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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตีความในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏสิ่งสร้างทาง
พระพุทธศาสนา ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และการสังเกตจากสิ่งสร้างในพระพุทธศาสนา 
ผลการศึกษาพบว่า การก่อสร้างสิ่งสร้างในบริเวณพุทธมณฑล เป็นการก่อสร้างที่เนื่องด้วยอุดมคติและ
แนวทางคิดทางพระพุทธศาสนาโดยการสร้างพุทธมณฑลนั้น เป็นการก่อสร้างที่สัมพันธ์กับอายุ
พระพุทธศาสนา 2500 ปี เมื่อเจาะจงไปที่สวนเวฬุวันอันที่เป็นที่ตั้งของศาลาอริยมรรค ก็เป็นการสร้าง
ที่ผสานเข้ากับแนวคิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนของการสร้างศาลา 8 หลัง โดย
ศาลาแต่ละหลังมีหกมุม มีคานค้้าเป็นระแนงกันท้าด้วยไม้ 3 ช่อง ระแนง 12 ซ่ี ค้้ายัน 3 แฉก สองช่อง 
อันสัมพันธ์กับหลักธรรมว่าด้วยหลักอริยมรรค 8 หลักทิศ 6 ไตรสิกขา 3 หรือพระไตรรัตน์ เป็นต้น 
เป็นการผสานเข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดประสานระหว่างสิ่งสร้างในพระพุทธศาสนา
กับหลักค้าสอนที่บูรณาการผสานเข้าด้วยกัน  

ค าส าคัญ: การตีความทางพระพุทธศาสนา, การสร้างสาธารณูปการ, สวนเวฬุวัน, ศาลาอริยมรรค  
 
Abstract 

                                                           
1 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ์
2 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์   
3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



The purpose of this article is to study the interpretation of Buddhism and the 
Buddhist constructions.  The method of study was document study from research 
papers and observation from buildings in Buddhism.  The results of the study showed 
that construction of buildings in Phutthamonthon area is a construction due to the 
ideals and ideas of Buddhism. It is a construction that related to Buddhism age of 2500 
years. When specifically to the Weluwan Park which is the location of Sala Ariymakkha 
Hall, it is a creation that combines with the concepts and principles of Buddhism. The 
building construction of 8 pavilions, and each of which has six corners with beams as 
laths made of wood, 3 holes, 12 spokes, there are three partition lobes for two holes 
in relation to the doctrine of Noble Eightfold Path, Disà 6, the Threefold training or 
Triple Gem, etc. Buddhist principles are harmonized and integrated between Buddhist 
buildings and doctrines.  
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บทน า 

ด้วยมีโอกาสในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับนิสิต จ้านวนประมาณ 499 รูป ที่พุทธมณฑล จ.
นครปฐม ระหว่าง 13-14 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พระวิปัสสนาจารย์ 
ช่วยกันอ้านวยความสะดวกดูแลนิสิต ในวันแรก 13 ธันวาคม 2562 ภาคพิธีการเปิด มีพระพรหม
บัณฑิต,ศ.ดร. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม,รก.
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในวันแรก และเมื่อ 22 ธันวาคม 2562 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 
(อธิการบดี) ได้เยี่ยมกิจกรรมโครงการให้ก้าลังใจการปฏิบัติแก่นิสิต และ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 
18.30 น. โดยประมาณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (รองอธิการบดี) ได้เป็นประธานในพิธีปิด ทั้งหมดเป็น
ภาพรวม ๆ ของการปฏิบัติธรรม แต่จุดสนใจของผู้เขียนอยู่ตรงที่ว่า เมื่อเข้าไปสัมผัสบรรยากาศพุทธ
มณฑลในองค์รวม พบว่าพ้ืนที่ทั้งหมดถูกออกแบบเพ่ือพระพุทธศาสนา ประหนึ่งเป็นดินแดนของ
พระพุทธศาสนาทั้งหมด นับแต่เริ่มต้นของการสร้าง ปรารภเหตุอายุพระพุทธศาสนา 2500 ปี หรือกึ่ง
พุทธกาล รวมทั้งสิ่งสร้างเสนาสนะอ่ืน ๆ หรือคติการสร้างอ่ืน ๆ ว่าด้วยพระพุทธศาสนาเป็นส้าคัญ 
อาทิ สังเวชนียสถาน 4 ต้าบล ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพาน พระพุทธรูปปางลีลา หินสลัก
ธรรมจักร ต้นศรีมหาโพธิ์ พระไตรปิฏกหินอ่อน หอประชุมพุทธมณฑล พิพิธภัณฑ์ และหอสมุดทาง
พระพุทธศาสนา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สวนป่าเวฬุวัน เป็นต้น แต่เมื่อจ้าเพาะไปยัง



เสนาสนะที่มานั่งปฏิบัติหรือใช้อยู่ คือสวนเวฬุวัน (ป่าไผ่) และศาลาอริยมรรค ศาลามรรค 8 ก็เรียก 
จึงให้ต้องมาตรึกตรองถึงที่มาและจุดเริ่มของการสร้าง อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาที่สวนป่าเวฬุวัน
แห่งนี้ ดังนั้นการเขียนบทความนี้ประสงค์น้าแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ถูกประยุกต์อยู่ใน
สิ่งก่อสร้างของศาลาอริยมรรคนี้มาถอดรหัสธรรม พร้อมน้าเสนอเพ่ือใช้เป็นแบบ หรือการสร้าง
สถาปัตยกรรมอย่างมีแนวคิด หลักคิด ปรัชญา ในพระพุทธศาสนา เชื่อมกับมิติของการบริหาร
สาธารณูปการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารค้าสอน รักษาค้าสอนผ่าน
งานสถาปัตยกรรมด้วย  

  

 
ภาพที่ 1 พุทธมณฑลกับแนวคิดของความเป็นพระพุทธศาสนา 2500 ปี (ภาพ : คณะสังคมศาสตร์ 22 

ธันวาคม 36+3 ออนไลน์ : https://pantip.com/topic/39230245, 29 ธันวาคม 2562) 
 
