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ความแตกตางของแนวความคิด
ในการออกแบบพุทธสถาปตยกรรมในสมัยปจจุบนั

บุณยกร วชิระเธียรชัย
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สถานภาพในปจจุบนั ของพุทธสถาปตยกรรมไทยลวนเต็มไปดวยความหลากหลายทาง
ความคิดและมุมมองทีต่ า งกันไป ซึง่ เปนไปตามสภาพของกระแสตาง ๆ ไมวา จะเปนกระแสสังคม
หรือปจจัยทางสภาพการเมือง หรือสภาพเศรษฐกิจ หรือเกิดจากตัวบุคคลไมวา จะเปนเจาของเงิน
หรือแนวความคิดในการออกแบบ ทำใหภาพทีส่ ะทอนออกมาแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของ
งานพุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย ซึง่ อาจจะมีคณ
ุ คาบาง หรือไมมคี ณ
ุ คาเลย หรือมีคณ
ุ คาเฉพาะ
ตัวบุคคล หรือเฉพาะกลมุ แตนนั่ คือคุณคาทีแ่ ทจริงรึเปลา หรือเปนเพียงคุณคาทีต่ อ งการแสดง
ถึงความมีตวั ตนหรืออัตตาของแตละบุคคล

รูปที่ ๑-๔ แสดงถึงความหลาก
หลายทางแนวความคิดในการ
ออกแบบพุทธสถาปตยกรรมใน
ปจจุบัน
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⌫ ⌦ ⌫ 
เดิมอาคารทีพ่ ระพุทธเจาทรงอนุญาตใหอยอู าศัย มีอยู ๕ ประเภท ไดแก ๑. วิหาร
๒. อัฑโยค ๓. ปราสาท ๔. หัมมิยะ ๕. คูหา ซึง่ เปนรูปแบบสถาปตยกรรมแบบอินเดียในสมัย
พระพุทธกาล โดยสามารถสันนิษฐานรูปลักษณะไดตามภาพสลักเลาเรื่องตามสถานที่สำคัญ
ตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนาได เชน ภาพสลักทีภ่ ารหุต หรือภาพสลักทีส่ าญจิ ในประเทศไทย
งานสถาปตยกรรมทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนา เชนโบสถหรือวิหารโดยมากจะเปนอาคารชัน้ เดียว
หากตองการจำลองโดยมีจดุ มงุ หมายในการสือ่ นัยวาหมายถึงปราสาท ก็จะแสดงออกเปนสัญลักษณ
ผานการลดทอนทางสถาปตยกรรม เหลือเพียงการซอนชัน้ ของหลังคารวบขึน้ ไปเปนยอดแหลม เชน
การสรางมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป หรือรอยพระพุทธบาท

รูปที่ ๕ กระทอมทีอ่ ยอู าศัยของคนอินเดียโบราณที่
แสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่ถูกนำมาใชในการประดับ
ประดางานพุทธสถาปตยกรรมแบบอินเดีย

รูปที่ ๖ ผังทีอ่ ยอู าศัยของภิกษุสงฆ ทีถ่ ้ำอชันตา
ประเทศอินเดีย

ทีม่ าหรือขัน้ ตอนกอนทีจ่ ะมีการสรางพุทธสถาปตยกรรมนัน้ พุทธสถาปตยกรรมเหลานี้
ถูกสรางสรรคขนึ้ มาเพือ่ รองรับการใชสอยเปนหลัก โดยประกอบเขากับคติความเชือ่ ทางพระพุทธ
ศาสนาและความเชือ่ ทองถิน่ ความหลากหลายของพุทธสถาปตยกรรมขึน้ อยกู บั ปจจัยทีม่ อี ยอู ยาง
มากมาย และความคงอยขู องพุทธสถานทีม่ อี ยกู เ็ ชนเดียวกันทีต่ อ งดิน้ รนเพือ่ ความอยรู อดในสังคม
ลวนมีเหตุปจ จัยทีก่ อ ใหเกิดการกอรูปทางสถาปตยกรรม โดยภาวการณในปจจุบนั ปจจัยตาง ๆ
เหลานัน้ สามารถแบงออกได ๒ ประเภท ดังนี้
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๑
๑. ปจจัยภายนอก หมายถึงสิง่ ทีเ่ ปนมูลเหตุอนั กอใหเกิดปจจัย อันมีผลกระทบตอรูป
แบบพุทธสถาปตยกรรมในปจจุบนั ซึง่ เปนผลมาจากสิง่ แวดลอมภายนอก ไดแก
๑.๑ การปฏิรปู ทางศาสนา และนโยบายของรัฐ เมือ่ มาถึงชวงทีส่ งั คมมีการเปลีย่ นแปลง
อันเนือ่ งมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางการเมือง ทัง้ จากภายในและภายนอก
ประเทศ กลาวคือ ในชวงยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยหู วั (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔)
นั้น เปนชวงที่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติใหมอีกครั้ง เมื่อชาติมหาอำนาจทาง
ตะวันตกไดรกุ เขามาทางดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ ดวยจุดประสงคการลาอาณานิคม
ซึง่ การเขามาดังกลาวทำใหเกิดความตืน่ ตัวในหมชู นชัน้ ปกครองทีต่ อ งเตรียมรับกับอิทธิพลทางดาน
วัฒนธรรมทีจ่ ะแฝงตัวมาดวย บุคคลสำคัญทีม่ สี ว นอยางยิง่ ในการเตรียมการคือ พระวชิร ญาณเถระ (เจาฟามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ในเวลาตอมา) โดยปฏิรปู
พระพุทธศาสนาใหมโี ลกทรรศนแบบใหม คือจากเดิมทีแ่ วดลอมไปดวยสาระของสิง่ ทีเ่ ปนอุดมคติ
และความศักดิส์ ทิ ธิต์ า ง ๆ มากมายมาสโู ลกทรรศนทแี่ วดลอมไปดวยสาระของสิง่ ทีเ่ ปนเรือ่ งจริง
และพิสจู นไดดว ยหลักวิชา อันนำมาสกู ารกอตัง้ นิกายธรรมยุตขิ นึ้ โดยเนนการอธิบาย วิเคราะห
และตีความสาระ และหลักธรรมในทางศาสนาดวยวิธกี ารใหม กลาวคือ ใหอยใู นกรอบของแนว
ความคิดแบบมีเหตุมผี ลและความจริงทีป่ ระจักษไดดว ยหลักของวิทยาศาสตร ทำใหการศึกษาของ
พระภิกษุสงฆในชวงนี้เปนเรื่องการศึกษาดานปริยัติธรรมดานเดียว สวนดานปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานอันเปนหัวใจของการพิจารณาธรรมเพือ่ ใชขจัดอุปสรรคทางจิตใหสนิ้ นัน้ กลับถูกมองขาม
ความสำคัญนีไ้ ป
๒
จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดรเิ ริม่ ใหมกี ารบริหารแบบแยกสวนเปนสวนกลางกับสวนภูมภิ าค
และไดมแี นวความคิดในการรวบรวมคณะสงฆจากทุกสวนภูมภิ าคใหมาขึน้ ตรงกับคณะสงฆฝา ย
๑

