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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดภูมิสถาปัตยกรรมจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ
2) เพือ่ ส�ำรวจโครงสร้างลักษณะภูมสิ ถาปัตยกรรมของวัดตามหลักจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ และ 3) เพือ่ สร้าง
แนวทางพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมของวัดที่สอดคล้องกับจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้พื้นที่ตัวอย่าง คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก และวัดอินทราวาส จังหวัดเชียงใหม่
แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 2) สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วมพร้อมสัมภาษณ์ 3) สนทนากลุ่มย่อย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวคิด
จักรวาลในไตรภูมิ 2) โครงสร้างภูมสิ ถาปัตยกรรมของพืน้ ทีต่ วั อย่าง และ 3) แนวทางพัฒนาภูมสิ ถาปัตยกรรม
ของวัดตามหลักไตรภูมิ
ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ เป็นการศึกษาจักรวาลทางจริยธรรมทีร่ องรับ
ผลการกระท�ำของมนุษย์ มี 3 ภูมิใหญ่ๆ และ 31 ภูมิย่อย จ�ำลองภาพด้วยแผนผังแห่งภูมิทัศน์และ
สถาปัตยกรรม ก�ำหนดทิศทางการสร้างสถาปัตยกรรมตามคติและความเชื่อในเรื่องเจดีย์ วิหาร อุโบสถที่
ถือเป็นแกนกลางของวัดสอดคล้องกับคติเขาพระสุเมรุแกนกลางจักรวาล ไตรภูมิสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ธรรมและสติปัญญาของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่มีมุมมืดและมุมสว่าง
การส�ำรวจภูมสิ ถาปัตยกรรมวัดพระศรีรตั นมหาธาตุ พิษณุโลก มีภมู ทิ ศั น์ตงั้ อยูฝ่ ง่ั ตะวันออกของ
แม่น�้ำน่านไปคือคติที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้หันพระพักตร์ไปทิศตะวันออกหรือหันไปทางแม่น�้ำ  มีพระเจดีย์
ปรางค์เป็นแกนกลางของวัด แบ่งเขตแดนเป็นพุทธาวาส สังฆาวาส ธรรมาวาส พืน้ ทีบ่ ริการสังคมและพืน้ ที่
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จิตวิญญาณ และอีกวัดตัวอย่างวัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) พระวิหารหลวงเป็นประธานของวัด มีลักษณะ
เรือส�ำเภาที่สื่อถึงการน�ำสรรพสัตว์ข้ามพ้นทุกข์ ส่วนแกนกลางของวัดถือเอาศาลาจัตุรมุขที่สื่อถึงสวรรค์
ชัน้ จาตุมหาราช มีกำ� แพงโบราณเช่นเดียวกับก�ำแพงจักรวาลในไตรภูมิ มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ธรรมาวาส
พื้นที่บริการสังคม และพื้นที่จิตวิญญาณ
แนวทางการพัฒนาสถาปัตย์ของวัด โดยจัดภูมทิ ศั น์ให้สปั ปายะ ร่มรืน่ ร่มเย็น สงบ เหมาะแก่การ
ปฏิบัติธรรม สัปปายะด้วยอาหาร การคมนาคม จัดสถาปัตย์ฯ ที่งดงามด้วยศาสตร์ศิลป์ ก�ำหนดเขต
พุทธาวาส สังฆาวาส ธรรมาวาส ที่บริการสังคม และพื้นที่จิตวิญญาณ มีอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรม
อนุรักษ์ด้วยแนวคิดนวัตกรรมพัฒนาด้วยแผนและนโยบายจากภาครัฐ มีกระบวนการสร้างองค์ความรู้
ไตรภูมิ 3 ระดับ คือ ระดับข้อมูล ระดับความรู้ และระดับปัญญาถึงการพ้นทุกข์ในที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: ภูมิสถาปัตยกรรม; จักรวาลวิทยา; ไตรภูมิ

Abstract
This research of objective to: 1) the concept about architecture landscape of wat
concerning cosmology in three spheres (Tribhūmi), 2) the survey of structure and character
about architecture landscape of Wat concerning Tribhūmi, 3) to study of architecture
landscape conforming cosmology in Tribhūmi. The qualitative research in the two simple
areas is; Wat Phrasrīrattanamahādhātu, Phitsanulok and WatIndrāvāsa (Tonguaen), Chiang
Mai. The three methods of study are; 1) literature review and analysis; 2) non-participatory
observation and interview; 3) a focus group. The collection and analytical data in three
issues are; 1) the concept of Tribhūmi, 2) the structures of architecture landscape of the
simple research area, 3) the ways of development for Wat concerning Tribhūmi.
The research study, it was found that: the concept of cosmology of three spheres
is study of moral cosmology for result of action of people in 3 main parts and 31 sub-components
communicated by landscape and architecture. It is designed by direction of ways and
belief the construction of architecture;-pagoda, Dhamma building, Buddha Hall as regarded
central core of temple same as the center of cosmology. The three spheres are related
to the Dhammapractice and the wisdom of people relating with landscape and architecture
which are the corner of darkness and lightness.
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The survey of landscape architecture of Wat Phrasrīrattanamahadhatu, Phitsanulok
is placed in the eastern of the river Nan as the way of the Buddha turning His face in the
eastern or the river. Its pagoda is central core divided into the lands as Buddhāvāsa,
Saṅghāvāsa, Dhammāvāsa, social service area and conscious area and WatIndrāvāsa
(Tonguaen) which is royal vihāra as the president of wat. The vihāra is like bark directing
to freedom of suffering. The 4 faces of pavilion direct to heaven named Jātummahārāj.
The ancient wall same as cosmological wall with the area of Buddhāvāsa, Saṅghāvāsa,
Dhammāvāsa, social service area and conscious area of this temple.
The ways of development architecture of wat in Tribhūmi. The part of landscape
is focused on sylvan, peace, viveka, the promotion of Dhamma treatment, sappāya in
food, communication. Its fine article architecture of science and arts. It is designed by
Buddhāvāsa, Saṅghāvāsa, Dhammāvāsa with an area for social service, consciousness and
learning source of artistry. Its conservation is done by planning and governmental policy.
There is the making process of knowledge body on Tribhūmiin three levels; 1) sensual
knowledge or information; 2) rational knowledge; 3) intellectual knowledge into freedom
from suffering.
Keywords: Architecture Landscape; Cosmology; three spheres (Tribhūmi)