ว่าด้วยประวัติและพัฒนาการของพุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 "พุทธมณฑล" เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นโดย "จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ดังปรากฏในงานวิจัย
เรื่อง “การออกแบบผังเมืองสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.2475-2487) : ลพบุรี,สระบุรีและ

https://pantip.com/topic/39230245


เพชรบูรณ์” (ณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์,2558) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 รัฐบาลไทยภายใต้การน้า
ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้พยายามออกกฎหมายย้ายเมืองหลวงไปยัง
เพชรบูรณ์ และเนื่องจากใกล้ก้าหนด 25 พุทธศตวรรษ จึงได้ออกพระราชก้าหนดพุทธมณฑลบุรี
มณฑล ในวันที่ 22 และ 24 กรกฎาคม 2487 รัฐสภาไม่อนุมัติพระราชก้าหนดทั้งสองฉบับ  ที่ผู้ศึกษา
เสนอว่า “เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย สร้างชาติและไทยอารยะ ซึ่งสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมือง 
และความเป็นเอกภาพตามแบบลัทธิ ฟัสซิสม์อีกด้วย” นอกจากนี้ยังมีผู้วิจารณ์ว่าโครงการดังกล่าวมี
จุดประสงค์เพ่ือมิให้ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดในเขตที่ประกาศเป็นพุทธสถานอย่างไรก็ตามพระราช
ก้าหนดจัดสร้างพุทธบุรีมณฑลได้ถูกยกเลิกโดยรัฐสภา ในกาลต่อมาเมื่อจอมพล ป. ไม่ได้อยู่ในอ้านาจ
แล้ว อย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ผ่านพ้นไป จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ได้กลับมา
บริหารราชการแผ่นดินอีกครั้งและสานต่อโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2495 ได้ด้าริจัดสร้างปูชนีย
สถานเพ่ือเป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธานุสรณียสถาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลกาลที่พระพุทธศักราช
เวียนมาบรรจบครบรอบ 2,500 ปี ซึ่งครบในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2498 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 ไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณท่ีจะก่อสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล 
ณ สถานที่ซึ่งต่อมาเป็น อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ้าเภอนครชัยศรี
และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ้าเภอพุทธมณฑลตามล้าดับ) การก่อสร้างได้เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2500 ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย แต่การจัดสร้างได้ชะลอตัวไประยะหนึ่ง 
ด้วยปัญหาด้านงบประมาณ พ.ศ. 2521 รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (พ.ศ.2520-2522) ได้รื้อ
ฟ้ืนโครงการขึ้นและถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลจะเร่งด้าเนินการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนงานจัดสร้างพุทธมณฑลจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศาสนาเป็นเจ้าของเรื่องใช้เงินงบประมาณของรัฐและการบริจาคของ
ประชาชน อีกทั้งการจัดสร้างพุทธมณฑลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงให้งานก่อสร้างพุทธมณฑลได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท้าให้การก่อสร้างได้ส้าเร็จก้าวหน้าไป
อย่างมาก ทั้งในช่วงนั้นเหตุการณ์ใกล้ถึงปีเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปีใน 
พ.ศ. 2525 ด้วย การก่อสร้างพุทธมณฑลได้ด้าเนินการมาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสู
ลานนท์ (พ.ศ.2463-2562) ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2523-2531) เมื่อสร้างองค์ "พระศรี
ศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปลีลาสมัย
สุ โขทัย แต่ประยุกต์ให้ เป็นประติมากรรมร่วมสมัย ซึ่ งศิลป์  พีระศรี  (Corrado Feroci,พ.ศ.
2435/1892-2505/1962) ชาวอิตาลีผู้มารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ผู้บุกเบิก
งานด้านศิลปะของไทย ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เป็นผู้ออกแบบได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกแบบพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธปฏิมานั้นไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าจริง เป็นแต่เพียงสิ่งแทน



อันหมายถึงพระธรรมค าสั่งสอนของพระองค์เท่านั้น ถ้าพูดในด้านความรู้สึกแห่งจิตใจแล้วควรเป็น
แบบ Idealistic แต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นหน้าที่ของศิลปินผู้ออกแบบ จะเป็นแบบไหนก็ได้ขอให้เกิด
ความรู้สึกก็แล้วกัน” แบบร่างของพระพุทธรูปที่ศิลป์ พีระศรี ได้ออกแบบนั้น จึงแสดงออกมาใน
ลักษณะของ “Idealistic” หรือแบบอุดมคติ คือมีลักษณะของแบบคลาสสิกแบบกรีกโบราณ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพิธีสมโภช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2525 

  
ภาพที่ 2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและสร้างพุทธมณฑล จอมพล ป.พิบูลสงคราม,พลเอกเกรยีงศักดิ์ ชะ

มะนันท์ พลเอกเปรม ตณิณสลูานนท์,และศลิป์ พีระศรี  
(ภาพออนไลน์ : https://pantip.com/topic/39230245, 29 ธันวาคม 2562) 

 ดังนั้นแนวคิดในการสร้างพุทธมณฑล จึงเป็นสิ่งสร้างที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา อายุ
พระพุทธศาสนา 2500 ปี ตราสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีการค้นพบใบเสมาธรรมจักร กวาง
หมอบ เชื่อมโยงว่าพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองที่นครปฐม (เมืองแห่งแรกในประวัติศาสตร์ไทย?) 
การสร้างหอพระไตรปิฎก พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา หอสมุดพระพุทธศาสนา สังเวชนียสถานใน
พระพุทธศาสนา สถานที่ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน พระพุทธรูปปางลีลา  อันเป็นเอกลักษณ์ 
ออกแบบสร้างโดยศิลป์ พีระศรี ผู้ริเริ่มและน้าแนวศิลปสมัยใหม่มาเผยแผ่เริ่มในประเทศไทย  รวมไป
ถึงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส่วนป่าเวฬุวัน และอ่ืน ๆ อีกจ้านวนมากในบริเวณพุทธมณฑล  
 ดังนั้นพุทธมณฑลจึงเกิดขึ้นด้วย ประเด็นทางการเมือง และเศรษฐกิจ ว่าด้วยอ้านาจและการ
ต่อรองระหว่างกันและกัน และท่ีส้าคัญพุทธมณฑลเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน (สามัคคีธรรม) เพราะชาว
พุทธและห้างร้านร่วมบริจาคร่วมกันจัดสร้างนอกเหนือจากงบประมาณของรัฐ  เพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลองกึ่งพุทธกาลของพระพุทธศาสนา ความเป็นมาและพัฒนาการของพุทธมณฑล จึงเป็นมรดกของ
พระพุทธศาสนาและชาวพุทธ โดยถูกใช้ประโยชน์ในการจัดงานเฉลิมฉลองทางด้านพระพุทธศาสนา 
หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ ออกก้าลังกาย ท้ากิจกรรม
เชิงชุมชน ครอบครัว ได้นอกจากนี้พุทธมณฑลได้เป็นต้นแบบให้เกิดพุทธมณฑลจังหวัดของแต่ละ