สรุปความจาก รศ.สมคิด จิระทัศนกุล ผศ.ดร.โชติมา จตุรวงค อาจารยชาญวิทย สรรพศิร,ิ
โครงการยอยที่ ๔ ในชุดโครงการ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในเรือนชุมชนและนิเวศวิทยาวัฒนธรรมการอยอู าศัยของ
คนไทยในภาคตะวันตก. “รูปแบบสถาปตยกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาในชุมชนทองถิน่ ”. ไดรบั ทุน สนับ
สนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๗, หนา ๓๐๙-๓๒๖.
๒
ธิดา สาระยา, สยามมินทร ปน ธเรศ เจาจุลจอมจักรเอย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ,
๒๕๔๐), หนา ๙๑.
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ปกครอง มีการออกพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆเปนกฎหมาย มีการพระราชทานสมณศักดิ์ แตปญ
 หา
ทีเ่ กิดขึน้ คือ พระสงฆในเขตหัวเมืองสวนใหญใชอำนาจแบบตนเองภายใตการรับรองของฝาย
บานเมืองอยางหลวม ๆ โดยทีไ่ มไดเกีย่ วพันกับสวนกลางโดยตรง เพระพระสงฆสว นใหญไมได
อาศัยพระบรมราชูปถัมภในการดำรงอยโู ดยตรง แตอาศัยการเกือ้ กูลจากชุมชนในทองถิน่ การได
รับการยอมรับจึงขึน้ อยกู บั วัตรปฏิบตั ขิ องตน
การปฏิรปู ทางศาสนาดูจะทวีความเขมขนยิง่ ขึน้ ไปอีกในยุคถัดมา คือสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยหู วั เมือ่ ศาสนาถูกนำมารอยเขาดวยกันกับนโยบายทางการเมืองของรัฐ ในฐานะ
เปนธรรมแหงรัฐ ภายใตลทั ธิชาตินยิ ม ซึง่ สรางอุดมการณใหประชาชนทุกคนตองตระหนักถึงความ
สำคัญยิง่ ในการเปนสวนหนึง่ ของชาติ แนวความคิดดังกลาวจึงดึงเอาพระพุทธศาสนามาสรางภาพ
๓
ลักษณใหมวา พระมหากษัตริย ชาติกบั ศาสนาเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน และนำเรือ่ งทางโลก และ
ทางธรรมมาหลอมเขาดวย กันนีเ่ องทีท่ ำใหหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในมิตแิ บบเดิม เชน
ความเชือ่ เกีย่ วกับสวรรค โลกภพนี้ และโลกภพหนา หรือเรือ่ งของอดีตพุทธเจา ตลอดจนเรือ่ ง
นิพพาน รวมทัง้ ความเชือ่ เกีย่ วกับเรือ่ งผี ถูกลดทอนหรือมองขามไป ทำใหความเปนวัด ซึง่ ครัง้
หนึง่ เคยเปนของชาวบาน ใครมีเงินอยากสรางก็มาทำไดเลยนัน้ มาถึงชวงนีไ้ มอาจทำไดโดยอำเภอใจ
แลว เพราะตองขออนุญาตจากรัฐคือกระทรวงธรรมการกอน ซึง่ นัน่ เทากับวาวัดไดถกู รวบเขาเปน
สวนหนึง่ ของรัฐโดยปริยายนัน่ เอง และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือการประเมินคุณคาของความเปนสมมติสงฆ
นัน้ ยังคงใชระบบแบบเดิมทีส่ ว นกลางเปนผพู จิ ารณาและกำหนดความดีความชอบให ซึง่ ระบบ
นีเ้ องทีท่ ำใหพระสงฆทวั่ ราชอาณาจักรตางหวัน่ ไหว และพากันมงุ ตอบสนองตอนโยบายและความ
ตองการของสวนกลางเปนสำคัญดวย เพราะมีเครือ่ งลอ คือลำดับการเลือ่ นชัน้ สมณศักดิ์ และ
เงินบำรุงเปนรางวัลเกียรติยศและสิง่ ตอบแทน แทนการเอาใจใสตอ ปญหาและความตองการของ
ชุมชนดังทีเ่ คยเปนมาแตอดีต
ปรากฏการณดงั กลาวสะทอนใหเห็นไดโดยงาย จากความพยายามของเจาอาวาส ใน
เขตภูมิภาคที่ตางดิ้นรนในการเรงพัฒนาทางกายภาพของวัด ใหสอดรับกับเงื่อนไขที่กำหนด
๓

ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, (กรุงเทพฯ :
โอ.เอส. พริน้ ติง้ เฮาส, ๒๕๔๒), หนา ๓๙๖.
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ผานกรมการศาสนา ดวยการเปลีย่ นแปลงของวัดใหม จากวัดเกาทีม่ กั กลาวอางกันวาทรุดโทรม
ตองแกไขปรับปรุงใหสะอาดสวยงาม ภายใตการสอดรับกับนโยบายของรัฐในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๓
สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ซึง่ เนนการพัฒนาบานเมืองและวัดใหมคี วาม
สะอาดและเรียบรอย ซึง่ ก็ถอื วา รัฐประสบความสำเร็จในระดับหนึง่ จากการกระตนุ ใหวดั ทัว่ ทัง้
ประเทศมีความตืน่ ตัวและหันกลับไปสำรวจถึงคุณลักษณของวัดตน หากแตในอีกมุมหนึง่ นัน้ ก็ตอ ง
ถือวาเปนความลมเหลว เพราะกลายเปนวา ความชวยเหลือในการพัฒนาทีท่ างรัฐหยิบยืน่ ใหใน
รูปของเงินนัน้ กลายเปนความเขาใจผิดของทางวัดในการนำมาไปใชพฒ
ั นาทางดานวัตถุเพียงอยาง
เดียว ทีเ่ ห็นไดชดั ก็คอื ผลผลิตจากแบบอยางของอุโบสถทีร่ ฐั เสนอใหนนั้ เปนแบบมาตรฐานใหใช
รวมกับสวนกลางอยางทีเ่ รียกกันตอมาวา แบบ ก.ข.ค. โดยกรมศิลปากรเปนผอู อกแบบ แบบอยาง
ดังกลาวมีลกั ษณะลอตามรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมของกรุงเทพฯ ในชวงยุคหลังนี้ ซึง่ นิยมทำเปน
อาคารทรงคฤห มีหลังคาชัน้ ลดหนาหลัง ไมมเี สาพะไลหรือหลังคาปกนกทางดานหนา ลวดลาย
ประดับก็ใชการหลอแทนงานปน ปูนสดอยางโบราณ แบบแผนนีเ้ องทีถ่ อื ไดวา ไดเขาไปทำลายวิถี
ทางในการสรางสรรคศลิ ปะสถาปตยกรรมของสกุลชางแบบทองถิน่ อยางยับเยิน แตทสี่ ำคัญยิง่ กวา
ก็คอื สถานภาพของวัด เทากับถูกรวบเขาเปนสวนหนึง่ ของรัฐโดยเบ็ดเสร็จแลว จนอาจกลาวไดวา
วัดไดเกิดวิถใี หมในการปรับเปลีย่ นบทบาทหนาทีข่ องตัวเอง จากวัดทีร่ บั ใชชมุ ชน มาสกู ารเปนวัด
ทีร่ บั ใชรฐั อยางสมบูรณ
๑.๒ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังจากการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองในป พ.ศ. ๒๔๗๕ เศรษฐกิจของไทยโดยภาพรวมประสบความย่ำแยหากแตกก็ ระเตือ้ ง
ขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เมือ่ รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชาติ ดวย
การรวมมือกับองคกรธุรกิจเอกชน ผสมผสานกับการสรางสัมพันธภาพทีด่ ตี อ กันระหวางรัฐบาลไทย
๔
๕
กับสหรัฐอเมริกา กลายเปนฐานหลัก ๓ เสาทีม่ นั่ คงภายใตแนวคิดแบบ “ระบบทุนนิยม” และ
๔

ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, (กรุงเทพฯ :
โอ.เอส. พริน้ ติง้ เฮาส, ๒๕๔๒), หนา ๒๓๖.
๕
ฉัตรทิพย นาถสุภา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๖.
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หลังจากนัน้ เปนตนมา ก็ไดมกี ารอพยพของชาวชนบททีเ่ ขามาเปนแรงงานหารายไดในเมือง และ
เขามาศึกษาหาความรพู รอมกับมองชองทางขยับขยายการทำมาหากิน ซึง่ ในแงมมุ ทีด่ กี ถ็ อื เปนการ
สรางโอกาสยกระดับคุณคาของชีวติ แตผลเสียเมือ่ มีการอพยพเขามาในเมืองเปนจำนวนมาก คือ
วิถกี ารสืบสานทางวัฒนธรรมในทุก ๆ ดานของพืน้ ถิน่ ขาดสะบัน้ ลง ดังนัน้ จึงไมนา แปลกใจทีว่ า
คนรุนใหมเหลานี้ มีความรูความเขาใจในแบบแผนของชีวิตและภูมิปญญาแบบดั้งเดิมไม
ลึกซึง้ พอ ซึง่ บางก็ถงึ กับมองขามหรือละเลยดูแคลนวาเปนความลาสมัยไปก็มี และพรอมกันนัน้
ก็ไดตอบรับกระบวนการสรางสรรคศลิ ปกรรมจากกลมุ คนนอกพืน้ ทีเ่ ขาสชู มุ ชน นัน่ ก็หมายถึงการ
ดึงเอาพลังและทรัพยากรของชุมชนออกไป และในทางกลับกันก็มกี ารรุกคืบทางวัฒนธรรม และ
ความเชือ่ ทางศาสนาของคนเมืองทีไ่ ดแทรกแซงเขามาอยางนากลัว
ทีส่ ำคัญอีกประการหนึง่ คือกลมุ ชนชัน้ กลางซึง่ สวนใหญเปนนักธุรกิจรนุ ใหม ๆ ทีม่ คี วาม
กระตือรือรนภายใตจงั หวะการเติบโตทางธุรกิจ จนกระทัง่ มีสว นรวมในทางการเมือง และทีส่ ดุ ได
พัฒนาบทบาทจนมีพลังอำนาจในการชีน้ ำทิศทางการเดินของชาติในทุก ๆ ดาน โดยคุณลักษณ
และบุคลิกภาพของชนชัน้ กลางในเมืองกลมุ นี้ ซึง่ ไดซมึ ซับเอาแนวความคิดและจิตวิญญาณของ
“ระบบทุนนิยม” มาอยางเขมขน มีความเปนปจเจกสูงมาก และไดสง ผลมาถึงวงการศาสนาดวย
เมือ่ วัดตางหันมาพึง่ พาการเกือ้ กูลจากชนกลมุ นีม้ ากขึน้ ทุกที เนือ่ งจากเปนฐานกำลังทางการเงินที่
สำคัญ อีกทัง้ วัดสวนใหญกย็ งั มีความคิดและมุมมองทีย่ งั ตองการพัฒนาในทางวัตถุมากเชนเดิม แต
ทีส่ ำคัญก็คอื ภายใตการปฏิรปู และฟน ฟูพระศาสนาของรัฐ ดวยการเฟนหาสาระและรูปแบบ
ตาง ๆ นานามาเสริมสรางใหเปนความเชือ่ เชิงอุดมการณ เพือ่ ใชเนนความสำคัญตอชาติ เทาที่
ผานมานัน้ ไมสามารถสรางแรงจูงใจหรือความประทับใจ และตอบสนองความตองการของคนระดับ
นีไ้ ด จึงทำใหเกิดเปนแนวทางในการนำเสนอทางเลือกใหมอนั หลากหลายขึน้ ในขณะเดียวกัน
อิทธิพลของ “ลัทธิปจ เจกชนนิยม” ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณเนนความตองการแบบเฉพาะตัวของแตละบุคคล
เปนหลัก ไดสวมประสานเขากับวัฒนธรรมแบบ “ทุนนิยม” ทีส่ บื เนือ่ งตามกันมา พรอม ๆ กันกับ
วัฒนธรรมแบบ “วัตถุนยิ ม” และ “บริโภคนิยม” ของกระแสสังคมโลกปจจุบนั อยางลงตัว ทำให
เกิดการตอบสนองทางศาสนาไมไดหยุดหรือยุตอิ ยเู พียงแคนนั้ หากแตวา ยังแตกแขนงยอยออกไป
อีกมากมายสุดโตง ไมวา จะเปนการเนนสรรพคุณของวัดเพือ่ เปนจุดขาย หรือสิง่ เราใจจากพิธกี รรม
กิจกรรมทางธรรม การบริจาค การบริการตาง ๆ รวมไปถึงรูปแบบใหมลา สุดทีเ่ รียกวา “ลัทธิพธิ ”ี

