพวกซุ ้มประตู
หนา้ต่าง ซึ่งน่าจะมีอยู่วัดเดียวท่ีมีอุโบสถสีเขียว

ทัง้หวดั 
 

นอกจากอโุบสถแห่งสีสนั
แลว้ยงัมีการออกแบบอาคารแบบ
พิเศษอีกเป็นจ านวนมาก แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นอาคารท่ีสรา้งขึน้เพ่ือ
เป็นพิพิธภัณฑ์ เจดีย์พิพิธภัณฑ ์
หรือหอพิพิธภณัฑ ์ส  าหรบัท่ีมีพระ
เกจิอาจารย์ท่ีมีมือช่ือเสียง ส่วน
ใหญ่ เป็นสายวัด ป่ า เมื่ อพ ระ
อาจ ารย์ ได้ม รณ ภาพลงแล้ว
ศ า นุ ศิ ษ ย์ มั ก ส ร้ า ง อ า ค า ร
พิพิธภณัฑเ์พ่ือเป็นท่ีระลกึถึง สว่น

ใหญ่เป็นท่ีส  าหรบัเก็บหรือจดัแสดง เครื่องอฐับริขาร บนัทึกค  าสั่งสอนของพระอาจารย ์เป็นตน้ อาคารเหลา่นีม้ี
การออกแบบพิเศษขึน้ นบัเป็นงานสถาปัตยกรรมแนวใหม ่สว่นหนึ่งก็เป็นอาคารท่ีมีความเรียบง่าย สมถะ ตาม
หลกัปฏิบตัิของพระในสายวดัป่า แตก่็มีหลายวดัท่ีมีการสรา้งสิ่งปลกูสรา้งท่ีมีรูปแบบและแนวความคิดในการ
ประดบัตกแตง่ท่ีแตกตา่งออกไป เช่น วิหารเทพวิทยาคม วดับา้นไร ่(วดัหลวงพ่อคณู) อ  าเภอดา่นขนุทด จงัหวดั
นครราชสีมา (รูปที ่๙๓) ท่ีมีการสรา้งอาคาร ท่ีออกแบบใหเ้หมือนกบัชา้ง สรา้งอยู่กลางสระน า เป็นอาคารกลม 

 
รูปที ่๙๒ วดัพรหมนมิิต (วดัหลงัเขา) จ. นครสวรรค์ 
ทีม่า: amazingthaitour.com 

 
รูปที ่๙๓ วหิารเทพวทิยาคม วดับา้นไร่ (วดัหลวงพอ่คูณ)  
อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา 
ทีม่า : วดับา้นไร่ สถาบนัวเิคราะหพ์ระเครื่องและประเมินค่า 
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ดา้นหน้าท าเป็นรูปชา้งเอราวณัและมีพระอินทรป์ระทับอยู่ ส่วนหลงัคาเป็นหลงัชา้ง มีการประดบัสีสนัดว้ย
กระเบือ้งเคลือบทัง้หลงัอย่างสวยงาม  

 
วเิคราะหก์ลุ่มวัดแห่งสีสัน 
ตามแบบแผนประเพณีการสรา้งวดัแต่โบราณนั้นย่อมเป็นท่ีรบัรูก้ันทั่วไปว่า เรื่องของรูปแบบอาคาร 

วสัดใุนการก่อสรา้ง สีสนัของวดันัน้มีความแตกตา่งจากบา้นคน เช่น วดั ตอ้งสรา้งดว้ยวสัดท่ีุมั่นคงแขง็แรง ก่อ
อิฐถือปูน มงุดว้ยกระเบือ้ง ทาสี อาคารตอ้งมีหลงัคาซอ้นชั้น มีซุม้ประตทูางเขา้ รวมทั้งสีสนัของอาคาร ส่วน
ใหญ่จะมีโทนสีท่ีเป็นท่ีรบัรูก้ัน เช่น เจดีย ์โบสถ ์วิหารส่วนใหญ่เป็นสีธรรมชาติ เช่น สีขาวจากปนู สีแดงจากอิฐ
หรือดินแดง หลงัคา เป็นสีกระเบือ้ง ทัง้กระเบือ้งดินขอ คือสีดินหรือสีอิฐ ถา้เป็นกระเบือ้งเคลือบ ก็จะเป็นสีออก
แดง สีของกระเบื้องดินเผา สีเหลืองและสีเขียว เป็นตน้ แต่มาถึงในยุคปัจจุบัน ราว ๓๐ ปีมานี้ ไดเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ส  าคญัของการสรา้งวดั ท่ีมีความหลากหลายทางดา้นรูปแบบศิลปกรรม ท่ีสรา้งออกไปจาก
แนวประเพณีนิยม ท่ีมีวดัรูปแบบใหม่ เจดีย ์โบสถ ์วิหารรูปแบบใหม่เกิดขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการสรา้ ง
ศรทัธาในพระพทุธศาสนา สว่นหนึ่งอาจมาในรูปของพทุธพาณิชย ์เพ่ือตอ้งการดงึพลงัศรทัธาเพ่ือมาบริจาคเงิน
ในการสรา้งวดั สว่นหนึ่งเป็นการเชิญชวนใหค้นมาเขา้วดัและอีกสว่นหนึ่งก็เพ่ือการท่องเท่ียว กล่าวคือเพ่ือการ
สรา้งศรทัธาในพระพทุธศาสนา 

  นอกจากรูปแบบศิลปกรรมท่ีสรา้งสรรคข์ึน้อย่างใหม่แลว้ในกลุ่มวดัแห่งสีสันนี้จะมาคู่กันกับวดัท่ี
แปลกใหม ่โดยแบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุม่หลกั คือ กลุม่แรก เป็นวดัท่ีมีมาแตเ่ดิม แตม่ีการบรูณะโดยการทางสีใหมเ่ป็น
สีเดียวกนั อาจจะทัง้วดัหรือบางสว่น แตค่วามตอ้งการ คือ ทาสีเดียวทัง้วดัเพ่ือใหเ้กิดความโดดเด่น สว่นกลุม่ท่ี 
๒ เป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ทัง้วดั มีการออกแบบทั้งอาคาร องคป์ระกอบสถาปัตยกรรม ใหม่และใหส้ีสนัใหม่ท่ีเป็น
โทนสีเดียวเพ่ือใหเ้กิดความโดดเดน่และดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