https://pantip.com/topic/39230245


จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือเป็นสถานที่ในการท้ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของแต่ละจังหวัดในแผน
ปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ 6 บวก 1 ที่หมายถึงรณรงค์ให้มีการสร้างพุทธมณฑลทุกจังหวัดให้เป็น
ศูนย์กลางในการด้าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (พระราชวรเมธี และคณะ,2560 : 20) 
 
ว่าด้วยวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา กับความเป็นมาของส่วนป่าเวฬุวัน 
 แนวคิดในเรื่องวัดแห่งแรกเกิดจากการที่ พระเจ้าพิมพิสารมีความต้องการถวายอุทยานเวฬุ
วันว่า “หม่อมฉันขอถวายอุทยานเวฬุวันนั้นแต่ ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระพุทธเจ้า
ข้า” พระพุทธองค์ทรงรับอารามแล้ว ทรงแสดงธรรมิกถาให้พระเจ้าพิมพิสารสมาทานอาจหาญรื่นเริง 
ต่อมาพระพุทธองค์ได้แสงธรรมรับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม” 
(วิ.ม. (ไทย) 4/59/71-72) ดังนั้นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และสถานที่เนื่องด้วยการอยู่อาศัย
ของพระพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นในครั้งกระนั้น รวมทั้งแนวคิดวัดแห่งแรกครั้ง
พุทธกาลยังมาเป็นคติหลักคิดในการสร้างสวนเวฬุวันที่พุทธมณฑล  รวมถึงการสร้างและตั้งชื่อวัดเวฬุ
วันในเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย เช่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น (สุชาติ บาง
วิเศษ, สมชาย ล าดวน, มนตรี ศรีราชเลา, 2017, pp. 157-165) วัดเวฬุวัน ต้าบลบางพูด อ้าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี (สัณฐิติ ยรรยงเมธ 2016, pp. 73-84) วัดเวฬุวรรณาราม อ้าเภอขลุง   จันทบุรี  วัด
เวฬุวัน อ้าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี วัดเวฬุวัน อ้าเภอสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดเวฬุวัน (เขาจีนแล) 
อ้าเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี วัดเวฬุวันป่าไผ่ อ้าเภอปากช่อง นครราชสีมา วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  อ้าเภอ 
หนองปรือ กาญจนบุรี วัดเวฬุวัน อ้าเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี วัดเวฬุวัน  อ้าเภอบรรพตพิสัย 
นครสวรรค์ วัดเวฬุวนาราม อ้าเภอบางเลน นครปฐม วัดเวฬุวัน อ้าเภอ หนองบัว นครสวรรค์ วัดเวฬุ
ราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วัดป่าเวฬุวัน อ้าเภอปักธงชัย นครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวัน อ้าเภอน้้าพอง ขอนแก่น โรงเรียนวัดเวฬุวัน เภอ ขลุง จันทบุรี วัดดงทับมอญ (วัดเวฬุวัน) 
อ้าเภอนายายอาม จันทบุรี  วัดเวฬุวัน อ้าเภอแม่สอด ตาก วัดเวฬุวัน  อ้าเภอ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์  วัด
เวฬุวัน อ้าเภอหนองเรือ ขอนแก่น วัดเวฬุวัน อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด วัดเวฬุวัน (วัดปันเจียง) 
อ้าเภอ สารภี เชียงใหม่ วัดเวฬุวัน อ้าเภอคอนสาร ชัยภูมิ วัดเวฬุวัน(ธรรมยุต) อ้าเภอบางสะพาน 
ประจวบคีรีขันธ์  ส้านักสงฆ์วัตรเวฬุวัน  อ้าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี  วัดเวฬุวันบ้านตะไก้ย อ้าเภอ ล้า
ปลายมาศ บุรีรัมย์ วัดเวฬุวันอ้าเภอ กระบุรี ระนอง ถึงไม่ได้มีชื่อวัดโดยตรงแต่ก็เนื่องด้วยไผ่ หรือสวน
ไผ่ซึ่งมีสองนัยคือที่ตั้งประกอบด้วยไผ่ หรือมีการปลูกชนิดของไผ่ ดังปรากฏวัดไผ่โรงวัวอ้าเภอสองพ่ี
น้อง สุพรรณบุรีวัดไผ่เลี้ยง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร วัดไผ่เหลือง อ้าเภอบางบัวทอง นนทบุรี 
วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด นนทบุรี เป็นต้น หรือในศรีลังกาก็มีวิทยาลัยชื่อว่าเวฬุวัน 
(Weluwana Collage)  จัดสร้างเมื่อ 11 June 1951  ที่ก่อตั้งโดย สมาคมชาวพุทธในนามวัดเวฬุวัน 
(Veluwanarama temple) วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในศรีลังกา ตั้งอยู่ที่ถนนเวฬุวัน (Veluwana Road) 
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เมืองโคลอมโบ Colombo หรือในญี่ปุ่นก็มีวัดที่ชื่อวัดโฮโคคุจิ หรือวัดสวนไผ่ (Hokokuji Temple)  
ดังนั้นคติว่าด้วยไผ่ หรือเวฬุวัน วัดแห่งแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากการถวายโดยพระ
เจ้าพิมพิสารแต่ครั้งพุทธกาล เนื่องต่อมาเป็นคติของการสร้างวัดหรือสร้างวัดและภูมิศาสตร์ของวัดอัน
เนื่องด้วยไผ่ “เวฬุวัน” เพ่ือเป็นพุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะศาสดาผู้ก่อตั้ง
พระพุทธศาสนาและท้าให้พระพุทธศาสนาเนื่องต่อมา 2500 ปีในคราวอายุพระพุทธศาสนาเท่าศักราช 
การเฉลิมฉลองนั้นจึงปรากฏที่พุทธมณฑลและสิ่งสร้างอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาสวนเวฬุวัน 
ศาลาอัฎฐมรรค ว่าด้วยเป้าหมายหรืออุดมคติในทางพระพุทธศาสนาด้วย  

