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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ
ในโลกยุคโลกาภิวัตน ทามกลางทุนนิยมกระแสหลักกับตลาดการคาการแขงขันที่เสรี
จุดมุงหมายหลักในการพัฒนาคือความเจริญทางวัตถุและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สิ่งตางๆถูกตี
คาหรือแทนคาโดยคุณคาทางวัตถุเปนที่ตั้ง และทุกสิ่งถูกพิจารณาบนกรอบของอัตถประโยชน
สูงสุดที่มนุษยพึงตักตวงได โดยไมสนใจผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว สังคมโดยรวมถูกปลูกฝง
ใหเปนบริโภคนิยม ติดยึดในวัตถุกับความเชื่อวาความสุขเกิดจากความพรั่งพรอมทางวัตถุ และการ
เสพความพึงพอใจที่ฉาบฉวยจากมัน สังคมใหคุณคากับวัตถุเกินจริงเอนเอียงไปจนละเลยคุณคา
ทางจิตใจ สวนทางกับหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่สอนใหคนละกิเลสตัณหา ทําจิตใจใหบริสุทธิ์
ผองใส ขามพนความสุขอยางหยาบจากการเสพกามคุณ เขาถึงความสุขอันละเอียดจากภายใน ทํา
ใหสังคมไมสามารถที่จะประสานการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหมจากระบบทุนนิยมใหเขากับวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามอันมีหลักธรรมในพุทธศาสนาเปนรากเงาแตเดิมได จึงเกิดความ
แปลกแยกระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นใหมกับภูมิปญญาที่สืบสานกันมาจากอดีต สังคมจึงออนแอเพราะไม
สามารถนําองคความรูเดิมมาพัฒนาตอยอดได และตองพึงพิงองคความรูจากภายนอกอยู
ตลอดเวลา
โดยเฉพาะในสั ง คมเมื อ งอย า งกรุ ง เทพมหานครที่ เ ป น ศู น ย ก ลางความเจริ ญ ทาง
เศรษฐกิจ ทําใหสามารถเห็นความแปลกแยกไดอยางชัดเจน สภาพสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุ
เปนอยางมากแตในขณะเดียวกันก็ตองเผชิญกับปญหาสังคมรอบดาน เชน ปญหาอาชญากรรม
ปญหามลภาวะเปนพิษ ปญหาชุมชนแออัด ปญหาการจราจร ปญหาดานสุขภาพ ฯลฯ ปญหา
ดังกลาวลวนเปนผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการพัฒนาที่เนนทางดานวัตถุเปนหลักจน
ละเลยคุณคาทางจิตใจ ในขณะที่แนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นยังคงเนนไปที่การพัฒนาความ
เจริญทางดานวัตถุ โดยคาดหวังวาวัตถุสามารถแกปญหาทางจิตใจได ทําใหปญหายิ่งมีความ
รุนแรงและทวีความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ การแกปญหาที่แทจริงตองแกไขที่ตนเหตุคือ สภาวะ
จิตใจของคนที่มีความติดยึดในกิเลสตัณหา โดยใชการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเปนแนวทางใน
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การพัฒนาจิตใจใหสูงขึ้น เพื่อใหเห็นสัจธรรมที่แทจริงตามหลักศาสนา และรักษาความสมดุล
ระหวางความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจ
การศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาและนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา จึงเปนการ
ประสานสังคมที่มุงเนนการใหคุณคาทางดานวัตถุอยางกรุงเทพมหานคร ใหกลับมาใหความสําคัญ
ทางดานจิตใจควบคูกันไป และตอยอดองคความรูเดิมเพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงใหกับการพัฒนาใน
อนาคต โครงการโลกุตรสถาน (สถานพิจารณาธรรมของคนในสังคมเมือง) จึงเกิดขึ้นโดยหวังวาจะ
เปนการผสมผสานแนวคิดในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนา เขากับวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง
อยางกรุงเทพมหานคร และเปนการนําเสนอรูปแบบในแนวทางทดลองที่นําหลักธรรมคําสอนที่เปน
แกนแทของพุทธศาสนามาอธิบายและสื่อสารโดยระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรมที่เขาใจ
โดยงายภายใตบริบทของสังคมเมืองในปจจุบัน
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา
ที่ได รับอิท ธิพลหรื อมี พื้นฐานการคิ ดจากหลักธรรมที่ เป นหัวใจของพุทธศาสนาเปน
สําคัญ โดยผานระบบสัญลักษณที่ใชในสถาปตยกรรม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปฎิบัติธรรมที่สามารถผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในสังคม
เมือง
โดยศึกษาแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติธรรมที่มีอยูในปจจุบัน รวมกับลักษณะวิถี
ชีวิตประจําวันของคนในสังคมเมือง โดยใชกรุงเทพมหานครเปนตัวอยางในการศึกษา
3. เพื่อทดลองออกแบบสถาปตยกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงสัจธรรมตามหลักพุทธศาสนา
โดยทําการออกแบบสถาปตยกรรมที่สามารถประสานการปฏิบัติธรรมกับวิถีชีวิตของคน
กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ตัวอยางที่มีความเหมาะสมในกรุงเทพมหานคร และทดลองใชระบบ
สัญลักษณในสถาปตยกรรมที่ไดจากการศึกษาในขางตน สรางพื้นที่วางและรูปทรงเพื่อสือ่ ใหเห็นถึง
สัจธรรมในพุทธศาสนา
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ขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ
1. การศึกษาปญหาการปฏิบัติธรรมในกรุงเทพมหานคร
โดยใชกรุงเทพมหานครเปนตัวอยางในการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
ของคนในสังคมเมือง
2. การพัฒนาและสรางแบบจําลองแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม
เนนที่การตีความหมายของระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรมที่สื่อถึงสัจธรรมในพุทธ
ศาสนา
3. การทดลองออกแบบสถาปตยกรรมบนพื้นที่ตัวอยางในกรุงเทพมหานคร
โดยทําคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในกรุงเทพมหานครหนึ่งแหง และทําการทดลอง
ออกแบบสถาปตยกรรม ตามแบบจําลองแนวความคิดขางตน
ขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ
1. ศึกษาขอมูล
จากเอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหขอมูล
เพื่อนํามาพัฒนาแนวทางการออกแบบ
3. พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ
เพื่อนํามาใชในการออกแบบโปรแกรม
4. จัดทําโปรแกรมการออกแบบสถาปตยกรรม
เพื่อนํามาใชในการออกแบบทางสถาปตยกรรม
5. การออกแบบทางสถาปตยกรรม
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กระบวนการในการศึกษา
1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และการเก็บขอมูลภาคสนาม
1.1 ศึกษาวิธีการปฏิบัติธรรม
ศึก ษารูปแบบและวิธีการในการปฏิบัติ ธรรมในพุ ทธศาสนาไดแก การปฏิบัติ
สมถะ (สมาธิ) และ การปฏิบัติวิปสสนา (การพิจารณาสัจธรรม)
1.2 ศึกษาปญหาในการผสานการปฏิบัติธรรมกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ
ศึกษาลักษณะวิถีชีวิตประจําวันของคนในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนทัศนคติ
แนวความคิดตางๆที่เปนปญหาหรือเปนอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
1.3 ศึกษาระบบสัญลักษณที่ใชในสถาปตยกรรมที่สื่อถึงสัจธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา
ศึกษาการใชระบบสัญลักษณในสถาปตยกรรมที่สื่อถึงสัจธรรมในพุทธศาสนา
จากสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา
2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 การวิเคราะหการปฏิบัติสมถะ (สมาธิ)
การวิเคราะหวิธีการทําสมาธิจากการทําสมาธิแบบอานาปานสติ (การกําหนดลม
หายใจ) และการกําหนดอิริยาบท (การเดินจงกลม) หากระบวนการที่สามารถทําใหเกิดสมาธิ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการออกแบบ
2.2 การวิเคราะหการปฏิบัติวิปสสนา (การพิจารณาสัจธรรม)
การวิเคราะหหลักสัจธรรมที่เปนหัวใจแกนแทของพุทธศาสนาอยาง ไตรลักษณ
(อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา) และ ปฏิจจสมุปบาท เพื่อหารูปแบบความสัมพันธตางๆที่มีความ
เกี่ยวของซึ่งกันและกัน เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบ
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2.3

การวิเคราะหเพื่อหาแนวทางผสานการปฏิบัติธรรมกับวิถีชีวิตของคน

กรุงเทพฯ
การวิเคราะหเพื่อหารูปแบบหรือแนวทางที่มีความเปนไปไดในการผสมผสานการ
ปฏิบัติธรรมเขาไวในวิถีชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพฯ
2.4 การวิเคราะหระบบสัญลักษณในสถาปตยกรรมที่สื่อถึงสัจธรรมของพุทธ
ศาสนา
การวิเคราะหระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรมในเจดียที่สื่อถึงสัจธรรมของ
พุทธศาสนา เพื่อหารูปแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับการออกแบบ
3. การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ
เปนการประสานกระบวนการเกิดสมาธิกับการตีความทางสัญลักษณที่ไดจากเจดีย
รวมกับการตีความจากสัจธรรมคําสอนอยางไตรลักษณ กับปฏิจจสมุปบาทและวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนกรุงเทพฯ เพื่อจัดทําโปรแกรมการออกแบบ
4. การจัดทําโปรแกรมเพื่อใชในการออกแบบ
4.1 การตั้งสมมุติฐาน
เปนการตั้งสมมุติฐานเพื่อนําไปจัดทําโปรแกรมในการออกแบบ
4.2 การเลือกพื้นที่และวิเคราะหที่ตั้งโครงการ
การเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในกรุงเทพมหานคร พรอมทั้งศึกษาวิเคราะห
บริบทของพื้นที่ เพื่อเปนหุนจําลองทําการทดลองออกแบบสถาปตยกรรม
5. การออกแบบทางสถาปตยกรรม
5.1 แนวความคิดในการออกแบบ
ทําการสังเคราะหขอมูลทั้งหมดเพื่อหาแนวความคิดในการออกแบบ
5.2 กระบวนการออกแบบและผลงานออกแบบสถาปตยกรรม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. แนวทางการประสานการปฏิบัติธรรมเขากับวิถีชีวิตประจําวันของคนในสังคมเมือง
2.กระบวนการพัฒนาระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรม เพื่อสื่อถึงสัจธรรมในพุทธ
ศาสนา
3. ไดทดลองออกแบบสถาปตยกรรมโครงการโลกุตรสถาน

