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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการ
คาถามที่เกิดขึ้นในขณะที่เรี ยนสถาปัตยกรรมในตลอดเวลาที่ผา่ นมานั้นว่าสิ่ งที่สาคัญใน
งานสถาปั ตยกรรมไทยประเภทพุทธสถาน คือ การออกแบบอาคารทางศาสนาประเภท “วัด” นั้น
อะไรมีความสาคัญมากกว่ากัน ระหว่างรู ปร่ างลักษณะของอาคารที่พบเห็น หรื อ การออกแบบเพื่อ
ตอบรับกับการใช้งาน รวมไปถึ งระบบแบบแผนวิธีการคิดต่างๆ และสิ่ งใดนาพาเราไปสู่ การรับรู้
หรื อ รู ้สึกว่าพื้นที่ที่เรายืนอยูน่ ้ นั เป็ นพื้นที่ของวัดอันศักดิ์สิทธิ์
“ วัด” “ วัตวา ” “ อาราม ” “อาวาส” หรื อสุ ดแล้วแต่การเรี ยกหรื อกล่าวถึง ซึ่ งจะมีความ
แตกต่างกันไปตามพื้นที่และ ความเข้าใจของแต่ละบุคคล แม้วา่ ที่จุดเริ่ มต้น และที่มาที่ไปนั้นมีความ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็ นเพียงการกล่าวเรี ยกชื่อของวัดเพียงเท่านั้น แต่
ในปั จจุ บ นั ที่ พ บเห็ นนั้นรู ปร่ างลักษณะภายนอกนั้น วัดได้ถู กแบ่ งออกตามนิ ก ายต่า งๆ แบ่ งตาม
ภูมิภาค หรื อ ถูกแบ่งออกตามการใช้งาน ในขณะที่รูปร่ างลักษณะนั้นมีความหลากหลาย แตกต่างกัน
ไปตามที่กล่าวมา แต่สิ่งที่บางอย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป และยังคงเป็ นหลักให้แก่การออกแบบ ”
วัด ”จนถึ งทุกวันนี้ คือ “รู ปแบบ และ ระบบสัญลักษณ์ของอาคาร” ที่สื่อสารผ่านทางสถาปั ตยกรรม
โดยที่ส่ิ งนั้นได้ทางานร่ วมกันกับประสบการณ์และการรับรู้ของคนมาเป็ นเวลาหลายยุคหลายสมัย
ซึ่งในการออกแบบสถาปั ตยกรรมประเภทนี้ เป็ นการออกแบบที่มีความละเอียดอ่อน เพราะว่ามีความ
เกี่ ย วเนื่ องกันของ ระบบ สั ง คม วัฒนธรรม และ อี ก หลายสิ่ ง หลายอย่า งที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกัน
ในขณะที่ปัจจุบนั นั้น มีการนาอาคารประเภทวัดไปใช้ในการออกแบบเชิงพุทธพาณิ ชย์ต่างๆ อีกทั้ง
การออกแบบ โดยนาเอาองค์ประกอบต่างๆไปตกแต่งและใช้ โดยที่นาเอาไปเพียงระบบของกายภาพ
เพียงอย่างเดี ยว ในลักษณะที่เรี ยกได้ว่าเลียนแบบ โดยถ้าพิจารณาถึง ที่มาที่ไปของสัญลักษณ์ และ
องค์ประกอบเหล่านั้นจะพบว่าไม่สมควร ซึ่ งบางสิ่ งบางอย่างนั้นมีคุณค่าและแสดงความหมายต่อ
ความรู้ สึ ก ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประเด็ น การถกเถี ย งกัน อย่ า งมากในสั ง คม ว่ า
องค์ประกอบ หรื อ สัญลักษณ์แบบใดกันแน่ ช่ อฟ้ า ใบระกา โบสถ์ เจดีย ์ พระพุทธรู ป หลังคาซ้อน
ชั้น ใบเสมา หรื อ สิ่ งอื่นสิ่ งใดที่ทาหน้าที่เพียงแสดงถึงรู ปลักษณ์เพื่อความสวยงาม และ สิ่ งใดที่ทา
หน้าที่เป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญอย่างแท้จริ ง

1

2

โดยหากรู ปแบบและ ระบบ สัญลักษณ์ของ” วัด ”นั้นนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงลดทอน
หรื อ สร้างสรรค์ใหม่ หรื อ การที่สัญลักษณ์เหล่านั้นไม่ได้ทางานร่ วมกันผ่านระบบการออกแบบใน
ระบบเชิงกายภาพแล้ว แต่ทางานร่ วมกับวิธีการอื่นๆ โดยที่เนื้อหาสาระโดยรวมนั้นยังคงให้
ความหมายและทาหน้าที่สื่อสารกับคนในการอธิบายถึงความเป็ น “ วัด ” อันเป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่
แตกต่างจากพื้นที่ภายนอกนั้น เราจะสามารถทาได้โดยวิธีการใดเพื่อให้ความสถาปัตยกรรมไทยอัน
เป็ นตัวตนของเรา และ ยังคงเป็ น “ วัด ” อยูไ่ ด้ต่อไปโดยที่ความหมายนั้นไม่ผดิ เพี้ยนไปจากเดิม
หรื อ กระทบต่อความรู ้สึกของพุทธศาสนิกชน
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาลักษณะองค์ประกอบต่างๆของวัดที่มีอยูเ่ ดิม
2. ศึกษาถึงรู ปแบบของระบบสัญลักษณ์ที่ทาหน้าที่ร่วมกันกับองค์ประกอบต่างๆภายใน
วัด และ พุทธสถาน
3. ศึกษาที่มาที่ไปและจุดกาเนิดในการเกิดรู ปแบบสัญลักษณ์และระบบต่างๆ
4. ศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารระหว่างมนุษย์ กับ สัญลักษณ์ต่างๆภายในวัด
5. ศึกษาทดลองเพื่อทาการออกแบบวัดที่ตอบสนองกับรู ปแบบสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น
6. ศึกษาทดลองเพื่อทาการออกแบบจากระบบนามธรรมสู่ รู ปธรรมที่รับรู้ได้
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาลักษณะเฉพาะของสถาปั ตยกรรมไทยในรู ปแบบของ“วัด”และอาคารหรื อพื้นที่
ที่เกี่ ยวข้องกับพุทธศาสนาองค์ประกอบต่างๆของวัดและสิ่ งที่ส่งผลต่อรู ปแบบและระบบ
สัญลักษณ์ ของวัดที่มีผลต่อการออกแบบสถาปั ตยกรรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นภาย
ในประเทศไทยโดยศึกษาจากภาพรวมและข้อมูลพื้นฐานทางเอกสารในเรื่ องลักษณะรู ปแบบทาง
สถาปัตยกรรม
ขอบเขตเนือ้ หา
1.ศึกษาขอบเขตและ ทฤษฏีในการออกแบบ วัด รวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่มีอยูเ่ ดิม
2.ศึกษาพัฒนาการของ“วัด”พื้นที่และอาคารทางศาสนาของศาสนาพุทธและในการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆของรู ปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งรู ปแบบและระบบของสัญลักษณ์
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3.ศึกษาถึงการรับรู ้ของอารมณ์ของผูใ้ ช้สอย ที่เกิดขึ้นต่อ พื้นที่ของสัญลักษณ์ต่างๆ
ภายในวัด
4.ศึกษาถึงการออกแบบที่มีลกั ษณะหรื อการใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาคารประเภทวัด
5.ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง คน วัด และ พุทธศาสนา ผ่านทางสถาปัตยกรรม
ขอบเขตพืน้ ที่
ศึกษาพื้นที่อนั มีความเป็ นไปได้ในการออกแบบเพื่อตอบสนองกับเรื่ องราวทางศาสนา
ในแง่การใช้สอย และแง่ของความรู ้สึก อาจเป็ นพื้นที่วดั เดิม หรื อพื้นที่ที่มีเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
ซ้อนทับกันอยู่
ขั้นตอนในการศึกษา
1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ขั้นตอนการพัฒนาแนวความคิด
4. ขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ในการศึกษานี้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ในแง่ของการอ้างอิงเพื่อนาไปใช้ในการ
ออกแบบ หรื อวิเคราะห์หรื อ เป็ นกรณี ศึกษา และ ทฤษฎีและแนวคิดใหม่ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบอาคารสถาปัตยกรรม ประเภทวัด
1. ศึกษาจุดกาเนิด ความเป็ นมา องค์ประกอบ และ สัญลักษณ์ต่างๆที่สาคัญของวัด
2. ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลยังรู ปแบบ และ ระบบรู ปแบบ สัญลักษณ์
ต่างๆ ของ วัด และอาคารทางศาสนา และ พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
3. แนวทางการกาหนดกรอบแนวความคิดที่ส่งผลถึงการเสนอกระบวนการสร้างสรรค์
ของสถาปัตยกรรม
4. แนวทางในการออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ ส่ งผลต่อการสื่ อสาร ทางอารมณ์ และ การ
รับรู ้ต่างๆ ระหว่างคนและสถาปั ตยกรรม โดยมีศาสนาพุทธ เป็ นหลักสาคัญ
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาข้อมูลเอกสารจากตารา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจยั สื่ อ
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สารสนเทศต่างๆ ในโครงการนี้เป็ นการศึกษาการออกแบบ สถาปัตยกรรมประเภทวัด
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็ นการเก็บข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ ที่คาดว่าจะเป็ นที่ต้ งั
โครงการโดยการสารวจ ภาพถ่าย สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ ผูเ้ กี่ยวข้องกับโครงการและบันทึกข้อมูล
รวมถึงการเก็บข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
3. การเรี ยบเรี ยงข้อมูล จัดหวดหมู่และแบ่งออกเป็ นระบบตามความสาคัญข้องเนื้ อหาที่
ทาการศึกษา เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสามารถนาประเด็นที่เป็ นสาระหลักที่สาคัญมา
พัฒนาสู่ แนวความคิดในการออกแบบ แล้วนาผลมาทาการสังเคราะห์ร่วมกับวิธีการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมในประเด็นที่ผอู้ อกแบบให้ความสาคัญ จากนั้นนาการแปลงแนวความคิดในการ
ออกแบบจากนามธรรมสู่ รูปแบบที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบต่อไป
5. กาหนดกรอบแนวคิด เพื่อพัฒนาออกแบบงานสถาปัตยกรรมประเภท “ วัด ” และ
พื้นที่ทางศาสนา
6. เสนอผลงานการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
แหล่ งข้ อมูล
1. สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. หอสมุดแห่งชาติ
3. อินเตอร์เน็ต
4. ข้อมูลเอกสารจากตารา เอกสารรายวิชา ผลงานวิจยั
5. สื่ อสารสนเทศ
6. ฯลฯ
ข้อมูลเอกสารข้างต้นเน้นสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับเรื่ องของ สถาปัตยกรรมประเภทวัด
และอาคารทางศาสนาพุทธ และข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ เป็ นประเด็นในการศึกษา

บทที่ 2
พุทธสถานและความเป็ นมา
“ วัด ” คาที่ใช้เรี ยก หรื อ อธิ บายศาสนสถาน หรื อ พื้นที่ ทางศาสนาในประเทศไทย ซึ่ ง
ความหมายที่แท้จริ ง และที่มาในการเรี ยกนั้นยังคงเป็ นประเด็นที่ยงั ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชดั ได้
ว่าคืออะไร และมีจุดเริ่ มต้นมาจากที่ใด บ้างก็วา่ มาจาก “ วัตร ” อันหมายถึง กิจหรื อ ปฎิบตั ิหน้าที่
ของพระภิกษุที่พึงกระทา หรื อ แปลอีกอย่างว่า การจาศีล ซึ่ ง วัด (วัตร) ตามนัยยะนี้จึงน่าจะหมายถึง
สถานที่ซ่ ึ งพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็ นที่จาศีลภาวนา หรื อ สถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบตั ิภารกิจพึง
กระทานัน่ เอง แต่ก็มีบางคนได้สันนิษฐานว่ามาจากคาว่า “ วัดวา ” อันหมายถึง การกาหนดขอบเขต
ของดินแดนที่สร้างเป็ นศาสนสถาน1
ซึ่ งจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาด้านบนนั้นทาให้เราได้มองเห็นประเด็นเบื้องต้นที่น่าสนใจว่า
สิ่ งใดที่เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดการตั้งคาถามถึงลาดับของความสาคัญในการเชื่อมโยงความรู้สึก
และประสบการณ์ที่มีต่อคาว่าวัด จนนาไปสู่ การเกิดระบบสัญลักษณ์ต่างๆอันเกิดจากการก่อสร้าง
ต่อๆกันมาของสถาปั ตยกรรมประเภทพุทธสถานเหล่านี้ต่อมา
“ พุทธสถาน ” เป็ นคาที่มีความหมายในตัวเองอย่างเด่นชัด คือหมายถึง อาคารหรื อ
สถานที่ ที่สร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา ถ้าหากอาคาร หรื อ สถานที่ต่างๆนั้นสร้างขึ้นอยูภ่ ายใน
บริ เวณเดียวกัน มีกาแพงล้อมรอบ กาหนดเขตที่แน่นอนแล้ว เราสามารถเรี ยกได้วา่ “ วัด ”นัน่ เอง
พุทธสถาน ช่ วงสมัยพุทธกาล – ปรินิพพาน
เนื่องจากเนื้ อหาและ คาสอนของพุทธศาสนานั้นไม่ได้มุ่งเน้นให้เกิดการ ครอบครอง
หรื อ ยึดติดกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพราะทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นล้วนไม่ได้เป็ นของเราตลอดไป ซึ่ งการยึดติดนี้
จะนาเราไปสู่ ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้ จึงไม่ปรากฎภาพของสถาปัตยกรรม หรื อ อาคาร
ที่เป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อสารไปถึงความเป็ นวัด หรื อ พุทธสถานอย่างชัดเจน โดยมีเพียงการกาหนด
ขอบเขต เพื่อใช้เป็ นที่อาศัยพื้นฐานที่สุด อย่างเช่นการอาศัยอยูร่ อบโคนต้นไม้ เพียงเท่านั้นแล้วให้
เดินทางจาริ กต่อไปโดยมิให้เกิดจิตผูกพัน อันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิธรรม หรื อ อาจจะเป็ นการ
ไป ประทับพักแรมตามหมู่บา้ นต่างๆที่ได้ผา่ นไป เผยแพร่ ศาสนาหรื อ ประกอบกิจใดๆก็ตาม
1

สมคิด จิระทัศนกุล,วัด:พุทธศาสนสถานสถาปัตยกรรมไทย,(กรุ งเทพ:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2545),9
5
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ซึ่ งอาจจะมีเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นที่ ถูกกาหนดให้ตอ้ งพักแรมในอาคารตลอดพรรษา
ตามที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ แต่ก็มีการกล่าวกันว่าวัดแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของ
พระพุทธศาสนานั้น คือ สวนป่ าไผ่เวฬุวนั ที่พระเจ้าพิมพิสาร ได้ถวายแด่พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งปลูก
สร้างพระวิหารเป็ นที่ประทับ2 แต่ก็มิได้เป็ นวัดในลักษณะที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบนั เพราะว่า
จะได้ใช้งานในบางชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีการอาศัยถาวร เมื่อพ้นช่วงเวลานี้แล้วก็จะเสด็จ
ออกเผยแพร่ ศาสนาต่อไป ต่างกับวัดอย่างเช่นในปั จจุบนั นี้

ภาพที่1 ส่ วนป่ าเวฬุวนั
ซึ่ งพื้นที่น้ ีเองในภายหลังก็ได้ ถูกก่อสร้างเป็ นวัดขึ้นอย่างถาวรทับลงไปภายในพื้นที่เดิม
และได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแต่ไม่ได้กล่าวถึงอาคารที่เคยมีอยูใ่ นช่วงสมัยพุทธกาลทาให้
เราไม่สามารถรู ้ได้วา่ มีรูปแบบเป็ นอย่างไรหากมองในอีกแง่หนึ่งก็ทาให้เห็นได้วา่ ในยุคสมัยเริ่ มต้น
นั้นตัวพื้นที่เองมีความสาคัญมากกว่า ตัวอาคาร สถาปัตยกรรม หรื อ สิ่ งก่อสร้างใดๆ
2

เฉลิม รัตนทัศนีย,วิวฒั นาการศิลปสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา,(กรุ งเทพ:สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์,2539),115
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และสิ่ งสาคัญที่ได้มีการกล่าวถึง อีกสิ่ งหนึ่งคือ ที่พกั อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ในยุคสมัย
นั้น คือ “ อาคารนั้นสร้างด้วยไม้ และมุงหลังคาด้วยหญ้าคา กุฏิแบบนี้กล่าวว่าในฤดูหนาวก็หนาว ใน
ฤดูร้อนก็ร้อน ” อาจจะมีลกั ษณะเป็ นกระท่อม หรื อ เป็ นการก่อสร้างง่ายๆ รื้ อถอน นาออกได้ง่าย
และเคารพต่อสถานที่ ไม่ได้สร้างความแปลกแยกให้กบั สภาพแวดล้อมใดๆ และในพระไตรปิ ฎกได้
มีการกล่าวถึง ลักษณะของรู ปแบบที่ทรงอนุญาติให้พระภิกษุ ใช้พกั ในรู ปแบบต่างที่ต่างกันถึง 8
ชนิด ตามความเหมาะสมในลักษณะภูมิอากาศและ ภูมิประเทศนั้นๆ อย่างเช่นที่รู้จกั กัน และนิยมคือ
แบบ วิหาระ ปราสาท และ คูหานั้นเอง3
ซึ่ งคูหานี่เอง ภายหลังได้มีการพัฒนาไปสู่ รูปแบบของโบสถ์ และ วิหารในภายหลัง แต่ก็
ยังเป็ นการเจาะ หรื อ ขุดเข้าไปในถ้ ายังไม่พบว่ามีการก่อสร้างอาคารหรื อ สถาปัตยกรรมใดๆ

ภาพที่2 ถ้ าสถานที่ที่นิยมทาเป็ นที่พกั อาศัยในยุคเริ่ มแรก
ส่ วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะว่าการได้อยูก่ บั ธรรมชาติน้ นั ก่อให้เกิดความสงบ และเรี ยบง่าย
ทาให้การศึกษาพระธรรมนั้นเป้ นไปได้อย่างดีข้ ึน และหากมองย้อนกลับไปนั้นธรรมชาตินี่เองทาให้
เกิดศาสนาต่างๆ หากมองถึงปั จจุบนั นี้ แล้วด้วย ก็จะพบว่ามีวดั จานวนมากที่ยงั คงสร้างอยูภ่ ายใน ป่ า
หรื อ ถ้ า ซึ่ งเราเรี ยกว่า วัดอรัญวาสี หรื อ วัดป่ านั้นเอง
3

กรมศิลปากร,วิวฒั นาการพุทธสถานไทย,(กรุ งเทพ:อัมริ นทร์ พริ้ นติ้ง กรุ๊ พ
จากัด ,2537),6
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ในยุคแรกสมัยพุทธกาลนั้นอาจจะกล่าวได้วา่ ลักษณะของพุทธสถานนั้นยังไม่มีความ
ชัดเจน อาจจะมีการพูดถึงในแง่ ของความเป็ น ลักษณะของพื้นที่ หรื อ space มากกว่า โดยใน
พระไตรปิ ฎกบางส่ วนนั้นได้มีการกล่าวถึงเรื่ องของ space หรื อ พื้นที่ในการออกแบบด้วย โดยยกมา
จากคากล่าวของท่านพระสารี บุตร กล่าวว่า “ดูก่อน ท่านผูม้ ีอายุท้ งั หลาย อากาศอาศัยไม้ และอาศัย
เถาวัลย์ ดินเหนียว และหญ้าแวดล้อมแล้ว ย่อมนับว่าเป็ นเรื อน ฉันใด ดูกรท่านผูม้ ีอายุท้ งั หลาย
อากาศอาศัยกระดูก และอาศัยเอ็นเนื้อ และ หนังแวดล้อมแล้ว ย่อมถึงความนับว่ารู ป ฉันนั้น
เหมือนกันแล” ซึ่ง “ อากาศ ” ในที่น้ ีพระสารี บุตร ท่านอาจจะหมายถึง ที่ที่ได้ถูก ผนังไม้ ดิน หรื อ
ธรรมชาติบางอย่างนั้น ห่อหุ ้มอยู่ อากาศนั้นเองจึงถือได้วา่ เป็ นสาระสาคัญ4
ไม่วา่ จะเป็ นสวน ป่ า ภูเขา ถ้ า แม่น้ า เป็ นต้น ทาให้ความรู้สึกต่อพื้นที่น้ นั มีความชัดเจน
มาก ด้วยความสงบ หรื อ น่าเกรงขามอันเกิดขึ้น จากสภาวะของธรรมชาติเอง ซึ่งเป็ นหัวใจหลักของ
ธรรมคาสอนนั้นเอง

