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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ สภาพความ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ในพระอารามหลวง และศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานพุทธศิลป์
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาภาคเอกสาร ภาคสนาม การ
สังเกตเชิงวิเคราะห์จากงานพุทธศิลป์ของวัด แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลขั้นต้น
โดยใช้การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ 2) กลุ่มผู้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
งานพุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัย พบว่า 1) พุทธศิลป์ เป็นผลงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสนองตอบหรือรับใช้งาน
ทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
(1) การสื่อสารเนื้อหาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา (2) สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบ
ของความเป็นวัด (3) สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา 2) งานพุทธศิลป์ในพระอารามหลวงทั้ ง 6 แห่ง มี
ความเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของพระอุโบสถ์ หน้าบัน กรอบประตูหน้าต่าง ซุ้มใบสีมา พระ
ประธานในพระอุโบสถ และภาพเขียนบนฝาผนังพระอุโบสถ โดยพบว่าวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ในขณะที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์เป็นพระอารามหลวงที่สร้างขึ้น
ใหม่กว่าพระอารามหลวงอื่น ๆ 3) ช่างผู้สร้างงานได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้ในงานพุทธ
ศิลป์ เนื่องจากช่างเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ตรงในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา จึงถ่ายทอด
หรือสอดแทรก เนื้อหาเรื่องราวส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คติพจน์ คติธรรม ที่สามารถนาไปปรับใช้ใน
วิถีชีวิต ให้ปรากฏในงานพุทธศิลป์ และสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ สื่อการสอนธรรมะ แก่ประชาชน
ได้เป็นอย่างดีแทนหนังสือที่หายากมากในช่วงเวลานั้น 4) เป็นแหล่งเรียนรู้งานพุทธศิลป์ด้านคุณค่า
ทั้งที่เป็น (1) คุณค่าในตัวเอง ทั้งคุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ พระพุทธศาสนา
พุทธปรัชญา คุณธรรมจริยธรรม และคุณค่าด้านรูปทรง ซึ่งเป็นความสวยงามของรูปแบบ รูปทรง ของ
งานพุทธศิลป์ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ (2) คุณค่าต่อบุคคลและสังคม โดยประชาชน
เกิ ด การเรี ย นรู้ ใ นสิ่ ง ที่ ดี ง ามในงานพุ ท ธศิ ล ป์ ส่ ง ผลต่ อ คิ ด ดี การปฏิ บั ติ ต นที่ เ หมาะสมดี ง าม ไม่
เบียดเบียนกัน ส่งผลให้คนในสังคมโดยรวมอยู่กันอย่างสันติสุข 5) แนวทางการส่งเสริมงานพุทธศิลป์

ข
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดย (1) ควรมีข้อมูลสาคัญติดอยู่ที่ชิ้นงานพุทธศิลป์เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิด
การรั บ รู้ หรื อติดบาร์ โค้ด (bar-code) ที่เชื่อมต่อข้อมูลของผลงานในอินเตอร์เน็ท ผ่ านมือถือ (Iphone) ที่มีใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวัน (2) ควรนาโครงการส่งเสริม มัคคุเทศก์น้อย มาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การเรียนรู้ โดยให้ทาหน้าที่นาชม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ (3) ควรมี
ป้ายนิเทศให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน ที่มีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ป้ายนิเทศ (4) ครูใน
สถานศึกษาควรสอนให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ของวัดหลวง โดยเน้นทั้งความรู้ความ
เข้าใจในงานพุทธศิลป์เป็นพื้นฐาน พร้อมชักชวนหรือกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นของจริง (5)
วัดหลวงทุกแห่งควรมีเว็บไซต์ (Web side) เป็นของตนเอง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์
และกิจการของวัด
คาสาคัญ: งานพุทธศิลป์ วัดหลวงชนิดวรวิหาร แหล่งเรียนรู้
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Abstract
This research’s objective were to study the purpose of creating Buddhist art,
general situations of Buddhist Art of the royal monastery temples in Nonthaburi
Province and to present a guideline promotion of Buddhist art method to Informal’s
Learning Resources. The qualitative research methods were used in documentary
study, field study by Observational analytic Studies from the Buddhist Art of six royal
monastery temples and in depth-Interviewing stakeholder.
The study results found that: 1) A Buddhist art is a work of visual art created
to serve Buddhism. They were architecture sculpture and mural painting aims to (1)
to communicate the content of Buddhism stories, (2) to created as an important
element of Thai temple, and (3) to creating a Buddhist art to be a worship the
Buddha. 2) A Buddhist art in the 6 royal monastery temples were a source of
informal learning about the style of the church, Gable, Door frame, Window, Arch,
Bisima, Buddha image which is the principal Buddha in the temple and mural
paintings. In addition, it was found that Wat Khemapirataram Rajaworawihan temple
is the oldest monastery temple, on the other hand Wat Chonlaprathan Rangsarit is a
new monastery built more than other. 3) The technician has inserted morality and
ethics in Buddhist art work, who is knowledgeable and direct experience in Buddhism
story, therefore convey or insert the content of stories that show morality, ethics,
motto, morale to appear in Buddhist art. It can be applied for daily life and used as a
medium for teaching Dharma for the public to recognize as well. The mural painting
is a medium that replaces books that are very rare during that time. 4) Buddhist art
is an valuable learning resource. There are consists of (1) The value of the Buddhist
art itself were the content value as Buddhist history, Buddhism, morality, ethics and

ง
the value of format and style as the beauty of the shape of Buddhist art work
caused by the composition of art. (2) The value for people and society were: the
general public has seen the Buddhist art and has learned about good things in the
art works that technician were insert ethic and moral that affecting the practice to
them-self appropriateness and goodness. As the proper behavior of each person as a
result, people in society live in peace. 5) A guideline promotion of Buddhism art
method to Informal’s learning resources were as follow: (1) The important
information should attached to the Buddhist art piece or bar-code system for
promoting learning of visitors. The data of Buddhist art were connection on the
internet via mobile phone which everyone has used in daily life. (2) Should bring the
young Makkuti Project promote tourism and learning about Buddhist art of 6
important temples. They responsible for bringing visitors to see and providing
accurate information about Buddhist art. (3) There should a supervisory sign which
the size as appropriate for the area to educate visitors. (4) The teachers should teach
basic knowledge about Buddhist art of monastery temple in Nonthaburi Province.
Encouraging their students to be curious and needs to see the real thing. (5) Every
royal temple should have a website to disseminate information about Buddhist art
and temple activities. (6) Should organize activities to promote learning as a source
of informal learning such as organizing learning activities from folk wisdom,
conservation group discussion, development and dissemination.
Keywords: Buddhism, Royal Monastery Temples, Informal’s Learning Resources
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่จากชมพูทวีปเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิในยุคทวาราวดี เมื่อครั้ง
ที่พระสมณทูต ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนา ดังที่พระธรรมป
ฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2540 :143) ที่ว่า พระเจาอโศกมหาราชเปนองคอัครศาสนูปถัมภ เมื่อเสร็จ
สิ้ น การท าสั ง คายนาแลว พระเจาอโศกมหาราชทรงสงพระสงฆไปประกาศพระพุ ทธศาสนาใน
ดิ น แดนต าง ๆ รวม 9 สาย ปรากฏว าพระโสณเถระและพระอุ ต ตรเถระ ได มาประดิ ษ ฐาน
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานกันวาไดแกจังหวัดนครปฐม และสร้างพระปฐม
เจดีย์ขึ้นที่เดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ ซึ่งต่อได้พัฒนาขึ้นเป็นวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม (พระปฐมเจดีย์, 2549) ส่งผลให้มีการสร้างวัด สร้างพุทธสถานต่าง ๆ ขึ้นในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยในปัจจุบันมีจานวนเกือบ 4 หมื่นวัด สนองตอบความต้องการของคนในสังคมไทยที่มีวิถี
ชีวิตผูกพันกับวัดมาตั้งแต่อดีต โดยเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่มี
ความศรั ทธา เชื่อถือ นั บ เป็น ส่ ว นหนึ่งสถาบันพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 สถาบันหลักของ
สังคมไทยที่ร่วมกับสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่คนไทยเคารพ ศรัทธา ให้การยอมรับ
นับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะมีการปฏิบัติตามศาสนกิจสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงทุก
วันนี้ ในด้านสังคม วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พบปะ ชุมนุม กัน เพื่อประกอบศาสนกิจรวมกัน
ตามวิถีพุทธที่เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เช่น การทาบุญ การฟังพระ
ธรรมเทศนา การอุป สมบท ทาให้ มีการอุทิศทรัพย์ สิ่ งของ เพื่อสร้างศาสนสถาน ฯลฯ ทางด้าน
การศึกษา ถือว่าวัดเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนทางธรรม โดยพระภิกษุสงฆ์ทาหน้าที่เป็นครู อบรมสั่ง
สอน ให้ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของคนไทยตามวิถีพุทธ ส่งผลให้วัด
กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางของการอบรม สั่งสอนทางพุทธศาสนา และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทางด้านวัฒนธรรม วัดเป็นที่รวมแห่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รวมทั้งมีผลงานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ ด้วย เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลา สถูป
เจดีย์ พระพุทธรูป ภาพเขียนบนฝาผนังพุทธสถาน ฯลฯ ซึ่งช่างหรือผู้สร้างงาน (Technician or art
creator) ได้ ส ร้ า งขึ้ น อย่ า งประณี ต บรรจง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเคารพ ความศรั ท ธาที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนา ดังที่ พุทธะ (2559) กล่าวว่า “วัดเป็นสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากจะ
เป็นสถานที่ปฏิบัติตามวิธีพุทธแล้วยังมีพระพุทธรูป พระอุโบสถ พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ ฯลฯ ซึ่ง
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เป็นผลงานศิลปกรรมที่เรียกว่า พุทธศิลป์ (Buddhism art) เป็นองค์ประกอบสาคัญของวัดที่ทาให้
ประชาชนทั่วไปเกิดความเคารพ ศรัทราเชื่อถือในพุทธสถานมากยิ่งขึ้น
ในอดีต ชาวบ้ านมีค วามใกล้ ชิดกั บวัด และพุ ทธศิล ป์ในวั ด ทาให้ ได้มี โ อกาสรับรู้ ซึมซั บ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รับการอบรมสั่งสอนสาระวิชาต่าง ๆ จากพระผู้ทรงศีล ทา
ให้ประชาชนที่เข้ามาในวัดได้รับความรู้มากมาย แต่ในสังคมปัจจุบันมีข้อจากัดหลายประการ เช่น
ภาระงานที่ต้องมีการแข่งขัน การจราจรที่แออัด ช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออานวย ฯลฯ ทาให้การเข้าวัดของ
คนไทยกลายเป็ น เรื่ อ งยากประชาชนห่ า งไกลจากวั ด มากขึ้ น ทุ ก ที ประกอบกั บ สภาพสั ง คมได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญมากขึ้น การศึกษาได้แยกตัวออก
จากวัด โดยตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาเอกเทศ มีครูเฉพาะทางเป็นผู้สอน ทาให้วัดลดความเป็นแหล่ ง
เรียนรู้ลง เยาวชนไทยขาดความใกล้ชิดกับวัดและพระสงฆ์เหมือนดังแต่ก่อน เคยมีการสารวจพบว่า
คนไทยเข้าวัดน้อยลง โดยร้อยละ 66 เข้าวัดแค่ปีละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 18 เข้าวัดเฉพาะในวันสาคัญ
ทางศาสนา และมีเพียงร้อยละ 2 ที่เข้าวัดทุกวัน
วัดเป็นที่รวมของสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ ซึ่งมี
ลั กษณะเป็ น งานทัศนศิล ป์ (Visual art) ที่สั ม ผั ส ได้ด้ว ยการมองเห็ น เช่น งานสถาปัตยกรรม
(Architecture) ได้ แ ก่ โบสถ์ วิ ห าร สถู ป เจดี ย์ ศาสนาการเปรี ย ญ กุ ฏิ งานประติ ม ากรรม
(Sculpture) ได้แก่ พระพุทธรูปในศาสนสถาน รวมไปถึงลวดลายปูนปั้นประดับหน้าบัญ ซุ้มประตู
หน้าต่างของศาสนสถาน และงานจิตรกรรม (Painting) ได้แก่ ภาพเขียนตกแต่งฝาผนังของศาสน
สถาน (ปรี ชา ขัน ทนั น ต์ : 2557) ซึ่งในงานพุทธศิลป์ดังกล่า วจะแสดงเนื้อหาเรื่ องราวเกี่ยวกับ
พระพุ ท ธศาสนา ประวัติ พระพุท ธเจ้ า พระธรรมค าสอน วรรณกรรมไทย คติ ค วามเชื่ อที่ ดีง าม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ในลักษณะศิลปะไทยแบบประเพณี (Thai traditional art)” นับเป็น
การบรรยายเรื่องราวเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้วยภาพที่คนไทยรู้จัก คุ้นเคย ทาให้ง่ายแก่การรับรู้ เข้าใจ
พุทธศิลป์จึงอยู่ในฐานะของสื่อการสอนที่สร้างความเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาอักษร นอกจากนี้ยังให้
ความสวยงาม ความเพลิดเพลินเชิงสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) ซึ่งนับเป็นการพัฒนาการรับรู้ของ
สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ทาให้เกิดความสมดุลระหว่าง EQ: Emotional Quotient IQ:
Intelligence Quotient ไปในขณะเดียวกัน พุทธศิลป์ตามวัดต่างจึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาขึ้น
เป็ น แหล่งเรี ยนรู้ (Learning resources) โดยทาให้ เป็นที่รวมข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ
ประสบการณ์ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ (Active learner) แสวงหาความรู้
และเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองได้ตามอัธ ยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (สุเทพ มีแจ่ม, 2555) ซึ่งแหล่งเรียนรู้มีหลาย
ประเภททั้งที่อยู่ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และทั้งที่เป็นไปตามธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่เกิด
จากมนุษย์สร้างขึ้น สรรพสิ่งที่อยู่ในวัดต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีมีจานวนมากและมีความหลากหลาย
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เพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดขึ้นตามวิถี
ชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการทางาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถ
เรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต ในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เป็น
การจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์ ทั้งที่เป็นสื่อ แหล่งความรู้ และบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ตาม
ความสนใจ ในลั ก ษณะของเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ตามความสนใจ ศั ก ยภาพ ความพร้ อ มและ
โอกาส (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2544)
จากความสาคัญของพุทธศิลป์ โดยเฉพาะพุทธศิลป์ของวัดหลวงระดับวรวิหารซึ่งได้รับการดู
และรักษาเป็นอย่างดี ซึ่งพุทธศิลป์เหล่านี้ได้สร้างขึ้นมาจาก ความรัก ความศรัทราในพระพุทธศาสนา
ของประชาชน ผ่านทักษะฝีมือของช่างผู้สร้างงาน และได้รับการสนับสนุนจากทั้งพระมหากษัตริย์และ
ประชาชน นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ส่งผลถึงความรู้ ความเข้าใจ การมีวิถีชีวิตร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข และความอยู่รอดอย่างยิ่งยืนของประเทศด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาหาแนว
ทางการพัฒ นางานพุทธศิลป์ของวัดในจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแหล่ งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของชุมชน
สนองตอบตามความต้องการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของประชาชนแต่ละคน
1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 จุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์
ในพระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรี แหล่งเรียนรู้คุณธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างงานสอดแทรกไว้ในงาน
พุทธศิลป์ ความเป็นแหล่งเรียนรู้งานพุทธศิลป์เชิงคุณค่า เป็นอย่างไร
1.2.2 แนวทางการส่งเสริมงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัยควรเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษา จุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
งานพุทธศิลป์ของพระอารามในจังหวัดนนทบุรี แหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างชื้น
งานสอดแทรกไว้ในงานพุทธศิลป์ ความเป็นแหล่งเรียนรู้งานพุทธศิลป์เชิงคุณค่า
1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษางานพุทธศิลป์ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 1) จุดมุ่งหมายของการสร้างพุทธ
ศิลป์ 2) สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ในพระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรี 3) แหล่ง
เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างสอดแทรกไว้ในงานพุทธศิลป์ 4) แหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์เชิง
คุณค่า 5) แนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร
1.4.2.1 วัดในจังหวัดนนทบุรี จานวน 190 แห่ง เลือกกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 แห่ง
เจาะจงเฉพาะที่เป็นพระอารามหลวง 6 แห่ง (Purposive sampling random) ได้แก่ 1) วัดปรมัยยิ
กาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท) 2) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท)
3) วัดบางไผ่ (พระอารามหลวงชั้นตรี ) 4) วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวงชั้นตรี ) 5) วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี) 6) วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท)
1.4.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ จานวน 23 คน โดยการสัมภาษณ์
อย่างเป็นทางการ (Formal Interview) ได้แก่ พระสงฆ์ 3 รูป ครู/อาจารย์ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่วัด 6 คน ไวยาวัจกร 2 คน หัวหน้าชุมชน/ผู้แทน 6 คน และประชาชนในชุมชนที่วัดตั้งอยู่
6 คน
1.4.2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
จานวน 6 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปกรรม 2 คน ด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 2 คน และด้านการศึกษา 2 คน
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
เป็นการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม
2560
1.4.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
เป็นการศึกษางานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 6 วัด
ได้แก่ 1) วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท) ตั้งอยู่ที่ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด
2) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท) ตั้งอยู่ที่ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมือง
นนทบุรี 3) วัดบางไผ่ (พระอารามหลวงชั้นตรี) ตั้งอยู่ที่ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง 4) วัด
บัวขวัญ (พระอารามหลวงชั้นตรี) ตั้งอยู่ที่ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี 5) วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี) ตั้งอยู่ที่ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี 6) วัดเขมาภิรตา
รามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท) ตั้งอยู่ที่ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี)
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
วัด หมายถึง สถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นพุทธสถาน ศาสนสถาน หรือธรณีสงฆ์ เป็นทั้ง
สถานที่อยู่ สถานที่ศึกษา ปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป ใน
การศึกษาครั้งนี้หมายถึง วัดหลวงในจังหวัดนนทบุรี จานวน 6 แห่ง เป็นพระอารามหลวงมหานิกาย
5 แห่ง ได้แก่ 1) วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตาบลเกาะเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด 2) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตาบลบางศรี
เมือง อาเภอเมืองนนทบุรี 3) วัดบางไผ่ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ) ตาบลบางรักพัฒนา
อาเภอบางบัวทอง 4) วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ) ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
นนทบุรี 5) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตาบลบางตลาด อาเภอปาก
เกร็ด นนทบุรี และพระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย 1 แห่ง ได้แก่ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
(พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร) ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี)
พุ ท ธศิ ล ป์ หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะที่ ช่ า งหรื อ ผู้ ส ร้ า งงาน สร้ า งสรรค์ ขึ้ น เพื่ อ รั บ ใช้
พระพุทธศาสนาอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดหลวงชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี จัดเป็นงานศิลปะแขนง
ทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานในวัด ได้แก่ โบสถ์ วิหาร
สถูป เจดี ย์ ซุ้ม ใบเสมา ศาลาการเปรีย ญ งานประติ มากรรม เป็ นการปั้น หล่ อ แกะสลั ก ได้แ ก่
พระพุทธรูปโดยเฉพาะที่เป็นพระประทาน ลวดลายประดับศาสนสถานทั่งที่เป็นแบบนูนต่า นูนสูง
ลอยตัว และงานจิตรกรรม ที่เป็นการเขียนภาพระบายสี เป็นภาพเขียนประดับ ตกแต่ง ศาสนสถาน
ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ ซึ่งมีรูปแบบอุดมคติ แสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
วรรณคดี คติความเชื่อ และนิทานพื้นบ้าน จัดเป็นงานศิลปะไทยแบบประเพณีนิยม เขียนด้วยสีฝุ่น ลง
รัก ปิดทอง
1) จุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ หมายถึง สิ่งที่ประชาชนหรือผู้อุปถัมภ์
รวมทั้งช่างหรือผู้สร้างงานพุทธศิลป์ ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นชื้นงาน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม อุทิศถวายเป็นกุศล รับใช้พระพุทธศาสนาตามที่เหมาะสม รวมทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้ตามอัธยาศัย
2) สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ในวัดชนิดวรวิหาร จังหวัด
นนทบุรี หมายถึง รูปแบบ ลักษณะของงานพุทธศิลป์ในปัจจุบัน ที่มีความรู้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรมคาสอน ชาดก พุทธสุภ าษิต คติธ รรม ที่ส่ งผลต่อความมี
คุณธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนิกชนที่ได้เข้าไปเรียนรู้จากพุทธศิลป์ตามอัธยาศัย
3) แหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างงานสอดแทรกไว้ในงานพุทธ
ศิลป์ หมายถึง การสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีรูปแบบ เนื้อหาสาระที่กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้ดูผู้ชมรับรู้สิ่งที่ดี
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งาม แบบอย่าง คติเตือนใจในการดาเนินชีวิต ที่ช่างหรือผู้สร้างงานต้องการที่จะสื่อให้เกิดการรับรู้
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ผ่านทางงานพุทธศิลป์ของวัด
4) แหล่ ง เรี ย นรู้ จ ากงานพุ ท ธศิ ล ป์ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า หมายถึ ง การรั บ รู้ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
คุณประโยชน์ทางใจของงานทัศนศิลป์ด้านเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และด้าน
ความสวยงามในรู ป แบบ รู ป ร่ า งรู ป ทรง ของงานพุ ท ธศิ ล ป์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น งานสถาปั ต ยกรรม งาน
ประติมากรรม และงานจิตรกรรม
5) แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง งานพุทธศิลป์ของวัดหลวงระดับวรวิหารใน
จังหวัดนนทบุรี ทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม และจิตรกรรม ที่ส่งเสริมหรือสนองตอบการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยเป็นที่รวมของข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีการ
ดาเนินชีวิต ที่คนในชุมชนสังคมร่วมกันสร้างขึ้ นเป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ใน
ลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งเสริมลักษณะของความเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1.6 ประโยชน์ของงานวิจัย
เมื่องานวิจัยสาเร็จจะเกิดประโยชน์ ดังนี้
1.6.1 นิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้จากงานพุทธศิลป์ของวัดในจังหวัด
นนทบุรีอย่างมีความหมาย ตามอัธยาศัย
1.6.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านพุทธศิลป์ ที่ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ได้ตามศักยภาพ
การเรียนรู้ของแต่ละคน สนองตอบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.6.3 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ไ ปเป็ น พื้ น ฐานต่ อ หน่ ว ยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อการกากับดูแล ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้
2.4 ทฤษฎีการรับรู้
2.5 ทฤษฎีการมองเห็น
2.6 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลป์
ความหมายเชิงภาษา คาว่าพุทธศิลป์ (Buddhist art) ในเชิงภาษา คาว่า พุทธ หมายถึง ผู้รู้
ผู้มีปัญญา ผู้ที่รู้ดีแล้ว ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบาน ในขณะที่ คาว่า ศิลป์หรือศิลปะ หมายถึง งานฝีมือ งาน
ช่าง รวมทั้งสิ่งของที่นามาแสดงที่เป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ เป็นศิลปะการ
กระท าที่ส ร้ างขึ้ น เป็ น ผลงานศิล ปกรรมโดยมือมนุษย์ที่ เป็น ช่างหรือเป็นผู้ ส ร้างสรรค์ ชิ้นงานจาก
ประสบการณ์สุนทรียภาพ (Aesthetic experience) และจินตนาการ (Imagination) จนเป็นผลงาน
ศิลปะที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบศิลปะไทยตามแบบประเพณีนิยมหรือ
แบบศิลปะไทยประยุกต์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกในความงดงาม ความพึงพอใจ ความประทับใจ
ของพุทธศาสนิกชน เมื่อรวมกันเป็นคาว่า พุทธศิลป์ จึงหมายถึง งานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้
งานทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งที่เป็นงาน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยไม่
เลือกว่าจะเป็นพุทธศาสนาลัทธิมหาญาณหรือเถรวาท (ปรีชา ขันทนันต์, 2557) นอกจากนี้ยังมี
ความหมายอื่น ๆ ซึ่งก็เป็นไปในทางเดียวกันดังนี้
พุทธศิลป์ เป็นงานวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ประเภททัศนศิลป์ (Visual Art) เป็นงานศิลปะที่
รับรู้ด้วยการมองเห็นทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ประยุกต์ศิลป์ ที่สร้างขึ้น
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นจริยพฤติกรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความ
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ศรั ท ธา เชื่ อ มั่ น ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตนทั้ ง ทางกาย วาจา ใจ ด ารงอยู่ ใ นแนวทางที่ ดี ง ามตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ปัจจุบันเรียกกันว่าการดาเนินชีวิตตามวิถีพุทธ
งานพุ ท ธศิ ล ป์ จึ ง เป็ น ผลงานศิ ล ปะที่ ช่ า งหรื อ ผู้ ส ร้ า งงานรวมทั้ ง ประชาชนโดยเฉพาะ
พุทธศาสนิกชนร่วมแรงร่วมใจกันในด้านต่าง ๆ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงถึงความศรัทราเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่นต่อพระพุทธศาสนา ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความเป็นวัด ความเป็นศาสนสถาน จัดเป็น
งานศิลปะแขนงทัศนศิลป์ (Visual Art) ที่ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้างหรือศาสน
สถานในวัด ได้แก่ โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ ศาลาการเปรียญ ฯลฯ งานประติมากรรมที่เป็นการปั้น
หล่อ แกะสลัก ด้วยวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ พระพุทธรูป เทพเจ้า สัตว์ป่าหิมพานต์ รวมทั้งประติมากรรม
ตกแต่งศาสนสถาน และงานจิตรกรรม ที่เป็นการเขียนภาพ การวาดภาพ ได้แก่ ภาพเขียนประดับศาสน
สถานทั้งที่เป็ น งานจิตรกรรมฝาผนัง ภาพลายรดน้า ฯลฯ งานพุทธศิล ป์เหล่านี้มีรูปแบบอุดมคติ
(Idearistic Art) แสดงเนื้อหาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ วรรณคดี คติความเชื่อ และ
นิทานพื้นบ้าน จัดเป็นงานศิลปะไทยแบบประเพณีนิยม (Thai traditional art) ที่เขียนด้วยสีฝุ่น ลง
รัก ปิดทอง นอกจากนี้ พระธรรมโกษาจารย์ หรือพุทธทาสภิกขุ (2554) ยังได้อธิบายสรุปความหมาย
เกี่ยวกับพุทธศิลป์ไว้ว่า “สุดยอดของศิลปะนั้น เป็นเรื่องดารงชีวิตจิตใจให้อยู่เ หนือความทุกข์ นี่เป็น
ศิลปะสูงสุดในพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นศิลปะของชาวพุทธ ในการที่ช่วยกันปลดเปลื้องความทุกข์
ในทางจิ ตใจ หรื อปั ญหาสั งคม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องทางวัตถุ ศิล ปะของชาวพุทธเลย
กลายเป็นเรื่อง โบสถ์เจดีย์และพระพุทธรูปสวย ๆ ”
2.1.2 ความสาคัญของพุทธศิลป์
วัดเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะวิทยาการที่ชาวบ้านจากชุมชนรอบ ๆ วัดหรือแม้จากสถานที่
ห่างไกลได้เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาวิทยาการแขนงต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษาพระธรรม โดยมีพระสงฆ์
เป็นที่พึ่งทางใจในยามมีทุกข์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสาหรับนักท่องเที่ ยวต่างชาติด้วย
นอกจากนี้ วั ด ยั ง มี ค วามส าคัญ ในฐานะเป็น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม และประเพณี ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มีโบราณวัตถุและโบราณสถานอันงดงาม และมีคุณค่า
ทางศิลปะ ด้วยเหตุที่วัดยังคงมีความสาคัญทั้งต่อคนไทยในฐานะเป็นที่พึ่งทางใจ และต่อนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวแล้ว วัดจึงควรได้รับการดูแลรักษาให้มี
ความสะอาด และปราศจากภัยสังคมจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาอาศัยวัด และก่อความเดือดร้อนราคาญ
แก่ผู้คนที่เข้าวัดเพื่อแสวงหาความสงบ หรือเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี สามารถ มังสัง
(2557)
งานพุทธศิลป์ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ เป็นส่วนสาคัญของวัดหรือพุทธสถาน โดยทั่วไปจะกล่าว
รวมไปกับวัด ดังที่พุทธะ (2559) กล่าวว่า “วัดเป็นสถานที่ที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ในการสร้าง
วัดจะมีทั้งพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์ เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ไปจนถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธา

20
ร่วมกันสร้างและรักษา ทานุบารุง ซึ่งนอกจากจะมีพระภิกษุสงฆ์อาศัยหรือจาวัดอยู่ เพื่อกิจปฏิบัติหรือ
ทาหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ที่พึงกระทาเป็นศาสนกิจแล้ว ยังมีพระพุทธรูป พระอุโบสถ พระวิหาร พระ
เจดีย์ ศาลา ฯลฯ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมที่เรียกว่าพุทธศิลป์ (Buddhism art) เป็นองค์ประกอบของวัด
ที่ทาให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเคารพ ศรัทราเชื่อถือในพุทธสถานมากยิ่งขึ้น เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม ที่ประชาชนได้กราบไหว้บูชา เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ชาติไทย นอกจากนี้ยังมีประเด็นสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1.2.1 ความเป็นปูชนียวัตถุและโบราณวัตภุ (archaeology site) เป็นสิ่งที่มีสถานภาพ
เป็นอสังหาริ มทรัพย์โดยอายุหรือลักษณะแหล่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
อสังหาริมทรัพย์ที่นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี รวมถึง
สถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวั ติศาสตร์ด้วย (พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพ .ศ, 2504 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ, 2535)
2.1.2.2 ความเป็นปูชนียสถาน (Sanctuary) เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานสิ่งสาคัญอันควรแก่
การนับ ถือ และการเคารพบูช าในพระพุทธศาสนา คือ พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระอัฐิ ธ าตุของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งนิยมสร้างขึ้นเป็น 2 ประเภท คือ พระสถูปเจดีย์ และพระมหาธาตุเจดีย์ ที่สร้างขึ้น
เพื่อถวายไว้เป็นพุทธานุสรณ์ ที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทของ
โบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานที่มี/ไม่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 2) ประเภทที่
มีการขึ้นทะเบียน ได้แก่ โบราณสถานโบราณที่ขึ้น/ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
2.1.2.3 ความเป็นโบราณสถาน (archaeological site) เป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์ (ช่าง)
สร้างขึ้นที่นาเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างจิตสานึกถึงการสร้างบ้านเมืองของบรรพ
บุรุษ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ โบราณคดี รวมถึงสถานที่ที่เป็น
แหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ หรือเนินดินที่มีความสาคัญ มีร่องรอย
กิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ เช่น ปราสาทหินปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วัดหรือวังต่าง ๆ
เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ วังจัน-เกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
2.1.2.4 ความเป็นโบราณวัตถุ (Antiquities) สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซาก
มนุษย์หรือซากสัตว์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ
ของสังหาริมทรัพย์นั้น เช่น เครื่องปั้นดินเผา ขวานหิน ลูก ปัด เครื่องมือเหล็ก เป็นต้น เป็นประโยชน์
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
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2.1.3 ประเภทของงานพุทธศิลป์
งานพุ ท ธศิ ล ป์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ป ระชาชนร่ ว มกั น สร้ า งขึ้ น โดยผู้ มี ค วามรั ก ความศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา มีหลายแบบหลายประเภท เช่น
2.1.3.1 พุทธศิลป์แขนงสถาปัตยกรรมกรรม เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตวัดโดยเฉพาะ 1) พระอุโบสถ ซึ่งถือว่าเป็นพุทธสถานที่สาคัญและศักดิ์สิทธิ์ (พุทธะ,
2559) ใช้ เ ป็ น สถานที่ เ ฉพาะส าหรั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ท าสั ง ฆกรรม ค าว่ า “อุ โ บสถ” มี ค วามหมาย
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาใน 4 ลักษณะ คือ (1) หมายถึงวันพระ ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์และคฤหัสถ์
มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟังธรรม (2) หมายถึงการแสดงพระปาฎิโมกข์ของพระสงฆ์ตาม
พระธรรมวินัยทุก 15 วัน (3) หมายถึงการรักษาศีลแปดของฆราวาสในทุกวันพระ (4) หมายถึง
สถานที่ซึ่งพระสงฆ์ทาสังฆกรรมร่วมกัน ดังนั้นคาว่า อุโบสถ จึงเป็นการรวมเอาความหมายของ
พิธีกรรมมาใช้เรียกสถานที่ที่ใช้ทาพิธีกรรมเหล่านั้น ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าโรงพระอุโบสถ ต่อมาเรียกให้สั้น
เข้าว่าพระอุโบสถหรือโบสถ์ ในยุคต้น ๆ มีขนาดเล็ก บางแห่งจุพระสงฆ์ได้ไม่เกิน 10 รูป ซึ่งแตกต่าง
จากสมัยปัจจุบันที่มีขนาดใหญ่ และมีการประดับตกแต่งจนดูสง่ามรองรับผู้เข้ามาทาพุทธพิธีได้จานวน
มากขึ้น 2) พระวิ หารหรื อวิห าร (สารานุกรมเสรี , 2561) เป็ นการก่อ สร้ างอาคารที่ ใช้เ ป็น ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า มักจะสร้างคู่กับพระอุโบสถ แต่ไม่มีวิสุ
งคาม (ใบเสมา) เหมือนพระอุโบสถ วิหารมีหลายแบบ เช่น 1) วิหารคด เป็นวิหารที่สร้างไว้ตรงมุม
กาแพงแก้วของอุโบสถ โดยมากจะมี 4 มุม และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายใน 2) วิหารทิศ เป็นซุ้ม
วิหารที่สร้างยื่นออกจากองค์พระสถูปเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน หรืออาจจะสร้างไว้ตรงมุมของฐานก็ได้ 3) วิหาร
ยอด เป็นวิหารที่มียอดเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น วิหารยอดเจดีย์ วิหารยอดปรางค์ 3) วิหารหลวง เป็น
วิหารที่มีด้านท้ายเชื่อมต่อกับพระสถูป /เจดีย์หรือพระปรางค์ 3) เจดีย์หรือสถูป เป็นสิ่งก่อสร้างใน
พุทธศาสนาเป็นงานพุทธศิลป์ที่พบได้ทั่วไปในวัดต่าง ๆ เจดีย์ เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเป็นที่เคารพ
บูชาระลึกถึง มีทั้งที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป บรรจุพระสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ลู กหลานได้เคารพสักการบูชา ถือกันว่ามีบุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้เพื่อเป็นที่
สักการะของมหาชนที่เรียกว่า ถูปารหบุคคล ได้แก่ พระสัมมา- สัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระ
อรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิ์
2.1.3.2 พุทธศิลป์แขนงประติมากรรม เป็นงานพุทธศิลป์ที่เกิดจากปั้ น แกะสลัก
หล่อ ด้วยวัสดุต่าง ๆ ให้เป็นรูปร่างรูปทรง 3 มิติ ที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระ
พุทธองค์ ฯลฯ ทั้งที่เป็นงานประติมากรรมแบบนูนต่า (Base relife) นูนสูง (High relife) ที่มักจะทา
เป็นลวดลายประดับสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าบัน บานประตู หน้าต่าง ผนังพระอุโบสถ
ด้า นนอก ผนั ง กาแพง ฯลฯ และประติม ากรรมแบบลอยตั ว (Round relife) ที่มั ก จะท าเป็ น
พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพต่าง ๆ ตุ๊กตา ภาชนะดินเผา ตลอดจนถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะที่
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แตกต่างกันออกไปตามสกุลช่างของแต่ละท้องถิ่นที่มีทัศนะและทั กษะฝีมือแตกต่างกันไปตามคตินิยม
ในแต่ละยุคสมัย โดยทั่วไปแล้วเรามักจะรู้ลักษณะของสกุล ช่างที่เป็นรูปแบบของงานศิลปะที่เกิดขึ้น
ตามสมัยต่าง ๆ โยเฉพาะในประเทศไทยจะศึกษาจากลักษณะของพระพุทธรูป เนื่องจาก เป็นงานที่มี
วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีการจัดสร้างอย่างสุดฝีมือ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเคารพ
ศรัทธรา แสดงออกเป็นชิ้นงานที่มีความประณีตบรรจง ซึ่งผู้สร้างมักเป็นช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญที่สุดใน
ท้องถิ่นหรือในยุคสมัยนั้น (สารานุกรมเสรี, 2561) นอกจากนี้พระพุทธรูป ยังถือเป็นพุทธสัญลักษณ์
สิ่งแทนพระพุทธเจ้า ที่กระตุ้นให้ผู้พบเห็นระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า เกิดความศรัทราเชื่อถื อ ที่มีผลไป
ถึงจริ ย พฤติกรรมที่พึงปฏิบั ติต่อบุ คคลและสิ่ งแวดล้ อมด้ว ย นอกจากนี้ พุทธสั ญลั กษณ์ยังเป็นสิ่ ง
เตือนใจให้ได้เจริญพุทธานุสสติ ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระคุณธรรมต่าง ๆ ของ
พระองค์ เช่น ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ ผู้ละกิเลสได้เป็น อรห (ผู้ไกลจากกิเลิศทั้งมวล) ทรงมีความเพียบพร้อม
ไปด้วยวิชชาและจรณะ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้าเลิศ ทรงมีพระเมตตาและเกื้อกูลประโยชน์สุข
ต่อมนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งปวง เมื่อพุทธศาสนิกชนได้พบเห็นพระพุทธรูป ณ สถานที่ใด ๆ ย่อมเป็น
เครื่องกระตุ้นเตือนและเป็นแรงจูงใจให้ประพฤติธรรมได้เสมอ (ชวพงษ์ ชานิประศาสน์, 2559)
2.1.3.3 พุ ท ธศิ ล ป์ แ ขนงจิ ต รกรรม เป็ น งานพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ เ ป็ น ภาพเขี ย นที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบอย่างของสกุลช่างไทยที่เป็นแบบประเพณีนิยม (Thai traditional Art) ที่แตกต่างจากศิลปะของ
ชนชาติอื่นอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีอิทธิพลทางศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่ก็ดัดแปลง คลี่คลาย ตัด
ทอน ตกแต่งเพิ่มเติมจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้อย่างสวยงาม ลงตัว โดยมีวิวัฒนาการ
ทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างงานมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันและสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกใน
อนาคต จิตรกรรมฝาผนังของไทย (Mural Painting) มีรูปแบบเป็นลักษณะอุดมคติที่แตกต่างหรือ
เหนือไปจากของจริงตามที่มองเห็นกันโดยทั่วไป โดยภาพรวมจัดเป็นงานเป็น 2 มิติ โดยนาสิ่งใกล้ไว้
ตอนล่างของภาพ สิ่งที่อยู่ไกลจะเขียนไว้ตอนบนของภาพ ในอดีตมีการใช้สีน้อย หรือใช้สีเดียวใน
ลักษณะของสี เอกรงค์ (Monochrom) ต่อมามีการใช้ใช้สีมากขึ้นเป็นแบบสีพหุรงค์ (Pyrechrom)
จิตรกรรมฝาผนังของไทย เป็นวิจิตรศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มี
คุณค่าทางศิ ล ปะ และเป็ น ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ เกี่ยวกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ ตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกาย การเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ ของแต่ละ
ยุคสมัย งานจิตรกรรมฝาผนังของไทยมีวิวัฒนาการทางลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมที่ปรากฏใน
ปัจจุบันทั้งที่เป็นจิตรกรรมแบบไทยประเพณี จิตรกรรมไทยผสมกับศิลปะตะวันตก จิตรกรรมร่วมสมัย
สมชาติ มณีโชติ (2529) กล่าวถึงงานจิตรกรรมฝาผนังว่าเป็นศิลปะประจาชาติอีกแบบที่สามารถใช้
เป็นประจักษ์พยาน แสดงถึงวัฒนธรรมของชาติ วิวัฒนาการความเจริญของชาติไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
ที่ช่างในช่วงเวลานั้นบรรจงถ่ายทอดเป็นเนื้อหาเรื่องราวและสุนทรียรสที่เต็มไปด้วยความประสาน
กลมกลืนได้อย่างดีเยี่ยม
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2.2. ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี (รัตนา ศิริพูล, 2543) เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี จังหวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา จึงมีคูคลองน้อยใหญ่
มากมาย จากประวัติของวัดหลายแห่ง แสดงให้เห็นว่านนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี อยุธยา เป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ในช่วงปี พ.ศ. 1893
ถึง พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอานาจที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาชาติ จนนับได้
ว่านนทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติ บริเวณนี้แต่เดิมตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่ง
เป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น และได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรีในปี พ.ศ. 2092 ในรัชกาล
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2091-2111) บ้านตลาดขวัญเป็นดินแดนที่
อุดมสมบูรณ์ เป็นสวนผลไม้ที่มีชื่อแห่งหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาค้าขาย
และเจริญสัมพันธไมตรี กับกรุงศรีอยุธยา ต่างก็ได้บันทึกเอาไว้ดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการ
เดินทางของลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศส (สันท์ ท. โกมลบุตร, 2510) ที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ความว่า “สวนผลไม้ที่บางกอกนั้น (หมายถึงกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ) มีอาณาบริเวณ
ยาวไปตามชายฝั่งแม่น้า โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ (Talacoun) ทาให้
เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา” ในปี พ.ศ. 2179
พระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2173-2199) โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัด
ท้ายเมืองไปทะลุวัดเขมา เพราะแต่เดิมนั้นแม่น้าเจ้าพระยาไหลวกเข้าแม่น้าอ้อมมาทางบางใหญ่วกเข้า
คลองบางกรวยข้างวัดชลอ มาออกหน้าวัดเขมา เมื่อขุดคลองลัดแล้ว แม่น้าก็เปลี่ยนทางเดิน โดยไหล
เข้าคลองลัดที่ขุดใหม่ กลายเป็นแม่น้าเจ้าพระยาใหม่ดังปัจจุบันนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2208 สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2091-2111) ทรงเห็นว่า แม่น้าเปลี่ยนทางเดินใหม่นั้น
ทาให้ข้าศึกประชิดพระนครได้ง่าย จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้าอ้อม และโปรด
เกล้าฯให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้าอ้อมด้วย ดังมีศาลหลักเมืองปรากฏอยู่ นอกจากป้อมที่ปาก
แม่น้าอ้อมแล้วเข้าใจว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงจะได้มีการสร้างป้อมไม้เอาไว้ที่บริเวณวัดเฉลิมพระ
เกียรติในปั จจุบัน เพราะปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวง เดอ ชัวซีย์ ผู้ซึ่ง
เดินทางร่วมมากับคณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชเมื่อปีพ.ศ.2228 ว่า “เช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทาด้วยไม้ 2 ป้อม ป้อมหนึ่ง ยิงปืน
เป็น การคานั บ 10 นั ด อีกป้อมหนึ่ งยิง 8 นัด ที่มีแต่ปืนครกเท่านั้น ดินปืนดีมากทีเดียว ป้อมทาง
ขวามือเรียกป้อมแก้ว และป้อมทางซ้ายมือเรียกป้ อมทับทิม ณ ที่นี้เจ้าเมืองบางกอกก็กล่าวคาอาลา
และอ้างเหตุว่าได้ควบคุมเรือขบวนมาส่งจนสุดแดนที่อยู่ในความปกครองของเมืองบางกอกแล้ว แล้วก็
ลาท่านราชทูตกลับไป และในปี พ.ศ. 2230 เมื่อลาลูแบร์เป็นราชทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุง
ศรี อยุ ธยา ได้กล่ าวถึงป้ อมไม้แห่ งนี้ ไว้ด้ว ย โดยที่เขียนเป็นแผนที่เอาไว้อย่างชัดเจนตามหลั กฐาน
ดั ง กล่ า ว จึ ง เข้ า ใจว่ า ป้ อ มแก้ ว คงตั้ ง อยู่ ณ บริ เ วณตลาดแก้ ว ส่ ว นป้ อ มทั บ ทิ ม เข้ า ใจว่ า คงตั้ ง อยู่