บทที่ 2
แนวทางการปฏิบัติธรรม
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งเปนเสาหลักในการพัฒนา
ที่มุงเนนทางดานวัตถุเปนหลัก ทําใหมีความเจริญกาวหนาและเติบโตอยางรวดเร็วซึ่งแตกตางอยาง
มากกับสังคมในชนบท การพัฒนาของทุนนิยมในกรุงเทพมหานครมีสวนอยางมากในการสงเสริม
ลัทธิบริโภคนิยม ทําใหคนในสังคมยึดติดกับวัตถุ และละเลยคุณคาที่ดีงามทางจิตใจ ซึ่งแตกตาง
อยางสิ้นเชิงกับระบบคุณคาตามหลักพุทธศาสนาของคนไทยที่มีมาแตเดิม “เศรษฐศาสตรกระแส
หลักมีจุดเนนไปที่การสรางความมั่นคงของโภคทรัพยเปนหลัก จุดยืนในพุทธเศรษฐศาสตรเนนการ
สะสมปญญา เนื่องจากการสะสมทางปญญานั้นเปนวิธีการที่ตรงไปตรงมาที่จะทําใหมนุษยบรรลุ
ซึ่งความสุขไดโดยไมออมคอมฯ1“ ในทุนนิยมการบริโภคกลายเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึง
ตัวตน,คานิยม,รสนิยมที่มีแนวโนมใหยึดมั่นในอัตตาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ2 ความมั่งคั่งทางวัตถุ
กลายเปนเครื่องหมายการยอมรับของคนในสังคมที่บงบอกถึงการประสบความสําเร็จในชีวิต แตใน
พุทธศาสนาการกระทําเปนการแสดงออกถึงตัวตนไมใชการบริโภคและยังสอนใหพยายามลดละ
ตัวตนหรืออัตตาลง การยอมรับของคนในสังคมคือการทําความดีอยางบริสุทธิ์ใจและจุดหมาย
ปลายทางที่ประสบความสําเร็จคือการเขาถึงนิพพาน
การเปลี่ ย นแปลงระบบการให คุ ณ ค า ตามหลั ก พุ ท ธศาสนาเป น ระบบคุ ณ ค า ของ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหสังคมมุงเนนไปที่ความสามารถในการตอบสนองทางดานวัตถุ โดย
ขาดการเอาใจใสตอการไดมาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง สงผลใหเกิดปญหาดานสังคม
มากมายเชน ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในระดับตางๆในสวนของราชการ การทุจริตเชิงนโยบายโดย
นักธุรกิจที่เปนหัวหนารัฐบาล การเรียกรับสินบนของขาราช ปญหาอาชญากรรม การปลน การ
ฆาตกรรม การขมขืนกระทําชําเรา ปญหาโสเภณี ปญหาสุขภาพจิต ปญหาการฆาตัวตาย ฯลฯ
และยังผูกพันเปนผลทางออมใหเกิดปญหาดานสภาพแวดลอมตางๆจากการเห็นแกประโยชน
สวนตัว เชน ปญหามลภาวะเปนพิษ ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ปญหาการจราจร ฯลฯ
อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2544), 49.
2
พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโต], พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2543), 491.
7
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ปญหาตางๆลวนเปนผลไมทางตรงก็ทางออมมาจากการบริโภคนิยม3 ที่ใหคุณคากับ
วัตถุเกินจริงจนมองขามความดีงามทางจิตใจ,ศีลธรรม,จรรยาบรรณ การแกปญหาจึงตองแกที่
สาเหตุคือการขาดจิตสํานึกที่ถูกตอง โดยการเนนย้ําใหเห็นความสําคัญของระบบคุณคาความดี
งามตามหลักพุทธศาสนา การใชธรรมะที่เปนหัวใจสําคัญมาเปนหลักในการดําเนินชีวติ ประสานเขา
กับโลกความเจริญทางวัตถุที่เปนอยูในปจจุบัน และสรางสมดุลของความเจริญทั้งทางดานวัตถุกับ
จิตใจใหมีการพัฒนาที่ควบคูกันไป เพื่อเปนสวนหนึ่งของโลกาภิวัตนแตขณะเดียวกันก็เขาใจถึง
สัจธรรมของความไมเที่ยงและรูจักเพียงพอ ทําใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขของสรรพชีวิต

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบแนวคิดการใชประโยชนจากปาไมกับการทําลายปาไมในความเปนจริง
ที่มา : Tree [Online], accessed 14 February 2003. Available from http://corbis.com

3

พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโต], การพัฒนาที่ยงั่ ยืน, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541), 30 - 45.
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ภาพที่ 2 แนวความคิดการใชประโยชน
ทรัพยากรณธรรมชาติ
ที่มา : money [Online], accessed 14
February 2003. Available from
http://corbis.com

ภาพที่ 3 มลภาวะเปนพิษจากการทําลาย
สภาพแวดลอม
ที่มา : Pollution [Online], accessed 14
February 2003. Available from
http://corbis.com
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ภาพที่ 4 การทําลายปาไมเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
ที่มา : Pollution [Online], accessed 14 February 2003. Available from http://corbis.com
1. รูปแบบการปฏิบัติธรรม
ในปจจุบันมีการคนควาทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมากมายที่เปนเหตุเปนผลอางอิงใหเห็น
ถึงความสอดคลองเขากันไดของสัจธรรมในพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรสมัยใหม ทําใหเกิดกระแส
การแปลความหมายหลักธรรมโดยใชทฤษฎีตางๆทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีสองทฤษฎีที่เปนแกนหลัก
ของวิทยาศาสตรสมัยใหมคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลาวถึงเวลาที่ไมมีคาสัมบูรณ เอกภพเปน 4 มิติ
ที่ตอเนื่องกันระหวางอวกาศและเวลา ความเขาใจเรื่องเวลาของคนเรานั้นแทจริงคือ การนําลําดับ
ปรากฏการณที่ตอเนื่องมาเรียงจากกอนไปหลังจนเกิดเปนเหตุการณ แลวเปรียบเทียบกับการ
เคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาหรือเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของโลกสัมพัทธกับดวงอาทิตย ดวงจันทร
และดวงดาวอื่นๆ จึงเกิดอุปทานเปนเวลาขึ้นตามหลักอนัตตตา สมการ E=mc2 ที่บงบอกถึงความ
เปนหนึ่งเดียวกันของสสารและพลัง เอกภพไมไดหยุดนิ่งแตเต็มไปดวยพลวัตรที่กําลังเคลื่อนที่อยู
ตลอดเวลาตามหลักอนิจจตา เปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ ระหวางพลังกับสสาร ระหวางรูปกับความวาง
ระหวางความมีกับความไมมี ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกลาวถึงการโคงงอของอวกาศและเวลา และ
ทฤษฎีกลศาสตรควอนตัม กลาวถึง หลักความไมแนนอน ที่ทุกอยางไมวาจะเปนสสารหรือจิต เปน
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เพียงความนาจะเปนที่เกิดบนความไมแนนอนเทานั้น สื่อใหเห็นถึงขอจํากัดการรับรูตามอายตนะ
ของมนุษยกับกรอบของความเปนจริง หรือ fractals ภาพจําลองทางคณิตศาสตรที่บอกถึงความ
เปนหนึ่งเดียวกันของเอกภพที่ไมสามารถแบงแยกได สิ่งตางๆแมเล็กนอยสักเพียงใดก็คงความ
สมบูรณเปรียบเปนจักรวาลยอยๆที่สัมพันธกันทั้งหมด เปนเหตุเปนผล ตามหลักปฏิจจสมุปบาท
หรือการคนพบความถี่ของคลื่นสมอง ที่สามารถอธิบายสภาวะจิตใจที่สงบของคนที่อยูในระหวาง
ทํา สมาธิ ห รือ การเข า ญาณได อยา งเปน รูป ธรรมทางวิท ยาศาสตร ที่ก ลา วมาขา งต น สนั บสนุ น
แนวโนมของวิทยาศาสตรสมัยใหมที่มีความสอดคลองกับพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ
อยางไรก็ดีแนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรในขางตนยังคงมีการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดหรือกระทั่งในหลักการพื้นฐาน จําเปนที่จะตองใชเวลาศึกษาและติดตามความกาวหนา
อยางใกลชิด เพราะเปนเรื่องเทคนิคจึงทําความเขาใจไดยาก และยังแหงแลงขาดความสัมพันธที่
ใกลชิดกับวิถีชีวิต แตกตางจากหลักธรรมของพุทธศาสนาที่มีความมั่นคงแนนอนไมผันแปร และให
ความสําคัญกับการนําไปใชในชีวิตจริงโดยตรง จึงทําใหสื่อสารเปนที่เขาใจโดยงาย ในที่นี้จึงเลือก
ศึกษาและมุงความสําคัญไปที่แนวทางการแปลความหมายของสัจธรรมในพุทธศาสนา และ
ลักษณะรูปแบบการใชสัญลักษณในสถาปตยกรรมที่มีมาแตเดิม โดยไมพยายามโยงอางอิงกับ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่กําลังเปนกระแสความนิยมอยูในปจจุบัน
รูปแบบการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนามีหลากหลาย แตโดยเนื้อหาสําคัญประกอบดวย
2 สวนคือ สวนการปฏิบัติสมถะ (สมาธิ) และสวนการปฏิบัติวิปสสนา (การพิจารณาหลักธรรม)
จุดมุงหมายที่แทจริงของการปฏิบัติ คือ ปญญาที่ไดจากการพิจารณาสัจธรรม สวนสมาธิเปนเพียง
เครื่องมือเพื่อใหคนพบปญญาไดงายขึ้นเทานั้น แตก็มีความจําเปนซึ่งมากนอยขึ้นอยูกับบุคคล ใน
การปฏิบัติจริงตองปฏิบัติรวมกัน ไมสามารถปฏิบัติแตเพียงสวนเดียวได ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษา
ควบคูกันไป ซึ่งมีอยู 2 แนวทาง
1.1 การใชสมาธิเปนตัวนํา
คื อ การปฏิ บั ติสมถะ(สมาธิ)เป น หลัก เพื่ อใหจิ ตใจมั่น คงจนเกิ ด เป น สมาธิที่ แนว แน
(ญาณ) แลวจึงมาพิจารณาหลักธรรม (วิปสสนา) แนวทางนี้เหมาะสําหรับผูมีความมานะมาก
1.2 การใชปญญาเปนตัวนํา
คือการพิจารณาหลักธรรม (วิปสสนา) โดยตรงเปนหลักจนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง ทํา
ใหจิตใจสงบเปนสมาธิวิธีนี้เหมาะสําหรับผูมีปญญามาก
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2. การปฏิบัติสมถะ (สมาธิ)
สมถะ หมายถึง การทําใหจิตใจสงบโดยการปฏิบัติฝกจิตใจใหตั้งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจน
แนวแนเกิดเปนสมาธิซึ่งมีการจําแนกที่ตั้งแหงสติเปน 4 ประเภทใน สติปฏฐาน 4 ดังนี้
กายานุปสสนา หมายถึง การตั้งสติไวที่การพิจารณารางกาย
เวทนานุปสสนา หมายถึง การตั้งสติไวที่การพิจารณาอารมณเวทนา
จิตตนุปสสนา หมายถึง การตั้งสติไวที่การพิจารณาอาการจิตตางๆ
ธัมมานุปสสนา หมายถึง การตั้งสติไวที่การพิจารณาหัวขอธรรมตางๆ
ลั ก ษณะของสติ ป ฏ ฐาน4สามารถปฏิ บั ติ ไ ด ทุ ก สถานที่ ทุ ก เวลาที่ มี ค วามสะดวก
เหมาะสม4 โดยภาพรวมแลว หมวดเวทนานุปสสนา จิตตนุปสสนา และธัมมานุปสสนา ทั้ง 3 หมวด
เปนการตั้งสติไวกับสิ่งที่เปนนามธรรมไมสามารถจับตองได ทําใหยากแกการศึกษารูปแบบหรือ
ขบวนการ มีเพียงหมวดกายานุปสสนาที่เปนการตั้งสติไวกับรางกายที่เปนรูปธรรม จึงสะดวกใน
การศึกษาเพื่อหารูปแบบหรือกระบวนการจําเพาะบางอยางมาประยุกตใชในการออกแบบ อีกทั้งใน
การปฏิบัติในหมวดนี้ยังเห็นผลไดชัดเจนสะดวกเหมาะสมกับบุคคลทุกประเภทและเปนที่นิยม
แพรหลายกันโดยทั่วไป หมวดกายานุปสสนามีการปฏิบัติ 3 ประเภทดังนี้
2.1 อานาปานสติ คือ การกําหนดรูลมหายใจเขาออก
ในการปฏิบัติรางกายอาจอยูในทาใดก็ไดที่สะดวกและรูสึกสบาย แตมีการแนะนําวาทา
นั่งขัดสมาธิเพชรจะทําใหนั่งไดยาวนานไมเมื่อยหลา และชวยใหหายใจไดสะดวก โดยเริ่มนับชาๆ
แบบจับคูลมหายใจเขาออก (หายใจเขานับ1,หายใจออกนับ1) จาก1-5 จน ถึง1-10 แลวเริ่มใหม

ภาพที่ 5 การนั่งสมาธิ
ที่มา : Meditation [Online], accessed 14 February
2003. Available from http://corbis.com
4
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2.2 การกําหนดอิริยาบถ (การเดินจงกลม)
ในการทํ า สมาธิ แ บบกํ า หนดอิ ริ ย าบถนั้ น คื อ การกํ า หนดท า ทางรู ป แบบลํ า ดั บ การ
เคลื่อนไหวของรางกายแลวกําหนดรูตามลําดับนั้น สามารถทําไดในหลายลักษณะแตกตางกันที่
ความหยาบและความละเอียดที่จะกําหนดการรับรูติดตามขั้นตอนการเดินตามความเหมาะสมของ
โอกาสและสถานที่ โดยทั่วไปไมมีการกําหนดระยะทางเดินที่แนนอน อาจเดินจากจุดหนึ่งไปยังจุด
หนึ่งเปนระยะทางไกลๆหรืออาจเดินวนไปกลับในระยะทางหนึ่งที่ไมสั้นจนทําใหเกิดการเวียนศีรษะ
ลักษณะการเดินจะเดินแบบสํารวมประสานมือทั้ง2ไวดานหนากดสายตามองที่พื้นในระยะ 3 กาว
เพื่อหลีกเลี่ยงภาพตางๆที่อาจรบกวนสมาธิได และกําหนดรับรูในจุดผิวฝาเทาที่สัมผัสพื้น