ภาพที่3 ลักษณะของ space ทางสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกสร้างขึ้น
พุทธสถานในยุคเริ่มต้ น (หลังปรินิพพาน)
กล่าวได้วา่ จุดกาเนิ ดของพุทธสถานนั้นได้เกิดขึ้นในภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
เสด็จ ดับขันธ์ปริ นิพพานลง ด้วยการที่พุทธศาสนิกชน รวมถึง พระสงฆ์และนักบวชต่างๆได้เกิด
ความหว้าเหว่ และ คิดถึงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้เกิดมีการให้สร้าง สังเวชนีย
สถานไว้ตามสถานที่สาคัญต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นได้มีที่ไว้สาหรับระลึกถึง หรื อ ได้
เป็ นการแสดงความรพต่อพระพุทธเจ้าด้วย
โดยเราสามารถอ้างอิงถึงพระไตรปิ ฎกใน มหาวรรค มหาปริ นิพพานสู ตร ทาให้เราทราบ
4

เฉลิม รัตนทัศนีย,วิวฒั นาการศิลปสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา,(กรุ งเทพ:สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์,2539),21
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ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงถึง สังเวชนียสถานไว้ 4 ที่ดงั นี้ ตามคากล่าวที่วา่
“อานนท์ สังเวชนียสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผูม้ ีศรัทธานั้น 4 ตาบลเหล่านี้คือ”
1. สถานที่ที่พระตถาคตประสู ติ
2. สถานที่ที่พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาน
3. สถานที่พระตถาคตประกาศพระอนุตรธรรมจักรให้เป็ นไป
4. สถานที่พระตถาคตปริ นิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
“ อานนท์ สังเวชนียสถานเหล่านี้แลเป็ นสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผูม้ ีศรัทธา ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา ผูม้ ี ศรัทธามาอนุสรณ์ระลึกถึงสังเวชนียสถาน 4 ตาบลนี้ก็ดี ชนเหล่าใด
เหล่าหนึ่งเที่ยวจาริ กไปในเจดียม์ ีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทากาละก็ดี ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่
ทาลายกายตายไปจักเข้าถึงสุ คติสวรรค์ ” 5
โดยคาพูดนั้นได้มีการอ้างอิงไปถึงเจดีย ์ หรื อ สถูปทาให้การเริ่ มต้นในการสร้างสถูป
ตามพื้นที่ที่เป็ นที่สาคัญของตาบลทั้ง 4 นั้น เพื่อรองรับกับการเดินทางไปสักการะ กราบไหว้หรื อ
ระลึก ถึงองค์ศาสดาที่ได้จากไปแล้ว และหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปริ นิพพานแล้ว ได้มีผศู้ รัทธา
ถวาย อาราม และ วิหารมากขึ้น ทาให้บริ เวณเหล่านี้เกิดเป็ นที่ชุมนุมของเหล่า พุทธศาสนิก ชน
นักบวช และ คฤหัสถ์ที่ได้เดินทางมาถึง โดยในช่วงแรกนั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลา เข้าพรรษาเป็ นหลัก
โดยจะยึดถือเอา สังเวชนียสถานเหล่านั้นเป็ นศูนย์กลาง โดยอาจจะมีการสร้าง อาคาร เพิง หรื อ เป็ น
ศาลา ชัว่ คราวเพื่อรองรับในการใช้สอยบางอย่าง เช่นที่ชุมนุมฟังธรรมเทศนา เลี้ยงพระ กุฎิ โรงครัว
เป็ นต้น
ที่สุดแล้วก็ได้มีพระภิกษุสงฆ์บางกลุ่ม บางจานวน หรื อ ผูค้ นที่ได้มาสักการะสังเวชนีย
สถานเหล่านั้น ได้ตกลงตัดสิ นใจที่จะพานักพักอาศัยอยูท่ ี่บริ เวณนั้นอย่างถาวร ไม่ได้ออกไปเผยแพร่
พุทธศาสนาเหมือนอย่างเคย6 ซึ่ งมาจากความตั้งใจที่จะอยูพ่ านักเพื่อบารุ งรักษา สังเวชนียสถาน
เหล่านั้น และการที่มีการสร้างกุฏิถวายให้แก่พระสงฆ์ดงั ที่ได้กล่าวมา จึงทาให้สภาพของพื้นที่ตรงนี้
ได้มีความเป็ นวัดชัดเจนมากขึ้นโดยสมบูรณ์ โดยที่ได้มีองค์ประกอบครบทั้งสามอย่าง คือ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็ นหัวใจของพุทธศาสนา
5

เฉลิม รัตนทัศนีย,วิวฒั นาการศิลปสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา,(กรุ งเทพ:สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์,2539),115
6

สมคิด จิระทัศนกุล,วัด:พุทธศาสนสถานสถาปัตยกรรมไทย,(กรุ งเทพ:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2545),13
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ภาพที่4 สังเวชนียสถานทั้ง4
โดยจากการที่ได้มีการสร้าง สถูปต่างๆไปตามที่สาคัญ และ มีจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ สถูป
ที่เดิมมีการพัฒนาเปลี่ยงแปลงจากเป็ นเนินฟังศพหรื อ ฝังอัฐิของผูเ้ ป็ นใหญ่ของอินเดียโบราณ มา
พัฒนาเป็ น สัญลักษณ์อนั เป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อเนื่องสื บมายังยุคปัจจุบนั
และในภายหลังได้มีการ พัฒนารู ปแบบต่อเนื่องไปตามลักษณะของช่างท้องถิ่น หรื อ ลักษณะศิลป
วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่น้ นั ๆ โดยเจดีย ์ หรื อสถูปที่มีความสาคัญ และได้มีการกล่าวถึงมากที่สุดคง
เป็ น มหาสถูปสาญจี อันเกิดจากการที่ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีความต้องการที่จะฟื้ นฟู
พระพุทธศาสนาในชมพูทวีปนอกจากพระองค์จะทรงโปรดให้รวบรวมพระบรมสารี ริกธาตุของพระ
พุทธองค์นามาไว้บรรจุไว้ยงั สถูป ณ ที่ต่างๆแล้วดังเช่นที่พระมหาสถูป ที่สาญจีแล้ว พระองค์ยงั
ทรงให้เจาะหน้าผา เพื่อที่จะทาเป็ นคูหา โดยมีพระสถูปบรรจุอยูภ่ ายในแต่ละคูหานั้น สาหรับภิกษุ
และอุบาสก อุบาสิ กาได้ใช้เป็ นที่นมัสการ และ ต่อในภายหลังยังเจาะสกัดหน้าผาเหล่านั้น ทาให้เป็ น
วัดให้พระภิกษุได้ใช้จาพรรษา อย่างถาวรอีกด้วย
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ภาพที่ 5 มหาสถูปสาญจี
โดยที่ลกั ษณะของตัวคูหานี้ ประกอบไปด้วยห้องโถงขนาดใหญ่ ปลายสุ ดของห้องจะทา
เป็ นสถานที่สาหรับบูชา ส่ วนทั้งห้องซ้าย และห้องทางขวา เจาะสกัดเป็ นคูหาเล็ก เรี ยงรายไปสาหรับ
ภิกษุอยูจ่ าพรรษา

ภาพที่ 6 ถ้ าอชันตา วัดในยุคเริ่ มต้น
ในยุคสมัยหลังจากพระพุทธเจ้าได้ทรงปริ นิพพานไปนั้น ทาให้เกิดการสร้างสิ่ งอันเป็ นที่
สาหรับให้ราลึกถึงตัวท่าน โดยเจดียห์ รื อ สถูปนั้นได้มีการถูกสร้างขึ้นอย่างแพร่ หลาย เป็ นจานวน
มากก่อให้เกิด ลักษณะของความเป็ นวัดที่ชดั เจน ขึ้นโดยเริ่ มมีความชัดเจน ของการจัดวางอาคาร แม้
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จะไม่มีแนวแกนที่ หรื อ ทิศทางที่กาหนดอย่างชัดเจนนั้น แต่สิ่งที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ
เรื่ องของการ ยึดศูนย์กลาง และ กระจายตัวออกของกลุ่มอาคารต่างๆ
ซึ่งนอกจาก space ธรรมชาติ ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากในยุคสมัยพุทธกาลได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเป็ นสัญลักษณ์ และ การออกแบบเพื่อรองรับกับ การใช้งานต่างๆได้ชดั เจน
มากขึ้นโดยสังเกตได้จากการที่ แต่ละหน่วยย่อยได้มีลายละเอียด และความเฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งภายหลังได้พฒั นาจนนาไปสู่ ลักษณะของคูหา ที่มีการใช้งานซับซ้อนที่มากขึ้น
และได้พฒั นามาเป็ น รู ปแบบ ของ วิหารในภายหลัง และในส่ วนของสถูปเองนั้นภายหลังได้ถูก
สร้างต่อๆกันมา จนกลายเป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแทนความหมายเดิมไป
พุทธสถานในไทยจนถึงปัจจุบัน
หลังจากที่พระพุทธศาสนานั้นได้ถูกเผยแพร่ คาสอนออกไปทัว่ โลก จนทาให้เกิดเป็ น
กลุ่ม หรื อ นิกายต่างๆมากมายจนกระทัง่ ได้เข้ามาสู่ ประเทศไทย จนกลายเป็ นศาสนาประจาชาติไทย
จวบจนถึงปั จจุบนั นี้ โดยที่วดั ส่ วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นจะเป็ นวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดย คติตาม
ศาสนาพุทธ แบบลังกาวงศ์ กล่าวคือ มีอิทธิพลผสม ระหว่าง ศาสนาพุทธกับศาสนา พราหมณ์ หรื อ
ฮินดู เช่นเดียวกับ ขอม หรื อ กัมพูชา นามาสร้างเทวสถาน หรื อที่นิยมสร้างปราสาทหินกัน
ยกตัวอย่าง นครวัด หรื อ ปราสาทหินพนมรุ ้ง

ภาพที่ 7 แบบผังและรู ปแบบ ของเทวสถานที่ได้อิทธิพลจาก ศาสนาพราหมณ์ หรื อ ฮินดู
ในยุคเริ่ มต้นนั้น เจดีย ์ หรื อ สถูปก็ยงั คงความสาคัญที่สุดในผังเพราะยังคงสัญลักษณ์ใน
เชิงความหมายอันเป็ นตัวแทนพระพุทธเจ้า โดยเริ่ มแรกนั้นไม่ได้คานึงว่าต้องการ จะทาให้แผนผัง
ใหญ่โตหรื อ มหึ มาแต่อย่างใด เพียงแต่มุ่งเน้น ในประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าความสวยงาม เพื่อ
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เรี ยกร้องศรัทธาจากมหาชนเท่าใดนัก เพียงแต่วา่ ก็ยงั สามารถรับรู้ได้ถึงจุดมุ่งหมายที่จะให้พระสถูป
เป็ นศูนย์ประธานของวัดอยูอ่ ย่างชัดเจน

ภาพที่ 8 องค์พระปฐมเจดีย ์ เจดียท์ ี่มีความสาคัญ และถูกกล่าวว่า เป็ นเจดียอ์ งค์แรกของไทย
ในยุคสมัย สุ โขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสิ นทร์ นั้นสถาปัตยกรรมไทย และ พุทธ
สถานต่างๆ นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค ตามสมัยตามอิทธิพลทาง วัฒนธรรมต่างๆ จนเกิด
รู ปแบบ และ องค์ประกอบต่างๆทางสถาปัตยกรรมอย่างหลากหลาย แต่มีส่ิ งที่ได้เพิ่มขึ้นมา และ
เป็ นวิธีการในการ แบ่งการใช้งานของผังออกอย่างชัดเจน คือ การแบ่งอาคารออกเป็ น พุทธาวาส
และสังฆาวาสที่แน่นอน สาหรับพุทธสถานในสมยสุ โขทัยที่เป็ นเขตพุทธาวาสนั้น จะเน้นการสร้าง
สถูปเป็ นพระประธานอยูด่ า้ นหน้าวิหาร โดยมีลานประทักษิณคัน่ เพื่อได้ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรม
และ บาเพ็ญการกุศล การสร้างวิหารนั้น โดยปกติจะหันด้านสกัดด้านใดด้านหนึ่งไปยังพระสถูป
หรื อที่คนไทยสมัยสุ โขทัย และ อยุธยาต้อนต้นเรี ยกว่าเจดีย ์ และวางศูนย์กลางเพื่อให้อยูแ่ นวเดียวกัน
ส่ วนโบสถ์มีขนาดเล็กเพื่อพระสงฆ์จานวน 21 รู ป เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมในการบวช
ตามที่ปรากฎในวินยั มุขมาร่ วมใช้ประกอบสังฆกรรม โดยเฉพาะไม่ปะปนกับฆราวาสโดยจะอยูห่ ่าง
ออกไป และหันหน้าออกไปคนละทิศกับวิหารโดยตั้งเป็ นเอกเทศ
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ภาพที่ 9 ลักษณะการวางผังในยุคสุ โขทัย

ภาพที่ 10 แบบผังของวัดต่างๆในสมัยสุ โขทัย
ในสมัยอยุธยาการวางผังในเขตพุทธาวาสได้เปลี่ยนแปลงไป โดยที่โบสถ์จะมีขนาดใหญ่
ขึ้นจะสร้างใกล้กบั วิหาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเชิงของการใช้สอย โดยที่ความสาคัญของเจดียน์ ้ นั มี
ลดลง เนื่องจากภายหลังเจดียน์ ้ นั ไม่ได้มีพระบรมสารี ริกธาตุบรรจุอยู่ ด้วยพระบรมธาตุในประเทศ
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ไทยกลายเป็ นของที่หายากมากขึ้น จึงปรากฎอยูแ่ ต่ในพระสถูปโบราณ หรื อ เฉพาะที่สาคัญมากๆ
ดังที่ได้กล่าวมาจึงทาให้ความสาคัญของเจดียไ์ ด้ลดลงไป
แต่กลายเป็ นวิหารที่เริ่ มมีความสาคัญมากยิง่ ขึ้นเพราะฆราวาสมีส่วนร่ วมในพิธีกรรม
มากขึ้น จึงส่ งผลให้ในเวลาถัดมา ช่วงอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสิ นทร์ โบสถ์กบั มีความสาคัญมาก
ที่สุดอันสื บเนื่ องมาจากความเชื่อในขนบประเพณี ที่เป็ นที่นิยมปฏิบตั ิกนั สาหรับผูช้ ายไทยเกือบทุก
คนด้วยก็คือในเสี้ ยวชีวติ หนึ่งของลูกผูช้ ายนั้นจะต้องมีสักครั้งที่ได้โกนผมเพื่อปวารณาตนเองเป็ น
สาวกของพระตถาคตเจ้าแม้วา่ สังคมส่ วนใหญ่จะมิได้ตอ้ งการให้สาเร็ จถึงซึ่ งพระอรหัตผลก็ตาม
หากแต่เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรี ยนพระธรรมวินยั และ พุทธวจนะตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิและ
สารวมกาย วาจา ใจ7 ทาให้โบสถ์ในภายหลังได้ถูกสร้างให้ใหญ่โต และ มีการประดับตกแต่งอย่าง
สวยงาม

ภาพที่ 11 ลักษณะการวางผังในอยุธยา และการบวชที่เป็ นผลของการเปลี่ยนแปลงผัง
พุทธสถานในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ก็สืบทอดลักษณะของการก่อสร้างอารามที่เน้นความ
สาคัญของโบสถ์เป็ นอันดับแรก วิหารเป็ นอันดับที่สอง และเจดียเ์ ป็ นอันดับสาม ตามข้อมูลที่ได้
กล่าวไปในต้อนต้น โดยส่ วนสังฆาวาสนั้นก็มีความสาคัญมากขึ้น อันมีความต่อเนื่องจากการที่นิยม
บวชเรี ยนของพุทธศาสนิกชน องค์ประกอบอื่นนั้นก็มีมาตั้งแต่ สมัยอยุธยาตอนกลางแล้ว ส่ วนเจดีย ์
ก็นามาจากลักษณะเดิม แต่มีการเพิ่มเติมรายละเอียด และองค์ประกอบตามลักษณะศิลปะ วัฒนธรรม
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ในสังคมขณะนั้น โดยที่พระปรางค์น้ นั ได้ลดบทบาทความสาคัญลง เป็ นองค์ประกอบ หรื อ ไม่สร้าง
ขึ้นเลย

ภาพที่ 12 พระปรางค์วดั อรุ ณ และเจดียว์ ดั ราชบพิธ
รู ปแบบของโบสถ์และวิหารจะยังคงสื บเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายตลอดจนคติ
นิยมในการสร้างและวางผังโดยในสมัยนี้โบสถ์จะมีขนาดใหญ่โตและมีความสาคัญในแง่ของการ
เป็ นองค์ประธานของวัด รู ปแบบของโบสถ์ และวิหารในสมัยนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงออกไปจาก
คติเดิม คือ สมัยอยุธยาตอนปลายในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าฯ เป็ นต้นมา แต่ละ
รัชกาลจะมีขนบนิยมและแบบอย่างเฉพาะตามอิทธิพลจากภายนอกที่แทนที่เข้ามา โดยเฉพาะจีนและ
ยุโรป ทั้งนามาผสมผสานกับรู ปแบบเดิม และ คิดใหม่ท้ งั หมด
ในยุคต่อมาที่ได้รับอิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรื อ การได้รับอิทธิพล
จากยุโรปหรื อแม้กระทัง่ การถูกกดดันจากชาติยโุ รปต่างๆทาให้รูแบบของสถาปัตยกรรมไทย
ประเภท พุทธสถาน หรื อ วัดนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ รูปแบบ ที่เกิดจากการคิดปรับปรุ งให้เข้าสู่
ความเป็ นการออกแบบ ในเชิงโมเดิร์น หรื อ ออกแบบให้ทนั กับอารยประเทศต่างๆ โดยเป็ นการเน้น
ไปที่การออกแบบที่เปลี่ยนระบบทางกายภาพ มากกว่าเปลี่ยนแปลงไปตามระบบการใช้งาน หรื อ
สังคมวัฒนธรรมต่างๆในยุคสมัยนั้นๆ และ เนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบนั วัดไม่ได้กลายเป็ นศูนย์กลาง
ของสังคม วัฒนธรรมอีกต่อไป จึงทาให้วดั คลายเสื่ อมความสาคัญ ทาให้ประเด็นในการออกแบบนั้น
ได้หายไปเป็ นเพียงการอนุ รักษ์ มากกว่าที่จะเป็ นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตราบจนปั จจุบนั
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ภาพที่ 13 รู ปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลจากตะวันตก
ระบบการออกแบบผังในเชิ งคติไตรภูมิ
เนื่องจากเนื้ อหาคาสอนใน “ ไตรภูมิ ” ที่ทรงนิพนธ์ข้ ึนโดยพระยาลิไทกษัตริ ยแ์ ห่งกรุ ง
สุ โขทัยในราวปี พ.ศ. 1888 ซึ่ งเนื้อหาส่ วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่ องของ ปุพเพ กตปุญญตา อันเป็ น
เรื่ องที่พรรณาเกี่ยวกับสวรรค์ และนรกเป็ นอย่างมาก จนทาให้สาระที่แท้จริ งคือเป้ าหมายแห่ง
นิพพานนั้นเป็ นเรื่ องรองไป8 ทาให้เกิดการสร้างวัดเพื่อสร้างบุญ บารมี เพื่อให้ตนเองขึ้นสวรรค์
เพราะความเชื่ อที่วา่ กันว่า ไม่มีการทาบุญทากุศลใดๆได้มากเท่ากับการสร้างวัดวาอารามทาให้มีผล
สื บเนื่องมาสู่ การออกแบบโดยการจาลองรู ปของเขาพระสุ เมรุ ที่เป็ นศูนย์กลางของจักรวาลตามในคติ
ไตรภูมิเพื่อการออกแบบพุทธสถาน
ไตรภูมิพระร่ วงเป็ นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่กล่าวถึงภูมิ (แดน) ทั้ง 31 คือ กามภูมิ
11, รูปภูมิ16 และ อรู ปภูมิ4 ซึ่ งมีเนื้อหาพรรณนาถึงที่อยู่ ที่ต้ งั และการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต
อสุ รกาย และเทวดา ที่ต้ งั เหล่านี้มีเขาพระสุ เมรุ เป็ น หลัก เขาพระสุ เมรุ น้ นั ตั้งอยูท่ ่ามกลางจักรวาล มี
ทิวเขา และ ทะเลล้อม ทิวเขามีชื่อต่างๆดังนี้ 1. ยุคนธร 2. อิสินธร 3. กรวิก 4. สุ ทศั น์ 5. เนมินธร 6.
วินนั ตก และ7.อัศกรรณ ซึ่งเป็ นเขารอบนอกสุ ด ทิวเขาเหล่านี้รวมเรี ยกว่าเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ ส่ วนทะเล
ที่รายล้อมอยู่ 7 ชั้น เรี ยกว่า มหานทีสีทนั ดร ถัดจากทิวเขาอัศกรรณออกมาเป็ นมหาสมุทรอยูท่ ว่ั ทุก
ด้าน แล้วจะมีภูเขาเหล็กกั้นทะเลนี้ไว้รอบเรี ยกว่า ขอบจักรวาล พ้นไปนอกนั้นเป็ นนอกขอบจักรวาล
เมื่อศาสนาฮินดู-พราหมณ์ได้แพร่ อิทธิพลเข้ามาในดินแดนตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีความ
8
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เชื่อที่วา่ จักรวาลที่เราอยูก่ ว้างใหญ่ไพศาลนั้นเป็ นแบบแนว นอน(Horizontal) แบนๆ มีเขาพระสุ เมรุ
เป็ นศูนย์กลาง เป็ นที่อยูข่ องเทพเจ้า เขาพระสุ เมรุ ถูกล้อมรอบด้วยมหานทีสีทนั ดร (Cosmic Ocean)
สลับกับภูเขาทั้ง 7 ที่มุมของจักรวาลทั้ง 4 จะมีทวีป 4 ทวีป ความสาคัญจะอยูท่ ี่จุดศูนย์กลาง หรื อการ
รวมศูนย์ในผัง