1. บทน�ำ

จักรวาลหรือเอกภพแยกเป็น 2 ระบบ คือ
จักรวาลในไตรภูมิกับสุริยจักรวาล มีความเหมือน
หรือต่างในขนาดและหน้าที่การท�ำงานอย่างไร
จักรวาลในไตรภูมิ ในจูฬนีกาสูตร พระพุทธเจ้าตรัส
กับพระอานนท์เรื่องโลกธาตุขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนสาดใหญ่ว่า “สหัสสีโลกธาตุเท่าโอกาสที่
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรส่องทิศทัง้ หลายให้
สว่างรุง่ โรจน์ มีดวงจันทร์ 1,000 ดวง มีดวงอาทิตย์
1,000 ดวง มีขุนเขาสิเนรุ 1,000 ลูก มีชมพูทวีป
1,000 มีอปรโคยานทวีป 1,000 มีอุตตรกุรุทวีป
1,000 มีปพุ พวิเทหทวีป 1,000 มีมหาสมุทร 4,000

มีท้าวมหาราช 4,000 มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราช
1,000 มีเทวโลกชั้นดาวดึงส์1,000 มีเทวโลกชั้น
ยามา 1,000 มีเทวโลกชัน้ ดุสติ 1,000 มีเทวโลกชัน้
นิมมานรดี1,000 มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
1,000 มีพรหมโลก 1,000 เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ
ขนาดเล็กโลก 1,000 คูณด้วยโลกธาตุขนาดเล็กนัน้
เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุขนาดกลาง โลก 1,000 คูณ
ด้วยสหัสสีโลกธาตุขนาดกลางนัน้ นีเ้ รียกว่า สหัสสี
โลกธาตุขนาดใหญ่ (Tipitaka 20/81/307) ซึง่ สหัส
สีโลกธาตุนคี้ อื ส่วนประกอบของจักรวาลในไตรภูมิ
นี้เองคัมภีร์โลกทีปกสารหรือโลกกัปปสารทีปนี
อธิบายขยายความเกีย่ วกับการท�ำงานของโลก 3 คือ
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สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก (เกี่ยวกับ
โครงสร้ า งของโลกธาตุ ห รื อ จั ก รวาลการก่ อ ตั ว
และพินาศของจักรวาล) เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
เลื่ อ มใสประกอบคุ ณ งามความดี แ ละเกิ ด ความ
สังเวชใจจนละเว้นจากความชัว่ ตามทีไ่ ด้บง่ ชัดไว้ใน
ตอนท้ายของทุกปริเฉท (Phramaha Chajapong
Katapuñño, 2018 : 268)
สุริยจักรวาลหรือโลก จักรภพ เอกภพ
(universe) ที่ประกอบด้วยดวงดาวที่ด�ำเนินไป
เคลื่อนไปตามแรงโน้มถ่วงที่นับด้วยเวลาเป็นปี
เดือน วัน เป็นจักรวาลทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึง
รูปทรง ลักษณะ ขนาด เรียกว่า ทฤษฎี “บิกแบง
(Big Bang Theory) มีระบบเท่ากับทฤษฎี Oscillating
Universe (Buddhadasa P. Kirthisinghe, 1993
: 61-62) สอดคล้องกับจูฬนิกาสูตร ว่าด้วยเรือ่ งโลก
โลกธาตุ เ ป็ น อั น เดี ย วกั น กั บ จั ก รวาล (Royal
Academy Institute, 1999)
จักรวาลที่ศึกษานี้เน้นที่ไตรภูมิเกี่ยวข้อง
กับภูมิของสัตว์โลกที่ด�ำรงอยู่ในระดับต่างๆ มีภูมิ
ใหญ่ 3 ภูมิ ภูมิย่อย 31 ภูมิแต่ละภูมินั้นเป็นผล
การกระท�ำของมนุษย์แล้วน�ำมาจ�ำลองในรูปของ
สถาปั ต ยกรรมที่ ป รากฏในโบสถ์ วิ ห าร เจดี ย ์
ประติมากรรม มีเทพ พรหม พระพุทธรูป จิตรกรรม
มี เ ทพชุ ม นุ ม ซึ่ ง มี เขาพระสุ เ มรุ เ ป็ น แกนกลาง
จักรวาล ที่มีส่วนประกอบด้วยทวีป 4 ทวีป ภูเขา
สั ต ตบริ ภั ณ ฑ์ มหานที สี่ ทั น ดร แม้ แ ต่ ก� ำ แพง
จักรวาลก็สื่อถึงสังคายนาครั้งที่ 1 มีพระสงฆ์สาวก
เข้าร่วมสังคายนาครั้งนี้ถึง 500 องค์ เป็นต้นแบบ
พระสงฆ์สาวกบริวารตามเสด็จพระพุทธเจ้า 500