ความแตกตางของความคิดในการออกแบบพุทธสถาปตยกรรมในสมัยปจจุบนั
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อันเปนทางเลือกหนึง่ ซึง่ ไมใชของวัดแตเปนของคฤหัสถทเี่ สนอตัวเขาตอบสนองความตองการใน
๖
สวนทีว่ ดั ไมสามารถเอือ้ ใหได เชนลัทธิพธิ ี “สุพรรณกัลยา”
ความหลากหลายและเฟอ งฟูของรูปแบบและวิธกี ารตอบสนองความตองการแกกระแส
“ปจเจกนิยม” ดังกลาว ทัง้ หมดนี้ สะทอนใหเห็นถึงความออนแออยางมากของพระพุทธศาสนา
ในปจจุบนั ทัง้ ในแงคำสอนของสถาบันทางศาสนาทีไ่ มสามารถทำใหสงั คมไทยรเู ทาทันกิเลสที่
เขามาครอบงำ รวมทัง้ ความลมเหลวในเชิงการจัดการและการบริหารของสถาบันสงฆ ตลอด
จนความผิดพลาดของคนในสังคมเองทีล่ มุ หลงอยกู บั แนวความคิดและรูปแบบชีวติ บนโลกวัตถุของ
๗
ฝายตะวันตกอยางไมรสู กึ ตัว จนทุกวันนีอ้ าจพูดไดวา สังคมไทยไดตกเปนทาสของวัฒนธรรมดัง
กลาวอยางสมบูรณแลว และแมวา สวนหนึง่ จะดูเหมือนสังคมกำลังอิม่ เอมและมีความสุขอยกู บั
ความสะดวกสบาย ทีม่ เี ทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปอนให หากแตอกี ดานหนึง่ ของสังคมนี้ โดยเฉพาะ
กลมุ คนชัน้ กลางและชนชัน้ ลางไดเผชิญกับความอางวาง ความหวาดกลัวและหวาดระแวงกับสิง่
รอบตัว จากการขาดหลักยึดทีม่ นั่ คงทางใจ เพราะเมือ่ พระพุทธศาสนาอันเปนเสาหลักเดิมนัน้ มี
สภาพคลอนแคลนไมเสถียร ก็ยอ มเปนทีม่ าของการดิน้ รนในอันทีจ่ ะมงุ หาสิง่ ยึดเหนีย่ วใจเขามา
ทดแทนหรือสนองและเติมเต็มในสวนทีข่ าดหายไป ไมวา จะเปนลัทธิโหราศาสตร ลัทธิเครือ่ งราง
ของขลังตาง ๆ ฯลฯ
๒. ปจจัยภายใน หมายถึงสิง่ ทีเ่ ปนมูลเหตุอนั กอใหเกิดปจจัย อันมีผลกระทบตอรูปแบบ
พุทธสถาปตยกรรมซึง่ เปนผลมาจากสิง่ แวดลอมภายใน อันหมายถึงตัวบุคคล ไดแก
๒.๑ นายชางหรือสถาปนิกผอู อกแบบ บุคคลดังกลาวมีอทิ ธิพลอยางมากตอรูปแบบทาง
พุทธสถาปตยกรรม กลาวคือเปนผกู ำหนดรูปแบบศิลปะและรูปลักษณอาคาร โดยเริม่ ตัง้ แตแนว
ความคิดในการออกแบบ กำกับจังหวะและความลงตัวขององคประกอบตาง ๆ ของอาคารและ
อาจรวมไปถึงการวางผังแบงพืน้ ทีป่ ระโยชนใชสอยภายในวัด กลมุ คนเหลานีจ้ ะเปนผมู คี วามชำนาญ
จากประสบการณในการทำงานทางชางตามทองที่ หรือศิลปะพืน้ ถิน่ หรือไดร่ำเรียนตามตำราวิชาการ
ออกแบบ โดยมีแนวคิดทีแ่ ตกตางกันไปตามวิถขี องบุคคล หรือสายสกุลชางนัน้ ๆ
๖