24
ณ บริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2394-2411) โปรดเกล้าฯให้ย้ายเมือง
นนทบุรีไปตั้งที่ปากคลองบางซื่อ บ้านตลาดขวัญ และในสมัยรัชกาลที่ 5 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.
2411-2453) โปรดเกล้ า ฯ ให้ ตั้ ง ศาลากลางของเมื อ งขึ้ น ที่ ป ากคลองบางซื่ อ ฝั่ ง ซ้ า ยของแม่ น้ า
เจ้ าพระยา จนถึง ปี พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ 7 (ครองราชย์
ระหว่าง พ.ศ. 2468-2477) โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลากลางมาตั้งที่ราชวิทยาลัย บ้านบางขวาง ตาบล
บางตะนาวศรี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองฝึกอบรมกระทรวงมหาดไทย ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ยุ โ รปตั ว อาคารประดั บ ด้ ว ยไม้ ฉ ลุ ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าเจ้ า พระยา กรมศิ ล ปากรได้ ขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น
โบราณสถาน และในปั จจุ บั น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายที่ทาการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล มีเนื้อที่ประมาณ 622.303
ตารางกิโลเมตร มีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน แบ่งเขตการ
ปกครองแบ่งออกเป็น อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอ
บางบัวทอง และอาเภอไทรน้อย ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดนนทบุรีมีทั้งประเพณีการทาบุญ
ตักบาตรพระร้อยแปด เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานแล้วในอาเภอบางกรวย โดยจัดขึ้น
ตามลาน้าในคลองบางกอกน้อย ซึ่งได้ร่วมกันจัดขึ้น 4 วัด คือ วัดไทยเจริญ วัดบางไกรนอก วัดอุทยาน
และวั ด บางไกรใน งานสงกรานต์ ข องชาวมอญ อ าเภอปากเกร็ ด ที่ เ กาะเกร็ ด มี ข บวนแห่ แ ละ
การละเล่นต่าง ๆ แบบมอญ งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองนนท์ จัดขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือน
เมษายน - ต้นมิถุนายน บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางหลังเก่า อาเภอเมือง มีการจาหน่ายผลไม้ ไม้
ดอก ไม้ประดับของนนทบุรี เช่น ทุเรียน มังคุด กระท้อน มะไฟ มะม่วง ฯลฯ งานวัฒนธรรมสองฝั่ง
เจ้าพระยาใต้ฟ้านนท์ เป็นงานวัฒนธรรมประจาปีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนมีนาคม –
ต้นเดือนเมษายน ณ บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ในการจัด
งานนี้มีการแสดงสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทุกอาเภอ (OTOP) มีงานแสดงแสงเสียงของ
จังหวัด และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ประเพณีรามอญ เป็น นาฏศิลป์ที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของชาว
มอญที่ยังคงจัดสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ ลูกหลานมอญรุ่นหลังยังคงได้รับการถ่ายทอดศิลปะมอญนี้ไว้
ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ปากเกร็ด พระประแดง และที่ปทุมธานี เห็นได้จากยังมีผู้ที่รามอญได้
จานวนมาก ซึ่งรวมทั้งวงปี่พาทย์มอญที่บรรเลงประกอบการราก็ยังคงมีอยู่หลายวงเช่นกัน
2.2.1 วัดในจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi) พินเยนทรนาถ เชาธุรี (2541: 80) ได้
กล่าวถึงความเป็นมาของกาเนิดวัดในพุทธศาสนาว่า...เชตวนารามที่มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะแห่งกรุง
สาวัตถี...หรือปุพพารามวิหารที่นางวิสาขาสร้างถวาย กล่าวกันว่าเป็นห้องพักสาหรับภิกษุอาศัย มีมาก
ถึง 1,000 ห้อง ต่อมาสมัยหลังพุทธกาลเมื่อมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น ทาให้บริเวณเหล่านี้เกิดเป็นที่
ชุ ม นุ ม ของเหล่ า พระสงฆ์ แ ละคฤหั ส ถ์ ต่ อ มามี พ ระภิ ก ษุ บ างรู ป สมั ค รใจที่ จ ะอยู่ พ านั ก เพื่ อ ดู แ ล
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บารุงรักษาสังเวชนียสถานเหล่านั้น ทั้งมีผู้ศรัทธาสร้างที่พักกุฎีสงฆ์ถวายแด่พระภิกษุเหล่านั้น สถานที่
แห่งนี้ในที่สุดได้กลายเป็น “วัด” ที่สมบูรณ์แบบสืบทอดต่อกันมา และเป็นแบบอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
ดังปัจจุบัน ซึ่งวัดได้กลายเป็นศูนย์กลางเป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) โดยเฉพาะความรู้
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไปในที่สุด
ประเภทต่าง ๆ ของวัด
วัดกับสานักสงฆ์ แตกต่างกัน คือ วัดจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ที่นิยมเรียกกัน
ทั่วไปว่าฝังลูกนิมิตแล้ว สานักสงฆ์นั้นยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพียงแต่เป็นที่พักพระภิกษุ
เท่านั่น แต่ชาวบ้านบางกลุ่มยังเรียกว่าวัด ในขณะที่จาแนกตามความเป็นวัดราษฎร์กับวัดหลวง พบว่ า
มีความแตกต่างกัน โดยวัดหลวง เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือมีผู้อื่นสร้างให้แล้วถวายเป็น
วัดหลวงอยู่ในพระราชอุปการะของพระเจ้าแผ่นดิน เสด็จไปถวายผ้าพระกฐินหรือพระราชทานให้ผู้อื่น
ไปถวาย ในขณะที่วัดราษฎร์ เป็นวัดที่ราษฎรร่วมกันสร้างขึ้น ในอดีตความเป็นวั ดราษฎร์กับวัดหลวง
จะส่งผลต่อรูปแบบของงานพุทธศิลป์และการการดูแลรักษาโดยวัดหลวงจะได้รับความสนใจมากกว่า
แต่ในปัจจุบันวัดราษฎร์บางวัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือกลับมีความโดดเด่นมากกว่า
พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง
หรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้ สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎร
สร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจานวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง
แต่เดิมนั้นยังไม่มีการจัดแบ่งพระอารามหลวงอย่างเป็นทางการ เพียงแต่มีการจัดแบ่งพระอารามหลวง
ออกเป็นหลายชั้นตามความรู้สึกหรืออาศัยการคาดเดาตามสถานการณ์ เช่น ดูจากการพระราชทาน
เทียนพรรษาขี้ผึ้งหรือไม้เล่มเดียวหรือมากกว่านั้น หรือดูจากการบรรดาศักดิ์ที่พระราชทานแก่เจ้า
พนักงานผู้คุมเลกข้าพระ เป็นต้น หลังจากนั้น กระทรวงธรรมการร่วมกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ได้จัดระเบียบพระอารามหลวงเพื่อประมาณค่าบารุงวัดหลักจากเลิกเลขวัด แต่ไม่ได้นามาใช้เป็นเกณฑ์
ในการจัดระเบียบพระอารามหลวง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดระเบียบพระอารามหลวงขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยวัดที่จัดว่าเป็น
พระอารามหลวง ต้องเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดิน พระราชินี พระยุพราช ทรงสร้าง ทรงปฏิสังขรณ์เป็น
ส่วนพระองค์หรือทรงในนามท่านผู้อื่น รวมทั้งพระอารามที่พระบรมวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาท
ผู้ใหญ่สร้างปฏิสังขรณ์ทรงรับไว้ในการดูแลอุปถัมภ์ ซึ่งต่ อมาภายหลังมีความหมายรวมถึงวัดราษฎร์ที่
ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ แล้วทรงพิจารณาเห็นสมควรยกย่องเป็นพิเศษก็ทรงรับไว้เป็นพระ
อารามหลวงด้วย
การจัดระดับพระอารามหลวง การจัดลาดับชั้นของพระอารามหลวง เริ่มมีขึ้นในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2458 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด
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ระเบียบแบ่งชั้นพระอารามหลวงออกเป็นสามชั้น แต่ละชั้นยังแยกระดั บออกไปอีกหลายระดับ โดยมี
สร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะดังนี้
1. พระอารามหลวงชั้นเอก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1.1 ราชวรมหาวิหาร
1.2 ราชวรวิหาร
1.3 วรมหาวิหาร
2. พระอารามหลวงชั้นโท แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
2.1 ราชวรมหาวิหาร
2.2 ราชวรวิหาร
2.3 วรมหาวิหาร
2.4 วรวิหาร
3. พระอารามหลวงชั้นตรี แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
3.1 ราชวรวิหาร
3.2 วรวิหาร
3.3 สามัญ (ส่วนใหญ่จะต่อท้ายด้วยคาว่า พระอารามหลวง)
ในขณะเดียวกัน พุทธะ (2551) ได้กล่าวถึงพระอารามหลวงว่า แบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ
1. พระอารามหลวงชั้นเอก หมายถึง วัดที่มีเจติยสถานสาคัญ เป็นวัดที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือ
วัดที่มีเกียรติอย่างสูง มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ขึ้นไป
2. พระอารามหลวงชั้นโท หมายถึง วัดที่มีเกียรติ มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะสามัญขึ้นไป
3. พระอารามหลวงชั้นตรี หมายถึง วัดที่มีเกียรติหรือวัดสามัญ เจ้าอาวาสเป็นพระครูชั้ นสูง
ขึ้นไป
เมื่ อ แบ่ ง ตามฐานั น ดรศั ก ดิ์ พระอารามหลวงแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 4 ชนิ ด คื อ 1) ชนิ ด ราช
วรมหาวิหาร หมายถึง พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้าง
หรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่ วนพระองค์ โดยที่สิ่งปลู กสร้างนั้นมีขนาดใหญ่โตสมพระเกียรติ 2) ชนิด
วรมหาวิหาร ลักษณะเดียวกับชนิดราชวรมหาวิหาร แต่มีความสาคัญน้อยกว่า 3) ชนิดราชวรวิหาร
หมายถึง พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์
เป็น การส่ วนพระองค์ 4) ชนิ ดวรวิหาร หมายถึง พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชิ นี
สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานเป็นเกียรติแก่ผู้อื่น
ในจังหวัดนนทบุรีมีทั้งที่เป็นวัดราษฎร์และวัดหลวงโดยรวมจานวนรวม 190 วัด ในการวิจัย
ครั้ งนี้ เ ป็ น การศึกษาพุทธศิ ล ป์ ของวัดหลวงในจังหวั ดนนทบุรี ซึ่ งพุทธศิล ป์ได้ รับการอนุรั กษ์ดูแ ล
มากกว่าวั ดราษฏร์ จานวน 6 แห่ง ประกอบด้วยวัดในมหานิกาย 5 แห่ง และวัดในธรรมยุตินิกาย
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1 แห่ง ดังนี้ 1) วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) เป็นพระอารามหลวง
ชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด นนทบุรี 2) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนท่าน้านนท์ -วัดโบสถ์ดอนพรหม ตาบลบางศรี
เมือง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 3) วัดบางไผ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตาบล
บางรักพัฒนา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุ รี 4) วัด
บัวขวัญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบาง
กระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ใกล้คลองประปาเขตติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย 5) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ) ที่ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์
ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6) วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นพระอาราม
หลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนพิบูลสงคราม ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เป็นพระอารามหลวง สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย
พุท ธศิ ลป์ เ ป็ น แหล่ งรวมวิท ยาการที่ สาคั ญ สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ข องโลกส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น งาน
สถาปัตยกรรม ที่สร้างด้วยวัสดุที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดีจนได้รับการยกย่องขึ้น
เป็นมรดกโลก ดังที่ มนตรา เสี้ยวเส็ง (2551) กล่าวว่า พุทธวิหารโบโรบุดุร์ (Borobudur) หรือ บรม
พุทโธ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของพุทธศาสนิกชน อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ที่มี
ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ หลั่งไหลมาสักการะพุทธวิหารเก่าแก่แห่งนี้ไม่ขาดสาย เพราะนอกจากจะมี
ประวัติในการก่อสร้างที่ยาวนานกว่า 60 ปีแล้ว ภายในองค์วิหารยังอุดมไปด้วยพระพุทธรูปที่แกะสลัก
จากหินและมีจิตรกรรมฝาผนัง สะท้อนเรื่องราวพุทธจริยศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ที่ถือเป็นปัญญาวุฒิ
สาคัญของพระพุทธศาสนา การเข้าไปศึกษาเรื่องราวจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารบรมพุทโธ ได้
ช่วยโน้มนาจิตใจของผู้คนให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้ทรงสอน
ไว้ (ธรรมานุวัติ) โดยเฉพาะเรื่องศีล สมาธิและปัญญา นอกจากวิหารบรมพุทโธแล้ว สถานที่ที่ได้รวม
เอาสรรพวิทยาการต่าง ๆ ของพุทธศาสนายังมีอยู่อีกมากมาย อาทิเช่นที่ถ้าอชันตา (Ajanta) แอลโล
ร่า (Ellora) บาจัน (Barjan) กาลา ที่ประเทศอินเดีย หรือเมืองอนุราธปุระ เมืองที่เป็นมรดกโลกที่มี
อายุมากกว่า 2,500 ปี หรือที่เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) ที่ประเทศศรีลังกา เป็นต้น
การจัดวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับกันว่ามีความเก่าแก่ในภาคพื้นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา
ยาวนาน รวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามแปลกตา เป็นที่น่าสนใจของคนทั่วโลก ทาให้มีคนจาก
ประเทศต่าง ๆ หลั่งไหลกันเข้ามาอย่ามากมายส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ การท่องเทีย่ วชื่นชมสิ่งแวดล้อมของวัดเกิดการเรียนรู้ ไปในขณะเดียวกัน ดังที่ อารีย์ นัยพินิจ
และคณะ (2556: 38) ที่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดโดยพบว่านักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาในเทศกาล และวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา นั้นจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกั บ
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การเจริญจิต อาทิ การตักบาตร ถวายทาน เวียนเทียนในวันสาคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ทาให้เกิดเป็น
การท่องเที่ยวแนวศาสนาที่นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์จากวัดที่เป็นแหล่งเอื้อต่อ
การท่องเที่ยวแล้ว ยังได้ตระหนักถึงการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น
นั้นด้วย
การท่องเที่ยวส่งเสริ มการเรียนรู้ทั่ว ไปตามอัธยาศัย ข้อเสนอแนะในการจัดวัดเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว สรุปได้ว่า 1) ควรสร้างสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการจัดทาวีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการเกี่ย วกับท่องเที่ยว 2) ควรเปิด
โอกาสให้ผู้นาและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 3) ควรจัดหาสิ่งของพื้นบ้านที่มีอยู่ใน
ชุมชนเพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศาสนา 4) ควรจัดหาสินค้ามาจาหน่ายเพื่อเป็นของที่
ระลึก 5) ควรจัดแบ่งเขตบริเวณท่องเที่ยวและร้านค้าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย 6) ควรมีการปรับปรุง
ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและสวยงาม 7) ควรมีแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง และมีป้าย
บอกทางอย่างชัดเจน 8) ควรมีบริการให้ยืมผ้าถุง ในกรณีที่นุ่งกางเกงหรือกระโปรงที่สั้นจนเกินงาม
เพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อสถานที่ 9) ควรมีมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยวชมสถานที่ และอธิบาย
ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ความสาคัญของสถานที่ 10) ควรมีการจัดสถานที่สาหรับสุนัขให้เป็น
สัดส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก มารบกวนนักท่องเที่ยว 11) ควรมีห้องหรือสถานที่สนทนาธรรม ให้พระ
สนทนาธรรมะด้วยภาษาง่าย ๆ เข้าใจได้ไม่ยาก 12) ควรให้ชุมชนนาสินค้าพื้นเมือง ของกินของใช้ ผัก
ผลไม้มาขายราคาถูก
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย (Nunformal Education) การศึกษาโดยทั่วไปมีทั้ง
ที่จัดเป็นระบบ เป็นทางการ และที่เป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ดังที่ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2554)
กล่าวว่า “การเรียนรู้ที่เป็นทางการ มีการจัดระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีหลักสูตร มีสื่อ มีวิธีการสอน
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล ส่วนการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ เป็นการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย
ไม่กาหนดตายตัว เป็นการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ (Animate) เรียนรู้จากการทางาน เรียนรู้จากการ
เล่น เรียนรู้จากการสนทนา” เรียนรู้จากการเข้าไปสัมผัสกับสิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามสถานการณ์ ไม่อาจคาดหมายหรือกะการล่วงหน้าได้
การศึกษาตามอัธ ยาศัย เป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เพราะเหตุว่า การศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นการจัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุน ทั้งสื่อ แหล่งความรู้ บุคคล สถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้ บุคคลได้เรีย นรู้ในรู ปแบบที่หลากหลาย เรียนตามความสนใจ ความพร้อม โอกาสเป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ล่วงหน้าก็ได้ การศึกษาตามอัธยาศัย จึงเป็น “วิธีการที่หลากหลายที่
นาไปสู่การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นโดยการถูกผลักดันให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการสนทนา เกี่ยวข้องกับการ
สารวจ และขยายประสบการณ์ โดยไม่อาจทานายล่วงหน้าได้ เป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นอุบัติขึ้น ” (วิศนี
ศิลตระกูล, 2558) นอกจากนี้การศึกษาตามอัธ ยาศัยยังเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการ
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เรียนรู้จากประสบการณ์ จากการทางาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหล่งความรู้ต่าง
ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะที่สาคัญคือ ไม่มี
หลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่แ น่นอน ไม่จากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มีการรับ
ประกาศนียบัตร อาจจะมีหรือไม่มีสถานที่แน่นอน เรียนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการ
เรียนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกทั้งยังไม่จากัดเวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นใน
ทุกช่วงวัยตลอดชีวิต (กรมการศึกษานอกโรงเรียน,2538: 83) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2544) ให้นิยามการศึกษาตามอัธยาศัยว่า เป็นการจัดสภาพแวดล้อม
สถานการณ์ ปัจจัยเกื้อหนุน สื่อ แหล่งความรู้ และบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้ตามความ
สนใจ สอดคล้องกับมาตรา 15 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2542 ได้
กล่าวถึงการศึกษาตามอัธยาศัย (informal education ว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่
เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทางานจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน และจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิง ฯลฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไม่มี
หลักสูตร ไม่มีการกาหนดเวลาเรียนที่แน่นอน ไม่จากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มี
การรับประกาศนียบัตร อาจจะมีหรือไม่มีสถานที่แน่นอน เรียกได้ว่าเรียนที่ไหน เมื่ อใดก็ได้ ลักษณะ
การเรี ย นส่ ว นใหญ่เ ป็ น การเรี ย นเพื่ อความรู้แ ละนัน ทนาการ อีก ทั้ง ยัง ไม่ จากั ดเวลาในการเรี ย น
สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต เป็นการจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์
ปัจ จัย เกื้อหนุน สื่ อ แหล่งความรู้ และบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ บุคคลได้ เรียนรู้ตามความสนใจ เป็น
การศึกษาแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ (ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2544: 83) ถือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตดังที่นักการศึกษาคน
สาคัญ เช่น คูมส์ และ แฮมด์ Coombs และ Ahmed (1974) ได้กล่าวถึงความหมายของการศึกษา
ตามอัธ ยาศรั ย ไว้าว่า เป็ น กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลแสวงหาและรับความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ ความเข้าใจที่กระจ่างชัด ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน และการแสดงออกต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวบุคคล การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผลของการเรียนรู้อันเกิดจากสถานการณ์ที่
ผู้เรียน หรือแหล่งความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง มีเจตจานงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัย
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่เติมเต็มความต้องการของปัจเจก
ที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือการเรียนในระบบโรงเรียน โอกาสของการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยเกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ และจากสื่อต่าง ๆ มีผู้เกี่ยวข้องการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่สองกลุ่ม
คือ 1) กลุ่มผู้จัดสภาพการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนควบคุมวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม จากสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติและการดาเนินการให้เกิดขึ้น 2)
กลุ่มผู้เรียน สามารถควบคุมวิธีการเรียนรู้ด้วยเอง ด้วยวิธีการเรียนที่หลากหลายที่นาไปสู่การเรียนรู้
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ด้ว ยตนเอง กระบวนการเรีย นรู้และผลของการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ และสร้างเสริม
ประสบการณ์โดยตรง ผู้เรียนสร้างความหมายตามความเข้าใจด้วยตนเอง เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า การศึกษาตามอัธยาศัยมุ่งให้เกิ ดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
(informal learning) โดยเกื้อหนุนให้ผู้เรียนสามารถกาหนด เลือกวิธีการเรียนเอง หรือตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันหรือแหล่งความรู้นั้น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมาย
เพื่อทาให้บุคคลมีโอกาสแสวงหาและรับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเข้าใจ อันจะนาไปสู่การพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้การเรียนรู้ตามอัธยาศัยยังเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความเข้ า ใจ ความรู้ หรื อ ทั ก ษะ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ ต้ อ งเสนอผ่ า นหลั ก สู ต รหรื อ โปรแกรมจาก
สถาบันการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ ในเรื่องนี้ Schugurensky (2000) ได้เสนอ 3 แนวทางการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย ได้แก่
1. การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self-directed learning) หมายถึงการเรียนรู้ที่กาหนด
โดยผู้เรียน โดยไม่จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากนักการศึกษา แต่เป็นการนาเสนอของวิทยากร
ได้ การเรียนรู้ลักษณะนี้เป็นเรื่องของความตั้งใจ เพราะผู้เรียนมีจุดหมายในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ
เรียนรู้ โดยสิ่งนั้นอาจมาก่อนที่กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้น เป็นเรื่องของจิตสานึก โดยปัจเจกบุคคล
ตระหนักว่าเขาต้องเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่าง
2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Incidental learning) หมายถึง ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมิได้มีความตั้งใจมาก่อนว่าจะต้องเรียนสิ่งนั้น แต่เมื่อได้รับประสบการณ์ ก็สามารถรับรู้
ได้ว่าตนได้เรี ยนรู้บ างอย่ างขึ้น มา ดังนั้น จึงเป็นความไม่ตั้งใจแต่รู้สึกตัวได้ (unintended but
conscious
3. การเรี ยนรู้ใ นชีวิตประจาวัน (Tacit learning) หมายถึง การรู้ในคุณค่าทัศนคติ
พฤติกรรม หรือทักษะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจะเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการตีความ (Interpretation) ซึ่งมี
ความหมายว่า 1) การตีความเป็นกระบวนการสื่อสารในลักษณะของความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์
และสติปัญญาระหว่างความสนใจของผู้ชมและความหมายที่มีอยู่ในสิ่งนั้นหรือแหล่งเรียนรู้นั้น 2) การ
ตีความให้โอกาสกับประชาชนทั้งทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ การตีความควรมีจุดมุ่งหมายที่จะ
นาเสนอในภาพรวมมากกว่าแยกส่วน 3) การตีความ ที่นาเสนอต่อเด็กไม่ควรที่จะลดความเข้มข้นจาก
สิ่ ง ที่ เ สนอต่ อ ผู้ ใ หญ่ แต่ ค วรเสนอด้ ว ยวิ ธี ก ารพื้ น ฐานที่ แ ตกต่ า งกั น โดยอาจจะแยกโปรแกรมกั น
(ตัวอย่างการจัดการศึกษาตามอัธ ยาศัยของ NASA ซึ่งได้เสนอการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกชั้นเรียน
ตามปกติ โดยเน้นวิธีการตีความ ซึ่งถือว่าเป็น สื่อกลางที่มีประสิทธิภาพที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้ตาม
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อัธ ยาศั ย ให้ กั บ สาธารณชน การเรี ยนรู้ ตามอั ธ ยาศั ยเกิ ดมั ก จะขึ้ น ในที่ ต่ าง ๆ รวมทั้ ง พิ พิธ ภั ณ ฑ์
สวนสาธารณะ กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และที่บ้านของผู้เรียนเอง)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ (Knowlage resouges) หมายถึง แหล่งข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ แหล่ง
ความรู้ทางวิทยาการ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (กรมสามัญศึกษา, 2544: 6) นอกจากนี้ยัง
หมายรวมไปถึง ถิ่นที่อยู่ บริ เวณ บ่อเกิด แห่งที่ห รือศูนย์ความรู้ที่ให้ บุคคลเข้าไปศึกษาหาความรู้
ความเข้าใจ และความชานาญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น เป็นได้ทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิ ต แหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนหรือ
นอกโรงเรียนก็ได้ ในมาตรา 25 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) กล่าวถึงตัวอย่างของ
แหล่ ง เรี ย นรู้ ได้แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน วัด พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิล ป์ สวนสั ต ว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ พุทธทาสภิกขุ (2551) (อ้างใน สุมน อมรวิวัฒน์ 2548: ออนไลน์)
ได้ แ สดงธรรมเรื่ อ ง “โรงเรี ย นที่ ท่ า นยั ง ไม่ รู้ จั ก ” โดยตอนหนึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง แหล่ ง การเรี ย นรู้ ว่ า
“โรงเรียนมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง ตาหูตาตาของท่านทั้งหลายแต่ท่านก็ไม่รู้จัก การเรียนรู้จากธรรมชาติ
ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจความเป็ น จริ ง ของชี วิ ต ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง มี ก ารต่ อ สู้ ดิ้ น รน มี ปั ญ หา มี
สุนทรียภาพ มีคุณค่า ทั้งความจริง ความงามและความดี ในทางตรงกันข้าม ธรรมชาติก็มีทั้งความ
เสื่อมสลาย และความโหดร้าย ทาลายล้าง เช่น แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์
วรรณา ในขณะที่แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นจะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะทางตามที่ต้องการจะนาเสนอ”
แหล่งเรียนรู้ จาแนกตามลักษณะที่ตั้งได้ ดังนี้
1) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นแหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ ที่
เสริมสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมทั้งมีการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน
2) แหล่งเรียนรู้ นอกโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่
ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ใน
ท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือที่สาคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา สถาน
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ประกอบการ วัด ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนยังจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน/ประชาชน (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และ ดารณี คาวัจนัง, 2545:
33) เช่น สถานที่ส าคัญทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด สุ เหร่า ปูชณียสถาน โบราณสถาน
โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีตารวจ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดในชุมชน ฯลฯ
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง แหล่งข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ แหล่งความรู้ทาง
วิทยาการ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) ซึ่ง
เป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่มีหลักสูตรและระยะเวลาในการเรียนที่แน่นอน โดยการจัด
การศึ ก ษาในรู ป แบบนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ผ่ า นประสบการณ์ ต รงที่ ไ ด้ ป ระสบใน
ชีวิตประจ าวัน โดยการศึก ษาตามอั ธ ยาศั ยจะกลายเป็นรากฐานส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิ ต
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555: 282) ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งไปที่งานพุทธศิลป์ของวัดหลวงระดับวรวิหารใน
จังหวัดนนทบุรี ทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ประฏิมากรรม และจิตรกรรม ที่ส่งเสริมหรือสนองตอบ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยเป็นที่รวมของข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีการ
ดาเนินชีวิต ที่คนในชุมชนสังคมร่วมกันสร้างขึ้นเป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ใน
ลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งเสริมลักษณะของความเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สรุปแล้วแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเป็นที่รวมของข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีการดาเนิ นชีวิต ที่คนในชุมชน สังคม สร้างขึ้น
แสดงออกเป็ นงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มีการเรียนรู้จากกันและกัน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกว้างขวางเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พอเพียง สนองตอบการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย และเป็นแหล่งการศึกษาสนองตอบความต้องการของคนในชุมชนและผู้สนใจ
ทั่วไป ในลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งเสริมลักษณะของความเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ปลูกฝังนิสัย
รักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องนี้ นเรนทร์ คามา (2548) ได้
กล่าวถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ ว่า
1. เป็นแหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้อันหลากหลาย พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกัน ทาให้คนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน
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3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนานและมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย
4. ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการที่ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ ด้วยตนเอง
ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. ทาให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ปัญหาในท้องถิ่น พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่นทั้งปัจจุบันและอนาคต
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยถือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีรูปแบบที่หลากหลาย
และไม่เป็นทางการ โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมารถศึกษาค้นคว้าได้ทุกแห่ง เป็นการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลา ไม่จากัด อายุ กลุ่ม รูปแบบ หรือวิธีการเรียนรู้
2) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่จนก่อให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งที่เป็นบุคคล วัตถุ สิ่งของ สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม...การเรียนรู้ดังกล่าว
เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งภายในใจของบุคคลเป็นกระบวนการภายใน
3) เป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนฐานของการสนทนา (Conversation Base) ผู้เรียน
เป็นผู้กาหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นับแต่เลือกที่จะเรียนเรื่องใด และความเพียงพอพอ
4) มีการประเมินผลอยู่ที่ตัวผู้เรียนเองเป็นสาคัญ แต่บ างกรณีขึ้นอยู่กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วยที่จะยอมรับความรู้ที่เกิดขึ้น แต่ไม่มีรูปแบบการประเมินที่ชัดเจนแน่นอน
5) ผลของการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะเป็นการสั่งสมมาทีละเล็กละน้อย
ไม่อาจคาดหวังได้ว่าผลของการเรียนรู้เป็นอย่างไรจนกว่าจะนามาใช้ในชีวิตจริง
2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory)
เป็นกระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้
การสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการ
เรี ย นในห้ อง การซัก ถาม ผู้ ใ หญ่ มัก เรี ยนรู้ด้ ว ยประสบการณ์ ที่มี อยู่ แต่ก ารเรี ยนรู้จ ะเกิด ขึ้น จาก
ประสบการณ์ที่ผู้สอนนาเสนอ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้าง
บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็น
กันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และ
สถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย (Wiwienna Z'changes, 2559)
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ มนุษย์มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการดาเนินชีวิตต้อง
เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คล้ ายคลึงกับที่เคยประสบการณ์มา แต่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ตรงกัน
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เหมือนกัน จึงต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ตนประสบอยู่ การเรียนรู้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรอันเป็นผลมาจากการมีประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองและสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว หรือเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่
คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของบุคคลยังเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ทั้งจากการฝึกฝนและการที่มนุษย์ได้มีปฏิสั มพันธ์กับสิ่ งแวดล้ อม
รอบตัว ทาให้มีปริมาณของความรู้ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นมุมมองเชิงประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการเรียนรู้ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ในระบบ (Formal) และนอก
ระบบ (Non-Formal) และตามอัธยาศัย (Individual study) ที่รองรับการศึกษาตลอดชีวิต (Life
long learning) (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553:186)
2.4 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)
เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สาคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่
กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้น ๆ
ดังนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการ
รับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิต คือความรู้เดิม ความต้ องการ และเจตคติ เป็นต้น
การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือ การรับสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์
การรับรู้เป็นความจริงของสิ่งนั้น (Reality) การที่ได้รับรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่ากับเป็นการรับรู้
ความจริงของสิ่งนั้น ซึ่งโดยทั่วไปบุคคลจะอยู่ท่ามกลางหรื อถูกรุมล้อมด้วยสิ่งเร้า (Stimurus) ซึ่งมา
จากสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วผ่านประสาทรับสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น
และผิวกาย โดยแต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งที่สนใจ (สุธรรม รัตนโชติ, 2553: 84) ในขณะที่
กระบวนการรับรู้ (Perception Process) เป็นการรับรู้จากการสังเกต การเลือก การแปลความหมาย
และมีพฤติกรรมตอบสนอง (Response)
2.4.2.1 การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) เมื่อบุคคลเปิดรับต่อสิ่งเร้าและ
ตั้งใจรั บรู้ ต่อสิ่งเร้ าที่เข้ามากระทบแล้ วบุคคลจะเลื อกรับเฉพาะสิ่ งเร้าที่ตรงกับความต้องการและ
ทัศนคติความชอบของตน ซึ่งเป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาของแต่ละคน กระบวนการเลือกรับรู้แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้น ตอน คือ
1) การเปิดรับ (Exposure) เกิดขึ้นเมื่อประสารทสัมผัส ของบุคคลได้รับ
การกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทาให้เกิด ความรู้สึก (Sensation) เช่น การได้เห็น การได้ยิน การได้ฟัง การได้
กลิ่น การได้สัมผัส การเปิดรับขึ้นอยู่กับความสนใจหรือไม่สนใจต่อสิ่งนั้น
2) การตั้งใจรับ (Attention) เป็นกระบวนการที่บุคคลให้ความสนใจต่อสิ่ง
เร้าใด ๆ ถือเป็นกิจกรรมทางจิตใจ (Mental activity)
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3) การเลือกรับรู้ (Selective perception) บุคคลจะเลือกรับรู้ต่อสิ่งเร้า
ที่มากระทบ จะไม่รับรู้ทุกอย่างเนื่องจากแต่ละคนมีความต้องการ ทัศนคติ และประสบการณ์ต่างกัน
การเลือกรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับรู้
2.4.2.2 การจัดองค์ประกอบการรับรู้ (Perceptual Organization) หมายถึง การ
ที่บุคคลจัดข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เป็นระเบียบเพื่อสร้างความเข้า ใจ และสามารถ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองได้ถูกต้อง หลักพื้นฐานของการจัดองค์ประกอบการรับรู้คือ “การรวมกลุ่ม”
(integration) เป็นการที่บุคคลรับรู้สิ่งเร้าเป็นภาพรวม (an organized whole) พอรู้ว่าเป็นอะไร สิ่ง
ใด การมองเป็นภาพรวมจะช่วยให้การประมวลข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายได้ง่าย ซึ่ง
สอดคล้องหลักจิตวิทยาของเกสตัลท์ (Gestale psychology) ที่ว่า "ส่วนรวมมีความสาคัญมากกว่า
ส่วนย่อย" (The whole is greater than the sum of the parts)
2.4.2.3 การแปลความหมายการรับรู้ (Perceptual Interpretation) หลักที่สาคัญ
ขององค์ประกอบรอบข้างคือ หลักภาพหลักกับพื้นภาพ (figure ground principle) นักจิตวิทยาแห่ง
สานักเกสตัลท์กล่าวว่า ในการจัดสิ่งเร้าให้เป็นภาพรวมบุคคลจะแยกความแตกต่างของส่วนที่เด่น
มากกว่า เป็นภาพหลัก ซึ่งเป็นภาพปรากฏอยู่ส่วนหน้า (foreground) ส่วนสิ่งเร้าที่มีส่วนเด่นน้อยกว่า
เป็นภาพพื้นซึ่งปรากฏอยู่ส่วนหลัง การแปลความหมายเป็นการะบวนการที่บุคคลทาความเข้าใจว่าสิ่ง
เร้าที่รับเข้ามาคืออะไร ในการแปลความหมายของผู้รับรู้จะอาศัยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่เก็บ
สะสมไว้ในอดีตที่เกี่ยวข้องในหน่วยเก็บความจา มาใช้เพื่อแปลความหมายสิ่งที่ตนรับรู้เข้ามาว่าเป็น
อะไร การแปลความหมายการรับรู้โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Perceptual inferences) เป็นการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า 2 อย่างอันเกิดจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ผ่านมาโดยไม่
ต้องประเมินใหม่ โดยอาศัยความเชื่อมโยงหรือประสบการณ์เดิมมาเป็นข้อมูลเทียบเคียงเพื่อการลง
ความเห็น
2.5 ทฤษฎีการมองเห็น
ลักษณะของการรับรู้จากการมองเห็น จากผลของการวิจัยการรับรู้ของมนุษย์ผ่านประสาท
สัมผัส ทั้งห้า พบว่า จักษุสัมผัส (การมองเห็น มีประสิทธิภาพสูงสุด 75% รองลงมาตามลาดับ คือ
โสตสัมผัส (การได้ยิน) 15% กายสัมผัส (การสัมผัส) 5% ชิวหาสัมผัส (การชิมรส) 3% ฆานะสัมผัส
(การดมกลิ่น) 2% (http://watkadarin.com, 2559) “principel of visual art” มนุษย์รับรู้ จาก
จักษุสัมผัส หรือ จากการมองเห็น มากที่สุดโดยการรับรู้นั้น ผ่านอวัยวะสาคัญ คือดวงตา ซึ่งส่งผลการ
รับรู้ไปยังสมอง โดยการับรู้ ทางการมองเห็นนั้น ทางจิตวิทยา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.5.3.1 การมอง (Looking) เป็นปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากการพินิจ
พิจารณาอย่างถ่องแท้ เป็นการใช้จักษุประสาทเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่ง เท่านั้น เช่น เมื่อเรากาลัง
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จะข้ามถนน วัตถุประสงค์ของเราก็คือ ต้องการข้ามถนนอย่างปลอดภัย เราก็เพียงมองดูให้แน่ใจว่ารถ
ที่วิ่งผ่านไปมานั้น มีช่วงจังหวะ พอที่เราจะข้ามได้ แล้วจึงเดินข้าม โดยในช่วงเวลานั้นเราไม่ได้สนใจว่า
รถที่วิ่งผ่านไปนั้น เป็นรถยี่ห้ออะไร สีอะไร มีคนนั่งกี่คน
2.5.3.2 การเห็น (Seeing) เป็นการรับรู้ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความพินิจพิจารณา
อย่างถ่องแท้ เป็นการรับรู้ โดยการใช้จักษุประสาท ที่สามารถให้รายละเอียด จากสิ่งที่เห็นได้ เช่น รถ
ที่วิ่งผ่านสายตาไปนั้น สีอะไร มีคนนั่ง กี่คน เป็นต้น ลักษณะการใช้จักษุประสาทแบบนี้เรียกว่า การ
เห็น (Seeing) แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) การเห็นธรรมดา (Operation Seeing) 2) การเห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนละเอียดกับประสบการณ์ เดิม (Associational Seeing) 3) การเห็นทะลุปรุ
โปร่ง รู้แจ้งเห็นจริง (Pure Seeing)
1) การเห็นธรรมดา (Operation Seeing) เมื่อเรามองเห็นวัตถุรูบทรงกลมชิ้นหนึ่ง
ตั้งอยู่ เราเห็ นมันกลมเพราะ มีแสงมาตกกระทบ เกิดแสง เงา และก็เห็ นเพียงแค่นั้น ไม่คิดอะไร
มากกว่านี้ คิดว่าเป็นวัตถุ ที่มีรูปทรงกลมชิ้นหนึ่งและก็เดินผ่านไป
2) การเห็นความสัมพันธ์ของส่วนละเอียดกับประสบการณ์เดิม (Associational
Seeing) เมื่อเราเห็นวัตถุที่มีรูปทรงกลมชิ้นนี้แล้ว กระตุ้นให้เรานึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะกลมแบบนี้
เช่ น นึ ก ถึ ง ลู ก บอล หรื อ ลู ก โลกที่ เ ราอาศั ย อยู่ เป็ น การน าวั ต ถุ ท รงกลมนี้ ม าเปรี ย บเที ย บกั บ
ประสบการณ์เดิมในสมอง/ความทรงจาของเรา
3) การเห็นทะลุปรุโปร่ง รู้แจ้งเห็นจริง (Pure Seeing) ในขณะที่เราเห็น
วัตถุที่มีรูปทรงกลมชิ้นนี้แล้ว เพ่งพิจารณาทะลุปรุโปร่ง เห็นความงามเกิดขึ้นจากแสง เงาตกทอดที่
นุ่มนวลในมุมที่เหมาะสม เห็นความตั้งมั่นอยู่ได้ บนฐานรองรับที่เหมาะสม
2.6 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) (ทิศนา แขมมณี.2554.90)
หลังการรับรู้ การเรียนรู้จะเกิดกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติการ
เรียนรู้ของมนุษย์ที่ Jean Piaget ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการส่วนบุคคลที่มีความเป็น
อัต นั ย เชิง สั ง คมวิท ยา สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ Emile Durkheim และคณะ ที่เ ชื่อ ว่า ”
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ” แนวคิดสาคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม
แบบ Constructivism คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (cognitive apparatus)
ของแต่ละคนซึ่งเป็นผลของความพยายามทางความคิด ที่ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนคิดด้วย
ตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน
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2.7 ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า คือการที่ผู้เรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยง (Bond) ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และได้รับความพึงพอใจ จะทาให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
ธอร์นไดค์ได้ทาการทดลอง พบว่า การลองผิดลองถูกจะนาไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับกา ร
ตอบสนอง และการเรียนรู้ก็คือการที่มีการเชื่อมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimuli) กับการ
ตอบสนอง ( Responses ) การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก มีใจความที่สาคัญว่า เมื่ออินทรีย์กระทบสิ่ง
เร้ าอิ น ทรี ย์ จ ะลองใช้วิ ธีตอบสนองต่อ สิ่ งเร้าหลาย ๆ วิธี จนพบกับวิ ธีที่เ หมาะสมและถูกต้ องกั บ
เหตุการณ์และสถานการณ์ มีผลให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
ธอร์ นไดด์ได้เห็น กฎการเรียนรู้ที่สาคัญ 3 กฎด้ว ยกันคือ กฎแห่งความพร้อม (Low of
Readiness) กฎแห่งการฝึกหัด (Low of Exercise) และกฎแห่งพอใจ (Low of Effect) กฎข้อนี้
นับว่าเป็นกฎที่สาคัญและได้รับความสนใจจาก ธอร์นไดด์ มากที่สุด กฎนี้มีใจความว่า พันธะหรือ
ตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งหรืออ่อนกาลัง ย่อมขึ้นอยู่กับผลต่อเนื่องหลังจาก
ที่ได้ตอบสนองไปแล้วรางวัล จะมีผลให้พันธะสิ่งเร้าและการตอบสนองเข้มแข็งขึ้น ส่วนการทาโทษนั้น
จะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเข้มแข็งหรือการอ่อนกาลังของพันธะระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ได้
สัมผัสพุทธศิลป์แล้วเกิดความศรัทรา เป็นศิริมงคลกับชีวิต
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สั น ติ เล็ กสุ ขุม และ ราศี บุรุษรัตนพันธุ์ (2559) ได้ศึกษาบทบาทของศิล ปะต่ อ
พระพุทธศาสนา: อดีต ปัจจุบัน อนาคต พบว่า ศิลปะในพุทธศาสนาในดินแดนไทยตั้งแต่แรกเริ่ม
เกี่ยวโยงกับศิลปะแห่งราชสานัก ปรากฏหลักฐานทางพุทธธรรมฝ่ายเถรวาท ที่ผสมผสานกับศรัทธาใน
ผลบุญที่หวังจะได้รับเมื่อทาบุญ สร้างกุศล เป็นความเชื่อแนวพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน รวมทั้งการ
ยอมรับไสยศาสตร์ปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ในสมัยรัตนโกสินทร์และปัจจุบันยิ่งชัดเจน
มากขึ้นจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมโลกาภิวัฒที่มีวัตถุนิยมเป็นปัจจัยสาคัญ ปรากฏอยู่เป็นงาน
พุทธศิลป์อย่างมากมาย อย่างไรก็ตามการเบี่ยงเบนความเชื่อจากหลักพุทธธรรมมากเพียงใด ย่อม
ส่งผลต่อความเปลี่ ยนแปลงด้ านพุทธศิลป์มากขึ้นเท่านั้น ในด้านอาชีพของช่างศิล ปะระบุได้ว่ามี
พัฒ นาการที่น่ าติดตาม งานช่างพุทธศิล ป์ที่แพร่ห ลายไปทั่ว ประเทศ เกิดจากการตระเวนรับจ้าง
ประมูลงานตามวัดต่าง ๆ ตั้งแต่งานก่อสร้าง งานต่อเติม งานบูรณะ หรืองานตกแต่ง เป็นต้น จานวน
งานที่มากมายได้เพิ่มพู น ทักษะประสบการณ์ของช่าง มีการใช้วัสดุใหม่ ๆ เหมาะแก่เทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า งานพุทธศิลป์-พุทธพานิชย์ ผสมผสานอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ของเทพเจ้า ชักนาให้ผู้คนเกิด
ศรัทธาเข้าวัดทาบุญ บริจาคทาน กลับเป็นความสาเร็จของทางวัด แต่พุทธศิลป์ประเภทดังกล่าวมิใช่
แนวพุทธธรรม ฝ่ายเถรวาทเห็นว่า ตั้งแต่สมัยพุทธกาล การสร้างพุทธศิลป์โดยศรัทธาซึ่งก็คือกิเลส ไม่
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ว่ากิเลสขั้นหยาบ หรือขั้นละเอียดก็ตาม พุทธศิลป์ทาหน้าที่สื่อสารศรัทธา เจตนา และแนวความคิด
ของผู้สร้าง เป็นเช่นนั้นในอดีต มาถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องในอนาคต พุทธศิลป์ย่อมควรจะอยู่ในเจตนาเดิม
โดยมีความมากหลายและความแตกต่างไปตามบริบทของสังคม
เสนาะ เฑียรทอง (2553) ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ ปรากฏอยู่ในพุทธศิลป์: ศึกษา
เฉพาะกรณีของพระครู อุภัยภาดาทร (หลวงพ่อขอม) วัดไผ่โ รงวัว จังหวัดสุ พรรณบุรี (2548) ผล
การศึกษาพบว่า การสร้างพุทธศิลปวัตถุของพระครูอุภัยภาดาทร (หลวงพ่อขอม อนิโช) วัดไผ่โรงวัว
จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเริ่มต้นมาจากการสร้างศาลาการเปรียญเพื่อประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ต่อมามี
การสร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ พร้อมทั้งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มพุทธ
ศิล ปวัตถุออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สถาปัตยกรรม เช่นอุโบสถ วิหาร เมืองจาลองต่าง ๆ 2)
ปฏิมากร เช่น พระพุทธรูปางต่าง ๆ หรือประติมากรรมซึ่งเป็นศิลปวัตถุที่เนื่องด้วยความเชื่อเกี่ยวกับ
บาป บุญ คุณ โทษ 3) จิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏบนฝาผนังอุโบสถ วิหาร เมืองจาลอง ซึ่งพุทธศิลปวัตถุต่าง ๆ ในวัดไผ่โรงวัวสร้างขึ้นมาเพื่อ
เป็นสื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จักพระพุทธศาสนา โดยใช้พุทธรูปเป็นสื่อเผยแผ่พุทธธรรม และเพื่อ
เป็นพุทธานุสติ เพื่อเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาตามที่เรียกว่า “พุทธทูต”เพราะผู้ที่ระลึกถึง
พระพุทธเจ้า เมื่อใดที่ได้เห็นพระพุทธรูปย่อมเป็นหนทางแห่งการเกิดบุญกุศล ส่วนประติมากรรมรูป
ปั้นเปรตต่าง ๆ เป็นสื่อสาคัญสาหรับจูงใจให้ประชาชนเกิดความกลัว การทาความชั่ว ทาให้ผู้เข้าชม
เกิดความรู้สึกกลัวบาป ดังนั้น ประติมากรรม จึงมีความสาคัญสาหรับทุกคนเพื่อให้ละเว้นจากบาป
ทั้งหลายสาหรับผู้ที่ประกอบกุศลกรรม คือการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา พระครูอุภัยภาดาทร
(หลวงพ่อขอม อนิโช) จะใช้พุทธปฏิมากรรม สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังเป็นสื่อในการสอน
ทาให้คนอยากสร้างความดี นอกจากนี้พุทธศิลปวัตถุต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแผ่พุทธ
ธรรมนั้ น ได้รั บความส าเร็ จเป็ นอย่ างดีตามแนวความคิดของพระครูอุภัยภาดาทร คือ ต้องการให้
ประชาชนเกิ ดความกลั ว บาปทั้ งปวง และอยากสร้ า งคุ ณงามความดี ทั้ งหลายสู ง ขึ้น ไปถึ งขั้ นเกิ ด
ความสุขสูงสุด คือ นิพพาน
กรรณิกา คาดี (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องวัดและศาสนสถานในมิติของการท่องเที่ยว
ผลการวิจัย พบว่า 1) มุมมองของพระภิกษุที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในวัด คือ พระภิกษุต้องการให้เข้า
มาปฏิบัติธรรมเป็นหลัก และ พักผ่อนหย่อนใจเป็นเรื่องรอง 2) ความคาดหวังของพระภิกษุที่มีต่อ
นักท่องเที่ยวอยากให้นักท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรมโดยให้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ 3) ความคาดหวัง
ของพระภิกษุที่มีต่อชุมชนและ ชาวบ้านอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือวัด อยากให้ปฏิบัติตามข้อ
วัตร อยากให้มาทาบุญตามประเพณี อยากให้สนับสนุนกิจกรรมของวัด มุมมองของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อการท่องเที่ยวภายในวัด มี 2 แนวคิด แนวคิดที่ 1 เห็นด้วย แนวคิดที่ 2 ไม่เห็นด้วย เพราะวัดควร
เป็นที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อวัด วัดควรเป็นแหล่ง
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เรียนรู้ หลักธรรม คาสอนของศาสนา อยากสนทนาธรรม โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ การทาสมาธิ การ
ภาวนา ความคาดหวังของนั กท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนและชาวบ้าน ชุมชนควรให้ความร่ว มมือเมื่อ
สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว มุมมองของชุมชนและชาวบ้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในวัด ชุมชน
เห็นด้วยกับการ ท่องเที่ยวแนวพุทธและท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ ความคาดหวังของชุมชนและ
ชาวบ้านที่มีต่อวัด วัดควรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสนา ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้าน ที่มีต่อนักท่องเที่ยว อยากให้นักท่องเที่ยว
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎของวัด และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ควรเปิดโอกาสให้ผู้นาและคนใน ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ ควรจัดหาสิ่งของพื้นบ้านที่มีอยู่ใน
ชุมชนเพื่อจัดแสดง พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศาสนา ควรจัดแบ่งเขตบริเวณท่องเที่ยวและร้านค้า ให้
เป็น ระเบียบเรียบร้อย ควรมีการสร้างสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการ
จัดทาวีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการเกี่ยวกับท่องเที่ยว ควรมี มัคคุเทศก์พาชมสถานที่
และอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ความสาคัญของ สถานที่ ควรมีห้องสนทนาธรรม ให้พระ
สนทนาธรรมะด้วยภาษาง่าย ๆ เข้าใจได้ไม่ยาก
ภานุวัฒน์ เนียมบาง (2550) ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์ต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนากรณีศึกษา: วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ผลการวิจัยพบว่า พุทธ
ศิลป์ หมายถึง งานศิลปะประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยตรง และเป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา โดยผู้สร้างงานศิลปะได้พยายามสื่อหรือสอดแทรกไว้ในงานศิลปะแต่ละชนิด เรียกได้
ว่าเป็นปรัชญาศิลปะในงานพุทธศิลป์ หรืองานศิลปะที่มีธรรมะของศาสนาพุทธอยู่ในงานศิลป์นั้นซึ่งมี
อยู่หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของงานศิลปะศิลปวัตถุหรือพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งจะมีหลักธรรมะสอน
อยู่ โดยแบ่งศึกษาออกเป็นประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพระพุทธรูป สถูปเจดีย์ อาคารสถานที่และวัตถุ
สิ่งของ จึงสามารถกล่าวได้ว่างานพุทธศิลป์เป็นสื่อในการสอนปรัชญา ธรรมะต่าง ๆ นับเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้งานพุทธศิลป์ที่สวยงามมีแรงดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนและ
ผู้คนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมพุทธศิลป์ภายในวัด โดยเบื้องหลังความสวยงามวิจิตรนั้นยังสอดแทรกซึ่ง
พุทธปรัชญาในพุทธศาสนาที่ลึกซึ้ง และมีความตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย เปรียบเสมือนเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยการใช้พุทธศิลป์สอดแทรกพุทธปรัชญาที่แยบคาย ซึ่งด้วยเหตุดังกล่าววัดร่องขุ่น
จึงเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนไทยและชาวต่างชาติเป็นจานวนมาก มีผู้สนใจการมาเยี่ยมชมตลอด
ทั้งปี ดังนั้นงานพุทธศิลป์ทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการ
ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง และเป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนเกิดความ
ศรัทธา ประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า งานวิจัยเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์เชิงวิชาการนี้ ยังมี
จานวนน้อย ทั้ งนี้เป็นเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นงานที่ต้องใช้วิธีการวัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งใช้เวลามาก โดยเฉพาะการหาข้อมูลภาคสนาม และผลการวิจัยบางครั้งก็เป็นไปตาม
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน แต่ก็มีประเด็นสาคัญที่นามาสรุปเป็นประเด็นที่ค้นพบในการวิจัยแต่
ละเรื่องได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การศึกษาแนวทางการส่ งเสริมงานพุทธศิล ป์ของวัดหลวงระดับราช
วรวิห ารในจังหวัดนนทบุรี เป็น แหล่ งเรียนรู้ตามอัธ ยาศัย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ที่เกี่ยวข้อง การเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ด้วยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Observational Analytic Studies)
จากงานพุทธศิลป์ของวัด 6 แห่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-Interview) จากผู้เกี่ยวข้อง
3.1 แหล่งข้อมูล
ผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
3.1.1 แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างงานพุทธศิลป์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับความหมาย 1) จุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ 2) สภาพ
ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ในวัดชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี 3) แหล่งเรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างสอดแทรกไว้ในงานพุทธศิลป์ 4) แหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์เชิงคุณค่า 5) แนว
ทางการส่ งเสริ มพุทธศิล ป์ ของวั ดในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่ งเรี ยนรู้ตามอัธ ยาศัย โดยศึกษาจาก
ห้ องสมุด ศูน ย์ วิทยบริ ก ารของสถาบั นอุด มศึก ษา และข้อมู ล จากแหล่ งข้ อมูล ทางอิเล็ กทรอนิก ส์
(Electronic) ในระบบอินเตอร์เน็ท (Internet System)
3.1.2 แหล่งข้อมูลจากบุคคล การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling Random) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ จานวน 23 คน โดยการสัมภาษณ์
อย่างเป็นทางการ ได้แก่ พระสงฆ์ 3 รูป ครู/อาจารย์ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่วัด จานวน 6
ไวยาวัจกร 2 คน หัวหน้าชุมชน/ผู้แทน 6 คน และประชาชนในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ 6 คน
2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
จานวน 6 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปกรรม 2 คน ด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 2 คน และด้านการศึกษา 2 คน
3.1.3 แหล่งข้อมูลจากสถานที่จริง เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการศึกษาสังเกตเชิง
วิเคราะห์จากงานพุทธศิลป์ของวัด 6 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการ
สร้างงานพุทธศิลป์ คุณธรรมจริยธรรมที่ผู้สร้างสอดแทรกอยู่ในงานพุทธศิลป์ บทบาทของวัดในการ
อนุรักษ์พุทธศิลป์ และการรับรู้คุณธรรมจริยธรรมในงานพุทธศิลป์
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3.2.1 แบบศึกษาสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Empirical analysis format) เพื่อเก็บข้อมูลจาก
ผลงานพุทธศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3.2.2 แบบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัย
ต้องเตรียมคาถามหรือแบบสัมภาษณ์ล่วงหน้าให้ครอบคลุมเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ต้องการทราบจากผู้
ถูกสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลขั้นต้นจากพระสงฆ์ของแต่ละวัด ปราชญ์ชาวบ้าน ไวยาวัจกร หัวหน้า
ชุมชน/ผู้แทน และประชาชนในชุมชนที่วั ดตั้งอยู่ โดยผู้วิจัยกาหนดประเด็นคาถามตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและการออกแบบข้อถามเพื่อการเก็บข้อมูล ส่วนหนึ่งของข้อคาถาม มีดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล เพศ อาชีพ จุดมุ่งหมายในการเข้าร่วม
กิจกรรมของวัด
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพุทธศิลป์ในวัดหลวงระดับวรวิหาร 6 วัดในจังหวัดนนทบุรี
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ (1) จุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ (2) สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
งานพุทธศิลป์ในวัดชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี (3) แหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้าง
ชื้นงานสอดแทรกไว้ในงานพุทธศิลป์ (4) แหล่งเรียนรู้งานพุทธศิลป์เชิงคุณค่า (5) การส่งเสริมพุทธ
ศิลป์ของวัดในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2.2.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepht Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชียว
ชาญทางด้านศิลปกรรม สังคมศาสตร์ และด้านการศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมพุทธ
ศิลป์ของวัดหลวงระดับวรวิหาร เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ส่วนการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยเชิง
คุณภาพพิจารณาให้คาแนะนา แล้วปรับแก้การใช้ภาษาสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้นตามข้อแนะนา
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร (Document study) เป็นการศึกษาจากตารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานพุทธศิลป์ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ความหมาย จุดมุ่งหมายของการสร้างงาน
พุทธศิลป์ คุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรกไว้ในงานพุทธศิลป์ คุณค่าของงานพุทธศิลป์ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3.3.2 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field study) ได้แก่
3.3.2.1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
3.3.2.2 การสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Observation analysis) โดยผู้วิจัยเข้าไปศึกษา
สังเกตจากผลงานพุทธศิลป์ที่ปรากฏอยู่ตามวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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3.3.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้นาชุมชน
คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะการสังเกตเชิง
วิเคราะห์ การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา โดยใช้การตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ทั้งการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างกัน การ
ตรวจสอบจากเอกสาร บุคคล สถานที่ และเวลา จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ การสังเกต การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) รวมทั้งการศึกษาคาสาคัญที่ปรากฏ
ในข้อความต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วย โดยเริ่มจาก
3.4.1 วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ย วกับจุดมุ่งหมายในการสร้างงานพุทธศิล ป์ ความหมาย คุณค่า
คุณธรรมจริยธรรมที่ผู้สร้างสอดแทรกอยู่ในงานพุทธศิลป์ บทบาทของวัดในการอนุรักษ์พุทธศิลป์ การ
รับรู้พุทธรรม จริยธรรมในงานพุทธศิลป์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
3.4.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแนวทางการพัฒนาพุทธศิลป์ของ
วัดในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3.4.3 การสังเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์ในขั้นที่ 1 และ 2 แล้วสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริม
พุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3.4.4 การตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมพุทธ
ศิลป์ของวัดระดับวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปกรรม สังคมศาสตร์ การศึกษา รวมจานวน 6 คน โดยใช้แบบประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้
สรุปการดาเนินการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัย สรุปได้ ดังนี้
สิ่งที่ต้องการศึกษา
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จุดมุ่งหมายของการสร้าง -การวิเคราะห์เชิง
-เอกสารสิ่งพิมพ์และ
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานพุทธศิลป์
เนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์
จุดมุ่งหมาย หลักการ
-การสัมภาษณ์เชิง -ช่างหรือศิลปินที่สร้าง
วิธีการการสร้างงานพุทธ
ลึก
ผลงาน นักวิชาการทาง
ศิลป์ของวัดสาคัญใน
ศิลปะ
จังหวัดนนทบุรี
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สิ่งที่ต้องการศึกษา
วิธีการ
2. สภาพความเป็นแหล่ง
ศึกษาภาคสนาม
เรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ในวัด และการสังเกต
ชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์