ภาพที่ 6 แสดงลําดับการเดินจงกลม
ที่มา : Sequent [Online], accessed 14 February 2003. Available from http://corbis.com
2.3 สัมปชัญญะ (การกําหนดรูตลอดเวลาอยางถวนทั่ว)
วิธีการนี้เปนการคงสติไวกับกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวของรางกายในชีวิตประจําวัน
ปกติตลอดเวลาไมมีการกําหนดเปนลําดับขั้นตอนลวงหนาเหมือนในหมวดอิริยาบถ การปฏิบัติดวย
วิธีนี้ตองอาศัยความชํานาญเปนพิเศษ แตมีประโยชนมากเพราะสามารถปฏิบัติไดตลอดเวลา ทั้ง
ในขณะ ทํางาน เรียน และทุกกิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวัน
3. การปฏิบัติวิปสสนา (การพิจารณาหลักสัจธรรม)
การปฏิ บั ติ วิ ป ส สนา คื อ การพิ จ ารณาหั ว ข อ ธรรมตามหลั ก พุ ท ธศาสนาเพื่ อ ให เ กิ ด
ปญญาความรูแจง ซึ่งถือเปนหัวใจที่แทจริงของการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติวิปสสนามีหลากหลาย
รูปแบบและแนวทาง โดยมีการแนะนําไวในกรรมฐาน405 ถึงความเหมาะสมในแตละบุคคลที่มี
5
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อุปนิสัยแตกตางกันกับหลักธรรมแตละหัวขอที่สามารถแกไขขอเสียโดยเฉพาะได เชน คนอารมณ
รอนควรใชเมตตาเปนอารมณในการปฏิบัติ คนปกติทั่วไปควรใชมรณสติหรือการระลึกถึงความตาย
เปนอารมณในการปฏิบัติเพื่อคงไวในความไมประมาท เปนตน
หลักธรรมที่แตกตางกันในแตละขอตางมีไวเพื่ออธิบายเนื้อหาที่กวางขวางและลึกซึ้ง
โดยการประยุ ก ต ห รื อ จั ด หมวดหมู ใ ห ง า ยต อ การทํ า ความเข า ใจเท า นั้ น แต ใ นความเป น จริ ง
หลักธรรมทุกขอมีความสัมพันธโยงใยคาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน ไมสามารถแยกขาดจากกันได โดยมี
หลักธรรมสองหมวดใหญที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมด และเปนหัวใจแกนแทของพุทธศาสนา คือ
ไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาท ทั้งสองหมวดตางสัมพันธเปนสิ่งเดียวกัน เพียงแตอธิบายสิ่งตางๆ
คนละกรอบการสังเกต โดยไตรลักษณอธิบายสิ่งตางๆในกรอบของลักษณะ 3 ประการที่เกิดขึ้นใน
ทุ ก สิ่ง ไม มี ข อ ยกเว น และปฏิ จจสมุ ป บาทอธิบ ายในกรอบของกระบวนกระแสความสั ม พั น ธ ที่
ครอบคลุมทั้งระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ไตรลักษณ
หมายถึง ลักษณะ 3 ประการที่เกิดขึ้นเสมอเหมือนกันแกสิ่งทั้งปวง6 ดังตอไปนี้
3.1.1 อนิจจตา
หมายถึง ความไมเที่ยงไมคงที่ ภาวะที่เกิดขึ้นที่ใดก็ดับลงที่นั้น
สิ่งตางๆมีความเปลี่ยนแปลงเปนสภาวะพื้นฐานที่ดําเนินอยูตลอดเวลา เกิดขึ้น
ตั้งอยู และ ดับไป ทั้งสิ้นเปนกฎธรรมชาติที่ไมมีขอยกเวน แมแตสิ่งที่แข็งแรงทนทานที่สุดก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงแตในสัดสวนที่เล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ เมื่อสิ่งตางๆเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ความจริ ง จึง เปน เพีย งปรากฏการณ ที่มี เฉพาะแต ในปจจุบั น ขณะเท า นั้น อดี ตคือ
สัญญา (ความทรงจํา) ที่ผูกติดรอยเรียงกันดวยลําดับของปรากฏการณ อนาคตคือความคาดหมาย
ในความนาจะเปนของความตอเนื่องจากลําดับของปรากฏการณ เวลาเปนเพียงการเรียงลําดับ
ปรากฏการณจนเกิดอุปทานเปนเหตุการณ แลวนํามาเปรียบเทียบกับลําดับปรากฏการณการ
เคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาหรือปรากฏการณการเคลื่อนที่ของโลกสัมพันธกับดวงอาทิตย ดวงจันทร
หรือ ดวงดาวอื่นๆ

6

พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโต], พุทธธรรม, 67 – 78.

15

ภาพที่ 7 แสดงการเปลีย่ นแปลงอยูตลอดเวลาของสิง่ ตางๆตามหลักอนิจจตา
ที่มา : Sequent [Online], accessed 14 February 2003. Available from http://corbis.com
การที่สภาวะเกิดดับเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตลอดเวลา ทําใหเรามองเห็นเปน
ภาพมายาที่ มี ค วามต อเนื่ อ งผิดเพี้ ย นไปจากความเปน จริง ลั ก ษณะของอนิจ จตานี้เ องเปน ตั ว
ขับเคลื่อนปฏิจจสมุปบาท ใหเคลื่อนที่อยูตลอดเวลาบนกระแสความสัมพันธของความนาจะเปน
บนหลักของความไมแนนอน
3.1.2 ทุกขตา
หมายถึง ความเปนทุกขจากภาวะที่บีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่
ฝนและขัดแยงอยูในตัวเองเพราะสิ่งตางๆเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ ไมกอใหเกิดความพึงพอใจที่
แทจริงแกผูที่เขาไปยึดติดดวยอุปทาน
ลักษณะของทุกขตามีความพิเศษแตกตางกวาอนิจจตา คือ อนิจจตาเกิดขึ้นและ
เปนอยูโดยตลอดแมไมมีใครรับรู แตทุกขตาเกิดขึ้นสัมพันธกับการรับรูโดยตรง เพราะในการรับรูที่
เราใชในการทําความเขาใจสิ่งตางๆนั้นจะตองมีการกําหนดจุดอางอิงใดๆเพื่อที่จะสามารถบอก
ลักษณะตางๆของสิ่งๆนั้นได เพราะคาทุกคาที่มีการวัดหรืออธิบายไดนั้นลวนเปนการเปรียบเทียบ
กับสิ่งอื่นเสมอ เชน มากเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบกับนอย ดีเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบกับเลว
คาของดีเลว มากนอย เปนคาที่เกิดจากการเปรียบเทียบ ฉะนั้นการรับรูสิ่งตางๆแลวบงบอกถึง
ลักษณะของมันไดนั้น ยอมไดมาจากการนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม ซึ่งทําให
เกิดลักษณะ ทวิลักษณของสิ่งที่อยูตรงขามกันขึ้น และในความเปนจริงจากหลักอนิจจตาที่ทุกสิ่งมี
การเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง คุณคาตางๆยอมมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตามไปดวย การกําหนด
จุดอางอิงที่ตายตัวแมในชั่วขณะก็ยอมเกิดความขัดแยงขึ้น หรือหากมีการเคลื่อนที่ของจุดอางอิง
อยูตลอดเวลาตามหลักอนิจจตาก็เทากับไมมีจุดอางอิงนั้นเอง ดังนั้นการรับรูจากการเปรียบเทียบ
ใหคุณคาเพื่อทําความเขาใจสิ่งตางๆนั้น ยอมกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นภายในตัวเอง
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ภาพที่ 8
การกําหนดจุดในวงกลมจนเกิดลักษณะของ
ทวิลักษณของสิ่งที่ตรงขามกัน

3.1.3 อนัตตตา
หมายถึง ความไมมีตัวตนที่แทจริงของสิ่งนั้นเปนแกนอยู
สภาพที่ปรากฏเกิดจากองคประกอบตางๆมาประกอบกัน องคประกอบเหลานั้น
เกิดขึ้นและเสื่อมลงตลอดเวลาตามหลักอนิจจตาสัมพันธเปนปจจัยแกกัน จนเกิดเปนรูปนามขึ้น รูป
นามเหลานั้นจึงปราศจากตัวตนหรือปราศจากอัตตสาระ วางจากบุคคลที่เปนเจาของ วางจากการ
ถูกเปนเจาของ ไมมีพระผูสรางบันดาล กระบวนการแหงองคประกอบทั้งหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัย หลักอนัตตตานี้เปนอยูโดยตลอดแมไมมีผูรับรูเชนเดียวกับหลักอนิจจตา

ภาพที่ 9 แสงจากไฟรถยนตที่กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วทําใหเกิดภาพมายาขึ้น
ที่มา : Light [Online], accessed 14 February 2003. Available from http://corbis.com
การแทนคาสิ่งตางๆ โดยใชระบบสัญลักษณเปนสรรพนามที่เปนสิง่ สมมติ หาก
พิจารณาแยกยอยลงไปจะพบวา ไมมีแกนแทที่สามารถเรียกแทนสรรพนามนัน้ แทจริงได
เปรียบเทียบกับมายาภาพทีเ่ ปนอนัตตาไรแกนของความจริง
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3.2 ปฏิจจสมุปบาท
หมายถึง หลักธรรมที่แสดงความสัมพันธของเหตุและปจจัยของไตรลักษณที่ตอเนื่องกัน
เปนกระแสที่ไมมีเบื้องตนและบั้นปลาย7
สิ่งทั้งหลายหากจะกลาววามีก็ตองอยูในรูปของกระแสที่ประกอบดวยปจจัยสัมพันธ
สืบเนื่องกันไมขาดสาย มีการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นฐานตามหลักอนิจจตา จึงเปนภาวะไมเที่ยง มี
ความกดดันบีบคั้น ที่เกิดจากการ เกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไปทั้งสิ้น หากเราเอาอุปทานไปยึดติดกับ
สภาวะใดก็จะเปนทุกขตามหลักทุกขตา เพราะทุกสิ่งมีอยูในรูปของกระแส ดังนั้นจึงไมมีแกนที่
แทจริงหรือไมมีตัวตนตามหลักอนัตตา เปรียบเทียบการเกิดขึ้นของรูปคลื่น 3 มิติ จากความวางบน
ผิวน้ําไรมิติ ที่เปนเพียงปรากฎการณ

ภาพที่ 10 การเกิดคลื่นบนผิวน้าํ
ที่มา : Wave [Online], accessed 14 February 2003. Available from http://corbis.com
ปฏิจจสมุปบาทมีความหมายกวางครอบคลุมกระบวนการทุกอยางไมวาสสารหรือจิต
ไมวาเปนสิ่งที่รูหรือไมรู มีการแสดงเปน 2 แบบดังนี้

7

พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโต], พุทธธรรม, 80 - 142.
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3.2.1 หลักทัว่ ไป (อิทัปปจยตา)
เมื่อสิ่งนี้มี สิง่ นี้จึงมี เพราะสิง่ นี้เกิดขึ้น สิง่ นี้จึงเกิดขึ้น เมือ่ สิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี
เพราะสิง่ นี้ดับไป สิ่งนีก้ ็ดับไป8 มีการอธิบายแบงยอยดังนี้
3.2.1.1 อุตุนิยาม คือ กฏธรรมชาติของสิ่งที่ไมมีชีวติ
3.2.1.2 พีชนิยาม คือ กฏธรรมชาติของสิ่งที่มีชวี ิต
3.2.1.3 จิตนิยาม คือ กฏธรรมชาติเกี่ยวกลไกการทํางานของจิต
3.2.1.4 กรรมนิยาม คือ กฏแหงกรรม
3.2.1.5 ธรรมนิยาม คือ กฏของธรรมชาติที่ครอบคลุมกฏทั้ง4อยาง
เบื้องตนไวทั้งหมด
การหมุนของปฏิจจสมุปบาทในแบบนี้แสดงกระบวนการชวงกวางของชีวิตตอ
ชีวิต การอธิบายแบบขามภพขามชาติเปนการแปลความหมายตามรูปศัพทอีกอยางหนึ่ง หรือ การ
อธิบายโดยใช กฎแหงกรรม แบงเปน กุศลกรรมคือกรรมดี และ อกุศลกรรมคือกรรมชั่ว
“สัตวทั้งหลายที่เกิดในสามภพนี้ถึงจะมียศศักดิ์สมบัติเปนเหมือนพระยามหา
จักรพรรดิราชเหมือนพระอินทรหรือเหมือนพระพรหมก็ไมตั้งอยูมั่นคงถาวรในยศสมบัตินั้นเลย ยอม
พินาศพลัดพรากตายจากสมบัตินั้นไปทั้งสิ้น บรรดาสัตวนรก เปรต อสูรกาย และสัตวดิรัจฉาน
ทั้งหลายเมื่อหมดอายุในภูมินั้นแลว บางครั้งก็ไปเกิดเปนสัตวนรกอีก ……..ถาไดทําบุญไวบางใน
อดีต บางครั้งก็ไดเกิดเปนมนุษย บางครั้งเกิดเปนเทวดาฯ9” การอธิบายในลักษณะนี้ทําใหเกิดภพ
ชาติที่เปนภาพลักษณทางกายภาพที่เห็นภาพชัดเจน และเปนการปลูกความเชื่อที่หวังผลดาน
ศีลธรรมเพื่อโนมนาวจิตใจคนใหทําความดี
กิเลส
สังสารวัฏ
ภพชาติ
วิบาก