 
ภาพที่ 3 การปฏิบัติธรรมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มจร ที่สวนเวฬุวัน ประจ้าปี 2562  

(ภาพ คณะสังคมศาสตร์ 17 ธันวาคม 2562) 
 
 ว่าด้วยศาลาอริยมรรค 8 หลัง 6 เหลี่ยม เพื่อการปฏิบัติธรรม 
 ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เป็นอาคารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน อยู่บริเวณสวน
เวฬุวัน เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทย ก่ออิฐถือปูน คนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาทรงปั้นหยา ผสมจั่ว มุง
ด้วยกระเบื้อง ลักษณะอาคารเป็นรูปแปดเหลี่ยมเชื่อมติดต่อกันทั้ง 8 หลัง มีป้ายข้อความด้านหน้า
อาคารว่า  “ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เป็นอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน อยู่บริเวณ
สวนเวฬุวัน ลักษณะอาคารเป็นรูปหกเหลี่ยมเชื่อมติดต่อกันทั้งหมด 8 หลัง - Meditation Halls 
The Group of Eight Connecting six- angle  Hall in Build for visitors  who are 
interested to learn and practice meditation” เป็นศาลาที่ใช้การก่ออิฐเทฐาน ยกสูงให้
ระดับสูงประมาณ 150 เชนติเมตร จากพ้ืนดิน มีระเบียงและทางเดินทางถึงกัน เป็นกระเบื้อง ปูพ้ืนมี
ทางขึ้น เป็นทางเดียวคือด้านหน้า หลังคาก่อทึบแทนฝ้าและใช้กระเบื้องมุงอีกชั้น เพ่ือความงดงาม
และเป็นศิลปะแบบทรงปั้นหยา มีองค์ประกอบเครื่องไม้ ที่กระท้าขึ้นภายหลังเป็นระแนง ไม้เกาะสลัก 
เป็นคันทวย ค้้ายัน เป็นแผงไม้ที่ติดอยู่ตรงช่องเสา ทุกช่อง ของคานที่เชื่อมกับหลังคา แกะเป็น
ลวดลาย ฉลุโปร่ง หนาประมาณ 2-5 เซนติเมตร สูง 40 -50 เซนติเมตร (คล้ายหย่อง แผงไม้ที่ติดอยู่
ตรงช่องลมของหน้าต่างในบ้านแบบไทย) ความยาวเชื่อมต่อกันระหว่างเสาประมาณ 2 -3 เมตร 



โดยประมาณ อาคารทุกหลังแยกสวนกันเป็นยกพ้ืนส้าหรับนั่ง สูงประมาณ 10-20 เชนติเมตร ที่
สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ 30-50 คนในแต่ละหลังได้ ในแต่ละหลังจะประกอบด้วยเหลี่ยม
หรือมุม ทั้งหมด 6 เหลี่ยม ใช้ประกอบกิจทางศาสนา เมื่อส้ารวจจากข้อมูลทางสื่อออนไลน์ มีการเข้า
มาใช้ของนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นเวลาหลายสิบปีต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน รวมทั้งมีองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์กันตามโอกาส โดยศาลาทั้ง 8 หลัง ประกอบกันรวมเรียก
ตามชื่อท่ีปรากฏว่า ศาลามรรค 8 หรือศาลาอริยมรรค โดยลักษณะของอาคารสร้างอยู่ในส่วนไผ่ (เวฬุ
วัน) มีเป้าหมายเพ่ือการใช้ในการปฏิบัติธรรมและพระพุทธศาสนา  มีเป้าหมายและประโยชน์ส้าหรับ
การสืบสานและรักษาพระพุทธศาสนา   

 
ภาพที ่4 ศาลาอริยมรรค สถานท่ีส้าหรับปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและชาวพุทธ กับกิจกรรมการปฏิบตัิธรรม
ประจ้าปี 2562 ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มจร ที่สวนเวฬุวัน (ภาพ คณะสังคมศาสตร์ 17 ธันวาคม 2562) 

  
ภาพที่ 5 การปฏิบัติธรรมของนิสติคณะสังคมศาสตร์ มจร ท่ีสวนเวฬวุัน  

(ภาพ พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร,ป.ธ.9  : 22 ธันวาคม 2562) 

   
ว่าด้วยการตีความหลักพุทธธรรม “ถอดรหัสธรรม” สิ่งก่อสร้างในพระพุทธศาสนา 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมในหลาย ๆ ครั้ง มองไป พิจารณาไป เสพความคิดของผู้สร้างและคติ
ที่จะพึงถ่ายทอดว่าผู้สร้างและผู้ออกแบบการก่อสร้างก้าลังคิดอะไร ? สะท้อนคิดบริบทการสร้าง 
ศาลาปฏิบัติธรรมถูกอธิบายความผ่านหลัก “อริยมรรค 8” กับ ศาลาหกเหลี่ยม แปดหลัง ซึ่งสะท้อน
ความเชื่อมโยงสิ่งสร้างกับหลักคิดทางพระพุทธศาสนา จะพบเลข 1 2 3 4 6 8 12 24 ที่ปรากฏในสิ่ง
สร้างทั้งเป็นเหลี่ยม เป็นช่อง หรือเป็นมุม ปรากฏอยู่ ซึ่งอธิบายได้ถึง  (1) นิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของชาวพุทธผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา (2) ปธาน 2 ความเพียรหรือการปฏิบัติธรรมที่สามารถ