ถา้มองยอ้นกลบัไปในอดีตแลว้จะพบว่า วดัแห่งแรกๆ ท่ีน่าจะเป็นตน้แบบในการสรา้งออกจากแบบ
แผนประเพณีในเรื่องของสีสนั น่าจะไดแ้ก่ วดัรอ่งขุ่น เชียงรายของอาจารยเ์ฉลิมชัย ท่ีสรา้งวดัรอ่งขนุใหม่ และ
ใชส้ีขาวทั้งวดั นอกเหนือไปจากรูปแบบศิลปกรรมและแนวความคิดใหมใ่นการออกแบบแลว้ ในส่วนของสี ท่ี
หลดุออกมาจากแบบแผนประเพณี ท่ีกลา่วไวต้ัง้แต่แรกวา่ สีวดัท่ีอยู่ในโทน สีขาว สีอิฐ หลงัคาเหลือง แดง เมื่อ
สรา้งใหม่ๆ  นัน้ชาวพทุธก็ยงัไมย่อมรบัความแปลงแตกต่างนี ้แตใ่นภายหลงัมีกระแสท่ีตามมา คือ เรื่องของการ
ท่องเท่ียว ในเรื่องของรูปแบบศิลปะอย่างใหม ่ความมีช่ือเสียงของศิลปิน ท าใหว้ดันี้เป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพรห่ลาย
ทั่งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงเป็นแรงบันดาลใจใหศ้ิลปินอ่ืนๆ สรา้งตาม รวมทั้งช่างพืน้บา้นก็ดี เจา้
อาวาสวดัต่างๆ ก็ดี ส่วนนีจ้ึงน่าจะเป็นตน้แบบความคิดส  าคญั ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของวดั อนัดบัแรก 
คือ การกลา้ออกมาจากแบบแผนประเพณี ท่ีสรา้งมารถสรา้งรูปแบบใหม่ในจิตนาการได ้อนัดบัท่ี ๒ คือ เรื่อง
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ของสีสนั ในเมื่อมีสีขาวไดท้ั้งวดั ก็มีสีอ่ืนๆ ได ้เช่น สีทอง สีเงิน สีชมพู เขียว เหลือง แดง ตามมา ต่อมาจึง
นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมความแปลกใหม ่อยู่ในรายการท่องเท่ียววดัแห่งสีสนั มีรายการโทรทศัน์ หลายรายการ
กลา่วถึง ท่ีส  าคญั คือ กระแสการท่องเท่ียวตามเว๊ปไซตแ์นะน าแหล่งท่องเท่ียว จึงท าใหเ้กิดการท่องเท่ียว การ
เขา้ถึงและการเช็คอินตามกระแสนิยมท่ีเกิดขึน้ในยคุปัจจบุนั  

ลักษณะอันโดดเด่นนี้เองท่ีท าให้เกิดกระแสการสรา้งและการท่องเท่ียว วัดแห่งสีสันเกิดขึน้และ
แพรห่ลายอย่างมาก จนในปัจจุบนั ยังมีวดัแห่งสีสนันีเ้กิดขึน้ไม่เวน้แต่ละวนั จนกระทั่งมีบริษัทสีผลิตสีขึน้มา
เพ่ือการทดแทนสีทอง และสนบัสนนุทาใหว้ดับางวดัสว่นหนึ่งเป็นการท าบญุ สว่นหนึ่งก็เป็นการโฆษณาสี สว่น
หนึ่งก็มีคนบริจาคสีไปตามวดัตา่งๆ เช่นโครงการทาสีทองโดยนกัรอ้งและนกัจดัรายการท่านหนึ่ง ท่ีไปทาสีทอง
ตามวดัต่างๆ และมีการไปทาวดัท่ีเป็นโบราณสถาน จึงเกิดเรื่องฟ้องรอ้งขึน้มาท าใหก้รมศิลปากรตอ้งออกมา
หา้มเพราะผิด พ.ร.บ. โบราณสถาน 

ตามความเห็นของผูวิ้จัย มีความเห็นเป็น ๒ ส่วน คือ การสรา้งวดัในแนวใหม่ท่ีเป็นศิลปร่วมสมัยและ
เรื่องของสีสนันัน้สามารถกระท าได ้แตก่็ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความเหมาะสม เรื่องกาละเทสะ เรื่องของศรทัธา
ความเช่ือทางศาสนา ต้องไม่ไปท าลายแนวคิดและคติการสร้างเดิม และท่ีส  าคัญ คือ ถ้าของเดิมเป็น
โบราณสถานก็ตอ้งไมไ่ปท าลายเปลี่ยนแปลงแกไ้ข เพราะมี พ.ร.บ. โบราณสถานคุม้ครองอยู่ 

จากตวัอย่างวดัแห่งสีสนันีจ้ะพบวา่กลุม่หนึ่งนัน้ก็มีความพอดี สวยงาม ลงตวัของสีสนัท่ีไม่ขดั หรือผิด
แบบแผนประเพณี กลบัท าใหศ้าสนสถานมีคณุคา่เพ่ิมขึน้ เช่น วดัปากน า้เข็มหนู ต  าบลตระกาดเงา้ อ  าเภอท่า
ใหม ่จังหวดัจนัทบรุี ท่ีใหค้วามส าคญักับกระเบือ้งเคลือบสีน  า้เงิน หรือหลายวดัท่ีเนน้สีสนัหลงัคา เช่น วดัป่าภู
กอ้น อดุรธานี แมว้า่จะเนน้หลงัคาสีน า้เงินทัง้หมด แตค่วามส าคญัอยู่กบัการออกแบบ องคป์ระกอบของอาคาร 
มีความเหมาะสม ไม่มากเกินไป พิจารณาแลว้ท าใหเ้กิดความเจริญศรทัธาได ้หรือวดัสีชมพู ความเป็นสีชมพู
นัน้ วดัแกว้พิจิตร นัน้มีการออกแบบสีชมพท่ีูออ่นแก่ มีการเลน่ระดบั มีสีทองมาตดั ท าใหเ้กิดความพอดี แมว้่า
จะดผูิดเพีย้นไปบา้ง แตก่็ไม่ถึงกบัน่าเกรียด สว่นบางวดัท่ีเนน้สีชมพ ูทุกสว่น ทกุสิ่ง อนันีก้็เกินความเหมาะสม
แสดงใหเ้ห็นถึงการไมม่ีรสนิยมและความรูส้กึท่ีดีเพียงพอ วดัท่ีเป็นสีธรรมชาติ เช่น สีเทา สีแดงอิฐ ก็ถือวา่ใชไ้ด้
ไมแ่ปลกประหลาด แตก่ลบัเป็นการสรา้งบรรยากาศท่ีเครง่ขรมึ สรา้งบรรยากาศในการเจริญศรทัธาได ้