แหล่งข้อมูล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พุทธศิลป์ของวัดชนิด
ได้ข้อมูลมีความเป็นแหล่ง
วรวิหาร 6 แห่ง ในจังหวัด เรียนรู้ในสภาพปัจจุบัน
นนทบุรี

3. แหล่งเรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างชื้น
งานสอดแทรกไว้ในงานพุทธ
ศิลป์

-เอกสารสิ่งพิมพ์และ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

-วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
- การสังเกต
วิเคราะห์
จากงานพุทธศิลป์
ของพระอาราม
หลวงในจังหวัด
นนทบุรี
4) แหล่งเรียนรู้งานพุทธศิลป์ -การศึกษา
เชิงคุณค่า
ภาคสนาม

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความหมาย คุณธรรม
จริยธรรมที่ผู้สร้าง
สอดแทรกอยู่ในงานพุทธ
ศิลป์

พุทธศิลป์ที่ปรากฏในวัด ที่ ได้ข้อมูลเกีย่ วกับคุณค่า
เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของพุทธศิลป์ตามปรัชญา
-เอกสารสิ่งพิมพ์และ
ตะวันตก ทั้งที่เป็น
-วิเคราะห์เชิงเนื้อหา อิเล็กทรอนิกส์
Subjectivism,
Objectivism,
Relativism
5) การส่งเสริมพุทธศิลป์ของ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ
แนวทางการพัฒนาพุทธ
วัดในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่ง
ทางวัฒนธรรม ชุมชนที่ตั้ง ศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
อยู่ในเขตวัดที่เป็นกลุ่ม
วัฒนธรรม นอก
ตัวอย่าง
สถานศึกษา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาพุทธศิลป์ของวัดหลวงระดับราชวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึกษาภาคเอกสาร และภาคสนาม ดังนี้
ตอนที่ 1 จุดมุ่งหมายของการสร้างพุทธศิลป์
ตอนที่ 2 สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ในวัดชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี
2.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
2.2 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม
2.3 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประติมากรรม
2.4 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ทางจิตรกรรม
ตอนที่ 3 แหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างชื้นงานสอดแทรกไว้ในงานพุทธ
ศิลป์
ตอนที่ 4 แหล่งเรียนรู้งานพุทธศิลป์เชิงคุณค่า
ตอนที่ 5 การส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 จุดมุ่งหมายของการสร้างพุทธศิลป์
1.1 ความหมายของพุทธศิลป์ จากการศึกษาภาคเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
พบว่า คาว่าพุทธศิลป์ (Buddhist art) เมื่อแยกกล่าวในเชิงภาษา คาว่า พุทธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้มีปัญญา
ผู้ที่รู้ดีแล้ว ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบาน ส่วนคาว่า ศิลป์หรือศิลปะ หมายถึง งานฝีมือ งานช่าง รวมทั้งสิ่งของที่
นามาแสดงที่เป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ เป็นศิลปะการกระทาที่สร้างขึ้นเป็น
ผลงานศิลปกรรมด้วยมือมนุษย์ที่เป็นช่างหรือเป็นผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานจากประสบการณ์สุนทรียภาพ
(Aesthetic experience) และจินตนาการ (Imagination) จนเป็นผลงานศิลปะที่มีทั้งความสวยงาม
และเนื้อหาเรื่องราว โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบ
ศิลปะไทยตามแบบประเพณีนิยมหรือแบบศิลปะไทยประยุกต์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกในความ
งดงาม ความพึงพอใจ ความประทับใจของพุทธศาสนิกชน ดังนั้น พุทธศิลป์ จึงเป็นงานศิลปกรรมที่
สร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้งานทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม และ
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สถาปัตยกรรม โดยไม่เลือกว่าจะเป็นพุทธศาสนาลัทธิมหาญาณหรือเถรวาท แต่ก่อนพุทธศิลป์นับเป็น
สุดยอดของศิลปะในการดารงชีวิต จิตใจ ให้อยู่เหนือความทุกข์ นับเป็นศิลปะสูงสุดของชาวพุ ทธใน
พระพุทธศาสนาที่จะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ทางจิตใจ ปัญหาสังคม แต่ในปัจจุบันความหมายได้
เปลี่ ยนไปเป็ นเรื่ องทางวัตถุทางพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของโบสถ์ วิห าร เจดีย์ และพระพุทธรูปที่
สวยงาม
1.2 จุดมุ่งหมายของการสร้างพุทธศิลป์
1.2.1 พุท ธศิ ล ป์ ส ร้ า งขึ้ น เพื่อ ใช้ ใ นการสื่ อ สารเรื่ อ งราวทางพระพุท ธศาสนา
(Buddhist communication) โดยเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียประมาณ
500 BC ผู้เกี่ยวข้องต้องการที่จะเผยแพร่คาสอนของพุทธศาสนา ปรัชญา แนวคิด ให้คนทั่วไปได้รับรู้
จึงใช้งานศิลปะที่เรียกกันว่าพุทธศิลป์เป็นเครื่องมือสาคัญในการเผยแพร่พระศาสนา โดยเฉพาะการ
สร้ างพุ ทธศาสนสถานขึ้น มา เพื่อ ให้ พุท ธศาสนิ กชนได้รู้ เข้ าใจ และเข้ าถึงพระธรรมคาสอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า โดยออกแบบรู ป ร่ า งรู ป ทรงที่ สื่ อ ถึ ง เนื้ อ หาสาระ ปรั ช ญา ความเชื่ อ ส าคั ญ ของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งอย่างน้อยก็ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องดีงามตาม
พระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ผ่านชาดกหรือนิทานชาดก โดยนาออกมาถ่ายทอดผ่านงานพุทธ
ศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของช่างหรือผู้สร้างงานแต่ละคน ทั้งที่เป็น 1) งานสถาปัตยกรรม
ที่เ ป็ น สิ่ งก่ อสร้ างทางพุท ธศาสนา 2) งานประติ มากรรมที่ เ ป็น งานปั้น แกะสลั ก และงานหล่ อ
พระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า 3) งานจิตรกรรมที่เป็นภาพเขียนบนฝาผนังโบสถ์
วิหาร ศาลาการเปรียญ สมุดไทยขาว สมุดไทยดา ซึ่งพุทธศิลป์แขนงจิตรกรรมนี้สื่อความหมายทาง
พุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางทั้งเนื้อหาที่เกี่ ยวสวรรค์ โลก หิมพานต์ ตลอดจนเรื่องราวในนรกภูมิ
ถึงแม้จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่หลากหลาย แต่เรื่องราวที่ได้รับความนิยมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์
ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มานานนับพันชาติ โดยทรงเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์บ้าง แต่ที่
รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเนื้อหาเรื่องราว 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่จะมากาเนินเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
เรียกว่า ทศชาติชาดก โดยเฉพาะพระชาติสุดท้ายที่ทรงเกิดเป็นพระเวสสันดรผู้บาเพ็ญทานบารมีเป็น
ผู้ ใ ห้ ผู้ เ สี ย ส ล ะ ทุ ก อ ย่ า ง เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ อื่ น พ้ น ทุ ก ข์ จึ ง เ รี ย ก เ รื่ อ ง นี้ ว่ า เ ว ส สั น ด ร ช า ด ก
(https://guru.sanook.com, 2559 )
1.2.2 พุทธศิลป์สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความเป็นวัด โดยสร้างขึ้น
ในเขตปริมณฑลของวัด ทั้งที่เป็นเขตพุทธาวาส และสังฆาวาส ที่ทาให้เกิดบรรยากาศของความเป็นวัด
ในพระพุ ท ธศาสนาที่ ส มบู ร ณ์ และทาให้ วั ดซึ่ งเป็น เขตที่อ ยู่ข องพระสงฆ์ ห รื อธรณี ส งฆ์ มีลั กษณะ
เฉพาะที่แตกต่างไปจากความเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไป พุทธศิลป์เป็นสิ่งสาคัญที่ทา
ให้ ประชาชนเกิดความเคารพศรั ทราต่อวัดหรือศาสนสถานมากขึ้น นาไปสู่การรู้จักที่จะประพฤติ
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ปฏิ บั ติ ต นโดยเฉพาะการแต่ ง กายสุ ภ าพ เรี ย บร้ อ ยตามแบบแผนของวั ฒ นธรรมการเข้ า วั ด ของ
พุทธศาสนิกชน
1.2.3 พุทธศิลป์สร้างขึ้นเพื่อกุศลสูงสุด พุทธศาสนิกชนและช่างหรือผู้สร้างงาน
พุทธศิลป์ มีแรงบันดาลใจ (Inspiration) อย่างแรงกล้าที่จะได้สร้างสิ่งที่ดีงามเพื่อพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
สิ่งที่ตนเชื่อถือ ศรัทธา เชื่อมั่น จะร่วมกันบรรจงสร้างอย่างตั้งใจ ทุ่มเท อุทิศตน เพื่อต้องการให้สิ่งที่
สร้างขึ้นปรากฏออกมาเป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมสวยงามมากที่สุด เพื่อให้เกิดสิ่ง ๆ ขึ้นในพุทธศาสนาที่
ตัวเองนับถือ ส่งผลให้พุทธศิลป์ของวัดแต่ละแห่งทรงคุณค่าทั้งเนื้อหาสาระ และความงดงาม ซึ่งเกิด
จากพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่รวมกันอุทิศทั้งกาลังกาย กาลังทรัพย์ ร่วมกันสร้างงานในมิติต่าง ๆ
เพื่อให้ ได้ พุทธศิล ป์ เกิด ขึ้น ในวัด ในชุ มชนของตน “ฉะนั้น งานพุทธศิล ป์ จึงสวยงามกว่ าบ้า นหรื อ
สิ่งก่อสร้างส่วนบุคคล เพราะบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน เกิดจากทุนทรัพย์ของแต่ละคน
ในขณะที่พุทธศิลป์เกิดจากกาลังกาย กาลังทรัพย์ของทุกคนรวมกัน มีการสรรหาช่างที่ฝีมือดีที่สุด และ
ช่างก็ทาอย่างตั้งใจมากที่สุดโดยถือเป็นพุทธบูชา การสร้างโบสถ์ สร้างพระ ถือเป็นมหากุศล เป็นศิริ
มงคลแก่ตนและครอบครัว ทาให้เกิดงานพุทธศิลป์ที่ ทรงคุณค่า สวยงามตามวัดวาอารามต่าง ๆ ”
(สมชาย ฐานวุฑโท, 2558) โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ที่อยู่ในวัดหลวงจะได้รับความดูแล รักษา เอาใจใส่
มากกว่าวัดทั่ว ๆ ไป ช่างหรือผู้สร้างงานก็มีความภาคภูมิใจและถือเป็นกุศลสูงสุดที่ได้สร้าง สอดคล้อง
กับคากล่าวของพระพุทธองค์ที่กล่าวไว้ในมงคลสูตรข้อที่ 8 ว่า “ความเป็นผู้มีศิลปะนี้เป็นมงคลอัน
สูงสุด” และทรงให้ความสาคัญกับผู้สร้างงานพุทธศิลป์อย่างจริงใจ ดังที่ทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย
แม้ภาพจิตรกรรมที่เขาเขียนไว้นั้น จิตรกรก็คิดด้วยจิตนั่นเอง จิตนั่นเองวิจิตรกว่าภาพจิตรกรรมที่เขา
เขียนไว้นั้น” ประกอบกับสิ่งใดที่เกี่ยวเนื่องกับพระศาสนา พระรัตนตรัย ชาวพุทธจะต้องทาให้ดีและ
ประณีตบรรจงที่สุด ซึ่งเป็นจริยพฤติกรรมของชาวพุทธมาแต่อดีตกาลที่นับเป็นบุญเป็นกุศลต่อตัวผู้ทา
เองด้วย และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย
ตอนที่ 2 สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ในวัดหลวงชนิดวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี
วัดในจังหวัดนนทบุรี มีทั้งวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาและวัดใหม่ที่สร้างขึ้นมาไม่ถึง
50 กว่าปี จึงมีความเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งวิเคราะห์จากภาคเอกสาร ปรากฏดัง
ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของวัดหลวงในจังหวัดนนทบุรี จาแนกตาม
สถานภาพ ปีที่สร้าง ผู้สร้าง/ปฏิสังขรณ์
วัดที่ศึกษา
สถานภาพ
ปีที่สร้าง
ผู้สร้าง/ปฏิสังขรณ์
1. วัดเขมาภิรตา พระอารามหลวงชั้นโท สมัยอยุธยาตอนต้น
รัชกาลที่ 4 ปฏิสังขรณ์
รามราชวรวิหาร
ชนิดราชวรวิหาร
(1)
จอมพล ป. เคยเรียนหนังสือที่วัด
(ในช่วง พ.ศ.1893- นี้
1990)
2.วัดปรมัยยิกา
พระอารามหลวงชั้นโท พ.ศ. 2307
ชาวมอญร่วมกันสร้าง รัชกาลที่
วาส วรวิหาร
ชนิดวรวิหาร
5 ทรงปฏิสังขรณ์ อุทิศแด่พระ
บรมอัยยิกาเจ้า
3. วัดบางไผ่
พระอารามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2309
เศรษฐีถวายที่ดินให้สร้างวัดใน
ชนิดสามัญ
สมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 10
พระราชทานพระราชทานพระนา
มา ภิไธย่อ ม.ว.ก. ติดที่หน้าบัน
โบสถ์ และหน้าบันศาลาลาย
4.วัดเฉลิมพระ
พระอารามหลวงชั้นโท พ.ศ.2367
รัชกาลที่ 3 สร้าง รัชกาลที่ 4
เกียรติวรวิหาร
ชนิดวรวิหาร
ปฏิสังขรณ์
5. วัดบัวขวัญ
พระอารามหลวงชนิด
พ.ศ.2435
พระครูปีชาเฉลิมฯ หลวงปู่เฉ่ง
สามัญชั้นตรี
เป็นผู้สร้าง
6.วัดชลประทาน
พระอารามหลวงชนิด
พ.ศ.2502
หม่อมหลวง ชูชาติ กาถู กรม
รังสฤษดิ์
สามัญชั้นตรี
ชลประทาน เป็นผู้สร้าง
จากตารางที่ 4.1 พบว่า วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งสร้างขึ้นใน
สมัยอยุธยาตอนต้น (1893-1990) รองลงมาเป็น วัดปรมัยยิกาวาส วัดบางไผ่ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัด
บัวขวัญ และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตามลาดับ นอกจากนี้พระอารามหลวงอันดับที่ 1-4 เป็นวัดที่
สร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยพระมหากษัต ริย์และราชวงศ์ ในขณะที่วัดบัวขวัญ สร้างโดยพระชั้ นผู้ใหญ่
และวัดชลประทานรังสฤษดิ์สร้างโดยบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาคสนามที่เก็บจากการสังเกตเชิงวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันของงานพุทธศิลป์ในพระ
อารามหลวงทั้ง 6 แห่ง ผู้วิจัยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับ 1) ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้าน
สถาปัตยกรรม 2) ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม 3) ความเป็นแหล่งเรียนรู้
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ของพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรม 4) แหล่งเรียนรู้ที่วัดต้องการให้ประชาชนรับรู้ โดยร่วมกันสังเกตวิเคราะห์
โดยผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ผดุง ศิริรัตน์ รองศาสตราจารย์
พิเชษฐ์ สุนทรโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภักดี ขจรไชยกุล จาแนกตามวัดที่ศึกษา ดังนี้
1. วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (Wat Paramaiyikawat)
ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
ตั้งอยู่ที่ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณ
สร้างขึ้นหลังจากที่พระเจ้าท้ายสระ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 หรือ สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ หรือ
พระเจ้าท้ายสระ หรือ พระเจ้ าภูมินทราชา หรือ พระเจ้าบรรยงก์รัตนาสน์ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย
รัชกาลที่ 30 แห่งอาณาจักรอยุธยา และเป็นพระองค์ที่สามแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์สุดท้าย
ของอาณาจักรอยุธยา ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2251 - พ.ศ. 2275) ทรงโปรดให้ขุดคลอง เมื่อ
พ.ศ.2264 ชาวเรือเรียกว่า "วัดปากอ่าว" จัดเป็นวัดโบราณสร้างที่สร้างขึ้น ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
(2231-2310) เนื่องจากวัดนี้มี พระเจดีย์สร้างแบบมอญจึงเรียกกันทั่วไปว่า "วัดมอญ" ในปี พ.ศ.2307
ข้าศึกชาวพม่าบุกยึดเมืองนนท์ ทาให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2317 ชาวรามัญที่
อพยพเข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรนั้น ) ได้ช่วยกันบูรณปฏิ สังขรณ์ขึ้นใหม่ ต่อมาในปี
พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จพระราช
ดาเนินมาทอดกฐินวัดมอญ 4 วัด ซึ่งได้แก่ วัดปากอ่าว (ปรมัยยิกาวาส) วัดรามัญ (เกาะพระยาเจ่ง)
วัดบางพัง และวัดสนาม (สนามเหนือ) ทรงเห็นว่าวัดปากอ่าวทรุดโทรมมาก ทรงโปรดฯให้ปฏิสังขรณ์
ขึ้นใหม่ทั้งวัด โดยรักษารูปแบบศิลปะมอญไว้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สนองพระคุณสมเด็จพระเจ้า
บรมอั ย ยิ ก าเธอกรมพระยาสุ ด ารั ต น์ ร าชประยู ร ผู้ ท รงอภิ บ าลพระองค์ ม าแต่ ท รงพระเยาว์ และ
พระราชทานนามว่า "วัดปรมัยยิกาวาส" มีความหมายว่า "วัดของพระบรมอัยยิกา"
1.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถ วัดนี้มีพระอุโบสถเป็นงานพุทธศิลป์เป็นแบบตามพระราชนิยมใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู้หัว รัชกาลที่ 3 ที่เรียกกันทั่วไปว่าสถาปัตยกรรมแบบพระราช
นิยม ส่วนหลังคาทาเป็น 2 ชั้นหลังคามุงกระเบื้องดินเผา ไม่มีช่อฟ้า ใบละกา หางหงส์ เหมือนโบสถ์
ไทยแบบประเพนีนิยม (Thai Treaditinal Art) ส่วนสูงสุดของหน้าบันทาเป็นเศียรนาคราช 12 เศียร
ด้านข้างโบสถ์มีเสาเรียงกันข้างละ 8 ต้น ค้ายันหลังคาที่ยื่นออกมากันแดด กันฝน
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ภาพที 4.1 พระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ด้านหน้า ด้านข้าง และเสานางเรียง
ความรู้เกี่ยวกับเสานางเรียงหรือเสานางจรัล เป็นเสาที่ปักเรียงรายหรือปักเรียงเป็นแถว
เว้น ระยะเสาแต่ล ะต้นห่ างกัน พอสมควร ส าหรับแสดงแนวถนนหรือกั้นเขต (ราชบัณฑิตยสถาน.
2554) มีลักษณะคล้ายเสาพาไลที่เป็นส่ว นหนึ่งของอาคาร ลักษณะเป็นหลังคาที่มีเสารองรับส่ว น
หลังคาที่ยื่นออกมานอกตัวอาคาร ใช้ป้องกันแดดฝน มีหลายลักษณะ เมื่อนามาใช้กับพุทธศิลป์ที่เป็น
สถาปัตยกรรม พระอุโบสถ มักจะทาเป็นเสาเรียงกันรอบตัวโบสถ์ เพื่อรับน้าหนักชายคาป้องกันฝน
สาด และทาให้โบสถ์ดูสูงเด่นเป็นสง่า น่าศรัทธา
ความรู้ เกี่ยวกับหน้า บัน ในงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีนิยม หน้าบัน เป็นส่ ว น
สาคัญของโบสถ์ วิหาร ศาลา ซึ่งมีการตกแต่งให้สื่อความหมายและสวยงามทางพุทธศิลป์กรรม หน้า
บันเป็นพื้นที่ว่างในกรอบสามเหลี่ยมภายใต้หลังคาที่ยื่นคลุมออกมาปิดหัวปิดท้ายอาคารที่เ รียกกัน
ทั่วไปว่า “หน้าจั่ว” ซึ่งอาคารทางศาสนาส่วนใหญ่ของไทยจะมีด้านสกัด เป็นด้านหน้า ช่างจะมีการ
ออกแบบตกแต่งให้ความสาคัญกับหน้าจั่วเหล่านี้มากเป็นพิเศษ ดังเช่นหน้าบันพระอุโบสถวัดปรมัยยิ
กาวาสนี้ ทาเป็นงานประติมากรรมปูนปั้นเป็นภาพตราพระเกี้ยวล้อมลายเครือเถา หรือ จุลมงกุฎ ซึ่ง
เป็นศิราภรณ์ประดับพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตร
เลขาประจารัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ด้วย ทั้งนี้เพราะพระ
นามาภิ ไ ธยของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว นั้ น คื อ "จุ ฬ าลงกรณ์ " ซึ่ ง แปลว่ า
เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้งพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ยังหมายถึง "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิ มและพระปรมาภิไธยเดิม
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระ
เกี้ ย วหรื อ จุ ล มงกุ ฎ วางบนเบาะ เป็ น พิ จิ ต รเลขาประจ ารั ช กาลของพระองค์ (วิ กิ ฟี เ ดี ย “พระ
เกี้ยว”2554)
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ภาพที่ 4.2 หน้าบันโบสถ์วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ความรู้เกี่ยวกับใบเสมา วัดปรมัยยิกาวาสเป็นวัดมอญ ซุ้มเสมาซึ่งเป็นสิ่งแสดงขอบเขตของ
พระอุโบสถ โดยมีใบเสมาฝังลงใต้ดิน แล้วสร้างเป็นป้อมหรือเป็นซุ้มขึ้นมาตั้งอยู่สี่มุมของกาแพงรอบ
โบสถ์ตามวัฒนธรรมมอญ