รูป ตัวอย่างบทพระวินัยที่ว่า ภควา วิหรติ นเฬรุปุ
จิมนฺทมูเลมหตา ภิกขุสงฺเฆนสทฺธปํ ญฺจมตฺเตหิภกิ ขฺ สุ
เตหิเป็นทีม่ าของวิหารคดทีป่ ระดิษฐานพระอรหันต
สาวกบริวารจ�ำนวนมาก
การวิจัยนี้ใช้พื้นที่ตัวอย่างคือ วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ พิษณุโลกและวัดอินทราวาส เชียงใหม่
มีสถาปัตยกรรมทีแ่ สดงถึงไตรภูมอิ ย่างไร มีภมู ทิ ศั น์
ทีส่ อดคล้องกับไตรภูมหิ รือไม่ มีประติมากรรมทีส่ อื่
แสดงถึงไตรภูมินี้อย่างไร และปัญหาว่า ไตรภูมิใน
พระพุ ท ธศาสนานั้ น สื่ อ ถึ ง การกระท� ำ อะไรของ
มนุษย์ จะแก้ไขปัญหาเชิงสังคมอย่างไร ในเบือ้ งต้น
นี้ ต ้ อ งบอกว่ า ไตรภู มิ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ง คมมาก
อาจเป็นเหตุผลหนึง่ ทีพ่ ระยาลิไทราชนิพนธ์ขนึ้ เป็น
วรรณกรรมชิน้ แรกและชัน้ เอกของไทยเพราะสังคม
ต่อไปนี้ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องไตรภูมิแล้ว
จะขาดความหิริโอตตัปปะต่อบาป-ทุจริตตามที่
ม.ว.ร.คึกฤทธิ์ ปราโมทกว่า คนเราถ้าขาดการย�ำเกรง
ต่อนรกและเกียจชังสวรรค์แล้วจะยุ่งเหยิงและ
ก็เห็นแล้วในสังคมเยาวชนหรือทั่วไปในปัจจุบันนี้
ดังนั้น จึงส�ำคัญและจ�ำเป็นที่ต้องศึกษาเรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ไตรภูมิ

1. เพื่อศึกษาแนวคิดจักรวาลวิทยาใน

2. เพื่อส�ำรวจภูมิสถาปัตยกรรมของวัด
ตามหลักจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ
3. เพือ่ สร้างแนวทางพัฒนาภูมสิ ถาปัตย
กรรมของวัดทีส่ อดคล้องกับจักรวาลวิทยาในไตรภูมิ
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3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย
เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล ภาคเอกสารชั้ น
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ รายงานการวิจัย และภาคสนาม
แบ่งวิธกี ารศึกษาออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) ทบทวน
วิเคราะห์ข้อเอกสาร 2) สังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมพร้อมสัมภาษณ์ 3) สนทนากลุ่มย่อย
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) แนวคิดจักรวาลในไตรภูมิ 2) โครงสร้าง
ภูมสิ ถาปัตยกรรมของพืน้ ทีต่ วั อย่าง และ 3) แนวทาง
พัฒนาภูมสิ ถาปัตยกรรมของวัดตามหลักไตรภูมใิ ช้
พื้นตัวอย่าง 2 พื้นที่ คือภูมิทัศน์และสถาปัตย์วัด
พระศรีรตั นมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
และวัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเป็นวัดที่
ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ วัดทีม่ ภี มู แิ ละสถาปัตยกรรม
ทีน่ า่ ศึกษา มีความสมบูรณ์เชิงศิลปกรรม มีภมู ทิ ศั น์
และสถาปัตย์ที่บ่งชี้ไตรภูมิชัดเจนวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพรรณนา

4. สรุปผลการวิจัย

แนวคิดจักรวาลตามวัตถุประสงค์ 1 พบว่า
จักรวาล แยกเป็นจักรวาลในระบบสุริยจักรวาล
และจักรวาลในไตรภูมิ สุรยิ จักรวาล คือระบบสุรยิ ะ
เรียกว่า โลก จักรภพ เอกภพ (universe) ประกอบ
ด้วยดวงดาว เคลื่อนไปตามกระบวนการธรรมชาติ
แห่งเวลาด้วยหน่วยนับว่า ปี เดือน วัน จักรวาลใน
ไตรภูมิ คือภพภูมิของสัตว์ที่จะตกอยู่ เป็นภพที่
รองรับผลการกระท�ำของมนุษย์ สื่อด้วยรูปธรรม
ทางภู มิ ทั ศ น์ แ ละสถาปั ต ยกรรมทางพระพุ ท ธ
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ศาสนา มีพระอุโบสถ พระวิหาร เจดีย์ ก�ำแพงวัด
โดยถือพระอุโบสถหรือพระวิหารประธานหรือเจดีย์
ปรางค์ เป็นจุดศูนย์กลางของวัด เช่นเดียวกับก�ำให้
เขาพระสุ เ มรุ ห รื อ เขาไกรลาสเป็ น แกนกลาง
จักรวาลในไตรภูมินั่นเอง สอดคล้องกับทัศนะที่ว่า
อิทธิพลของจักรวาลวิทยาและไตรภูมิ จึงมีการ
วางแผนผังสร้างวัด โดยยึดเจดีย์ พระอุโบสถเป็น
แนวแกนกลางหรื อ แกนกลางเหมื อ นเป็ น การ
จ�ำลองจักรวาลไว้ในโลกมนุษย์ ให้เจดียห์ รืออุโบสถ
เป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ ซึ่งมีการถือคติ
เป็ น สองอย่ า งผสมกั น ได้ แ ก่ คติ จั ก รวาลและ
พราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนา ตัวแบ่งความ
ต่ า งคื อ การก� ำ หนดความหมายเลยยอดเขา
พระสุเมรุเป็นเกณฑ์ หากถือว่าส่วนยอดสุดของเขา
พระสุเมรุเป็นที่สถิตของพระพรหม จัดเข้าตามคติ
พราหมณ์ แต่หากว่า ส่วนยอดสุดเขาพระสุเมรุเป็น
วิมาน เป็นชั้นสถิตของเหล่าเทวดา จัดเข้าตามคติ
แบบพระพุทธศาสนา
ดังนั้น หากถือคติแบบพระพุทธศาสนา
จึงมีเรืองไตรภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่อง
จั ก รวาลด้ ว ย ในขณะที่ จั ก รวาลวิ ท ยากล่ า วถึ ง
โครงสร้างที่อยู่ ไตรภูมิจะเติมเต็มว่า ภพภูมิที่อยู่
ของสัตว์นนั้ จัดได้เป็นชัน้ ๆ ไป การสร้างวัดไทยจึงมี
ความเกีย่ วเนือ่ งกับคติดงั กล่าว (Kantatian, 2017
: 59) จักรวาลหรือ โลกธาตุทงี่ ดงามด้วยภูเขาสิเนรุ
ภูเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์ มหาทวี 4 ทวีปเล็ก 2,000 ทวีป
และมหาสมุทร 4 แห่ง แวดล้อมด้วยภูเขาจักรวาล
ประดับประดาด้วยเทวโลกอันเป็นกามาวจร 6
ชั้น เบื้องบนพรหมโลกชั้นรูปาวจร 16 ชั้นและ
อรูปาวจร 4 ชัน้ ท่านเรียกว่า จักรวาลหนึง่ เรือ่ งเขา
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พระสุเมรุ จะมีสัณฐานกลม ตั้งอยู่บนท่อนเสาสาม
ฐาน ด้านตะวันออกเป็นสีเงิน ด้านทิศใต้เป็นสีแก้ว
อันทนิล ด้านทิศตะวันตกเป็นสีแก้ผลึก ด้านทิศ
เหนือเป็นสีทอง” เรื่องราวทวีปทั้ง 4 ส่วนกว้าง
ประมาณ 10,000 โยชน์ (Bunkerd, 2000 : 9)
กล่าวว่า วัดพุทธนิกายเถรวาทแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยออก
เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส
และเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ โดยการใช้สอยอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ใช้สอยทั้ง 3 เขต โดยมี
ภูมสิ ถาปัตย์ทเี่ หมาะสมมีสปั ปปายะ (Posayanan,
2015 : 11-12)
การวางแผนผังการสร้างวัดก็เช่นเดียวกัน
พยายามให้สอดคล้องกับไตรภูมิ โดยก�ำหนดทิศ
ตะวันออกเป็นส่วนหน้าของวัดนั้น เพราะถือคติว่า
พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งตรัสรู้ได้หันพระพักตร์ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก และหั น ไปทางแม่ น�้ ำ คื อ แม่ น�้ ำ
เนรัญชรา ดังนั้น ถ้าองค์พระประธานที่ตั้งอยู่ไกล
แม่น�้ำก็จะหันหน้าไปทางแม่น�้ำ เพราะได้คติตามที่
พระพุทธเจ้าหันหน้าไปทางแม่น�้ำนั่นเอง นอกจาก
นี้ ภ ายในวั ด ยั ง แบ่ ง เขตแดนของวั ด เป็ น เขต
พุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตธรรมาวาส ต่อมาแยก
เป็นเขตพื้นที่บริการสังคม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ
เพราะตามอุดมคติของการสร้างวัดนัน้ คือ สัปปายะ
สถาปัตยกรรมศาสนาเป็นศิลปะ แขนงวิจิตรศิลป์
(Fine Arts) มีเป้าหมายชื่นชมหรือความงามและ
เป็นศิลปะทีม่ วี ตั ถุประสงค์ให้เกิดความงามด้วยการ
เห็นหรือทัศนศิลป์ (Thaotong, 1988 : 50)
การส�ำรวจภูมิสถาปัตยกรรมของวัดตาม
หลักจักรวาลวิทยาในไตรภูมิตามวัตถุประสงค์ 2
พบว่า โครงสร้างและลักษณะภูมิสถาปัตยกรรม

ของวัดวัดพระศรีฯ พระวิหารพระพุทธชินราช
หลังคา 2 ชั้นลดหลั่นลงมาแสดงช่องรับลม เดิมที
พระวิหารพระพุทธชินราชนี้ไม่ได้ใช้สปอตไล้ท์
ส่ององค์พระพุทธชินราชเพราะใช้แสงจากปล่อง
ที่หลังคาส่องเข้าทั้งด้านซ้ายและขวาซึ่งเป็นไป
ตามหลักไตรภูมิ พระวิหารนี้มีวิหารคดล้อมรอบ
ส� ำ หรั บ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป บริ ว ารจ� ำ นวน
300 กว่าองค์ อีกสถาปัตย์หนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ องค์พระ
ปรางค์ เจดี ย ์ ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก ไตรภู มิ มี เขา
พระสุเมรุแกนกลาง มีส่วนที่เป็นกามภูมิ รูปภูมิ
และอรูปภูมิ ส่วนเรือนธาตุนนั้ มีซมุ้ ทิศ 4 ซุม้ แสดง
ทีส่ ถิตของท้าวจตุโลกบาล ล้อมรอบด้วยป่าหิมพานต์
สัตว์ป่าหิมพานต์ นอกนั้นก็มีพระอุโบสถสมเด็จ
นเรศวร ภายในมีจิตกรรมฝาหนังประวัติศาสตร์
สมเด็จนเรศวรท�ำสงครามยุทธหัตถีกบั พม่าทีส่ ำ� คัญ
อีกสถาปัตย์หนึ่งคือ พระวิหารอัฏฐารสหรือวิหาร
เก้าห้องที่มีพระพุทธรูปยืนสูง 18 ศอก ตระหง่าน
เป็นภูมิทัศน์ที่ใครๆ เข้ามานมัสการพระพุทธชิน
ราชก็จะถ่ายภาพติดองค์พระและสถาปัตย์ อาคาร
สถานที่ ไว้ เ ป็ น อนุ ส ติ (Phramaha Prakorn
Kittidharo, 2017 : 156)
วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) มีสถาปัตย์ฯ
ที่ส�ำคัญอยู่ 2 อย่างคือ พระวิหารหลวงทรงไทย
ล้านนาโบราณ ที่ไม่มีเสาเอก เป็นอาคารหลังใหญ่
หลังคาด้านหน้าลดหลัน่ 3 ชัน้ ด้านหลัง 2 ลักษณะ
คล้ายเรือส�ำเภาที่จะน�ำสรรพสัตว์สู่ความพ้นทุกข์
ศาลาจั ตุ ร มุ ข สอดคล้ อ งกั บไตรภู มิ คือ สวรรค์
ชั้นจาตุมหาราชที่คุ้มครองดูแลทิศทั้ง 4 (Social
Research Institude, Chiangmai, 2019 :
13)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

แนวทางพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมของวัด
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ จั ก รวาลวิ ท ยาในไตรภู มิ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค์ 3 พบว่ า ประการแรกภาครั ฐ
โดยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพก�ำหนดนโยบายให้
วั ด หรื อ ช่ า งศิ ล ป์ ต ่ า งๆ ก� ำ หนดรู ป แบบของ
สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรมเสนอขอความเห็นชอบ
จากทางการก่อน ซึ่งแบบนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ไตรภูมิ สอดคล้องกับทิศทางธรรมชาติ สอดคล้อง
กั บ ธรรมชาติ แ ละท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะภาคด้ ว ย เช่ น
พระวิหารวัดต้นเกว๋น ภาคเหนือของไทยก�ำหนด
เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างหรือนิยมสร้าง
เข้าพระสุเมรุจ�ำลองตั้งหลังคาพระอุโบสถ์ด้วย
นอกจากนี้ ต้องก�ำหนดภูมิทัศน์การสร้าง
อาคารสถาปัตยกรรม 2 ส่วนหลักเขตพุทธาวาส
เขตสังฆาวาส พื้นที่บริการสังคม พื้นที่จิตวิญญาณ
มีอาคารแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรม พื้นที่จิตวิญญาณ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในไตรภูมิ 3 ระดับ คือ
ระดับข้อมูล ระดับความรู้ และระดับปัญญา ในส่วน
ภาคเอกชนโดยช่างที่มีความช�ำนาญ มีความรู้และ
เข้าใจเรือ่ ไตรภูมอิ ย่างดีแล้วก็สามารถด�ำเนินการได้
เช่น สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรมอาคารพุทธศิลป์
ของวัดร่องขุน จังหวัดเชียงรายโดยช่างเฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์