สว่นหลายวดัสรา้งขึน้แลว้แบบไม่มีรสนิยม ตอ้งการใหม้าก อลงัการ สีสนัฉดูฉาด ท าใหด้แูลว้รกรุงรงั 
พบอยู่หลายวัด เช่น วัดพิพัฒมงคล สุโขทัย ท่ีมีการสร้างอาคารมากมายหลายรูปแบบ ขาดความเป็น
เอกลกัษณ์ เพราะมีหลายหลากรูปแบบ มีหลงัคาสีน  ้าเงินเหมือนกันทั้งหมด แต่องคป์ระกอบโดยร่วมไม่ไป
ดว้ยกัน จึงเป็นสิ่งท่ีแปลกปลาดมากกวา่ความสวยงามและความเจริญศรทัธา กลุ่มวดัท่ีมีสีชมพทูั้งหมด และ
เนน้สีเขม้มากก็ดแูลว้ไมใ่ช่วดัแตเ่หมือนสถานบนัเทิงได ้ 
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ส าหรบัวดัท่ีเนน้เรืองวสัด ุก็เป็นความแปลกใหมใ่นเรื่องของสีสนั วสัดแุละท่ีส  าคญั คือ เรื่องของเทคนิค
และฝีมือช่าง ก็ถือวา่เป็นงานสรา้งสรรค ์คือวดัใหมศ่รีสพุรรณ ท่ีเป็นวดัประกอบดว้ยเครื่องเงิน ส่วนวดัท่ีสรา้ง
ดว้ยสเตนเลส อาจจะยังไม่สู่ไปดว้ยกนัไดน้กักับงานศิลปะเพราะงานประดบัตกแต่งดแูขง้ ๆ ไม่สามารถลงใน
ลายละเอียดของงานประดบัตกแตง่ได ้จะดีเฉพาะสว่นของความคงทนถาวรเท่านัน้ 

สว่นโบสถสีเขียวของวดั ท่ีน  าขวด มาประดบั วดันีน้อกจากไดอิ้ทธิพลเรื่องสีสนัและยังไดอิ้ทธิพลมา
จากวดัท่ีสรา้งโดยวสัดุท่ีแปลกใหม่ เช่น เจดียห์อย เป็นตน้ การน าขวด ซึ่งน่าจะเป็นขวดเบียร ์มาสรา้งก็ไม่
น่าจะเหมาะสมนกั รวมทัง้รูปแบบก็แปลกประหลาดออกไป  
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๔ 
บทวเิคราะหว์่าด้วยผลกระทบทางศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเทีย่ว 

  
๔.๑ ผลกระทบทีด่ีต่อศาสนา ศิลปะ วัฒธรรมและการท่องเทีย่ว 

 
ดงัไดก้ล่าวถึงตวัอย่างของวดัในยุคปัจจุบัน ท่ีมีการปรบัเปลี่ยนตวัเขา้สู่กระแสวฒันธรรมอย่างใหม ่

เพ่ือรับใช้สังคมทั้งทางด้านหน้าท่ีหลัก  คือความเป็นศาสนสถานในการเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของ
พทุธศาสนิกชน เป็นแหลง่ศกึษาเรียนรูม้รดกวฒันธรรม แหลง่ของประวตัิศาสตรศ์าสตรค์วามเป็นมาของชมุชน
และประเทศชาติ และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางดา้นมรดกวฒันธรรม ดงันัน้ในการท่ีวดัตา่งๆ ไดม้ีการจดัการทาง
วฒันธรรมทั้งเรื่องของการปรบัปรุง ประดับตกแต่งวัดใหม่ เช่น การปรบัปรุงภมูิทัศน์ใหม่ใหม้ีความน่าดชูม 
สะอาดสะอา้น ย่อมเป็นผลกระทบทางดา้นศาสนา เรื่องของศรทัธาความเช่ือ ผลทางดา้นจิตใจท่ีมีตอ่ความงาม
ของงานศิลปกรรม รวมทัง้ดา้นการท่องเท่ียว จากการศึกษาวิเคราะหแ์ลว้พบว่ามีผลในเชิงบวกและผลในเชิง
ลบ แตโ่ดยทั่วไปแลว้พบวา่มีผลในเชิงบวกมากวา่เชิงลบ ดงันี ้คือ 

 
๔.๑.๑ กลุ่มวัดโบราณ 
กลุม่วดัเก่าท่ียงัคงรกัษาสภาพความเป็นวดัโบราณและยงัคงคณุคา่ของความเป็นศาสนสถานดัง้เดิม มี

งานศิลปกรรมท่ีมีความงดงามดว้ยฝีมือช่าง วดัในกลุม่นีส้ว่นใหญ่เป็นวดัหลวง หรือวดัท่ีมีการขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติแลว้ ดังนั้นจะไดร้บัการดูแลโดยกรมศิลปกรในเรื่องของการบูรณะท่ีตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบของความเป็นโบราณสถาน ตามพระราชบญัญัติโบราณสถาน วดัเหลา่นีจ้ึงยงัคงคณุคา่ของความเป็น
มรดกวฒันธรรม และความงามของงานศิลปกรรมไวค้รบถว้นสมบูรณต์ัง้แตเ่รื่องของแผนผงั ส่ิงปลกูสรา้งตา่งๆ 
เหลา่นีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงการวางผงัและการออกแบบท่ีสะทอ้นแนวคิดและคติการสรา้งในงานช่างไทยไวอ้ย่าง
ครบถว้นสมบรูณ ์เช่น วดัสทุศันเทพวราราม วดัเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม โดยเฉพาะวดัสทุัศนเทพวรามราม
นั้นมีการออกแบบในเชิงสญัลกัษณะในความหมายถึงความเป็นศนูย์กลางจักรวาล สอดคลอ้งกับช่ือวดัท่ี
เปรียบเสมือนสทุศันนครอนัเป็นเมืองของพระอินทร ์ดงันัน้ภายในวดัสทุศันเทพวรารามจึงเปรียบเสมือนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ พระอุโบถเปรียบเสมือนชมพูทวีป ตามวงโคจรของพระอาทิตย์ เป็นต้น ถ้ามีการไปซ่อม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สรา้งเพ่ิมเติม หรือบางสิ่งบางอย่างไป แนวความคิดบางอย่างท่ีช่างไดอ้อกแบบไวก้็จะ
หายไป 
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เพราะฉะนัน้วดัในกลุม่นีต้อ้งไมไ่ปรบกวน ตกแตง่ สรา้งอะไรเพ่ิมเติมเลยโดยเดด็ขาด เพียงแตต่อ้งดแูล
ท าความสะอาด บรูณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิม สีเดิมใหม้ากท่ีสดุ ถา้ไปตกแตง่เพ่ิมเติมก็เท่ากบัไปท าลายทั้ง
รูปแบบ บรรยากาศและแนวความคิดดัง้เดิมก็จะหายไป 