ภาพที่ 4.3 ซุ้มเสมา ตั้งอยู่บนมุมกาแพงรอบโบสถ์วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ความรู้เกี่ยวกับสถูปเจดีย์ คาว่าเจดีย์ มาจากคาว่า เจติยะ ในภาษาบาลี และ ไจตุย ในภาษา
สันสกฤต หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง ส่วน
คาว่า สถูป เป็นสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพที่สร้ างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้
ลูกหลานและผู้ เคารพนั บถือได้สั กการบูชา เชื่อกันว่าผู้ที่ควรบรรจุอัฐิ ธาตุไว้ในสถูปเพื่อการะของ
มหาชนเป็นถูปารหบุคคล ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้า
จักรพรรดิ์ สาหรับประเทศไทยมักเรียกรวมกันว่าสถูปเจดีย์ ซึ่งหมายถึง สิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนาเพื่อ
บรรจุอัฐิหรือประดิษฐานพระพุทธรูป โดยทั่วไปมีการสร้างเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระพุทธองค์
ได้แก่ 1) พระธาตุเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 2) บริโภคเจดีย์เป็น
สถูปอังคาร สังเวชนียสถาน บาตร จีวร พระบริขาร ฯลฯ ที่พระพุทธเจ้าบริโภค 3) พระธรรมเจดีย์เป็น
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สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธรรมคาสอนซึ่งจารึกลงบนแผ่นศิลา ใบลาน 4) อุเทมิกะเจดีย์สร้างเพื่อบรรจุ
พระพุทธรูป นอกจากนี้ การสร้างพระธาตุเจดีย์ ยังถือว่าเป็นการทาบุญที่ยิ่งใหญ่เพื่ อถวายเป็นพุทธ
บูชา และการสักการบูชาพระธาตุเจดีย์เปรียบเสมือนการบูชาพระธาตุเจ้าซึ่งก่อให้เกิดอานิสงฆ์แก่
ผู้สร้างและผู้บูชาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ส่วนเจดีย์มอญ (เตมีหม่วย) เป็นสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่มี
รูป ทรงแบบศิล ปะมอญ ในวัดนี้มีพระเจดีย์มอญส าคัญ 2 แห่ง คือ 1) พระรามัญเจดีย์ เป็นเจดีย์
รูปทรงแบบมอญ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองตาม
แบบศิลปะอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดาเนิน
มาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหารามัญเจดีย์นี้ เมื่อปี พ.ศ. 2427 2) พระเจดีย์มุเตา (เจดีย์
เอียง) ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของเกาะเกร็ด ริมแม่น้าเจ้าพระยา (กระทรวงวัฒนธรรม, 2558) เป็น
เจดี ย์ ท รงรามั ญ ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น สี ข าว มี ผ้ า แดงผู ก บนยอดเจดี ย์ ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมรามัญ ถือเป็นศิลปะแบบมอญแท้ซึ่งจาลองมาจากเมืองหงสาวดี ก่ออิฐถือปูน บนฐานแปด
เหลี่ ย มย่ อมุม ยอดเจดีย์ มีฉัตรทรงเครื่อง 5 ชั้น อย่างมอญ สูง 1 วา ตั้งอยู่หั วมุมเกาะเกร็ด ทาง
ราชการโดยกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2478
ภายในบรรจุพระธาตุเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญ เดิมเป็นเจดีย์ที่สร้างตั้งตรง ต่อมา
น้าเซาะตลิ่งพัง จึงทาให้เจดีย์ทรุดตัวและเอียงลงเมื่อประมาณปี พ.ศ.2434 กรมศิลปากรอนุญาตให้
ซ่อมตัวพระเจดีย์เชิงอนุรักษ์ในสภาพเอียงนี้ไว้ พระเจดีย์มุเตาหรือเรียกกันว่าเจดีย์เอียงองค์นี้ จึงเป็น
สัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ไปทั่วโลก

ภาพที่ 4.4 พระรามัญเจดีย์ และพระเจดีย์มุเตา (เจดีย์เอียง)
1.2 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม
พระประธานในโบสถ์ของวัดแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย (ปางชนะมาร) เป็นฝี
พระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ 5 ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งดงามด้ว ยฝี พระพักตร์ที่ดูมี
ชีวิตชีวา เหมือนคนจริง ซึ่งในช่วงนั้นงานศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic art) กาลังเข้ามาใน
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ประเทศไทย ด้านข้างของพระประธานมีประติมากรรมปูนปั้นพระอัครสาวกนั่งคุกเข่าอย่างรามัญ
ทั่วไป

ภาพที่ 4.5 พระประธานในพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส
ด้านหน้าของแท่นประดิษฐานพระประธานมีรูปจารองของพระประธานตั้งอยู่เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้ปิดทอง ตามความความเชื่อถือ นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์พระพุทธรูป
ซึ่งถ้าปล่อยให้ประชาชนปิดทองที่องค์จริง ความสวยงามของผิวทองคาจะเปลี่ยนไป จึงนับเป็นวิธีการ
ที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย โดยประชาชนได้ปิดทองพระด้วย และทางวัดก็ได้รักษาผิวทองของพระ
ประธานด้วย

ภาพที่ 4.6 พระพุทธรูปจาลองของพระประธานให้ประชาชนได้ปิดทอง
พระพุทธไสยาสน์ เรียกกันโดยทั่วว่าพระนอน ที่วัดนี้เป็นพระนอนขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่ อ งการเสด็ จ สู่ ป ริ นิ พ านของพระพุท ธเจ้ า ในวัน เพ็ ญ เดื อ นวิส าขะ (เดิอ น 6) ก่ อ น
พุทธศักราช 1 ปี ณ กรุงกุสินารา พระพุทธรูปปางนี้กระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนคิดถึงการละสังขาร การ
ปล่อยวาง การละวางจากวัฏสงสาร โดยจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป นอกจากนี้ยังทาให้ระลึกถึงพระ
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โอวาทที่ประทานแก่ภิกษุที่ว่า "เมื่อตถาคตเจ้าปรินิพพานแล้ว หากจะพึงมีภิกษุบ างรูปดาริว่าพระ
ศาสดาของเราปรินิพพานแล้ว บัดนี้ไม่มีศาสดา วินัยที่เราได้บัญญัติแก่ท่านทั้งหลายก็ดี ธรรมที่เราได้
แสดงแก่ท่านทั้งหลายก็ดี เมื่อเราล่วงไป ธรรมและวินัยนั้นแล จักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย”

ภาพที่ 4.7 พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่วัดปรมัยยิกาวาส
พระนนทมุนินท์ เป็นพุทธศิลป์แขนงประติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร ฝ่า
พระบาทหงายขึ้นทั้งสองข้าง ขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.65 เมตร หล่อด้วยโลหะผสม โดย
พระศาสนโสภณ (อ่อน) เจ้าคณะมณฑลกรุงเทพ สร้างขึ้นเป็น พระพุทธรูปประจาเมืองนนทบุรี พระ
ยาราชสงครามเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านใต้ของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ มีการจัดพิธี
นมัสการพระพุทธรูปประจาเมืองนนทบุรี เป็นประจาทุกปี

ภาพที่ 4.8 พระพุทธรูปประจาจังหวัดนนทบุรี
ประติ ม ากรรมตกแต่ ง ที่ ก รอบบานประตู แ ละกรอบหน้ า ต่ า งด้ า นนอก ท าเป็ น งาน
ประติมากรรมลายปูนปั้นประกอบสัญลักษณ์ แบบนูนสูง (High relief) โดยภาพตอนบนเป็นพระราช
ลัญจกร มีรูปพานฐานครุฑ บริเวณเหนือพานมีพระจุลมงกุฎ ด้านข้างมีฉัตร 7 ชั้น มีคชสีห์และราชสีห์
เหยียบโลก รูปกลางเป็นภาพจาลองพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บริเวณรูปล่างปั้นเป็นพานแว่นฟ้า บน
พานมีสมุดไทยโบราณ ทุกภาพอยู่บนพื้นที่ปั้นเป็นลายเครือเถาเกี่ยวโยงกันอย่างสวยงาม
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ภาพที่ 4.9 กรอบบานประตูและกรอบหน้า
กรอบประตูหน้าต่าง ด้านนอกของพระอุโบสถ์ของวัดนี้ มีประตูด้านหน้า/ด้านหลัง ด้านละ 1
ประตู โดยทากรอบประตูหน้าต่างเป็นแบบซุ้มทรงเจดีย์ มีช่อฟ้าเป็นหัสนาค

ภาพที่ 4.10 กรอบประตู หน้าต่าง ประติมากรรมตกแต่งพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส
1.3 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรม
ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์ (เป็นงานจิตรกรรมไทยที่ผสมผสานกับ
อิทธิพลศิลปะตะวันตก) ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
หม่อมเจ้าประวิช พระโอรสในพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมขุ นศรีทวิกรม ซื่งเป็นช่างเขียนเอกในสมัยนั้น
เป็นแม่กองเขียนภาพ ทาให้เป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาไปจากแบบไทยประเพณี ช่างของ
กรมศิลปากรยกย่องภาพวาดแห่งนี้เสมอด้วยฝีมือ ขรัว อินโข่ง ช่างเขียนเอกในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ผนังด้านหน้าของพระอุโบสถเขียนเป็นภาพผจญมาร ส่วนด้านหลังของพระ
ประธานเขียนป็นภาพไตรภูมิ แต่แปลกกว่าที่อื่นโดยเขียนเป็นภาพป่าหิมพานต์ ส่วนสวรรค์เขียนเป็น
ภาพพุทธภูมิ ผนังด้านข้างเขียนเป็นเรื่องธุดงควัตร 13 ข้อ และพุทธประวัติ บางภาพมีทั้งศาลาแบบ
ศิลปะไทย (Thai Art) รวมกับภาพอาคารแบบศิลปะตะวันตก (Western Art) โดยแสดงส่วนที่เป็นเสา
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และคานโค้งกลมแบบสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ ส่วนภาพที่เป็นพื้นหลังเขียนเป็นบรรยากาศแสดง
ระยะใกล้-ไกลตามแบบที่มองเห็นจริง (Perspective)

ภาพที่ 4.11 ภาพศาลาไทยและอาคารแบบตะวันตกในบรรยากาศตามที่เห็นจริง
พื้นผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการร่วมกันทาบุญของพุทศาสนิกชน
การทาบุญ การรับบาตร และจริยพฤติกรรมที่ดีงามของพระสงฆ์ การทาความสะอาดวัด พุทธศิลป์
เหล่านี้กระตุ้นเตือนให้ผู้ดูผู้ชมตื่นตัวที่จะทาความดีต่อตนเอง บุคคลอื่น และสังคม

ภาพที่ 4.12 การร่วมงานบุญของพุทธศาสนิกชน และการทาความสะอาดลานวัด
ผนังโบสถ์บริเวณเหนือกรอบประตูหน้าต่าง เขียนเป็นภาพลายพันธ์พฤกษาในกรอบโค้งแบบ
ศิลปะตะวันตก สร้างบรรยากาศของการผสมผสานของศิลปะตะวันตกกับตะวันออกได้กลมกลืนเป็น
อย่างดี
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ภาพที 4.13 ศิลปะแบบตะวันตกกับศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกันในงานพุทธศิลป์ไทย
ความรู้ที่วัดต้องการให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้รู้หรือเป็นสิ่งที่วัดต้องการให้รู้ ส่วนใหญ่จะทาเป็น
ป้ายนิเทศขนาดเล็กมีขาตั้งแข็งแรงวางไว้ใกล้พุทธศิลป์ หรือติดไว้ที่ฐาน เป็นความรู้เกี่ยวกับชื่อ คา/
คาถาบูชา ฯลฯ

ภาพที่ 4.14 คา/คาถาบูชาพระพุทธไสยาสน์ และคา/คาถาบูชาพระมหารามันเจดีย์
2. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (Wat Chaloem Phra Kiat)
ความรู้ เ ชิงประวัติ ศ าสตร์ วัดเฉลิ มพระเกียรติ์ว รวิห ารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด
วรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2390 ตั้งอยู่ที่ถนนท่าน้านนท์-วัดโบสถ์ดอน
พรหม ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
เยื้องศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) วัดนี้ถือเป็นวัดคู่เมืองอยู่ในเขตป้อมเก่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394) ทรงพระราชดาริว่า บริเวณป้อมทับทิมเป็นป้อมเก่าสมัยกรุง
ศรีอยุธยา (พ.ศ.1893-2310) เคยเป็นนิวาสสถานของพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (บุญจัน) พระ
อัยกา และเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชชนนี จึงโปรดฯให้สร้างพระอาราม
หลวงขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และอุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระอัยกา พระอัยกี และพระ
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ราชชนนี (สร้างวัดเป็นราชกุศลถวายลุงป้า) โดยพระราชทานนามว่า “วัดเฉลิมพระเกียรติ” นับเป็นวัด
ที่พระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเป็นวัดสุดท้ายในรัชกาลก่อนที่จะเสด็จ
สวรรคตในปี พ.ศ.2394 แต่การก่อสร้างวัดนี้ยังไม่แล้ ว เสร็จสมบูรณ์ ก็สิ้ นรัช กาลเสี ยก่อน ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411) ได้ทรงรับเป็นพระราชภาระ
สร้างต่อจนสาเร็จเรียบร้อย (พัฒนายุ เอี่ยมอานวยสุข, 2556) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อพระองค์
ใกล้จะเสด็จสรรรคต ยังตรัสถึงวัดต่าง ๆ ที่ยังสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ค้างไว้ว่า " ...ทุกวันนี้คิดสละ
ห่วงใหญ่ให้หมด อาลัยอยู่แต่วัด สร้างไว้ใหญ่โตหลายวัด ที่ยังค้างอยู่ก็ดี ถ้าชารุดทรุดโทรมไปจะไม่มี
ผู้ช่วยทนุบารุง เงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดิน มีอยู่ 40,000 ชั่ง ขอสัก 1,000 ชั่งเถิด
ถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขา ขอเงินรายนี้ช่ว ยทะนุบารุงวัดที่ชารุด และการวัดที่ยัง
ค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วย..." ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จเถลิง
ถวัลย์ ราชสมบัติแล้ว พระองค์ก็ทรงรับเป็นพระราชภาระในการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติจนเสร็จ
เรียบร้อย โดยโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุญนาค) เป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.
2401
2.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เสด็จพระราชดาเนินมาทรง
ก่อ พระพฤกษ์ พ ระอุ โ บสถในปี พ.ศ.2390 และสร้ า งเสร็ จ ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมกับศิลปะจีน เรียกกันโดยทั่วไปว่าศิลปะแบบ
พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 หลังคามุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาชนิดกาบกล้วย ไม่เคลือบสี ถือปูนทับ
แนว ทาเป็นลอนลูกฟูกแบบเก๋งจีน มีหน้าบัน หลังคายืนออกด้านข้าง รองรับน้าหนักด้วยเสานางเรียง
หรือเสานางจรัลแบบเดียวกับพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ความรู้เกี่ยวกับศิลปะแบบพระราชนิยม เป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยการนาศิลปะแบบจีนมาผสมกับศิลปะไทยแบบประเพณี ปรากฏใน
งานสถาปัตยกรรมที่เป็นหลักของวัด ได้แก่ พระอุโบสถ พระวิหาร เห็นได้จากส่วนที่เป็นหลังคา หน้า
บัน อันเป็นส่วนที่ถูกแดด ถูกฝนอยู่เสมอ จึงโปรดให้เปลี่ยนจากที่เป็นงานไม้มาทาเป็นงานปูนแบบ
ศิลปะจีน ทาให้ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้นานกว่างานเครื่องไม้ที่ทาตามแบบศิลปะไทยดังเดิม
อย่ างไรก็ต าม พุท ธศิ ล ป์ ที่เ ป็ น พระอุโ บสถ พระวิห าร ถึ งแม้จ ะมีด าริ ให้ ส ร้ างตามแบบจี น ก็ท รง
ระมัดระวังที่จะรักษารูปแบบความเป็นไทยไว้ (ศิลปะแบบพระราชนิยม, 2557)
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ภาพที่ 4.15 พระอุโบสถ และภาพถ่ายมุมสูงภาพโบสถ์ วิหาร และพระเจดีย์ที่ตั้งอยู่หลังพระอุโบสถ
ความรู้เกี่ยวกับหน้าบัน พระอุโบสถแห่งนี้ที่หน้าบันไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เหมือน
ศิล ปะแบบไทยประเพณีที่นิ ย มสร้างกันมาในอดีต ทั้งหน้าบันโบสถ์และวิหารประดับตกแต่งด้ว ย
กระเบื้องสีตามแบบศิลปะของจีน โดยทาเป็นกระเบื้องเคลือบสีสดใส ลายดอกพุดตานที่เข้ากันได้เป็น
อย่างดี

ภาพที่ 4.16 หน้าบันโบสถ์ ศิลปะแบบจีน ทาเป็นส่วนบนของพุทธศิลป์ไทย
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ซุ้มใบเสมา เป็นแบบใบเดียวออยู่ในซุ้มที่ตั้งอยู่บนกาแพงคต ด้านหน้ามี 3 ซุ้ม ซุ้มกลางใบ
สีมาลงรักปิดทอง สวยงามแตกต่างจากซุ้มอื่น ๆ เป็นที่สาหรับนาคที่จะอุปสมบทกราบก่อนเข้าโบสถ์

ภาพที่ 4.17 ซุ้มและใบเสมาที่ตั้งบนมุมกาแพงและซุ้มกลางที่สวยงามเป็นพิเศษกว่าซุ้มอื่น ๆ
พระเจดีย์ขาว (ทรงกลมแบบลังกา) ตั้งอยู่ด้านหลังเยื้องไปทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ
สร้างเสร็จประมาณ ปี พ.ศ. 2394 เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังคว้า สูง 45 เมตร บนฐานแปด
เหลี่ยม แบบลังกาที่ตกทอดมาจากเจดีย์ทรงระฆังสมัยสุโขทัย ที่วัดแห่งนี้ทาเป็นฐานแปดเหลี่ยมสอง
ชั้น ทาให้ดูสูงชลูดยิ่งขึ้น องค์พระเจดีย์นี้ตั้งอยู่ในแนวเขตกาแพงแก้ว ภายในบรรจุพระบรมธาตุ ซุ้ม
ประตูทางเข้าสร้างเป็นแบบเก๋งจีน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้า ฯ ให้
แห่พระบรมธาตุขึ้นบรรจุในพระเจดีย์ขาวนี้ เมื่อปี พ.ศ.2401

ภาพที่ 4.18 พระเจดีย์ขาวทรงระฆังที่วัดเฉลิมพระเกียรติ์
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กุฏิทรงไทย อยู่ด้านเหนือเขตพุทธาวาส เป็นแบบเรือนไทยภาคกลาง ใต้ถุนสูง ปลูกเรียงกัน
สองแถว มีทางเดิน ตรงกลาง จ านวน 20 หลั ง ปลู กเรียงกั น อย่างมีระเบี ยบ สภาพทั่ว ไปสะอาด
สวยงาม เป็นการสอนในลั กษณะของการทาให้ดู เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ในลักษณะของการจัดวางทาให้บริเวณวัดดูสวยงาม สะอาดตา

ภาพที่ 4.19 กุฏิพระสงฆ์ สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี
2.2 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม
พระประธาน ในพระอุโบสถ คือ พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชัย หล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ ตามตานานกล่าวว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 3 โปรดให้ขุดแร่ทองแดงที่อาเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเวลานั้นได้แร่ทองแดงจานวน
มาก จึงมีพระราชประสงค์ที่จะใช้ทองแดงเหล่านี้เกื้อกูลพระศาสนา จึงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่เพื่อนาไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจาพระอุโบสถ 2 แห่ง คือ พระอุโบสถวัดเฉลิมพระ
เกียรติ พระอุโบสถวัดราชนัดดาราม รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีกหลายองค์
นอกจากนี้ยังภายในพระวิหารหลวงที่สร้างอยู่ทางด้านทิ ศใต้ของพระอุโบสถ มี พระพุทธรูปศิลาขาว
ปางมารวิชัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญมา
ประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2401 พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในบุษบกไม้สักลงรักปิด
ทองประดับกระจก มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ช่วยส่งเสริมให้องค์พระดูโดดเด่น
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ภาพที่ 4.20 พระประธานในพระอุโบสถ และพระประธานในพระวิหาร
ประติมากรรมตกแต่ ง ประตู หน้าต่าง ซุ้มและกรอบประตู ของพระอุโบสถวัดเฉลิมพระ
เกียรติ์สร้างเป็นประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูงลายดอกพุดตาน พื้นประดับกระจก บานประตูและ
หน้าต่างเขียนลายทอง ลงรักปิดทองรดน้าดูสวยงามมีคุณค่า ประดับตกแต่งตามกรอบประตูหน้าต่าง
ส่วนที่เป็นบานหน้าต่างทั้งด้านนอกด้านในเขียนเป็นภาพกามะลอบนพื้นดา

ภาพที่ 4.21 ประติมากรรมตกแต่งกรอบหน้าต่างพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ์
2.3 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรม
บริเวณผนังโบสถ์ด้านในมีภาพเขียนสีฝุ่นผสมน้ากาวเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ประกอบ
เป็ น ช่อดอกพุดตาน เต็มทั้งผนั ง คล้ ายลายผ้ า ลักษณะเป็นลายกลุ่ มหรือเป็นช่อดอกไม้ ระบายสี
นุ่มนวล อ่อนหวาน เหมือนกับจิ ตรกรรมฝาผนังในพระวิห าร และที่ บานประตู บานหน้าต่างพระ
อุโบสถยังเขียนเป็นลายรดน้าปิดทอง ตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3 และรูปกระต่ายภายในวงพระจันทร์เต็มดวง
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ภาพที่ 4.22 ภาพเขียนลายรดน้าที่บานหน้าต่าง และภาพเขียนฝาผนังภายในโบสถ์และ
วิหาร
ในมิติของการอนุ รักษ์จิ ตรกรรมฝาผนัง เนื่องจากความชื้นจากพื้นดินซึมขึ้นสู่ ผ นัง ทาให้
ภาพเขี ย นสี ฝุ่ น ผสมน้ ากาว บวม ท าให้ ภ าพเขี ย นสี บ างส่ ว นหลุ ด ร่ อ นออก และมี ก ารซ่ อ มแซม
ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพเดิมต่อไปให้นานที่สุด (พิเชษฐ์ สุนทรโชติ
สัมภาษณ์ 11 มกราคม 2561)

ภาพที่ 4.23 ภาพเขียนบนฝาผนังบริเวณที่ต้องการการซ่อมแซมเพื่อรักษาสภาพเดิมไว้
ภาพเขียนที่บานประตูด้านในซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าบานห้าต่าง เขียนเป็นภาพกลุ่มดอกบัว
ใบบัวชูก้านอยู่ในบึง ซึ่งมีทั้งบัวตูม บัวบาน ในใบบัวมีภาพสัตว์ขนาดเล็ก กบ เขียดอาศัยอยู่อย่างมี
ความสุข ส่วน ในน้ามีฝูงปลา หน้าตาแปลก ๆ เต่า ฯลฯ ดูมีชีวิตชีวา สนุกสนานไปกับ ลีลาท่าทางการ
เล่นน้าของหมู่ปลาเหล่านั้น มากกว่าที่จะแสดงคาสอนเกี่ยวกับบัวสี่เหล่า
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ภาพที่ 4.24 ภาพเขียนบนพื้นบานประตูและบานหน้าต่างด้านในพระอุโบสถ
ความรู้เกี่ยวกับภาพกามะลอ เป็นงานจิตรกรรมที่เริ่มทากันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดย
การผสมผสานระหว่างเทคนิคลายรดน้ากับเทคนิคการเขียนสี โดยการนาสีฝุ่นมาผสมกับยางรักน้าใส
หรือรักบริสุทธิ์ เพิ่มความงามและความแปลกตา น่าสนใจให้กับผลงานจิตรกรรมได้มากยิ่งขึ้น เชื่อกัน
ว่ารูปแบบผลงานในช่วงนั้ นส่วนมากจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของจีน ส่งผลให้รูปแบบของลาย
กามะลอในสมัยนั้นไม่ค่อยมีความเป็นไทยมากนัก แต่เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเขียนลาย
กามะลอได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความชัดเจนด้วยรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ไทยมากขึ้นจนกล่าว
ได้ว่าไม่เหลืออิทธิพลจากศิลปะจีนเป็นงานช่างเขียนไทยโดยแท้ (ผดุง ศิริรัตน์ สัมภาษณ์ 24 มกราคม
2561)

ภาพที่ 4.25 ภาพกามะลอลายพรรณพฤกษาที่บานหน้าต่างพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ์
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แหล่งเรียนรู้ที่วัดต้องการให้ประชาชนเรียนรู้
ต้นไม้พูดได้ ที่วัดเฉลิมพระเกียรติ์นี้ สิ่งที่วัดต้องการให้ประชาชนผู้มาเยือนควรรู้ หรือเป็นการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยทาเป็นป้ายนิเทศขนาดเล็กติดตามต้นไม้ใหญ่ในวัด ซึ่งแต่ละป้ายส่งเสริมให้
ยึดหมั่นในหลักธรรมคาสอนของพุทธองค์ รวมแนวคิด คติธรรม คติพจน์ที่ดีในการดารงชีวิตที่ ดีงาม
นาเสนอเป็นความเรียงและบทกลอน

3. วัดบางไผ่พระอารามหลวง
ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัดบางไผ่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2309 สันนิฐานว่าแต่เดิมสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
(พ.ศ.2231-2310) เนื่องจากลักษณะรูปแบบของพระอุโบสถหลังเก่าเป็นงานสถาปัตยกรรมสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลาย ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง คาดว่าอาจจะสร้างโดยเศรษฐีผู้ใจบุญ จาก
เรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัดบางไผ่ ต่อมามีสภาพเป็นวัดร้างไม่มีภิก ษุจาพรรษา
บริเวณใกล้เคียงกับวัดก็มีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่น้อยมากจนกระทั่งพระครูสอนได้มาจาพรรษา ณ
วัดแห่งนี้จึงได้รับการฝืนฟูขึ้น มีพระภิกษุจาพรรษาอีกครั้งหนึ่ง อีกแนวคิดหนึ่งกล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้น
โดยแม่ทัพนายกองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยบริเวณนี้เต็มไปด้วยดงกอไผ่ สมเด็จพระญาณ
สังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เสด็จเป็นประธานวางศิลาฤกษ์
พระอุโบสถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินประกอบพิธีตัด
หวายลูกนิมิต เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2534 และต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกขึ้นเป็นพระอาราม
หลวงชั้นตรี เมื่อ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และใช้ชื่อว่า วัดบางไผ่พระอารามหลวง นอกจากนี้ยังได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ ม.อ.ก. ติดที่หน้าพระอุโบสถ ศาลาราย และหอพระไตรปิฎก
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3.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านสถาปัยกรรม
พระอุโบสถหลังเก่า เป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในขณะที่ พระอุโบสถ
หลังใหม่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูด้วยหินอ่อน

ภาพที่ 4.26 ด้านหน้าและด้านข้างของพระอุโบสถหลังใหม่วัดบางไผ่
หน้า บัน โบสถ์ โบสถ์วัดบางไผ่ นี้มีหน้าบันเป็นงานประติมากรรมปูนปั้น แบบนูนสู ง ภาพ
พระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปกาลังเดินก้าวพระบาท ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึ งส์
เป็นพุทธลักษณะทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ
ป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน (พิเชษฐ์ สุนทรโชติ สัมภาษณ์เมื่อ 21 มีนาคม 2561) พื้นหน้าบันเป็น
ปูนปั้นสีทองลายกนกช่อเทพนม ส่วนบนสุดเป็นช่อฟ้า ใบละกา หางหงส์ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นนาคส
ดุ้ง พลิ้วไหวดูมชี ีวิต ชั้นล่างเป็นเป็นงานปูนปั้นรูปครุฑแบก ติดกับสาหร่ายรวงผึ้งที่สวยงามมาก

ภาพที่ 4.27 พระพุทธรูปบางลีลาที่หน้าบันโบสถ์วัดบางไผ่
ซุ้มใบเสมา ใบเสมาหรือสีมา โดยทั่วไปเป็นประติมากรรมหินแกะสลัก ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์
เพื่ อแสดงขอบเขตพื้ น ที่ ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ห รื อสถานที่ป ระกอบพิธี ก รรมทางพุ ทธศาสนา โดยเฉพาะการ
อุปสมบท นาคที่จะบวชต้องกราบใบเสมาเอกนี้ก่อนเช้าพิธีอุปสมบทในโบสถ์ ใบเสมามีทั้งที่เป็นใบ
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เสมาเดี่ยว เสมาคู่ หรือปักซ้อนกัน 3 ใบ มีรูปแบบและการประดับตกแต่งทั้งที่เป็นแบบแผ่นเรียบ และ
แบบแกะสลักรูปสันนูนทรงสามเหลี่ยมคล้ายสถูป บริเวณกึ่งกลางใบ นอกจากนี้ยังทาเป็นแบบต่าง ๆ
ได้แก่ 1) แกะสลักเป็นภาพหม้อน้าศักดิ์สิทธิ์ (หม้อปูรณฆฏะ) มีลักษณะเป็นภาชนะทรงกลม บางครั้ง
มีพวย หรือมีการประดับลายพรรณพฤกษาเรียงต่อเนื่องกันเป็นรูปกรวยยอดแหลมหรือสันสถูป หม้อ
น้านี้เป็นสัญลักษณ์มงคลตามความเชื่อของอินเดียโบราณที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ 2) แกะสลัก
เป็นภาพเล่าเรื่องทางพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ และชาดกตอนสาคัญ 3) แกะสลักเป็นธรรมจักร
พบทั้ง ที่ส ลั กบริเวณกึ่งกลางใบเสมาและแกะสลั กบริเวณสั นขอบของใบเสมา รูปธรรมจักรนี้เป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มายังดินแดนแห่งนี้แล้ว

ภาพที่ 4.28 ซุ้มใบเสมาหน้าพระอุโบสถวัดบางไผ่
กุฏิ เป็นที่อยู่ที่พัก จาวัด ของพระสงฆ์ ต้องมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย (โดยเฉพาะ
กุฏิที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน) เป็นจริยธรรมที่พระสงฆ์ควรทาเป็นตัวอย่างให้พุทธศาสนิกชนนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

ภาพที่ 4.29 กุฏิพระที่ได้รับการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
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3.2. ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม
ภายในพระอุโบสถวัดบางไผ่นี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศรีนพรัตนมุนี เป็นองค์พระ
ประธาน สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะนั้น) พระราชทานผ้าทิพย์ประดับพระ
นามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ไว้หน้าพระประธาน นอกจากนี้ยั งมี พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเป็นที่
สักการบูชาของประชาชน