ภาพที่ 14 แผนผังที่แสดงถึงคติไตรภูมิ
มีวงแหวนหลายวงซ้อนกันอยู่ วงต่างๆเหล่านี้คือมหาสมุทรและทวีปภูเขาซึ่ งสลับกัน ใน
คติฮินดูมีรูปวงแหวนเป็ น ทวีปหกวง ในคติพุทธมีวงแหวนเป็ นทวีป เจ็ดวง และมีทวีปนอกออกไป
อีก ๔ มุม ตรงกับทิศเหนื อทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกดังนั้นสิ่ งที่สามารถเห็นเป็ นรู ปจาลอง
ของจักรวาลตามความเชื่ อที่ชดั เจนที่สุดก็คือ'สถาปัตยกรรม และ ที่เห็นได้ง่ายๆก็คือ “ วัด ”อย่างเช่น
วัดที่มีสถูปเจดีย ์ พระปรางค์ หรื อมีส่ิ งที่เป็ นจุดสู งสุ ดอยูต่ รงกลาง และมักล้อมรอบตรงมุม 4 มุมด้วย
เสา หรื อพระปรางค์องค์เล็ก หรื อวิหาร 4 ทิศ

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางสถาปัตยกรรมของศาสนสถานของศาสนาต่ างๆ
แม้วา่ อาคารทางศาสนา ในแต่ละศาสนาต่างๆนั้น จะมีความแตกต่างกันซึ่ งอาจจะเกิดมา
จาก ความเชื่อต่างๆแนวทางในการปฏิบตั ิตนหรื อ อาจจะมาจากลักษณะภูมิอากาศ หรื อ สังคม
วัฒนธรรม เป็ นต้น แต่ในความแตกต่างนั้น ยังคงมีความเหมือนกัน อยูใ่ นทุกอาคารที่ได้เกิดขึ้น ซึ่ง
ทาให้อาคารทั้งหลายนั้นได้ทาหน้าที่เป็ น ศาสนสถานอย่างสมบูรณ์
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ลกั ษณะอาคาร ศาสนสถาน ของ ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลาม อันเป็ นศาสนาหลักประจาประเทศไทยโดยเน้นองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม อันเกี่ยวเนื่องกันกับความรู้สึกของผูใ้ ช้สอย หรื อ ผูพ้ บเห็นอย่างไร ซึ่ งจะนาเราไปสู่
การออกแบบอาคารทางศาสนาต่อไป

ภาพที่ 15 ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่นามนุษย์ไปสู่ ศาสนาในจุดเริ่ มต้น
เนือ้ หาพืน้ ฐานทางศาสนา
ศานาพุทธ( BUDDHISM )
“ พุทธ ”แปลว่า ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานมีศาสดาคือ เจ้าชายสิ ธตั ถะราชกุมารแห่งกรุ งกบิล
พัสดุแ์ คว้นสักกะ (ตะวันตกเฉี ยงเหนือของเนปาลพื้นที่ราบเชิงเขาหิมาลัย) ทรงมองเห็นความไม่
แน่นอนและความทุกข์ของชี วติ (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) จึงตัดสิ นใจ ละทิ้งและสละทางโลก เพื่อออก
บรรพชา แสดงอริ ยสัจ 4 “ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีความเกิดเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็ น
ธรรมดา” เกิดการตรัสรู ้ และ แสดงธรรม นี้แก่เหล่า ปัจวัคคีย ์ ทั้ง 5 ขันธ์ 5 ว่าด้วยการที่ไม่ใช่ตวั ตน
เป็ นกลุ่มนิกายเกิดขึ้นอย่างมากมายในภายหลัง
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พุทธเถรวาท(รักษาคาสอนของพระพุทธเจ้ า)
เผยแพร่ และเป็ นที่นิยมในแถบ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศพม่า ลาว เขมร และ
ไทยโดยเฉพาะในประเทศไทย ถือได้วา่ เป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายเถรวาทในปัจจุบนั
“พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาหรื อพระเจ้า แต่ เป็ นมนุษย์ที่มีศกั ยภาพเหมือนสามัญชนทัว่ ไปสามารถ
บรรลุสัจธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ ”
คาสัง่ สอนไม่ใช่สิ่งลี้ลบั แต่เป้ นหลักปฏิบตั ิในชีวติ ที่ทุกคนพึงกระทาทาดีละเว้นความชัว่
ทาจิตใจให้ผอ่ งแผ้ว คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา เพื่อหลุดพ้นแห่ ง “ วัฎฎสงสาร ” สู่ “นิพพาน” หลักคา
สอนของเถรวาท ตามปรัชญาตะวันตกมองว่าพุทธศาสนา คือ คาสอนที่เป็ นจริ ยธรรมปฏิบตั ิเอง เห็น
เอง เข้าใจเอง
ศาสนาพุทธเกิดจากความต้องการปฏิวตั ิหลักปฏิบตั ิบางอย่างของพราหมณ์เช่น วรรณะ
เซ่น สังเวย บูชายัญและความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก หลักอนัตตา คือไม่มีตวั ตนแต่มีความเชื่อเรื่ อง
กรรมละการเกิดใหม่เช่นเดียวกับพราหมณ์เถรวาทมีพ้นื ฐานอยูบ่ นไตรลักษณ์ โลกและสิ่ งทั้งหลาย
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา(อนิจงั ) อยูใ่ นสภาวะที่ต้ งั ได้อยูไ่ ม่นาน (ทุกขัง) ร่ างกายคือ การประชุมกัน
ของ ขันธ์ 5 คือ
1. รู ป / กาย
2. เวทนา / ความรู้สึก
3. สัญญา / จาได้หมายรู้ สุ ข-ทุกข์
4. สังขาร / การปรุ งแต่ง ดีชวั่
5. วิญญาณ / ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
อริยสั จ 4 ความจริงอันประเสริฐ และ หนทางนาสั ตว์ไปสู่ การหลุดพ้น
1. ทุกข์ สภาวะทนได้ยาก บีบคั้น ( ภาวะทนได้ยาก)ตรงกันข้ามกันกับ ภาวะปรารถนา
(สุ ข)ปกิณณกทุขค์ ือ ชาติ มรณะ ชรา ปกิณณกทุกข หรื อ ทุกข์จรชาตคือ การเกิด วนเวียนไม่จบสิ้ น
พ่วงเอาความทุกข์มาด้วยเสมอ ศีล สมาธิ ปั ญญา หนทางดับทุกข์ที่ตน้ เหตุขนั ธ์ 5 คือ ทุกข์กาย ทุกข์
ใจ
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2. สมุทยั บ่อเกิดแห่งความทุกข์ความอยาก (ตัณหา) ทาให้ปฏิบตั ิความอยาก เกิดผลจาก
การปฏิบตั ิทาให้เกิด ตัณหา (ความอยาก) ต่อๆไป ไม่จบสิ้ น
3. นิโรธ ความดับทุกข์ (ผลจากการกระทาของผูป้ ฎิบตั ิเพื่อให้พน้ ทุกข์)
4. มรรค ทางปฏิบตั ินาไปสู่ การดับทุกข์ (ทางสายกลาง) มรรคมีองค์ 8
คัมภีร์พระไตรปิ ฎก
พระวินยั ปิ ฎก สิ ขาบทสาหรับภิกษุ ภิกษุณี พระสุ ตตันตปิ ฎก พระสู ตร : พระบรม
เทศนา คาบรรยายา เรื่ องเล่า พระอภิธรรมปิ ฎก(เกิดหลังจากพระพุทธองค์ปริ นิพพานแล้ว) ประมวล
หลักธรรมที่อธิบายวิชาล้วนๆ
ไตรสิ กขา การศึกษา 3 ประการ
1. ศีล ความปกติ (รักษาศีล คือ รักษาความปกติ) ตามความสามารถของผูป้ ฎิบตั ิ
2. สมาธิ ตั้งมัน่ แห่งจิต จับอยูท่ ี่อารมณ์ ติดต่อได้นานตามใจต้องการ
3 .ปั ญญา ความรู้ถูกต้อง ดาริ ชอบ
ปรัชญาหลัก ของพุทธนิกายเถรวาท
1. ไม่ทาชัว่ (ศีล)

มรรค 3,4,5

2. ทาให้ดีพร้อม (สมาธิ)

มรรค 6,7,8

3. ทาจิตใจให้ผอ่ งแผ้ว (ปั ญญา)

มรรค 1,2

ปฏิจจสมุปทบาท (หลักความจริงของชีวติ ตามปัจจัย)
เป็ น law of nature มีอยูแ่ ล้วก่อนการอุบตั ิข้ ึนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ เมื่อมีเหตุผล
จึงมีผลซึ่ งผลนี้ เป็ นเหตุที่ก่อให้เกิดผลต่อๆไป พระนิพพาน ความดับสนิทแห่งสิ่ งต่างๆ ที่ผกู รัด
อันมี อยุใ่ นจิตใจ
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พุทธมหายาน
มหายานคือ ยานขนาดใหญ่เป็ นหนทางนาสรรพสิ่ งสัตว์ท้ งั หลายไปสู่ การหลุดพ้น ช่วย
มหาชนโดยไม่คานึงถึงตนเองมีการปรับให้กลมกลืนกับกลุ่ม การหลุดพ้นไม่รีบด่วนต้องช่วยสรรพ
สัตว์ให้หลุดพ้นให้พน้ ทุกข์ก่อน เชื่ อว่าพระพุทธเจ้าหลังปริ นิพพานยังคงอยูแ่ ละรับรู้เรื่ องราวต่างๆ
และจักเสด็จกลับมาโปรดสัตว์ที่โลกอีกครั้งความเชื่อในเรื่ องพุทธเถรวาทโลกพระธาตุที่พระพุทธเจ้า
มาอุบตั ิและ โพธิสัตว์ ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พน้ ทุกข์มี ปรัชญา เป็ นมูลฐานอย่าง นิกายเซ็น (zen)
เป็ นที่แพร่ หลายเป็ นอย่างมากในจีน และ ญี่ปุ่น

ภาพที่16 ภาพพุทธประวัติขณะพระพุทธเจ้ากาลังแสดงธรรมะ
ศานาคริสต์ ( CHRISTIANITY )
ศาสนาคริ สต์น้ นั พัฒนามาจาก ศาสนายิวมี พระเยซู (jesus christ) เป็ นศาสดาถือกาเนิดที่
เมือง นาซาเรส ประเทศปาเลสไตน์มีความเชื่อกันว่า พระองค์ทรงเป็ น Messiah (Meassiah มาซิยะห์
(ฮิบรุ ห์) เม็สซีอาห์ (greek )“ผูไ้ ด้รับการเจิมน้ ามัน”ได้แก่ กษัตริ ยห์ รื อประธานสงฆ์ )
คริ สต์ มาจาก คริ สโตส (christos) ตรงกับภาษา กรี กว่า messiahคริ สเตียน(christian) ผู้
เป็ นบริ วารของเมสสิ ยาห์มีสาวก 12 คน คือ petro,anduew,jacalo,john philip,barhalalomew
thamas,mathew,jaob,lebbaeus,simaon,jodas
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ตรึงกางเขน (หลังจากประกาศคาสอนเพียงสามปี )
เทียบกับศาสนาพุทธที่เผยแพร่ คาสอนนานถึง 40 ปี แต่เป็ นศาสนาที่คนทัว่ โลกนับถือ
อันดับหนึ่ง(อาจเป็ นเพราะเป็ นความเชื่อแบบ faith โดยมี god เป็ นพระเจ้าสู งสุ ด) เป็ นการไถ่บาปให้
มนุษย์แสดงถึงความรัก การให้อภัย “ ขอพระบิดาได้โปรดประทานอภัยให้แก่คนที่ทาการร้ายครั้งนี้
เพราะเขาไม่รู้วา่ เขาได้ทาอะไรไป ”
มี Rome เป็ นศูนย์กลางศาสนจักร คริ สตศตวรรษที่ 15 - 16 ยุคล่าอาณานิคมศาสนา
คริ สต์ได้เผยแพร่ ไปยังที่ต่างๆพระองค์มิได้ทรงปรารถนาที่จะตั้งศาสนาใหม่แต่ทรงประสงค์จะ
ปฏิรูปศาสนา ยิวให้บริ สุทธิ์ ข้ ึนทรงเห็นว่าพวกยิวโดยเฉพาะพระมิได้มีศรัทธาอย่างจริ งใจทรง
ต้องการให้ชาวยิวมีความเข้าใจในศาสนาและพระเจ้าที่เขานับถือลึกซึ้ งขึ้น

ภาพที่ 17 โรม เมืองที่เป็ นศูนย์กลางของศาสนจักร
คัมภีร์ของ คริสเตียน (BIBLE)
bible พระวาจาของพระเจ้ารหัสธรรมเกี่ยวกับ โลก พระเจ้า และ มนุษย์ตลอดจนหนทาง
แห่งความรอดพ้นจากทุกข์ท้ งั ปวง
The old Teatament judaism and christianity
The new Testament christianity เป็ นพระวรสาร (the god spels)
Sermon on the mount การเทศนาบนภูเขา
The last of judgement

กระตุน้ ให้เกิดความรู้สึกกลัวการทาความชัว่
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Trinity (ตรีเอกภาพ)
สิ่ งสู งสุ ดของชาวคริ สต์ พระบิดา พระบุตร พระจิตภาคของพระเจ้าที่เป็ นหนึ่งเดียว การ
เข้าถึงจะต้องมีความรักศรัทธาอย่างเด็ดเดี่ยวและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองจึงได้รับสิ ทธิพิเศษ
ให้อยูใ่ นดินแดนสวรรค์ซ่ ึ งเป็ นอาณาจักรของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงตัดสิ นเอง มนุษย์จะรอดพ้นจาก
ทุกข์และบาปกาเนิด (original sin) ที่สืบมาแต่บรรพบุรุษได้น้ นั ต้องอาศัยคาสอนของพระเจ้าใน
bible และการปฎิบตั ิตามศีลศักดิ์สิทธิ์ (sacrament) ในรู ปพิธีกรรม
ศีลล้างบาป
แสดงตนเป็ นสมาชิกของศาสนจักรเชื่อว่ามนุษย์มีบาปกานิดติดตัวมาความเชื่อเดิม พวก
อิสลาเรล เชื่อว่า ชาระด้วยน้ าเป็ นการชาระทางจิตใจ
ศีลกาลัง
แสดงสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แสดงความมัน่ คงทางจิตรับพระจิตมาอยูใ่ น
ตนเอง
ศีลมหาสนิท
ขนมปังแทนกาย และ เหล้าองุ่นโลหิต เป็ นสัญลักษณ์ของพันธสัญญามหาสนิท หมายถึง
แนบแน่นเป็ นหนึ่งเดียวประชาคมเดียวกันและอยุร่ ่ วมกันด้วยความรัก (รับพระเจ้ามาอยุใ่ นตน)
ศีลอภัยบาป – ศีลสารภาพบาป
ยกบาปที่ได้กระทา (แบบอย่างจากพระจริ ยวัตรของพระเยซูเมื่อครั้งรักษาโรคให้คนด้วย
ความรักและเมตตาอันยิง่ ใหญ่)
ศีลเจิมคนป่ วย
ทากับคนไข้ ย้าสติไม่ให้หลงทางจากพระเจ้าฟื้ นฟูจิตใจให้ระลึกถึงพระเยซูคริ สต์
ศีลบวช
การบวชเป็ นบาทหลวงในนิกาย Roman Catholic
ศีลสมรส
พิธีรับศีลกล่าว รวมเป็ น ชายหญิง เป็ นหนึ่งเดียวต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า
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ศาสนาอิสลาม(islam)
ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนอาหรับ โดยมีความเชื่อตามโบราณเดิมเกี่ยวกับหิน
ศักดิ์สิทธิ์ เรี ยกว่า หินกาบะห์ อานาจลึกลับ ผีสาง เทวดา พ่อมด หมอผี คาทานาย การเสี่ ยงทาย การ
นับถือภูเขา ต้นไม้ น้ าพุ บูชาดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่างๆ
อิสลาม เป็ นคาภาษาอาหรับ มาจากคาว่า อัสละมะ แปลว่า สันติ การนอบน้อมถ่อมตน
ซึ่งหมายถึงการสวามิภกั ดิ์อย่างบริ บูรณ์ แด่อลั ลอฮฺ พระผูเ้ ป็ นเจ้า ด้วยกานปฏิบตั ิตามคาบัญชา
พระองค์ ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนามนุษยชาติตลอดกาล ตั้งแต่แรกเริ่ มของการกาเนิดของมนุษย์
จนถึงปัจจุบนั และ อนาคต บรรดา
ศาสนทูตในอดตล้วนแต่ได้รับมอบหมายให้สอนศาสนาอิสลามแก่มนุษยชาติ ศาสนทูต
องค์สุดท้ายคือ มุฮมั มัด บุตรแห่งอับดุลลอห์ แห่งอารเบีย ได้รับมอบหมายให้เผยแพร่ สารน์
ของอัลลอฮฺ เฉกเช่นบรรพ ศาสสดาในอดีตพระโองการแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ทยอยลงมาในเวลา 23 ปี
จัทรคติ ได้รับการรวบรวมขึ้น เป็ นเล่มที่มีชื่อว่า อัลกุรอาน ซึ่งเป็ นรัฐธรรมนูญแห่งชีวิตมนุษย์
เพื่อที่จะได้ครองตน บนโลกใบนี้อย่างถูกต้องก่อนกลับคืนสู่ พระเจ้า
วิธีการดาเนินชีวติ มี 5 ประการ ทีต่ ้ องปฎิบัติพร้ อมทั้งกาย วาจา และ ใจ
การปฏิญาณตน ว่าจะไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากพระอัลเลาะห์ และ พระมะหะหมัด
การละหมาด คือการสวดมนต์บูชาพระเจ้าวันละ 5 ครั้งเพื่อแสดงความขอบคุณ สรรเสริ ญ และ ขอ
ขมา พระเจ้าการทาให้หนั หน้าไปทาง ประเทศซาอุดิอารเบียเช้าตรู่ สาย บ่าย เย็น ก่อนนอน
การถือศีลอด 1 เดือน คือการบังคับตนงดจากการดื่ม หรื อ จิตใฝ่ ต่า ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึง
ตะวันตกดิน ในเดือนรอมดอน เป็ นเดือนที่ 9 ตามทัศนคติ ต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ถึงปฏิบตั ิได้
ยกเว้นคนชรา คนป่ วย หญิงมีครรภ์ หญิงลูกอ่อน
การบริ จาคทรัพย์ เรี ยกว่า ซากาต คือการกระทาให้สะอาดบริ สุทธิ์ ปราศจากมลทิน
หมายถึงการบริ จาคในทุกรอบปี เพื่อแบ่งปันผูอ้ ื่น
การประกอบพิธีฮจั ญ์ แปลว่าการมุ่งไปสู่ หรื อการไปเยือนที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาร
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เบีย ใช้เวลา 2 สัปดาห์ โดยรอบปี โดยการเดิน รอบวิหาร กาบะ จูบหินก้อนดาก้อนใหญ่พิธีน้ ีไม่ได้
บังคับให้ชาวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม

ภาพที่ 18 การละหมาดข้อปฏิบตั ิทางศาสนาที่กลายเป็ นชีวิตประจาวัน
หลักศรัทธา 6 ประการ
1. ศรัทธาในพระเจ้า คือ พระอัลเลาะห์
2. ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะห์ คือเทวทูตของพระเจ้าซึ่งเป็ นคนกลางทาหน้าที่สื่อสาร
ระหว่างศาสดามะหะหมัดกับพระเจ้าบันทึกความดี ความชัว่ ของมนุษย์ ถอดวิญญาณ ออกจากร่ าง
เวลามนุษย์ตายและสัมภาษณ์ผตู้ าย ณ หลุมฝังศพ
3. ศรัทธาในคัมภีร์ อัลกุรอ่านเป็ นคัมภีร์สุดท้ายที่พระเจ้าสัง่ ตรงผ่านพระมะหะหมัดลง
มาให้โลกมนุษย์โลก
4. ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต
5. ศรัทธาต่อวันพิพากษาโลก เรี ยกวันนี้ วา่ วันกียามะห์
6. ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า มีท้ งั กฎตายตัว และไม่ตายตัว กฎตายตัว คือ กาหนด
เพศพันธ์ กฎไม่ตายตัว คือ ทาดีได้ดีทาชัว่ ได้ชวั่
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ศาสนสถานของ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพุทธ
จากจุดกาเนิ ดของวัดนั้นมิได้ต้ งั ใจจะทาเป็ น กลุ่มอาคารทางศาสนา แต่เกิดจากความ
ศรัทธา และ ระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านช่วงเวลา ผ่านสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนความ
เจริ ญขึ้นของสภาพสังคม จนปรากฏลักษณะของวัดดังเช่น ในปัจจุบนั
อาคารที่จะนามาพิจารณาในการศึกษานั้นมุ่งเน้นไปที่อาคาร โบสถ์ เจดีย ์ วิหารเป็ นหลัก
โดยเน้นการ วิเคราะห์ในเชิงสถาปั ตยกรรมที่สัมพันธ์ กับการรับรู้ของคน
โบสถ์
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในองค์ประกอบ อาคารศาสนสถาน ประเภทวัด ใน
ปั จจุบนั โดยรู ปแบบนั้นมีลกั ษณะเฉพาะตัวเป็ นอย่างมาก หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะ
สังคม การเมือง และ ความเข้าใจในศาสนาในขณะนั้น
แนวแกน (Axis)
ถ้าพิจารณาจากภาพที่ปรากฏให้เห็น ในปั จจุบนั และ ที่ผา่ นๆมาในอดีตนั้น แนวแกนที่
ปรากฏขึ้นในงานศาสนสถานประเภท วัดนี้ ค่อนข้างแตกต่างกับ ในศาสนาอื่นๆ กล่าวคือ ลักษณะ
ของแกนที่ปรากฏในวัดนั้นเป็ นแกนที่กระทากับ กลุ่มอาคาร ในแนวเส้นตรง ชัดเจนซึ่ งในอาคารศา
สนสถานอื่นนั้น จะมีแนวแกนที่เป็ นของ ตัวอาคารนั้นเลย จึงทาให้เกิดลาดับการใช้สอยขึ้น แต่โดย
แท้จริ งแล้ว แนวแกนที่เกิดขึ้นนั้นมาจากระบบ ศุนย์กลางอันสื บเนื่องมาจาก แนวความคิดแบบไตร
ภูมิ ที่มีเขาพระสุ เมรุ อยูต่ รงกลางผัง ซึ่ งทางานในลักษณะ ของวงกลม และรัศมีมากกว่า ที่ เป็ น
แนวแกน แบบ เส้นตรงชัดเจน
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ภาพที่ 19 ลักษณะของแนวแกนที่เกิดขึ้นในผังของวัด
องค์ ประกอบต่ างๆ( Ornament )
องค์ประกอบต่างๆที่ประดับประดา อยูท่ ว่ั ทั้งอาคารนั้น เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ทาให้เรารับรู้ได้
ชัดเจนว่าอาคารนี้ เป็ นอาคารประเภทวัด ทุกองค์ประกอบนั้นส่ วนมาก มาจาก แนวความคิดในเรื่ อง
ของความเชื่ อองค์ประกอบที่สื่อสาร ถึงสิ่ งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ได้ทาการปกป้ องคุม้ ครองอาคารเหล่านี้ให้
ห่างใกล้ต่อ อันตรายต่างๆ และ ในอีกแง่หนึ่ง ยังทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของยุคสมัย ผ่านทาง
องค์ประกอบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น หน้าบันที่เป็ นสัญลักษณ์ ประจารัชกาลต่างๆ บ่งบอกถึงความ
ยิง่ ใหญ่ และ ความเป็ นพุทธศาสนิกชนของ พระมหากษัตริ ยอ์ ีกด้วย และส่ วนมากองค์ประกอบ
เหล่านั้นจะถูกประดับประดาไปด้วยสี ทอง และ กากเพชรทาให้เราสามารถรับรู้ได้จากในระยะไกล
สี (Color)
สี สันที่แสดงออกมานั้นถ้าแบ่งเป็ นส่ วนหลังคา แล้วจะพบว่าการใช้สีที่ค่อนข้างเด่น ชัด
ไม่วา่ จะเป็ นสี แดง สี ส้ม หรื อ สี เขียว นั้นทาให้เราสามารถเห็นอาคารได้อย่างชัดเจน และค่อนข้างมี
ความเฉพาะตัวเป็ นอย่างมาก แต่ในความจริ งแล้วจากการศึกษา การที่ใช้สีฉูดฉาดนั้น ก็เพื่อป้ องกันมิ
ให้ นก มาเกาะที่บริ เวณหลังคาจึงเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่ทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางความหมายผ่าน
ทางองค์ประกอบในอาคาร ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบต่างๆนั้นพบว่าใช้สีทอง อาจเป็ นเพราะส่ วนหนึ่ง
ต้องการให้เห็นว่า เป็ นของที่มีคุณค่า และเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราไม่สามารถมีได้ในอาคารทัว่ ไป
หรื อ พื้นที่ทว่ั ๆไป
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รู ปทรงอาคาร (Form)
รู ปทรงอาคารนั้น มีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่ งเป็ นไปตาสัดส่ วนที่เหมาะสม บางที่มี
ขนาดใหญ่มาก ตามขนาดของพระประธานด้านใน รู ปทรงสี่ เหลี่ยมไม่มีผลต่อ ความรู้สึกเท่าใดนึก
แต่ขนาดที่ใหญ่ของอาคารให้ความรู้สึกน่าเกรงขาม และ สงบดูสง่างาม และ รู ปทรงสี เหลี่ยมนี้เอง ก็
ตอบรับกับมุมมองในลักษณะ เปอร์ สเปคตีฟ ที่มีองค์พระประธาน เป็ นจุดรวมสายตายามเมื่อเข้าไป
ด้านในของโบสถ์
รู ปทรงหลังคา มีลกั ษณะเหมือนกันเป็ นส่ วนมาก คือ เป็ นหลังคาจัว่ ซึ่ งที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากองค์ประกอบของอาคารที่ตอบรับกับรู ปทรงหลังคา ในลักษณะจัว่
ยกตัวอย่างเช่น ช่อฟ้ า ใบระกา หรื อ หางหงส์ อาจจะมีการซ้อนของหลังคาบ้างเพื่อลดความใหญ่โต
ของขนาด และด้วยความลาดเอียงนี่เองทาให้ เราสามารถมองเห็นรู้ได้วา่ เป็ นหลังคาวัดได้อย่าง
ชัดเจน แม้อยูใ่ นระยะที่ห่างออกไป

ภาพที่ 20 ลักษณะของอาคารวัดที่ดูยงิ่ ใหญ่และน่าเคารพเกรงขาม
ลักษณะการสั ญจร (Circulation)
การสัญจรที่เกิดขึ้นในวัดมีลกั ษณะที่ค่อนข้างจะแปลกว่าศาสนาอื่นอยู่ คือใช้การเดิน
รอบอาคารในการใช้งาน(การเดินประกอบพิธีกรรมต่างๆ) ซึ่ งจะทาให้ลกั ษณะการเดินนั้นจะเป้ นไป
ตามรู ปทรงของอาคารที่ปรากฏ ซึ่ งภายในนั้นจะไม่มีการกาหนดการสัญจรอย่างชัดเจนนัก แต่จะใช้
ลักษณะของการเดินเข้าไปสักการะประธานที่อยูภ่ ายในเท่านั้น
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ศาสนาคริสต์
โบสถ์ และส่ วนต่างๆ ของโบสถ์ในภาษาสัญลักษณ์ทางศาสนา ในคติของศาสนาคริ สต์
ภาพของพื้นที่คือ ภาพของพระเจ้า พื้นที่ ปิ ดเป็ นภาพของสิ่ งศักดิ์สิทธ์ ของสิ่ งมีอานาจลึกลับที่คน
ทัว่ ไปเข้าไปไม่ถึง แสดงถึง พระเจ้า , นักบุญ , คนตาย ในขณะเดียวกัน ก็เป็ นพื้นที่ ที่เชื่อมแนวสู ง
และ ต่า โบสถ์เป็ นตัวเชื่อมพระเจ้า กับคน เพราะ ตัวโบสถ์ได้ ย่อโลก 3 โลก เข้าด้วยกัน คือ สวรรค์
มนุษย์ และใต้พิภพ
ซึ่ งถ้าเปรี ยบเทียบได้กบั ตัวมนุษย์คือ จักรวาล ย่อส่ วน 3 ระดับ ได้แก่ จิตสานึก วิญญาณ
และ ร่ างกาย โลกสวรรค์ อยูท่ างทิศตะวันออก เพราะเป็ นทิศที่ พระอาทิตย์ ขึ้น เปรี ยบแสง ขจัด
ความ กลัว เป็ นตัวแทนความหวัง โลกมนุษย์ โลกที่เราอาศัยอยู่ มี 4 ธาตุ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ
ภาคพื้นดินเปรี ยบเป็ นที่ประกอบพิธีกรรมเหมือนการ เพาะปลูก ที่ฝังรากต้นไม้(เสา) กลายเป็ นสวน
โลกใต้พ้ืนดิน เป็ นเหมือนท้องฟ้ าที่คว่าลง คือ ตอนกลางคืน เป็ นเสมือนรากของข้างบนที่เป็ นที่ต้ งั
ของพลังอานาจลึกลับ ทั้งปวงเปรี ยบส่ วนโบสถ์ดา้ นล่างเหมือนท้องของสตรี ทีเป็ นต้นกาเนิดพลัง
ชีวติ ส่ วนนี้มกั อยูห่ วั โบสถ์ ซึ่ งเป็ นภาพพระเยซู ซึ่ งส่ วนมากอาคารจะมีลกั ษณะที่ใหญ่โตมาก น่า
เกรงขามและ ผิดสัดส่ วนมนุ ษย์อาจเป็ นเพราะต้องการสื่ อสารถึงความเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ ลักษณะ
แบบ โกธิ ค ที่เป็ นฟอร์ มแบบชะลูด เสี ยดฟ้ าให้ความรู้สึกที่ยงิ่ ใหญ่และ เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น

ภาพที่ 21 แสงธรรมชาติที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญในโบสถ์คริ สเตียน
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ความโดดเด่นในเรื่ องของการนาแสงธรรมชาติ เข้ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมนั้นถือว่าเป็ น
จุดเด่นของ การออกแบบ คริ สต์ศาสนสถาน อาจเป็ นเพราะ การใช้แสงนั้นทาให้เรารู้สึกได้วา่ เราได้
สัมผัส หรื อ ติดต่อกับพระเจ้า ผ่านทางแสงเหล่านั้น ซึ่ งผลของการออกแบบธรรมให้ พฤติกรรม
มนุษย์น้ นั ต้องมองไปบนฟ้ า ซึ่ งคล้ายกับการอ้อนวอนพระผูเ้ ป็ นเจ้า ในลักษณะที่เป็ นคาสอนของ
ศาสนาคริ สต์น้ นั เอง ซึ่ งภายหลังนั้นรู ปแบบของ อาคารได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่ได้มีลกั ษณะเฉพาะ
อีกต่อไปแต่ไปให้ความสาคัญกับแสงที่จะเกิดขึ้น และพฤติกรรมมนุษย์มากกว่าทาให้ คริ สตศาสน
สถานนั้นรู ปแบบไม่ชดั เจนอีกต่อไปเหลือไว้เพียง ลักษณะจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นกับการสื่ อสารกับ
ศาสนา

ภาพที่ 22 ลักษณะของโบสถ์คริ สเตียนที่ไม่ได้อิงรู ปแบบจากเดิม
ศาสนาอิสลาม
สถานที่ซ่ ึงมีความสาคัญของชาวมุสลิม
The holy mosque , mecca , saudiarabia
เป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ประกอบพิธีฮจั ญ์ในแต่ละปี
มุสลิมไม่ได้ทาความเคารพก้อนหิ น แต่เป็ นกิจกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการพบปะร่ วมกันลักษณะ
ทางสถาปั ตยกรรม ถูกเปลี่ยนแปลงหลายสมัยเป็ นรู ปแบบทางอารยธรรม มากกว่าเป็ นรู ปแบบ
เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 23 : The holy mosque (ซ้าย) และ The house of prophet mosque (ขวา)
The house of prophet mosque ,medina
เป็ นมัสยิดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในหลายสมัยจากบ้านของศาสดามูฮมั มัดซึ่งเดิม
มีลกั ษณะเป็ น courthouse ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็ นเรื่ องของวัฒนธรรมมากกว่ารู ปแบบทาง
ศาสนา แต่ลกั ษณะ court ในมัสยิด อาจมีจุดเริ่ มที่นี่
ลักษณะร่ วมกันของมัสยิดในพืน้ ทีต่ ่ างๆ
The decoration by calligraphy ด้วยการที่อิสลามไม่มี symbolic ใดแทนสิ่ งใด การ
ตกแต่งภายในมัสยิด จึงเป็ นการตกแต่ง ด้วยข้อความจากคัมภีร์อลั กรุ อานแต่รูปแบบของตัวอักษรจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
The application of geometry การประยุกต์ หรื อ tranformation ของรู ปทรงเรขาคณิ ตเป็ น
สิ่ งที่พบได้บ่อยในงานสถาปั ตยกรรมอาหรับ ทั้งลวดลาย รู ปทรง
Regional character character ที่ต่างกันในพื้นที่เป็ นสิ่ งที่สังเกตุได้ ไม่จาเป็ นที่ทุกพื้นที่
จะต้องมีมสั ยิดในรู ปแบบเดียวกันคือ dome + archs เพราะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน
The direction of the holy mosque อิสลามมีขอ้ บังคับสาหรับการละหมาดให้หนั หน้าไป
ทาง the holy mosque มัสยิดทัว่ โลกจึงมีแนวแกนที่ช้ ีมายังสถานที่น้ ีเหมือนกันหมด
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ภาพที่ 24 ลักษณะองค์ประกอบของมัสยิดที่เป็ นเอกลักษณ์
อาคารทางศาสนาที่ได้ศึกษามานั้น ส่ วนใหญ่แล้วรู ปแบบและลักษณะทางกายภาพจะมี
ความแตกต่างค่อนข้างชัดเจน ตามลักษณะวิถีชีวติ วัฒนธรรม การเมือง หรื อ ศิลปะ ในบริ เวณนั้นๆ
และจะแตกต่างกันในวิธีการที่จะนาเสนอวิธีการสื่ อสารเรื่ องราวของศาสนาของตนเอง ทาให้ตวั
สถาปั ตยกรรมนั้นนอกจากทาหน้าที่ห่อหุม้ หรื อ โอบล้อมเพื่อให้เกิด กิจกรรมแล้ว สถาปัตยกรรม
จาพวกศาสนสถานนั้นยังคงต้องทาหน้าที่ในการช่วยให้ เรื่ องราวที่ถ่ายทอดออกมา ไม่วา่ จะเป็ น
ธรรมชาติ หรื อ รู ปเคารพ กิจกรรมต่างๆให้มีความชัดเจนและสอดคล้องมากขึ้น ตามลักษณะของ
ศาสนาที่ตนเองเคารพ หรื อ ศรัทธา

บทที่ 4
การศึกษาการออกแบบพุทธสถาน
ในบทนี้จะทาการศึกษาการออกแบบพุทธสถานต่างๆ ผ่านทางกรณี ศึกษาที่ได้ทาการ
เลือกมาจากลักษณะแนวคิดในการเริ่ มต้นในการออกแบบ ซึ่ งทาให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีความ
แตกต่างกัน ซึ่ งมีความน่าสนใจในการศึกษา โดยแบ่งลักษณะการศึกษาออกเป็ นดังนี้
1.วัดพุทธโคดม (เพื่อศึกษาการออกแบบที่เปลี่ยนลักษณะทางกายภาพ)
2.วัดสวนโมกข์ (เพื่อศึกษาการออกแบบที่เน้นความหมายของพื้นที่)
3.วัดในห้าง (เพื่อการศึกษาการออกแบบ ที่มีความขัดแย้งของกิจกรรม)
วัดพุทธโคดม
แรงบันดาลใจที่เกิดจากความศรัทธา และ ความต้องการที่จะสร้างกุฏิให้กบั หลานที่กาลัง
บวชอยู่ จึงทาให้เกิดการสร้างงานสถาปัตยกรรมนี้ข้ ึนมา โดยรู ปแบบนั้นมีความแตกต่างกับที่อื่น
อย่างชัดเจน โดยตอบคาถามในแง่ของความพอเพียง อันเป็ นลักษณะที่ชดั เจนของ หลักคาสอนของ
ศาสนาพุทธ และ ในอีกแง่หนึ่งก็มีความนอบน้อมถ่อมตน ต่อธรรมชาติที่มีมาอยูก่ ่อนแล้ว เหมาะแก่
การศึกษา และ ปฏิบตั ิธรรมเป็ นอย่างยิง่
การออกแบบในโครงการนี้เริ่ มต้นประกอบไปด้วย การออกแบบ กลุ่มกุฏิสงฆ์ พื้นที่
สาหรับการศึกษาธรรม และ พื้นที่ประกอบสมาธิ โดยการรออกแบบที่ตอบรับกับการใช้
ชีวติ ประจาวันและ สมดุลกับธรรมชาติ โดยที่ไม่จาเป็ นต้องใช้แสงประดิษฐ์ใดๆภายในอาคารภายใน
เวลากลางวัน สื่ อสารหลักการในการดารงชีวิต เป็ นอยูเ่ รี ยบง่าย ไม่วนุ่ วาย ไม่ตอ้ งครอบครองสิ่ งใด
และ พึ่งพาธรรมชาติ
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ภาพที่ 25 บริ เวณ กุฎิ วัดพุทธโคดม การออกแบบที่แสดงออกถึงความพอเพียง
ส่ วนการออกแบบในส่ วนต่อมาคือ หอไตร ซึ่ งลักษณะภายนอกดูคล้ายเหมือนอาคารใน
ยุคสมัยใหม่แต่แท้จริ งแล้วได้ออกแบบภายใต้ขอ้ กาหนดของศาสนาพุทธทุกอย่าง การนาน้ ามาใช้
ล้อมรอบอาคารเหมือนดัง่ ในสมัยโบราณเพื่อป้ องกัน แมลงที่จะเข้ามาทาลายหนังสื อ หรื อสิ่ งของ
แล้วยังช่วยในการทาให้อาคารมีความเย็นสบาย และการระบายอากาศ เพื่อช่วยให้การศึกษาธรรม
เป็ นไปได้อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น
อาคารสุ ดท้ายคือ การปรับปรุ งอาคารเก่าให้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ โดยมิได้ต้ งั ใจจะให้เป็ น
พิพิธภัณฑ์ ที่เอาไว้จดั วางสิ่ งของแสดงโชว์ แต่จะเอาไว้เพื่อถ่ายทอด ความรู้ และ ปัญญาต่างๆ โดยที่
สามารถทากิจกรรมอื่นๆได้ โดยยังคงแสดงถึงความเรี ยบง่ายภายใต้การสอดแทรกความรู้ควบคู่กนั
ไป