กรรม

ภาพที่ 11
การหมุนเวียนของกรรมอยูตลอด
เวลาเปนวัฏจักรของสังสาระ

สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 69 - 77.
9
พระพานิช ญาณชีโว, ไตรภูมิพระรวง (ฉบับยอความ) (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ), 97.
8
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3.2.2 หลักแจงหัวขอ หรือ หลักประยุกต
คือการอธิบายการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทโดยการเกิดขึ้นของ อวิชชา สังขาร
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ยัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ หมุนเวียนไมมีจุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุด10
การหมุนของปฏิจจสมุปบาทแบบนี้แสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยูตลอดเวลา
ในทุกขณะของการดํารงชีวิต เปนการแสดงการเกิดดับของอารมณความคิดอยูตลอดเวลานั้นเอง
ความคิดนี้ถูกนํามาอธิบายภพชาติในลักษณะของนามธรรมเชน ในภาวะที่จิตใจรูสึกเปนสุขก็
เหมือนการไดขึ้นไปภพชาติของสวรรค และในภาวะที่จิตใจรูสึกเปนทุกขก็เหมือนการตกลงไปในภพ
ชาติของนรก หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันตลอดเวลา ทั้งสุข และ ทุกข การอธิบายในลักษณะนี้
ทําใหปฏิจจสมุปบาทเปนกระบวนการที่อยูในรูปของสภาวะที่ไมมีลักษณะทางกายภาพ
อวิชชา
ชรา มรณะ

สังขาร

ชาติ

วิญญาณ

สังสารวัฏ
ภพชาติ
สภาวะ

ภพ

นามรูป

อุปทาน

สฬายตนะ
ตัณหา

ภาพที่ 12 การหมุนเวียน เกิด - ดับ
ของอารมณความคิดอยูตลอดเวลา
เปนวัฏจักรของสังสาระ

ผัสสะ
เวทนา

การแปลความหมายทั้ง2แบบนี้ อาจมีความแตกตางในดานของระยะเวลาและ
ความเป นภาพลักษณทางกายภาพกับความเปนนามธรรมที่เ ปนสภาวะ แตทั้งนี้เปนเพียงการ
ตีความหมาย เพื่ออธิบายใหเขากับการรับรูและเขาใจของผูคนที่แตกตางกันเทานั้น อาจกลาวไดวา
ภาพลั ก ษณ ท างกายภาพกั บ ความเป น นามธรรมที่ เ ป น สภาวะเป น สิ่ ง เดี ย วกั น คื อ เป น เพี ย ง
ปรากฎการณ เทานั้น

10

สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, 69 - 77.

บทที่ 3
การเปรียบเทียบหลักธรรมกับสัญลักษณในสถาปตยกรรม
การใช สั ญ ลั ก ษณ เ พื่ อ สื่ อ ถึ ง ความหมายหลั ก ธรรมของพุ ท ธศาสนามี อ ยู ม ากมาย
หลากหลายระดับ ตั้งแตระดับของสัจธรรมสูงสุดอยางไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาทไปจนถึงคติ
ความเชื่ออยางไตรภูมิจักรวาล ในสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาทั้งหมดเชน โบสถ วิหาร พระ
สถูปเจดีย กุฏิ ฯ ในที่นี้พระสถูปเจดียมีความเหมาะสมในการศึกษาเกี่ยวกับระบบสัญลักษณมาก
ที่ สุ ด เพราะสถู ป เจดี ย ส ร า งขึ้ น เพื่ อ เป น ที่ ร ะลึ ก และสั ก การะบู ช าพระพุ ท ธเจ า โดยเฉพาะ1
เปรียบเสมือนประติมากรรมที่อธิบายแนวความคิดผานสัญลักษณโดยไมถูกจํากัดเรื่องประโยชนใช
สอยพื้นที่ แตกตางจากสิ่งกอสรางอื่นที่ถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองการใชสอยพื้นทีท่ เี่ กีย่ วกับกิจกรรม
ทางพิ ธีกรรมเป นหลัก ต อมาจึง ไดมีก ารเสริมสัญลักษณบางอยา งลงไปในภายหลังตามความ
เหมาะสมของการใชงานและความสวยงาม เจดียมีการใชระบบสัญลักษณในการถายทอดหลักสัจ
ธรรมที่เปนหัวใจของพุทธศาสนาไดอยางชัดเจน จุดกําเนิดของเจดียคือจุดอางอิงที่เชื่อมโยงสัจ
ธรรมที่เปนนามธรรมมาแสดงออกในรูปธรรม การศึกษาทําความเขาใจกับการใชสัญลักษณของ
เจดี ย จึ ง เป น วิ ธี ที่ จ ะเข า ใจแนวความคิ ด ในการถ า ยทอดสั จ ธรรมที่ เ ป น นามธรรมมาสู ร ะบบ
สัญลักษณทางสถาปตยกรรมในพระพุทธศาสนา“พระสถูปไมมีพื้นที่วางภายในเพื่อเอาไวใช และ
การกอสรางที่เรียบงายแบบพื้นฐาน ลักษณะเชนนี้สามารถลบลางคําอธิบายวา รูปแบบของพระ
สถู ป มาจากความจํ า เป น ทางหนา ที่ ห รือ ทางโครงสร า งตรงกัน ข า มพระสถูป ดํ า รงอยูเ พี ย งเพื่ อ
ตอบสนองความจําเปนของระบบสัญลักษณเทานั้น พระสถูปยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงนามธรรมได
อยางชัดเจน และปราศจากความคลุมเครือใดๆ ดังนั้นภายในพระสถูป การสื่อความหมายของ
ระบบสัญลักษณจงึ เสมือนตัวกําหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรม2”
ระบบสัญลักษณในเจดียสื่อถึงสัจธรรมของพุทธศาสนาใน 2 หมวด คือ ไตรลักษณ
และ ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งทั้ง 2 หมวดเปนการแสดงความจริงสิ่งเดียวกันแตคนละแงมุม การใช

1

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิรกิ าญจน,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรวชิ าการ, 2541), 47.
2
เรื่องเดียวกัน, 5.
20
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สัญลักษณตางๆจึงสามารถอธิบายทั้งในภาพรวมของทั้งหมดอยางปฏิจสมุปบาท หรือในขอบเขต
ลักษณะของไตรลักษณ
ในภาพรวมเจดียเปนแบบจําลองปรากฎการณความสัมพันธของปฏิจจสมุปบาท ใน
ขอบเขตของไตรลักษณ เจดียอธิบายการเกิดขึ้นและสลายลงของปรากฏกาณตางๆเปนวัฏจักรของ
ตนเองตามหลักอนิจจตาและอนัตตา ระบบสัญลักษณที่เกี่ยวของในเจดียมีความสัมพันธกันใน
หลายมิติซึ่งสามารถลําดับเปนหัวขอไดดังนี้
1. โครงขายปฏิจจสมุปบาทแบบจําลองจักรวาล
จากแนวความคิดที่จักรวาลสัมพันธกันโดยตลอดตามหลักของปฏิจจสมุปบาท เจดียจึง
เปนเสมือนจุดอางอิงหนึ่งซึ่งทําหนาที่เปนภาพสะทอนของจักรวาล เชื่อมโยงการรับรูของคนใน
ระดับโลกิยะเขากับโลกุตระ แสดงออกถึงการเปนสวนหนึ่งของสวนรวมทั้งหมดของพื้นที่และเวลา
เจดียจึงเปนสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรมที่มีขนาด รูปราง รูปทรง และการแสดงขอบเขตทีแ่ บงแยก
ตัวตนจากสภาพแวดลอม แตในขณะเดียวกันเจดียก็สะทอนถึงความเปนอนันตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเขา
ดวยกันเปนหนึ่งเดียวที่ปราศจากตัวตนและสภาพแวดลอม ปราศจากคนรับรูและสิ่งที่ถูกรับรู
มนุษยถูกรวมเปนสวนหนึ่งในระบบสัญลักษณเชนเดียวกันกับสิ่งอื่นๆ ในทางกลับกันการมีอยูของ
มนุษยและสิ่งอื่นๆเปนสัญลักษณที่สะทอนถึงสัจธรรมเดียวกันที่กอกําเนิดเจดียขึ้น
“การอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น ของส ว นรวมและส ว นย อ ยต า งๆ ทํ า ให เ กิ ด แบบอย า ง
กระบวนการของความเปนเหตุเปนผลกัน สวนตางๆของจักรวาลทั้งหมด ทั้งสวนรวมและสวนยอย
ผูกพันกันดวยปฏิจจสมุปบาท สิ่งที่ปรากฏแตละสิ่งก็คือ สาเหตุใหเกิดการมีอยูของปรากฏการณ
อื่ น ๆทั้ ง หมด ปรากฏการณ ทั้ ง หมดขึ้ น อยู แ ละรองรั บ ด ว ยปรากฏการณ แ ต ล ะอย า ง และ
ปรากฏการณสวนรวมก็เปนเหตุปจจัยใหเกิดปรากฏการณยอย ปรากฏการณแตละสิ่งเปนเหตุ
ปจจัยใหเกิดปรากฏการณรวมและปรากฏการณแตละสิ่งก็เกิดจากปรากฏการณสวนรวมดวย
ทั้งหมดนี้คือแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลที่มีสวนประกอบผานทะลุถึงกันโดยตลอด และเชื่อมตอกันโดย
ปราศจากทวิภาพ โดยอาศัยหลักปฏิจจสมุปบาท ธรรมชาติหรือจักรวาลเกิดขึ้นไดดวยเหตุปจจัยที่
ที่
อิ ง อาศั ย กั น โดยตลอด ปรากฏการณ ต า งๆ นั้ น ไม มี แ ก น สารของตนเอง (อนั ต ตตา)
นอกเหนื อ ไปจากการอิ ง อาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น ไม ส ามารถดํ า รงอยู ไ ด โ ดยอิ ส ระ และเกิ ด
จากปฏิจจสมุปบาทเทานั้น และปฏิจจสมุปบาทก็คือ ความวางเปลาไมมีตัวตน (สูญญตา) สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลตางก็ผานเขาถึงไดโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ3”
3

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 156 – 157.
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ภาพที่ 13
การสะทอนภาพซึง่ กันและกันของศูนยกลางและการทะลุล้ําเขตแดนซึ่งกันและกันในจักรวาล
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : อมรินทรวชิ าการ, 2541), 156.
จากภาพที่1 “จุดศูนยกลาง A ปรากฏสะทอนอยูที่ตรงจุดบนพื้นผิวทุกสวนของทรงกลม
ที่ลอมรอบจุดศูนยกลาง A และจุดแตละจุดเหลานี้อาจนับไดวาเปนจุดศูนยกลางของทรงกลม
ทั้งหมด ลักษณะนี้ทําใหเห็นภาพลักษณของพื้นที่ที่ขยายตัวไปทุกทิศทุกทางไมมีที่สิ้นสุดและบรรจุ
จุ ด ที่ อ ยู ต อ เนื่ อ งกั น ทุ ก จุ ด โดยแต ล ะจุ ด ต า งก็ เ ป น จุ ด ศู น ย ก ลางของทรงกลมชุ ด หนึ่ ง ที่ มี จุ ด
ศูนยกลางรวมกันและอยูตอเนื่องกัน หากจุด A ในภาพจําลองถือเปนจุดศูนยกลางจักรวาล และ B
ถือเปนภาพสะทอนบนพื้นผิวโลกแลว ก็เปนที่แนชัดไดวา B อาจนับเปนจุดกลางของทรงกลมชุด
หนึ่งเชนเดียวกับ A และก็เปนเชนเดียวกันสําหรับจุดอื่นๆ ที่อยูบนพื้นผิวของทรงกลม ซึ่งสอดคลอง
กันบนพื้นผิวของทรงกลมอื่นๆ ดวย จุดตางๆ สองแสงสะทอนซึ่งกันและกัน และทรงกลมที่จุด
เหลานี้เปนศูนยกลางที่เชื่อมถึงกัน หลอมรวมกันได4”