ภาพที่ 4.30 พระประธานในพระอุโบสถวัดบางไผ่
ประติมากรรมตกแต่ง กรอบประตู หน้าต่าง เป็นประติมากรรมปูนปั้น แบบนูนต่า กรอบ
ประตูหน้าต่างทาเป็นซุ้มทรงปราสาทยอด ตัวลายลงรักปิดทองบนพื้นแดง ส่วนที่เป็นบานประตูด้าน
นอก เป็นงานประติมากรรมประดับตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักไม้ ลัก ษณะนูนต่า เป็นภาพทวารยืน
ถืออาวุธอยู่บนฐานยักษ์แบกอย่างเคร่งครึม เพื่อป้องกันสิ่งเลวร้ายเข้ามาในพระอุโบสถ ตามความเชื่อ
ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ภาพที่ 4.31 ประติมากรรมตกแต่กรอบและบานประตู หน้าต่าง ด้านนอก
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3.3 ความเป็นแหล่งเรียนรู้จากพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรม
ภายในพระอุ โ บสถของวั ด บางไผ่ มี ง านจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ มี เ นื้ อ หาเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติ คติ ความเชื่อ โดยเฉพาะภาพกลุ่มเทพชุมนุมบนผนังด้านหลังพระ
ประธาน เขียนเป็นภาพหมู่เทพ นางฟ้า นาดอกไม้มาถวายเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความศรัทรา
ในการตรัสรู้ ของพระพุทธองค์ โดยช่างผู้ส ร้างานได้เขียนเป็นแบบศิล ปะไทยประยุกต์ ที่อ่อนช้อย
สวยงาม บริเวณฝาผนังด้านในของด้านหน้าโบสถ์หรือด้านหน้าพระประธาน เขียนเป็นภาพมารผจญที่
มีภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นตอนที่พระบรมโพธิสัตว์ประทับ ณ โพธิบัลลังก์ พญามารวสวัตตี
ประทับบนหลังช้างคีรีเมฃล์ ยกทัพมาหมายจะทาลายความเพียรของพระองค์ โดยพญามารได้เนรมิต
ตนเป็นร่างสูงใหญ่ มีมือนับพันถือศัสตราวุธ นาเหล่าเสนามารมามากมายมืดฟ้ามัวดิน แต่พระบรม
โพธิสัตว์มิได้หวาดกลัว พวกมารซัดศาสตราวุธเข้าใส่พระบรมโพธิสัตว์ แต่ศาสตราวุธเหล่านั้นกลับ
กลายเป็นบุปผา มาลัยไปสิ้น นอกจากนี้พญามารยังได้ทึกทักว่า รัตนบัลลังก์ที่พระโพธิ์สัตย์นั่งเป็นของ
ตน พระบรมโพธิสัตว์ทรงกล่าวว่า รัตนบัลลังก์นี้เกิดมาด้วยบุญที่พระองค์สั่งสมมาแต่ปางก่อน โดยอ้าง
พระแม่พระธรณีเป็นพยาน ทันใดนั้นแม่พระธรณีได้ปล่อยมวยผมบีบน้ากรวดอุทิศผลบุญจากการทา
ทานของพระองค์ไหลพัดพาเหล่ามารไปจนสิ้น (ระพีพรรณ ใจภักดี. 2552)

ภาพที่ 4.32 ภาพหมู่เทพชุมนุม และภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม
หอพิพิธภัณฑ์ (แหล่งเรียนรู้สาคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดบางไผ่ ) จัดเป็นงานสถาปัตยกรรมที่
คล้ายกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ที่ผสมกลมกลืนกันระหว่างศิ ลปะไทยที่เป็นหลังคาเครื่องสูงมีช่อ
ฟ้า ใบละกา หางหงส์ กับตัวอาคารคอนกรีต 3 ชั้น กอบประตูทาเป็นโค้งกลมแบบโรมัน (Roman
arch)
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ภาพที่ 4.33 หอพิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 3 ชั้น
4.วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) (Wat Bua Kwan)
ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัดบัวขวัญเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 1
หมู่ที่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2435 โดยพระครูปรีชาเฉลิม (หลวงปู่แฉ่ง) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารได้รวบรวมผู้มี
จิตศรัทธาบริจาคที่ดินและเงินสร้างวัดนี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
5) มีสถานะเป็นเพียงสานักสงฆ์ เมื่อมีพระสงฆ์มาจาพรรษาจึงเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นวัด ต่อมามีผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมกันบริจาคที่ดินจึงได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2435 ต่อมา
พระอธิ ก ารพยุ ง จตฺ ต มโล จากวั ด ก าแพงได้ ม าเป็ น เจ้ า อาวาสตั้ ง แ ต่ ปี พ.ศ. 2491 และได้
บูรณะปฏิสังขรณ์จนวัดพัฒนาเจริญขึ้นเรื่อยมา ประกอบกับมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพื่อให้สร้างวัด
เพิ่มขึ้นอีก เป็นผลให้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากวัดสะแกมาเป็น วัดบัวขวัญ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่นายบัว
ฉุนเฉียว ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2506 วัดได้รับการพัฒนาหลาย
ด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจาจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนับเป็น
สานักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระ
อารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 (วัดบัวขวัญ, 2537)
4.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ที่สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างขึ้นใน ปี
พ.ศ. 2546 เป็นโบสถ์แบบจตุรมุขที่มีแปลนเป็นรูปกากบาท มีประตูเข้าออกทั้ง 4 ด้าน และมีระเบียง
เชื่อมต่อกันรอบโบสถ์สามารถเดินถึงกันได้ (http://www.paiduaykan.com/)
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ภาพที่ 4.34 ภาพพระอุโบสถด้านหน้าและด้านข้าง
หน้าบันโบสถ์ โบสถ์แบบจัตุรมุขของวัดบัวขวัญมีสี่หน้าบัน เฉพาะด้านหน้าเป็นปูนปั้นแบบ
นูนสูงภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ที่ถือกันว่าเป็นเทพผู้ดูแลสรวงสวรรค์ มวลมนุษย์ ให้อยู่กันอย่าง
ร่มเย็นเป็นสุข ยามเกิดเหตุเภทภัยก็มักจะเนรมิตกายเป็นสิ่งต่าง ๆ ลงมาช่วยเหลือ การนามาเป็นทัศน
สัญลักษณ์ที่หน้าบันจึงเป็นมงคลยิ่ง ด้วยเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์ มีพลังอานาจและบารมี ช่วยปัดเป่า
ความเลวร้าย เสนียด-จัญไร ความชั่วความเลวไม่ให้เข้ามากล้ากราย (ไทยรัฐ, 2556)

ภาพที่ 4.35 ประติมากรรมนูนสูงภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หน้าบัญโบสถ์วัดบัวขวัญ
ซุ้มใบเสมา บริเวณรอบโบสถ์จัตุรมุขของวัดบัวขวัญทาเป็นทางเดินโดยรอบเพื่อใช้ปฏิบัติ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่นการเวียนเทียร การอุปสมบท ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศาลายาวขนานไปกับ
ทางเดินและทางวัดจัดให้มีการแขวนระฆังเพื่อให้ประชาชนตี /เคาะ ให้เกิดเสียงดังไปถึงสวรรค์ตาม
ความเชื่อถือของแต่ละคน รอบพระอุโบสถมีซุ้มใบเสมา ตั้งติดอยู่กับฐานโบสถ์ทั้งสี่ด้าน ส่วนใบเสมาที่
วัดนี้เป็นแบบใบเดี่ยวที่มีการประดับตกแต่งด้วยกระจกสี ตัวลายกนกสีทอง ลงพื้นด้วยสีแดง
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ภาพที่ 4.36 ซุ้มใบเสมารอบโบสถ์วัดบัวขวัญ
4.2 ความเป็นแหล่งเรียนของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม
พระประธาน ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเมตตาเป็นพระประธาน โดยจาลองแบบมา
จากพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานในเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือ
ปางชนะมาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถประทับนั่ง ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระ
เพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ (เข่า) นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี พระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบ
นี้นิยมสร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

ภาพที่ 4.37 พระพุทธเมตตา พระประธานในพระอุโบสถวัดบัวขวัญ
ประติมากรรมพระพุทธรูปปางบาเพ็ญทุกขกิริยา วัดบัวขวัญจัดพื้นที่แสดงตอนสาคัญต่าง ๆ
ของพุทธประวัติ เข่น ตอนประสูตร การบาเพ็ญทุกขกิริยา ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพาน โดยเฉพาะวัด
นี้มีพระพุทธรู ป ทองส าริ ดปางบ าเพ็ญทุกขกิริยา ที่ส ร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างพร้อมกับพระพุทธรูปตามระเบียงวัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพ พระพุททรูป
ปางนี้ ก ระตุ้ น ให้ พุ ทธศาสนิ ก ชนเกิด ความรู้ สึ ก นึกคิ ดถึ งความเพี ยรของพระบรมโพธิ สั ตว์ ที่ค้ นหา
แนวทางแห่ ง ความพ้ น ทุ ก ข์ ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง คุ ณ ประโยชน์ ข องความเพี ย รพยายามที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่สั่งสอนประชาชนผ่านหนังสือพระมหา
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ชนก การบาเพ็ญทุกขกิริยาเป็นกิริยาที่ทาได้ยาก เป็นการบาเพ็ญเพียรโดยการทรมารตนด้วยวิธีต่าง ๆ
เพื่อบรรลุธรรมซึ่งเป็นวิธีการของพวกโยคี พระบรมโพธิสัตว์ทรงกระทาทุกรกิริยาติดต่อกันเป็นเวลา 6
ปี จนมีพระวรกายผ่ายผอมแต่ ก็ยังคงไม่ได้พบหนทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้ ต่อมาเมื่อพระบรมโพธิสัตว์
ทรงสดับเสียงพิณและพิจารณาตามเสียงพิณว่า สายพิณที่อยู่ตรงกลางไม่หย่อนไม่ตึงเสียงจึงจะไพเราะ
ทางสายกลางจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ภาพที่ 4.38 พระพุทธรูปปางบาเพ็ญทุกกรกิริยา
ธุดงควัตร เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการขัดเกลา กาจัดกิเลส โดยการ
ปฏิบัติประเภทวัตร ผู้ที่สมัครใจจะสมาทานธุดงควัตรจะต้องเป็นผู้ที่มักน้อย มีความมั่นคง ถือสันโดษ
อยู่อย่างสมถะ ธุดวควัตรมีข้อปฏิบัติทั้งหมด 13 ข้อ ได้แก่ 1) ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร 2) ถือทรง
เพียงไตรจีวรเป็นวัตร 3) ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร 4) ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตร 5) ถือ
นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร 6) ถือฉันเฉพาะในบาตรเดียวเป็นวัตร 7) ถือห้ามภัตอันนามาถวายเมื่อ
ภายหลังเป็นวัตร 8) ถืออยู่ป่าเป็นวัตร 9) ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร (เป็นผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร) 10)
ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร (เป็นผู้ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร) 11) ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร (เป็นผู้ถือการอยู่
ป่าช้าเป็นวัตร) 12) ถือการอยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัตร (เป็นผู้อยู่ในเสนาสนะอันที่
ท่านจัดให้เป็นวัตร) 13) ถือการนั่งเป็นวัตร (งดการนอนเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัตร) ในการปฏิบัติธุดงค
วัตรเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกิจหรือเป็นแนวทางปฏิบัติของพระสงฆ์ผู้มุ่งมั่นที่จะละ เลิก หลุดพ้นจากกิเลศ
แต่ผู้เป็นฆราวาสจะนามาปฏิบัติก็ได้ เพราะอย่างน้อยก็ทาให้ผู้ปฏิบัติไม่ทาให้บุคคล สังคมเดือนร้อน
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ภาพที่ 4.39 ประติมากรรมพระธุดงค์
ประติมากรรมตกแต่ง กรอบประตูหน้าต่าง บานหน้าต่างด้านใน ทาเป็นภาพลายเส้นประดับ
มุก เป็นภาพเทพเฝ้าทางเข้าถืออาวุทธสามง่ามทรง มังกร บริเวณผนังโบสถ์ด้านใน โดยทั่วไปจะเป็น
ภาพเขี ย นสี ฝุ่ น ผมน้ ากาว แต่ ภ ายในโบสถ์ วั ด บั ว ขวั ญ แห่ ง นี้ เ ป็ น ศิ ล ปะผสมของจิ ต รกรรมกั บ
ประติมากรรม

ภาพที่ 4.40 ภาพแกะสลักลายเส้นฝังมุก และประติมากรรมลงสีตกแต่งผนังโบสถ์ด้านใน
บริเวณพื้นผนังภายในพระอุโบสถบริเวณคอสอง ช่างจะเขียนเป็นเรื่องทศชาติชาดก สูงขึ้นไป
ช่างจะเขีย นเป็นภาพเทพชุมนุม ซึ่งเป็นตอนที่นิยมเขียนกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภาพเทพชุมนุมเป็นภาพเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากภาพมารผจญที่เขียนไว้
ด้านฝาหุ้มกลอง ช่างเขียนให้ความสาคัญกับภาพนี้มากโดยเขียนเรียงเป็นแถวตลอดความยาวของผนัง
หันพระพักตร์สู่พระประธาน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตอนหมู่เทพมาชุมนุมภายหลังจากการตรัสรู้ของพระ

75
พุทธองค์แล้ ว หมู่ทวยเทพพร้ อมกันมาถวายชัยพรแด่พระพุ ทธองค์. (สานักงานราชบัณฑิตยสภา,
2554)

ภาพที่ 4.41 พุทธศิลป์สร้างบรรยากาศแห่งความพุทธสถานภายในโบสถ์
ความรู้เกี่ยวกับศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) เป็นวิจิตรศิลป์แขนงหนึ่งที่เป็นการใช้สื่อ
ทางศิลปะมากกว่า 2 สื่อ/แขนง ขึ้นไปมาผสมผสานเป็นงานชิ้นเดียวกันได้อย่างเหมาะสม ลงตัว ส่วน
ใหญ่แล้วจะนิยมนาจุดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละสื่อ /แขนงมาใช้ร่วมกัน ดังเช่น งานศิลปะตกแต่งใน
โบสถ์วัดบั วขวัญ ซึ่งใช้ทั้งประติมากรรมกับจิตรกรรมมาผสมผสานให้ เป็นงานศิลปะแสดงเนื้อหา
เรื่องราวทางพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นชาดก และภาพเทพ นางฟ้า ฯลฯ จนเกิดเป็นงานศิลปะแบบ 3 มิติ
ที่ดูเหมือนรูปเทพ เทวดา นางฟ้า ในรูปเหมือนคนจริง (ศิลปะสื่อผสม, 2556)

ภาพที่ 4.42 งานสื่อผสมที่เป็นประติมากรรมลงสีแบบงานจิตรกรรม
ข้อมูลที่วัดต้องการให้รู้ นับเป็นแหล่งข้อมูลที่วัดต้องการให้ประชาชนผู้มาเยี่ยมเยียนได้รับรู้
เช่น การแสดงข้อมูล ชื่อ/นามสกุล ของผู้บริจาคเงินทุนสนับสนุนการสร้างพุทธศิลป์ นับเป็นเรื่องดี
เป็นตัวอย่างของการให้ทาง การเสียสละเพื่อบารุงพระพุทธศาสนา ที่ส่งผลถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม
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อย่างมีความสุขด้วย นอกจากนี้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศิลป์แต่ชิ้นด้วยป้ายนิ เทศขนาดเล็ก จะช่วย
ให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้ ที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมได้ เช่น ภาพพระอินทร์ ผู้ดูผู้ชมจะเกิดความรู้ว่าพระ
อินทร์เป็นเทพ มีร่างกายสีเขียว และเกิดการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมว่าพระอินทร์เป็นเทพที่ให้คุณแก่
ประชาชน คอยปกป้อง ดูแล คุ้มครองให้พ้นจากสิ่งเลวร้าย และเป็นผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามกับพวกยักษ์มาร
บางแห่งมีการให้ความรู้พร้อมคาถาบูชา สนองความความศรัทราเชื่อถือ เหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถ
จูงใจประชาชนเข้าวัดได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 4.43 ข้อมูลชื่อผู้บริจาค และข้อมูลพุทธศิลป์ “กินรีเก็บบุพผา”
ป้ายนิเทศที่ให้ข้อมูลพุทธศิลป์ วัดบัวขวัญให้ความสาคัญกับการจูงใจให้คนเข้าวัดจึงจัดพื้นที่
แสดงพุทธประวัติตอนสาคัญ เช่น การแสดงพระธรรมเทศครั้งแรก โดยจัดสร้างพระพุทธรูป ปางปฐม
เทศนา ซึ่งหลังจากเจ้าชายสิตถัตถะ ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม พุทธเจ้าแล้วเมื่อวันขึ้น 15 ค่า เดือน
8 หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬห พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจ
วัคคีย์ มีใจความส าคัญดังนี้ ทรงให้งดเว้นทางสุ ดโต่ง 2 สาย คือ กามสุ ขขัล ลิกานุโ ยค ได้แก่ การ
หมกมุ่นในกาม และอัตตกิลมถานุโยค คือ ทาตนเองให้ลาบาก พระองค์ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาหรือ
ทางสายกลาง ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ และอริยสัจ ๔ หรือความจริง
อันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโ รธ มรรค เมื่อแสดงธรรมจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะ) หนึ่ง
ในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จเป็นพระโสดาบัน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561)
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ภาพที่ 4.44 ประติมากรรมพระพุทธรูปปางแสดงธรรมและป้ายนิเทศให้ความรู้
ป้ายนิเทศที่ทางวัดตั้งใจที่จะให้ความรู้ที่เป็นพระธรรมคาสอนโดยตรง ที่วัดบัวขวัญนี้มีการ
จัดทาป้ายนิเทศให้ข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญของพุทธศาสนาที่เป็นคาสอนเกี่ยวกับ วัฏสงสาร สังสารวัฏ
สงสารวัฏ เหล่านี้เป็นคาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งหมายถึง การท่องไปในอาการที่เป็นการหมุนวนอยู่ใน
การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่าง ๆ ของสัตว์โลกด้วยอานาจ กิเลส วิบาก กรรม ที่กระทากันมา
หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส วิบากกรรม ไม่ได้ เพื่อสอนให้ประชาชนผู้มาเยี่ยมเยือนได้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการมีดารงชีวิตที่หลุดพ้นจากกิเลส วิบาก
กรรม ตามอัตภาพของแต่ละบุคคล

ภาพที่ 4.45 ป้ายนิเทศที่วัดต้องการให้รู้ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นแก่นคาสอนของพระพุทธเจ้า
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5. วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์เป็นพระอารามหลวงชนิดสามัญ ชั้นตรี
ตั้งอยู่เลขที 1 ถนนติวานนท์ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่เกิด
จากการรวม วัดเชิงท่า กับ วัดท้ายอ่าว สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง (ปัจจุบัน
ยกขึ้นเป็นโบราณสถานเรียกรวมกันว่า พุทธสถานเชิงท่า -หน้าโบสถ์) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาฝั่ ง
ตะวันออก วัดชลประทานรังสฤษฏ์นี้เป็นวัดที่หม่อมหลวงชูชาติ กาภู อธิบดีกรมชลประทาน สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2502 เป็นการผาติกรรมทดแทนการเข้าใช้ที่ดินของวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ พระปัญญา
นันทภิกขุ (สง่า สุภโร) เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2503 ปัจจุบันเป็นวัดที่ให้ความสาคัญกับบรรยากาศที่
ร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกเช้าวันอาทิตย์ โดยมีการสวดมนต์ บรรยายปาฐกถา
ธรรม และถวายเพลพระสงฆ์ที่ลานหินโค้งที่สงบและเป็นธรรมชาติ เหมาะกับการทาบุญ ปฏิบัติธรรม
จึงเหมาะสาหรับการพาเยาวชนเข้าวัดปลูกฝังพื้นฐานทางพุทธศาสนา (วัดชลประธานรังสฤษฏ์ 2550)
5.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถ เป็นอาคารชั้นเดียวบนฐานสูงแบบไทยประยุกต์ ที่ให้ความสาคัญกับความเรียบ
ง่ายทั้งรูปแบบและการประดับตกแต่ง มีประตูทางเข้าด้านหน้า หลัง ด้านละ 1 ประตู ส่วนหลังคา
ซ้อนกัน 2 ชั้น มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ไม่มีสาหร่ายรวงผึ้งเหมือนโบสถ์ทั่วไปแต่ทาเป็นโค้งแบบศิลปะ
เปอร์เชียที่ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่ง โครงสร้างของโบสถ์ไม่ใช้การตกแต่งด้วยสีมากนัก ปล่อยให้ดู
คล้ายกับเป็นคอนกรีตเปลือย

ภาพที่ 4.46 มุมมองด้านต่าง ๆ ของพระอุโบสถวัดชลประทานรังสฤษฏ์
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ความรู้เกี่ยวกับหน้าบันโบสถ์ ทาเป็นภาพพระพิรุณ ผู้เป็นเทพแห่งฝน ตามคติของศาสนา
ฮินดู มีผิวสีขาวผ่อง ทรงนาคเป็นพาหนะ ถือพระขรรค์ เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยราชการที่เกี่ยวกับ
การเกษตร อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในความเชื่อของคนไทย
เชื่อว่าเป็นผู้ให้ฝน ให้น้า

ภาพที่ 4.47 พระพิรุณสัญลักษณ์แห่งน้าที่หน้าบัญโบสถ์วัดชลประทานรังสฤษฏ์
ซุ้มใบเสมา ที่วัดแห่งนี้เป็นซุ้มทรงยอดเหมือนวัดหลวงทั่วไป โดยติดตั้งใบเสมาเดี่ยวแกะสลัก
ด้วยหินทราย บนฐานสองชั้น ปิดทองบนส่วนที่เป็นธรรมจักร ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ ตัวซุ้มเป็นสีขาว
นวลเพื่อให้เข้ากับสีผนังของพระอุโบสถ

ภาพที่ 4.48 ซุ้มใบเสมาแบบใบเดี่ยวของวัดชลประทานรังสฤษฏ์
5.2 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม
พระประธาน ในพระอุโบสถและพระพุทธรูปส่วนใหญ่ในวัดแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
หรือปางตรัสรู้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจาพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2471) มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาดท่าสมาธิราบ เท้าทั้งสองซ้อนกัน
เท้าขวาอยู่ บ นเท้าซ้าย มือทั้งสองวางซ้อนทับกันบนตัก โดยมือขวาทับบนมือซ้าย เป็นปางที่พระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้ ทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบปราศจาก
อุปกิเลส บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุถฌาน ซึ่งเป็นส่วนของรูปสมาบัติ จากนั้นก็ใช้
ฌานสมาธิ เจริญปัญญา หรือองค์วิปัสสนา จนได้บรรลุ "ญาณ" (คือ ความรู้แจ้ง) ที่เรียกว่า "อภิญญา
ญาณ" (ความรู้ แจ้ ง อัน ประเสริ ฐ สุ ด ) ทั้ งสามประการคื อ ทรงบรรลุ ญาณที่ห นึ่ง ในตอนปฐมยาม
(ประมาณ 3 ทุ่ม) ญาณนี้เรียกว่า "บุพเพนิวาสานุสติญาณ" หมายถึง ความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังทั้ ง
ของตนและของคนอื่ น พอถึ ง มั ช ฌิ ม ยาม (ประมาณเที่ ย งคื น ) ก็ ไ ด้ บ รรลุ ญ าณที่ ส อง ที่ เ รี ย กว่ า
"จุตูปปาตญาณ" หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความจุติ คือ ดับและเกิดของสัตว์โลก ตลอดจนความต่างกันที่
เรียกว่า "กรรม" พอถึงปัจฉิมยาม (หลังเที่ยงคืนล่วงแล้ว) ทรงบรรลุญาณที่สาม คือ "อาสวักขยญาณ"
หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลส และอริยสัจสี่ คือความทุกข์ (ทุกข์) เหตุเกิดของความ
ทุกข์ (สมุทัย) ความดับทุกข์ (นิโรธ) วิธีดับทุกข์ (มรรค) และกาจัดอวิชชาไปจนสิ้นจากกมลสันดาน

ภาพที่ 4.49 พระประธานในพระอุโบสถ และพระพุทธรูปที่ลานหินโค้งเป็นปางสมาธิหรือปางตรัสรู้
พระพุทธรูปปางทุกรกริ ยา เป็นพุทธศิลป์แขนงประติมากรรม ที่ แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ
ตอนทรมานกาย เพื่อ หาแนวทางที่ จ ะหลุ ด จากพ้น ทุก ข์ ก่อ นที่จ ะตรัส รู้ เป็ นพระพุท ธเจ้ า ที่วั ด นี้
ประดิษฐานไว้ใต้ต้นไทร ใกล้กับลานหินโค้ง ให้ดูเป็นธรรมชาติ และเพื่อให้ ผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนได้เห็น
อย่างชัดเจน กระตุ้นให้เห็นถึงความวิริยะอดทน อดกลั้น จนประสบผลสาเร็จ
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ภาพที่ 4.49 พระพุทธรูปปางบาเพ็ญทุกขกริยาที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์
ประติมากรรมพระธรรมจักร เป็นประติมากรรมแกะสลักด้วยหินขนวน มีลักษณะเป็นวงกลม
หรือวงล้อ ในศาสนาพุทธและฮินดู เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด หรือวงเวียนที่
เป็นการ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้พระธรรมจักร เป็นวงล้อมี 8 ซี่ ซึ่ง
หมายถึง อริ ย มรรค 8 ที่เ ป็ น หนทางสู่ ก ารดับ ทุ ก ข์ เป็ น การปฏิ บัติ เ พื่ อให้ พ้ นจากทุ กข์ ได้แ ก่ 1)
สัมมาทิฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) 2) สัมมาสังกัปปะ (ความคิดที่ถูกต้อง) 3) สัมมาวาจา (วาจาที่ถูกต้อง)
4) สัมมากัมมันตะ (การปฏิบัติที่ถูกต้อง) 5) สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) 6) สัมมาวายามะ
(ความเพียรที่ถูกต้อง) 7) สัมมาสติ (การมีสติที่ถูกต้อง) 8) สัมมาสมาธิ (การมีสมาธิที่ถูกต้อง) (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, 2555)

ภาพที่ 4.50 พระธรรมจักรฐานกวางหมอบ
ประติมากรรมตกแต่ง กรอบและบานประตูหน้าต่าง ในภาพรวมออกแบบให้ดูเรียบง่ายตาม
แบบของศิลปะไทยประยุกต์ กรอบประตูหน้าต่างทาเป็นซุ้มทรงยอด โดยที่กรอบทั้งสองข้างทาเป็น
เสา ที่มีบัวหัวเสาทั้งสองข้าง ยอดซุ้มประดับด้วยลายไทยที่เป็นแม่แบบ ที่หล่อตามแบบแล้วนามา
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ติดตั้ง ตามแบบการก่อสร้างสมัยใหม่ที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่ตรงกลางของปานประตู
ด้านหน้าติดตั้งทัศนสัญลักษณ์รูปพระพิรุณทรงนาคตัวลายทองบนพื้นแดง

ภาพที่ 4.51 กรอบประตูหน้าต่างและสัญลักษณ์พระพิรุณที่พระอุโบสถในพระอุโบสถของวัดนี้ไม่มี
งานจิตรกรรมฝาผนัง
สิ่งที่วัดต้องการให้รู้ ประติมากรรมรูปเหมือนพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) หรือที่
รู้ จั ก กั น ทั่ ว ไปว่ า หลวงพ่ อ ปั ญ ญานั น ทภิ ก ขุ ท่ า นเป็ น พระสงฆ์ ผู้ ป ฏิ รู ป แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย เป็นผู้อุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของ
ชีวิต ในวัดนี้มีประติมากรรมลอยตัวทั้งนั่งและยืน โดยมีคาสอนของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การ
รู้คิด และตระหนักในความจริงที่แฝงไว้ในคาสอนเหล่านั้น เช่น “คิดดี พูดดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ด”ี

ภาพที่ 4.52 ประติมากรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกษุ และคาสอนของท่านที่ควรแก่การรับรู้
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ประติมากรรมลิง 3 ตัว ที่ฐานสถูปแสดงกริยาปิดปากปิดจมูก ปิดหู ปิดตา ไม่รับรู้สิ่งเลวร้าย
ทั้งที่เป็นรูป รส กลิ่น เสียง ปฏิเสธสิ่งที่จะทาให้เดือดร้อน ประติมากรรมลิงมีทั้งแบบลอยตัวและแบบ
นูนสูง นอกจากนี้ยังมีบทกวีศาสนาพุทธปฏิบัติธรรมศาสนาทาบุญ ปิดตา ปิดหู ปิดปาก โดยท่านพุทธ
ทาสภิกขุที่ว่า
ปิดปิดตา อย่าสอดส่าย ให้เกินเหตุ
บางประเภท แกล้งทาบอด ยอดกุศล
มัวสอดรู้ สอดเห็นจะเป็นคน
เอาไฟลน ตนไป จนไหม้พอง

ปิดปิดหู อย่าให้แส่ ไปฟังเรื่อง
ที่เป็นเครื่อง กวนใจ ให้หม่นหมอง
หรือเร้าใจ ให้ฟุ้งซ่าน พาลลาพอง
ผิดทานอง คนฉลาด อนาถใจ

ปิดปิดปาก อย่าพูดมาก เกินจาเป็น
จะเป็นคน ปากเหม็น เขาคลื่นไส้
ต้องเกิดเรื่อง เยิ่นเย้อ เสมอไป
ถ้าหุบปาก มากไว้ ได้แท่งทอง

ภาพที่ 4.53 ประติมากรรมลิง 3 ตัว สอนใจให้รู้จักวางตัว
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ต้นไม้พูดได้ ความรู้หรือแล่งเรียนรู้ที่ทางวัดต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ตามอัธยาศัย
ผ่านป้ายนิเทศขนาดเล็กที่มีข้อความเป็นทั้งคาสอน คติพจน์ ฯลฯ ที่ส่งผลเชิงบวกต่อการดารงชีวิตบน
พื้นฐานแห่คุณธรรมจริยธรรม เช่น “มีสติอย่าประมาท” “ธรรมะใดใด ก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทา”

ภาพที่ 4.54 ป้ายนิเทศแขวนตามต้นไม้ ความรู้ แหล่งเรียนรู้ที่วัดต้องการให้ประชาชนรับรู้
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ มีต้นไม้มาก ทาให้ลานหินร่มรื่น เหมาะกับแหล่งเรียนรู้แบบต้นไม้
พูดได้ จึงมีการให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนในลักษณะของการทาป้ายนิเทศขนาดเล็ก พอเหมาะกับ
การแขวนไว้ตามต้นไม้ต่าง ๆ โดยแขวนไว้ในระดับสายตา สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สะดวกแก่
การเรียนรู้ บางแหล่งแกะสลักเป็นตัวอักษรสีทองบนก้อนหิน ทาให้ทนทาน ดูเคร่งขรึม จริงจัง ไป
จนถึงการใช้รูปสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนา เช่น พระธรรมจักร ที่สื่อความหมายถึ งการแสดงปฐม
เทศนาของพระพุทธเจ้า

6 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร (Wat Khema Phirataram)
ข้อ มูล เชิ งประวัติ ศ าสตร์ วัด เขมาภิร ตารามราชวรวิ ห ารเป็น พระอารามหลวงชนิ ดราช
วรวิหารชั้นโท สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ที่ ถนนพิบูลสงคราม ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี เดิมเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา (ประมาณปี พ.ศ. 1893) หรืออาจจะก่อน
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สมัยอยุธยา โดยพระเจ้าอู่ทอง สอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่
สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (ครองราชย์ระหว่างปี 1893-1912) ทรง
ปฏิสังขรณ์ เดิมเรียกชื่อว่า “วัดเขมา” หรือ “วัดเข็นมา” มีอายุมากกว่า 600 ปี สมเด็จพระศรีสุริเยน
ทราบรมราชินีอัครมเหสีในรัชกาลที่ 2 (พระราชมารดารัชกาลที่ 4) ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และได้ป ฏิสั งขรณ์ มาโดยตลอด ต่อ มาพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ 4 ทรง
ปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้ง และพระราชทานนามว่า “วัดเขมาภิรตาราม” และโปรดฯให้สร้างพระมหา
เจดีย์ ศาลาการเปรียญ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ปฏิสังขรณ์อีก
ครั้ง และโปรดเกล้าฯให้ชะลอพระที่นั่งมลมณเฑียรในพระบรมมหาราชวังไปสร้างเป็นโรงเรียนของวัด
นี้ (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงเรียนกลาโหมอุทิศ ) วัดนี้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เคยเรียนหนังสือใน
สมัยเด็ก
6.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีมีพระราชศรัทธาโปรดให้ขุดรากใหม่ ก่อผนัง
ให้ขยายกว้างกว่าเดิม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯให้ก่อ
กาแพงรอบพระอุโบสถ และโปรดเกล้าฯให้บาเพ็ญกุศลสมโภชพระอุโบสถในปี พ.ศ. 2371 เสาโบสถ์
ด้านหน้าสอบเข้าหาด้านบนตามแบบศิลปะอยุธยา เสาด้านหน้ามี 4 ต้น ด้านข้างมีเสา 8 ต้น (เสานาง
เรียง) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สร้างเป็นศิลปะแบบไทยประเพณี
หลังคาประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ วัดนี้พระอุโบสถและพระประธานหันหน้าไปทางตะวันตกออก
สู่แม่น้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางสาคัญ จึงแก้โดยการสร้างพระพุทธรูปหันหน้าไปทางตะวันออกไว้ที่
ซุ้มด้านหลังพระอุโบสถ

ภาพที่ 4.55 มุมมอง ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของพระอุโบสถแบบอยุธยาตอนปลาย
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ภาพที่ 4.56 โบสถ์หันหน้าไปทางตะวันตก แก้โดยการสร้างพระพุทธรูปหันหน้าไปทางตะวันออกไว้
ที่ซุ้มด้านหลังพระอุโบสถ
หน้าบันโบสถ์ เป็นประติมากรรมรูปนารายทรงครุฑ (ทรงสุบรรณ) บนพื้นลายกนกเปลว ซึ่ง
ในตานานพระนารายณ์ทรงครุ ฑ (www.siamsouth.com/, 2558) กล่ าวว่า พญานาค หรือพญา
วาสุ กรีและบริว าร ต้องการจะดื่มน้าอมฤตเพื่อจะได้ไม่มีวันตายเลยทาสั ญญากับพญาครุฑ (พญา
สุบรรณ) ไปขโมยน้าอมฤตมาให้พญานาค แต่ระหว่างทางพบพระนารายณ์ยืนขวางทางอยู่ เกิดการสู้
รบกันขึ้น ทั้งสองเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สูงจึงไม่สามารถเอาชนะกันได้ เลยตกลงเป็นมิตรกันโดยมีข้อสัญญา
กันว่า ยามใดที่พระนารายณ์จะไปไหนก็ให้มีพญาครุฑเป็นพาหนะ แต่หากยามใดอยู่ด้วยกันก็ให้พญา
ครุฑอยู่เหนือกว่าพระนารายณ์ โดยเป็นยอดเสาธงของพระนารายณ์

ภาพที่ 4.57 หน้าบัญโบสถ์รูปนารายณ์ทรงครุฑบนพื้นหลังที่เป็นลายกนกเปลว
ซุ้มใบเสมา คาว่า สีมา แปลว่า เขต แดน เครื่องหมายบอกเขตหรือแดนที่กาหนดไว้สาหรับ
ทาสังฆกรรมต่าง ๆ กาหนดเขตแดนด้วยเครื่องหมายบอกเขตที่เรียกว่า นิมิต ที่เหนือนิมิตนิยมสกัดหิน
เป็นแผ่นประดิษฐานไว้ในซุ้มที่สร้างครอบนิมิต ถือเป็นสัญลักษณ์แทนนิมิต เรียกแผ่นหินนั้นว่า ใบสีมา
หรือ ใบเสมา เรียกซุ้มนั้นว่า ซุ้มสีมา หรือ ซุ้มเสมา ส่วนใบสีมา นิยมทาด้วยแผ่นหินสกัดเป็นแผ่นหนา
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ประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร มีรูปทรงเฉพาะ บางแห่งสกัดเป็นลายเส้นรูปธรรมจักรเพิ่มความสวยงาม
ประดิษฐานไว้ในซุ้มที่สร้างคร่อมนิมิตทั้ง 8 ทิศของโบสถ์ ถ้าเป็นวัดราษฎร์นิยมทาซุ้มละแผ่นเดียว ถ้า
เป็นวัดหลวงนิยมทาซุ้มละสองแผ่นเรียกว่า สีมาคู่ ที่วัดนี้เป็นเสมาคู่ตั้งอยู่ในซุ้มมณฑปทรงยอดสีขาว
ขนาดเล็ก ล้อมรอบพระอุโบสถ

ภาพที่ 4.58 ซุ้มประดิษฐานใบเสมาคู่ หน้าพระอุโบสถวัดเขมาภิรตาราม
พระเจดีย์ ของวัดเขมาภิรตาราม องค์พระเจดีย์เป็นทรงระฆังคว้าแบบลังกา สีขาว ที่ถ่ายทอด
แบบมาจากเจดีย์ในศิลปะแบบสุโขทัย โดยในภาพรวมเป็นองค์ระฆังกลมคว่าอยู่บนฐานสูง ตั้งอยู่
ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นพระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนฐานสีเหลี่ยมขนาดใหญ่ มีเจดีย์บริวารตั้งอยู่ทังสี่มุม
ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้าง
ขึ้น

ภาพที่ 4.59 เจดีย์ทรงกลมแปดเหลี่ยม มีเจดีย์บริวารขนาดเล็กตั้งอยู่สี่มุม
6.2 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม
พระประธาน ในพระอุโบสถแห่งนี้มี 2 องค์ คือ องค์ที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดฯให้ปั้นพระประธานองค์ที่เห็นกันอยู่ในปั จจุบัน ครอบพระประธานองค์เดิม
ที่เป็นรูปหล่อโลหะ เนื่องจากมีการขยายโบสถ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นใน พ.ศ.2371 ต่อมาสมเด็จพระศรีสุริ
เยนทรามาตย์ทรงปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง และอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่จากพระราชวังจันทรเกษม
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ที่ 2 พระนามว่า“รูปพระอินทร์แปลง”
และพระราชทานสร้อยนามวัดว่า วัดเขมาภิรตาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัช กาลที่ 4 ทรงสร้างพระอสีติมหาสาวก จานวน 80 รูป แต่ล ะองค์ส ลักปรากฏอยู่ที่ฐานอาสนะ
ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระประธาน

ภาพที่ 4.60 พระประธาน 2 องค์ ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