กระท้าได้ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์  (3) พระรัตนตรัย 3 สิ่งเชื่อสูงสุดของชาวพุทธอันประกอบด้วย
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หรือ (3) ไตรสิกขา 3 กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามหลักศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นกลไกในการพัฒนามนุษย์ในพระพุทธศาสนา  (4) อริยสัจ 4 องค์คุณแห่งการตรัสรู้ธรรม
โดยมีเป้าหมายเพ่ือเชื่อมไปยังอริยมรรค เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ (6) อภิญญา เป็นองค์
ธรรมที่จะท้าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนื่องด้วยธรรมไปสู่ฌาณ สมาบัติ (12) ปฏิจจสมุปบาท ความเป็นเหตุ
เป็นผล หรือเหตุสู่ผล ในวงจรปฏิจจสมุปบาท วงจรของการตัดบ่วงของเหตุสู่ผล 1/2 อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย สังขาร จึงมี  3. สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ้ เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
วิญญาณ จึงมี 4. วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูป จึงมี 5.นามรูปปจฺจยา 
สฬายตน้ เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะ จึงมี 6. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเป็น
ปัจจัย ผัสสะ จึงมี 7. ผสฺสปจฺจยา เวทนา เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา จึงมี 8. เวทนาปจฺจยา ตณฺหา 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา จึงมี 9. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน้ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทาน จึง
มี 10. อุปาทานปจฺจยา ภโว เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพ จึงมี 11. ภวปจฺจยา ชาติ เพราะภพเป็น
ปัจจัย ชาติ จึงมี 12. ชาติปจฺจยา ชรามรณ้ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ จึงมีโสกปริเทวทุกฺขโท
มนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ ความโศก ความคร่้าครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ   

ปัจจัย 24  ลักษณะหรืออาการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลาย ที่สิ่งหนึ่งหรือ
สภาวธรรมอย่างหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเอ้ือ เกื้อหนุน ค้้าจุน เป็นเหตุ หรือเป็นเงื่อนไขให้สิ่งอ่ืน 
หรือสภาวธรรมอย่างอ่ืน เกิดขึ้น คงอยู่ หรือเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง อันประกอบด้วย 1. เหตุปัจจัย 
ปัจจัยโดยเป็นเหตุ 2. อารัมมณปัจจัย 3. อธิปติปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นเจ้าใหญ่ 4. อนันตรปัจจัย ปัจจัย
โดยเป็นภาวะต่อเนื่องไม่มีช่องระหว่าง 5. สมนันตรปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นภาวะต่อเนื่องทันที 6. สหชาต
ปัจจัย (ปัจจัยโดยเกิดร่วมกัน 7. อัญญมัญญปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นอาศัยซึ่งกันและกัน 8. นิสสยปัจจัย 
ปัจจัยโดยเป็นที่อาศัย 9. อุปนิสสยปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นเครื่องหนุนหรือกระตุ้นเร้า 10. ปุเรชาตปัจจัย 
ปัจจัยโดยเกิดก่อน 11. ปัจฉาชาตปัจจัย ปัจจัยโดยเกิดหลัง 12. อาเสวนปัจจัย ปัจจัยโดยการซ้้าบ่อย
หรือท้าให้ชิน 13. กรรมปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นกรรมคือเจตจ้านง 14. วิปากปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นวิบาก  
15. อาหารปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นอาหาร คือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง 16. อินทรียปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นเจ้า
การ 17. ฌานปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นภาวะจิตที่เป็นฌาน 18. มรรคปัจจัย ปัจจัยโดยเป็นมรรค 19. 
สัมปยุตตปัจจัย ปัจจัยโดยประกอบกัน 20. วิปปยุตตปัจจัย ปัจจัยโดยแยกต่างหากกัน 21. อัตถิปัจจัย 
ปัจจัยโดย[ต้อง]มีอยู่ 22. นัตถิปัจจัย (ปัจจัยโดย[ต้อง]ไม่มีอยู่ 23. วิคตปัจจัย ปัจจัยโดย[ต้อง]ปราศไป 
24. อวิคตปัจจัย ปัจจัยโดย[ต้อง]ไม่ปราศไป 
 จากการร่วมกิจกรรมกับนิสิตตลอดระยะเวลาหลายวัน สังเกต และพยายามอธิบายความ ทั้ง
มีป้ายด้านหน้าว่า ศาลาแปดเหลี่ยม ประกอบด้วยกลุ่มอาคารทั้งหมด 8 หลัง ประกอบกันรวมเรียก
ตามชื่อที่ปรากฏว่า ศาลามรรค 8 หรือศาลาอริยมรรค และในแปดหลังนั้น จะเชื่อมถึงกันทั้งหมด 



(หากใช้ศาสตร์ของเลข 8 ในคติของคนจีนจะหมายถึงโชคลาภ) เชื่อมกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
เช่น คันทวน/ค้้ายัน 2 ช่อง มี 3 ส่วน มีไม้ฉลุในแต่ละส่วน 4 ชิ้น รวมทั้งหมด 12 ชิ้น มีการฉลุเป็นลาย
ดอกไม้ จ้านวน 12 ชิ้น 12 ดอก และมีรายรวมกัน 24 ลายฉลุ  ตัวเลขเหล่านี้สามารถอธิบายด้วยหลัก
ค้าสอนทางพระพุทธศาสนาอันสะท้อนให้เห็นถึงการท้างานร่วมกันของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
อันเป็นตัวส่งต่อโดยมีเป้าหมายเป็นหลักพุทธธรรม คือนิพพานในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นเหตุ
ปัจจัยและเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาได้  