 
๔.๑.๒ กลุ่มวัดทีม่ีการปรับปรุงภูมิทัศน ์และการประดับตกแต่ง  
วดัในกลุม่นี ้คือ กลุม่วดัโบราณ ส่วนหนึ่งเป็นวดัท่ีมีคณุคา่และมีความเป็นโบราณสถาน อาจไดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติหรือยงัไมไ่ดข้ึน้ทะเบียนก็ตาม มีการปรบัปรุงสภาพพืน้ท่ีท่ีเรียกวา่การจัด
ภมูิทศัน ์ทัง้ท่ีมีการปรบัปรุงในลกัษณะของการจดัสวน งานประดบัตกแต่งอย่างเป็นทางการ ตามหลกัวิชาการ
ภมูิทัศน ์หรือเป็นเพียงการจดัการประดบัตกแตง่เป็นการชั่วคราวตามงานบุญประเพณี หรืออาจจะเป็นในรูป
ของอีเวน้ทท์างวฒันธรรม ท าใหเ้กิดผลกระทบทั้งดา้นบวก คือ สรา้งสิ่งท่ีดี กับผลกระทบในเชิงลบ อาจสง่ผล
ทางดา้นจิตใจ ความไมเ่หมาะสม การผิดหลกัจารีตหรือแบบแผนประเพณี ไดแ้ก่ 

ผลกระทบในเชงิบวก  
จากตวัอย่างวดัท่ีมีการจัดภมูิทัศน ์ซึ่งกระท าโดยบริษัทออกแบบดา้นภมูิทัศนโ์ดยตรง เช่น วดัดวงดี 

เมืองเชียงใหม ่ในสว่นท่ีเป็นผลดี คือ ท าใหว้ดัสะอาดขึน้ ไมด่รูกรุงรงั สรา้งบรรยายกาศอนัท าใหเ้กิดความเจรญิ
ศรทัธา เป็นแหลง่เรียนรู ้ศึกษาธรรม สามารถเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ คลายความทุกขโ์ศกไดส้  าหรบัผูม้ีความ
ทุกขก์ังวล รวมทั้งสามารถช่ืนชมความความของงานศิลปกรรมของวดัได ้และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ศิลปวฒันธรรม การแสวงหาความรู ้นอกจากนีย้ังเป็นการฟ้ืนฟวูดัท่ีแต่เดิมเสมือนถูกปลอ่ยปละละเลยไปตาม
กาลเวลา จากวัดมีสภาพอาจจะเสื่อมโทรม เป็นท่ีจอดรถ เก็บของ ผูค้นไม่ค่อยมีมาเขา้วดั ถือเป็นตวัอย่าง
ส  าคัญของการพัฒนาวดัให้กลับมามีคุณค่าและความส าคัญ ทั้งความเป็นศาสสถาน โบราณสถาน การ
ปรบัปรุงภมูิทศันแ์นวใหมนี่ ้ย่อมมีสว่นท่ีมีผลตอ่ความรูส้กึดา้นบวกส าหรบัคนทั่วไปและพทุธศาสนิกชน 

การปรบัปรุงภมูิทศันส์ว่นหนึ่งก็ตอ้งใหเ้ขา้กบัทัศนคติของชาวบา้นเดิมท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนดว้ย ไมใ่ช้
สวยงามแต่ชาวบา้นไม่ชอบเพราะไมถู่กกบัแบบแผนประเพณี หรือดแูลว้เป็นสวนสาธารณะหรือโรงแรมไปก็ไม่
เหมาะสม จากขอ้มลูการปรบัปรุงภมูิทัศนว์ดัดวงดี เมืองเชียงใหม ่มีการประเมินโดยการสอบถามจากทางวดั
และจากชาวศรทัธาท่ีมาท าบญุท่ีวดัดวงดี ประมวลไดว้า่ มีทัง้ชาวบา้นท่ีชอบและไมค่อ่ยชอบ แตเ่สียงสว่นใหญ่
มีความพึงพอใจมากกวา่ไมพ่ึงพอใจ คือ ท าใหบ้รรยากาศของวดัดีขึน้กวา่เดิมมากท่ีแตเ่ดิมถกูปลอ่ยปละละเลย 
มีคนเขา้วดัมาท าบุญมากขึน้และมีนกัท่องเท่ียวมากขึน้ รวมทั้งเกิดความเพลิดเพลินในการมาเขา้ชมวดั โดยมี
ขอ้สังเกตเพ่ิมเติมว่าการจัดภมูิทัศน์แนวใหม่นี ้ นับเป็นสิ่งท่ีดี แต่ตอ้งกระท าอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินไป 
เพราะถา้มากเกิน กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีคนมาเท่ียวมากแต่เป็นการมาดกูารจดัส่วนหรือมาพักผ่อน แต่
ความหมายของความเป็นศาสนสถานจะลดความส าคญัลง 



๘๐ 
 

 
 