ภาพที่ 4.61 พระอสีติมหาสาวก ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระประธาน
พระพุทธรูปทรงเครื่อง เป็นพระพุทธรูปแบบหนึ่งที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา (พ.ศ.19832310)
องค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยมีเครื่องตกแต่งพิเศษกว่าปรกติ เป็น
เครื่องทรงแบบพระมหากษัตริย์หรือพระมหาจักรพรรดิ์ สวมมงกุฎชัย กุณฑล กรองศอ สังวาล ทับ
ทรวง พาหุรัด ปั้นเหน่ง และทองพระบาท ขอบจีวรตกแต่งแถวลายกระจัง ส่วนสบงประดับชายไหว
และชายแครง ที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหารนี้เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดใหญ่แบบศิลปะเขมร
ประดิษฐานอยู่หลังพระประธาน
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ภาพที่ 4.62 พระพุทธรูปทรงเครื่องอยู่ด้านหลังของพระประธาน
ประติมากรรมตกแต่ง กรอบประตูด้านหน้าทาเป็นทรงยอด ลดหลั่นกันหลายชั้น ลวดลาย
ไทยลงรักปิดทองประดับกระจก ส่วนกรอบหน้าต่าง เหนือช่องหน้าต่างทาเป็นหน้าบันขนาดเล็ก ส่วน
บนสุดเป็นประติมากรรมตกแต่งรูปหัวนาคยื่นออกมาจากผนังดูมีมิติ และมีลวดลายแบบนูนสูง บนพื้น
ประดับกระจก ทาให้ดูสวยงาม แวววาว น่าสนใจ มีลูกกรงเหล็กและแผ่นกระจกใสเป็นกรอบนอกอีก
ชั้นหนึ่ง เป็นการอนุรักษ์เชิงป้องกันได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 4.63 ประติมากรรมตกแต่งกรอบประตูหน้าต่างพระอุโบสถ
6.3 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรม
จิ ตรกรรมฝาผนั งโบสถ์แห่ งนี้เป็ นศิล ปะแบบรัต นโกสิ นทร์ เป็น ภาพกลุ่ มทวยเทพ ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้ขรัวอินโข่ง จิตรกรเอกในสมัยนั้น
วาดเป็นงานจิตรกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน และตะวันตก ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความ
งดงามมาก
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ภาพที่ 4.64 จิตรกรรมฝาผนังฝีมือ ขรัว อินโข่ง ที่โบสถ์วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
จิตรกร ขรัว อินโข่ง (วิกิพีเดีย “ขรัวอินโข่ง ”) มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 4
ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นจิตรกรเอกประจารัชกาลที่ 4 แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นศิลปินในสมณ
เพศ เป็นช่างเขียนไทยคนแรกที่ใช้เทคนิคการเขียนภาพฝาผนังแบบตะวันตก แสดงปริมาตร และ
ระยะใกล้ไกล เหมือนจริงตามที่มองเห็น นับเป็นศิลปินก้าวหน้าแห่งยุคที่ผสมผสานการดาเนินชีวิต
แบบไทยกับตะวันตกได้เป็นอย่างดี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ ทรงยกย่องว่า เป็นช่างเขียนไม่มีใครสู้ได้ในสมัยนั้น ท่านหลุดพ้นจากการเขียนภาพ
แบบเล่าเรื่อง มาเป็นงานในรูปแบบปริศนาธรรม ผลงานที่มีชื่อเสียงคือภาพปริศนาธรรมที่ฝาผนัง
ภายในพระอุ โ บสถวั ด บวรนิ เ วศและวั ด บรมนิ ว าส เชื่ อ กั น ว่ า ขรั ว อิ น โข่ ง เป็ น ศิ ล ปิ น ที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ที่แหวกแนวจากศิลปะรูปแบบประเพณีเดิมอยู่แล้วจึงกล้ารับเทคนิคการเขียนภาพแบบ
ตะวันตก มาประยุกต์เข้ากับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ ทรงเล่าว่า "…เป็นช่างเขียนไทยคนแรกที่มีความรู้ไ ม่แต่เขียนได้ตามแบบไทยโบราณเท่านั้น ยัง
เขียนได้ตามแบบฝรั่งสมัยใหม่ได้ด้วย เป็นการแสดงความก้าวหน้าในทางเขียนรูปของไทย รูปภาพต่าง
ๆ ที่ขรัวอินโข่งเขียนนั้นมีเงา เป็นการเขียนที่มีชีวิตจิตใจผิดกับนักเขียนไทยคนอื่น ๆ
นอกจากนี้พระองค์ยังได้กล่าวถึงเทคนิคการเขียนภาพของขรัวอินโข่งว่า "...ท่านเป็นช่างเขียน
ไทยที่คิดค้นหาวิธีเขียนภาพให้มีชีวิตจิตใจ เขียนได้เหมือนของจริงและนิยมใช้สีหม่น ๆ เช่น สีน้าเงิน
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ปนเขียวเขียน ซึ่งถ้ามิได้เป็นช่างฝีมือดีจริงแล้วก็หาอาจทาให้ภาพงดงามได้ด้วยสี 2 สีนี้ไม่และเป็นคน
แรกที่ได้เริ่มนาคตินิ ยมอันนี้มาเป็นศิลปะของไทย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ตรัสไว้ว่า "ความ
นิยมเขียนอย่างฝรั่งนั้น พระอาจารย์อินโข่งเป็นผู้นาขึ้นในรัชกาลที่ 4" (วารสารศิลปากรปีที่ 6 เล่ม 7
หน้า 55-62) นอกจากนี้ ยังมีการเจาะฝาผนังด้านหลังพระประธาน จานวน 6 ช่อง เพื่อประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่บริเวณคอสอง เมื่อพิจารณาตามความสอดคล้องระหว่างพุทธศิลป์แขนง
ประติมากรรมกับจิตรกรรมภายในโบสถ์แห่งนี้โดยภาพรวมแล้ว พบว่า เป็นงานศิลปะสื่อผสม (Mix
media) ที่เหมาะสม สวยงาม ลงตัว โดยให้ความสาคัญกับแนวกลางที่เจาะเป็นช่องขนาดใหญ่กว่า
ช่องอื่น และมีช่องไว้พระพุทธรูปด้านบนเพิ่มอีกหนึ่งชั้นด้วย

ภาพที่ 4.65 พุทธศิลป์แขนงประติมากรรมร่วมกับจิตรกรรม
ในมุ ม มองด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ด้ า นหลั ง พระอุ โ บสถมี พ ระพุ ท ธรู ป ประดิ ษ ฐานอยู่ ใ นกรอบ
พลาสติก ป้องกันการชารุด อันเนื่องมาจากความชื้นของฝน และจากการสัมผัสของประชาชนผู้เข้ามา
เยือนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบริเวณกรอบด้านข้างของซุ้มไว้พระพุทธรูปนี้ทาเป็นลายรดน้า ลวดลาย
พันธ์พฤกษา ส่วนที่เป็นภาพมีสีทองจากแผ่นทองคาเปลว บนพื้นรักสีดา มีการทาเป็นลูกกรงเหล็กสีดา
ป้องกันทั้งการจับต้อง การสัมผัส การขุดขีด ฯลฯ แต่บางครั้งก็ทาให้ประชาชนที่มาชมรับรู้ค่าความ
งามของลวดลายในบานประตูนั้นไม่เต็มที่ ทั้งนี้เป็นเพราะการรับรู้ความงามอย่างสมบูรณ์ ต้องเห็น
ได้อย่างชัดเจน โดดเด่น เห็นแล้วเกิดการรับรู้ โดยการเปรียบเทียบกับวัดอื่นที่เคยเห็นมา หรือการ
เปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิม

ตารางที่ 4.2 สรุปความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวง 6 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี
ความเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
เมื่อจาแนกตามความเป็นวัดเก่าแก่ พบว่า ในบรรดาพระอารามหลวงชนิดวรวิหารทั้ง 6 แห่งที่ศึกษา วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นพระอาราม
หลวงที่เก่าแก่ที่สุด โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น (1893-1990) รองลงมาเป็น วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดบางไผ่ วัดเฉลิมพระเกียรติ
วรวิหาร วัดบัวขวัญ และวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ตามลาดับ นอกจากนี้พระอารามหลวงทั้งหมดยังเป็นวัดที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยพระมหากษัตริย์และ
ราชวงศ์ ยกเว้นวัดบัวขวัญ ซึ่งสร้างโดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และวัดชลประทานรังสฤษฏ์ สร้างโดยบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ (กรมชลประทาน) และเมื่อ
จาแนกตามระดับชั้น พบว่า ทั้ง 6 วัด มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 1 วัด พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร 2 วัด และ พระอาราม
หลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 3 วัด ทาให้พุทธศิลป์ของวัดเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
ความเป็นแหล่งเรียนรู้จากพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมพระอุโบสถ
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วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดบางไผ่

2
ตารางที่ 4.2 สรุปความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวง 6 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี (ต่อ)

วัดบัวขวัญ

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
91

วัดชลประทานรังสฤษฏ์
ความรู้จากหน้าบันพระอุโบสถ์

3
ตารางที่ 4.2 สรุปความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวง 6 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี (ต่อ)
วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดบางไผ่
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วัดบัวขวัญ
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
หน้าบันโบสถ์: เป็นพื้นที่ในกรอบสามเหลี่ยมใต้หลังคาที่ยื่นคลุมออกมาปิดหัวปิดท้ายของอาคารที่เรียกว่าหน้าจั่ว ช่างจะมีการออกแบบตกแต่งให้มีความหมาย
และความสวยงามเป็นพิเศษ จัดเป็นทัศนสัญลักษณ์ที่สาคัญยิ่งส่วนหนึ่ง หน้าบันพระอุโบสถของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เป็นตราพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎ ล้อม
ด้วยลายเครือเถา เป็นงานประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูง ลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นพิจิตรเลขาประจาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว (รัชกาลที่ 5)
หน้าบันหน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นแบบศิลปะพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ให้ความสาคัญกับความสวยงามและความคงทน โดย
ทาเป็นลายดอกพุดตาน ประดับตกแต่งด้วยกระกระเบื้องเคลือบสีสดใสตามแบบศิลปะจีนซึ่งเข้ากันได้อย่างกลกลืนเป็นอย่างดี หน้าบันพระอุโบสถ์วัดบางไผ่ ทา
เป็นภาพพระปางลีลา ครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึง ส์หลังจากแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาและประยูรญาติ หน้าบันพระอุโบสถ์ของวัด
บัวขวัญ ทาเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหรือช้าง 3 เศียร ที่สื่อถึงความเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์โดยทาหน้าที่ปกป้องดูแล
โลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ทรงเป็นผู้นาเหล่าเทพเจ้าไปกาจัดอสูรร้าย ในศาสนาพุทธ พระอินทร์เป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี

4
หน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ทาเป็นภาพพระพิรุณที่สื่อถึงความเป็นเทพแห่งฝนและน้า ผู้รักษาความสุขสวัสดีแห่งมนุษย์ทั้งปวง เป็นเจ้าแห่ง
น้า เป็นผู้ให้ฝน ทรงถือพระขรรค์ ทรงพญานาค หรือมกร เป็นพาหนะ ส่วนหน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ทาเป็นภาพพระนารายณ์ทรง
ครุฑ แสดงถึงพลังอานาจของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างหรือผู้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้นิยมทากันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเชื่อว่าพระมหาก ษัตริย์ทรงเป็นพระ
นารายณ์อวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญในโลกมนุษย์ โดยมีพาหนะเป็นพญาครุฑ
ซุ้มและใบเสมา
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วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

วัดเฉลิมพระเกียรติ์วรวิหาร

ตารางที่ 4.2 สรุปความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวง 6 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี (ต่อ)

วัดบางไผ่

5

ตารางที่ 4.2 สรุปความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวง 6 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี (ต่อ)
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วัดบัวขวัญ
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
ซุ้มและใบเสมา: เป็นประติมากรรมหินแกะสลักแบบลอยตัว ประดิษฐานอยู่ในซุ้ม ที่เรียกกันทั่วไปว่าซุ้มเสมา โดยใช้เป็นทัศนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงขอบเขต
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเขตพุทธาวาส ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการทาวัตร การอุปสมบท โดยนาคที่จะบวชต้องนั่ง
ลงกราบใบเสมาเอกที่ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ ก่อนเช้าพิธีอุปสมบทในโบสถ์ ใบเสมานี้มีทั้งที่เป็นใบเสมาเดี่ยว เสมาคู่ เช่น ที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร วัดบาง
ไผ่ (พระอารามหลวง) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ และวัดบัวขวัญ ติดตั้งซุ้มเสามารอบพระอุโบสถ ในขณะที่วัดวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ติดตั้งซุ้มบนกาแพงรอบ
โบสถ์ ทั้ง 4 มุม และมีซุ้มเสมาเอกอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ส่วนที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ใบเสมาจะฝังลงใต้ดินแล้วทาเป็นป้อมหรือซุ้มตั้งอยู่บริเวณตรงมุมทั้ง
4 ของกาแพงโบสถ์ตามธรรมเนียมของชาวมอญ
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วัดบัวขวัญ
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
พระพุทธรูป: เป็นพุทธศิลป์แขนงประติมากรรม ที่สร้างขึ้นเป็นพุทธสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั่วไปสร้างขึ้นด้วยการปั้น แกะสลัก หล่ อ
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จากวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นไม้ หิน ปูน โลหะ พลาสติก ไพเบอร์ ฯลฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ แสดงถึงการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ที่ทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ แล้วนามาสั่งสอนให้ชาวพุทธได้เรียนรู้ นาไปเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ การได้กราบไหว้บู ชาพระพุทธรูปโดย
เฉพาะที่เป็นพระประทานของวัด ถือเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เช่น พระประธานในโบสถ์วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (ไม่ปรากฏนาม) มีพุทธลักษณะโดยเฉพาะใบหน้า
คล้ายมนุษย์จริง ตามอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก พระประธานในโบสถ์วัดวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร คือพระพุทธศรีนพรัตนมุนี หล่อด้วยโลหะทองแดงทั้งองค์
พระประธานในโบสถ์วัดบางไผ่ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะสมัยสุโขทัย พระประธานในโบสถ์วัดบัวขวัญ คือ พระพุทธเมตตา ที่จาลองแบบมาจากพระพุทธ
เมตตาที่ประดิษฐานในเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย พระประธานในโบสถ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ไม่ปรากฏนาม) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ.
2499 โดยศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พระประธานในโบสถ์วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร มี 2 องค์ ประธานองค์ที่ 1 มีขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
ทรงสร้างครอบองค์เก่าที่เป็นพระพุทธรูปทองคาขนาดเล็กใน พ.ศ. 2371 มีพระเพลากว้าง 2.90 เมตร ความสูงตลอดพระรัศมี 4 เมตร ต่อมา พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระอสีติมหาสาวกรอบพระประธาน 80 รูป แต่ละองค์มีชื่อสลักอยู่ที่ฐานอาสนะ ส่วนพระประธานองค์ที่ 2 เป็น
พระพุทธรูปโลหะอัญเชิญจากวังจันเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนามว่า รูปพระอินทร์แปลง

ตารางที่ 4.2 สรุปความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวง 6 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี (ต่อ)
ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรมฝาผนัง
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วัดบัวขวัญ
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
จิตรกรรมฝาผนัง: เปนงานพุทธศิลป์ที่มีความสวยงาม และเปนประโยชนตอการศึกษาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะวัฒนธรรม ชีวิตความ
เป็นอยู่ ฯลฯ ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เขียนเป็นภาพพระภิกษุกาลังกวาดพื้นทาความสะอาดบริเวณวัด
กระตุ้นให้นึกถึงจริยะปฏิบัติที่ดีงามของพระสงฆ์ เป็นงานจิตรกรรมไทยผสมกับ ศิลปะแบบตะวันตก ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ที่ผนังโบสถ์ บานประตู
หน้าต่างด้านใน เขียนเป็นภาพกลุ่มดอกไม้ในอุดมคติที่ดูคล้ายดอกบัว ดอกพุฒตาล ขึ้นอยู่ในท้องน้าที่มีภาพสัตว์น้านานาชนิด ภาพเหล่านี้ กระตุ้นให้เห็นความ
สวยงามของดอกไม้ ความอิสระของหมู่ปลา ที่ผนังโบสถ์วัดวัดบางไผ่ เขียนเป็นภาพหมู่ทวยเทพมาชุมนุมกันพร้อมดอกไม้เพื่อนามาสักการะพระพุทธเจ้า (พระ
ประธาน) จัดเป็นจิตรกรรมไทยประยุกต์ ที่ผนังโบสถ์ของวัดบัวขวัญ มีงานพุทธศิลป์ที่แตกต่างไปจากวัดอื่น ๆ โดยสร้างเป็นศิลปะผสม (Mix media) ภาพเทพ
และนางฟ้ามีลักษณะเป็นงานประติมากรรมแบบนูนสูง ระบายสีสันสวยงามตามแบบงานจิตรกรรม ทาให้ดูเหมือนเทพและนางฟ้ากาลังลอยออกมาจากผนังโบสถ์
ส่วนที่ผนังโบสถ์วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ไม่มีการเขียนภาพใด ๆ และที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เขียนเป็นภาพกลุ่มเทพชุมนุม แห่แหน ล่องลอยมาบน
ท้องฟ้า พร้อมกลุ่มดนตรีประโคม ดูสดชื่น สนุกสนาน ฝีมือขรัวอินโข่ง