ภาพที่ 26 ส่ วนของพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นการปรับปรุ งอาคารเดิม
การออกแบบในวัดพุทธโคดมนี้ค่อนข้างมีความประสบความสาเร็ จและเป็ นที่ยอมรับต่อ
บุคคลทัว่ ไปที่ได้พบเห็นหรื อใช้งาน ไม่วา่ จะเป็ นตัวของพระสงฆ์เอง หรื อ พุทธศาสนิกชนที่มาทา
กิจกรรมภายในวัด การสื่ อสารหลักธรรม ของการปล่อยวางไม่ครอบครองหรื อ ควบคุม สิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง อันเป็ นหัวใจหลักของศาสนาพุทธ การแสดงให้เห็นวิถีการใช้ชีวติ ที่เรี ยบง่ายของพระสงฆ์ เป็ น
การส่ งเสริ มพุทธศาสนาในอีกทางหนึ่ง ในแง่สถาปัตยกรรมก็มีการออกแบบลงตัวเป็ นอย่างมาก การ
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ลดทอนองค์ประกอบตกแต่งออกไป เหลือ เพียง ตัวอาคารและสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีอยูต่ ่อแต่
เดิม แต่มิได้ทาให้ภาพของอาคารทางศาสนาลดน้อยลงไปเลย

ภาพที่ 27 ลายเส้นของสถาปนิกแสดงแนวคิดในการออกแบบ
วัดสวนโมกขพลาราม
สวนโมกข์น้ นั มีเนื้ อที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น สามารถกล่าวได้วา่
สวนโมกข์แบ่งเป็ นเขตใหญ่ๆ ได้ 1 เขต ตามสถานที่ต้ งั คือ ฝั่งสวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ าไหล)
และฝั่งสวนโมกข์นานาชาติ 2 เขตนี้ต้ งั อยูค่ นละฝั่งถนน ทางหลวงหมายเลข 41
ฝั่งวัดธารนา้ ไหล เป็ นที่ที่ท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านอาจารย์ได้ยา้ ยจากสวนโมกข์แห่ง
แรกที่พุมเรี ยงมาอยูท่ ี่ปัจจุบนั เมื่อ พ.ศ. 2487 มีเนื้อที่ 310 ไร่ มีเขาพุทธทอง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์
ธรรมชาติ เป็ นศูนย์กลาง ในเขตวัดธารน้ าไหลนี้ ยังมีลานหินโค้ง สระนาฬิเก โรงมหรสพทาง
วิญญาณ ศาลาธรรมโฆษณ์ กุฏิท่านพุทธทาส ที่พกั สงฆ์ ที่พกั อุบาสก อุบาสิ กาทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติที่มาอาศัยศึกษาปฏิบตั ิธรรม ที่หน้าวัดธารน้ าไหลนี้ มี อาคารธรรมทาน สู ง 3 ชั้น ไม่ได้
ทาสี ตั้งอยู่ (นอกรั้ววัด) เป็ นที่ต้ งั ของคณะธรรมทาน ธรรมทานมูลนิธิ หนังสื อพิมพ์พุทธสาสนา
กองตาราคณะธรรมทาน มูลนิธิพุทธทาส และศูนย์หนังสื อและสื่ อธรรมะต่างๆ ธรรมทานมูลนิธิเป็ น
นิติบุคคล ทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานทุกๆ ด้านของสวนโมกขพลาราม (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ซึ่งรวมถึง
การสนับสนุนการจัดการอบรมปฏิบตั ิธรรมทั้งหมดด้วย
ฝั่งสวนโมกข์ นานาชาติ เป็ นเขตที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสร้างขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งต่างหาก
จากฝั่งวัดธาร น้ าไหล คืออยูค่ นละฟากถนน ลึกเข้าไปจากทางหลวงประมาณกิโลเมตรเศษ เปิ ดใช้
เมื่อ พ.ศ. 2531เพื่อสนองปณิ ธานของท่าน 3 ประการ คือ
1. เพื่อให้สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน
2. เป็ นสถานที่ทาความเข้าใจและร่ วมมือกันระหว่างศาสนา
3. เป็ นสถานที่ทาให้โลกหลุดพ้นจากอานาจวัตถุ
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ภาพที่ 28 ท่านพุทธทาสภิกขุ ผูร้ ิ เริ่ มโครงการสวนโมกข์
ด้วย วัตถุประสงค์ดงั กล่าว การพัฒนาสถานที่และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ จึงมุ่งให้ผปู้ ฏิบตั ิ
ธรรมได้สัมผัสความร่ มรื่ นสงบสงัดของธรรมชาติ ปลอดจากการรบกวน ให้มีโอกาสใคร่ ครวญ
ธรรมได้อย่างเต็มที่ สาหรับผูท้ ี่มีความตั้งใจฝึ กฝนอบรม ตนอย่างจริ งจัง เนื้อที่ฝ่ังนี้รวมกัน ประมาณ
200 ไร่ แบ่งได้เป็ นเขตย่อยๆ 3 เขตคือ ธรรมาศรมนานาชาติ เป็ นศูนย์อบรมทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัย เนื้ อที่ประมาณ 60 ไร่ ธรรมาศรมธรรมทูต เป็ นเขตที่รักษาความเป็ นป่ า
เอาไว้ สาหรับฝึ กพระธรรมทูตชาวต่างชาติ เนื้ อที่ประมาณ 100 ไร่ ธรรมาศรมธรรมมาตา เป็ นเขตที่
จัดให้มีการฝึ กฝนอบรมธรรมะสาหรับเพศหญิงโดยเฉพาะ เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่

ภาพที่ 29 ลักษณะของโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่ไม่มีอาคารปกคลุม
สวนโมกข์น้ นั ถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่งของวัดธารน้ าไหล ที่ถูกสร้างและก่อตั้งขึ้นจากพระ
พุทธทาส รู ปแบบของตัวสถาปั ตยกรรมนั้น ไม่ได้ยดึ ติดกับรู ปแบบเดิม เพียงแต่นาแนวความคิดให้
เป็ นพื้นที่ที่เอื้ออานวยต่อการศึกษาธรรม โดยใช้ลกั ษณะของความเป็ นสวนธรรมชาติใกล้เคียง
สวนสาธารณะที่นามาซึ่ งความร่ มเย็นและชุ่มชื้น ไม่มีลกั ษณะของอาคารทางศาสนารู ปแบบเดิมๆให้
เห็นชัดเจนแต่ไปเพิ่มกับการสร้างสรรค์พ้นื ที่ที่สื่ออารมณ์และเน้นความหมายของหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนาเหมือนลักษณะที่เป็ นต้นกาเนิดของการสร้างวัดภายในสมัยก่อน และอีกนัยยะหนึ่ง
คือการทาให้มีความเป็ นสากลมากขึ้น โดยรอบพื้นที่มีการซ่อนปริ ศนาธรรมไว้ตามจุดต่างๆ ทาให้
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การมาที่สวนโมกข์น้ นั ไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะผูท้ ี่ตอ้ งการมาวัดหรื อ มาเพื่อศึกษาธรรมมะเท่านั้นยังมี
ผูท้ ี่มาชื่นชมความงามของสวนและ ปฏิมากรรมต่างๆ และ ในอีกแง่หนึ่งก็คือการเรี ยนรู้พระธรรม
คาสั่งสอนไปด้วยในอีกทางหนึ่งโดยไม่ได้จากัดถึงความแตกต่างของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอื่นๆ

ภาพที่ 30 โรงมหรสพทางวิญญาณ และปริ ศนาธรรม
วัดภายในห้ าง
จริ งๆแล้วเราไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มปากว่านี่เป็ นวัดหรื อ เป็ นพุทธสถาน ในแง่หนึ่งเรา
อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น พื้นที่ในการประกอบกิจกรรมของชาวพุทธเพียงเท่านั้น การเปิ ดโอกาสให้
กิจกรรมภายในวัดนั้นมาปรากฏภายในห้าง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทาบุญ หรื อ สักการะสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ โดยที่ไม่จาเป็ นต้องไปวัดอีกต่อไป โดยวิธีการนาเอาพระพุทธรู ป หรื อ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่มี
ความโด่งดัง หรื อ มีชื่อเสี ยง โดยอาจจะนามาจริ งๆ หรื อ จาลองมาไว้ เพื่อเป็ นการดึงดูดคนให้เค้ามา
เพื่อทาให้เกิดกิจกรรม
หากเรามองในแง่ของการทดลองเพื่อจะดูผลลัพธ์วา่ สามารถทาให้คนที่ไม่ค่อยได้เข้าวัด
นั้น ได้รู้สึกเหมือนได้ไปวัดจริ งๆก็คงจะประสบความสาเร็ จ แต่มองโดยภาพรวมแล้วก็จะเกิดคาถาม
ถึงความเหมาะสมในการนาเอาสองสิ่ งที่มีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน คือ พระพุทธรู ป หรื อ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของศาสนาพุทธ โดยหลักใหญ่ควรจะพึงพอใจอยูใ่ นความสงบ เรี ยบง่าน
ไม่ได้สอนให้เกิดความพึงใจในวัตถุนิยม เมื่อมาอยูใ่ นพื้นที่ของห้างจึงทาให้เกิดความขัดแย้งชัดเจน
และอีกสิ่ งหนึ่งคือ การที่นาเอาแต่พระพุทธรู ป หรื อ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆมาเท่านั้น ไม่ได้เอา แก่นแท้
ของวัดมาด้วย จึงถูกมองว่าเป็ นเพียงธุรกิจ และเป็ นการมอมเมาประชาชนเท่านั้น
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การที่การซ้อนทับของกิจกรรมที่แตกต่างกันในลักษณะนี้ ทาให้
กลุ่มคนทีเข้ามาใช้สอยนั้นมีจานวนและความหลากหลายมากขึ้นซึ่ งอาจจะเป็ นผลพลอยได้จากสิ่ งนี้
เราจะมีวธิ ี การอย่างไร เพื่อทาให้ความขัดแย้งนี้เกิดประโยชน์อย่างที่กล่าวมาในขณะเดียวกันก็ตอบ
ความหมายในแง่ของศาสสถานอีกด้วย
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การศึกษาแนวทางการออกแบบจากกรณี ศึกษาที่ได้กล่าวมานั้นพบว่าวิธีการ ที่แตกต่าง
กันนาเราไปสู่ การออกแบบที่แตกต่างกันไม่วา่ จะเป็ นผลลัพธ์ หรื อ ภาพรวมที่ออกมา ซึ่ งแต่ละ
วิธีการนั้นก็จะมีขอ้ เด่นและข้อด้อยต่างกันไป ในขั้นต้นเราอาจจะตั้งสมมุติฐานได้วา่ การออกแบบ
วัดนั้นนอกจากความเป็ นประเพณี วฒั นธรรม ที่ตอ้ งคานึงเป็ นหลักใหญ่แล้ว ในอีกประเด็นที่สาคัญ
นั้นน่าจะเป็ นการปรับตัวเข้าสู่ สังคมวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นด้วยอีกต่างหาก ซึ่ งอาจจะดีในแง่หนึ่ง
แต่ก็ประสบกับปั ญหาในอีกทางหนึ่งซึ่ งสิ่ งทีดีที่สุดนั้นก็คงอาจจะต้องทาให้เราย้อนกับไป สู่
หลักธรรมอันสาคัญของพุทธศาสนา คือ การเลือกเดินในทางที่ไม่เคร่ งจนเกินไป หรื อ เดินบน
เส้นทางที่หย่อนยานจนเกินพอดี การเดินในทางสายกลางนั้นแหละดีที่สุด

ภาพที่ 31 : การจาลองพื้นที่ภายในวัดเข้ามาสู่ ตวั ห้าง

บทที่ 5
การออกแบบโครงการ

การทดลองความสั มพันธ์ ขององค์ ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัด กับ มนุษย์
คาถามที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษาเพื่อจะหาคาตอบว่าอะไรคือสิ่ งที่เป็ นแก่นแท้ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทวัด ความจริ งแล้ว สิ่ งใดที่สาคัญที่สุด อาทิเช่น ลักษณะองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรม บรรยากาศภายในอาคาร กิจกรรม เป็ นต้น
ในขั้นต้นของบทนี้เป็ นการออกแบบ และ ทดลองในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมกับการรับรู้ของมนุษย์ผา่ นทางการวิเคราะห์ และ ประเมินผลจากตัว
ผูว้ ิจยั เอง ภายใต้ขอ้ กาหนดที่นามาใช้พิจารณา เช่ น ลักษณะทางกายภาพของหลังคา ลักษณะของ
รู ปทรงอาคาร ช่ องแสงของอาคาร และ ฐานอาคาร เป็ นต้น เพื่อทดสอบว่าในการทางานของแต่ละ
อย่างนั้นมีผลลัพธ์ต่อความรู ้สึกและการจดจาอย่างไร ในแง่ของความเป็ นอาคารพุทธสถาน และสิ่ ง
ใดเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อผูใ้ ช้สอยมากกว่ากัน โดยมุ่งเน้นไปที่ พระอุโบสถ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของวัด
การทดลองการออกแบบจากลักษณะทางกายภาพของโบสถ์
โดยทาการจาแนกออกโดยเอาลักษณะที่เด่นและสาคัญออกมาทาการวิเคราะห์เพื่อหา
ผลลัพธ์ต่อไป โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
1. ลักษณะของหลังคา
2. ลักษณะของตัวอาคาร
3. ลักษณะของช่องแสง
4. ลักษณะของฐานอาคาร
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1.ลักษณะของหลังคา
องศาของหลังคา(ความลาดเอียง)
0 องศา ในกรณี ที่ไม่มีความลาดเอียงหรื อ มีความลาดเอียงน้อยมากนั้นสะท้อนภาพของ
ความเป็ นอาคารทางพุทธศาสนาน้อยมาก ซึ่ งอักปัจจัยหนึ่ งคือ การที่ดูไม่สง่าและไม่สามารถเห็นได้
ในระยะที่ห่างออกไป
30 องศา – 60 องศา องศาหรื อความลาดเอียงในระดับนี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อผูพ้ บเห็นเป็ นอย่างมาก เพราะสะท้อนภาพความเป็ นอาคารทางศาสนา และ สามารถ
ทางานร่ วมกับสี ของหลังคาได้อย่างชัดเจน อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับสัญชาตญาณ และความเคย
ชินในการรับรู้ภาพเดิม
60 องศาขึน้ ไป ลักษณะโดยรวมมีความเป็ นอาคารทางพุทธสถานน้อยลงแต่มีความเป็ น
ศาสนสถานมากขึ้นโดยมีลกั ษณะไปพ้องกับ อาคารโบสถ์โกธิคในศาสนา คริ สต์
หลังคาของอุโบสถนั้น เมื่อเราตัดประเด็นขององค์ประกอบตกแต่งออกไปและเลือก
พิจารณาจากหลังคา ผ่านทางความลาดเอียงของหลังคาแล้ว สิ่ งที่ส่งผลต่อเราในการรับรู้น้ นั ส่ วนมาก
นั้นเกิดจากคามเคยชินและ หวังผลในระยะที่ไกลออกไปจึงทาให้องศาของความลาดเอียงและสี ของ
หลังคา เป็ นองค์ประกอบที่นิยมนามาใช้ในการออกแบบอุโบสถอยูเ่ สมอๆ
ความสมดุล
ให้ความรู ้สึกและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกน้อย แต่ลดทอนความสง่าและมัน่ คงไปจาก
รู ปแบบในปกติเดิม
การซ้ อนชั้นหลังคา
เป็ นวิธีการลดทอนความใหญ่และโตของหลังคา ซึ่ งปัจจัยหนึ่งมาจากลักษณะอาคารที่
ใหญ่ดว้ ยไม่ส่งผลเท่าไหร่ นกั ต่อความรู้สึกในการออกแบบในปัจจุบนั
สี ของหลังคา
สี โทนร้อนมักจะถูกนามาใช้กบั สี คู่ตรงข้ามในการออกแบบ ซึ่งหลักการเดิมในการใช้สี
เหล่านี้เพื่อจะป้ องกันนกที่จะมาเกาะที่หลังคา และ ทาให้เห็นเด่นชัดในระยะที่ไกลออกไป จนทาให้
สี บางสี เมื่อจับคู่กนั แล้วมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย
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ชายคาหลังคา
มีผลในแง่ของความคุน้ เคยหากไม่มี ทาให้นึกถึงอาคารในยุคสมัยใหม่มากกว่า และ
น่าจะเป็ นเหตุผลในแง่ของการใช้งาน มากกว่าที่จะเป็ นระเบียบวิธีที่สืบต่อกันมา
จากการศึกษาแบบทดลองเรื่ องลักษณะของหลังคานั้น ทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถรับรู้ได้วา่
หลังคานั้นเป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อความรู้สึกในแง่ของการสื่ อสารความเป็ นพุทธสถานต่อผูพ้ บ
เห็นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยหัวข้อขององศาหลังคานั้นเป็ นประเด็นที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบ
แล้วเห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน โดยที่เราสามารถสังเกตได้จากองศาหลังคาที่
เปลี่ยนไป และนาเราไปสู่ การตั้งข้อสังเกตระหว่างตัวเลขที่เหมาะสมนั้น ตัวหลังคาจะสามารถ
ทางานร่ วมกับองค์ประกอบตกแต่งต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งแตกต่างกับการศึกษา ภายใต้
แบบทดลองอื่น เช่น การซ้อนชั้น หรื อ การมีไม่มีชายคา เป็ นต้น ที่ไม่ได้มีผลในประเด็นของการ
สื่ อสารในเชิงความรู้สึก หรื อ สัญลักษณ์ใดมากเท่าที่ควร จึงสามารถลดทอน หรื อ เปลี่ยนแปลงได้
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แผนภูมิ 1 แสดงความทดลองเรื่ องขององศาหลังคา และการซ้อนทับ
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แผนภูมิ 2 แสดงการทดลองเรื่ องความสมมาตร และ ชายคา ของหลังคา
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการทดลองเรื่ องผลจากสี ของหลังคา
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2.ลักษณะของตัวอาคาร
อาคารรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เป็ นลักษณะของรู ปทรงมาตรฐานและมีความคุน้ เคยมาก
ที่สุด เพราะลักษณะของตัวอาคารเมื่อ ทางานกับ รู ปทรงของหลังคาแล้วจะมีความงดงามและลงตัว
เป็ นที่สุด หากกล่าวถึงลักษณะที่เป็ นการใช้งานด้านในนั้น ก็จะพบว่าด้วยลักษณะของอาคารที่เป็ น
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสนั้น ได้ช่วยส่ งเสริ มให้องค์พระประธานมีความเด่นขึ้น ในลักษณะของมุมมองแบบ
ทัศนียภาพ(perspective) ทาให้เมื่อผูใ้ ช้สอยนั้นเข้าไปใช้งานจะเกิดความเป็ นสมาธิจดจ่ออยูก่ บั องค์
พระประธาน โดยจะทาให้เกิดความสงบภายในทันที
อาคารรู ปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ในรู ปแบบของทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสนั้นในแง่ของความรู้สึก
เราอาจกล่าวได้วา่ ใกล้เคียงกับรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า แต่เมื่อพิจารณาลงไปแล้วจะพบว่าระยะของการ
เน้นเพื่อใช้องค์พระประธานนั้นให้เป็ นจุดเด่นของผังนั้นกับลดลงไป อาจจะเป็ นเพราะระยะที่เท่ากัน
จนเกินไป และเส้นนาสายตาที่เน้นองค์พระประธานนั้นกลับไม่ได้ช่วยให้เด่นชัดขึ้น
อาคารรู ปทรงสามเหลีย่ ม โดยรวมแล้วลักษณะภายนอกที่เป็ นรู ปทรงที่ค่อนข้างมีความ
เฉพาะตัวมากจึงไม่นิยมนามาออกแบบเป็ นอาคารพุทธสถาน และเมื่อพิจารณาจากภายพื้นที่ใช้สอย
ภายในแล้ว การออกแบบที่จะทาให้ศูนย์กลางของผัง นั้นสัมพันธ์กบั การใช้งานอย่างเหมาะสมนั้น
กระทาได้โดยลาบากโดยที่รูปทรงอาคารนั้นมีความซับซ้อนในเรื่ องของเหลี่ยมและมุม จาก
ประโยชน์ที่ได้มาน้อยนิดจึงไม่นิยมและคิดว่าเหมาะสมในการออกแบบพุทธสถาน
อาคารรู ปทรงวงกลม สาหรับรู ปทรงที่มีลกั ษณะวงกลมนั้นถ้าพิจารณาจากการมองทาง
กายภาพภายนอกแล้วจะพบว่าไม่คุน้ เคยและ ประหลาดตา ส่ วนหนึ่งที่ไม่นิยมทาเป็ นรู ปทรงลักษณะ
นี้น้ นั อาจจะเป็ นเพราะว่ารู ปแบบของหลังคานั้นไม่สามารถสร้างความลงตัวให้กบั ลักษณะรู ปทรง
อาคารแบบนี้ได้ ทาให้การสื่ อสารในเรื่ องของความเป็ นวัดนั้นไม่ชดั เจนเท่าที่ควร แต่ในทางกลับกัน
หากเราพิจารณาจากพื้นที่ที่เกิดขึ้นภายในอาคารแล้วจะพบว่า เมื่อนาเอาองค์พระประธานไว้ตรง
กลางเพื่อเป็ นองค์ประธานของผังแล้ว ภาพของความศักดิ์สิทธ์ และความเป็ นศาสนสถานชัดเจนมาก
ขึ้นโดยที่สามารถจินตนาการถึงการที่ไม่จาเป็ นต้องใช้การสื่ อสารเป็ นองค์พระประธานโดยตรงอีก
ต่อไป โดยความรู ้สึกที่ถูกบังคับให้ทุกสิ่ งทุกอย่างถูกดึงเข้าสู่ ศุนย์กลางนี้ก็ทาให้เกิดความเป็ นสมาธิ
และ สื่ อสารในความเป็ นศาสนสถาน ในแบบสากลขึ้นด้วย
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อาคารรู ปทรงแปดเหลีย่ ม ลักษณะโดยรวมของรู ปทรงแบบนี้จะคล้ายกับรู ปทรงวงกลม
และสี่ เหลี่ยมจัตุรัสรวมกัน แต่ทางกายภาพนั้นสามารถออกแบบให้หลังคาจัว่ นั้นให้ลงกับรู ปแบบ
อาคารทรงนี้ได้ แต่ก็ไม่เป็ นที่นิยมและไม่คุน้ ตาและ หากเมื่อเราพิจารณาจากพื้นที่ภายในแล้วเราจะ
สามารถรับรู ้ความเป็ นศูนย์กลางจากผังในลักษณะนี้ได้ แต่จะถูกลดทอนความต่อเนื่องของความรู้สึก
โดยเส้นที่แบ่งมุมในแต่ละมุมออกจากกันทาให้ความเป็ นสมาธิน้ นั ขาดความต่อเนื่อง