นอกจากนีย้ังมีอีกหลายวดัท่ีเริ่มมีการจดัภมูิทศันว์ดั แต่ยงัไมเ่ต็มรูปแบบ คือ จดัเพียงบางสว่น หรือมี
การจัดเฉพาะช่วงมีเทศกาลงานบุญประเพณีท่ีส  าคญั เช่น การประดบัธงทิว หรือตงุ โคม ทางภาคเหนือ การ
ประดบัดอกไม ้เช่น เทศกาลบูชาอินทขีล วดัเจดียห์ลวงเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีการบชูาดว้ยดอกไม ้ในบรรยากาศ
ของงานจึงเตม็ไปดว้ยดอกไม ้ทัง้สว่นท่ีเป็นงานประดบัตกแตง่ กบัสว่นท่ีเป็นของท่ีชาวบา้นน าติดตวัมา ลว้นแต่
เป็นการสรา้งบรรยากาศ ใหด้ดูีมาก หรือการแขวนโคม ท่ีวดัพระธาตหุริภญุชยั การปักตงุทางเขา้วดัตา่งๆ เวลา
มีงานบญุประเพณี เหลา่นีล้ว้นเป็นสิ่งท่ีดี อนัเป็นการสรา้งบรรยายการท่ีท าใหเ้กิดการเจริญศรทัธาเป็นอย่างย่ิง 
แตค่วรมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามเทศกาลหรืองานประเพณี ไมค่วรติดหรือแขวนกนัตลอดทัง้ปี ท่ีเป็นการแฝง
รายได ้อาจจะไมเ่หมาะสมนกั 
 

๔.๒ ผลกระทบทีน่่าจะเป็นในเชงิลบต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่วนที่ ๑ คือ ความแปลกและแตกต่างจากวฒันธรรมประเพณีท าใหรู้ปแบบของวดัแปลกตาออกไป 

หลายอย่างถา้มีการตกแตง่หรือปรบัปรุงมากไปก็อาจมีสว่นท่ีท าใหไ้ปลดความส าคญัของความเป็นศาสนสถาน
และโบราณสถานลงบา้ง เช่น การจัดส่วนหย่อม ใกลก้ับวิหาร พระอโุบสถ การตกแต่งสวนดอกไม ้หรือการ
ประดบัตกแต่งประติมากรรมบางอย่าง เช่น การประดบัประติมากรรมท่ีนอกเหนือจากศาสนวตัถ ุสวนหินตัง้
หรือมมุมา้นั่ง ส่วนนีก้็อาจจะขดักับความเป็นศาสนสถาน หรือแมแ้ต่การเลือกพรรณไมม้าตกแต่งส่วน ก็ควร
เป็นไมท่ี้เก่ียวขอ้งกับความเป็นวดัและเป็นโบราณสถาน อาจเป็นพรรณไมท่ี้นิยมปลูกในวัด หรือพรรณไม้
พืน้เมือง ไมค่วรใชพ้รรณไมต้า่งประเทศ เป็นตน้  

ส่วนที ่๒ คือ ผลกระทบตอ่หลกัฐานทางประวตัิศาสตรแ์ละศิลปกรรม เช่น เรื่องของแนวคิดและคติการ
สรา้งอาจหายไปบางส่วน เช่น การปูพืน้หรือการจัดสวน สนามหญ้า ท าใหล้านทรายท่ีหมายถึงทะเลสีทันดร 
ตามคติเรื่องภูมิจักรวาลหายไป การจัดส่วนท่ีมีต ้นไม้ใหญ่บางต้นอาจบดบังทัศนียภาพของความเป็น
โบราณสถาน เป็นตน้  

จากตวัอย่างของการจัดภมูิทัศนว์ดัดวงดีเกิดขึน้แลว้นั้นต่อมาไดม้ีหลายวดัท่ีเริ่มมีการด  าเนินการตาม 
แตโ่ดยทั่วไปยงัไม่กลา้ท่ีจะด  าเนินการทัง้ระบบ ท าเป็นเพียงบางสว่น และยังติดกับแนวความคิด หรือโลกทศัน ์
ของชาวพทุธ ไมส่ามารถออกนอกกรอบแบบแผนประเพณีได ้จึงเป็นไปอย่างครึง่ๆ กลางๆ จึงท าใหผ้ลออกมาดู
แลว้ไม่ใช่ เช่น วดัโลกโมฬี จังหวดัเชียงใหม่ท่ีมีความพยายามจัดสวนรอบๆ วิหารท่ีสรา้งขึน้ใหม่ ซึ่งท  าเป็น
สนามหญ้าและจัดส่วนหย่อมรอบๆ แต่มีการน าสตัว ์ในชุดนักษัตรมาวางในสนาม ประดบัโคมไฟ และมีเสา
แขวนตงุ ซึ่งตวัประติมากรรมไม่เขา้กัน รวมทั้งสภาพบริเวณ มีการตัง้รูปเคารพจากหลากหลายศาสนาเตม็ไป
หมด รูปแบบนีถื้อว่าไม่มีการออกแบบ ทั้งรูปแบบ แนวความคิด ไม่ได ้ท าใหด้แูลว้รกรุงรงั และมีรูปเคารพท่ี
นอกเหนือศาสนาพทุธรวมอยู่ดว้ย ย่ิงไมเ่หมาะสมอย่างย่ิง  



๘๑ 
 

 
 

บางวดัสรา้งสิ่งแปลกปลอ่มขึน้ภายในวดัหรืออาจจะใกลเ้คียง เช่น การท าเป็นรา้นกาแฟ หรือรา้นขาย
ของท่ีระลึก การปรบัปรุงโดยการจัดภูทัศน์เพ่ือการคา้ หรือจัดเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือการเช็คอิน ตระเตรียม
สถานท่ีและบรรยาการท่ีมีการตกแตง่ท่ีไมเ่ขา้กบัวดัหรืออาจเป็นการท าลายภาพลกัษณข์องวดัก็มี คือ ไมเ่ขา้กบั
วดัท่ีเป็นโบราณสถาน ซึ่งพบอยู่เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น วดัตน้เกว๋น จังหวดั
เชียงใหม ่

 
๔.๒.๑ กลุ่มวัดทีใ่ช้เจดียแ์ละวหิารทีม่ีรูปแบบพเิศษทีแ่ตกต่างจากงานช่างไทยประเพณี 
กลุม่วดัท่ีใชเ้จดียแ์ละวิหารท่ีมีรูปแบบพิเศษท่ีแตกต่างจากงานช่างไทยประเพณีหรือสรา้งขึน้เพ่ือเป็น