5. อภิปรายผลการวิจัย

ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
แนวคิดจักรวาลวิทยาในไตรภูมกิ ารศึกษาโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมของวัดตัวอย่างและแนวทางการ
พั ฒ นาฯ ในส่ ว นวั ด ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ตั ว อย่ า งนั้ น มี
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โครงสร้างสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของไตรภูมิ
โดยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกมีพระวิหาร
เป็นประธานของวัด มีเจดีย์ทรงปรางค์เป็นแกน
กลางของวัดตามที่เขาพระสุเมรุแกนกลางจักรวาล
มีภูมิทัศน์ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกมีสระน�้ำหน้าโบสถ์
หน้าวิหารมีแม่น�้ำน่านไหลผ่านสื่อถึงความอุดม
สมบูรณ์ ความร่มเย็น เป็นสุข และทีส่ ำ� คัญอีกอย่าง
คือวัดแห่งนี้พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เสด็จมาทุกพระองค์ มีสถาปัตยกรรมทางศาสนา
ครบถ้วน
พระปรางค์วดั พระศรีฯ สมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งเสด็จ
มาครองเมืองพิษณุโลก ปี 1991-2031 รวม 25 ปี
พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระปรางค์ที่มีรูปแบบ
ศิลปสมัยอยุธยา มีโครงสร้างพระปรางค์ครอบ
พระเจดียท์ รงดอกบัวตูมองค์เดิมไว้ พระปรางค์องค์
นี้ได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมา และเป็นการสร้าง
ตามต�ำหรับแห่งไตรภูมิด้วย ส่วนวัดอินทราวาส
(วัดต้นเกว๋น) มีสถาปัตย์ฯ มีภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ทิศ คือพระวิหารหลวงหันหน้าทางไปทางทิศตะวัน
ออก เช่นเดียวกัน มีหลังคาด้านหน้าลดหลั่น 3 ชั้น
แสดงถึงส่วนทึบส่วนว่างตามรูปแบบกามภูมิ รูปภูมิ
และอรูปภูมริ ปู ทรงลักษณะคล้ายเรือส�ำเภาทีจ่ ะน�ำ
สรรพสัตว์สคู่ วามพ้นทุกข์ ทีส่ ำ� คัญคือ ศาลาจัตรุ มุข
สอดคล้องกับไตรภูมิคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช
ที่คุ้มครองทิศทั้ง 4 เป็นที่มาของกอบทัพภาคทาง
ทหาร 4 ภาค
ถ้าว่าตามคติของจีนมีค�ำว่า หยิน-หยาง
คือ มีขาวกับด�ำ ชายกับหญิง มืดกับสว่าง เรียกว่า
เต๋า แทนความสมดุลของพลังในจักรวาลโดยสีด�ำ
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คือ หยิน หมายถึง ดวงจันทร์ เป็นตัวแทนของการ
เต็มใจ รับหรือยอมเป็นฝ่ายถูกกระท�ำเป็นพลังแห่ง
สตรีเพศ ความเยือกเย็น การหยุดนิ่ง การเคลื่อน
ลงต�่ำ การเก็บรักษา การยับยั้งส่วนสีขาวคือ หยาง
หมายถึง ดวงอาทิตย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของพลัง
แห่งบุรุษเพศการเคลื่อนไหว ความกระตือรือร้น
การเคลื่อนขึ้นไปด้านบน การเจริญเติบโต เจริญ
รุ่งเรือง ความร้อนแรง
โบสถ์ ศ าสนาฮิ น ดู เ มื่ อ เที ย บกั บ ไตรภู มิ
จะเห็ น ว่ า โบสถ์ ฮิ น ดู ห รื อ พราหมณ์ จ ะสถิ ต รู ป
เคารพมหาเทพ 3 องค์คอื พระพรหม พระนารายณ์
พระศิวะ สถิตอยูใ่ น 3 มุมของห้องโถงนัน้ ๆ ประการ
ส�ำคัญคือ สถาปัตย์ที่เป็นอาคารโบสถ์จะสร้างเป็น
ชั้นๆ ลดหลั่นกันลงมา ไทยเรานิยมเรียกว่ากันสาด
หรือระเบียงเดิน ซึ่งลักษณะการออกแบบสร้างนี้
มีเป้าหมายตามภพภูมิ คือให้มีส่วนมืดแทนด้วย
กามภูมิส่วนสว่างแทนด้วยรูปและอรูปภูมิในเชิง
วิทยาศาสตร์คือ ได้แสงสว่างส่องเข้าโดยธรรมชาติ
ไม่ตอ้ งใช้สปอร์ตไลท์สอ่ งในตอนกลางวันแทนทีจ่ ะ
ใช้เมือ่ ตอนกลางคืนเท่านัน้ ส่วนก็ลมเข้าออกถ่ายเท
ได้สะดวก ไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อเข้าไปภายในนั้น
เจดีย์ชเวดากอง แห่งเมียนมาร์ ตั้งอยู่บน
ยอดเขาลูกหนึง่ ในกรุงย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์จดั
ว่ า มี ภู มิ ทั ศ น์ แ ละสถาปั ต ย์ ไ ด้ ต ามหลั ก ไตรภู มิ
สวยงามตระหง่านดังเขาพระสะเมรุ เพราะตั้งอยู่
บนภูเขาสูงประมาณ 50 เมตร บันไดขึ้นประมาณ
100 ขั้น มีทางขึ้น-ลง 4 ทิศ เรียกว่าประตูทิศใต้
ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ตามรูปของ
สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช ซึ่งทางขึ้น-ลงทั้ง 4 ทิศนี้
สามารถจัดการได้อย่างมีระบบขึน้ -ลงสะดวก บันได

กว้าง ไม่แออัด มีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น มีพื้นที่ทึบ
และสว่างตามแบบของไตรภูมิ บริเวณฐานล้อมรอบ
เชิงพระเจดียจ์ ะเป็นพืน้ ทีโ่ ล่ง กว้างขวางมีสปั ปายะ
ส�ำหรับคนเดินพร้อมๆ กันประดาหน้าได้ 60 คน
สามารถจุผู้คนเข้าชมพร้อมๆ กันได้ 50,000 คน
ประเด็นดังกล่าว เกิดอิทธิพลของจักรวาล
วิทยาและไตรภูมโิ ดยการวางแผนผังสร้างวัดโดยยึด
เจดีย์ พระอุโบสถเป็นแนวแกนกลางหรือแกนกลาง
เหมือนเป็นการจ�ำลองจักรวาลไว้ในโลกมนุษย์ให้
เจดีย์หรืออุโบสถเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ
ซึ่ ง มี ก ารถื อ คติ เ ป็ น สองอย่ า งผสมกั น ตามคติ
จักรวาลและพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา
ตัวแบ่งความต่างคือ การก�ำหนดความหมายเลย
ยอดเขาพระสุเมรุเป็นเกณฑ์ หากถือว่าส่วนยอดสุด
ของเขาพระสุเมรุเป็นที่สถิตของพระพรหม จัดเข้า
ตามคติ พ ราหมณ์ แต่ ห ากว่ า ส่ ว นยอดสุ ด เขา
พระสุเมรุเป็นวิมาน เป็นชั้นสถิตของเหล่าเทวดา
จัดเข้าตามคติแบบพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องโลกธาตุที่งดงามด้วยภูเขาสิเนรุ ภูเขา
สัตตบริภัณฑ์ มหาทวี 4 ทวีปเล็ก 2,000 ทวีป
และมหาสมุทร 4 แห่ง แวดล้อมด้วยภูเขาจักรวาล
ประดับประดาด้วยเทวโลกอันเป็นกามาวจร 6 ชั้น
เบือ้ งบนพรหมโลกชัน้ รูปาวจร 16 ชัน้ และอรูปาวจร
4 ชั้น เรื่องเขาพระสุเมรุ จะมีสัณฐานกลม ตั้งอยู่
บนท่ อ นเสาสามฐาน ด้ า นตะวั นออกเป็ นสี เ งิ น
ด้านทิศใต้เป็นสีแก้วอันทนิล ด้านทิศตะวันตกเป็น
สีแก้ผลึก ด้านทิศเหนือเป็นสีทอง เรื่องราวทวีป
ทั้ง 4 ส่วนกว้างประมาณ 10,000 โยชน์
แนวการพัฒนาภูมิทัศน์ตามหลักการของ
ไตรภูมินี้ ในฐานะวัดวาอารามเป็นพื้นที่สาธารณะ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