นิธิ เอียวศรีวงศ, “ลัทธิพธิ สี พุ รรณกัลยา” กอนยุคพระศรีอารย วาดวยศาสนา ความเชือ่
และศีลธรรม, (กรุงเทพฯ : พระพิฆเณศพริน้ ติง้ เซ็นเตอร จำกัด, ๒๕๔๕), หนา ๒๗.
๗
กองสาราณียกร, “ลัทธิพธิ ใี นสังคมไทย : วางทาทีอยางไรจึงเปนชาวพุทธเถรวาททีแ่ ทจริง”
วารสารเสขิยธรรม, ฉบับที่ ๔๓ ปที่ ๑๐ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๔๓, หนา ๑๐๐.
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ในปจจุบนั ตัวนายชางหรือสถาปนิกผอู อกแบบสามารถแบงออกไดเปน ๒ กลมุ ใหญ ๆ
ตามแนวทางในการออกแบบพุทธสถาปตยกรรมไดแก
๒.๑.๑ สถาปตยกรรมไทยแบบจารีต สถาปตยกรรมไทยประเภทนีเ้ ปนรูปแบบทีไ่ ดรบั
การสืบทอดและพัฒนามาแตโบราณตามสายสกุลชางตาง ๆ โดยอาจจะเปนชางหลวง ชาง
ทองถิน่ หรือพระสงฆตามวัดวาอารามตาง ๆ ก็มปี รากฏวาพระสงฆเองทีเ่ ปนผสู ราง ดูแลรักษา
และบูรณะซอมแซมวัดของทาน ซึง่ ในปจจุบนั นีไ้ ดมกี ารสืบสานโดยมีการเรียนการสอนทางดาน
สถาปตยกรรมไทยในรูปแบบทีเ่ รียกวา “สถาปตยกรรมไทยแบบประเพณี” หรือ “สถาปตยกรรม
ไทยแบบจารีต” นีด้ ว ย
การเรียนการสอนหรือการฝกฝนตามสายชาง หรือตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ เชนสกุล
ชางลำปาง สกุลชางเพชรบุรี สกุลชางสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนในลักษณะของการถายทอดตามตำราบาง แตทสี่ ำคัญที่
สุดคือการสอนทัง้ บรรยาย และปฏิบตั แิ บบทีเ่ รียกวา “จับมือเขียน” คือครูกบั ศิษยแทบจะเปน
ครอบครัวเดียวกัน เมือ่ ครัง้ อดีตหากผใู ดมี “แวว” คือแสดงออกถึงความตัง้ ใจ และมีความเพียร
พยายามทีจ่ ะร่ำเรียน ผนู นั้ ก็จะเขาไปฝากตัวกับครูทางสายสกุลชางนัน้ ๆ และจุดนีเ้ องทีถ่ อื วาเปน
จุดเริม่ ตนของการร่ำเรียนวิชาทางศิลปะสถาปตยกรรมไทย สายสกุลชางทีส่ ำคัญซึง่ นักวิชาการทาง
สถาปตยกรรมไทยไดกลาวไวมปี รากฏอยู ๓ สาย คือ
๑. สายพระยาราชสงคราม
๒. สายพระยาจินดารังสรรค
๓. สายสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ
สายสกุลชางที่มีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน คือสายสมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ โดยศิษยผูที่คอยรับใช และถูกเรียกใชอยูเสมอ มีชื่อวา พระพรหมพิจิตร
(อู ลาภานนท) ซึง่ ทานผนู ที้ เี่ ปนบุคคลสำคัญทีถ่ า ยทอดวิชาการทางดานสถาปตยกรรมไทย ใหคงอยู
สืบมาจนถึงปจจุบนั ทานเปนผสู อนใหสถาบันการศึกษาทีส่ ำคัญของประเทศคือ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเปนคณบดี คณะสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สิง่ นีท้ ำใหทา นไดถา ยทอดหลักวิชาการทางดานสถาปตยกรรมไทย ผานสถาบันการศึกษา
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ผลงานการออกแบบทางสถาปตยกรรมไทยประเภททีเ่ รียกวา จารีต จึงแสดงออกถึง
ความเปนสายสกุลชาง หรือทีเ่ รียกวา ตามครู แตมไิ ดหมายถึงการ ลอกแบบ ในการเรียนการ
สอนนัน้ เบือ้ งตนการเรียนรถู งึ หลักการเขียนแบบเปนสิง่ สำคัญมาก จึงไมพน การลอกแบบจริง แต
การลอกแบบนัน้ เปนไปเพือ่ การฝกฝนทักษะทีเ่ ปนพืน้ ฐานทางสถาปตยกรรมไทย ตัง้ แตความ
เขาใจในเรือ่ ง รูปทรง ลักษณะ และ จังหวะตาง ๆ ตัง้ แตขนั้ ตน แลวจึงดำเนินไปจนถึง การ
ขึน้ รูปอาคาร การประสานองคประกอบตาง ๆ และ การใหลวดลายในแตละองคประกอบ
นัน้ ๆ
การลอกแบบนัน้ ครูผสู อนจะใหศษิ ย “คัดลอก” หรือเรียกวา “นวดมือ” เพือ่ ใหศษิ ย
ผนู นั้ ไดเขาถึงหลักวิชาตาง ๆ ดวยตนเองในเรือ่ งของ เสนสาย ลวดลาย และ รูปทรง โดยมีครู
เปนผแู นะนำ จนกระทัง่ ศิษยมคี วามชำนาญ ไดลองผิดลองถูกจนกระทัง่ มีความเขาใจจึงสามารถ
ออกไปแสดงแบบ หรือออกแบบในลักษณะทีเ่ ปนแบบของตนเองได
ดังนัน้ ในอนาคตอันใกล จึงไมนา แปลกใจเลยวา การเรียนการสอนในรูปแบบลักษณะ
นี้ จะทำใหหลักวิชาทางศิลปะสถาปตยกรรมไทยคอย ๆ สูญหายไปตามความแปรเปลีย่ นของสภาพ
สังคมในปจจุบนั เนือ่ งดวยไมมผี ใู ดทีจ่ ะ ไดรกั ไดรู และไดฝก ฝนฝมอื ตามกระบวนการทาง
ศิลปะสถาปตยกรรมไทย
งานสถาปตยกรรมไทยแบบจารีตในรัชกาลปจจุบนั ทีย่ งั คงประจักษไดถงึ ผลงานทีม่ อี ยู
อยางมากมาย ลวนแตเปนฝมอื ของบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงระดับชาติทงั้ นัน้
ผทู สี่ บื สานงานทางดานพุทธสถาปตยกรรมไทยแบบจารีตทีเ่ ปนทีร่ จู กั กันดี เชน
๑. อาจารย ดร.ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สถาปตยกรรม)
ประจำปพทุ ธศักราช ๒๕๓๒ ซึง่ มีผลงานการออกแบบพุทธสถาปตยกรรม เชน พระอุโบสถ พระ
วิหารวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอุโบสถพุทธประทีป ณ กรุงลอนดอน พระอุโบสถ วัดเลียบ
บำรุง กรุงเทพมหานคร ฯลฯ และยังมีงานบูรณะ ปฏิสงั ขรณวดั วาอารามตาง ๆ อีกมากมาย
รวมไปถึงการออกแบบสถาปตยกรรมไทยทางดานอืน่ ๆ อีกเชน พระทีน่ งั่ ชัยมังคลาภิเษก ใน
พระราชพิธมี หามงคลพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๙ ณ
มณฑลพิธที อ งสนามหลวง ศาลหลักเมืองตามจังหวัดตาง ๆ พระเมรุมาศสมเด็จนางเจารำไพพรรณี
ฯลฯ และอาคารทางสถาปตยกรรมไทยอีกมากมาย
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๒. อาจารย วนิดา พึง่ สุนทร ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะสถาปตยกรรมไทย (แบบ
ประเพณี) ประจำปพุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลงานการออกแบบ เชน พระมหาธาตุเจดีย
ศรีจนั เสน จังหวัดนครสวรรค พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสนิ าราเฉลิมราชย ประเทศ
อินเดีย พระมหาธาตุเจดีย วัดธรรมรังสี นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ และอาคารทาง
สถาปตยกรรมไทยอีกมากมาย
๓. อาจารย ฤทัย ใจจงรัก ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะสถาปตยกรรมไทย ประจำป
พุทธศักราช ๒๕๔๓ ซึง่ มีผลงานการออกแบบ พุทธสถาปตยกรรม เชน พระอุโบสถวัดญาณ เวศกวัน นครปฐม พระเจดียว ดั อโศการาม ฯลฯ และอาคารทางสถาปตยกรรมไทยอีกมากมาย
๔. นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปนแหงชาติ ศิลปะสถาปตยกรรม
(สถาปตยกรรมไทย) ประจำปพทุ ธศักราช ๒๕๔๑ ซึง่ มีผลงานการออกแบบพุทธสถาปตยกรรม เชน
พระอุโบสถวัดพระรามเกากาญจนาภิเษก มณฑปพระพุทธรูปทองคำ วัดไตรมิตร กรุงเทพ
มหานคร รวมไปถึงการออกแบบพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
พระเมรุมาศสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และ
อาคารทางสถาปตยกรรมไทยอีกมากมาย
๕. อาจารย ภิญโญ สุวรรณคีรี ราชบัณฑิต ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
(สถาปตยกรรม) ประจำปพทุ ธศักราช ๒๕๓๗ ซึง่ มีผลงานการออกแบบ เชน พระอุโบสถ วัดไทย
ลุมพินมี หาวิหาร ประเทศเนปาล พระอุโบสถวัดไทยกุสนิ ารามหาวิหาร ประเทศอินเดีย วัดหลวง
พอสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฯลฯ และอาคารทางสถาปตยกรรมไทยอีกมากมาย
๒.๑.๒ สถาปตยกรรมไทยแบบสมัยใหม หรือรวมสมัย เปนกลมุ สถาปนิกทีแ่ สวงหา
แนวทางใหม รูปลักษณใหม โดยสอดรับกับแนวความคิดทางการออกแบบและการใชสอยสมัยใหม
(modern Thai architecture) แตเดิมผทู เี่ รียกไดวา เปนผนู ำทางความคิดในยุคแรกของการเปลีย่ น
แปลงรูปแบบงานสถาปตยกรรมไทย คือพระพรหมพิจติ ร (อู ลาภานนท) อาจารยผสู อนวิชาทาง
สถาปตยกรรมไทยแกบคุ คลทีอ่ อกแบบงานสถาปตยกรรมไทยแบบจารีตนัน่ เอง เหตุทกี่ ลาวดังนี้
เพราะวางานในยุคของพระพรหมพิจติ รนัน้ อยใู นชวงยุคสมัยของการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ และการรุกคืบเขามาของศิลปะตะวันตก ไมวา จะเปนการเขามาของศาสตราจารยศลิ ป
พีระศรี ผทู เี่ ผยแพรและทำการสอนวิชาการทางศิลปะสมัยใหม หรือสถาปนิกทีไ่ ปศึกษาตอยังตาง
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ประเทศ และไดนำเอาหลักวิชาการทางตะวันตกเขามาใชในการออกแบบอาคาร หรือสถานทีส่ ำคัญ
ตาง ๆ ดังนัน้ การออกแบบจึงมีความสัมพันธกบั ปจจัยทางการปกครองของคณะราษฎร เชนการ
ออกแบบ “วัดพระประชาธิปไตย” หรือ “วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ บางเขน” ในปจจุบนั หรือการ
ประยุกตใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในงานสถาปตยกรรมไทย รูปแบบทีเ่ รียกวาเปนจารีต
ลวดลาย องคประกอบตาง ๆ ทางงานสถาปตยกรรมไทยนัน้ ถูกตัดทอนจนเหลือเพียงเสนสาย ลวด
ลายทางเรขาคณิต ทีม่ คี วามเรียบงาย เรียบเกลีย้ ง ซึง่ ตางจากสถาปตยกรรมไทยสมัยโบราณ
อยางสิน้ เชิง แตยงั คงไวซงึ่ องคประกอบทางสถาปตยกรรมไทยอยางครบครัน ตัวอยางงานของ
พระพรหมพิจติ รเชน ประตูสวัสดิโสภา พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๘
เมรุปนู และหอระฆังวัดไตรมิตร เมรุปนู วัดจักรวรรดิราชาวาส เปนตน
หลังจากยุคของพระพรหมพิจติ รแลวนัน้ สายการออกแบบสถาปตยกรรมไทยสายหนึง่
คือแบบจารีตก็ยงั ไดมกี ารศึกษา และถายทอดกันสืบมาจนถึงปจจุบนั และอีกทางหนึง่ คือสถาปนิก
ทีม่ กี ารศึกษามาจากตะวันตกเริม่ เขามาเผยแพรหลักวิชาการศึกษาทางสถาปตยกรรมแบบตะวันตก
จนเปดสอนเปนหลักสูตรตามสถาบันอุดมศึกษา การเขามาในชวงยุคแรกของหลักวิชาการออกแบบ
สถาปตยกรรมทางตะวันตกไดตกทอดความคิดทางการออกแบบซึง่ จะเนนประโยชนใชสอยเปนหลัก
หรือเปนประเด็นสำคัญมากกวารูปแบบของอาคาร
มีลกั ษณะทีป่ รากฏอันแสดงออกถึงความเรียบงาย ไมเนนการประดับประดาทีส่ นิ้ เปลือง
แตแนวทางของงานสถาปตยกรรมไทยที่ “เนนคุณคาของมิตทิ างจิตวิญญาณ หรือใหความเคารพ
ตอคติความเชือ่ ตาง ๆ ซึง่ ในบางครัง้ สิง่ เหลานีไ้ มสามารถสอนหรือบอกใหเห็นถึงปรากฏการณ
ในหองเรียนได แตสงิ่ เหลานีเ้ กิดจากประสบการณในการเรียนรถู งึ วิถี และความเปนไปอันเกิด
จากการทีไ่ ดไปสัมผัสและรสู กึ ถึงมิตดิ งั กลาว จนเกิดเปนความศรัทธาขึน้ ภายในของแตละบุคคล”
นัน้ คอย ๆ จางหายไปกับสภาพสังคมแหงการเรียนรใู นแบบฉบับดังกลาว
แตแนวทางในการศึกษาตามทฤษฎีของตะวันตก เริ่มเขามามีบทบาทสำคัญตอการ
คนหารูปแบบของงานสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยในสมัยปจจุบนั และสังคมสถาปนิกรนุ ใหมเริม่
เรียกหาถึงแนวทางทีไ่ มอยากซ้ำซากจำเจตอรูปแบบ จนเหมือนเปนการผลิตซ้ำของงานสถาปตยกรรม
ไทย ทัง้ ๆ ทีใ่ นอดีตถึงแมจะเปนงานพุทธสถาปตยกรรมเหมือนกัน แตกส็ ามารถเห็นไดถงึ มิตคิ วาม
แตกตางทีม่ เี อกลักษณตามยุคสมัยและยังแสดงออกถึงความสรางสรรคทไี่ มซ้ำซากจำเจ ทฤษฎี
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ดังกลาวไดทำใหมกี ารศึกษาถึงทีม่ า มีการวิเคราะหความสัมพันธในแงสดั สวน ทีว่ า ง ลำดับการ
เขาถึง การรับรถู งึ อารมณความรสู กึ ขณะไดเขาไปสัมผัสยังสถานทีน่ นั้ ๆ ของงานสถาปตยกรรม
ไทย จนสังเคราะหออกมาไดเปนผลลัพธ หรือเปนสูตร ตามแตกระบวนการการคนหาของแตละ
บุคคล
แนวทางการนำเสนองานพุทธสถาปตยกรรมไทยที่พยายามนำเสนอรูปแบบงาน
สถาปตยกรรมไทยสมัยใหม เชน การออกแบบอุโบสถ เจดีย วัดพระธรรมกาย พระอุโบสถและ
องคประกอบตาง ๆ ของวัดรองขนุ เจดียพ ระโพธิญาณ วัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี อุโบสถ
วัดปาสุนนั ทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เสถียรธรรมสถาน ฯลฯ
๒.๒ เจาอาวาส และเจาศรัทธา บอยครัง้ ในการทีจ่ ะสรางพุทธสถานนัน้ ยอมเกิดจาก
ความตองการของชุมชนทีต่ อ งการจะสรางพุทธสถานถวายแกวดั หรือความตองการทีเ่ กิดจากตัว
เจาอาวาส หรือพระทีม่ คี วามประสงคอนั ดีตอ ความเปนอยขู องชุมชน หรือการคงไวซงึ่ พระพุทธ
ศาสนา เชน ทานเจาอาวาส พระครูนสิ ยั จริยคุณ (วิสทุ ธิ์ ปฺาฺ ธโร) ไดมดี ำริทตี่ อ งการใหเมือง
จันเสนกลับมามีความเจริญรงุ เรืองทางพระพุทธศาสนาอีกครัง้ หนึง่ ดังเชนอดีต เนือ่ งจากนครแหง
นีเ้ ปนนครโบราณชือ่ จันเสนทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนามาแตครัง้ สมัยทวารวดี อันเปนทีม่ าของการ
๘
กอสราง “พระมหาธาตุเจดียศ รีจนั เสน” หรือนโยบายการสรางวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ของ
๙
มูลนิธหิ ลวงพอสด
เมือ่ มีการตกลงทีจ่ ะมีการสรางจึงเกิดความรวมมือขึน้ ระหวางวัด กับนายชางสถาปนิก
ทีจ่ ะเขามาทำงานรวมกัน โดยพูดคุยกันถึงงานทีจ่ ะกอสราง ความตองการในเรือ่ งประโยชนใชสอย
ภาพคราว ๆ ของงานทีเ่ ปนความตองการของทางวัด และสถาปนิกจะมีหนาทีไ่ ปศึกษาคนควาขอมูล
นำเสนอแนวความคิดและรูปแบบทีส่ อดคลองกับความตองการของทางวัด จนนำไปเขียนเปนแบบ
กอสราง แตประเด็นสำคัญหลังจากนี้ ซึง่ สถาปนิกทุกคนมักจะประสบกับปญหาดังกลาว คือความ
ไมเขาใจซึง่ กันและกัน เมือ่ สถาปนิกมองงานสถาปตยกรรมในแงความงามบนพืน้ ฐานการใชสอย
๘

“สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา และครบรอบ ๕๐ ป แหงการสถาปนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, หนา ๒๘๑-๒๘๒.
๙
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๙๔.
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และบริบททีส่ ำคัญตามทีไ่ ดศกึ ษาคนความา แตในบางครัง้ เมือ่ เจาอาวาสหรือเจาศรัทธาทีเ่ ปน
เจาของเงินมองถึงเรือ่ งปจเจก หรือความเปนอัตตาเมือ่ ใด สิง่ ทีป่ รากฏออกมาลวนสนองความ
ตองการของตนเอง ซึง่ ในบางครัง้ ก็ไดเขาไปทำลายตัวเนือ้ งาน หรือสาระทีส่ ถาปนิกตองการที่
จะแสดงออกมาในงาน และในความเปนจริงแลวสถานภาพความรู หรือความเขาใจทีม่ ตี อ งาน
สถาปตยกรรมไทยหรือเทคนิกการกอสรางตาง ๆ ของเจาอาวาสหรือเจาศรัทธา ยอมมีนอ ยกวา
สถาปนิกผอู อกแบบ และในทางกลับกัน ตัวสถาปนิกในปจจุบนั เองก็มไิ ดมคี วามเขาใจถึงสภาพสังคม
ความเปนอยขู องชาววัด หรือคติความเชือ่ และความหมายของธรรมทีแ่ สดงเปนนัยยะซอนอยใู น
งานพุทธสถาปตยกรรม อันเปนความขัดแยงทีเ่ กิดจากการรวมงานกัน หรือมิไดมกี ารแลกเปลีย่ น
ความเห็น หรือซักถามกันในปญหาทีเ่ กิดขึน้ จนนำไปสคู วามยึดถือในความคิดของตน จนทายที่
สุด งานสถาปตยกรรมทีเ่ กิดขึน้ จึงเปนงานสถาปตยกรรมทีไ่ มมคี ณ
ุ คาตัง้ แตภายนอกทีแ่ สดงออก
ผานทางรูปลักษณอาคารจนถึงภายในทีเ่ ต็มไปดวยความขนุ หมองทางจิตใจ