4

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 156.
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ภาพที่ 14 การสะทอนภาพปรากฎการณจากระดับ A มายังระดับ B
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : อมรินทรวชิ าการ, 2541), 22.
เจดียเปนสัญลักษณในระดับB ซึ่งเปนภาพสะทอนของภพภูมิตางๆจากระดับAหรืออีก
นัยหนึ่งคือภาพสะทอนของปฏิจจสมุปบาทที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันโดยตลอด เจดียจึงเปน
สัญลักษณของธรรมะและสัจธรรมอยางปฏิจจสมุปบาท5
2. วงกลม สัญลักษณพนื้ ฐานของเจดีย
จากการที่เจดียเปนแบบจําลองของปฏิจจสมุปบาท การเกิดขึ้นและดํารงอยูของเจดียจึง
ตองแสดงถึงการเกิดขึ้นและสลายลงระหวางพื้นที่กับความวาง(สูญญตา)หมุนเวียนเปนวัฏจักร
ลักษณะที่ไมมีเบื้องตนและบั้นปลายเชนเดียวกันนี้ถูกแทนคาโดยสัญลักษณรูปวงกลม ทั้งนี้เพราะ
วงกลมเกิดขึ้นและมีอยูโดยปราศจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด คงมีแตจุดศูนยกลางที่ทําหนาที่เปน
จุดอางอิงการเกิดขึ้นของรูปรางเทานั้น“เนื่องจากจุดศูนยกลางทางเรขาคณิตไมมีรูปราง ไรมิติ
เพราะไมขึ้นกับกาลเวลา มันจึงเปนสัญลักษณที่ใชไดกับสูญญตา มันคือหลักการในการสราง
ปรากฏการณการแผขยายของภพตางๆ ออกมาจากศูนยกลางคือการปรากฏใหเห็นจริงเปนการ
สรางสรรค ใหกําเนิด จุดศู นยกลางไมไดเ ปนเพียงจุดกําเนิดของสรรพสิ่งเทานั้น แตยังเปนจุด
สุ ด ท า ยที่ ทุ ก สิ่ ง ต อ งกลั บ คื น มา ……แนวความคิ ด เรื่ อ งการพุ ง ออกจากจุ ด ศู น ย ก ลางและการ
5

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 429 - 431.
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กลับคืนสูจุดศูนยกลางนั้นเปนพื้นฐานแรกของระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรม ถาสรรพสิ่งอิง
อาศัยหลักการสูญตาตลอดก็ตองกลับสูความเปนสูญญตา6”
จากภาพที่ 10 (หนา17) การเกิดขึ้นของระลอกคลื่นบนผิวน้ํา เปรียบเทียบกับลักษณะ
การเกิดขึ้นของรูปจากความวางเปรียบเสมือนสภาพผิ วน้ําที่ไร ขอบเขตไรรูปร างมีความอนัน ต
เปลี่ยนแปลงเปนระลอกคลื่นวงกลม3มิติที่มีรูปรางรูปทรงและขอบเขตที่แผออกไปจากศูนยกลาง
ของหยดน้ําที่ตกกระทบ เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่งระลอกคลื่น3มิติที่แผออกไปก็คอยๆกลับกลาย
สภาพเปนผิวน้ํา2มิติที่ไรรูปรางเปนอนันตเชนเดิมอีกครั้ง เปรียบเสมือนกับสรรพสิ่งที่เปนชั่วคราว
เกิดขึ้นจากเหตุและปจจัยที่มากระทบ ตั้งอยูระยะเวลาหนึ่งแลวแตกสลายกลับคืนสูสภาพวางอีก
ครั้ง

ภาพที่ 15 แบบจําลองการเกิดขึ้น
ของภพชาติตามไตรภูมิ

จากภาพการเกิดขึ้นของพื้นที่และเวลา โดยเริ่มจากสูญตา S0 เวลา T0 ที่ไรรูปรางและ
เวลา ตอมาจึงเกิดรูปราง S1 เวลา T1 รูปราง S2 เวลา T2 รูปราง S3 เวลา T3 ตามลําดับ การ
เกิดขึ้นของพื้นที่และเวลาในเจดียมีลักษณะเชนเดียวกัน แตถูกนําไปเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับการ
เกิดขึ้นของภพภูมิตางๆตามความเชื่อในไตรภูมิ โดยเริ่มจากสูญตาตอมาจึงเกิดภพภูมิตางๆมีการ
เรียงลําดับดังนี้
อรูปภูมิ4 ไดแก อากาสานัญจายตน วิญญาณัญจายตน อากิญจัญญายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
รูปภูมิ 16 ไดแก ปฐมฌานภูมิ 3 ทุติยฌานภูมิ 3 ตติยฌานภูมิ 3 จตุตถฌานภูมิ 7
กามภูมิ 11 ไดแก อบายภูมิ 4 สุคติยภูมิ 77
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 27.
7
พระพานิช ญาณชีโว, ไตรภูมิพระรวง(ฉบับยอความ) (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ), 11.
6
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3. การกําหนด รูปราง รูปทรง ของเจดียดวยพระอาทิตย
สัญลักษณพื้นฐานของเจดียคือวงกลมที่มีการขยายออกและหดตัวเขาหาศูนยกลาง(จุด
สู ญ ญตา)ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ เ ป น นามธรรมและค อ นขา งเป น อุ ด มคติ จึง ต อ งมี ก ารตี ค วามแทนค า
สัญลักษณเพื่อนํามาใชในการกําหนดรูปรางรูปทรงของเจดีย จุดสูญตาตามสัญลักษณของเจดียถูก
แทนค า โดยพระอาทิ ต ย เพราะพระอาทิ ต ย ส ร า งปรากฏการณ ก ลางวั น และกลางคื น ซึ่ ง เป น
ปรากฏการณตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางเปนปกติธรรมดา การแทนคาสัญลักษณสูญตาโดยพระ
อาทิตยจึงเปนการดึงสัจธรรมสูงสุดมาอยูในระดับของการรับรูของคนที่สามารถสัมผัสไดอยางเปน
รูปธรรม “ความเชื่อในพุทธศาสนา เชื่อวาพระอาทิตยเปนสัญลักษณของหลักการสากลสูงสุด
เพราะพระอาทิตยเปนบอเกิดและเปนศูนยกลางของภพตางๆ เชนเดียวกับในความมืดแหงราตรี
กาล เราไมสามารถแยกทองฟาออกจากผืนดิน หากเมื่อพระอาทิตยฉายลําแสงแหงรุงอรุณ ลําแสง
นี้เปรียบดังเสาแกนที่มาตัดแบงแยกทองฟาและผืนดินออกจากกัน ลําแสงอาทิตยบางรุงอรุณ แยก
ทองฟาและผืนโลกที่เคยรวมมาเปนอาณาเขตเดียวกันออกจากัน จนกลายเปนภาพที่แตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง พระอาทิตยจึงเปนพื้นที่ (space) เพราะเราจะมองเห็นโลกก็ตอเมื่อพระอาทิตยขึ้นแลว
เทานั้น ทิศทางของพื้นที่จะแผขยายออกจากตนกําเนิด คือ พระอาทิตย และเมื่อพระอาทิตยตก
การกินพื้นที่จะกลับคืนไปสูความวางอีกครั้ง ลําแสงพระอาทิตยจึงเปนเสาค้ําพยุงภพภูมิตางๆ เปน
ตนกําเนิดของจักรวาล8”

ภาพที่ 16 สุริยจักรมีความหมายเชนเดียวกับธรรมจักรตั้งอยูบนยอดแกน
ของจักรวาลชัว่ นิรันดร
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร
สิริกาญจน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรวชิ าการ, 2541), 32.
8

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 202 -203.
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ภาพที่ 17 การแทนคาพระอาทิตยใน
ตําแหนงศูนยกลางเจดีย
การแทนคาดังกลาวทําใหพระอาทิตยเปนจุดศูนยกลางทางสัญลักษณของเจดีย การ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงทางกายภาพกับสภาพแวดลอมและ
การรับรูของคน จึงถูกนํามาใชเปนตัวกําหนดทิศทางการวางผังของเจดีย “แผนผังของพระสถูปคือ
ภาพจําลองของเรขาคณิตในหวงน้ํา กลาวคือ เสนแกนแสดงทิศทางของแผนผัง คือ ภาพจําลองเสน
แกนที่เชื่อมตําแหนงของดวงอาทิตยบนทรงกลมของทองฟาสวนตางๆ ในเวลาที่ดวงอาทิตยอยูไกล
จากเสนศูนยสูตรมากที่สุด และในเวลาที่กลางวันกับกลางคืนยาวเทากัน ในเชิงเปรียบเทียบ การ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในแตละเวลาเปนภาพลักษณของวัน วันเปนภาพลักษณของเดือน เดือน
เปนภาพลักษณของฤดูกาล ฤดูกาลเปนภาพลักษณของป และปเปนภาพลักษณความเปนวิวัฏฏติ
หมุนเวียนเชนเดียวกับอวกาศ กาลเวลาหมุนเวียนไปและถูกจํากัดใหกลืนหายไปในจุดศูนยกลาง
อันเปนสูญญากาศอีก ครั้ ง กาลเวลาในภาวะที่ แผก วางประกอบขึ้น เปนปจั กรวาล แตทวา การ
หมุนเวียนของกงลอแหงปผานเขาไปสูฤดูกาลทั้งสี่นั้นยอมไมมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุด จุดทุกจุดที่ดวง
อาทิตยเคลื่อนออกไปยอมเปนทั้งจุดสิ้นสุดของวงโคจร และเปนทั้งจุดเริ่มตนของวงโคจรวงใหม
พรอมกันไป จุดเริ่มตนของวงลอแหงเวลามิไดอยูที่วงลอ แตอยูที่จุดศูนยกลาง ทิศทางการหมุน
เคลื่อนที่ออกมาจากฤดูกาลที่หา หรือจุดศูนยกลางเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับอวกาศนั้นเอง ฤดูกาลที่
หาในเชิงสัญลักษณคือ เวลาอันไรมิติที่แทรกอยูตรงกลางและความสอดคลองระหวางเวลากับ
อวกาศ ซึง่ เปนตําแหนงของพระอาทิตยผูเปนตนกําเนิดอันไรกาลเวลา9”

9

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 41 - 42.
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ภาพที่ 18 การกําหนดทิศทางของแผนผังพระสถูปเปนการเลียนแบบทิศทางการแผรังสีของดวง
อาทิตยในการโคจรตลอดวันและตลอดป
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : อมรินทรวชิ าการ, 2541), 40.