ด้านศาสนา สังคม จิตวิญญาณ วัดกับชุมชนท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน แม้แต่โรงเรียนก็นิยมตั้งอยู่ในวัด
ซึง่ ควรวางแผนผังการสร้างอาคาร สถานทีต่ ามการ
แบ่งเขตภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับไตรภูมิร่วมกับ
สถาปัตยกรรมที่สื่อถึงภูมิต่างๆ ดังนี้
ลักษณะกามภูมิ แยกเป็นสุคติประกอบ
ด้วยสวรรค์ 6 ชั้น มนุษย์ 1 ทุคติประกอบด้วยนรก
เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน วินิบาต จะมีลักษณะทึบ
เพราะหนาแน่นด้วยภูมิของชีวิตต่างๆ ได้แก่ วัตถุ
สิ่งของตัวอาคาร ส่วนที่ตั้งภูมิทัศน์มีสระน�้ำ  สวน
ดอกไม้ ที่ตั้งอาคาร ศาสนวัตถุต่างๆ
ลักษณะรูปภูมิ ได้แก่ภมู ขิ องพรหม 16 ชัน้
ทีด่ ำ� รงอยูด่ ว้ ยอ�ำนาจฌาน แต่ยงั ใช้รปู กายอยู่ ส่วน
กิเลสนั้นเบาบาง ทั้งนี้เพราะค�ำว่าพรหม คือ จิตที่
บริสุทธิ์ สว่างโปร่งใส มีลักษณะสว่าง โปร่งแสง
เทียบกับสถาปัตยกรรม เช่นพระวิหารทีม่ ปี ล่องแสง
ส่ององค์พระประธาน เช่น พระวิหารพระพุทธชิน
ราชสมัยก่อนนีจ้ ะมีปล่องแสงจาก 4 ทิศส่องลงองค์
พระพุทธชินราช กล่าวง่ายๆ คือ ความสว่างภายใน
ตัวอาคารสถาปัตยกรรมนั่นเอง
ลั ก ษณะอรู ป ภู มิ ได้ แ ก่ พรหม 4 ชั้ น
สุดท้ายสถิตอยู่ ณ สูงสุดของเขาพระสุเมรุ มีสภาพ
เป็นจิตที่ว่างเปล่าด้วยกิเลส ตรงกับค�ำว่าอรูป คือ
ไม่มรี ปู ร่าง ไร้สว่ นทึบ ส่วนหนาด้วยกิเลส ถือว่าเป็น
ฌาน 4 ขัน้ สูงสุด มีอากาสานัญจายตนฌาน เป็นต้น
สุดท้ายจากฌานนี้ คือพระนิพพาน
เรื่องราวของไตรภูมินี้มิใช่ปรากฏในรูป
สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรมเท่านัน้ ยังปรากฏในรูป
ของนามธรรมที่แสดงผ่านเทศกาลสงกรานต์ด้วย
ประการส�ำคัญต�ำนานจะกล่าวว่า พระเศียรของ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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กบิลพรหมที่ถูกตัดจากการทายปัญหา 3 ราศีกับ
ธรรมบาลกุมารนั้นถูกน�ำไปสถิตไว้ ณ ถ�้ำคันธุลีใน
เขาพระสุเมรุ ซึ่งถือว่าสูงสูดที่เป็นปริศนาธรรมว่า
บิดามารดาอยู่ในฐานะพรหม บุตรธิดาจะให้ความ
เคารพเลี้ยงดูสูงสุด (Phrakru Sirirattananuwat,
2016 : 33) ดั ง นั้ น เทศกาลนี้ ถื อ แบบจ� ำ ลอง
เหตุการณ์จากไตรภูมเิ กีย่ วกับเทพ พรหม ถือว่าเป็น
แหล่งจริยธรรมส�ำหรับมนุษย์เป็นอย่างดี จึงให้
ความส�ำคัญที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนเชิงนโยบาย
ตัง้ แต่ภาครัฐและด้านศาสนาลงสูบ่ คุ คลให้ได้ดที สี่ ดุ

6. ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัย จึงใคร่ขอเสนอแนะเชิงเชิงนโยบาย
และการน�ำไปใช้เพือ่ ก�ำหนดเป็นแผนผังในการสร้าง
สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม ของวัดหรือศาสนสถาน
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ใ น
ฐานะเกีย่ วข้องกับการบริหาร จัดการกิจการคณะสงฆ์
ศาสนสถาน วัตถุสถาน โดยเฉพาะ ต้องประสาน
ร่วมกันกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งอนุรักษ์และ
พัฒนาวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม
จิ ต รกรรมแม้ แ ต่ วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น นามธรรม
มีประเพณี 12 เดือน เทศกาลประจ�ำปีหลักๆ
คือ สงกรานต์ ลอยกระทงที่มีต้นก�ำเนิดมาจาก
พระพุทธศาสนาโดยแท้นั้น แยกแผนการพัฒนา
ออกเป็นด้านๆ คือ
ด้านสถาปัตยกรรม วัดในพระพุทธศาสนา
ในลักษณะเถรวาทนี้ ต้องก�ำหนดให้มีรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมแบบไทย หรือทรงไทย หรือทรงไทย

96

Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 4 (October - December 2019) Special Issue