รูปแบบท่ีแตกต่างเพ่ือดึงดดูในเกิดความศรทัธาท่ีแปลกใหม่เพ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชน และนกัท่องเท่ียวมาเขา้วดั 
การออกแบบวดัและศาสนสถานท่ีมีความแปลกใหมอ่อกไปจากแบบแผนประเพณี ทัง้รูปแบบของเจดีย ์วิหาร 
คงตอ้งแยกกลา่วไดเ้ป็น ๒ สว่น คือ  

ส่วนที่ ๑ ส่วนความแปลกใหม่แต่พอดี คือ การสรา้งท่ีแปลกออกไปแลว้แต่พอดีไม่ดูแลว้มีความ
สวยงามก็เท่ากบัเป็นการสง่เสริมพระพุทธศาสนา เช่น การท าโบสถส์ีน  า้เงินทัง้หลงั โดยการตกแตง่ดว้ยเครื่อง
เคลือบ ของวัดปากน า้เข็มหนู จังหวดัจันทบุรี ซึ่งดแูลว้มีความสวยงาม ลงตวัพอดี และในอดีตก็เคยมีการ
ประดบักระเบือ้งเคลือบทัง้หลงัหรือทัง้วดัเพียงแตเ่ป็นแบบเบญจรงค ์ซึ่งเป็นโทนสีของวดัแบบประเพณี  

ส่วนที่ ๒ คือความเกินพอดี เช่น การท าสีน  า้เงินแกมขาวก็ดแูลว้พอดี สว่นบางวดันัน้ เป็นสีน  า้เงินเขม้
ทัง้วดัและทกุสิ่งทุกอย่างเป็นสีน  า้เงินหมด ทัง้เจดีย ์วิหาร อโุบสถ หลงัคา ผนงั ก าแพงวดั ลกัษณะนีก้็ไมน่่าจะ
เหมาะสม เพราะเนน้ความแปลกใหม่และแตกต่างเพ่ือเป็นจุดขายอย่างเดียว อาจถือเป็นงานศิลปะท่ีขาด
รสนิยมในเรื่องของสี เป็นตน้ 

 
ผลกระทบในเชงิบวก 
ท าใหเ้กิดกระแสคนเขา้วดัมากขึน้ ทั้งเพ่ือการมาแสวงบุญและการท่องเท่ียว โดยเฉพาะท่ีส  าคญั คือ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ การท่ีวดัมีการปรบัปรุงและพัฒนาเขา้สู่วดัในศตวรรษท่ี ๒๑ นี ้ถือเป็นการปรบัตวัครัง้ส  าคญั 
ครัง้หนึ่ง และสอดคลอ้งกับกระแสคนรุน่ใหม่กลุ่มหนึ่งท่ีหนักลบัมาเขา้วดั แมว้่าส่วนหนึ่งจะมาเพ่ือเสพความ
แปลกใหม ่เพ่ือการท่องเท่ียวแต่ในการท่องเท่ียวนัน้ก็มีเรื่องของการท าบญุ และสว่นท่ีตามมาคือ เรื่องของการ
ท าบญุการบริจาคทรพัยเ์พ่ือการท านบุ  ารุงพระพทุธศาสนา 

ตวัอย่าง วดัรอ่งขุ่น ท่ีถือเป็นตวัอย่างของวดัสมยัใหม ่ท่ีใชค้วามงาม ความแปลกใหม่และช่ือเสียงของ
ศิลปินเป็นจดุขาย ท าใหเ้กิดกระแสการท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และน่าจะจัดเป็นตน้แบบ
แนวความคิดในการสรา้งสรรคง์านศิลปะเน่ืองในพุทธศาสนา ท าใหเ้กิดวดัแห่งสีสนัขึน้ ทั้ง วดัสีเงิน วดัสีทอง 



๘๒ 
 

 
 

วดัสีน  ้าเงิน ไปจนถึงวดัสีชมพู จนถึงขั้นอยู่ในโปรแกรมการท่องเท่ียววดัแห่งสีสัน ในรายการแนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียว ในเว๊ฟไซต ์เช่น ๑๐ วดั ๒๐ วดั หรือ ๓๐ วดั ทัง้เพราะเกิดกระแสการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ท่ีตอ้งมี 
กิมมิค ท่ีแตกตา่ง สว่นหนึ่งของการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหมแ่ละไดบ้ญุ  

สว่นเรื่องของเจดียก์็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องของความแปลกใหม่ท่ีไมซ่  า้แบบ การเลือกเจดียท่ี์มีรูปแบบ
พิเศษท่ีแตกตา่งจากแบบแผนประเพณี หรือแมแ้ต่ตน้แบบจากพุทธคยา บุโรพทุโธ ลว้นมาตน้คิดมาจากเรื่ อง
การท่องเท่ียว ท่ีมีผูท่ี้ตอ้งเดินทางไปท่องเท่ียวโดยเฉพาะเรื่องของการแสวงบุญ ในอินเดีย มีการเดินทางไปยัง
สงัเวชนิยสถาน จึงมีวดัหลายวดัไดจ้  าลองพุทธคยามาสรา้ง ราวกว่า ๒๘ แห่ง ทั้งนี ้ก็น่าจะมีเหตผุลมาจาก
ตอ้งการท่ีใหผู้ท่ี้ไมม่ีโอกาสไดไ้ปแสวงบญุยงัประเทศอินเดียนัน้เดินทางมาท่ีวดัในไทยก็ได ้สว่นหนึ่งจึงเป็นผลดี
ท่ีท  าใหผู้ศ้รทัธาไดม้าเขา้วดัมากขึน้ ไดรู้จ้กัประวตัิและความส าคญัของศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้ หรือ
บางวดัท่ีมีการประดบัเงินท่ีดนุเป็นเรื่องราวทั้งวดั เช่น วดัศรีสพุรรณ จังหวดัเชียงใหม่ ส่วนท่ีดี คือ แสดงเรื่อง
ของฝีมือช่างเงินใหผู้ม้าวดัไดรู้จ้กัเรื่องงานช่างและเรื่องราวพทุธประวตัิดว้ย 

 
ในส่วนของผลกระทบในเชงิลบ  
เรื่องของการสรา้งสิ่งปลกูสรา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนาท่ีมีรูปแบบ สีสนัท่ีแปลกใหมน่อกเหนือไปจาก