99
3. แหล่งเรียนรู้คุณธรรมที่ผู้สร้างสอดแทรกไว้ในงานพุทธศิลป์
ในการสร้างสรรค์งานพุทธศิล ปะ โดยทั่วไปมี 5 กระบวนการหรือขั้นตอน ดังนี้ 1)
ประสบการณ์ ข องช่ า งที่ ไ ด้ ม าจากการรั บ รู้ และการท าความเข้ า ใจในเนื้ อ หาเรื่ อ งราวของ
พระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นประวัติพระพุทธเจ้า พระธรรมคาสอน นิทานชาดก ฯลฯ 2) จินตนาการ
(Imagination) เป็นการใช้ความคิด การสร้างภาพในจินตนาการ การสร้างแบบ ขึ้นในระบบสมอง
ก่อนที่จะสร้างสรรค์หรือถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานโดยมีพื้นฐานมาจากการได้รับรู้เรื่องราวทางพุทธ
ศาสนา และการรั บ รู้ จ ากรู ป แบบงานพุทธศิล ป์ในอดีต 3) ประสบการณ์ทางศิล ปะที่เป็นทักษะ
ความสามารถของช่างหรือผู้สร้างงานแต่ละคน ทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม
4) การยอมรับของคนในส้งคม เมื่อช่างสร้างงานเสร็จแล้ว ย่อมมีผู้คนในสังคมเข้ามาชม ซึ่งมักจะมี
ทั้งคนที่เห็นผลงานแล้วชื่นชม นิ่งเฉย และไม่ชอบ ถ้าผลตอบรับออกมาทางชื่นชมก็ถือได้ว่างานนั้น
ได้รับการยอมรับเป็นพุทธศิลป์ 5) การปรับปรุงแก้ไข เมื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ชอบไม่เห็นด้วย มี
เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากก็อาจจะต้องแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป ดังนั้นงานพุทธศิลป์ที่สร้าง
ขึ้นจึงมีหลายสิ่งอย่างเป็นส่วนประกอบสาคัญ โดยเฉพาะช่างหรือผู้สร้างงานได้สอดแทรกสิ่งที่ดีงาม
ลงในพุทธศิลป์ โดยปรารถนาที่จะเป็นสิ่ งเร้า กระตุ้นให้ ผู้ ดูผู้ ช มงานพุทธศิลป์เกิดจิตส านึกและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติที่ดี และเป็นสิ่งที่ร่วมมือกันสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชา ดังนี้
3.1 ช่างหรือผู้สร้างงานได้สอดแทรกสิ่งที่ดีงาม คุณธรรมจริยธรรม ไว้ในพุทธศิลป์ ทั้งใน
ลักษณะการสื่อสารโดยตรงเห็ น แล้ ว รู้เรื่องเลย กับการสื่ อสารแบบมีนัย เห็ นแล้ ว ต้องใช้ความคิด
ต่อเนื่อง ที่เรียกว่าภาพปริศนาธรรม กล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
เมื่อครั้งทรงผนวชที่วัดราชาธิวาสวรวิหาร ได้ทรงคิดแนวเรื่องปริศนาธรรมขึ้นแล้วโปรดเกล้าฯให้ข รัว
อิน โข่ งเป็ น ผู้ เขี ย นภาพประกอบ พิสิ ฐ เจริญวงศ์ กล่ าวถึงภาพปริ ศนาธรรมของขรัว อิ นโข่ง ไว้ใ น
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยเล่ม 2 ของราชบัณฑิตยสถาน (2545) ไว้ว่า “ภาพปริศนาธรรมเป็นภาพ
ที่คนชมแล้วต้องใช้ความคิดแปลความหมายให้ออก ไม่เหมือนภาพพุทธประวัติหรือชาดกต่าง ๆ ที่
พุทธศาสนิกชนส่วนมากเข้าใจเรื่องอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น …เช่น ภาพพระกวาดลานวัดที่วัดปรินายก
เทวดานางฟ้าที่สวยงามศิลปะผสมที่ผนังโบสถ์วัดบัวขวัญ
พุทธศิลป์ที่เป็นงานจิตรกรรมแฝงไว้ด้วยหลักธรรมพุทธปรัชญาทั้งในส่วนสัจธรรม คือ กฎว่า
ด้วยธรรมชาติของโลกและชีวิต และกฎแห่งกรรม จริยธรรมระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงสุด
ส่วนแนวคิดทางพุทธศิลป์นั้น จิตรกรเขียนภาพขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการสอนธรรมะที่อาจใช้แทนหนังสือที่
หายากในสมัยนั้น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าผนังโบสถ์เป็นห้องสมุดภาพชาดก (พระมหาอาพล บุดดาสาร
(2546: บทคัดย่อ)
นอกจากนี้ในการเขียนภาพ ช่างเขียนหรือจิตรกรสามารถสร้างภาพที่มีเนื้อหาเรื่องราว รูปแบบได้
อิสระมากกว่างานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมที่ต้องมีการใช้วัสดุและกรรมวิธี ยาก ซับซ้อนกว่า
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งานจิตรกรรม ทาให้ช่างเขียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวทางพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรม
คาสอน ฯลฯ ได้แยบยลกว่า "การสอนธรรมะทางภาพนี้ ผู้ดูผู้ชมได้รับความสนุกสนานบันเทิงไปในตัว
ทาให้การเรียนธรรมะ (ในสมัยนั้น) เป็นสิ่งไม่น่าเบื่อ และสร้างความเข้าใจได้ง่ายและลึกซึ้งกว่าการ
อ่านจากหนังสือล้วน ๆ นอกจากนี้การศึกษาธรรมะจากภาพนั้น ในชั้นแรกสุดผู้ ดูผู้ชมจะต้องดูให้ออก
ก่อนว่านั่นเป็นภาพอะไร หรือเขามุ่งหมายจะเขียนภาพอะไรนั่นเอง ในชั้นที่สองจะต้องพิจารณาจน
เข้าใจความหมายของภาพนั้น ๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายจะแสดงความรู้เกี่ยวกับอะไร และในชั้นที่สาม เป็น
การน้อมเอาภาวะห่งควาหมายของภาพนั้น เข้ามาสู่จิต หรือ ภาวะของตัวเราเองที่กาลังเป็นจริงอยู่ ซึ่ง
อาจจะถึงกับสะดุ้ง เพราะภาพนั้นได้สอนเรา หรือล้อเรา ถึงขนาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสันดาน
ของเรา ซึ่งหมายความว่ามันได้ช่วยชาระกิเลสของเราได้ไม่น้อยทีเดียว"
พุทธทาส, (2551) กล่าวว่า พุทธศิลป์เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบและรับใช้งาน
ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง มีทั้งที่สร้างขึ้นเป็นงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ที่
ช่างหรือผู้สร้างงาน สร้างสรรค์ขึ้นเป็นทั้งสิ่งที่มีความงาม (Aesthetic objects) เป็นศิลปวัตถุ (Art
objects) เป็นความงามที่แฝงไว้ด้วยปรัชญา ธรรมถวายเพื่ อเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระพุทธศาสนา
พุทธศิล ป์มีเนื้อหาสาระที่เกี่ย วกับ พระสั มมาสั มพุทธเจ้ากับคาสอนของพระองค์ งานพุทธศิลป์จึง
นับเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ ที่ช่วยโน้มน้าว กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความรัก ความ
ศรั ท ธา ที่ ส่ ง ผลไปสู่ ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นในแนวทางที่ เ หมาสม ดี ง าม ตามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สร้างงานพุทธศิลป์ได้พยายามสื่อหรือสอดแทรกไว้ในงานที่สร้างขึ้น
3.2 ช่างหรือผู้สร้างงานปรารถนาที่จะให้ผู้ดูผู้ชมงานพุทธศิลป์เกิดจิตสานึกเชิงคุณธรรม
ทั้งนี้เป็นเพราะคุณธรรมเป็นสภาพคุณงามความดีที่ มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อชีวิตของพุทธศาสนิกชน
เป็นความดีงามที่เป็นเป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่หาความดี และเป็น
เครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตสานึกที่ดี มีความสงบเย็นภายใน (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554 :190) คุณธรรมเป็นเรื่องของความจริงหรือสัจธรรม ที่ทาให้เกิดการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม รักษาศีล ซึ่งส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นจริยพฤติกรรม นอกจากนี้
คุณธรรมยังเป็นคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ใฝ่หา
ความดี และเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เกิดจิตสานึกที่ดีที่เรียกว่าเป็นผู้มี
คุณธรรม ส่วนจริยธรรมเป็นธรรมะหรือหลักธรรมที่เป็นข้อพึงประพฤติปฏิบัติ(ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 (2546:214) จริยธรรมมีทั้งที่เป็นการประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่ งมี
พื้นฐานมาจากคุณธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี กฏหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และการรู้จัก
ไตร่ตรองว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา (กัญญา วีรยวรรณ. 2553) เป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของ
การปฏิบัติตน การดารงตนตามความเหมาะสมแก่ภาวะฐานะกาลเทศะ สอดคล้องกับแนวคิดของ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ (2546) ที่กล่าวว่า จริยธรรมเป็นคุณสมบัติทางความประพฤติที่สังคมมุ่งหวังให้
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คนในสังคมนั้นประพฤติด้วยความถูกต้อง เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง
ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความสุข ความเจริญขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้น
ได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ศิลปินต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมก่อนจึงจะสามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นงานพุทธศิลปที่มีทั้งคุณค่าทางเรื่องราวและรูปแบบ รูปทรง ดังนั้น จริยธรรมจึง
เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม รู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควร อะไรไม่ควรทา เพื่อประโยชน์สุข
แก่ตนและสังคม สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี กฎหมาย จรรยาบรรณต่าง ๆ ที่ช่วยกัน
หล่อหลอมเป็นความสานึกในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ นิยม
ชมชอบของคนในสั งคม ทั้งคุณธรรมและจริย ธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ สร้างงานพุทธศิล ป์ปรารถนาที่จะให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วไปหลังจากที่ได้ดูได้ชมงานพุทธศิลป์ในวัดต่าง ๆ
3.3 ร่วมกันสร้างพุทธศิลป์เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นกิจกรรมสาคัญของพุทธศาสนิกชนที่นามา
สู่การร่วมแรง ร่วมใจ และการร่วมมือในมิติต่าง ๆ ของประชาชนผู้มีใจกุศลตามกาลังศรัทรา โดยช่าง
ผู้สร้างงานพุทธศิลป์จะทางานอย่างเต็มกาลังฝีมือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งถือเป็นการทากุศลสูงสุด
พุทธศิลป์ทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ง
ของความเป็นวัด การสร้างและการจัดวางพุ ทธศิลป์ต้องเป็นไปอย่างมีระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งเจริญตาเจริญใจ เมื่อพุทธศาสนิกชนได้พบเห็นหรือเข้ามาร่วมกิจการของวัดก็จะเกิด
ความรักเคารพ เพิ่มความศรัทธา เชื่อถือในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งเตือนใจให้
ตระหนักในความสาคัญของวัด ในฐานะที่เป็นสถานที่สาคัญทางศาสนาหรือเป็นพุทธสถานที่ทุกคน
จะต้ อ งส ารวมกริ ย ามารยาท จึ ง นั บ เป็ น การใช้ สิ่ ง แวดล้ อ มทางพุ ท ธศิ ล ป์ ก ล่ อ มเกลาพฤติ ก รรม
ประชาชนด้วย
4. แหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์เชิงคุณค่า
พุทธศิลป์เป็นงานศิลปะที่รับรู้คุณค่าได้ด้วยตาที่เรียกว่าทัศนศิลป์ จึงเป็นเรื่องของการรับรู้
ด้วยการมองเห็นของคนทั่วไปทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม จึงนับเป็นสิ่ง
เร้าภายนอกในสิ่ งแวดล้ อมของวัดที่มีความสวยงาม ความประณีตบรรจง มีเนื้อหาเรื่องราวที่เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล และสังคม การรับรู้คุณค่าของพุทธศิลป์ มีทั้งที่เป็นเรื่องของเหตุผล และการรับรู้
ได้ด้วยอารมณ์ ความรู้สึกของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะคนไทยซึ่งมีปรัชญา แนวคิด ทางพุทธศาสนาเป็น
พื้น ฐานส าคัญในการดารงชีวิต ทาให้ การรับรู้คุณค่าของพุทธศิล ป์ เป็นไปโดยธรรมชาติ โดยแบ่ง
ออกเป็น
1) คุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องราว (Content Value) เป็นเนื้อหาเรื่องราวในงานพุทธ
ศิลป์ที่ช่างหรือผู้สร้างงานต้องการจะสื่อให้ผู้ดูผู้ชมได้รับรู้ในสิ่งที่ผู้สร้างต้องการนาเสนอโดยสอดแทรก
ไปในชิ้นงาน ทั้งในลักษณะของการพรรณนาการบอกเล่า เห็นแล้วรับรู้ได้เลยกับนาเสนอในลักษณะ
ของภาพปริศนาธรรมที่ต้องใช้ความคิ ด และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจ เกิดความคิด
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ไปในทางที่ดีมีคุณธรรม มีการรับรู้ เข้าใจสภาพจิตของตนเองเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่จิตที่มีความสุข ความ
สงบและความเบิกบาน และส่งผลต่อจริยะพฤติกรรมต่อไป
2) คุณค่าด้านรูปแบบ รูปทรง (Aesthetic Value) เป็นคุณค่าความงามของ
รูปแบบ รูปทรง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญของงานทัศนศิลป์ ซึ่งเกิดจากการนาทัศนธาตุหรือส่วนประกอบทาง
ศิลปะมาจัดวางหรือจัดภาพ (Composition) ให้เหมาะสมสวยงามเป็นเอกภาพ (Unity) ที่เข้ากับ
เนื้อหาเรื่องราวที่นาเสนอ คุณค่าความงามด้านรูปแบบ รูปทรง มีทั้งความงามในภาพรวม โครงสร้าง
และความงามในรายละเอียด เช่น ความงามของเส้น รูปร่างรูปทรง สี น้าหนักอ่อนแก่ พื้นผิว บริเวณ
ว่าง เทคนิควิธีการทางศิลปะ รวมไปถึงความงามในการจัดภาพ ที่ได้จังหวะที่ประสานกันอย่างลงตัว
พอดี โดยเฉพาะงานจิตรกรรมประติมากรรมแบบกึ่งนามธรรม (Se-mi abstract) ที่ช่างสามารถ
ปรับแต่งให้สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องราวได้เป็นอย่างดี เช่น ภาพพระพุทธเจ้าจะแตกต่างจากภาพเทพ
มนุษย์ โดยทั่วไปตรงที่มีเปลวรัศมีที่พระเศียร เป็นต้น โดยเฉพาะพุทธศิลป์ของวัดหลวงในจังหวัด
นนทบุรี ยังคงรักษารูปแบบ รูปทรง แบบศิลปะไทยประเพณ๊ตลอดมา (Thai Treaditonal Art) ที่มี
ความสวยงาม ความประณีต โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์แขนงจิตรกรรม ที่เน้ความงามของเส้น ที่มี
ระเบียบแบบแผน อ่อนช้อยสวยงาม สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าทางความงามของรูปแบบ รูปทรง โดยทั่วไป
ทั้งเนื้อหาเรื่องราวและรูปแบบ รูปทรงจะสัมพันธ์กัน และปรากฏพร้อมกันในผลงานศิลปะ ดังที่ อารีย์
สุทธิพันธ์ (2528:61) กล่าวว่า “…คุณค่าด้านรูปทรง…จะแฝงอยู่ภายในภาพ เช่น การใช้สี การแสดง
ลีลาของรูปทรง จังหวะของบริเวณว่าง (Space) น้าหนักในภาพ และความสมดุล…”
3) คุณค่าต่อบุคคล มนุษย์สร้างศิลปกรรมก็เพื่อสนองความต้องการของตัวมนุษ ย์
โดย ช่วยให้จิตใจของผู้สร้างสรรค์ ผู้ดูผู้ชม มีจิตใจระเอียดอ่อน สุขุม ประณีตขึ้น ดังที่กล่าวกันทั่วไปว่า
ศิลปะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน เราเชื่อว่าการถือศีลกินเจ ช่วยชาระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
การได้สัมผัสกับผลงานพุทธศิลป์ก็ช่วยให้เกิดความระเอียดอ่ อน สมาธิ ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ จะทา
อย่างตั้งใจจริง จิตใจจดจ่อ ประณีตบรรจง ดังที่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้เคยกล่าวไว้ในการอภิปราย
เรื่อง คุณค่าของศิลปะอยู่ที่ไหน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า “…ศิลปะช่วยขัดเกลาจิตใจ
มนุษย์ได้ ในศาสนาพุทธนิกายเซ็น ได้กล่าวถึงคุณค่าของศิลปะ โดยเขียนเป็นรูปคนกาลังจัดดอกไม้
แต่กลับเขียนชื่อภาพว่า ดอกไม้จัดคน ซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเราสร้างงานศิลปะโดยการจัดดอกไม้ให้
เป็นระเบียบ สวยงาม หรือวาดภาพอย่างประณีตบรรจงแล้ว ความมีสมาธิจากการสร้างสรรค์ศิลปะ
นั้น จะกลับมาช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้สร้างงานให้ละเอียดอ่อน นุ่มนวล และมีจิตใจรักความดี ความ
งาม เข้าใจมนุษย์ด้วยกัน…”
4). คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม งานทั ศ นศิ ล ป์ มี ก ารสร้ า งสรรค์ กั น มาตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ และมีพัฒนาการต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นส่ วนหนึ่งของวัฒ นธรรมของ
มนุษย์ที่แสดงถึงความเจริญความมีอารยธรรมของแต่ละประเทศ ผลงานพุทธศิลป์ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่
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บุคคลสร้างขึ้นแต่ก็ได้ผ่านการรับรู้ การพิจารณา จนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในสังคม และศิลปินมี
การปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ทัศนะหรือมุมมองของคนในสังคมจนได้รับการ
ยอมรับ และขยายวงกว้างออกไปกลายเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน นับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน นาไปสู่ความเป็น
เอกภาพของสังคมมากยิ่งขึ้น
5. แนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่
สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผู้เก่ยวข้อง
5.1 ควรมีข้อมูลติดอยู่ที่ตัวพุทธศิลป์ เช่น ภาพประดับมุขที่โบสถ์วัดบัว ขวัญ ใน
ต่างประเทศมีบ าร์ โ ค้ด (bar-code) เชื่อ มต่อกั บอินเตอร์เน็ ทผ่ านมือถือ (I-phone) ที่ใช้กั นอยู่ใ น
ประจาวัน จะได้ข้อมูลเป็นรายละเอียดของพุทธศิลป์นั้น (สัก3-5บรรทัด เนื้อหาพอให้รู้ว่าคืออะไร)
5.2 ควรนาโครงการส่งเสริมมัคคุเทศก์น้อย มาใช้กับวัดสาคัญทั้ง 6 วัด ให้มีหน้าที่พา
ชมสถานที่อธิบายประวัติความเป็นมาเชิงคุณค่าทางพุทธศิลป์ โดยเฉพาะในวันสาคัญหรือเทศการต่าง
ๆ นาผู้มาเยือนชม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธศิลป์ เป็นการส่งเสริมการงานอาชีพ ส่งเสริม
การท่องเทียว รวมทั้งการดูแลรักษา อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาไปในขณะเดียวกัน
5.3 ควรควรมีการสร้างสื่อ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะป้ายนิเทศให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน ที่มีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่ นาเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวกับพุทธศิลป์อย่างน้อยบอกชื่อของพุทธศิลป์ชิ้นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะกระตุ้นให้ผู้พบเห็นทั้งที่ตั้งใจดู
และดู โ ดยบั ง เอิ ญ เกิ ด การอยากรู้ อ ยากเห็ น มากขึ้ น ซึ่ ง ทางวั ด อาจจะมี ชื่ อ เว็ บ หรื อ โฮมเพชที่ มี
รายละเอียดของพุทธศิลป์แต่ละชิ้นได้ รวมทั้งการจัดทาวีดีโอข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศิลป์ของวัดด้วย
5.4 ครู ผู้สอน ในโรงเรียนควรสอนให้รู้ในเรื่องที่ทั้ง 6 วัดหลวงในเมืองนนท์มี โดยเน้น
ทั้งความรู้ความเข้าใจพุทธศิลป์เป็นความรู้พื้นฐาน พร้อมยั่วยุ หรือกระตุ้นให้อยากไปเห็นของจริง หรือ
มอบหมายให้ไปศึกษาข้อมูลจากวัดจริงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจพุทธศิลป์ในฐานะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติ และ ยั่วยุ หรือกระตุ้นให้อยากไปเห็นของจริงที่เป็นวัตถุถาวรอยู่ตามวัด หรือมอบหมายให้ไป
ศึกษาข้อมูล ถ่ายภาพ มานาเสนอในชั้นเรียน และให้เพื่อนร่วมชั้นแสดงความคิดเห็นต่อพุทธศิลป์ใน
แง่มุมต่าง ๆ ครูสอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในวัด จนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญ
ของพุทธศิลป์ตามวัดต่าง ๆ เห็นความแตกต่างของพุทธศิลป์แต่ละวัดก่อนที่จะไปเรียนรู้ในสถานที่จริง
โดยเฉพาะสาขาวิชาการท่องเที่ยวควรจัดโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเที่ยววัด ชมวัง เป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีความรู้ และนาไปใช้เวลาไปเป็นไกด์จริง
5.5 ผู้เกี่ยวข้องกับวัดหลวงทั้ง 6 แห่งในจังหวัดนนทบุรี ควรพัฒนาข้อมูลพุทธศิลป์
เป็นแบบดิจิตอล (Digital) ดังเช่นแผ่นพับดิจิตอลที่นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิง
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พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ให้ความสาคัญกับภาพ
ซึ่งสามารถสื่อความหมายทางศิลปะได้มากกว่าข้อความ
5.6 วัดทั้ง 6 แห่งควรมีเว็ปไซด์ (Web side) เป็นของตนเองเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
และกิจการของวัด โดยเฉพาะเรื่องราวของพุทธศิลป์ ทั้ง 6 แห่ง ทาให้วัดมีเรื่องราวที่กล่าวถึง ที่
เรียกว่ามี Story ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สามารถดึงดูดคนเข้าวัดได้เป็นอย่างดี และจัดทาข้อมูลเหล่านี้ เข้า
เป็นฐานข้อมูลพิพิธภัณ ฑ์ใ นประเทศไทย ยกระดับวัดขึ้น เป็นแหล่ งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรมีแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทั้งแสดงการเดินทางไปวัด และการเดินทาง
ในวัดโดยมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน 3 ภาษาทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน
5.7 ควรจั ด สภาพแวดล้ อมและสถานที่ ภ ายในวั ดส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ โดย
เฉพาะงานจิตรกรรมบนผนังโบสถ์ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ ง่ายแก่การรับรู้ทาความ
เข้าใจ ควรปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในประวัติพระพุทธเจ้า เช่น ต้นสาระ ที่พระพุทธองค์ประทับ
นั่งจนตรัสรู้ ต้นไม้ที่พระนางสิริมหามายาจับตอนประสูตรสิทถัตถะกุมาร ดอกบัว 7 ดอกที่รองรับการ
เดินของพระสิทถัตถะกุมาร และต้นไม้สาคัญอื่น ๆ เพื่อให้ความร่มเย็นของต้นไม้เหล่านั้น ทาให้คนเข้า
วัดเกิดความรู้สึกสงบใจเย็นขึ้น รู้สึกสบายใจขิ้นทุกครั้งที่เข้าวัดมากกว่าที่จะไปแหล่งอื่น ๆ ควรมีการ
ปรั บ ปรุ งทัศนี ย ภาพรอบพุทธศิ ล ป์ ให้ ดู ส ะอาดและสวยงาม มีที่นั่งพั กรอบ ๆ พุทธศิล ป์เพื่ อสร้า ง
บรรยากาศการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
5.8 ควรขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ ให้ช่วยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนและ
ผู้สนใจทั่วไปในบางเรื่องที่ครูผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นได้ชัดเจนเท่ากับพระสงฆ์ ในบาง
กรณีควรจัดให้มีมัคคุเทศก์พาชมสถานที่ อธิบายประวัติความเป็นมาเชิงคุณค่าทางพุทธศิลป์
โดยเฉพาะในวันสาคัญหรือเทศการต่าง ๆ
5.9 ควรนาเสนอเรื่องราวของพุทธศิลป์ในลักษณะของการทารายการสารคดี
หรืออาจจะทเป็นละครย้อนยุคที่มีพุทธศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องตามเหมาะสม เช่น ใช้ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังนาเข้าสู่เรื่อง หรือเล่าเรื่องใช้สถาปัตยกรรมเป็นพื้นหลัง ใช้พุทธรูปสร้างความเคารพ ศรัทรา
เชื่อมโยงในลักษณะของการพรรณา หรือเล่าเรื่องให้มี ความน่าสนใจผ่านตัวละคร จะทาให้นักเรียน
นักศึกษาและคนทั่วไปสนใจมากกว่าสื่ออื่น ๆ ในปัจจุบัน
5.10 ควรจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น การจั ด กลุ่ ม เสวนา กิ จ กรรมดนตรี แ ละการแสดง กิ จ กรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรม กิจกรรมส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจพุทธศิลป์ในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดหา
สิ่งของที่เกี่ยวกับพุทธศิลป์ โดยเฉพาะศิลปะพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
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และควรเปิดโอกาสให้ผู้นาและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จัดระเบียบพุทธศิลป์ใน
วัดด้วย
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดหลวงระดับวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
ภาค เอกสารทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ (Documentary Study) และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)
และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Observational Analytic
Studies) จากงานพุทธศิลป์ของวัดระดับวรวิหาร 6 แห่ง โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 1) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลขั้นต้น จานวน 23 คน ใช้การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal interview) 2) กลุ่มผู้
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย จานวน 6
คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนามร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 3 คน โดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ การตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้ อ มู ล ตามประเด็ น ที่ ศึ ก ษา โดยใช้ ก ารตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) ทั้งการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างกัน การตรวจสอบจากเอกสาร บุคคล
สถานที่ และเวลา การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) รวมทั้งการศึกษาคาสาคัญเพิ่มเติม
จากที่ปรากฏในข้อความต่าง ๆ ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์
5.1 สรุปผล
นาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และคาถามวิจัยโดย พบว่า
1. จุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ พุทธศิลป์ เป็นงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
สนองตอบหรือรับใช้งานทางด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม
และงานจิตรกรรม โดยไม่เลือกว่าจะเป็นพุทธศาสนาลัทธิมหาญาณหรือเถรวาทซึ่งแตกต่างกันไปตาม
แนวคิดของแต่ละสมัย โดยแต่ก่อนพุทธศิลป์เป็นสุดยอดของศิลปะในการดารงชีวิต จิตใจ ให้อยู่เหนือ
ความทุกข์ นับเป็นศิลปะสูงสุดของชาวพุทธที่จะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ทางจิตใจ ปัญหาของบุคคล
ปัญหาสังคม แต่ในปัจจุบันความหมายได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของงวัตถุทางพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของ
โบสถ์ วิ ห าร เจดี ย์ พระพุ ทธรู ป และภาพเขี ย นฝาผนัง ที่ส วยงาม ซึ่ง นับ เป็ น ผลงานศิ ล ปะ (Art
objects) ที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์เป็นผลงานที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
ประวัติของพระพุทธเจ้า ฯลฯ ที่ทรงคุณค่าทางศิลปะ (Aesthetic objects) ที่เป็นความสวยงามของ
รูปแบบ รูปทรง จึงนับว่าเป็นสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุผลนี้พุทธศิลป์จึงนับเป็นสื่อที่ส่งเสริมการเผยแพร่สิ่งที่ดีงามที่ช่วยโน้ มน้าว กล่อมเกลาจิตใจ
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ของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความรัก ความศรัทธาในพุทธศาสนา ทีส่งผลไปสู่พฤติกรรมจริยธรรมซึ่ง
เป็น แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาสม ดีงาม ตามหลั กธรรมของพระพุทธศาสนา จึงสรุป
จุดมุ่งหมายในการสร้างงานพุทธศิลป์ได้ดังนี้
1) สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารเนื้อหาเรื่องราว ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา
และประวัติของพระพุทธเจ้า ครั้งที่พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มานับพันชาติ โดยถือ
กาเนิดเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือเรื่องราวใน 10 พระชาติสุดท้าย ก่อนทีจะตรัสรู้
เป็ น พระสั มมาสั ม พุทธเจ้ าที่ เรี ย กว่า ทศชาติชาดก โดยเฉพาะพระชาติสุ ดท้ายที่ก าเกิดเป็นพระ
เวสสันดร ผู้บาเพ็ญทานบารมีที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เวสสันดรชาดก โดยนามาถ่ายทอดผ่านงานพุทธ
ศิลป์ในรูป แบบต่างๆ ตามความถนัดของช่างแต่ละคน ทั้งที่เป็น (1) งานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็น
สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ (2) งานประติมากรรม ที่เป็นงาน
ปั้น หล่อ พระพุทธรูปซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า (3) งานจิตรกรรม ที่เป็นภาพเขียนบนฝา
ผนังโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ที่สื่อความหมายทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จนกล่าวกันว่าพุท ธ
ศิลป์จัดเป็นสื่อการเรียนและรู้แหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด
2) สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของความเป็นวัด โดยสร้างขึ้นในเขตพุทธาวาส
สามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ มีความน่าเชื่อถือ น่าเกรงขาม โดยมี
รูปแบบ รูปทรง ที่ทาให้วัดแตกต่างไปจากที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไป นาไปสู่การรู้จักกาลเทศะที่
ประชาชนควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับขณะที่อยู่ในเขตวัด โดยเฉพาะการแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย ตามแบบแผนของวัฒนธรรมการเข้าวัดของพุทธศาสนิกชน
3) สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่าการร่วมกัน
สร้างพระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร ฯลฯ ถวายวัดเป็นพุทธบูชา โดยเชื่อว่าเป็นการสร้างกุศลสูงสุด ทาให้
พุทธศาสนิกชนและช่างผู้สร้างานพุทธศิลป์ มีแรงบันดาลใจ (Inspiration) อย่างแรงกล้าที่จะได้สร้าง
สิ่งที่ดีงามฝากไว้ในพุทธศาสนาที่ตนเชื่อถือ ศรัทธา โดยจะร่วมมือกันบรรจงสร้างขึ้นอย่างตั้งใจ ทุ่มเท
อุทิศตน เพื่อต้องการให้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เหมาะสมสวยงามมากที่สุด ส่งผลให้พุทธศิลป์ของวัด
แต่ละแห่งมีคุณค่าทั้งเนื้อหาสาระ และความสวยงาม ซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่รวมกัน
อุทิศทั้งกาลังกาย กาลังทรัพย์ ร่วมกันสร้างงานพุทธศิลป์ในมิติต่างๆ เพื่อให้มีงานพุทธศิลป์เกิดขึ้นใน
วัดที่อยู่ในชุมชนของตน
2. สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ในพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
จากการสังเกตเชิงวิเคราะห์และการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการสรุปได้ว่า
สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ พบว่า ในบรรดาพระอารามหลวงทั้ง 6 แห่ง
ที่ศึกษา วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงที่เก่าแก่ที่สุด โดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนต้น (1893-1990) รองลงมาเป็น วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดบางไผ่ วัดเฉลิมพระ
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เกียรติวรวิหาร วัดบัวขวัญ และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตามลาดับ นอกจากนี้พระอารามหลวง
ทั้งหมดยังเป็นวัดที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ยกเว้นวัดบัวขวัญซึ่งสร้าง
โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และวัดชลประทานรังสฤษฏ์ที่สร้างเป็นการผาติกรรมแทนวัดเก่า โดยบุคลากร
ในหน่วยงานของรัฐ (กรมชลประทาน) และเมื่อจาแนกตามระดับชั้น พบว่า ทั้ง 6 วัด มีสถานะเป็น
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 1 วัด พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร 2 วัด และ พระ
อารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 3 วัด ทาให้พุทธศิลป์ของวัดได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
2.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม รูปแบบ รูปทรงของ
พระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นแบบพระราชนิยมในพระ
บาสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 3) มีเสานางเรียงด้านข้างหลายต้นรองรับน้าหนักของ
ชายคาที่ยื่นออกมามาคลุมระเบียงด้านข้างของพระอุโบสถ์เชื่อมต่อกันโดยรอบ พระอุโบสถวัดบางไผ่
สร้างขึ้นตามแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ยกฐานสูง ส่วนพระอุโสถวัดบัวขวัญ (หลังใหม่) เป็นแบบจตุรมุข
และทาเป็นโบสถ์สองชั้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและสูงเด่นมากกว่าทางด่วนที่อยู่ด้านข้าง
ส่วนพระอุโบสถวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นแบบผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทยกับศิลปะตะวันตกที่
เน้นการก่อสร้างแบบเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงมั่นคง ในขณะที่พระอุโบสถวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
เป็นโบสถ์เก่าตามแบบศิล ปะอยุธยา มีช่อฟ้า ใบละกา หางหงส์ สาหร่ายรวงผึ้ง ตามแบบศิลปะไทย
ประเพณีนิยม นอกจากนี้โบสถ์บางวัดยังมีสภาพแวดล้อมที่ต่อเนื่องกับเจดีย์ เช่น ด้านหลังของพระ
อุโสถวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารมีพระมหารามัญเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์แบบมอญตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อ
มุมไม้สิบสองตามแบบศิลปะอยุธยา วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารมีพระเจดีย์ขาว และวัดเขมาภิรตาราม
ราชวรวิหารมีพระเจดีย์ทรงระฆังคว้าสีขาวอยู่ด้านหลังเพื่อให้พุทธศาสาสนิกชนที่เข้ามากราบไหว้พระ
ประธานในโบสถ์ได้กราบไหว้พระสารีริกธาตุที่อยู่ในพจะเจดีย์ไปในขณะเดียวกัน
ความรู้จากหน้าบันโบสถ์ หน้าบันเป็นพื้นที่กรอบสามเหลี่ยมใต้หลังคาที่ยื่นออกมาคลุมปิด
หัวปิดท้ายของอาคาร เรียกกันทั่วไปว่าหน้าจั่ว ส่วนที่เป็นหน้าบันของพระอุโบสถ ช่างหรือผู้สร้างงาน
จะออกแบบตกแต่งให้มีความหมายและความสวยงามเป็นพิเศษ จัดเป็นทัศนสัญลักษณ์ที่สาคัญ ที่หน้า
บันโบสถ์ของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ทาเป็นงานประติมากรรมปูนปั้น แบบนูนสูง ลงรักปิดทองเป็น
ตราพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎ สื่อถึงความเป็นวัดประจาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) หน้าบันหน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทาเป็นลายดอกพุดตาล
ประดับตกแต่งด้วยกระกระเบื้องเคลือบสีสดใสตามแบบศิลปะจีน ที่กลมกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดี สื่อ
ถึงความเป็ นพระอุโ สถตามแบบพระราชนิยมของรัช กาลที่ 3 หน้าบันพระอุโ บสถ์วัดบางไผ่ เป็น
ประติมากรรมรูปพระปางลีลา สื่อถึงการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า หน้าบัน พระ
อุโบสถ์ของวัดบัวขวัญ ทาเป็นประติมากรรมภาพพระอินทร์ทรงช้าง 3 เศียร สื่อถึงความเป็นมหาเทพ
ที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ หน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ทาเป็น
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ประติมากรรมภาพพระพิรุณ ที่สื่อถึงความเป็นเทพแห่งฝนและน้า เป็นเจ้าแห่งน้า เป็ นผู้ให้ฝน ส่วน
หน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ทาเป็นประติมากรรมภาพพระนารายณ์ทรง
ครุฑที่สื่อถึงพลังอานาจของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างหรือผู้อุปถัมวัดแห่งนี้
2.2 ความเป็น แหล่ งเรี ย นรู้ ข องพุ ทธศิล ป์ด้ า นประติ มากรรม เป็ นความรู้จ าก
พระพุทธรูป โดยเฉพราะพระประธานที่สร้างขึ้นเป็นพุทธสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า โดยทั่วไปสร้างขึ้นด้วยการการปั้น แกะสลัก หล่อ จากวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึก
ถึงและกราบไหว้บู ชาในพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ พระประธานในโบสถ์วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (ไม่
ปรากฏนาม) เป็นพระพุทธรูปที่พระพักตรมีลักษณะคล้ายมนุษย์จริงตามอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก
พระพุ ท ธศรี น พรั ต นมุ นี เป็ น พระประธานในโบสถ์ วั ด วั ด เฉลิ ม พระเกี ย รติ ว รวิ ห าร หล่ อ ด้ ว ย
โลหะทองแดงทั้งองค์ พระพุทธศรีนพรัตนมุนี พระประธานในโบสถ์วัดบางไผ่ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่
ศิลปะสมัยสุโขทัย พระพุทธเมตตา พระประธานในโบสถ์วัดบัวขวัญ จาลองแบบมาจากพระพุทธ
เมตตาที่ประดิษฐานในเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย พระประธานในโบสถ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์
(ไม่ปรากฏนาม) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง พระประธานในโบสถ์วัดเขมาภิรตา
รามวรวิหาร ทีพระประธาน 2 องค์ องค์แรกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
โปรดฯให้ปั้นพระพุทธรูปองใหญ่คลุมองค์เดิมไว้ ต่อมาได้อัญเชิญพระพุทธรูปหล่อโลหจากพระราชวัง
จัน ทรเกษม จั งหวัดพระนครศรี อยุธ ยา พระนามว่า รูปพระอินทร์แปลง มาประดิษฐานเป็นพระ
ประธานองค์ที่ 2 และพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว (รัช กาลที่ 4) ทรงสร้ างพระอสี ติ
มหาสาวกรอบพระประธาน จานวน 80 รูป แต่ละองค์มีชื่อสลักปรากฏอยู่ที่ฐานอาสนะ
2.3 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรม ซึ่งเป็นการเขียนภาพบน
ผนั ง โบสถ์ เป นงานพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ แ สดงรายละเอี ย ดได้ ม าก โดยแสดงเนื้ อ หาเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา ประวัติของพระพุทธเจ้า พุทธปรัชญา พระธรรมคาสอน คติ ความเชื่อ และวิถีชีวิต
ชาวบ้านที่สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่ทรงคุณคา จิตรกรรมฝาผนังเป็นงานที่สวยงาม
เสริมสรางสุนทรียภาพให้เกิดในจิตใจของผู้พบเห็น และเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ การแตงกาย ฯลฯ โดยเฉพาะ
เนื้อหาเรื่องราวที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ที่ผนังโบสถ์วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
เขียนเป็นภาพพระภิกษุกาลังกวาดพื้นทาความสะอาดบริเวณวัด กระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนนึกถึงจริยะ
ปฏิบัติที่ดีงามของพระสงฆ์ เป็นงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผสมผสานกับศิลปกรรมแบบตะวันตก
ที่วัดเฉลิมพระเกียรติ์วรวิหาร ภาพเขียนที่ผนังโบสถ์ บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนเป็นภาพกลุ่ม
ดอกไม้ในแบบอุดมคติที่ดูคล้ายกลุ่มดอกบัว ดอกพุฒตาล ขึ้นอยู่ในท้องน้าที่มีภาพสัตว์น้านานาชนิด ที่
กระตุ้นให้เห็นถึงความสวยงามของหมู่ดอกไม้ ความสุข ความอิสระของหมู่ปลา แต่แฝงไว้ด้วยแนวคิด
ของพระพุทธองค์ที่เปรียบความแตกต่างของคนเหมือนบัวสี่เหล่า ที่ผนังโบสถ์วัดวัดบางไผ่ เขียนเป็น
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ภาพหมู่ทวยเทพมาชุมนุ มกั น พร้ อมดอกไม้ที่นามาสั กการะพระพุทธเจ้า (พระประธาน) จัดเป็น
จิตรกรรมไทยประยุกต์ ที่ผนังโบสถ์ของวัดบัวขวัญ มีงานพุทธศิลป์ที่แตกต่างไปจากวัดที่กล่าวมา โดย
สร้างเป็นแบบศิลปะผสม (Mix media) ภาพเทพและนางฟ้าที่มีลักษณะเป็นงานประติมากรรมแบบ
นูนสูง ระบายสีสันสวยงามตามแบบงานจิตรกรรม ทาให้ดูเหมือนเทพและนางฟ้าเหล่านั้นกาลังจะ
ออกมาจากผนังโบสถ์ แต่ที่บานประตู หน้าต่างด้านในทาเป็นภาพลายเส้นประดับมุก ที่คอสองเขียน
เป็นภาพทศชาติชาดก เหนือขึ้นไปจรดเพดาลเป็นภาพเทพชุมนุม
ส่วนที่ผนังโบสถ์วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ ไม่มีการเขียนภาพใดๆ โยทาผนังพระอุโบสถให้ดูเรียบง่าย ส่งให้พระประธานโดดเด่นขึ้นมา
ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเงียบ แต่มีลวดลายดารากาบนเพดาน และที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
มีจิตรกรรมฝาผนังฝี มือขรัวอินโข่งเป็นภาพกลุ่มทวยเทพ นางฟ้า แห่แหน ล่ องลอยมาบนท้องฟ้า
พร้อมมีดนตรีประโคม ทาให้ดูสดชื่น สนุกสนาน
2.4 สิ่งที่วัดต้องการให้ประชาชนผู้มาเยือนรู้ นอกจากจะเป็นป้ายบอกทางไปสู่
สถานสาคัญต่างๆในวัดแล้ว วัดหลายแห่งยังมีป้ายขนาดกลางที่ทางราชการไปติดตั้งให้ประมาณ 2-3
ป้าย ที่อย่างน้อยก็มีข้อมูล แผนผัง ประวัติและสถานที่สาคัญของวัด วัดปรมัยยิกาวาสวรวิ หารมีป้าย
นิเทศขนาดเล็กบอกชื่อเต็มของวัดและประวัติโดยย่อ มีป้ายนิเทศขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ มีข้อมูลชื่อ
พุทธศิลป์และคาถาบูชา วัดเฉลิมพระเกียรติ์วรวิหาร นาเสนอข้อมูลที่เป็นคติพจน์ และแนวทางการ
ดาเนินชีวิตที่ดีตามวิถีพุทธ ติดตามต้นไม้ริมทางที่ประชาชนจะต้องเดินผ่านเข้าออก โดยเฉพาะวัด
ชลประทานรังสฤษฏ์ ที่มุ่งสอนพระธรรมคาสอนและการปฏิบัติตามวิถีพุทธ ใช้ป้ายนิเทศเป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ ที่ใ ห้ ข้อ มูล เกี่ย วกับ ค าสอน คาคม คาไงเพย ฯลฯ ที่ส่ ง ผลต่อ การปฏิบั ติตนในวิ ถีที่ถู กต้อ ง
เหมาะสม ผ่านป้ายนิทเศขนาดเส็กในลักษณะของต้นไม้พูดได้ที่ อยู่ในลานหินโค้ง ละข้อมูลที่เกี่ยวกับ
คาสอนของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) (พ.ศ. 2454 – พ.ศ. 2550) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3. แหล่งเรี ยนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้า งงานสอดแทรกไว้ใ นงานพุทธศิลป์
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสภาพคุณงามความดีที่เป็นเครื่องประคับประคองใจให้บุคคลใฝ่หาความดี
เกลียดความชั่ว กลัวบาป และเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตสานึกที่ดี ที่
ส่งผลต่อการทาดีประพฤติปฏิบัติดี เป็นบันไดเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี ที่เป็นพลังในการ
สร้างชาติ สร้างสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน สถานศึกษาและวัดมีส่วนโดยตรงในการ
ปลูกฝัง อบรมสั่งสอน ให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอแก่การสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนและ
ส่วนรวม ช่างหรือผู้สร้างงานพุทธศิลป์ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของพุทธศาสนา
และความช านาญในงานช่ า ง ในขณะที่ ช่ า งสร้ า งงานจะถ่ า ยทอด ทรอดแทรก เนื้ อหาเรื่ อ งราว
(Contents) ทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม คติพจน์ คติธรรมที่สามารถนามาปรับใช้ในวิถี
ชีวิต ให้ ป รากฏในงานพุทธศิล ป์ ทั้งด้านสภาปัตยกรรม ด้า นประติมากรรม โดยเฉพาะที่เป็นงาน
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จิตรกรรมสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนธรรมะให้กับชาวบ้านแทนหนังสือที่หายากมาก
ในอดีต ในขณะที่พุ ทธศิล ป์ ที่เป็ น งานประติมากรรม ช่ างจะสร้างเป็นพระพุทธรู ปโดยมี รูปแบบ
รูปทรง ตามแบบมหาปุริสลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษ ซึ่งโดยภาพรวมพระพุทธรูปจะแสดง
อาการสงบนิ่ง สายตามองลงต่าอย่างสุภาพ เหมือนอยู่ในสมาธิตลอดเวลา ทาให้พุทธ-ศาสนิกชินที่พบ
เห็นเกิดความรู้สืกสงบ ร่มเย็นตามไปด้วย และพุทธศิลป์ที่เป็น งานสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งก่อสร้าง
ได้แก่ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ที่มีทั้งเจดีย์ทรงไทยที่เป็นทรงระฆังค้าแบบลั งกาในวัดเฉลิมพระเกียร ติ์
วรวิหาร และวัดเขมาภิรตารามราชวรมหาวิหาร และเจดีย์ทรงมอญหรือเจดีย์ทรงรามัญ ในวัดปรมัยยิ
กาวาสวรวิหาร ที่แสดงถึงความรักความศัทราในพุทธศาสนาและการร่วมแรงรวมใจกันก่อสร้าง ดูแล
รักษา จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งรวมใจของชาวไทยและชาวมอญให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
4. แหล่ง เรี ยนรู้ พุ ทธศิล ป์เ ชิง คุณ ค่า คุณ ค่า ของพุ ทธศิล ป์จ ะขึ้ นอยู่กั บ การรั บ รู้ เ นื้อ หา
เรื่ องราวและการตีความหรื อ การแปลความหมาย ทั้งที่ตั้งใจที่จะรับ รู้ และการรับรู้โ ดยบังเอิ ญ
โดยเฉพาะการรับรู้ที่ถูกต้องของพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ เพราะได้ เห็น ได้รับรู้
บ่อยๆ จนเกิดความคุ้นเคย ทาให้มีรู้ความรู้ความเข้าใจที่นาไปสู่การเห็นคุณค่าในงานพุทธศิลป์ซึ่งมีทั้ง
4.1 คุณค่าในตัวเอง เป็นคุณค่าของงานพุทธศิลป์ ได้แก่ 1) คุณค่าด้านเนื้อหา
(Content value) โดยนาเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกียวกับพุทธประวัติ พระพุทธศาสนา พุทธปรัชาญา
ความเชื่อ พระธรรมคาสอน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถ
เข้าศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย จนเกิดแนวคิดในการประยุกต์ไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่ถูกต้อง
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่วัดปรมัยยิกาวาสมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเจดีย์มอญหรือ
รามัญ มีจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผสมกับศิลปะตะวันตก วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร มีแหล่ง
เรียนรู้เกียวกับพระอุโบสถแบบไทยผสมกับแบบจีน เป็นงานศิลปะตามแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่
3 ในขณะที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระอุโบสถแบบอยุธยาตอนปลาย
2) คุณค่าทางด้านรูปแบบ รูปทรง (Aesthetic value) เป็นความสวยงามของรูปแบบ รูปทรงของ
พุทธศิลป์ ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition) ซึ่งนับเป็นสิ่งสาคัญของงาน
ทัศนศิลป์ ที่เกิดจากการออกแบบอย่างเหมาะสม ลงตัว เข้ากับเนื้ อหาเรื่องราวตามที่ช่างหรือผู้สร้าง
งานต้องการนาเสนอ คุณค่าความงามด้านรูปแบบนี้มีทั้งความงามในภาพรวมของโครงสร้าง และ
ความงามในรายละเอียด โดยพุทธศิลป์ที่เป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมจัดเป็นงานแบบอุดมคติ
(Idealism) ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Se-mi abstract) ที่ช่างสามารถปรับแต่งรูปร่างรูปทรงให้
สอดคล้ องกับ เนื้ อหาเรื่ องราวได้เป็นอย่างดี ในขณะที่งานสถาปัตยจะเป็นรูปร่างรูปทรงอิส ระ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและความเชื่อทางพุทธศาสนา ฯลฯ ที่มีรูปแบบเป็นไปตามวัสดุและเทคนิควิธีการ
ก่อสร้าง
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4.2 คุณค่าต่อบุคคล การสร้างศิลปกรรมเป็นไปเพื่อสนองความต้องการตัวมนุษย์
โดยช่ ว ยให้ จิ ต ใจของผู้ ส ร้ า งงาน ผู้ ดู ผู้ ช ม มี จิ ต ใจระเอี ย ดอ่ อ น สุ ขุ ม ประณี ต บรรจง การที่
พุทธศาสนิกชนได้สัมผัสกับผลงานพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาเรื่องราวทางพุทธศาสนา และ
ด้านความสวยงามของรูปแบบ รูปทรง จะช่วยกล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลให้เกิด
ความตระหนักในสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะการทาจิตใจให้สะอาด ละชั่ว กลัวบาป มีจิตใจที่สงบ บริสุทธิ์
4.3 คุณ ค่า ต่ อสังคม งานพุทธทัศนศิล ป์มีการสร้างสรรค์กันมาตั้งแต่ยุคโบราณ
และมีพัฒนาการต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของมนุษย์ที่แสดงถึง
ความเจริญ ความมีอารยธรรมของแต่ละประเทศ ผลงานพุทธศิลป์ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นแต่
ก็ได้ผ่านการรับรู้ การพิจารณา จนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในสังคม และศิลปินมีการปรับปรุง
รูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ทัศนะหรือมุมมองของคนในสังคมจนได้รับการยอมรับ และ
ขยายวงกว้ า งออกไปกลายเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ เป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรม ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน นับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันที่นาไปสู่ความเป็นเอกภาพ
ของสังคมมากยิ่งขึ้น
5. แนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
จากการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการจากผู้เกี่ยวข้องจานวน สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมพุทธ
ศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย พบว่า 1) ควรมีข้อมูลติดอยู่ที่ชิ้นงานพุทธศิลป์ เช่น ภาพประดับ
มุขที่โบสถ์วัดบัวขวัญจะติดว่ า... ในต่างประเทศมีบาร์โค้ด (bar-code) เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทผ่าน
มือถือ (I-phone) ที่ใช้กันอยู่ในประจาวัน 2) ควรนาโครงการส่งเสริมมัคคุเทศน้อย มาใช้กับวัด
สาคัญทั้ง 6 วัด ให้มีหน้าที่นาผู้มาเยือนชม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธศิลป์ 3) ควรมีป้าย
นิเทศให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน ที่มีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่ เช่นป้ายนิเทศที่วัดปรมัยยิกาวาส
4) ครูผู้สอน ในโรงเรียนควรสอนให้รู้ในเรื่องที่ทั้ง 6 วัดหลวงในเมืองนนท์มี โดยเน้นทั้งความรู้ความ
เข้าใจพุทธศิลป์เป็นความรู้พื้นฐาน พร้อมยั่วยุ หรือกระตุ้นให้อยากไปเห็ นของจริง 5) ผู้เกี่ยวข้องกับ
วัดหลวงทั้ง 6 แห่ง ควรพัฒนาข้อมูลพุทธศิลป์ เป็นแบบดิจิตอล (Digital) 6) วัดทั้ง 6 แห่งควร
มีเ ว็ ปไซด์ (Web side) เป็ น ของตนเองเพื่ อเผยแพร่ ข้อ มูล และกิ จการของวั ด 7) ควรจั ด
สภาพแวดล้อมและสถานที่ภายในวัดส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะงานจิตรกรรมบนผนังโบสถ์ที่
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ง่ายแก่การรับรู้ทาความเข้าใจ 8) ควรขอความร่วมมือจาก
พระสงฆ์ ให้ช่วยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปในบางเรื่องที่ครูผู้สอนยังไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้นั้นๆได้ชัดเจนเท่ากับพระสงฆ์ 9) ควรนาเสนอเรื่องราวของพุทธศิลป์ในลักษณะ
ของการทารายการสารคดีหรืออาจจะทาเป็นละครย้อนยุคที่มีพุทธศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องตามเหมาะสม
10) ควรจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
การจัดกลุ่มเสวนา
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5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษา นาไปสู่การอภิปรายการวิจัย ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์
พุ ท ธศิ ล ป์ เป็ น งานศิ ล ปกรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ สนองตอบและรั บ ใช้ ง านทางด้ า น
พระพุทธศาสนาโดยตรง มีทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยไม่เลือกว่า
จะเป็ นพุทธศาสนาลัทธิมหาญาณหรือเถรวาท แต่ก่อนพุทธศิลป์นับเป็นสุดยอดของศิลปะในการ
ดารงชีวิต พัฒ นาจิ ตใจให้ อยู่ เหนื อความทุ กข์ ซึ่งนับเป็นศิล ปะสู งสุ ดของชาวพุทธ แต่ในปัจจุบั น
ความหมายของพุทธศิลป์ได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องทางวัตถุทางพุทธศาสนาทั้งที่เป็นโบสถ์ วิหาร เจดีย์
และพระพุทธรูป ซึ่งนับเป็นผลการศิลปะ (Art objects) ที่มีทั้งเนื้อหาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
ประวัติของพระพุทธเจ้า ฯลฯ และความสวยงามเชิงศิลปะ (Aesthetic objects) ที่เป็นความสวยงาม
ของรูปแบบ รูปทรง จึงนับเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุผลนี้พุทธศิลป์จึงนับเป็นสื่อส่งเสริมการเผยแพร่สิ่งที่ดีงามที่ช่วยโน้มน้าว กล่อมเกลาจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน ให้เกิดความรัก ความศรัทธาในพุทธศาสนา ทีส่งผลไปสู่พฤติกรรมจริยธรรมที่เป็นแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาสม ดีงาม ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สรุปจุดมุ่งหมายใน
การพุทธศิลป์ ได้ดังนี้
1.1 พุทธศิลป์ สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการสื่อสารเผยแพร่เนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา และประวัติของพระพุทธเจ้า ครั้งที่พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระ
โพธิสัตว์มานับพันชาติ โดยถือกาเนิดเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือเรื่องราวใน 10 พระ
ชาติสุดท้ายก่อนทีจ ะตรัส รู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่า ทศชาติชาดก โดยเฉพาะพระชาติ
สุดท้ายที่กาเกิดเป็นพระเวสสันดรผู้บาเพ็ญทานบารมีที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เวสสันดรชาดก โดยนามา
ถ่ายทอดผ่านงานพุทธศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของช่างผู้สร้างงานแต่ละคน ทั้งที่เป็น 1)
งานสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ 2) งาน
ประติมากรรม ที่เป็น งานปั้ น หล่ อ พระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า รวมทั้งงาน
แกะสลักด้วยวัสดุต่าง ๆ 3) งานจิตรกรรม ที่เป็นภาพเขียนบนฝาผนังโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ที่
สื่อความหมายทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จนกล่าวกันว่าพุทธศิลป์ เป็นสื่อการเรียนและรู้แหล่ง
เรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ดังที่ บ้านจอมยุท (2560) กล่าวว่า ศิลปะไทยส่วนใหญ่สร้างขึ้ น
จากคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา จึงมีคุณค่าในการเผยแผ่ศาสนาและการสืบทอด เช่น การเขียนภาพ
จิตรกรรมหรือจาหลักเรื่องราวทางศาสนา ชาดก พุทธประวัติ หรือวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความ
เลื่อมใสในเทพเจ้า เมื่อคนได้สัมผัสหรือเห็นก็จะเกิดความคุ้นเคยและซึมซับเรื่องราว ความเชื่อ คาสอน
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หรือข้อธรรมะที่แฝงอยู่ในผลงานนั้น ๆ หรือการสร้างพระพิมพ์ พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ หรือเทวรูป
ในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งในปัจจุบันพุทธศิลป์เหล่านี้ได้รับการเผยแผ่ไปพร้อม ๆ กับการแพร่ขยายพระ
ธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกและได้กลายเป็นแหล่งความรู้หรือ แหล่งเรียนรู้ทางพุทธ
ศาสนา (Buddhist Learning Resource) ที่พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี
จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่พุทธศาสนิกชนสามารถศึกษา
หาความรู้ได้ตามอัธยาศัย เมื่อพุทธศาสนิกชนได้สัมผัสกับพุทธศิล ป์ดังกล่าวจะเกิดความเชื่อมโยงทาง
ความคิดถึงคาสอนและคุณธรรมจริยะธรรมที่งดงาม สามารถยกระดับความคิด จิต วิญญาณ โดย
ผลงานที่ให้ความรู้สึกน่าสะพรึงกลัว เช่น ภาพนรกภูมิ ต้องการให้ประชาชนเกิดความละชั่วกลัวบาป
ผลงานที่สวยงามก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนอยากสร้างคุณงามความดี จนเป็นหนทางให้เกิดมรรคญาณ
มุ่งตรงไปสู่ความสาเร็จเป็นอริยบุคคล สูงขึ้นไปถึงขั้นเกิดความสุขสูงสุด คือ นิพพาน (เสนาะ เฑียรท
อง,2547)
1.2 พุทธศิลป์สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของความเป็นวัด โดยสร้างขึ้นใน
เขตปริ ม ณฑลของวั ด โดยเฉพาะที่ เ ป็ น เขตพุ ท ธาวาส ที่ ท าให้ มี บ รรยากาศของความเป็ น วั ด ใน
พระพุทธศาสนา มีความน่าเชื่อถือ น่าเกรงขาม มีรูปแบบ รูปทรง ที่ทาให้วัดแตกต่างไปจากที่อยู่อาศัย
ของประชาชนทั่วไป พุทธศิลป์ทาให้ภาพรวมของวัดมีความสาคัญมากขึ้น ประชาชนเกิดความเคารพ
ศรัทรา และช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธา เชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตนในแนวทางที่เหมาะสมดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธองค์ รู้จักกาลเทศะที่ประชาชนควร
จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับขณะที่อยู่ในเขตวัด โดยเฉพาะการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตาม
แบบแผนของวัฒนธรรมการเข้าวัดของสังคมไทย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องพยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียม
เหล่านี้ไว้ ทาให้วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งจัดหาเครื่องนุ่งห่ มที่เหมาะสมมาบริการให้แก่ผู้เข้า
มาเยือนที่แต่งกายไม่เหมาะสมโดยเฉพาะชาวต่างชาติ โดยส่ว นใหญ่จะเป็นสตรีที่นุ่งกางเกงขาสั้นเข้า
บริ เ วณพระอุ โ บสถ ซึ่ ง แก้ ปั ญ ญาโดยทางวั ด จั ด ให้ ผ้ า ถุ ง ยาวให้ นุ่ ง คลุ ม กางเกงขาสั้ น อี ก ชั้ น หนึ่ ง
นอกจากนี้ วัดหลายแห่งจั ดให้มีที่วางรองเท้าเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย จูงใจให้ มีการถอด
รองเท้าก่อนเข้าวัด
1.3 พุทธศิลป์สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า
การร่วมกันสร้างพระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร ฯลฯ ถวายวัดเป็นพุทธบูชาโดยเชื่อว่าเป็นการสร้างกุศล
สูงสุด ทาให้พุทธศาสนิกชนและช่างผู้สร้างานพุทธศิลป์ มีแรงบันดาลใจ (Inspiration) อย่างแรงกล้าที่
จะได้สร้างสิ่งที่ดีงามไว้ในพุทธศาสนาที่ตนเชื่อถือ ศรัทธา โดยจะร่วมมือกันบรรจงสร้างขึ้นอย่างตั้งใจ
ทุ่มเท อุทิศตน เพื่อต้องการให้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เหมาะสมสวยงามมากที่สุด ส่งผลให้พุทธศิลป์
ของวัดแต่ละแห่งมีคุณค่าทั้งเนื้อหาสาระ และความงดงาม ซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่
รวมกันอุทิศทั้งกาลังกาย กาลังทรัพย์ ร่วมกันสร้างงานพุทธศิลป์ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้มีพุทธศิลป์เกิดขึ้น
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ในวัดที่อยู่ ใ นชุมชนของตน ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดปรากฏการณ์นิ ยม (Phenomenology) ที่ว่ า
มนุษย์เป็นนักสร้างสรรค์หรือเป็นผู้สร้างที่มีความคิดอ่าน ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น
ร่วมกัน ซึ่ง Berger และ Luckmann (1967) ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้โดยกล่าวว่า “มนุษย์เป็น
ผู้สร้างความจริงขึ้น (Reality) ในขณะที่ดาเนินชีวิตประจาวัน ความจริงที่สร้างขึ้นเหล่านี้กลายเป็น
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล็ก ๆ ไปถึงเรื่องใหญ่ รวมกันเข้าเป็นความจริงทางสังคม ซึ่งคนรุ่น
หลังก็ยินดีทาตามกฎของคนรุ่นก่อน” ด้วยความเชื่อ ความเลี่อมใสศรัทธา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ
มนุษย์ในสังคมส่วนใหญ่จะทาตามกันมาในลักษณะของปรากฏการณ์นิยม โดยไม่ได้สอบทาน โดย
เฉพาะงานพุทธศิลป์ ที่อยู่ในวั ดหลวง ชนิดวรวิหารจะได้รับความดูแล รักษา เอาใจใส่มากกว่าวัด
ราษฎร์ทั่ว ๆ ไปและสืบทอดเป็นแบบอย่างต่อเนื่องกันมา
2. สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ในวัดชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี
2.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านงสถาปัตยกรรม พบว่า พระอุโบสถ
มีรูปแบบ รูปทรงแบบศิลปะอยุธยาที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นพระอุโบสถตามศิลปะไทย
ผสมผสานกับศิลปะจีน เป็นแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
ได้แก่ พระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติ์วรวิหาร พระอุโบสถแบบรัตนโกสิ นทร์
ที่ วั ด บางไผ่ (พระอารามหลวง) วั ด บั ว ขวั ญ และที่ วั ด ชลประธานรั ง สฤษดิ์ มี พ ระอุ โ บสถแบบ
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ให้ความสาคัญกับความงามแบบเรียบง่าย และให้ความสาคัญกับการ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระธรรมคาสอน ประกอบกับมีลานหินโค้งที่ร่มรื่นที่ร่มรื่นทาให้วัดแห่งนี้มีผู้
มาเยี่ยมเยืนจานวนมากเป็นสอดคล้องที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัย
พุทธกาล พระภิกษุจากทั่วทุกสารทิศจาริกมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ ส่วนหน้าบันโบสถ์ ซึ่ งเป็น
พื้นที่ในกรอบสามเหลี่ยมใต้หลังคาที่ยื่นคลุมออกมาปิดหัวปิดท้ายของพระอุโบสถ ช่างจะออกแบบ
ตกแต่งให้มีความหมายและความสวยงามเป็นพิเศษ จัดเป็นทัศนสัญลักษณ์ที่สาคัญยิ่ง เช่น หน้าบัน
พระอุโบสถของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารเป็นตราพระเกี้ยวล้อมลายเครือเถาหรือจุลมงกุ ฎ ซึ่งเป็น
พิจิตรเลขาประจาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หน้าบันหน้าบันพระอุ
โบสถ์ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทาเป็นลายดอกพุดตานประดับตกแต่งด้วยกระกระเบื้องเคลือบ
สีสดใสตามแบบศิลปะจีนซึ่งเข้ากันได้อย่างกลกลืนเป็นอย่างดี หน้าบันพระอุโบสถ์วัดบางไผ่ ทาเป็น
พระปางลีลา ที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์หลังจากแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา
และประยู ร ญาติ หน้ า บั น พระอุโ บสถ์ ของวัด บัว ขวัญ เป็นประติมากรรมภาพพระอิน ทร์ท รงช้า ง
เอราวัณหรือช้าง 3 เศียร สื่อถึงความเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์แ ละสรรพสัตว์โดยทา
หน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ เป็นผู้นาเหล่าเทพเจ้าไปกาจัดอสูรร้ายหลายครั้ง ใน
ศาสนาพุทธพระอินทร์เป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี หน้าบันพระอุโบสถ์
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ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นประติมากรรมภาพพระพิรุณหรือพระวรุณ สื่อถึงความเป็นเทพแห่ง
ฝนและน้า ผู้รักษาความสุขสวัสดีแห่งมนุษย์ทั้งปวง เป็นเจ้าแห่งน้า เป็นผู้ให้ฝน ให้น้า ถือพระขรรค์
ทรงพญานาค หรือมกร เป็นพาหนะ ส่วนหน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็น
ประติมากรรมภาพพระนารายณ์ทรงครุฑ แสดงถึงพลั งอานาจของพระมหากษัตริย์ผู้ ส ร้างหรือผู้
อุปถัมภ์วัดแห่งนี้นิยมทากันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนารายณ์
อวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญในโลกมนุษย์ โดยมีพาหนะเป็นพญาครุฑสุบรรณ
2.2 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม ที่สร้างขึ้นเป็นพุทธรูป
นับเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นด้วยการการปั้น แกะสลัก หล่อ จาก
วัส ดุต่ าง ๆ เพื่อให้ พุท ธศาสนิ กชนได้ กราบไหว้บูช าในพิ ธีกรรมต่ าง ๆ แสดงถึ งการระลึ กถึ งพระ
กรุ ณ าธิ คุณที่ ทรงตรั ส รู้ ความจริ ง อัน ประเสริฐ แล้ ว น ามาสั่ ง สอนให้ ช าวพุ ทธได้เ รีย นรู้ นาไปเป็ น
แนวทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์พ้น การได้กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปโดยเฉพาะที่เป็นพระประทาน
ของวัด ถือเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เช่น พระประธานในโบสถ์วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (ไม่ปรากฏนาม)
มีพุทธลักษณะคล้ายมนุษย์จริงตามอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก พระพุทธศรีนพรัตนมุนีพระประธานใน
โบสถ์วัดวัดเฉลิ มพระเกียรติว รวิหาร หล่อด้วยโลหะทองแดงทั้งองค์ พระพุทธศรีนพรัตนมุนี พระ
ประธานในโบสถ์วัดบางไผ่ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะสมัยสุโขทัย พระพุทธเมตตา พระประธานใน
โบสถ์วัดบัวขวัญ จาลองแบบมาจากพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานในเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
พระประธานในโบสถ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ไม่ปรากฏนาม) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างเมื่อ
พ.ศ. 2499 โดยศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พระประธานในโบสถ์วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร มี 2 องค์
ประธานองค์ที่ 1 มีขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ทรงสร้างครอบองค์เก่าที่เดิมเป็น
ทองคาใน พ.ศ. 2371 ต่อมา รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระอสีติมหาสาวก รอบพระประธาน 80 รูป มีชื่อ
แต่ละองค์สลักปรากฏอยู่ที่ฐานอาสนะ พระประธานองค์ที่ 2 เป็นพระพุทธรูปโลหะอัญเชิญจากวังจัน
เกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนามว่า รูปพระอินทร์แปลง
2.3 ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านงจิตรกรรม เปนภาพเขียนบนฝาผนัง
โบสถ์ที่นับเป็นสิ่งที่มีความสวยงาม เสริมสรางสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้พบเห็น และเป
นประโยชนต่อการศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะวัฒนธรรม
ชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องราวที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ที่
วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เขียนเป็นภาพพระภิกษุกาลังกวาดพื้นทาความสะอาดบริเวณวัด กระตุ้นให้
พุทธศาสนิกชนนึกถึงจริยะปฏิบัติที่ดีงามของพระสงฆ์ เป็นงานจิตรกรรมแบบไทยผสมกับศิล ปะแบบ
ตะวันตก ที่วัดเฉลิมพระเกียรติ์วรวิหารมีการเขียนที่ผนังโบสถ์เป็นภาพกลุ่มดอกไม้ในอุดมคติที่ดู
คล้ายดอกบัว ดอกพุฒตาล ขึ้นอยู่ในท้องน้าที่มีภาพสัตว์น้านานาชนิด ภาพเหล่านี้กระตุ้นให้เห็นถึง
ความสวยงามของดอกไม้ ความอิสระของหมู่ปลา แต่แฝงไว้ด้วยแนวคิดของพระพุ ทธองค์ ที่เปรียบ

