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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดลองผสานการพิจารณาธรรมเขากับชีวิตประจําวันของคนเมือง 
โดยศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมและการใชระบบสัญลักษณในสถาปตยกรรมที่ส่ือถึงสัจธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา เพื่อสรางแบบจําลองแนวความคิดและทดลองออกแบบสถาปตยกรรมบนที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาพบวาปญหาที่สําคัญในการปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพฯคือ ทัศนคติที่ผิดพลาดวา
พุทธศาสนาขัดตอการพัฒนา การแกปญหาจึงไดผนวกการปฏิบัติธรรมเขาไวกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อ
พิสูจนวาพุทธศาสนาปฏิบัติไดจริง  จากนั้นจึงไดคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมซึ่งไดแก การเดินทางสัญจรบนถนน
ที่มีการจราจรติดขัดนํามาผนวกกับการปฏิบัติธรรม ตอมาไดเลือกพื้นที่บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิเพื่อทําการ
ทดลองออกแบบโครงการฯ 

การปฏิบัติธรรมประกอบดวย 2 สวนที่ตองปฏิบัติควบคูกันไป คือ สวนสมถะ และ สวนวิปสสนา จึง
ไดศึกษาถึงการสื่อความหมายดังกลาวจากการแทนคาในระบบสัญลักษณของเจดีย  ทําใหสามารถสราง
แบบจําลองความสัมพันธของปรากฏการณในวัฏจักรเวลาที่แตกตางกัน จากแบบจําลองดังกลาวเมื่อพิจารณา
รวมกับบริบทของอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ที่เปนศูนยกลางการเปลี่ยนสายรถประจําทาง ทําใหสามารถแทนคา
กิจกรรมตางๆกับปรากฏการณในวัฏจักรเวลาที่แตกตางกัน  เพื่อใหสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธเปน
หนึ่งเดียวไดดังนี้ 

วัฏจักรการเคลื่อนที่ของรถจากจังหวะสัญญาณไฟจราจร บอกเวลาในระดับ วินาที นาที  โดยการ
จัดสัญฐานของอนุสาวรียใหม  เพื่อใหสามารถรับรูการเกิดและสลายตัวของกลุมรถยนตที่จอดสลับกับเคลื่อนที่ 

วัฏจักรการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย บอกเวลาในระดับ ชั่วโมง วัน โดยการใชโครงสรางของ
อนุสาวรียเปนเสมือนนาฬิกาแดดที่ทอดเงาตกกระทบบนถนนที่ลาดเอียงเปนฉากรับขนาดใหญ  

วัฏจักรการออกดอกและผลัดใบของพืชพรรณไม บอกเวลาในระดับ เดือน ป โดยการเลือกพรรณไม
ที่มีดอกสวยงาม และ พรรณไมที่มีกล่ินหอม นํามาปลูกโดยรอบอนุสาวรียฯใหมีการออกดอกสลับกันตลอดทั้งป 

วัฏจักรการเคลื่อนที่ของคนเดินเทาโดยรอบเปรียบเทียบแทนคาวัฏจักรของชีวิตมนุษย บอกเวลาใน
ระดับ ศตวรรษ หรือ 1 ชวงอายุขัย (วัฏสังสาร) โดยการออกแบบทางลาดโดยรอบซึ่งสะทอนถึงความขัดแยง
ระหวางเปาหมายที่มีศักยภาพกับการดํารงอยูอยางไรเจตจํานงค 

การรับรูที่เชื่อมโยงวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงในชวงกวางของเวลาที่แตกตางกันทั้ง 4 วัฏจักร เปน
การใชบริบทของพื้นที่อนุสาวรียฯ นํามาอธิบายถึงสัจธรรมของสิ่งตางๆที่มีความเปลี่ยนแปลงเปนพื้นฐาน ผูกพัน
กันดวยสาเหตุและผลลัพธ ที่ไมสามารถคนหาเบื้องตนและคาดคะเนถึงบั้นปลาย           
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The objective of this study is to experiment the integration of dharma consideration which is 
applicable to people of the metropolis’s daily life.  The study methodology base on dharma practices and 
the use of symbols in the architectures; that attributed to the truth of religious discipline and for the creation 
of thinking model, and experimentally design the architecture in Bangkok location. 

The study found that the significant problem of Dharma Practices for city people is the wrong 
attitude that the religious is the obstacle in development.  As a result, a finding of the study is to integrate the 
dharma practice in the routine daily life in order to prove that Buddhism is practical.  Then, the Victory 
Monument is selected to be the location of the study. 

Dharma Practice is composed of two identical parts which are mediation and truth.  Thus, the 
designer had studied the illustration of mediation and truth in architecture of the pagoda.  This study could be 
able to reproduce the relationship of occurrences in different periodical cycles.  Therefore, the mentioned 
reproduction could be integrated with the context of the Victory Monument; which is the bus station terminal 
centre, and symbolized variety activities and occurrences in different periodical time.  This can be 
ascertained the reciprocal relationship as follows: 

Cycle of the vehicles’ movement in the traffic light system; show periodical time of second and 
minute, by redesigning the boundary of Victory Monument in order to know the mass traffic movement 

Cycle of the sun’s movement; show periodical time of hour and day, by representing the of Victory 
Monument structure as the sundial shadows on the huge slope street plain 

Cycle of the plant and flower’s production; show periodical time of month and year, by selecting 
different kinds of tree and fragrant flower to plant around the Victory Monument for seasonable production 

Cycle of walkers to be a metaphor of human life cycle; show periodical time of century and 
samsara, by designing the pedestrian which reflect the conflict between the selected potential life goals as 
well as life and death in the samsara 

The perception; that connected the four cycles of occurrence in different periodical times, is the 
use of context of the Victory Monument to describe the truth of things on changeable basis.  This truth is 
related by the cause and action which non-originated and endlessness. 
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วิทยานิพนธ ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอยโดยไดรับความรวมมือและความ
ชวยเหลือในการใหคําแนะนําจากบุคคลหลายทานดวยกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณ
ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท ซึ่งกรุณาใหคําปรึกษาในการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ ที่คอนขางเปน
การทดลองทางแนวความคิดเชิงนามธรรม ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  

ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย วีระ อินพันทัง และ ผูชวยศาสตราจารย 
เดน วาสิกศิริ ที่กรุณาเปนกรรมการที่ปรึกษาผูควบคุมวิทยานิพนธ ใหคําแนะนําทางดานวิชาการ
การตีความหมายทางนามธรรมเปนรูปธรรม และ การทําความเขาใจแนวความคิดในการออกแบบ
ที่ เรียบงาย ลุมลึก และ สวยงาม ทําใหสามารถพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ จนเปนที่
ยอมรับที่นาพอใจได 

นอกจากนั้นแลวผูศึกษาขอขอบคุณ นางสาว พึงเนตร อติแพทย และ ครอบครัว ที่คอย
ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจตลอดเวลาในการศึกษา พรอมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ ภาควิชา
สถาปตยกรรม รุน 1 ทุกคน ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือในทุกดานมาโดยตลอด ขอขอบคุณ 
นางสาว สมใจ แซเตียว ในการตรวจสอบแกไขเรียบเรียงความเรียบรอยในขั้นตอนสุดทาย 

คุณประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบใหแดผูมีพระคุณที่ไดกลาว
มาแลว รวมทั้ง บิดา มารดา และ ครู – อาจารย ที่ใหการอบรมสั่งสอนมาโดยตลอด หากมี
ขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใดผูศึกษาขอนอบรับไวพิจารณาแกไขปรับปรุงในขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