ดังนั้นในกระบวนการท้างานของจิต ตามสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอันเนื่องด้วยหลักธรรมเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ในส่วนคติการสร้างศาลาอริยมรรค 8 หลัง 6 เหลี่ยมที่
สวนเวฬวุัน พุทธมณฑล เป็นการน้าหลักค้าสอนบรรจุไว้ในสิ่งสร้าง ส่วนผู้เขียนน้ามาถอดความจากสิ่ง
สร้าง เป็นองค์ความรู้ที่เนื่องด้วยคติการสร้างในพระพุทธศาสนา ประยุกต์ประสานรวมระหว่างสิ่ง
สร้างกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  
 

สถาปัตยกรรม/สิ่งสร้าง หลักธรรม การบูรณาการกับการสร้าง 

อาคารทรงไทยประยุกต์ ก่ออิฐถือ
ปูน จ้านวน  8 หลัง 6 เหลี่ยม เสา 
48 ต้น  หลังคาทรงป้ันหยาประยกุต์ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง ไ ม้  มี
วัตถุประสงค์ เพื่อใ ช้ เป็นอาคาร
โรงเรือนส้าหรับสวดมนต์และการ
ปฏิบัติธรรมภายในส่วนป่าเวฬุวัน  

หมาย เหตุ  :  ก า รน้ า เ สนอนี้ มี
เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ ส ะ ท้ อ น
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ที่เรียกเป็นทางการของคณะสงฆ์ว่า 
“สาธารณูปการ” การสร้างสิ่งใช้
ทางศาสนาหากตีความหรือสามารถ
อธิบายด้วยหลักคิดปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนาได้ด้ วยจะเป็น
ประโยชน์ทั้งในส่วนของการอธิบาย
ค้ า ส อ น แ ล ะ ป รั ช ญ า ท า ง
พระพุทธศาสนาได้ด้วย เป็นต้น  

 
(1) ปัจจยาการ 24 
(2) ปฏิจจสมุปบาท 12 

(3) อริยมรรค 8 ข้อ #ย่อลง
เหลือ 3 คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
เรียกอีกอย่างว่า ไตรสิกขา (ศลี 
สมาธิ ปัญญา) 
(ศีล : สัมมาวาจา,สัมมากัมมันตะ
,สัมมาอาชีวะ) 
(สมาธิ : สัมมมาวายามะ,สัมมาสติ
,สัมมาสมาธิ) 
(ปัญญา : สัมมาทิฐิ,สัมมาสังกัปปะ) 
(4) อภิญญา (6) 
(5) อริยสัจ (4) 

(6) ไตรสิกขา (3) 
(7) รัตนตรัย (3) 
(8) ปธาน (2) 
(9) นิพพาน (1) 

การอธิบายถึงสวนเวฬุวัน สถานที่
ทางพระพุทธศาสนา การสร้าง
ศาลาปฏิบัติธรรม ที่มีเป้าหมายเพื่อ
การปฏิบัติธรรม การสร้างสัญญะ
ผ่านสิ่งสร้างทางพระพุทธศาสนา 
(1) ศาลา 8 หลัง (2) ศาลาแต่ละ
หลัง 6 เหลี่ยม แต่ละหลังเสา 6 ต้น 
รวม 48 ต้น (3) คันทวยไม้ฉลุ มี
ครบทุกด้านในแต่ละด้าน มีการ
แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ และมีไม้ฉลุ
เป็น 4 อันเล็ก รวมทั้งหมด 12 ช้ิน 
ต่อกัน (4) คันทวย/ค้้ายัน เป็นรูป 3 
เหลี่ยม มีการผ่าครึ่ง 3 เหลี่ยม เป็น 
2 ช่อง (4) ไม้ฉลุทั้งหมดมี 12 ช้ิน
ต่อกันทั้งหมด (5) มีลายฉลุเท่ากัน
แต่จะมีหนึ่ งลายที่มี  2 ฉลุ  รวม
ทั้งหมด 24 รอยฉลุ (6) ปลียอดของ
หลั งคามี เพียง 1 ยอด รวมกัน
ทั้งหมดได้ 8 ยอด 8 หลัง ฯลฯ  
(หมายเหตุ  :  เป็นการถอดรหัส 
ตีความเพื่อสื่อธรรมเป็นส้าคัญ) 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-HlMM3Ar3dZYT2Df_oO_XCu_7vvgkudIGp-WIryCB4XLOWdx2ukb0gW4a17-Lv_bmGwDvgqWc-FHxyv9un9En9CrPXbK-ab8xAM0bDc99h58F6kdORwBdmwi7eYLOddu5WEQ5MzomG9zmQTeL1nwHzGmOYdFGFgxiEegZ_c24YNqfvH_PAOQxDbOD81upUaJL1cKfiF-OFmGNQUNfJkFsOvYjmRJJJq3P2nyKFVbbDMVr5wTNQw4FiSIYSSVoZTo2nvYeZr3B2metFBLbn9IQBBTitjyAVuukrKPq_QtKrGux2NQbqN1yzmh5EBplcDFuGRSXa7VGrY1Z4dgm5P6jLA&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC-HlMM3Ar3dZYT2Df_oO_XCu_7vvgkudIGp-WIryCB4XLOWdx2ukb0gW4a17-Lv_bmGwDvgqWc-FHxyv9un9En9CrPXbK-ab8xAM0bDc99h58F6kdORwBdmwi7eYLOddu5WEQ5MzomG9zmQTeL1nwHzGmOYdFGFgxiEegZ_c24YNqfvH_PAOQxDbOD81upUaJL1cKfiF-OFmGNQUNfJkFsOvYjmRJJJq3P2nyKFVbbDMVr5wTNQw4FiSIYSSVoZTo2nvYeZr3B2metFBLbn9IQBBTitjyAVuukrKPq_QtKrGux2NQbqN1yzmh5EBplcDFuGRSXa7VGrY1Z4dgm5P6jLA&__tn__=%2ANK-R


 ตาราง 1 กรอบแนวคิดท่ีเชื่อมระหว่างหลักธรรม แนวคิดในการก่อสร้างสาธาณูปการ และ
รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพที่ 6  การตีความพุทธธรรมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาลาอริยมรรค 8 หลัง 