ภาพที่ 19 วิธีการใชเงาทีท่ อดมาจากเสานาฬิกาแดดที่ตงั้ อยูตรงจุดศูนยกลางของวงกลม เพื่อ
กําหนดเสนผาศูนยกลาง บอกทิศตะวันออก,ตกเปนการกําหนดแนวแกนในการวางผังของเจดีย
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : อมรินทรวชิ าการ, 2541),19.
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ภาพที่ 20 แนวแกนการวางผังของ
เจดียที่ไดจากแสงแดด

เมื่อสามารถกําหนดทิศทางแนวการวางผังของเจดียดวยการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย
จากนั้นจึงมีการกําหนดปริมาตรของเจดียซึ่งมีความเกี่ยวของกับความเชื่อเรื่องไตรภูมิ โดยไตรภูมิมี
การกําหนดลําดับชั้นของภพภูมิตางๆ จากจุดสูงสุด(สูญตา)ลดลําดับลงมาจนถึงอบายภูมิ ต่ําแหนง
ความสูงต่ํานี้มิไดเปรียบเทียบถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ดีงามยอมอยูสูงกวาสิ่งที่หยาบเทานั้น แตมีความ
เกี่ยวของกับโครงสรางของการกําเนิดภพภูมิตางๆโดยตรง ตามความเชื่อในไตรภูมิ ภพภูมิตางๆมี
อายุขัยของตัวเอง เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดไฟและน้ําประลัยกัลยทําลายภพภูมิที่อยูต่ํากวา
อรูปภูมิ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในภพภูมินั้นๆ ทั้งเทวดา มนุษย และสัตวนรก ลวนสูญสลายสิ้น ตอมาจึง
เกิดลมพัดสรางภพภูมิตางๆ ที่ถูกทําลายใหเกิดขึ้นมาใหมเหมือนเดิม เทวดาที่อาศัยในชั้นภพภูมิที่
อยูสูงขึ้นไปเริ่มเกิดกิเลสทําใหมาเกิดในภพภูมิที่เกิดขึ้นใหมเปนเชนนี้หมุนเวียนเปนวัฏจักร10 ในเชิง
เปรียบเทียบความสูงจึงมีความสําคัญหมายถึงการเขาใกลความเปนสูญตาที่สามารถรอดพนความ
เสื่อมที่เกิดขึ้นในโลกทางวัตถุที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของอนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ลําดับ
ชั้นภพภูมิของเจดียจึงไดรับแนวคิดเรื่องลําดับชั้นของภพภูมิจากไตรภูมิมาใชในการกําหนดความ
สูง เกิดเปนปริมาตรขึ้น

10

คณะกรรมธิการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรสํานักนายกรัฐมนตรี,
สมุดภาพไตรภูมิโบราณ ฉบับกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จํากัด, 2538), 42.
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ภาพที่ 21
การหมุนเวียน เกิด - ดับ ของอารมณความคิดอยูตลอดเวลาเปนวัฏจักรของสังสาระ

ภาพที่ 22 แสดงสวนประกอบตางๆของเจดีย
ที่มา : เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรวชิ าการ, 2541), 203.
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4. สรุปลําดับการใชสัญลักษณในเจดีย

ภาพที่ 23 (จากภาพที่ 13) สัญลักษณ
ในเจดียลําดับที่ 1
การแทนคาโครงขายปฏิจจสมุปบาท
เปนแบบจําลองของจักรวาล

ภาพที่ 24 (จากภาพที่ 14) สัญลักษณ
ในเจดียลําดับที่ 2
การใชเจดียเปนแบบจําลองของ
โครงขายปฏิจจสมุปบาทที่เชื่อมโยง
โลกเขากับจักรวาล

ภาพที่ 25 (จากภาพที่ 15) สัญลักษณ
ในเจดียลําดับที่ 3
สัญลักษณพนื้ ฐานของเจดียค ือวงกลม
ที่มีการขยายออกจุดศูนยกลาง
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ภาพที่ 26 (จากภาพที่ 17) สัญลักษณใน
เจดียลําดับที่ 4
การแทนคาพระอาทิตยในตําแหนง
ศูนยกลางแทนคาสูญญตา

ภาพที่ 27 (จากภาพที่ 20) สัญลักษณใน
เจดียลําดับที่ 5
การใชแสงแดดในการกําหนดทิศทาง
แนวแกนการวางผังของเจดีย

ภาพที่ 28 (จากภาพที่ 21) สัญลักษณ
ในเจดียลําดับที่ 6
การสรางรูปทรงของเจดียจากการ
กําหนดปริมาตรตามความสูงของภพ
ภูมิในไตรภูมิ
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ภาพที่ 29 เจดียวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : Temple [Online], accessed 14
February 2003. Available from
http://corbis.com

ภาพที่ 30 สถูปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : Temple [Online], accessed 14
February 2003. Available from
http://corbis.com
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ภาพที่ 31เจดียวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ที่มา : Temple [Online], accessed 14 February 2003. Available from http://corbis.com

บทที่ 4
การพัฒนาแนวความคิด
จากการศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมในบทที่ผานมา ทําใหทราบวาการปฏิบัติธรรม
จําเปนตองประกอบดวย 2 สวนคือ สวนการปฏิบัติวิปสสนา (การพิจารณาสัจธรรม) และ สวนการ
ปฏิบัติสมถะ (สมาธิ) จึงจะทําใหการปฏิบัติธรรมมีความสมบูรณ ในการออกแบบโลกุตรสถาน
(สถานพิจารณาธรรม) จึงตองมีการพัฒนาแนวความคิดของทั้ง 2 สวนควบคูกันไป ดังนี้
1. การพัฒนาแนวความคิดดานวิปสสนา
การปฏิบัติวิปสสนาคือ การพิจารณาสัจธรรมที่เปนหัวใจของพุทธศาสนาคือ ไตรลักษณ
และ ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งในความเปนจริงทั้ง 2 หมวดตางสัมพันธเปนสิ่งเดียวกัน ในการออกแบบฯ
จึงตองแสดงใหเห็นถึงหลักสัจธรรมทั้งสอง และความสัมพันธซึ่งกันและกันของทั้งสองอีกดวย
จากการศึกษาระบบสัญลักษณในเจดียที่สื่อถึงปฏิจจสมุปบาทในบทที่ผานมา จึงมี
แนวคิดที่จะใชระบบสัญลักษณดังกลาวมาเปนตัวอยางกรอบในการพิจารณาถึงลักษณะของไตร
ลักษณที่สัมพันธกันจนเกิดเปนระบบสัญลักษณดังกลาวขึ้น โดยเริ่มตนดวยการตีความหมายของ
ไตรลักษณใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสามารถนํามาแทนคาในระบบสัญลักษณของปฏิจสมุปบาท
ในเจดียที่ผานการตีความเพิ่มเติม โดยมีลําดับการคิดดังนี้
1.1 การตีความไตรลักษณ
การตีความไตรลักษณ คือ การหาความสัมพันธของอนิจจตา ทุกขตา และ อนัตตตา
กับกรอบการแทนคาทางสัญลักษณที่เปนรูปธรรม เพื่อสามารถสื่อสารเปนที่เขาใจโดยงาย
จากภาพที่10 (หนา17) ซึ่งไดใชเปนตัวอยางเรื่องปฏิจจสมุปบาทในบทที่ผานมา จึงได
หยิบขึ้นมาเปนตัวอยางเพื่อหาความสัมพันธในเชิงเปรียบเทียบของ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา
ในที่นี้อีกครั้ง
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1.1.1 ความเกี่ยวของของอนิจจตากับ วัฏจักรของเวลา
อนิจจตา หมายถึง ความไมเที่ยงของสิ่งตางๆที่มีความเปลี่ยนแปลงเปนสภาวะ
พื้นฐานซึ่งดําเนินอยูตลอดเวลา เมื่อพิจารณาพบวาหลักอนิจจตามีความสัมพันธหรือมีนัยยะของ
ความหมายเกี่ยวของกับวัฏจักรของเวลา กลาวคือ หลักอนิจจตาอธิบายสิ่งตางๆในเงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดในชวงเวลาตางๆ ซึ่งไมมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดตามหลักปฏิจจสมุปบาทจนเกิด
เปนวัฎจักรขึ้น ในแงหนึ่งเราสามารถรับรูเวลาไดจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆรอบตัวเรา
ความเปลี่ ย นแปลงจึ ง เป น สิ่ ง ที่ ส ร า งเวลาขึ้ น แต ใ นอี ก แง ห นึ่ ง เวลาก็ เ ป น ตั ว การสร า งความ
เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน ดังนั้นเวลาและความเปลี่ยนแปลงจึงเปนสาเหตุและผลลัทธของกันและ
กัน

ภาพที่ 32 แสดงการขยายตัวออกของคลืน่ บนผิวน้าํ ในชวงเวลาที่แตกตางกัน

1.1.2 ความเกี่ยวของของอนัตตตากับปรากฏการณการเกิดขึ้นของพื้นที่
และรูปทรง
อนัตตตา หมายถึง ความไมมีตัวตนที่แทจริงของสิ่งนั้นเปนแกนอยู หรือมีอยูใน
รูปของกระแสความสัมพันธของเหตุและผลเทานั้น เมื่อพิจารณาพบวาอนัตตตามีความหมาย
เกี่ยวของกับสิ่งตางๆโดยนัยยะของรูปราง รูปทรง และพื้นที่ ซึ่งเปนเพียงปรากฏการณที่เกิดจากการ
ประกอบกันของสิ่งอื่น ตามหลักอนิจจตาลักษณะของรูปรางและพื้นที่คงอยูเพียงชั่วคราว ดังนั้นจึง
เกิดการสรางและสลายลงของสิ่งตางๆอยูตลอดเวลา จนเกิดหลักอนัตตตา
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ภาพที่ 33 รูปรางและพื้นที่ไมมีตัวตนที่แทจริง ตางคงอยูเพียงชั่วคราวและเปนเพียงกระแสของเหตุ
และผลเทานั้น เปรียบกับคลืน่ ที่เคลื่อนที่ผา นตัวกลาง โดยตัวกลางไมเคลื่อนที่ไปตามแนวคลืน่
1.1.3 ความเกี่ยวของของทุกขตากับการรับรูทไี่ มครบระบบวัฏจักรการ
เปลี่ยนแปลง
ทุ ก ขตา หมายถึ ง ความบี บ คั้ น จากการเกิ ด ขึ้ น และสลายลงของสิ่ ง ต า งๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ ไมกอใหเกิดความพึงพอใจที่แทจริงแกผูที่เขาไปยึดติดดวยอุปทาน เมื่อ
พิจารณาพบวาทุกขตามีนัยยะของความหมายที่เกี่ยวของกับ การรับรูที่มีอัตลักษณในชวงขณะหนึง่
กลาวคือ การรับรูที่ทําใหเกิดการยึดติดกับ รูปราง พื้นที่ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมสามารถรับรู
ไดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปนวัฏจักรของทั้งระบบ หรือการรับรูที่ไมสามารถเขาถึงหลักอนิจจตาและ
อนัตตตา ที่เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดปฏิจจสมุปบาทนั้นเอง
1.2 การพัฒนาระบบสัญลักษณของปฏิจสมุปบาทในเจดีย
การพัฒนาแนวความคิดจากระบบสัญลักษณในเจดียที่ไดศึกษาในบทที่ 3 เริ่มตนดวย
การตั้งขอสังเกตที่มีผลเปนสําคัญในการสรางระบบสัญลักษณดังกลาวขึ้นมา และนําขอสังเกตมา
ประยุกตเพื่อสรางระบบสัญลักษณที่สามารถใชในการออกแบบสถาปตยกรรม โดยมีหัวขอดังนี้
1.2.1 การใชปรากฏการณเปนตัวกําหนดแนวแกนและสรางปริมาตร
สัญลักษณในเจดีย
เนื่องจากสัญลักษณในเจดียตองแสดงกฎของอนิจจตา และ อนัตตตา ดังนั้นจึงมี
การใชปรากฏการณการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในการกําหนด รูปราง รูปทรง ตลอดจนปริมาตร
ทําใหเจดียที่เกิดขึ้นถึงแมจะเปนสิ่งกอสรางที่ถาวร แตสามารถสะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เปน
พื้นฐานและความไมมีตัวตนที่เปนสภาวะได
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การประยุกต
การสราง รูปราง รูปทรง และ พื้นที่จากการรับรูในปรากฏการณ
1.2.2 เจดียแสดงหลักปฏิจสมุปบาทผานความเชื่อเรื่องไตรภูมิ
สัญลักษณในเจดีย
เจดียแสดงหลักปฏิจสมุปบาทแบบอิทัปปจยตาครบทั้ง5นิยาม ในไตรภูมิดังนี้
อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติของสิ่งไมมีชีวิต เชน ลักษณะทางกายภาพโดยทัว่ ไป
และสาเหตุการเกิดและสลายลงของภพภูมิตางๆ
พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เชน ลักษณะโดยทั่วไปและอายุขัยของ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในภพภูมิตางๆ
จิ ต นิ ย าม คื อ กฎธรรมชาติ เ กี่ ย วกั บ กลไกการทํ า งานของจิ ต ดั ง ที่ มี ก ล า ว
โดยทั่วไปในไตรภูมิเกี่ยวกับลักษณะของจิตกับกาย
กรรมนิยาม คือ กฎแหงกรรม เชน การทําความดีทําใหไดไปเกิดยังภพภูมิที่
สูงขึ้นไปและการทําความชั่วทําใหไปเกิดยังภพภูมิที่ต่ําลงมา
ธรรมนิยาม คือกฎของธรรมชาติที่ครอบคลุมกฎทั้ง 4 อยางเบื้องตนไวทั้งหมด
การแสดงนิยามทั้ง 5 ในขางตน ทําใหไตรภูมิเปนหลักการอธิบายความเปนจริง
ตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดอยางครบถวนเปนที่แพรหลายในอดีต และแสดงออกผานระบบสัญลักษณ
ในเจดียดวยการซอนทับกันของภพภูมิตางๆ ที่เรียงจากภพภูมิที่บริสุทธิ์กวาลงไปหาภพภูมิที่หยาบ
กวาคือ อรูปภูมิ 4 รูปภูมิ 16 กามภูมิ 11 ตามลําดับ
การประยุกต
เมื่อพิจารณาหลักนิยามทั้ง 5 พบวามีสวนเกี่ยวของกับความเปนนามธรรมอยาง
มาก ทํา ให เ ปน อุ ป สรรคในการแทนคา ระบบสัญลัก ษณที่เ ปน รูป ธรรม ประกอบกับ ในปจจุบั น
หลักการอธิบายความเปนจริงตางๆไดเคลื่อนกระบวนทัศนจากความเชื่อในเรื่องไตรภูมิไปที่กฎและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร จึงจําเปนตองมีการประยุกตความคิดเรื่องไตรภูมิ ในเชิงเปรียบเทียบกับ
ลักษณะที่เปนรูปธรรมทางกายภาพพื้นฐานที่เปนวิทยาศาสตร เพื่อใหเปนที่เขาใจของคนทั่วไป
การเปรียบเทียบมิติทางดานนามธรรมกับรูปธรรม
ทําใหการทับซอนกันของ
ภพภูมิตางๆในไตรภูมิ ถูกประยุกตเปนการแสดงความสัมพันธของการเกิดรูปราง รูปทรง พื้นที่
ในชวงเวลาตางๆ จากการตั้งขอสังเกตในขอแรกที่เจดียใชปรากฏการณในการสรางพื้นที่ จึงได
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นํามาเปรียบเทียบกับลักษณะปรากฏการณการเกิดขึ้นของพื้นที่จากแสงที่ตกกระทบบนระนาบ
ในชวงเวลาที่แตกตางกันของแหลงกําเนิดแสงเดียวกัน (ภาพที่ 34) โดยแหลงกําเนิดแสงถูกแทนคา
เปน สูญญตาหรือความสมบูรณ (entity) จุดที่ยังไมกําเนิดพื้นที่และเวลา ภพภูมิตางๆถูกแทนคา
ดวยปรากฏการณการเกิดพื้นที่ของ space A ในชวงเวลา t1 ทับซอนกับ space B ในชวงเวลา t2
space C ในชวงเวลา t3 space D ในชวงเวลา t4 space E ในชวงเวลา t5 เชนนี้ไปตามลําดับ