แบบแผนประเพณี เช่น อโุบสถแห่งสีสนั ท่ีเป็นสีต่างๆ ทัง้อโุบสถสีเดียวทัง้หลงั หรือเป็นสีเดียวทัง้วดั ทกุสิ่งปลกู
สรา้งเป็นสีเดียว เป็นสีขาวทัง้หลงั สีน  า้เงินทัง้หลงั จนกระทั่งสีชมพ ูซึ่งกลุม่หนึ่งก็ไมถ่ึงกบัไมน่่าด ูก าลงัพอดีพอ
มีความงาม แต่กลุ่มหนึ่งนั้นดแูลว้ไม่เขา้กับความเป็นโบราณถสวาน เช่น สีชมพูเขม้ทั้งวดั สีน  า้เงินเขม้ทั้งวดั 
เป็นตน้ สิ่งเหลา่นีแ้มว้า่ไม่มีขอ้กบัหนดไวใ้นพ.ร.บ. คณะสงฆ ์ของส  านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ก็ขดั
กบัจารีตประเพณี ซึ่งก็ไมค่วามท า คือ ท าไดแ้ตต่อ้งพอดีและเหมาะสม เช่น การทาสีทองวดัทั้งวดั ถา้เป็นวดั
ใหม่ก็ไม่ผิดอะไรเพียงแตต่อ้งดวู่าเหมาะสมหรือไม่ ผูส้รา้งหรือผูอ้ปุถัมภม์ีรสนิยมหรือไม่ แต่ถา้ไปบรูณะวดัท่ี
เป็นโบราณสถาน แมว้า่จะไมไ่ดข้ึน้ทะเบียนก็ตาม ถือว่ามีความผิด ตามพ.ร.บ. โบราณสถานโบราณวตัถ ุพ.ศ. 
๒๕๐๔ ซึ่งการบูรณะตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากกรมศิลปากร ซึ่งก็ตอ้งสง่แบบการบูรณะไปใหค้ณะกรรมการ
ของกรมเป็นผูต้รวจสอบและอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผูอ้นุมตัิ ซึ่งแบบ สี ก็จะตอ้งรกัษาไวซ้ึ่งความเป็นของแท้
ดัง้เดิม จะมาเปลี่ยนสีใหมห่รือทาเป็นสีทองทัง้หลงัไมไ่ด ้

นอกจากความไมเ่หมาะสมของสีสนัแลว้ยงัเป็นเรื่องของเรื่องหนา้ท่ีการใชง้าน เช่นการสรา้งมาเพ่ือเป็น
งานศิลปะและเพ่ือการท่องเท่ียว อาจไม่ไดท้  าหนา้ท่ีในการปฏิบัติศาสนกิจในพุทธศาสนาเท่าใดนัก ซึ่งผิด
วตัถปุระสงคข์องการสรา้งวดั หรือบางวดัสรา้งขึน้เพ่ือเจตนาดา้นการท่องเท่ียวเป็นหลกัก็มี   
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๔.๒.๓ กลุ่มทีเ่ป็นพุทธอุทยาน 
วดัหรือสถานท่ีในกลุ่มนี ้มีทั้งส่วนท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกและลบแต่ดเูหมือนกว่าจะมีผลในทางลบ

มากกวา่ กลา่วคือ 
ผลกระทบในเชงิบวก 
พทุธอทุยานเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเขา้ถึงไดง้่าย มีความทนัสมยั เพราะสว่นใหญ่ตัง้อยู่ใน

ต  าแหน่งท่ีมีผูค้นเดินทางผา่น เป็นจดุพกันกัท่องเท่ียว มีการเลือกพระพทุธรูปขนาดใหญ่ หรือพระเกจิอาจารยท่ี์
มีช่ือเสียง หรือรูปเคารพท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ บชูาแลว้มีความสขุ มีโชคมีลาบ เช่น พระพิฆเณศ พระโพธิสตัวก์วนอิม เป็น
ตน้ ส่วนหนึ่งท  าใหผู้ค้นไดรู้จ้ักและเขา้ใจในศิลปวฒันธรรม และมีคววามเพลิดเพลินกับการท่องเท่ียวสวนไป
พรอ้มๆ กนั 

ผลกระทบในเชงิลบ 
ในส่วนนีน้่าจะมีมากว่าในเชิงบวก เพราะเหตวุ่าส่วนหนึ่งไม่ใช่วดั หรือเป็นสถานท่ีท่ีมีการตกแต่งจน

เป็นอทุยานหรือสวนสาธารณะ ซึ่งไม่ตรงกับวตัถปุระสงคห์รือแบบแผนประเพณีท่ีวดันัน้ตอ้งตอ้งอยู่ในชุมชน
หรือวดัเกิดจากพลงัศรทัธาของประชาชมท่ีรว่มกนัสรา้งขึน้ ไมใ่ช่สรา้งขึน้ในรูปของมลูนิธิ หรือกลุม่ผูล้งทุนทาง
ศาสนาเพ่ือการพทุธพาณิชย ์ 

ในเรื่องของการออกแบบมีสว่นท่ีไมน่่าจะถกูตอ้งท่ีน ารูปเคารพมาตัง้กลางสวน ท่ีมีการประดบัตกแต่ง
บริเวณแบบสวนสาธารณะ ซึ่งไมมี่ความเหมาะสม ในเร่ืองของเทศะ ดแูลว้เป็นการลดคา่ความศกัดิสิ์ทธ์ิของรูป
เคารพ ไมว่่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระเกจิอาจารย ์การประชาสมัพันธใ์นเรื่องของขนาดท่ีใหญ่กว่ากัน ก็ไม่
น่าจะเป็นเรื่องท่ีมีความถูกตอ้งนัก หรือการเลือกพระเกจิอาจารยม์าตัง้ผิดสถานท่ีซึ่งไม่มีความเก่ียวขอ้งกับ
ประวัติของพระเกจิอาจารย์รูปนั้นๆ เลย เช่น  ห ลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี  มาสร้างท่ี
พระนครศรีอยธุยาหรือท่ีนครราชสีมา หลวงพ่อโตไปสรา้งท่ีนครราชสีมา เป็นตน้ เหลา่นีถื้อว่าไม่น่าจะมีความ
เหมาะสม แสดงใหเ้ห็นถึงเจตนาผูส้รา้งท่ีใชค้วามศรทัธามาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนใ์นเชิง
พทุธพาณิชย ์ 