ประยุ ก ต์ เ ท่ า นั้ น เพื่ อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ
มีคนหลายชาติเมื่อนั่งเครื่องบินบินผ่านไปที่ใดๆ
ของประเทศไทยมองลงมาแล้วเห็นหลังคาศาลาวัด
พระอุโบสถ์ วิหารก็ทราบทันทีว่าเป็นวัดแล้ว เช่น
สถาปัตยกรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใครๆ
เห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว
แล้วมองผ่านไปถึงว่านี่คือประเทศไทย แต่ถ้าเป็น
ทรงไทยแบบประยุกต์ ก็ไม่ควรประยุกต์มากเกินไป
จนเสียมองย้อนหารูปแบบทรงไทยไม่ออก เช่น
บางวัดสร้างพระอุโบสถ ศาลา หลังคาไม่รูปแบบ
ทรงไทยจนกลายเป็นว่าห้างสรรพสินค้าไป
ด้านภูมิทัศน์ คือการก�ำหนดวางแผนผัง
การตั้งจุดสร้างอาคารสถาปัตยกรรม 2 ส่วนหลัก
คือ เขตพุทธาวาส กับเขตสังฆาวาส อื่นๆ นอกนี้
ควรก�ำหนดสร้างพื้นที่อาคารสาธารณะ เช่น ศาลา
บุญ ศาลาลม ศาลาราย บนพื้นที่ทางสังคมที่พัก
ผ่อนหย่อนอารมณ์ พื้นที่ร่มรื่น พื้นที่สอนธรรม
พื้ น ที่ ท างจิ ต วิ ญ ญาณคื อ ที่ ไ หว้ พ ระสวดมนต์
ควรวางแผนผังให้สอดคล้องกับไตรภูมิด้วย คือ
มีจดุ ทึบทีค่ อื จุดทีต่ งั้ การสร้างอาคารลักษณะต่างๆ
จุดที่สร้างสระน�้ำ  สวนหย่อมหรือจุดร่มรื่น ซึ่งมอง
เข้ามาแล้วเป็นสัปปายะตามอุดมคติการสร้างวัด
สมัยพุทธกาล หาไม่แล้ว ก็จะกลายเป็นการสร้าง
แบบไร้แบบแผน การวางผัง อาคารต่างๆ กระจาย
กันอยู่ไม่รู้ทิศทาง ไม่เป็นที่สัปปายะของสาธุชน
ดังวัดบางแห่งที่เข้าไปแล้วหาที่ทางเดินออกไม่ได้
เกะกะไปด้วยสิง่ ปลูกสร้างทีไ่ ม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ
ของสมณะไปไหมด
2. ข้อเสนอแนะน�ำไปใช้เรื่องนี้ ควรจัด
เป็นคู่มือการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษา

ทุ ก ระดั บ ชั้ น นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย เคยสอนนิ สิ ต
นักศึกษาโดยยกเรือ่ งนีม้ าแนะน�ำว่า พุทธศิลปะก็ดี
นวัตกรรมก็ดี ล้วนแล้วแต่มีธรรมคติอยู่ภายใน
ดั ง นั้ น ถ้ า เราศึ ก ษาธรรมผ่ า นพุ ท ธศิ ล ปกรรมนี้
ก็จะท�ำให้เห็นบุคลาธิษฐานได้ง่ายขึ้น อย่างเช่น
พระพุทธรูปองค์หนึ่ง ที่สร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เป็นต้นมา ท�ำไมจึงคบเพลิงบนพระเศียร ถ้าคน
ธรรมดาจะยอมให้มีเปลวเพลงบนศีรษะหรือไม่
หรือว่าใครจะยอมให้มคี บเพลิงบนศีรษะนัน้ เพราะ
ไฟก็รอู้ ยูว่ า่ ร้อนและคบเพลิงก็ไม่ใช่เบา ถ้าเราเข้าใจ
เสียว่า การที่ช่างศิลป์นวัตกรรมพระพุทธรูปขึ้นมา
โดยมีคบเพลิงบนพระเศียรนั้นก็เพื่อสื่อถึงปัญญา
ตามพุทธพจน์ทวี่ า่ ปัญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญา
เป็นแสงสว่างในโลกเพราะคุณสมบัติของไฟคือ
สว่าง อีกอย่างคือร้อน หมายถึง ตปะ แปลว่าเผา
ลนกิเลสให้สิ้นไปต่างหาก ส่วนอื่นๆ นอกนั้นจะมี
พุ ท ธลั ก ษณะของพระพุ ท ธรู ป ที่ มี นิ้ ว พระหั ต ถ์
เสมอกัน หมายถึงความเสมอภาคจากความเมตตา
ในพระองค์ พระกรรณทีย่ าวยาน หมายถึง มีหหู นัก
แน่น ไม่ใช่คนหูเบา ใจง่าย ตัดสินปัญหาความผิดที่
โจทก็และจ�ำเลยมาอยูใ่ ห้การพร้อมหน้ากัน ไร้อคติ
ในการตัดสินปัญหาทุกเมื่อ ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่า
การที่ เรารู ้ เรื่ อ งนี้ ดี จะเป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องพุ ท ธ
ศาสตรบัณฑิตที่สมบูรณ์
3. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
การท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป ประเด็นที่ส�ำคัญคือ
ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นด้วยรุกขภูมิ ศิลาภูมิ อากาสภูมิ
ติณภูมิ แม้ต้นไม้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญ
และสถาปัตยกรรมของแบบอาคารมีพระอุโบสถ
วิหาร มณฑป มีหอระฆัง หอไตร ตามชื่อเรื่อง ดังนี้

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

3.1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ จ ริ ย ธรรมใน
ไตรภูมิที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมไทย
3.2 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลและ
ความส�ำคัญของพุทธศิลปกรรมต่อความเชือ่ ทีม่ ผี ล
ต่อการพัฒนาจิตใจของสังคมไทย
3.3 ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าสุนทรีย

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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ศาสตร์พุทธศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม
3.4 ศึกษาวิเคราะห์ความเชือ่ ต่อพุทธ
ศิลปะของวัดร่องขุน จังหวัดเชียงราย
3.5 ศึกษาและตีค่าทางจริยธรรมใน
สัญลักษณ์ของศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
สังคมไทย
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