ภาพที่ 34 การทับซอนของภพภูมิในเจดียถกู ประยุกตเปนลักษณะทางกายภาพ

1.2.3 การแสดงกฎไตรลักษณในไตรภูมิของระบบสัญลักษณในเจดีย
สัญลักษณในเจดีย
ระบบสัญลักษณในเจดียมีการแสดงถึงลักษณะของไตรลักษณในไตรภูมิโดยดังนี้
อนิจจตา (ความไมเที่ยง) ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นในไตรภูมิ ไมมีความถาวร มี
เกิดดับตามอายุขัยของตัวเองเปนวัฏจักร ใน 2 ทิศทาง อยางแรกหมุนเวียนตามอายุขัยภายในภพ
ภูมิของตัวเอง ซึ่งแตละภพภูมิมีอายุขัยหรือวัฏจักรระยะเวลาหมุนรอบที่แตกตางกัน เชน 1 วันนรก
เทา 10 ป มนุษย 1 วันมนุษยเทากับ 10 ป สวรรคเปนตน และอยางที่สองเปนการเวียนวาย ตาย
เกิด หมุนเวียนจากภพภูมิหนึ่งไปอีกภพภูมิหนึ่ง
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ทุกขตา (ความทุกข) การเกิดขึ้นของทุกชีวิตในภพภูมิตางๆในไตรภูมิ มีความ
ทุกข อยูบน อนัตลักษณ และ อนิจลักษณ การมีชีวิตอยูก็เพื่อชดใชกรรมทั้งดีและชั่วที่ไดเคยกอไว
อนัตตตา (ความไมมีตัวตน) สิ่งมีชีวิตในภพภูมิตางๆหรือภพภูมิตางๆในไตรภูมิ
เองเปนเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นจากเหตุและผลจากการประกอบกันของสิ่งอื่นๆ ไมมีแกนแทของตัวเอง

ภาพที่ 35
แสดงการเปลี่ ย นแปลงเป น วั ฏ จั ก รใน 2
ทิ ศ ทาง อย า งแรกแสดงการหมุ น เวี ย น
ภายในภพภูมิของตัวเอง (แนวนอน) และ
อยางสองเปนการเปลี่ยนแปลงจากภพภูมิ
หนึ่งไปอีกภพภูมิหนึ่ง (แนวตั้ง)

การประยุกต
เมื่อพิจารณาลักษณะของไตรลักษณในไตรภูมิ ที่แสดงออกผานระบบสัญลักษณ
ในเจดีย รวมกับการตีความหมายของไตรลักษณในหัวขอ 1.1 ขางตน ทําใหสามารถเปรียบเทียบถึง
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางกฎของ อนิจจตา ทุกขตา และ อนัตตตา สามารถทดลองสราง
แบบจําลองของความสัมพันธดังกลาวใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยนําไปเปรียบเทียบกับการ
เคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด วั ฏ จั ก รของเวลาซึ่ ง แทนค า วั ฏ จั ก รอายุ ขั ย ของภพภู มิ ต า งๆ และ
ปรากฏการณการเกิดขึ้นของ รูปราง รูปทรง และ พื้นที่ ซึ่งแทนคาการเกิดขึ้นของภพภูมิตางๆที่เปน
สิ่งชั่วคราวได
สมมุติใหวัตถุทรงกลมที่มีมวล m ผูกติดกับปลายเชือกขางหนึ่ง โดยที่ปลายอีก
ขางหนึ่งผูกติดกับวัตถุทรงแทง (ภาพที่ 36) จากนั้นใสแรงกระทํา F ที่วัตถุทรงกลมในขนาดที่
แตกตางกัน (ภาพที่ 37-39)
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ภาพที่ 36
ลูกตุมผูกติดวัตถุแทงเปนบริบทพื้นฐาน
ที่สามารถสรางพื้นที่และเวลา

ภาพที่ 37
แสดงการเกิด space A และวัฏจักรของ
เวลา T1 จากการใสแรงกระทํา F1

ภาพที่ 38

ภาพที่ 39

แสดงการเกิด space B และวัฏจักรของ
เวลา T2 จากการใสแรงกระทํา F2

แสดงการเกิด space C และวัฏจักรของ
เวลา T3 จากการใสแรงกระทํา F3

ภาพที่ 40
แสดงการเกิด space และวัฏจักรของเวลาT
จากการใสแรงกระทํา F ที่แตกตางกัน

ภาพที่ 41
มุมมองกลับดาน เมื่อเปรียบเทียบ G force
(T0)ในตําแหนงของสูญญตา
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จะเห็นวาวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงที่มีรอบ t ที่แตกตางกัน ทําใหเกิด
ปรากฏการณของพื้นที่ที่แตกตางกันไปดวย กลาวคือ วัฏจักรของเวลาหนึ่งๆจะสรางปรากฏการณ
การเกิดพื้นที่หนึ่งๆขึ้นมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อในเรื่องไตรภูมิที่
ภพชาติตางๆ มีวัฏจักรของระยะเวลาในการหมุนรอบที่แตกตางกันไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลง F
หรือ T จะทําการเกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณของพื้นที่ตามไปดวย กลาวคือ การเปลีย่ นแปลง
ชวงกวางของวัฏจักรเวลา (T) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบของปรากฏการณหนึ่งไปอีก
ปรากฏการณหนึ่ง ซึ่งชวยใหสามารถมองเห็นภาพรวมปริมาตรของแบบจําลองไดดีขึ้น

ภาพที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบระบบ
สัญลักษณในเจดียที่สื่อถึงปฏิจจสมุปบาท
กับแบบจําลองที่สรางขึ้น

จากแบบจําลองสามารถอธิบายความสัมพันธของไตรลักษณที่เกิดขึ้นไดโดยสรุปดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบสัญลักษณในเจดียที่สื่อถึงปฏิจจสมุปบาทกับแบบจําลองที่สรางขึ้น
สัญลักษณในเจดียของปฏิจจสมุปบาท

แบบจําลองที่สรางขึ้น

การซอนทับกันของภพภูมิตา งๆ ที่เรียงจากภพ
ภูมิที่บริสุทธิ์กวาลงไปหาภพภูมิที่หยาบกวา
คือ อรูปภูมิ4 รูปภูมิ16 กามภูม1ิ 1 ตามลําดับ

การแสดงความสัมพันธกันของระบบทั้งหมด
ในแตละชวงวัฏจักรของเวลา(T)ที่แตกตางกัน
หรือการทับซอนกันของระบบที่เกิดจากวัฏ
จักรของเวลา(T)ที่แตกตางกัน (ภาพที่ 40-41)
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการตีความไตรลักษณกับการประยุกตใชกบั สัญลักษณ
จากการตีความไตรลักษณ
อนิจจตา มีความหมายที่เกี่ยวของกับวัฏจักร
ของ

อนัตตตา มีความหมายเกี่ยวของกับ
ปรากฏการณการเกิดรูปรางและพื้นที่

ทุกขตา มีความหมายเกี่ยวของกับการรับรูที่
ไมครบระบบวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง

การประยุกตเขากับสัญลักษณของเจดีย
รูปแบบวัฏจักรของเวลาสามารถแบงเปน2
รูปแบบ คือ สวนแรกเปนวัฏจักรการ
เปลี่ยนแปลงภายในระบบของตนเอง(ภาพที่
37-39) และสวนที่สองเปนวัฏจักรการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง
(ภาพที่ 40)
การเปลี่ยนแปลงภายในระบบ เปน
ปรากฏการณที่สรางระบบนั้นๆขึ้นมา(ภาพที่
36-39) ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงระหวาง
ระบบ เปนปรากฏการณที่สะทอนใหเห็น
ความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดในบริบท
ซึ่งในที่นี้เปนการแทนคาของปฏิจจสมุปบาท
(ภาพที4่ 0-41)
การไมสามารถรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นของวัฏจักรทั้ง 2 รูปแบบ ทําใหเกิด
ความทุกขจากการกําหนดอัตลักษณในจุด
IDENTITY(ภาพที่ 42)ที่แนนอนตายตัวไม
ื่ ี่
ป ่ี ป

2. การพัฒนาแนวความคิดดานสมถะ
จากการศึกษารูปแบบการปฏิบัติสมาธิในหมวดของกายานุปสสนา (การพิจารณา
รางกาย) ไดแก อานาปานสติ (การกําหนดรูลมหายใจ) และ การกําหนดอิริยาบถ (การเดินจงกลม)
ซึ่งเปนที่นิยมปฏิบัติโดยทั่วไป พบวาทั้ง 2 วิธีมีรูปแบบหรือวิธีการบางอยางคลายกันคือ
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2.1 การเพิ่มลําดับการรับรูที่มีความตอเนื่องลงในกิจกรรมเปนหัวใจของการ
ปฏิบัติสมาธิ
การเพิ่มลําดับการรับรูที่มีความตอเนื่องลงไปในกิจกรรม ใหมีความถี่จนถึงระดับหนึ่ง
เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดสมาธิ เพื่อเปนการดึงความคิดความสนใจกลับมาสูสิ่งที่เปนพื้นฐาน
ของกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบันขณะเชน การนับเลขที่เปนลําดับตอเนื่องในขณะที่หายใจ
เขา หายใจออก หรือ การกําหนดการรับรูที่เปนลําดับกอน-หลังที่ตอเนื่องของสวนตางๆของเทาที่
สัมผัสพื้นในขณะเดินจงกลม ตามภาพที่ 43 และ 44
2.2 กิจกรรมที่นํามาปฏิบัติสมาธิเปนเพียงเครื่องมือเทานั้น
กิจกรรมที่นํามาใชในการทําสมาธิเปนเพียงเครื่องมือเพื่อใหเกิดสมาธิขึ้นเทานั้น เชน
การเดินและการหายใจเปนเพียงกิจกรรมที่เปนเครื่องมือในการคงสติในการปฏิบัติสมาธิ ในความ
เปนจริงสามารถใชกิจกรรมใดก็ไดที่มีลักษณะของลําดับที่ตอเนื่อง ดังนั้นจึงสามารถเลือกกิจกรรม
อื่นที่มีความสะดวกได
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ภาพที่ 43 การใสลําดับที่เปนวัฏจักรเขาไปกําหนดการรับรูของกิจกรรมที่ใชทําสมาธิ
ที่มา : Sequent [Online], accessed 14 February 2003. Available from http://corbis.com