หรือการสรา้งความเช่ือ ความศรทัธาและพิธีกรรมบางอย่างท่ีไมน่่าจะถกูตอ้งนกั เช่น การบชูาพิฆเณศ 
ท่ีผูใ้ดตอ้งการใหพ้ระพิฆเณศช่วยเหลือเรื่องอะไรตอ้งไปกระสิบบอกตอ่หนูซึ่งเป็นพาหนะของพระพิฆเณศ และ
ตอ้งมีการบริจาคติดสินบนใหก้บัหน ูเป็นตน้ ซึ่งเป็นเรื่องของการสรา้งคา่นิยมท่ีไมถ่กูตอ้ง  
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สรุปผล 
 

กล่าวโดยสรุป คือ เรื่องของวดัทางพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๒๑ กับการปรบัปรุงหรือสรา้งใหม่ท่ีเป็น
งานศิลปกรรมแบบร่วมสมยั รวมทั้งงานประดบัตกแตง่นัน้ มีทั้งสว่นท่ีเป็นผลดีและมีผลกระทบท่ีไมด่ี ในสว่นท่ี
เป็นผลดี ก็ควรมีการสนับสนุนเพราะเป็นเรื่องของการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เขา้กับสังคม ยุคสมัย 
โดยเฉพาะเรื่องของความเช่ือ ความศรทัธาในพระพุทธศาสนา ในสว่นท่ีเป็นผลกระทบในเชิงลบ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผูร้กัษากฎระเบียบของการสรา้งและปรบัปรุงดแูลวดั 
อยู่แลว้ เพราะการสรา้ง การซ่อม ย่อมตอ้งผ่านความเห็นชอบของหน่วยงาน ต้องมีแผนผังรูปแบบมาขอ
อนญุาต ก็ควรมีการพิจาณานาทบทวนเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม พอดีต่อไป เช่นตวัอย่างการทาสีอโุบสถหรือ
สิมท่ีเป็นโบราณสถานในภาคอีสานเป็นสีทอง หรือสีชมพูทั้งหลังนั้น เจ้าอาวาสบอกว่าไม่รูปว่าเป็น
โบราณสถานหรือไม่รูว้า่มีความผิด และกล่าววา่ไม่รูประเบียบวา่ท าแลว้ไม่ถกูตอ้ง ทั้งๆ ท่ีหนา้ท่ีของพระนั้นมี
ระเบียบอยู่แลว้วา่ การท่ีจะสรา้งหรือจะซ่อมอะไรก็ตอ้งขออนญุาตจากส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ซึ่ง
จะมากลา่ววา่ไมท่ราบวา่มีระเบียบไม่ได ้และถา้เป็นโบราณสถานก็ตอ้งขออนญุาตจากกรมศิลปากรอีกขัน้หนึ่ง 
เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามหลกัของพระพุทธศาสนาไม่ไดใ้หย้ึดติดกับวตัถนิุยม เพราะฉะนั้นสิ่งปลกูสรา้งใหญ่โต 
สวยงามนั้นเป็นเพียงเปลือก ไม่ใช่แก่นแทข้องพระพุทธศาสนา แก่นแทค้ือหลกัธรรมค  าสั่งสอน ส่ิงปลกูสรา้ง
สวยงาม ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายนั้นเป็นเพียงสื่อหรือแนวทางหนึ่งท่ีจะท าให้คนไดเ้ขา้ถึงหลักหรือหัวใจของ
พระพุทธศาสนา ถา้ส่ือมีความงดงาม มีความศกัดิ์สิทธ์ิ มีคณุคา่ในเร่ืองของมรดกวฒันธรรมหรือมีคณุคา่ของ
ความเป็นโบราณสถานท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ต่อชาติบ้านเมือง ส่ือเหล่านั้นก็จะท าใหเ้กิดพลัง
ศรทัธาเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้เป็นแรงบนัดาลใจท าใหเ้กิดศรทัธาในพระพทุธศาสนา มีผูค้นไดห้นักลบัเขา้มาเขา้หา
ศาสนามากย่ิงขึน้ เพราะโลกในสงัคมศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะกลุม่วยัรุ่นนัน้ห่างเหินศาสนา บางคนประกาศ
วา่ตนเองไม่มีศาสนา หรือมีแต่ไม่ไดม้ีศรทัธา การไปวดัก็เพ่ือเป็นการรกัษาประเพณี เท่านั้น การท่ีคนเราไม่มี
ศาสนาก็มีความเป็นไปไดถ้า้ผูน้ั้นมีความเขม้แข็ง ท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งของตนเองได ้แต่คนบางคน สงัคมบาง
กลุม่อาจจะยงัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีศาสนาเป็นเครื่องมือหรือเครื่องชว่ยก ากบัดแูลสงัคมของสว่นรวมได ้เพราะ
บางอย่างจะใชเ้พียงกฎหมายของบา้นเมืองอย่างเดียวไมไ่ด ้จะมีเรื่องของคณุธรรม จริยธรรมในสงัคมของการ
อยู่รว่มกนัดว้ย  

การปรบัปรุงพัฒนาวดัในศตวรรษท่ี ๒๑ มีส่วนท าใหว้งการพุทธศาสนารูส้กึตื่นรูเ้พ่ือปรบัตวัเองใหเ้ขา้
กบัสงัคมยคุใหมไ่ดใ้นระดบัหนึง่ ทัง้ผลกระทบในเชิงบวกและในเชิงลบ อนัจะเป็นสว่นหนึ่งท่ีท  าใหใ้นวงการพระ
ศาสนาตอ้งปรบัตวั ทัง้ในเรื่องของศรทัธาความเช่ือ การท าบญุกศุล การบริจาคทาน สิ่งของ รวมทัง้การปรบัปรุง
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สภาพวดัใหม้ีความเหมาะสมกับยคุสมยัใหเ้ป็นสถานท่ีอนัน่ารื่นรมยเ์หมาะสมกับการเขา้ถึงพระพุทธศาสนา 
ท าใหเ้กิดพลงัศรทัธาเพ่ือใหพ้ทุธศานาสามารถปรบัตวัและรบัใชส้งัคมผูค้นในยคุปัจจนุและอนาคตตลอดไป 
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