117
ความแตกต่างของคนเหมือนบัวสี่เหล่า ที่ผนังโบสถ์วัดวัดบางไผ่ เขียนเป็นภาพหมู่ทวยเทพ มาชุมนุม
กันพร้อมดอกไม้เพื่อนามาสักการะพระพุทธเจ้า (พระประธาน) จัดเป็นจิตรกรรมไทยประยุกต์ แสดง
ท่าทางที่อ่อนช้อยสวยงาม ที่ผนังโบสถ์ของวัดบัวขวัญ มีงานพุทธศิลป์ที่ แตกต่างไปจากวัดที่กล่าวมา
โดยสร้างเป็นศิลปะผสม (Mix media) ภาพเทพและนางฟ้ามีลักษณะเป็นงานประติมากรรมแบบนูน
สูง ระบายสี สันสวยงามตามแบบงานจิตรกรรม ทาให้ ดูเหมือนเทพและนางฟ้าเหล่านั้นกาลังลอย
ออกมาจากผนังโบสถ์ ที่บานประตูหน้าต่างด้านในสร้างเป็นภาพลายเส้นประดับ มุก ที่คอสองเขียน
เป็นภาพทศชาติชาดก เหนือขึ้นไปจรดเพดาลเป็นภาพเทพชุมนุม ส่วนที่ผนังโบสถ์วัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ ไม่มีการเขียนภาพใด ๆ ทาผนังพระอุโบสถให้ว่าง ดูเรียบง่าย ส่งให้พระประธานโดดเด่น
ขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเงียบ และที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพ
กลุ่มเทพชุมนุม แห่แหน ล่องลอยมาบนท้องฟ้า พร้อมกลุ่มดนตรีประโคม ดูสดชื่น สนุกสนาน
2.4 สิ่งที่วัดต้องการให้ประชาชนผู้มาเยือนรู้ ทางวัดจัดทาเป็นป้ายที่มีทั้งป้ายที่ติด
กับงานพุทธศิลป์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ชิ้นนั้น และคาถาสาหรับบูชา และป้ายนิเทศอิสระที่วัด
ต้ อ งการน าเสนอข้ อ มู ล ให้ ป ระชาชนผู้ ม าเยื อ นได้ รั บ รู้ ทั้ ง ที่ เ ป็ น เรื่ อ งราว เกี่ ย วกั บ วั น ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา คาสอน คาคม คาพังเพย ฯลฯ)
3. แหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างงานสอดแทรกไว้ในงานพุทธ
ศิลป์ คุณธรรมจริยธรรม เป็นสภาพคุณ งามความดี ที่เป็นเครื่องประคับประคองใจให้บุคคลใฝ่หา
ความดี เกลียดความชั่ว กลัวบาป และเป็นสิ่งกระตุ้น ผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตสานึกที่
ดี แสดงถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมประจาใจที่ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดี เชื่อมโยงไปสู่ความเป็น
คนเก่ง คนดี ที่เป็นพลังสาคัญในการสร้างชาติ สร้างสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในเรื่องนี้
สถานศึกษา และวัด มีส่ วนโดยตรงในการปลูกฝั ง อบรมสั่งสอน ให้ เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
เพียงพอแก่การสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม ช่างหรือผู้สร้างงานพุทธศิลป์ เป็นผู้ที่มีความรู้
และชานาญในงานช่างหรือในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนงานช่าง หมายถึง สิ่งที่เป็นผลเกิดจากการ
ทางานของช่าง งานช่างแบ่งออกได้ห ลายสาขา เช่น งานเขียน งานปั้นแกะสลั ก งานไม้ งาน
ก่อสร้าง งานโลหะ ฯลฯ ในขณะที่ช่างสร้างงานจะสอดแทรกเรื่องราวที่ดีงาม เป็นการออกแบบงาน
พุทธศิลป์ให้แสดงเนื้อหาเรื่องราว (Story) ทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ที่นามาปรับใช้ใน
วิถีชีวิต ผ่านสื่อที่เป็นงานพุทธศิลป์โดยเฉพาะที่เป็น งานจิตรกรรมจะแสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่าสื่ออื่น ๆ โดยแฝงหรือแสดงหลักธรรมคาสอนของพระ
พุทธองค์ พุทธปรัชญาทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับสัจธรรมที่ว่าด้วยธรรมชาติของโลกและชีวิต กฎแห่งกรรม
โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ พุทธศิลป์แขนงจิตรกรรมทั้งที่เขียนบนฝาผนังโบสถ์ วิหาร
ศาลาการเปรียญ และบนสมุดไทย ถือเป็นสื่อในการสอนธรรมะที่อาจใช้แทนหนังสื อที่หายากมากใน
อดีต ในขณะที่พุทธศิลป์ที่เป็นงานประติมากรรม ช่างจะสร้างเป็นพระพุทธรูปโดยมีรูปแบบรูปทรง
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ตามแบบมหาปุริสลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษ ซึ่งโดยภาพรวมพระพุทธรูปจะแสดงอาการสงบ
นิ่ง สายตามองลงต่าอย่างสุภาพ เหมือนอยู่ในสมาธิ ทาให้พุทธศาสนิกชินที่พบเห็นเกิดความรู้สึกสงบ
ร่มเย็น ตามไปด้วย และพุทธศิลป์ที่เป็นงานสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งได้แก่ โบสถ์ วิหาร เจดีย์
ที่มีทั้งเจดีย์ทรงไทยที่เป็นทรงระฆังค้าซึ่งพัฒนามาจากเจดีย์แบบลังกา และเจดีย์มอญหรือเจดีย์ทรง
รามัญ ที่แสดงถึงความรักความศรัทธาในพุทธศาสนาและการร่วมแรงรวมใจกันก่อสร้าง ดูแลรักษา
จนปัจจุบันกลายแหล่งรวมใจของชาวไทยและชาวมอญให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข นอกจากนี้ผลงาน
พุทธศิลป์ยังแสดงถึงเนื้อหาเรื่องราวที่ส่งเสริมการคิดดี ทาดี ซึ่งถ่ายทอดออกมาจากจิตใจของช่างไทย
อย่างประณีตบรรจง บนพื้นฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นความเจริญงอกงามของจิตใจ
ที่ส่ ง ผลไปสู่ ก ารคิด ดี ท าดี ส่ ง เสริ ม ศี ล ธรรม คุ ณธรรมจริ ย ธรรมอั น ดี ง ามของประชาชน ซึ่ ง เป็ น
วัฒนธรรมไทยที่เป็นแบบแผนในการดาเนินชีวิตตลอดมา ซึ่งในปัจจุบันนี้การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่พลเมืองดี ไม่ทาให้คนในแวดล้อมและสมาชิกในสังคมเดือดร้อน นับว่ายังไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม และปรัชญาความเชื่อถือที่ดีด้วย ทั้งนี้ เป็น
เพราะคุณธรรมและจริยธรรมและ เป็นบันไดสาคัญที่เชื่อมไปสู่เป้าหมายของการเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่ งยื น (Sustainable) โดยควรการปลู ก ฝั งกันมาตั้งแต่ในระดับครอบครัว โดยพ่อแม่ ญาติผู้ ใหญ่
ต่อเนื่องมาถึงระดับองค์การ หน่วยงาน โดยเฉพาะวัด และสถานศึกษาทุกระดับ ที่มีส่วนในการปลูกฝัง
อบรมสั่งสอนเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง ดังทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก
(Kohlberg, 1976:86) ที่ได้พัฒนามาจากแนวทฤษฎีทางจริยธรรมของพีอาเจต์ (Jean William Fritz
Piaget มีชีวิตอยู่ในช่วง ปีค.ศ. 1896-1980) เป็นนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ ได้แบ่งพัฒนาการ
ทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ (Levels) ได้แก่ 1) ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม เป็นระดับที่เด็กจะ
สนใจทาตามกฎข้อบังคับ เพื่อประโยชน์และความพอใจของตนเอง หรือทาดีเพราะอยากได้ของตอบ
แทนหรือรางวัล 2) ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม เป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับของกลุ่มหรือ
สังคมโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของเพื่อน 3) ระดับจริยธรรมอย่างมีวิจารณญาณ
โดยการแปลความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณก่อนที่จะยึดถือเป็น
หลักการ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตาม รวมไปถึงหลักการคุณธรรมสากลด้วย
4. ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์เชิงคุณค่า
พุทธศิลป์ ในทางกายภาพเป็นส่วนประกอบสาคัญของสิ่งแวดล้อมในวัดและพิธีกรรม
ที่ทาให้พุทธศาสนิกชนได้มองเห็นรูปแบบปฏิบัติของพิธีกรรม ตามความเชื่อของคนในชุมชน การรับรู้
คุณค่าของพุทธศิลป์จะขึ้นอยู่กับการรับรู้เนื้อหาเรื่องราวและการตีความหรือการแปลความหมายที่
ถูกต้องของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ เพราะได้เห็น ได้รับรู้บ่อย ๆ จน
เกิดความคุ้นเคย ทั้งที่ตั้งใจรับรู้ และรับรู้โดยบังเอิญ ทาให้มีรู้ความรู้ความเข้าใจ นาไปสู่การเห็ น
คุณค่า ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณค่าในตัวเอง เป็นคุณค่าของงานพุทธศิลป์ซึ่งได้แก่ (1) คุณค่าด้าน
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เนื้อหา (Content value) โดยนาเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกี่ ยวกับพุทธประวัติ พระพุทธศาสนา พุทธ
ปรัชญา ความเชื่อ พระธรรมคาสอน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน
ทั่วไปให้เกิดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่
วัดปรมัยยิกาวาสมีแล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเจดีย์มอญหรือรามัญ วัดเฉลิมพระเกียรติมีแหล่งเรียนรู้เกี่ ยวกับ
พระอุโบสถแบบอยุธยาตอนปลาย และมีจิตรกรรมแบบผสมผสานกับศิลปะตะวันตก (2) คุณค่า
ทางด้านรูปแบบ รูปทรง (Aesthetic value) เป็นความสวยงามของรูปแบบ รูปทรง ของพุทธศิลป์
ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition) ซึ่งนับเป็นสิ่งสาคัญในงานทัศนศิลป์ ที่เกิด
จากการออกแบบอย่างเหมาะสม ลงตัว เข้ากับเนื้อหาเรื่องราวที่ช่างหรือผู้สร้างงานต้องการนาเสนอ
คุณค่าความงามด้านรูปแบบ มีทั้งความงามในภาพรวมของโครงสร้าง และความงามในรายละเอียด
โดยพุทธศิลป์ที่เป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมจัดเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม (Se-mi abstract) ที่ช่าง
สามารถปรับแต่งรูปร่างรูปทรงให้สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องราวได้เป็นอย่างดี ในขณะที่งานสถาปัตยจะ
เป็นรูปร่างรูปทรงอิสระที่สอดคล้องกับเนื้อหาและความเชื่อทางศาสนา ฯลฯ ที่เป็นไปตามวัสดุและ
เทคนิควิธีการก่อสร้าง สอดคล้ องกับแนวคิดของบ้านจอมยุทธ (2560) ที่กล่าวว่า คุณค่าทางด้าน
สุนทรียะหรือความงาม หมายถึง ความรู้สึกของอารมณ์และความงาม เช่น พระพุทธรูปสาริดปางลีลา
ศิล ปะสุ โ ขทัย กล่ า วกัน ว่าเป็ น งานศิล ปะที่มีความงามเป็นเลิ ศ เพราะมีความสมบูรณ์ทั้งด้านการ
สร้างสรรค์ลีลาที่อ่อนช้อย เลื่อนไหล รวมทั้งอารมณ์ที่นุ่มนวล เยือกเย็น ก่อให้เกิดความศรัทธาและ
ประทับใจ 3) คุณค่าต่อบุคคล การสร้างศิลปกรรมก็เป็นไปเพื่อสนองความต้องการตัวมนุษย์ โดยช่วย
ให้จิตใจของผู้สร้างงาน ผู้ดูผู้ชม มีจิตใจระเอียดอ่อน สุขุม ประณีตบรรจง การที่พุทธศาสนิกชนได้
สัมผัสกับผลงานพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาเรื่องราวทางพุทธศาสนา และด้านความสวยงาม
ของรูปแบบ รูปทรง จะช่วยกล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลให้เกิดความตระหนักในสิ่งที่ดี
งามโดยเฉพาะการทาจิ ตใจให้ล ะชั่ว กลั วบาป มีจิตใจที่สงบ บริสุทธิ์ ดังที่ เฉลิ มชัย โฆษิตพิพัฒ น์
(2554) กล่าวว่า ศิลปะมีส่วนช่วยในการกล่อมเกลาในด้านคุณธรรมจริยธรรม มันเป็นเรื่องสาคัญที่สุด
แล้ว ถ้าเราไม่รู้จักพูดถึงเรื่องอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ ) เราก็จะไม่รู้จักอารมณ์ความรู้สึก
คนไทย เด็กไทยสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ ความรู้สึก รู้จักแต่ค่านิยมทางการเงิน คิดแต่เรื่องเงินทอง
จึงเกิดการโกง คิดเอาเปรียบเพื่อให้ได้มาด้วยตัวเงิน เพราะขาดอารมณ์ความรู้สึก จิตสานึกที่ดี ดังนั้น
คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นตัวกล่อมเกลาจิตใจและจิตสานึกของคนเรา…ในระดับโรงเรียน ครูต้องสอน
ทางด้าน EQ ด้วย สอนในรูปอารมณ์ให้แก่เด็ก สอนให้เด็กมีจิตสานึกต่อส่วนรวม ต่อโรงเรียน ต่อ
สังคม และต่อ ประเทศชาติที่สาคัญต้องสอนให้เยาวชนไม่คดโกง ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ด่ า ง ๆ 4) คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม งานพุ ท ธทั ศ นศิ ล ป์ มี ก ารสร้ า งสรรค์ กั น มาตั้ ง แต่ ยุ ค โบราณ และมี
พัฒนาการต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของมนุษย์ที่แสดงถึงความ
เจริญ ความมีอารยธรรมของแต่ละประเทศ ผลงานพุทธศิลป์ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นแต่ก็ได้
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ผ่านการรับรู้ การพิจารณา จนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในสังคม และศิลปินมีการปรับปรุงรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ ทัศนะหรือมุมมองของคนในสังคมจนได้รับการยอมรับ และขยายวง
กว้างออกไปกลายเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ทุก
คนเห็นพ้องต้องกัน นับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันที่นาไปสู่ความเป็นเอกภาพของสังคมมาก
ยิ่ ง ขึ้ น พุ ท ธศิ ล ป์ จึ ง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจนทุ ก หมู่ เ หล่ า จน
กลายเป็นวัฒนธรรมสอดคล้องกับความสาคัญของงานพุทธศิลป์ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กับวัดมาโดย
ตลอด จึงมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและกาลังเป็นที่สนใจของคนในสังคมเนื่องจากมีคุณค่าทั้งความ
สวยงามของรูปแบบและคุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องราว ซึ่งล้วน แล้วแต่เป็นสื่อธรรมะที่สาคัญที่ใช้สอน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ กั บ ผู้ ค นได้ เ ป็ น อย่ า งดี งานพุ ท ธศิ ล ป์ มี ค วามผู ก พั น กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นใน
สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีหลักสูตร
สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมเพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่สนใจได้ศึกษาพุทธศิลป์เพื่อ เป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาให้คงอยู่ตลอดไป งานพุทธศิลป์จึงทรงคุณค่าเชิง วัฒนธรรม เป็นพื้นฐาน
ส าคั ญ ของสั ง คมไทยที่ มี ร ากฐานมาจาก พระพุ ทธศาสนาไม่ ว่า จะเป็ น ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ แม้กระทั่งลักษณะนิสัยใจคอ ของคนไทยก็มีพื้นฐานมาจากคุณธรรม คาสอน
ทางพระพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ พุทธศิลป์ยังทาหน้าที่คล้ายขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการ
ปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นผลรวมแห่งการดาเนินชีวิตของคนไทยที่
แตกต่างไปจากวิถีของคนในวัฒนธรรมอื่น เมื่อได้สัมผัสกับงานพุทธศิลป์ดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ ความประทับใจ และเห็นคุณค่า ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคง สร้าง
อุด มการณ์ข องชาติไ ด้ ดัง นั้ น การอนุ รัก ษ์ สื บ สาน และพัฒ นางานพุ ท ธศิล ป์ จึง เท่า กั บการรั ก ษา
วัฒนธรรม การรักษาเอกลักษณ์ ของชาติไทยด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการผสมผสานเชิงรูปแบบ
กันอย่างไรก็ตามพุทธศิลป์ของวัดหลวงที่ศึกษาก็ยังคงแสดงเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ดังที่ สุทธรรม ธีรภัทรธารง (2557: 21) กล่าวถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยว่าพุทธ
ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นหลักในการปฏิบัติตาม โดยเฉพาะการทาบุญสร้างกุศลถือเป็นเรื่อง
สาคัญยิ่ง การสร้างวัดเป็นพุทธะบูชาถือว่าได้กุศลแรง และเป็นที่นิยมทากันมากเพราะวัดนอกจากจะ
เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์แล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ นอกจากนี้ พุทธศิลป์ยังถือเป็น
สัญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของศาสนาอีกด้วยคนไทยในสมัยก่อนได้ เล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์
ของวัดที่มีต่อสังคมจึงรั บเอาประเพณีการสร้างวัด สร้างพุทธศิลป์ เข้ามาเสริมให้วัดเป็นสถานที่ที่ทา
ประโยชน์ให้แก่สังคมมากที่สุดการสร้างวัดจึงเป็นที่นิยมกันมากในสังคมไทยทาให้ประเทศไทยมีวัด
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศ ในเรื่องของคุณค่าของพุทธศิลป์นี้ นอกจากจะมี
คุณค่าโดยตรงต่อศาสนาแล้วยังได้รับการยอมรับว่ามี คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เป็นเพราะ
การศึกษาศิลปะในแต่ล ะยุคจะทาให้ ทราบถึงวิวัฒ นาการ การเชื่อมโยงด้านวัฒ นธรรมของชุมชน
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เส้ น ทางการติดต่อคมนาคม ใช้เป็ นหลั กฐานเพื่อตรวจสอบว่าเป็นยุคสมัยใดซึ่งเป็นข้อมูล ที่ทาให้
การศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ถูกต้องยิ่งขึ้น ดังนั้นพุทธศิลป์ของวัดหลวงระดับวรวิหาร
ทั้ง 6 แห่งในจังหวัดนนทบุรีนี้ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริมความเป็นแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ ความรู้
เหล่านี้นาไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สาหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วั ฒนธรรม ค่านิยม
และเอกลักษณ์ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเองที่จะก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมพุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
จากข้อมูลภาคเอกสาร ภาคสนาม ที่ผู้วิจัยนามาสังเคราะห์เป็นแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และได้รับการสัมภาษณ์เชิงตรวจสอบ พบว่า วัดจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของคนในสังคมปัจจุบัน วัดมีหลายสิ่งหลายอย่างเพียงพอที่จะทา
อะไรได้ มากกว่า การเป็ น ที่ ป ระกอบพิธี กรรม โดยเฉพาะบทบาทในการเป็น แหล่ ง เรี ยนรู้ส าหรั บ
ประชาชน กล่าวได้ว่าวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งคนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ที่วัด
อย่างแรกต้องทาให้คนกลับมาหาวัด โดยวัดต้องสร้างภาพ สร้างแนวคิดใหม่ อย่าติดอยู่กับกรอบเดิมๆ
และสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดังนี้
5.3.1.1 ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานพุทธศิลป์ ทั้งในลักษณะ
ของการสร้างฐานข้อมูล (Data base) เพื่อการเก็บรักษาและการนาเสนอข้อมูล โดยชี้ให้เห็นว่าพุทธ
ศิลป์มีส่วนสาคัญในการช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และยังมีแนวโน้มต่อเนื่องไปในอนาคต สามารถดึงประชาชนให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของพุทธศิลป์ รวมทั้ง
แก่นของพระธรรมได้เป็นอย่างดี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ ควรนาเสนอผลงานพุทธศิลป์ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโลกยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) โดยการพัฒนาพุทธศิลป์โดยต่อ
ยอดจากรูปแบบที่เคยมีมาแต่เดิม เพื่อการปรับรูปแบบการสื่อความหมายของคุณธรรมจริยธรรมให้
เข้ากับโลกเสมือนจริง (Visual world) ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet) เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเรียนรู้
พุทธศิลป์มากขึ้น ด้วยการจัดการข้อมูลโดยใช้ระบบ บาโค๊ด ที่เก็บและเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
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กว้าขวาง โดยจั ดทาข้อมูลเบื้องต้นติดอยู่ที่ ตัวพุทธศิล ป์ เช่น ชื่อ เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบ และมี
ประโยคเชิญชวนหรือกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น สัก 2-3 บรรทัด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้
รู้ว่าพุทธศิลป์นั้นคืออะไร และมีแถบบาร์โค้ต เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทผ่านมือถือ (I-phone) หรือโน้ต
ปุ๊ก (Note book) ที่ทุกคนมีใช้กันอยู่แล้วในประจาวัน ผู้สนใจจะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของ
พุทธศิล ป์ ชิ้น นั้ น ๆ คล้ า ยกับ ระบบบาโค๊ตที่ นามาใช้กั บโบราณวัต ถที่ จัดแสดงในพิพิ ธ ภัณ ฑ์ส ถาน
แห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ทางวัดควรมีการ
พัฒนาข้อมูลให้เป็นแบบดิจิตอล มีเว็ปหรือโฮมเพชของวัดเองโดยเฉพาะ ที่มีรายละเอียดของประวัติ
ความเป็นมาของวัด พุทธศิลป์แต่ละชิ้น ในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning
Resources) สาหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเชื่อมโยง (Link) กับฐานข้อมูลของวัฒนธรรมจังหวัด
โดยมีการควรคุม กากับดูแล และมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย (up-date) อย่างน้อย 6 เดือน
หรือปีละ 1 ครั้ง จึงจะถือเป็นแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของคนไทยใน
ปัจจุบันที่นิยมใช้เวลาอยู่กับการท่องอินเตอเน็ท นานกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน การเป็นแหล่งข้อมูลใน
ระบบบาโค้ตจึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เป็น การเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ เป็นการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ไม่มีกาหนดเกณฑ์ตายตัว เรียนรู้โดยการเลียนแบบ (Animate) เรียนรู้
จากการทางาน เรียนรู้จากการเล่น เรียนรู้จากการเข้าไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เรียนตามความสนใจ ตามสถานการณ์ ทั้งที่คาดหมายไว้และไม่คาดหมาย เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, 2554) ในกรณีที่เป็นพุทธศิลป์ชิ้น
สาคัญ เช่น สถาปัตยกรรมพระอุโบสถ พระวิหาร เรียงกัน 3 หลัง ของวัดเฉลิม-พระเกียรติวรวิหาร
ประติมากรรมที่เป็นพระประธาน งานจิตรกรรมฝาผนังแบบศิลปะตะวันตกและศิลปะไทยบนผนัง
โบสถ์ของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จิตรกรรมกลุ่มเทพชุมนุมที่ผนังวัดวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
ฯลฯ ควรนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Super Virtual Reality) ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดและคมชัด
สูงมาก ในการจัดทาข้อมูลและจาลองภาพเสมือนจริงของโบราณวัตถุและโบราณสถาน มาใช้ในการ
นาเสนอภาพและเรื่องราว เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ที่ทันสมัย และสร้างแรงจูงใจในการเข้าชมและ
เรียนรู้ ในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย และไม่เป็นทางการ ดังนี้
1) จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจ ซึ่งไม่จากัด เพศ อายุ กลุ่ม รูปแบบ สมารถศึกษา
ค้นคว้าได้ทุกแห่ง เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
2) จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งที่เป็นบุคคล วัตถุ สิ่งของ สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม หรือจะเรียนรู้ด้วยวิธีใด
ก็ตาม
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3) จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นับแต่การเลือกที่จะเรียนรู้เรื่องใด และมีความเพียงพอแค่ไหน
4) ตัวผู้เรียน เป็นผู้ประเมินผลเองว่าตนเองมีทักษะความรู้ อย่างไร ในบางกรณี
ขึ้น อยู่ กับ บุ คคลที่เกี่ย วข้องด้ว ยว่าจะยอมรับความรู้ที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร แต่ไม่มีรูปแบบการ
ประเมินที่แน่นอน
5) ผลของการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะเป็นการสั่งสมมาทีละเล็กละน้อย
ไม่อาจคาดหวังได้ว่าผลของการเรียนรู้เป็นอย่างไร จนกว่าจะนาปรับใช้เชื่อมต่อกับบริบทในชีวิตจริง
เหล่านี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหรือตามความต้องการของบุคคลที่ต้องการจะ
พั ฒ นาตนเองในลั ก ษณะของการแสวงหาความรู้ อ ยู่ เ สมอ ถ้ า มี แ หล่ ง ความรู้ ห รื อ แหล่ ง เรี ย นรู้
(Learning resources) ให้ศึกษาค้นคว้า มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งทอดความรู้ มีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงความรู้และคนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ยิ่งสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้มากขึ้น เมื่อ
เรียนรู้ได้มากขึ้นก็สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้นด้วย ดังที่กล่าวกันทั่วไปว่าเมื่อนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาบูรณาการกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ก็จะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาอีก สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
เป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันอย่างไม่สิ้นสุดเรียกว่า “วงจรแห่งการเรียนรู้”ควรสอนความรู้พื้นฐานของพุทธ
ศิลป์ในสถานศึกษา ครูควรสอนให้นักเรียนได้รู้เข้าใจงานพุทธศิลป์ แล้วยั่วยุหรือกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากไปเห็นของจริง หรือมีประสบการณ์ตรงกับพุทธศิลป์ โดยมอบหมายให้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัด
เช่น ประวัติความเป็นมา รูปแบบของพุทธศิลป์ จัดกิจกรรมถ่ายภาพ แล้วมานาเสนอเชิงอภิปรายใน
ชั้นเรียน นอกจากนี้ควรนาปราชญ์หรือวิทยาการพื้นบ้านมาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะ
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เจริญงอกงามทางสติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในท้องถิ่นอย่าง
ปกติสุข บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา ความเชื่อ ปรัชญา วิถี
ท้องถิ่น
5.3.1.2 การนาเสนอสิ่งที่วัดต้องการให้รู้ การจัดเก็บโบราณวัตถุหรือหลักฐานสาคัญ
ต่างๆ ควรจัดเก็บและนาเสนอในสถานที่เฉพาะที่วัดจัดไว้ เช่น พิพิธภัณฑ์ของวัดที่มีการจัดการให้ดูมี
ชีวิต ส่วนที่เป็นคติธรรม คติพจน์ ที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตตามวิถีพุทธ ควรนาเสนอไว้ในลักษณะของ
ป้ายนิเทศทั้งติดตั้งด้วยตนเอง และติดตามต้นไม้ในลักษณะของต้นไม้พูดได้ ป้ายนิเทศติดกับพุทธศิลป์
ควรมีข้อมูลที่เป็น ชื่อ ที่มา รูปแบบ ไปจนถึงชื่อผู้บริจาคทุนสร้าง ฯลฯ เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่
ประชาชนผู้ที่เข้าไปในวัด ที่อาจจะทาให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อหรือจา ก
บุคคลโดยเฉพาะพระสงฆ์ในวัด ซึ่งควรจะมีความรู้เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับวัด พุทธศิลป์ สามารถให้
ความรู้เพิ่มเติมหรือข้อมูลเชิงลึกได้ตามสมควร
5.3.1.3 ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ทั้งที่เป็นการจัดบริเวณ และการทาความ
สะอาดวัดให้ร่มรื่น สบายใจแก่ผู้ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน และจัดบริเวณให้ส่งเสริมการมองเห็นรูปลักษณะ
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ของพุทธศิลป์ทั้งที่เป็นโบสถ์ วิหาร พระพุทธรูปในพระอุโบสถ จิตรกรรม ฯลฯ ได้อย่างชัดเจน เมื่อ
ประชาชนที่ เ ข้ า มาจะเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ทั้ ง ที่ โ ดยตั้ ง ใจและไม่ ตั้ ง ใจ เกิ ด ความรู้ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
ประสบการณ์เดิมที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียน
5.3.1.4 ควรจัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด สถานศึกษา
ชุมชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่จัดร่วมกับงานพุทธศิลป์ โดยขอความร่ว มมือจากผู้เกี่ยวข้อง ให้
ช่วยกันย้อนกลับมามองวัดในชุมชนของตน และช่วยกันคิดหาแนวทางการเสริมสร้าง ให้วัดกลับมา
เป็นศูนย์กลางของชุมชนเชิงจริยธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการสร้าง/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางพุทธ
ศิลป์ในวัดสาคัญซึ่งได้รับการดูแลรักษามากกว่าวัดทั่วไป ให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา
ความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในสังคมปัจจุบันให้ลดน้อยลงได้บ้าง
5.3.1.5 ควรมีทีมดูแลพุทธศิลป์ในวัด ที่ประกอบด้วยพระและฆราวาส โดยเฉพาะผู้ที่
มีความรู้ทางพุทธศิลป์ในชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน มีหน้าที่นาชม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
พุทธศิลป์ รวมทั้งชักชวน หรือรณรงค์ ให้มีการดูแลรักษา อนุรักษ์ สืบสานพัฒนาตามสมควร โดยวัด
และชุมชมช่วยกันหาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการในรูปคณะกรรมการที่มีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อพุทธศิลป์เป็นรูปธรรม
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรส่งเสริมให้เกิดการวิจัย ในประเด็นต่อไปนี้
5.3.2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการจัดระเบียบพุทธศิลป์ของวัดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0
5.3.2.2 ควรศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของความเป็นวัดกับ
การเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนที่วัดตั้งอยู่
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เพื่อการสัมภาษณ์ขั้นต้น
คาชี้แจง
1. การสัมภาษณ์ขั้นต้น เพื่อเก็บข้อมูลสาหรับการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดชนิด
วรวิหาร ในจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านตามความ
เป็นจริง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างมาก
2. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่
ชื่อ/สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.........................................................................................................
วันที่สัมภาษณ์.........................เดือน.............................พ.ศ. ............................เวลา..........................
สถานที่สัมภาษณ์...........................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.........................................E-mail :.........................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับสภาพของพุทธศิลป์ในวัดชนิดวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี มี 4 ข้อ
1) พุทธศิลป์สร้างขึ้นเพื่ออะไร
2) คุณธรรมจริยธรรมในงานพุทธศิลป์ เป็นอย่างไร
3) พุทธศิลป์มีคุณค่า อย่างไร
4) พุทธศิลป์ในวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เป็นอย่างไร
5) พุทธศิลป์ในวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นอย่างไร
6) พุทธศิลป์ในวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) เป็นอย่างไร
7) พุทธศิลป์ในวัดบัวขวัญ เป็นอย่างไร
8) พุทธศิลป์ในวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นอย่างไร
9) พุทธศิลป์ในวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นอย่างไร
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างแบบสังเกตเชิงวิเคราะห์

151
ผู้วิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับพุทธศิลป์ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สังเกตเชิงวิเคราะห์ สภาพพุทธศิลป์ของวัด 6 แห่งที่ศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
การศึกษาวัดเชิงประวัติศาสตร์
-มูลเหตุการณ์สร้างวัด ผู้สร้าง/ผู้อุปถัมภ์/การปฏิสังขรณ์
แหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม
-ความรู้จากพระอุโบสถ หน้าบัน
แหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม
-พระประธาน ประติมากรรมตกแต่งกรอบประตู หน้าต่าง
แหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรม
-ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ ศิลปะผสมในพระอุโบสถ
สิ่งวัดต้องการให้เรียนรู้
- ป้ายนิเทศ ต้นไม้พูดได้
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
(สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ)
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ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ขั้นต้น แล้วสังเคราะห์ขึ้นเป็น
แนวทางส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และตั้ง
เป็นข้อคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
แนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดย
มีคาถามว่า
1. แนวทางที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นเพื่อส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดชนิดวรวิหารในจังหวัด
นนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อย่างไร
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์ของวัดชนิดวรวิหารใน
จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ:
วุฒิการศึกษา:

สถานที่ทางานปัจจุบัน:
ประสบการณ์และงานวิจัย:

รศ.ดร.โกสุม สายใจ
ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา (Ed.D)
ปริญญาโท
อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา (MAIE)
ปริญญาตรี
การมัธยมศึกษา (กศ.บ)
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
พ.ศ.2557: สภาพการบริ หารสถาบันอุดมศึกษา กับความเป็น
องค์กรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม. เผยแพร่ในวารสารวิจัยและ
พั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2561)
พ.ศ.2558: การบริหารตามพันธกิจอุดมศึกษากับความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สานักงานราช
บัณฑิตยสภา. เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 25
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562)
พ.ศ. 2558 : ประธานสอบวิทยานิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2561 : บทความวิชาการ “พุทธศิลป์กับการจัดการความรู้ ”
เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
พ.ศ.2561 ประธานสอบดุษฎีนิ พนธ์ คณะศิล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