พุทธสถาปตยกรรมไทยในปจจุบนั จะประสบพบเจอกับโจทยทตี่ อ งแกไขเพือ่ ใหงาน
สถาปตยกรรมสามารถรองรับโจทยนนั้ ๆ ได โดยโจทยตา ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากปจจัยตาง ๆ ดัง
ทีไ่ ดกลาวมาขางตน ซึง่ ประเด็นหรือโจทยทเี่ ปนปญหากับการออกแบบพุทธสถาปตยกรรมไทยใน
ปจจุบนั สามารถสรุปไดเปน ๒ แนวทางใหญ ๆ ดังนี้
๑. การแสวงหาแนวทางการออกแบบใหม รูปลักษณใหม ทีย่ งั คงไวซงึ่ อัตลักษณทาง
สถาปตยกรรมไทย อันนำไปสกู ารคนหาถึงความงามและสัดสวนทีม่ อี ยใู นงานสถาปตยกรรมโบราณ
เชนวัดวาอารามตาง ๆ งานสถาปตยกรรมทีอ่ อกแบบโดยชางทีม่ ชี อื่ หรืองานสถาปตยกรรมทีถ่ กู ออก
แบบโดยชางสายสกุลตาง ๆ
๒. การรองรับประโยชนใชสอยทีเ่ กิดขึน้ มาใหม หรือความตองการใชสอยพืน้ ทีท่ เี่ คยมี
อยแู ตตา งไปจากเดิม แตยงั คงไวซงึ่ อัตลักษณทางสถาปตยกรรมไทย อันนำไปสกู ารคนหารูปแบบ
สถาปตยกรรมทีร่ องรับการใชสอยทีร่ ว มสมัย และยังคงแสดงออกถึงความงดงามทีม่ อี ยใู นงาน
สถาปตยกรรมไทยแบบเดิม
ในลักษณะของกลมุ ชางผอู อกแบบในแนวทางแบบจารีตนัน้ อันเนือ่ งมาจากการทีไ่ ดรบั
การถายทอด ผานการเรียนการสอน และการแนะนำของครูอาจารย ทำใหมที กั ษะและความรู
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ทางชางอันเกิดจากการสืบสานตอมา รวมไปถึงคติความเชือ่ ตาง ๆ ตามสายสกุลชางนัน้ ๆ การ
พัฒนางานของสายจารีตนี้ จะยังคงอยใู นกรอบแนวความคิดทางเรือ่ งอัตลักษณทางสถาปตยกรรม
ไทยทีแ่ สดงออกผานทางรูปทรง เสนสาย ลวดลาย และองคประกอบทางศิลปะสถาปตยกรรมไทย
แตไดตดั ทอน หรือเพิม่ เติมบางในสวนของรายละเอียด ตามความเหมาะสมในการกอสราง ความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีการกอสราง การใชงาน หรือตามจารีตประเพณี สวนการแกปญ
 หาใน
ประเด็นที่ ๒ นัน้ ชางจะยังคงไวซงึ่ ระเบียบในการออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยเปนสำคัญ แต
มีความสอดคลองกับการใชงานแบบรวมสมัยดวย เชน การใชหลังคาทรงจัว่ เปนประธาน หรือ
เปนสัญลักษณในทางสถาปตยกรรมไทยมากไปกวาการคำนึงถึงความเปนปจจัยพืน้ ฐานในการเปน
ทีก่ นั แดด ลม ฝน หรือการปรับรูปแบบองคประกอบทางสถาปตยกรรมไทย ใหเหมาะสมกับขนาด
อาคารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เชนเรือ่ งลำยอง หรือคันทวย
ตัวอยางผลงานลักษณะนีเ้ ชน วัดพุทธโสธร ทีอ่ อกแบบโดย อาจารยประเวศ ลิมปรังษี
โดยริเริม่ จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ ไดเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโสธร และมีพระราชดำรัสวา “ตัง้ ใจมานมัสการ
หลวงพอพุทธโสธรนานแลว ทำไมสรางพระอุโบสถแบบนี้ ไมสมเกียรติหลวงพอพุทธโสธร ใหปรับ
ปรุงแกไขเสียใหม” ตัวสถาปนิกเองจึงไดประสานการใชสอยรวมเอาพระอุโบสถ พระวิหาร เขา
ไวดว ยกัน ภายใตกรอบรูปแบบอาคารทรงมณฑป มีมขุ หรืออาคารทีเ่ ปนโบสถและวิหารเขาไป
ประกอบ

รูปที่ ๗-๘ อุโบสถ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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หรืองานออกแบบของอาจารยวนิดา พึง่ สุนทร ทีม่ งุ เนนไปในทางการเปดพืน้ ทีใ่ ชสอย
ภายในตัวอาคาร และกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ของชุมชนเปนสำคัญ และไดผสานเอาเทคนิคทางวิศวกรรม
โครงสรางเขามาใช แตยงั ไมทงิ้ ความสำคัญในมิตกิ ารรับรถู งึ พืน้ ทีท่ างจิตวิญญาณในสถาปตยกรรม
ไทย ทำใหการใชสอยพืน้ ทีม่ คี วามสะดวกสบาย และมีการจัดการทีเ่ ปนระบบระเบียบแตยงั คงไว
ซึง่ ลักษณะของสถาปตยกรรมไทย เชน การวางผังประโยชนใชสอย การออกแบบศาลาอเนกประสงค
หอฉัน กุฏเิ จาอาวาส วัดนางชี หรือการออกแบบพระมหาธาตุเจดียศ รีจนั เสน ทีไ่ ดมกี ารรวมเอา
ประโยชนใชสอยในการจัดแสดงเปนพิพธิ ภัณฑนำเสนอเรือ่ งราวของเมืองโบราณสมัยทวารวดีและ
การพัฒนาทีส่ บื เนือ่ งมาจวบจนเรือ่ งราวของเมืองในปจจุบนั