6 เหลี่ยม  ที่สวนเวฬุวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม    

 

 
ค้้ายัน/คันทวย 3 เหลี่ยม 2 ช่อง (ปธาน 2) 

 

      คันทวน 3 ช่อง (ไตรสิกขา/รัตนตรัย 3) 
       
       เสา 4 เหลี่ยม (อริยสัจ 4) จ้านวน 48 ต้น 

 

     คันทวย 1 ช่อง ไม้ฉลุลาย 12 แผ่น 
(ปฏิจจสมุปบาท 12) รวมจ้านวน 32 แผ่น) 

 
  ไม้ฉลุลายดอกไม้ 24 ริ้ว/รอย (ปัจจัย 24) 

ภาพที่ 7  การตีความพุทธธรรมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ในองค์ประกอบร่วมของศาลา
อริยมรรค 8 ที่สวนเวฬุวัน จ.นครปฐม  (ภาพ พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร,ป.ธ.9  : 22 ธันวาคม 2562) 

ปัจจยั (24) รอยสลัก 24 รอย 

 Ibh;12- 

อริยมรรค (8) 

() 

ระแนงคันทวย 12 ช่อง 

ศาลา 8 หลัง  

 ศาลา 6 เหลี่ยม 

 

ปฏิจจสมุปบาท (12) 

 อภิญญา (6) 

 

 ไตรสิกขา/รัตนตรัย (3) 

 

อริยสัจ (4) 

ปธาน (2) 

อาคารสถาปตัยกรรม ก่ออฐิ

ถือปูน ทรงปั้นยา 8 หลัง 

เชื่อมต่อกัน 

 ศาลามรรค 8  
สวนเวฬุวัน พุทธมณฑล 

นิพพาน (1) 

เสา 4 เหลี่ยม  (48  ตน้) 

 คันทวย/ค้้ายัน 3 เหลี่ยม 

 คันทวย/ค้้ายัน 2 ช่อง 

 ยอดหลังคา 1 

ประยุกต์พุทธธรรมกบั 

การสรา้งสถาปัตยกรรมทางศาสนา 



 ในส่วนของการตีความต้องการอธิบายเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่านอกเหนือจากการสร้าง หรือ
สถาปัตยกรรม ทางพระพุทธศาสนาผู้บริหารวัด เจ้าอาวาส หรือสถาปนิก ศิลปิน สาธุชนเจ้าภาพ 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง สามารถสร้างงานศิลปะ การก่อสร้าง หรือสาธารณูปการตามคติทาง
พระพุทธศาสนา อาจผสมผสานแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่มีเป้าหมายเพ่ือการสื่อสารหรือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับวัดต่าง ๆ ที่มีรูปแบบหรือแนวคิดดังกล่าว 
เช่น วัดพระเชตุพน วัดสระเกศ วัดพระแก้ว และวัดราชบูรณะ เป็นต้น ดังปรากฏในงาน ศิลปะ-
สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1: แนวคิด คติสัญลักษณ์ และความหมาย ทางสังคมยุคต้นรัตนโกสินทร์  
(ชาตรี ประกิตนนทการ,2556 : 243-324) หอไตรวัดเทพธิดาราม (จักริน จุลพรหม, 2556 : 201-
215)  โลหะปราสาท วัดราชนัดดา (ปัญจพัฒน์ ถิระธ้ารงวีร์,2560 : 21-37)  วัดร่องขุน (พระมหาผดุง
ศักดิ์ เสสปญฺโญ, 2562 : 143-154) เป็นต้น หรือแนวคิดในการน้าปรัชญาทางศาสนากับการออกแบบ
การสร้าง อาทิในงาน  กฤษฎา อานโพธิ์ทอง (2553)  ในงานเรื่อง “วัด การออกแบบพุทธสถานเชิง
ทอดลอง” ที่มุ่งเสนอแนวทางในการจัดองค์ประกอบทางกายภาพ และการจัดวางองค์อาคาร 
ผสมผสานแนวคิดทางปรัชญาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือในงาน มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจ
นา (2556) คติและสัญลักษณ์ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของสัปปายะสภาสถาน ที่ผู้ศึกษาเสนอ
แนวคิดในเรื่องกาประยุกต์ตีความว่า “การใช้หลักปรัชญาสูงสุดเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ ให้
เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจที่จะสามารถพลิกฟ้ืนจิตวิญญาณคนในชาติ และจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้
สังคมไทยสามารถข้ามพ้นวิกฤติทางศีลธรรม” ดังนั้นในส่วนนี้การน้าเสนอแนวคิดในเรื่องการประยุกต์ 
หรือการสื่อความเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าควรประยุกต์อย่างไร จึงเป็นหมุดหมาย หรือหัวใจส้าคัญ กรณี
ศาลาอริยมรรค ผู้เขียนได้ถอดรหัสธรรม เพ่ือเชื่อมให้เห็นถึงหลักธรรมที่แฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมและ
สิ่งสร้างทางพระพุทธศาสนาตามปรากฏ ถ้าสามารถสะท้อนหรือสื่อความให้เห็นรหัสธรรมเหล่านี้จะ
ท้าให้เป็นประโยชน์ต่อการเสพสถาปัตยกรรมที่เห็นทั้งคุณค่าของงานศิลป์และคุณค่าของค้าสอนอัน
สัมพันธ์กับจิตใจตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 
 
สรุป  
 การสร้างสิ่งสร้างที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาถ้าการก่อสร้าง หรือการสร้างนั้น สามารถบูรณา
การ หรือแฝงฝังค้าสอนในทางพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย จะท้าให้เห็นว่าสามารถสะท้อนค้าสอนผ่าน
งาน สถาปัตยกรรมได้อีกวิธีการหนึ่ง มิจ้าเป็นว่าต้องรอให้พระสงฆ์ สาวก อุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธ
เป็นผู้บอก หรือผู้สอนเท่านั้น หลักค้าสอนสามารถแฝงอยู่ในทุกที่ ทุกเวลาผ่านงานเผยแผ่ สื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหากสามารถท้าได้ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสานและรักษาพระพุทธศาสนา
ในองค์รวมด้วย โดยจะเป็นประโยชน์ในเชิงแฝงค้าสอนไว้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  งานก่อสร้าง 
งานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ปฏิมากรรม จึงสามารถสร้าง ผลิต ประดิษฐ์ ให้เนื่องด้วยค้าสอนทาง