แผนภูมิ ที่ 4 แสดงการทดลองความสัมพันธ์ของอาครกับสัดส่ วนมนุษย์
ลักษณะที่นิยมใช้มากที่สุดคือ รู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หรื อ สี่ เหลี่ยมจัตุรัส ตามลาดับ โดย
เหตุ ที่ รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้า นั้น ถู ก นิ ย มเลื อ กน ามาออกแบบมากที่ สุ ด เป็ นเพราะมี ล ัก ษณะที่
สอดคล้องกับการออกแบบหลังคา โดยที่อาคารรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสมีความนิยมน้อยกว่าส่ วนหนึ่ งก็มา
จากประเด็นนี้เอง และ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์พระประธาน กับ ผูใ้ ช้
สอย โดยที่ รู ป ทรงอาคารนั้น เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ก ารรั บ รู้ น้ ัน สมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น โดยที่ รู ป ทรง
สี่ เหลี่ยมผืนผ้านั้นทาให้ภาพขององค์พระประธานนั้นดูสง่า และ เป็ นศูนย์รวมของผัง(ตามลักษณะ
ของภาพทัศนี ยภาพ) ซึ่ งในจุดนี้ อาคารรู ปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส รู ปทรงแปดเหลี่ยม รู ปทรงวงกลม ก็
สามารถสร้างประสบการณ์ต่อผูใ้ ช้สอยในลักษณะนี้ได้ แต่ภาพของความสง่างาม และ ระยะระหว่าง
ผูใ้ ช้สอยกับองค์พระประธานนั้น จะมีความสมบูรณ์น้อยลง อันเนื่ องจากว่าภาพของการเดินเข้าหา
องค์พระประธาน และ มุมมองจากด้านหลังซึ่ งทาให้การรับรู้น้ นั ไม่ดีเท่าแบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเหตุ
นี้ รูปทรงสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสน่ าจะเป็ นคาตอบที่ดีที่สุด ซึ่ งถ้าหากต้องใช้รูปทรง หรื อ ลักษณะอื่นๆแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้สอย กับ องค์พระประธานนั้นก็เป็ นอีกหนึ่งกรณี ที่ควรนามาพิจารณา
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แผนภูมิ ที่ 5 แสดงการทดลองผลจากการเปลี่ยนแปลงจากรู ปทรงที่ส่งผล กับ พื้นที่(space) ภายใน
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แผนภูมิที่ 6 แสดงการทดลองผลจากการเปลี่ยนแปลงจากรู ปทรงที่ส่งผล กับ พื้นที่(space) ภายใน 2
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ลักษณะของช่ องแสง
รู ปแบบของช่ องเปิ ด ถ้าพิจารณาจากรู ปแบบที่ผา่ นมาในการออกแบบพุทธสถานแล้วนั้น
จะพบว่ารู ปแบบส่ วนใหญ่ที่เราเห็นนั้นคือ รู ปแบบที่เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามากที่สุด อาจมีเพียงสี่ เหลี่ยม
จัตุรัสและ วงกลมบ้างแต่นอ้ ยมาก ซึ่ งเราคุน้ เคยกับรู ปทรงในลักษณะนี้มาก จึงทาให้เกิดความยากใน
การเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อลองทาการทดลองกับรู ปทรงอื่นแล้ว แม้จะเป็ นรู ปทรงที่เป็ นเรขาคณิ ต
แบบง่ายก็ตามก็รู้สึกว่า แปลกแยกและไม่เข้ากัน แต่หากเมื่อพิจารณาจากลักษณะของแสงที่ผา่ นช่อง
เปิ ดในลักษณะต่างๆเข้ามาสู่ ภายในอาคารพบว่า ในแง่ของความรู้สึกนั้นแถบไม่แตกต่างกัน อาจเกิด
จากที่อาคารแบบ พุทธสถานนั้นไม่ได้เน้นเรื่ องประเด็นของคุณภาพแสงที่เข้าสู่ ภายในอาคาร แต่ไป
เน้นแสงที่ส่องสะท้อนมาจากสี ทองจากองค์พระพุทธรู ปมากว่า และ ในเรื่ องของการระบายอากาศ
ระบายลม
จังหวะในการเจาะช่ องเปิ ด โดยการทดลองเจาะช่องเปิ ดในลักษณะต่างๆกัน โดยได้
ผลลัพธ์ดงั นี้คือ หากเราเปลี่ยนแปลงการเจาะโดยที่รูปแบบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป จะทาให้
ความรู ้สึกในแง่ที่เป็ นพุทธสถานนั้นหมดไป และเมื่อ สร้างจังหวะ และ ระดับของตาแหน่งช่องเปิ ด
ที่ต่างกันไป ทาให้พบว่า การใช้จงั หวะที่เท่ากันพอดี และการทาซ้ านั้นเป็ นวิธีการที่สื่อสารได้ดีที่สุด
ในแง่ของความรู ้สึก เพราะนาเราไปสู่ ความรู้สึกที่เป็ นทางการ เป็ นอาคารที่ เรี ยบง่าย ไม่ตอ้ งการ
ความซับซ้อนใดๆ ผ่านทางความง่ายของของรู ปทรงและจังหวะ ที่เรารับรู้

แผนภูมิที่ 7 การทดลองคุณภาพของแสงที่เกิดจากช่องเปิ ดรู ปแบบต่างๆ
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แผนภูมิที่ 8 การทดลองเกี่ยวกับช่องเปิ ดในเรื่ องของจังหวะ และ ลักษณะของช่องแสง
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ลักษณะของฐานอาคาร
ถ้าพิจารณาจากเรื่ องของ สุ นทรี ยภาพของอาคารนั้นคือได้วา่ การมีองค์ประกอบของฐาน
นั้นทาให้ความสวยงามนั้นลงตัวมากขึ้น ซึ่ งด้วยอาคารที่มีขนาดใหญ่มากกว่าปกติแล้วหากไม่มีฐาน
อาคารนั้นจะทาให้มีความรู ้สึกราวกับว่าอาคารนั้นจมลงสู่ ดินขาดความสง่าและ มัน่ คง เมื่อทาการ
ทดลองเพื่อทดสอบเรื่ องเกี่ยวกับลักษณะของรู ปแบบของฐาน(ฐานบัว)
โดยใช้การลดทอนลงไปทีละขั้น ทาให้เราเห็นว่ารู ปแบบของฐานนั้นสื่ อสารในความ
เป็ นศิลปะไทยมากกว่าคือ เมื่อลดทอนลายละเอียดลงไปทีละขั้นตอนจะทาให้ภาพของศิลปะไทยนั้น
หายตามไปด้วย แต่ความเป็ นศาสนสถานนั้นยังคงมีอยูต่ ามลักษณะของฐานอยู่ โดยเพิ่มการทดลอง
ในแง่ของการเพิ่มขนาดสัดส่ วน เพื่อให้ตอบรับกับการใช้งานมากขึ้นทาให้เราพบว่า ภาพที่ได้
ออกมานั้นไม่มีความเป็ น พุทธสถานอีกต่อไป
อีกวิธีการหนึ่งคือ การทาให้ฐานอาคารนั้นมีลกั ษณะที่มีความเบา โปร่ งมากขึ้นนั้นก็
สะท้อนภาพเดียวกันกับการทดลองที่ผา่ นมาคือ รู ปแบบนั้นไม่จาเป็ นต้องซับซ้อนหรื อลาดละเอียด
มากก็ได้เพียงแต่ทาหน้าที่ยกอาคาร และ แสดงความเป็ นฐานออกมาอย่างชัดเจนก็จะสะท้อนภาพ
ของอาคารทางศาสนาได้ในระดับหนึ่ง

แผนภูมิที่ 9 การทดลองที่แสดงลักษณะของการลดทอนองค์ประกอบของฐาน
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แผนภูมิ 10 การทดลองที่ลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงฐานในรู ปแบบต่างๆ
จากการทดลองต่างๆที่ผา่ นมาโดยวิธีการต่างๆผ่านทางองค์ประกอบของพระอุโบสถ
ผ่านทางหลังคารู ปทรง ลักษณะช่ องเปิ ดหรื อ ฐานอาคารนั้นทาให้เราได้เห็ นถึ ง ผลกระทบ และ
จุ ด มุ่ ง หมายในการออกแบบซึ่ งในส่ ว นแรกเราอาจจะพูด ได้ว่า เป็ นการออกแบบที่ ม าจากการ
ผสมผสานความเป็ นศิลปะแบบไทย โดยอ้างอิงไปสู่ ความคิดแนวความเชื่อต่างๆ เช่ น การกานดค
วามลาดชันของหลังคา การเลือกใช้สีประดับตกแต่งหลังคา หรื อ องค์ประกอบตกแต่ง เป็ นต้น และ
ในอีกส่ วนหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ คือ การที่เราจดจาและใช้ความคุน้ เคยในการออกแบบ เช่น
ลักษณะของช่องแสง ลักษณะของฐาน เป็ นต้น ซึ่ งทาให้ลกั ษณะดังกล่าวกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ออกแบบไป คล้ายกับเป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งมีอยูเ่ ท่านั้น
ซึ่ งจากการศึกษาผลลัพธ์จากกระบวนการทดลองที่ผา่ นมานั้นผูว้ จิ ยั คิดว่า ในการพยายาม
ปรั บ เปลี่ ย นลัก ษณะทางกายภาพเพี ย งอย่ า งเดี ย วนั้น ผลที่ ไ ด้จ ะมี ค วามต่ อ เนื่ อ งไป เช่ น การ
ปรับเปลี่ยนลักษณะหลังคาก็จะมีผลไปสู่ ลกั ษณะของตัวอาคาร และ ผลจากการรับรู้ของผูเ้ ข้าไปใช้
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สอย โดยผลกระทบที่มีน้ นั จะส่ งผลต่อประสบการณ์ที่ได้จดจามาว่าอาคารแห่ งนี้ ไม่ใช่ พุทธสถาน
หรื อ วัด แต่หากพยายามปรับเปลี่ยน ลักษณะทางกายภาพไปพร้อมกับการพิจารณาการรับรู้ของผูใ้ ช้
สอย โดยเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่เรามองเห็นว่าเป็ นการทาซ้ า หรื อ มีการสื่ อสาร
เรื่ องราวน้อย ก็พบว่าอาจะเป็ นแนวคิดที่นาไปพัฒนาเพื่อหากระบวนการออกแบบเพื่อเป็ นทางเลือก
ในการออกแบบต่อไปได้ในอนาคต

แผนภูมิที่ 11 การทดลองจัดองค์ประกอบเพื่อศึกษาภาพรวม
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การทดลองการออกแบบผ่านทางระบบของแนวแกน และ ลาดับ
ในหลักการทางปรัชญาในการออกแบบวัดในสมัยที่ผา่ นๆมานั้นนิยมใช้หลักการความ
เชื่อในเรื่ องของไตรภูมิ และการจาลองเขาพระสุ เมรุ จาลองจักรวาลในการออกแบบโดยใช้เขาพระ
สุ เมรุ น้ นั เป็ นศูนย์กลาง และใช้การจาลองอาคารต่างๆ แทนองค์ประกอบต่างๆโดยสมมุติข้ ึน
แต่การรออกแบบวัดนั้น ในปัจจุบนั พบว่ายังคงรู ปแบบของการจัดวางอาคาร มาจากใน
สมัยก่อน ซึ่ งแบ่งส่ วนเป็ นส่ วนพุทธาวาส และ สังฆาวาส และอาคารสาคัญคือ โบสถ์ วิหารเจดีย ์
วางในแนวเดียวกันในแนวระนาบ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วเกิดมาจากการจัดวางผังที่พยายามทาให้
ทุกสิ่ งทุกอย่างเข้าสู่ ศูนย์กลาง ซึ่ งถือว่า เป็ นแกนหลักในการวางอาคารอื่นๆซึ่ง ลักษณะแบบนี้ ทา
ให้เกิด ลักษณะของ ลาดับ ทั้งของการ ใช้งานและเข้าถึงและ เป็ นลักษณะอีกแบบหนึ่ งที่แตกต่าง
จากอาคารทางศาสนาอื่นๆ

ภาพที่ 32 แนวแกนอันเกิดจากการวางอาคาร โบสถ์ วิหาร เจดีย ์
พืน้ ทีโ่ ครงการทีน่ ามาใช้
ในการทดลองเพื่อจะทาการออกแบบในขั้นต่อไปจาเป็ นที่จะต้องกาหนดพื้นที่ที่คิดว่ามี
ความเหมาะสมในการเลือกมาใช้ซ่ ึ งพื้นที่น้ นั ควรจะเป็ นพื้นที่ที่ น่าสนใจ มีความเหมาะสม ของ
กิจกรรม และกลุ่มคนที่น่าสนใจ และ มีเรื่ องราวในเชิงของศาสนา
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การเลือกพื้นที่ในบริ เวณ ของวัด ปทุมวนารามวรวิหาร นั้นส่ วนหนึ่งมาจากเหตุผลที่
สาคัญคือ บริ เวณวัดนั้นตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่มี บริ บทโดยรอบโครงการนั้น มีความขัดแย้งต่อระบบเดิม
มากคือ เป็ นห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นยุคสมัยใหม่ และพื้นที่น้ ีปัจจุบนั ถู
กลืนไปจนกลายเป็ นเพียงทางเดินผ่านเท่านั้น จึงเป็ นความท้าทายในส่ วนหนึ่งในการออกแบบพื้นที่
โครงการนี้ เพื่ออาจจะเป็ นแนวทางในการออกแบบวัดต่อไปในอนาคต
ประวัติโดยสั งเขปของวัด
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร (วัดสระปทุม) อยูบ่ นถนนพระรามที่ 1 ระหว่างศูนย์การค้า
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ กบั สยามสแควร์ สร้างเมื่อรัชกาลที่ 4 คู่กบั พระราชอุทยานสาหรับพักผ่อนพระ
ราชอริ ยาบทนอกพระนคร ที่เรี ยกกันว่า สระปทุม วัดนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงนิมนต์พระสงฆ์ฝ่าย
ธรรมยุต จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาครองวัด ในครั้งกระนั้นทรงโปรดให้พระภิกษุพายเรื อรอบสระ
บัวภายในวัด เพื่อรับบิณฑบาตจากพระองค์เองและเจ้าจอมหม่อมห้ามเป็ นครั้งคราว

ภาพที่ 33 บรรยากาศภายในวัดปทุมวนาราม
พระอุโบสถมีบานประตูและ หน้าต่างที่ประดับลายปูนปั้นเป็ นรู ปชาวนากาลังไถนาตกปลา มีสระ
บัวแวดล้อม อันเป็ นสภาพชี วติ คนในพื้นที่บริ เวณที่สร้างวัดครั้งกระนั้น พระวิหารวัดปทุมวนาราม
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เป็ น ที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปสาคัญที่อนั เมาจากกรุ งเวียงจันทร์ คือ พระเสิ ม และพระแสน นับว่า
สอดคล้องกับจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องศรี ธนญชัย หรื อ เชียงเมี่ยง ซึ่งเป็ นนิทานตลกขบขันแบบทวี
ปั ญญาที่แพร่ หลายในหมู่ชาวไทยและชาวลาว จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารเป็ นตัวอย่างภาพเขียน
ฝี มือช่างสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่แสดงการรับอิทธิ พลฝรั่งอย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งภาพที่น่าสนใจได้แก่
ภาพสะพานเหล็กซึ่งมีลูกล้อสาหรับชักลากเพื่อเปิ ดเรื อผ่านไปมาได้และเป็ นสะพานแบบที่ถูกรื้ อไป
หมดแล้ว
การวิเคราะห์ พนื้ ที่โครงการ
ด้วยสภาพแวดล้อมรอบข้างที่ถูกขนาบไปด้วยความวุน่ วาย ทั้งที่มาจากห้างทั้งสองด้าน
และ เป็ นทางเดินผ่านในการเดินไปสู่ อีกพื้นที่ หรื อ การที่มีรถไฟฟ้ าที่ผา่ น ทาให้ภาพของความสง่า
และ ความเข่งขรึ มหรื อ ลักษณะของความเป็ นพุทธสถานนั้นจางหายไป มีส่วนน้อยมากที่จะมี
ความรู ้สึกร่ วมไปกับ พื้นที่ตรงนี้อาจะเป็ นเพราะกิจกรรม ภายในที่เกิดขึ้น นั้นไม่สัมพันธ์กบั กลุ่มคน
ที่อยูใ่ นพื้นที่ การที่มีกาแพงมากั้นระหว่างพื้นที่ภายนอก กับ พื้นที่ภายในวัดนั้นทาให้ยง่ิ มีความรู้สึก
ถูกแบ่งแยกออกไปอย่างชัดเจน และ การมาแทนที่ของที่จอดรถซึ่ งอยูถ่ ดั มาจากกาแพงชั้นใน ทาให้
สระบัวซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ที่มีความสวยงามนั้นถูกกลืนไปด้วยความเป็ นที่จอดรถ การออกแบบพื้นที่
เพื่อให้ สัมพันธ์กบั กิจกรรมที่ซอ้ นทับ และ ความเป็ นสาธารณะของพื้นที่ น่าจะเป็ นการแก้ปัญห
เบื้องต้น ที่ควรพิจารณา