รูปที่ ๙ ศาลาการเปรียญ ภายในมีการออกแบบใหเกิดพืน้ ทีโ่ ลงมากกวา
อาคารในอดีต โดยใชเทคนิคทางวิศวกรรม

หรืองานออกแบบของนาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิน่ ทีอ่ อกแบบพระอุโบสถวัด
พระรามเกากาญจนาภิเษก ทีแ่ สดงออกถึงความเรียบงาย สะอาด มีขนาดทีพ่ อเหมาะกับวัดและ
ชุมชน ทัง้ ๆ ทีเ่ ปนวัดทีเ่ กีย่ วของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๙ แตเนือ่ งจากแนว
พระราชดำริทตี่ อ งการใหมกี ารสรางวัดสำหรับชุมชนพระรามเกา เพือ่ ใหเปนศูนยรวมแหงจิตใจและ
ศรัทธา และเปนแหลงเผยแพรความรทู งั้ ในดานศาสนา สังคมและจริยธรรมใหแกเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน
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รูปที่ ๑๐ อุโบสถวัดพระรามเกาฯ พุทธสถาปตยกรรม
ทีค่ งแนวความคิดในเรือ่ งความเรียบงาย และมีความ
สอดคลองกับชุมชน

สวนงานออกแบบของกลมุ สถาปนิกทีไ่ ดรบั อิทธิพลทางแนวความคิดในการออกแบบของ
ทางตะวันตก ไดมองขามโจทยทวี่ า ดวยกรอบของจารีตในการออกแบบ แตเหลือไวเพียงการคำนึง
ถึงการใชสอยในพืน้ ที่ และปจจัยในความตองการขัน้ พืน้ ฐานของงานสถาปตยกรรม โดยประกอบ
เขากับแนวความคิดทีพ่ ยายามคนหาถึงรากทางสถาปตยกรรมไทยในหลาย ๆ ระดับ บางมองที่

รูปที่ ๑๑ อุโบสถวัดปาสุนนั ทวนาราม
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รูปลักษณะภายนอก หรือมองถึงการรับรใู นการเขาถึงพืน้ ทีต่ า ง ๆ ลำดับการเขาถึงพืน้ ที่ หรือมอง
ในประเด็นของความสัมพันธกบั บริบทโดยรอบทีเ่ ปนปจจัยในการกอรูปงานสถาปตยกรรม และที่
สำคัญทีส่ ดุ คือการมองใหลกึ ถึงจิตวิญญาณทีแ่ สดงออกมาผานทางสถาปตยกรรมไทย แตประเด็น
ตาง ๆ เหลานีจ้ ะเกิดขึน้ มาจากการไดรบั รผู า นทางการถายทอดจากรนุ สรู นุ หรือตามตำราวิชาการ
ตาง ๆ และเกิดจากการตีความตามความคิดของผอู อกแบบเองเปนสำคัญ
ตัวอยางผลงานการออกแบบตามแนวความคิดดังกลาวเชน การออกแบบพระอุโบสถ
วัดปาสุนนั ทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยผอู อกแบบคือ คุณนิธิ สถาปตานนท กลาวถึงแนว
ความคิดในการออกแบบไววา “ปรัชญาของวัดปาก็มงุ เนนเรือ่ งความสมดุล ความพอเพียง และ
ไมยดึ มัน่ ถือมัน่ ทุกสิง่ ทุกอยางรอบ ๆ ตัวเรา ตองทำความเขาใจในแกนแทในสัจธรรม ไมปรุงแตง
จนเกินงาม การสรางงานสถาปตยกรรมในวัดนี้ ก็ไดแสดงถึงเนือ้ แทของวัสดุทนี่ ำมาใช”
หรือจะเปนงานออกแบบของคุณสุรยิ ะ อัมพันศิรริ ตั น ทีเ่ ปนสถาปนิกรนุ ใหม ผมู งี าน
ออกแบบทีถ่ อื ไดวา เปนรูปแบบของงานสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ (vernacular architecture) แต
มิไดหมายถึงงานพืน้ ถิน่ ทีเ่ ปนเรือนในพืน้ ทีช่ นบท แตหมายถึงสถาปตยกรรมทีเ่ กิดจากการแกปญ
 หา
ในพืน้ ที่ มีการใชวสั ดุหรือการกอสรางทีห่ าไดในทองที่ โดยคำนึงถึงความตองการของผอู ยใู ชสอย
เปนหลัก งานออกแบบดังกลาวเชนงานออกแบบที่วัดเขาพุทธโคดม เรือนพักญาติโยม วัด
วชิรบรรพต

รูปที่ ๑๒-๑๓ วัดวชิรบรรพต
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จากรายระเอียดทีเ่ ปนปจจัยอันมีผลกระทบตอการออกแบบ และพัฒนารูปแบบงาน
พุทธสถาปตยกรรมไทยดังทีไ่ ดกลาวมาขางตนนัน้ จะเห็นไดวา สิง่ ทีม่ สี ว นสำคัญทีจ่ ะสามารถทำให
เกิดการพัฒนาไปในแนวทางทีถ่ กู ตอง คือไมไดทำลายงานสถาปตยกรรมหรือลดคุณคาลงไปนัน้
จะตองเขาไปหยุดวงจรทีเ่ ขามาผลักดันใหเกิดความเขาใจผิดหรือความไมรตู า ง ๆ โดยอาจจะเปน
การเผยแพรความรทู างการออกแบบใหสอดรับไปกับการพัฒนาทางจิตใจทีร่ กั และหวงแหนในสิง่
ทีเ่ ปนของตน หรือชุมชนตามทองทีต่ า ง ๆ ภายใตกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา และตองสรางภูมติ า นทานตอกระแสสังคม การเมือง และเศรษฐกิจทีจ่ ะแฝงตัวเขามา
ทุกวิถที าง โดยการพัฒนาความรแู ละพัฒนาจิตใจตัง้ แตระดับบุคล ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึง
องคกรบริหารตาง ๆ ในแตละทองถิน่ เพือ่ ใหแตละพืน้ ทีน่ นั้ ไดกลับมาดูแลรักษาพุทธสถาปตยกรรม
และใชเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจหรือทีพ่ งึ่ พิงทีส่ ามารถพึง่ พาไดในทุก ๆ ปญหาของชีวติ โดยใชหลัก
ธรรมเปนเครือ่ งนำทางของชีวติ เพือ่ ใหเกิดความสงบสุขตลอดไป

ความแตกตางของความคิดในการออกแบบพุทธสถาปตยกรรมในสมัยปจจุบนั
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