พระพุทธศาสนาได้ทั้งสิ้น  ดังนั้นในการยกมาอธิบายนี้ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การก่อสร้างในพระพุทธศาสนา ที่จะต้องค้านึงถึงว่าการสร้างต้องอาศัยแนวคิด สื่อสารความรู้ องค์
ความรู้ในพระพุทธศาสนาด้วย มิใช่ลอกแบบกันและกัน โดยขาดองค์ความรู้และขาดมิติทาง
พระพุทธศาสนา ดังกรณีหลาย ๆ วัดสร้างสิ่งนอกพระพุทธศาสนา พระพรหม พระพิฆเณศ ปลัดขิก 
เป็นต้น ที่นัยหนึ่งสร้างในวัดพระพุทธศาสนา ทั้งพยายามสร้างและให้ค้าอธิบายให้เป็นพระพุทธศาสนา 
จนกระท่ังกลายเป็น การปลอมแปลง หรือสัทธรรมปฏิรูปในทางพระพุทธศาสนาไปเสียก็มี  

ดังนั้นการตีความพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแผ่และสื่อสารความรู้เกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา ดังปรากฏในงานศึกษาที่ใช้กระบวนการตีความ และอธิบายสิ่งสร้างตามคติการสร้าง

คือพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นงาน อาทิ ภาคภูมิ ภัทรกิจวรกุล (2562 : 90-

101)  ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสัญลักษณ์อัษฏมังคละของพุทธศาสนาแบบทิเบตผ่านการตีความใน

ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาท” หรือในงานเรื่อง “การตีความเชิงสัญลักษณ์เรื่องเสาค้ าฟ้าของพระ

ธาตุพนม” (วิสิฏฐ์ คิดค้าส่วน,2560) เรื่อง “การศึกษาแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนาจาก

งานจิตรกรรมล้านนาเพ่ือการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” (ฉลองเดช คูภานุมาต,2557 : 17-42) และ

เรื่อง “ลานทรายไม่ใช่มหาสมุทรสีทันดรวิหาร 4 ทิศไม่ใช่ทวีปทั้ง 4” (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์,2542 : 

115-141) เรื่อง “แนวคิดมหาปุริสลักษณะพุทธปฏิมาศิลปะไทลื้อ เพ่ือการสร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วม

ส มั ย - The Concept of Marks of the Great Man Buddha Image in Tai Lue Art for 

Contemporary Thai Arts Creation” (ฉลองเดช คูภานุมาต,2017)  โดยในงานได้ศึกษาถึงประวัติ

ความเป็นมา คติความเชื่อ เกี่ยวกับแนวคิดมหาปุริสลักษณะ และคติการสร้างพระพุทธปฏิมาในพุทธ

ศาสนาของชาวไทลื้อ หรือในงานเรื่อง “การสื่อสารพุทธศาสนาผ่านตราธรรมจักร: กาลเวลา 

คว ามหมาย  และคุณค่ า -Buddhism Communication through Dhammacakka:  Timing, 

Meaning and Value” (จิราพร ขุนศรี ณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์,2561: 68-89) 

ที่สะท้อนผลการศึกษาว่า “ตราธรรมจักรเปรียบเสมือนภาพตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา 

และมีการน าไปใช้ในสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้  การจดจ า และความรู้สึกร่วมของพุทธศาสนิกชน” 

สถาปัตยกรรมพระไตรปิฏกและคติกษัตราธิราชพุทธศาสนาในรัชสมัยพระเจ้ามินดง Tripitaka 

Architecture and Buddhist Kingship in the Reign of King Mindon ( Pay Phyo Khaing 

Sonyot Weerataweemat,2016 : 37-58) ซึ่งสะท้อนถึง “สถาปัตยกรรมพระไตรปิฏกในรัชสมัย

ของพระเจ้ามินดง โดยมีกรอบแนวคิดที่ใช้อธิบายอยู่บนพ้ืนฐานของคติกษัตราธิราชของรัฐในพุทธ

ศาสนาเถรวาท ผนวกกับการตีความหมายทางสถาปัตยกรรมตามคติการวางผังสัญลักษณ์จักรวาล

วิทยา” รวมทั้งในงานเรื่อง “พุทธจิตรกรรมทังกาในลัทธิวัชรยานแบบทิเบตที่เก็บรักษาไว้ที่วัดโพธิ์เย็น 



(โผวเหย่งหยี่) อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และมูลนิธิพันดารา อ า เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” 

(ลลิดา ชัยกุล,2011) ที่เสนอว่า “รูปลักษณ์ส าคัญตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์สาธนมาลาและประติมาน

วิทยาของพระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานแบบทิเบต” รวมไปถึงงานเรื่อง “ จิต–จักรวาล: การ

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้างส านึกทางศีลธรรม”(ฉลองเดช คูภานุมาต. 2561:  44-94) ที่

เสนอในงานว่า “คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา และศึกษาแนวคิด สัญลักษณ์  

และรูปแบบทางศิลปกรรมของงานจิตรกรรมไทยประเพณี  และจิตรกรรมไทยร่วมสมัย” ทั้งหมดเป็น

กระบวนการตีความ และการให้ความหมายที่เนื่องด้วยคติการสร้างสถาปัตยกรรมเชื่อมโยงกับ

พระพุทธศาสนา ทั้งสื่อสารแนวคิดทางพระพุทธศาสนาผ่านงานศิลปะ จิตรกรรม หรือสถาปัตยกรรม

ดังปรากฏ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตีความผ่านงานสถาปัตยกรรมสิ่งสร้างเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาที่

ปรากฏในศาลาอริยมรรค สวนเวฬุวัน พุทธมณฑล นครปฐม ในบทศึกษานี้  
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