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเลือกตาแหน่ง ของพื้นที่โครงการ
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แผนภูมิที่ 13 แสดงลักษณะทางกายภาพของบริ วเณพื้นที่โครงการ
การทดลองออกแบบผ่านระบบ แนวแกนและลาดับ
จากบทที่แล้วเราได้ทาการทดลองในรู ปแบบของการมุ่งเน้นไปที่ลกั ษณะรู ปแบบอาคาร
ทางกายภาพเป็ นหลักซึ่ งเป็ น สเกลที่เล็กแต่เมื่อพิจารณาแล้วว่าระบบผัง อันเป็ นจุดกาเนิดของการ
ออกแบบนั้นนามาซึ่ งการตั้งคาถามว่า หาก ลักษณะของแนวแกน ที่ปรากฏในงานพุทธสถานนี้ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงหรื อ บิดเบือนไป จะทาให้ความเป็ นพุทธสถานนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่
แบบการทดลองที่ 1 ใช้ลกั ษณะการออกแบบปกติ และไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรยังคงไว้
ซึ่งระบบ และระเบียบต่างๆ โดยทาเพื่อให้รู้วา่ หากออกแบบวัดในลักษณะมาตรฐานภายในพื้นที่
โครงการนั้นจะมีผลอย่างไร โดยทาตามแบบที่วเิ คราะห์ไว้คือ เปิ ดให้วดั นั้นเป็ นสาธารณะมากขึ้น
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และเน้นความสาคัญของสระบัวที่เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของวัดนี้ โดยองค์ประธานของผัง คือ เจดียท์ ี่
อยูบ่ ริ เวณกลาง

แผนภูมิที่ 14 แบบการทดลองที่ 1เรื่ องแนวแกน และลาดับ
แบบการทดลองที่ 2 ทดลองโดยการทาให้แนวแกนนั้นมีความชัดเจนน้อยลง ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะ ของตัวโบสถ์เพื่อให้อา้ งอิงกับ องค์เจดียม์ ากขึ้น และลดบทบาทของวิหารให้มี
ความอเนกประสงค์มากขึ้นโดยให้ไปสัมพันธ์กบั อาคารอื่นแทน ในการทดลองอันนี้พบว่าภาพของ
ความเป็ นพุทธสถานยังคงมีอยูอ่ าจจะเนื่องจากเจดียย์ งั คงให้ลกั ษณะของความเป็ นอาคารพุทธสถาน
อยูช่ ดั เจน แต่เมื่อพยายามทาให้วหิ ารนั้นลดความสาคัญลงจากผังพบว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อเรามาก
ในแง่ของความรู ้สึก แต่ปัญหาที่พบกับเป็ นปัญหาของอุโบสถที่กลายเป็ นเพียง พื้นที่ที่ช่วยในการับรู้
เพียงเท่านั้น แต่ยงั คงลาดับของการเข้าถึงอยู่ ทาให้เนื้ อหา ของภาพรวมนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงไปนัก

60

แผนภูมิที่ 15 แบบการทดลองที่ 2เรื่ องแนวแกน และลาดับ
แบบการทดลองที่ 3 ในการทดลองในขั้นนี้มีผลลัพธ์ที่น่าสนใจอยูห่ ลายจุด กล่าวคือ เมื่อ
เราพยายามลดทอนให้ภาพของ พุทธสถานลดลงโดยการเปลี่ยนแปลงโดยการนาเจดียอ์ อก และใส่
เป็ นรู ปเคารพแทน แต่ให้ความสาคัญโดยการแบ่งระดับชั้นแทนก็สามารถสื่ อสารกับผูใ้ ช้ได้ในขั้น
หนึ่ง และทาให้แนวแกนที่มีความแข็งนั้นลดลงโดยการบิดอาคารออกไป ทั้งกุฏิ และวิหาร ทาให้
ภาพของพุทธสถานนั้นลดลง แต่ยงั มีความรู้สึกที่อา้ งอิงไปสู่ จุดเริ่ มต้นได้ แต่ในประการหนึ่งที่สาคัญ
คือ รู ปแบบของสถาปั ตยกรรมนั้นนั้นแทบจะไม่มีเค้าโครงเดิมแต่เรายังสามารถสัมผัสถึงความเป็ น
พุทธสถานได้ ความรู้สึกในแง่ของการใช้สอยนั้นยังคงให้ความรู้สึกคล้ายๆของเดิม โดยสิ่ งที่
หลงเหลืออยูแ่ ละมีความชัดเจนคือ ลักษณะของการเดินเพื่อเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ โดยการแบ่งพื้นที่
ตามลาดับชั้นนั้นทาให้กิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นภายในวัดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ โดยทดลองให้ช้ นั
ล่างสุ ดเป็ นสวนสาธารณะ โดยชั้นที่สองเป็ น ส่ วนของศาสนสถาน และชั้นบนสุ ดเป็ นสิ่ งที่เราเคารพ
บูชาซึ่ งในที่น้ ีคือ พระพุทธรู ป แต่ขอ้ ด้อยที่สาคัญคือ ลักษณะที่ค่อนข้างเปิ ดโล่ง และ ความสงบนิ่ง
อันก่อให้เกิดสมาธิ น้ นั ลดหายลงไป และ ส่ วนอุโบสถยังไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ให้หลุดจากภาพ
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เดิมที่เคยพบเห็น และยังมีร่องรอยที่ยงั ยึดติดอยูอ่ ีกมากในระดับหนึ่ง โดยในขั้นตอนนี้ ได้ทดลอง
ต่อไปโดยการสร้างพื้นที่สาหรับการเดินเข้าสู่ พ้ืนที่มาก ขึ้นและ เปลี่ยนแปลง รู ปแบบของวิหาร
กลายเป็ นเพียงพื้นที่ที่ตอบรับกับการประกอบกิจกรรมต่างๆโดยมีความยืดหยุน่ มากขึ้น ซึ่ งถือว่าเป็ น
กรณี ศึกษาที่มีความน่าสนใจ

แผนภูมิที่ 16 แบบการทดลองที่ 3 เรื่ องแนวแกน และลาดับ
จากการเปรี ยบเทียบระหว่างแบบการทดลองที่1 กับ แบบการทดลองที่2 นั้น ทาให้เรา
เห็นกระบวนการ และ ความสัมพันธ์ของในการจัดวางกลุ่มอาคารต่างๆ โดยแนวแกนที่ชดั เจนนั้น
เกิดขึ้น โดยการวางตัวของอาคาร และเชื่อมต่อระหว่างกันด้วยลักษณะการใช้งาน โดยที่เราสามารถ
ลดความแข็งของแนวแกนนั้นลงได้โดยทาให้ภาพของเป็ นพื้นที่ให้มากขึ้น และ ในขณะเดียวกันก็ลด
บทบางความเป็ นอาคารให้ลดลง จากลักษณะดังกล่าวนี้ จะทาให้เกิดพื้นที่ที่ชดั เจนขึ้นคือ ส่ วนที่เป็ น
พื้นที่ที่ประกอบพิธีกรรม กับส่ วนที่เป็ นการใช้งานอื่นๆ ส่ วนในแบบการทดลองที่ 3 นั้น อาจจะมี
ความแตกต่างกับทั้ง2แบบอยู่พอสมควรโดยเฉพาะ ความเป็ นอาคารที่มีความชัดเจนน้อยลง โดย
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เหลื อเพียงให้พอใช้งานเท่านั้น และแนวแกนที่ทดลองสร้างให้เกิดความสัมพันธ์กนั ในแนวตั้งมาก
ขึ้น เพื่อสร้ างลาดับการเข้าถึ งในรู ปแบบใหม่ ซึ่ งทั้งสองสิ่ งนี้ ทาให้เกิ ดลักษณะการใช้งานวัดแบบ
ใหม่ โดยสามารถยอมให้กิจกรรมบางอย่างเกิดขึ้นซ้อนทับลงในพื้นที่ได้ โดยไม่กระทบกิจกรรมได้
เกิดความยืดหยุน่ มากขึ้น แต่ในแง่ของปั ญหานั้นเนื่องจากเป็ นการทดสอบโดยเน้นไปที่ลกั ษณะการ
วางอาคารแบบแนวแกนโดยเฉพาะทาให้ลายละเอียดในความเป็ นพุทธสถานมีความเบาบางมาก โดย
องค์ประกอบบางอย่าง เช่น ตัวเจดีย ์ หรื อ พระอุโบสถ ยังคงเป็ นแค่แนวความคิดเท่านั้น
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แผนภูมิที่ 17 ภาพอธิบายรายละเอียด แบบการทดลองที่ 3
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ภาพที่ 34 แบบจาลองแสดงการทดลอง
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การทดลองเพือ่ ศึกษาหาความเป็ นไปได้ ในการออกแบบ
หลังจากที่เราได้ทาการทดลองโดยหยิบประเด็นของเรื่ องแนวแกน และลาดับที่เกิดขึ้นมา
พิจารณาทาให้เห็นผลลัพธ์และความเป็ นไปได้ในการพัฒนา ในครั้งต่อมานี้จึงคิดว่าควรจะนา
ประเด็นใหญ่ที่เหลืออยูร่ ่ วมพัฒนาไปด้วยพร้อมๆกัน เพราะคิดว่าในการออกแบบพุทธสถานนั้น
องค์ประกอบนั้นมีความสัมพันธ์กนั ไม่วา่ ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเพิม่ เรื่ องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นและมี
อยูใ่ นการนาไปใช้ในการพัฒนาแบบต่อไปในอนาคต
แบบการทดลองที่ 1 เริ่ มการออกแบบโดยคงระเบียบ และ ระบบแบบเดิม โดยมีการ
ออกแบบ ในส่ วนขององค์ประกอบที่เป็ นทางเดินที่เชื่อมกันโดยศึกษาการออกแบบเริ่ มต้นมาจาก
การ แบบการทดลองครั้งที่1 ในการออกแบบในหัวข้อที่แล้ว

แผนภูมิที่18 แบบการทดลองที่ 1 ในการศึกษาหาความเป็ นไปได้ในการออกแบบ
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แบบการทดลองที่ 2
เนื่องจากประเด็นที่นามาวิเคราะห์มีหลายอย่างเลยจะพิจารณาเป็ นหัวข้อๆไปดังนี้
แนวแกน
แนวแกนยังคงลักษณะเดิม เนื่องจากการจัดวางอาคาร และลาดับ ต่างๆยังคงมา
จากแบบเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร แต่ระดับในแนวแกนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
ก็ยงั คงเป็ นกิจกรรมในรู ปแบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รู ปทรงอาคาร
เป็ นจุดที่ในการออกแบบการทดลองนี้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ คลี่คลาย
การออกแบบให้มีความเป็ นสากลและ ลดภาพของความคุน้ เคยในแง่ของพุทธสถานลง โดย เน้นที่
การคลี่คลายลักษณะหลังคา และมีการพัฒนาไปถึงรู ปทรงอาคารด้วย
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แผนภูมิที่ 19 แบบการทดลองที่ 2 ในการศึกษาหาความเป็ นไปได้ในการออกแบบ
พืน้ ที่
ลักษณะภายนอกที่เปลี่ยนไปจะสัมผัสได้จากบรรยากาศในการเดินระหว่างอาคาร ซึ่ ง
มีการออกแบบใหม่ให้สัมพันธ์กบั รู ปทรงอาคารที่เปลี่ยนแปลง แต่พ้ืนที่ภายในอาคารนั้นก็ยงั คงมี
ลักษณะเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ลาดับ
ลาดับที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กบั การจัดวางอาคารและแนวแกนในที่น้ ียงั ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
การสั ญจร
การสัญจรนั้นมีลกั ษณะส่ วนมากใกล้เคียงกับแบบเดิม แต่มีบางส่ วนที่เพิ่มเติมเข้ามาทา
ให้ความรู ้สึกระหว่างทางนั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
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แม้การออกแบบในขั้นตอนนี้ จะพยายามให้ภาพของความเป็ นพุทธสถานนั้นชัดเจน
น้อยลงและเปิ ดโอกาสให้ความรู ้สึกที่เป็ นสากลมากขึ้นผ่านทางการคลี่คลาย ของรู ปทรงอาคารแต่
ภาพรวมนั้นยังคงเป็ นวัดค่อนข้างชัดเจนอยูท่ ้ งั ลักษณะของการใช้งานและ ความรู้สึกโดยรวม

ภาพที่35 ทัศนี ยภาพแบบการทดลองที่ 2
แบบการทดลองครั้งที่ 3
โดยลักษณะโดยรวมจะคล้ายกับการทดลองในหัวข้อที่แล้วมาแบบที่ 3
แนวแกน
มีความชัดเจนน้อยลงแต่ยงั คงแนวแกนในแนวระนาบตรงอยู่ โดยคลี่คลายโดย
การบิดแนวอาคารออกไปจากแกนหลัก และทาให้ศูนย์กลางของผังนั้นมีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น
กิจกรรม
มีการเพิ่มกิจกรรมของความเป็ นสวนสาธารณะเข้าไปและเพิ่มบทบาทให้กบั วิหาร
ที่แต่เดิมเคยมีเพียงกิจกรรมเดียวให้มีความยืดหยุน่ และอเนกประสงค์มากขึ้น
รู ปทรงอาคาร
ความเป็ นอาคารได้ถูกลดลงไปทาให้ความรู้สึกที่เคยยึดติดกับภาพเดิมๆนั้นได้หายไป
อาคารที่เหลืออยูน่ ้ นั ก็ไม่ได้เป็ นอาคารทางศาสนา ที่ยากต่อการแก้ไขหรื อลดทอน
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พืน้ ที่
คุณภาพของพื้นที่น้ นั ได้ถูกสร้างให้มีความสาคัญเนื่องจากภาพของความเป็ นอาคาร
นั้นลดลงไปมาก โดยแต่ละพื้นที่ก็แสดงความเฉพาะเจาะจงในตัวเองออกมาเพื่อตอบรับกับหน้าที่
ตนเองแต่มีลกั ษณะที่เป็ น กลางแจ้งเป็ นส่ วนใหญ่ และพื้นที่ในส่ วนใหญ่ยงั คงไม่ตอบปั ญหาในเรื่ อง
ของการเกิดสมาธิ และ สงบ
ลาดับ
เนื่องจากมีการแบ่งการเข้าถึงเป็ นระดับเกิดขึ้น การเข้าถึงหรื อ ลาดับนั้นได้เปลี่ยนแปลง
ไป โดยความสาคัญนั้นจะถูกแบ่งไปในแนวตั้งมากกว่าที่จะใช้ตวั อาคารมาแบ่งในรู ปแบบเดิม ทาให้
เกิดความ สามารถเกิดการซ้อนทับของกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดิมได้
การสั ญจร
การสัญจรที่เกิดขึ้นนั้นยังคงมีเค้าโครงเดิมเหลืออยูจ่ ากที่เป็ นมา ยังใช้การเดินในแนว
ระนาบตรงเพื่อที่จะเข้าสู่ พ้ืนที่ต่างๆแตกมีความแตกต่างกับที่ผา่ นมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงระดับใน
แนวดิ่งเพื่อเปลี่ยนถ่ายพื้นที่ดว้ ย และคงไว้ดว้ ยการสัญจรในการประกอบพิธีกรรม

ภาพที่ 36 ทัศนี ยภาพแบบการทดลองที่ 3
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แผนภูมิที่ 20 แบบการทดลองที่ 3 ในการศึกษาหาความเป็ นไปได้ในการออกแบบ
ความเป็ นศูนย์ กลาง
เป็ นสิ่ งที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ความชัดเจนในการนาปรัชญาการออกแบบในคติไตรภูมิ
แทนที่การจาลองด้วยอาคาร แต่ทาให้แนวคิดความเป็ นศูนย์กลางนั้นชัดเจน ทาให้พ้ืนที่ตรงกลาง
เป็ นพื้นที่สาคัญ และ เป็ นองค์ประธานของผังรวม
จากการทดลองในการออกแบบในขั้นตอนนี้ ภาพของความเป็ นอาคารพุทธสถานนั้น
ลดลงเนื่องด้วยความเป็ นอาคารนั้นมีความชัดเจนน้อยลง แต่ความเป็ นศาสนสถานนั้นยังคงปรากฏ
ให้เห็นจึงสามารถตอบปั ญหาในแง่ของความเป็ นศาสนสถานได้ในระดับหนึ่ง และทาให้สามารถ
ออกแบบให้เกิดการซ้อนทับของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้แม้จะมีความขัดแย้งของกิจ
กรรมนั้นกับกิจกรรมเดิม แต่ส่วนที่เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไขต่อไปคือการที่ภาพรวมทั้งหลายยังคงเป็ น
พื้นที่มากกว่างานสถาปั ตยกรรม และพื้นนั้นไม่ได้ตอบรับกับการใช้งานที่เกิดขึ้นได้ดีเท่าที่ควรจะ
เป็ น
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ภาพที่ 37 ทัศนี ยภาพแบบการทดลองที่ 3

ภาพที่ 38 ทัศนี ยภาพแบบการทดลองที่ 3
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แบบการทดลองที่ 4
เป็ นขั้นสุ ดท้ายในการทดลองการออกแบบในขั้นนี้
แนวแกน
แนวแกนแบบเดิมนั้นได้หายไป แต่ไปให้ความสาคัญกับแนวแกนที่เกิดขึ้นมาจาก
ศูนย์กลางแทนที่ของเดิม
กิจกรรม
ยังคงใช้กิจกรรมเดิมโดยทดลองกับ กิจกรรมอย่างสวนสาธารณะซึ่ งก็ไม่เกิดความ
ขัดแย้งกับกิจกรรมเดิมที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 39 ทัศนี ยภาพแบบการทดลองที่ 4
รู ปทรงอาคาร
ภาพของอาคารในรู ปแบบเดิมนั้นได้หายไป เพราะสิ่ งที่เกิดขึ้นนั้นคล้ายกับการที่ ทุก
อย่างนั้นได้อยูภ่ ายในพื้นที่เดียวกัน กลายเป็ นเหมือนอาคารเดียวกัน โดยที่ใช้การแบ่งพื้นที่ในแนวดิ่ง
เพื่อการแยกชนิ ดและความเหมาะสมของกิจกรรม
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พืน้ ที่
จากปั ญหาที่มาจากการทดลองในครั้งที่แล้ว ทาให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในส่ วนต่างๆ
ในแง่ของความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ไปพร้อมกับการตอบรับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทาให้ในแต่ละ
พื้นที่ที่เกิดขึ้นนั้นมีความหมายและมีความเฉพาะเจาะจงในการใช้งานมากขึ้น
ลาดับ
เนื่องจากต้องการบิดเบือนให้ลาดับในการรับรู้น้ นั แตกต่างอย่างชัดเจนจากของเดิม
ทาให้เลือกเอาการใช้การแบ่งพื้นที่ในแนวดิ่ง มาออกแบบการรับรู้สัมผัสนั้นได้ถูกแบ่งตามลาดับชั้น
ตามความสาคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้น แทนการรับรู้จากการเดินไปจากอาคารหนึ่งกิจกรรมหนึ่ง
ไปสู่ อีกอาคารหนึ่ง กิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง

ภาพที่ 40 ทัศนี ยภาพแบบการทดลองที่ 4
การสั ญจร
ถือว่าเป็ นหลักในการออกแบบในขั้นตอนนี้ โดยเน้นเอาลักษณะการเดินเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาทาให้เกิดภาพที่ชดั เจนขึ้น และเป็ นการสัญจรหลักแทนการเดินใน
แนวแกนเดิมที่นิยมเดินไปในแนวเส้นตรงมากกว่า
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แผนภูมิที่ 21 แบบการทดลองที่ 4 ในการศึกษาหาความเป็ นไปได้ในการออกแบบ
ความเป็ นศูนย์ กลาง
แนวแกนในแนวระนาบเดิมนั้นได้หายไปแทนที่ดว้ ยการออกแบบโดย
เน้นความสาคัญไปที่ศูนย์กลางของผังเป็ นหลัก ไม่ใช่เพียงปรากฏ แค่ในผังเท่านั้นแต่ทาให้ชดั เจน
ขึ้นโดยการเน้น การสัญจร และการจัดวางกิจกรรม และการเกิดอาคารสอดคล้องกับ จุดศูนย์กลางที่
อยูเ่ ป็ นประธานของผังดัง่ ในการกาเนิดวัดในอดีต และ ตามคติของไตรภูมิดงั ที่ได้กล่าวมา
ในการออกแบบในขั้นตอนนี้ ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจทั้งในแง่ของความเป็ นศาสน
สถาน หรื อ ความเป็ นพุทธสถาน ในแง่ของรู ปทรง หรื อ ความหมาย และสามารถผสานเข้ากับ
กิจกรรมที่ซอ้ นทับ หรื อซับซ้อนมากขึ้นอันเป็ นปัญหาที่พยายามแก้ไขมา ทาให้
เกิดความน่าสนใจมากขึ้นในแง่ของความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ และกลุ่มคนที่เข้ามา
ใช้มากขึ้น
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ภาพที่ 41 ทัศนี ยภาพแบบการทดลองที่ 4

แผนภูมิที่ 22 การเปรี ยบกันระหว่างแบบทดลองต่างๆ
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การทดลองกับกิจกรรมทีม่ ีความขัดแย้งกับกิจกรรมเดิม
การทดลองนี้มุ่งหวังเพื่อจะหาความเป็ นไปได้ในการเลือกเอาแบบในการทดลองนี้ไป
ออกแบบในขั้นต่อไปโดยที่จะนาเอากิจกรรมที่ ค่อนข้างมีความเป็ นสมัยใหม่และขัดแย้งกับภาพและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเดิม โดยเลือกทดสอบกับกิจกรรม ในรู ปแบบของ พิพิธภัณฑ์ มาทดสอบใน
ขั้นตอนนี้
แบบการทดลองที่ 1
เนื่องจากแบบนี้เป็ นแบบมาตรฐานอยูแ่ ล้วจึงไม่นามาทดสอบ
แบบการทดลองที่ 2
แม้จะมีการคลี่คลายแบบของรู ปทรงทางสถาปัตยกรรมให้มีความเป็ นสากลมากขึ้นแล้ว
การแทรกกิจกรรมที่มีความขัดแย้งลงไป ก็ยงั พบว่ากระทาได้ลาบาก และไม่เข้ากันกับกิจกรรมเดิม
อาจจะเป็ นเพราะว่า ภาพของความเป็ นพุทธสถานเดิมนั้นยังชัดเจนมากเกินไปอยูจ่ ึงกระทาได้ยาก
แบบการทดลองที่ 3
ถือว่าประสบความสาเร็ จในการทดลองกับรู ปแบบนี้เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้
ทาให้ภาพรวมนั้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่น้ นั มีความชัดเจนมากขึ้นกว่า
กิจกรรมเดิมที่เกิดขึ้นทาให้ภาพของความเป็ น ศาสนสถานนั้นลดน้อยลงไปกว่าเดิม
แบบการทดลองที่ 4
ในแบบการทดลองนี้ก็ไม่ได้พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างไรเพราะว่าในการออกแบบ
นั้นรู ปแบบของการแบ่งกิจกรรมนั้นได้แบ่งกันตามลาดับของการใช้งาน และ ความสาคัญในแนวดิ่ง
อีกทั้งภาพของความเป็ นพุทธสถาน หรื อ ศาสนสถานก็ยงั สามารถตอบคาถามได้
จากผลการทดลองกับกิจกรรมที่มีความขัดแย้งนี้ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปในการเลือกเอาแบบใน
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การทดลองในแบบที่ 4 โดยคิดว่าเหมาะสมที่สุดในแง่ของการตอบคาถามในเรื่ องของกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้น และ ความสาคัญในแง่ของความเป็ นศาสนสถาน โดยเกิดปัญหาน้อยที่สุด เพื่อที่จะนาเอาไป
สร้างเป็ นการออกแบบ วัด หรื อ พุทธสถานเชิงทดลองต่อไป

แผนภูมิที่ 23 แสดงลักษณะเมื่อมีการรออกแบบการใช้งานที่ขดั แย้งกัน
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ภาพที่ 42 แบบจาลองแสดงการทดลอง 2
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การออกแบบโครงการ
ในขั้นตอนสุ ดท้ายในการออกแบบนี้ จะแบ่งการออกแบบเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. การออกแบบที่เน้นไปทางการออกแบบในเชิงศาสนสถานเป็ นหลัก
2. การออกแบบที่เน้นไปทางการออกแบบในเชิงการใช้งานเป็ นหลัก
การออกแบบทีเ่ น้ นไปทางการออกแบบในเชิงศาสนาเป็ นหลัก
การออกแบบในรู ปแบบนี้จะเน้นการสร้างพื้นที่ ที่เกิดขึ้นให้เกิดความรู้สึกสื่ อถึง ความ
เป็ นศาสนสถานหรื อ พื้นที่ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ โดยที่ตวั สถาปัตยกรรมนั้นจะช่วยทาให้การ สื่ อสารระหว่าง
ผูใ้ ช้สอยกับศาสนานั้นได้มากขึ้นโดย วิธีการดึงเอาธรรมชาติอนั เป็ นสิ่ งที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุม
ได้ มาทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ กับพื้นที่และคนที่เข้ามาใช้ หรื อ ประกอบกิจกรรมต่างๆและยังคงไว้
ซึ่ง การสัญจรที่นาเอามาจาก การเดินเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทาให้ชดั เจนมากขึ้น ทาให้เกิด
ความเป็ นสมาธิ กบั ศูนย์กลางซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นตามความสาคัญ ดังนี้
ชั้นที่ 1 สื บเนื่ องจากแบบในการทดลองครั้งที่แล้ว ไม่ได้คานึงถึง การใช้งานจากบริ บท
รอบข้างกล่าว คือ การใช้งานของคนที่สัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ ซึ่ งพื้นที่ตรงนี้จะต้องทาหน้าที่ใน
การเปลี่ยนถ่ายอีกด้วย จึงออกแบบ ให้แนวแกนนั้นมีความสัมพันธ์กบั บริ บท รอบๆมากขึ้น และเปิ ด
พื้นที่ทางเดินที่เคยเป็ นเพียงฟุตบาท ให้เชื่อต่อกับพื้นที่ที่เป็ น เหมือนสวนสาธารณะในโครงการโดย
แบ่งการสัญจร ไว้สาหรับทั้งคนที่ตอ้ งการจะเดินผ่านเพียงอย่างเดียว คนที่เดินแบบไม่เร่ งรี บ และคน
ที่เข้ามาใช้ภายในโครงการ โดยในแง่ของศาสนานั้นเป็ นลักษณะของการแทนความหมายและ
สื่ อสารบางอย่าง มากกว่าการเปิ ดเผยโดยตรง
ชั้น 2 จะพูดถึงในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงระหว่างชั้นนั้น จะสร้างการเดินที่ทาให้
เกิดการคาดเดาว่าในพื้นที่ขา้ งหน้านั้นจะพบกับอะไร ซึ่ งต้องการสื่ อสารถึงระบบสัญชาติญาณของ
มนุษย์ ที่เมื่อเกิดความไม่รู้หรื อ ความกลัวนั้นจะต้องการบางสิ่ งบางอย่างเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่ งเป็ น
ระบบของการเกิดศาสนา โดยพื้นที่ในชั้นที่ 2 นี้ แม้วา่ ดูแล้วค่อนข้างทึบแต่จะมีการสื่ อสาร และ
สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอกอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งในส่ วนของการใช้งานนั้นก็จะมีส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ และ ส่ วนที่เอาไว้ประกอบกิจกรรมการนัง่ สมาธิ หรื อ การเดินจงกรม และแยกส่ วน

80

สาหรับสวนสาหรับพักคอยออกไป อย่างชัดเจน แต่ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในชั้นนี้ จะยังคงจะสามาร๔
เป็ นส่ วนหนึ่งของพื้นที่ได้โดย มีศูนย์กลางของผังนี้เป็ นประธาน ซึ่ งจะเห็นภาพของความเป็ นศาสน
สถานมากขึ้น กว่าในระดับแรก

ภาพที่ 43 ทัศนี ยภาพบริ เวณบ่อน้ าที่เป็ นศูนย์กลางของโครงการ
ชั้น 3 ในชั้นนี้ซ่ ึ งเป็ นชั้นที่ถือว่าเป็ นจุดศูนย์รวมของโครงการ ประกอบไปด้วยกุฏิที่พกั
อาศัยของพระสงฆ์ และส่ วนที่เป็ นส่ วนสาหรับประกอบพิธีต่างๆ โดยศูนย์กลางนั้นไม่ใช่รูปเคารพ
อีกต่อไป แต่ใช้ตน้ โพธิ์ น้ นั เป็ นตัวแทนของเรื่ องราวทั้งหมด โดยที่ระเบียบของการออกแบบอุโบสถ
นั้น ยังคงเหมือนเดิม โดยใช้น้ า และแสงที่เจาะผ่านมาตั้งแต่ช้ นั แรก ทาหน้าที่ให้เป็ นใบเสมาแสดง
ขอบเขตพื้นที่ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ โดยการรับรู้ในแง่ของศาสนานั้นจะชัดเจนมากที่สุด ในพื้นที่น้ ีโดยความ
เป็ นสมาธิ จะเกิดขึ้น ตามเข้าใจในลายละเอียดเรื่ องราวทางศาสนาที่ตนเองรับรู้มา โดยกุฏิ นั้นก็
กลับไปเป็ นดังในสมัยโบราณคือ อยูภ่ ายในถ้ าอย่างพอเพียงโดยมีเพียงศรัทธาและ ศาสนาเท่านั้น
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ภาพที่ 44 ทัศนี ยภาพบริ เวณจุดพักคอย

ภาพที่ 45 ทัศนี ยภาพภายใน

ภาพที่ 46 รู ปตัดอาคาร
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แผนภูมิ ที่ 24 แสดงอธิ บายการแบ่งการใช้งานในแต่ละชั้น 1
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ภาพที่ 47 ผังรวมของโครงการ 1
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ภาพที่ 48 แบบจาลอง
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การออกแบบทีเ่ น้ นไปทางการออกแบบในเชิงการใช้ งานเป็ นหลัก
การออกแบบในส่ วนนี้ เหมือนเป็ นคู่ขนานกันกับแบบที่แล้วคือ การทาให้พ้ืนที่โครงการ
นั้นเน้นไปทางการออกแบบเพื่อตอบประโยชน์ใช้สอย โดยให้ความสาคัญกับ แนวคิดทางศาสนา
น้อยลงกว่าเดิม เพื่อศึกษาหาความเป็ นไปได้ในการเป็ นตัวอย่างกรณี ศึกษาต่อไปในอนาคต
ชั้นที่ 1 ใช้ลกั ษณะการแก้ปัญหาใกล้เคียงกับแบบที่แล้วคือ ทาการบิดแกนให้เข้ากับ
สภาพความเป็ นบริ บทมากขึ้น โดยเริ่ มพิจารณาจากการสัญจรที่เกิดขึ้นจริ ง โดยทาให้พ้ืนที่ที่ค่อนข้าง
เปิ ดเพื่อให้คนเข้ามาใช้งานในพื้นที่ได้มากขึ้น โดยมีลกั ษณะที่เป็ นสวนสาธารณะมากกว่าในแบบที่
แล้ว โดยลักษณะการสัญจรนั้นก็แบ่งตามความ เร่ งรี บ และ กิจกรรมที่ผใู้ ช้สอยนั้นต้องการ แต่ยงั
คงไว้ในลักษณะที่ให้ความสาคัญจากพื้นที่ในศูนย์กลาง
ชั้นที่ 2 ในชั้นนี้ได้ทาให้เป็ นส่ วนของพิพิธภัณฑ์ ทั้งชั้นโดยไม่ทาให้ความรู้สึกของชั้นที่
สองนี้แตกต่างกับชั้นหนึ่งมากนัก สังเกตได้จากระดับที่แตกต่างกันไม่มาก แม้ในการใช้งานพื้นที่ใน
ชั้นที่1 อยูจ่ ะสามรถรับรู ้กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ระหว่างกัน โดยสร้างให้มีความเป็ นพื้นที่สาธารณะมาก
ขึ้น เพื่อตอบรับกับกิจกรรม และกลุ่มคนที่หลากลาย
ชั้นที่ 3 ก็ยงั ความเป็ นพื้นที่ที่ มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่ประกอบพิธีกรรม และเป็ นที่อยู่
ของพระสงฆ์ โดยความสาคัญจะชัดเจนมากขึ้นในชั้นที่สอง แต่ในภาพรวมก็ยงั คงแนวคิดในการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและบริ บทรอบข้าง แต่อาจจะเน้นไปสู่ กลุ่มคนที่เข้ามาใช้งานมากขึ้น
มากกว่า แต่ภาพของความเป็ นศูนย์กลางนั้นการรับรู้อาจจะมีความชัดเจนน้อยกว่าในการออกแบบที่
ผ่านมา
การออกแบบทั้งสองแบบที่ผา่ นมานี้ ทาให้เราเห็นพัฒนาการ และความสามารถในการ
เลือกออกแบบวัด หรื อ พุทธสถานได้ในทิศทางใหม่ๆ โดยตอบรับกับโจทย์ หรื อ ปั ญหาที่เกิดขึ้น
โดยที่ไม่ตอ้ งยึดติดกับภาพเดิมๆ ซึ่ งอาจจะนาเราไปสู่ การขัดแย้งในทางความคิดต่อผูอ้ ื่นได้ ระบบ
หรื อ ระเบียบที่เกิดขึ้นภายใต้การออกแบบนี้แม้ภาพรวมแล้วจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั แต่
ในลายละเอียดเนื้อแท้แล้วนั้นก็มาจากหลักการทางศาสนาพุทธไม่ได้บิดเบือนไปแต่อย่างไร
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แผนภูมิที่ 25 แสดงอธิ บายการแบ่งการใช้งานในแต่ละชั้น 2
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ภาพที่ 49 ผังรวมของโครงการ 2

บทที่ 6
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากคาถามที่นาพาให้เกิดวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ว่า เหตุใดการออกแบบวัดหรื อ พุทธสถานใน
ประเทศไทยนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่ยากลาบากในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรื อ รู ปแบบที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ทั้งที่
เมื่อเรามองออกไปในสากล โบสถ์ มัสยิด หรื อ อาคารทางศาสนาต่างๆนั้นได้ถูกออกแบบผ่าน ฝี มือ
ของสถาปนิกดังๆมากมาย หรื อ การที่เรานั้นยึดรู ปแบบเดิมที่เป็ นเหมือนกฎเกณฑ์ในการออกแบบ
ต่อๆกันมานั้น ทาให้การพัฒนา หรื อ เดินหน้าต่อไปทาได้ลาบาก
จากการได้เริ่ มศึกษาและทาการทดลองผ่านวิธีการต่างๆเพื่อจะนาเอามาใช้ในการ
ออกแบบต่อไปโดยทดลองกับการค่อยๆลดองค์ประกอบที่เราคุน้ เคย กลับพบว่าองค์ประกอบต่างๆ
นั้นช่วยให้เราจดจาภาพของ วัด หรื อ พุทธสถานได้ในรู ปแบบเดิมนั้นเป็ นเพียงประเด็นที่ค่อนข้างจะ
ตื้นเกินไป หากแต่มองกันให้ลึกแล้ว การใช้งานในพื้นที่นน่ั น่าจะเป็ นประเด็นสาคัญที่เราควรพูดถึง
มากกว่า ในการแสดงออกถึงแนวความคิดนั้นโดยส่ วนมากเน้นการจาลองเป็ นอาคาร ทาให้
ความรู ้สึกร่ วมในความที่ตอ้ งการสื่ อสารนั้นยังไม่ค่อยชัดเจน หากรู้กนั แต่ภายในกลุ่มคน ระยะเวลา
นั้นทาให้แนวคิดที่ตอ้ งการสื่ อสารนั้นได้จางหายไป หลงเหลือไว้เป็ นเพียงกฎเกณฑ์ที่ทาให้เราเคย
ชินในการออกแบบ ซึ่ งเมื่อถึงเวลาที่ยคุ สมัยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป หรื อ มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องนั้น
ทาให้การออกแบบ วัดในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างเป็ นไปด้วยความยากลาบากไม่วา่ จะเป็ นความต้องการ
ของบริ บท ความหลากหลายของกลุ่มคน หรื อ จะเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น
การออกแบบจึงกระทาด้วยความละเอียดอ่อน โดยยึดเอาหลักเกณฑ์ของ
พระพุทธศาสนานั้นเป็ นหลัก โดยทาการออกแบบลงไปบนพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็ นตัวแทนของยุค
สมัยใหม่ กล่าวคือ วัดปทุมวนารามซึ่ งปัจจุบนั ถูกกลืนไปด้วยสภาพของบริ บทโดยรอบที่เกิดขึ้น การ
ออกแบบนั้นใช้การแบ่งระดับของกิจกรรมออกเป็ นชั้นๆในแนวดิ่ง โดยเปรี ยบเทียบกับความเข้าใจ
ใฝ่ รู ้ศาสนาของตน ยิง่ ลึกยิง่ ทาให้เราเห็นคาตอบของศาสนาหากเพียงแต่อยูบ่ ริ เวณชั้นบนก็จะได้รับรู้
เพียงเปลือกนอกของศาสนาเท่านั้นไม่ได้ลึกซึ้ งแต่อย่างไร การหยิบเอาแนวความคิดในการออกแบบ
เรื่ องของไตรภูมิ ในเรื่ องของความเป็ นศูนย์กลางของจักรวาลถูกถ่ายทอดผ่านงานสถาปัตยกรรม ใน
รู ปแบบที่แตกต่างไป โดยสัมพันธ์กบั การเดินในลักษณะ
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ที่เป็ นการเดินประกอบพิธีน้ นั ทาให้ ภพของการสื่ อสารน่าจะมีความชัดเจนขึ้น อีกส่ วนหนึ่งคือการ
มุ่งเน้นให้งานชิ้นนี้มีการปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม ลมฟ้ าอากาศอยูต่ ลอดเวลา เพราะธรรมชาติ
นั้นเป็ นตัวแทนของสิ่ งที่เราไม่สารถควบคุม หรื อ สั่งการใดๆได้ เพราะความไม่รู้ และความกลัวนั้น
แหละทาให้เราได้คน้ หาที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ เป็ นต้นกาเนิดศาสนาในเวลาต่อมา
โดยผูเ้ ขียนเองยังคิดว่ามีจุดที่ตอ้ งปรับปรุ งภายในงานอยู่ เพราะคิดว่าเมื่อเวลาได้
เปลี่ยนแปลงไป หรื อ แนวความคิดต่อพุทธสถานนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบพุทธสถาน
น่าจะมีการพัฒนาไปตามเวลา ในแง่หนึ่งนั้นคิดว่าเวลาจะเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการหยิบมาพิจารณา
ในการออกแบบ
ซึ่ งสุ ดท้ายนี้ผเู ้ ขียนมีจุดมุ่งหมายว่า วิทยานิพนธ์น้ ีตอ้ งทาให้เราเห็นการขับเคลื่อน ของ
การออกแบบที่ไม่ใช่เพียงการออกแบบอาคาร แต่เป็ นการออกแบบที่เรากาหนดทิศทาง หรื อ
ชี้ให้เห็นความเป็ นไปของวัฒนธรรม อันนาเราไปสู่ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวกต่อไป โดยหวังว่า
การออกแบบนี้อาจจะเป็ นกรณี ศึกษาและ เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูท้ ี่สนใจได้ไม่มากก็นอ้ ย

ภาพที่ 50 ภาพของเจดียท์ ี่เป็ นตัวแทนของพุทธสถาน เมื่ออยูก่ บั อาคารสมัยใหม่
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