1,1.1,1.2,1.3,,.. 2,2.1,2.2,2.3,,… 3,3.1,3.2,3.3,…

ภาพที่ 44 การเพิ่มลําดับในการรับรูใหความละเอียดมากขึ้นเพื่อทําใหเกิดสมาธิที่มั่นคงขึ้น
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3. การประสานแนวความคิดของสมถะกับวิปสสนา
ในการปฏิบัติธรรมสามารถแยกเปนสองแนวทาง แนวทางแรก คือ การใชสมถะเปนตัว
หลักและใชวิปสสนาเปนตัวเสริม สวนแนวทางที่สอง คือ การใชวิปสสนาเปนตัวหลักและสมถะเปน
ตัวเสริม
การประสานสวนสมถะ กับ วิปสสนา ตามแนวทางทั้ง 2 มีผลที่แตกตางกันอยางมากตอ
การพั ฒ นาแนวความคิ ด คื อ หากใช ส มถะเป น หลั ก การพั ฒ นาความคิ ด จะเน น หนั ก ไปที่
รายละเอียดการสรางลําดับขั้นตอนเพื่อทําใหเกิดสมาธิ ในขณะที่หากใชวิปสสนาเปนตัวหลัก การ
พัฒนาแนวความคิดจะเนนหนักไปที่การตีความแทนคาระบบสัญลักษณที่สื่อถึงสัจธรรมในพุทธ
ศาสนา ทํ า ให ต อ งมี ก ารเลื อ กแนวทางใดแนวทางหนึ่ ง เพื่ อ ทํ า การประสานส ว นสมถะกั บ ส ว น
วิปสสนา
เมื่อพิจารณาพบวาการเลือกแนวทางที่สอง คือ การใชวิปสสนาเปนตัวหลักและสมถะ
เปนตัวเสริม มีความเหมาะสมกวา โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
3.1 เหตุผลสนับสนุนการเลือกใชสวนวิปสนาเปนหลัก และ สมถะเปนตัวเสริม
3.1.1 วิปสสนา คือ เปาหมายที่แทจริงของการปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรมมีเปาหมายหลัก คือ การพนทุกขโดยการทําความเขาใจสัจธรรม
อยางไตรลักษณ และ ปฏิจจสมุปบาทที่อยูในสวนของการปฏิบัติวิปสสนา ในขณะที่สวนสมถะเปน
เพียงเครื่องมือชวยใหเกิดสมาธิ เพื่อที่จะสามารถพิจารณาสิ่งตางๆไดอยางลึกซึ้งขึ้น

3.1.2

ทําใหเกิดการตีความและพัฒนาตอยอดระบบสัญลักษณทาง

สถาปตยกรรม
การพัฒนาแนวความคิดโดยใชวิปสสนาเปนหลักและใชสมถะเปนตัวเสริม จะ
เปนการสงเสริมใหเกิดการตีความหมายของระบบสัญลักษณ ที่ใชในสถาปตยกรรมที่มีการสืบทอด
มาในอดีตที่สื่อถึงสัจธรรมในพุทธศาสนา และพัฒนาตอยอดใหเกิดการเชื่อมตอระหวางอดีตกับ
ปจจุบันและเปนรากฐานของอนาคต
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3.1.3 สมาธิเปนสิ่งสากลที่พบไดในทุกศาสนา จึงไมสามารถระบุลักษณะ
สําคัญที่เปนแกนแทของพุทธศาสนาได
สมาธิเปนสิ่งสากลที่มีในทุกศาสนาและทุกลัทธิ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกตางกันไป
ตามแตละแหง แตในเนื้อหาสาระสําคัญมีความใกลเคียงกัน การนําสวนสมถะ(สมาธิ)เปนตัวหลัก
ในการพัฒนาแนวความคิด จะไมสามารถถายทอดลักษณะเฉพาะที่เปนแกนแทของพุทธศาสนาได
3.2 การประสานแนวความคิดโดยใชวิปสสนาเปนหลักและสมถะเปนสวนเสริม
จากการเลือกการประสานแนวความคิดของวิปสสนากับสมถะ โดยการใชวิปสสนาเปน
หลักและใชสมถะเปนตัวเสริม ซึ่งหมายถึงการใหน้ําหนักกับการคงลักษณะของการตีความหมาย
และการแทนคาทางระบบสัญลักษณที่สื่อถึงหลักสัจธรรมไว และพยายามเพิ่มเติมแนวทางในการ
ทําใหเกิดสมาธิเขาไปในเนื้อหาดังกลาว
เมื่อพิจารณาการพัฒนาแนวความคิดในสวนของสมถะ พบวากระบวนการทําใหเกิด
สมาธิในหัวขอ2.1 มีความเกี่ยวของกับการเพิ่มลําดับการรับรู ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่องใน
กิจกรรมตางๆ ที่ใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติสมาธิ ขณะที่ในการพัฒนาแนวความคิดในสวนของ
วิปสสนา พบวาแบบจําลองของปฏิจจสมุปบาทที่สรางขึ้น (ภาพที่ 33) แสดงความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนวัฏจักรของเวลาในสองรูปแบบ คือ การเปลี่ยนแปลงภายในระบบของตนเอง
และการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบตอระบบ จากการพัฒนาทั้งสองจึงมีแนวความคิดที่จะผนวก
หลักสมถะ เขากับแบบจําลองของระบบสัญลักษณที่สรางขึ้น ตามลําดับดังนี้
3.2.1 การใชหลักไตรลักษณ และ ปฏิจจสมุปบาทเปนที่ตั้งของสติใหเกิด
สมาธิ
สมาธินั้นเกี่ยวโยงกับการตั้งสติไวที่สิ่งใดๆหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีลําดับการรับรูที่
ตอเนื่อง ดังนั้นหากกิจกรรมนั้นๆแบงแยกออกจากการพิจารณาหลักสัจธรรม จะทําใหเกิดการ
สับสนเพราะมีจุดสนใจในการพิจารณาถึง 2 จุด คือ กิจกรรมที่ใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติสมาธิ
และการพิจารณาหลักสัจธรรมจากระบบสัญลักษณที่สรางขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะใชการ
พิจารณาระบบสัญลักษณ ที่สื่อถึงหลักสัจธรรมเปนเครื่องมือในคงสติใหเกิดสมาธิ เพื่อใหจุดสนใจ
ในการตั้งมั่นของสติเปนจุดๆเดียวกัน
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3.2.2 การคงสติไวกับการพิจารณาหลักสัจธรรมคือ การเพิ่มลําดับการ
รับรูที่ตอเนื่องในวัฏจักรของเวลาทั้ง2รูปแบบ ในแบบจําลองของปฏิจสมุปบาทที่สรางขึ้น
การคงสติไวกบั การพิจารณาหลักสัจธรรมคือ การตั้งมัน่ สติไวที่การรับรูของลําดับ
การที่ตอเนื่องในการเปลีย่ นแปลง ของวัฏจักรของเวลาที่เกิดขึ้นในแบบจําลองของปฏิจสมุปบาททัง้
2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบแรก คือ การเพิ่มลําดับการรับรูที่มคี วามตอเนื่องลงวัฏจักรของเวลา การ
เปลี่ยนแปลงภายในระบบของตนเอง (ภาพที่ 45)
รูปแบบที่สอง คือ การเพิ่มลําดับการรับรูที่มีความตอเนื่องลงวัฏจักรของเวลา
การเปลี่ยนแปลงระหวางระบบของทั้งบริบท (ภาพที่ 46)

ภาพที่ 45
การเพิ่มลําดับการรับรูที่มีความตอเนื่อง
ลงในวัฏจักรของเวลาการเปลี่ยนแปลง
ภายในระบบของตนเอง

ภาพที่ 46
การเพิ่มลําดับการรับรูที่มีความตอเนื่อง
ลงในวัฏจักรของเวลาการเปลี่ยนแปลง
ระหวางระบบของทั้งบริบท
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3.2.3 ความสัมพันธของการเพิ่มลําดับการรับรูในวัฏจักรของเวลา (T) กับ
ปรากฏการณการเกิดขึ้นของพื้นที่และรูปราง
การเพิ่มความถี่ในการรับรูเขาไปในวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ ทํา
ใหความสัมพันธของการเกิดพื้นที่ภายในชัดเจนขึ้น (เชน การเพิ่มลําดับที่ตอเนื่อง 0 - 9 ในรอบการ
หมุนของ F3 และ T3 ทําให space C มีความชัดเจนขึ้น ตามภาพที่ 47) ซึ่งถูกแทนคาเปนหลัก
อนัตตา ในขณะที่การเพิ่มความถี่ในการรับรูเขาไปในวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบ
(เชน การแทรกลําดับชั้นเขาไประหวางspace A,B,C ทําใหรูปทรงปริมาตรของแบบจําลองมีความ
ชัดเจนขึ้น ตามภาพที่ 37 - 38) ซึ่งถูกแทนคาเปนหลักปฏิจจสมุปบาท

ภาพที่ 47
ก า ร เ พิ่ ม ลํ า ดั บ ที่
ตอเนื่องลงในวัฏจักร
ข อ ง เ ว ล า ทั้ ง ส อ ง
รู ป แบบของระบบ
สัญลักษณที่สรางขึ้น

หากแทนคามิติทางแนวตั้งที่เกิดจากความถี่ในการรับรูถึงความสัมพันธระหวาง
ระบบดวยความสัมพันธในเชิงเงื่อนไขหนึ่งๆ เชน วงนอกหมุน 10 รอบวงในหมุน 1 รอบ ทําใหได
สัญลักษณ (ตามภาพที่ 39)

ภาพที่ 48 มุมมองจากดานบน เมื่อแทนคาวัฏจักร
ของเวลาในการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบเปน
ความสัมพันธที่มีเงื่อนไขหนึ่ง
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เมื่อเปลี่ยนวัฏจักรจากฐาน 10 เปนฐาน 12 ทําใหไดระบบเวลาที่แสดงโดยนาฬิกาทั่วไป

ภาพที่ 49 นาฬิกาแสดงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลง ที่มีลําดับการรับรูที่ตอเนื่องของวัฏจักร
ของเวลาที่แตกตางกัน
วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงภายในระบบแตละระบบถูกแทนคา โดยเข็มที่มีขนาดตางกัน
วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบถูกแทนคา โดยความสัมพันธของเงื่อนไขในการ
เคลื่อนที่ของเข็มแตละอัน คือ เข็มวินาทีเคลื่อนที่60รอบ ทําใหเข็มยาวเคลื่อนที่1รอบ และเข็มยาว
เคลื่อนที่ 12 รอบ ทําใหเข็มสั้นเคลื่อนที่1รอบ
เมื่อนําแนวความคิดของสวนสมถะคือ การเพิ่มลําดับการณรับรูที่ตอเนื่อง นํามา
ผนวกในแนวความคิดของสวนวิปสสนาคือ การแสดงวัฏจักรของเวลาทั้ง 2 รูปแบบในแบบจําลอง
ของปฏิจจสมุปบาทที่สรางขึ้น ทําใหไดความสัมพันธของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักร
ที่แตกตางกัน ในแตละชวงกวางของระยะเวลาในการหมุนรอบนั้นเอง
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4. สรุปลําดับการพัฒนาแนวความคิด
ลําดับที่ 1 การตีความไตรลักษณ
อนิจจตา คือ วัฏจักรของเวลา
อนัตตตา คือ ปรากฏการณการเกิดของพืน้ ที่และรูปทรง
ทุกขตา คือ การรับรูที่ไมครบระบบวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 50 (จากภาพที่ 32 - 33) แสดงการพัฒนาแนวความคิดในลําดับที่ 1

ลําดับที่ 2 การตีความระบบสัญลักษณในเจดีย
ภพภูมติ างๆถูกแทนคาโดยปรากฏการณการเกิดของพืน้ ที่และรูปทรง

ภาพที่ 51 (จากภาพที่ 34) แสดงการพัฒนาแนวความคิดในลําดับที่ 2
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ลําดับที่ 3 การแทนคาไตรลักษณในระบบสัญลักษณของเจดีย
วัฏจักรการเปลี่ยนแปลง 2 ระบบ คือ วัฎจักรการเปลี่ยนแปลงภายในระบบสราง
spacce A,B,C (แนวนอน) และวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบสรางความเชื่อมโยง
ของปฏิจจสมุปบาท (แนวตัง้ )

ภาพที่ 52 (จากภาพที่ 40 - 41) แสดงการพัฒนาแนวความคิดในลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4 การตีความกระบวนการเกิดสมาธิ
สมาธิ คือ การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่อง เขาไปในกิจกรรมหนึ่งๆใหมีความละเอียด
ระดับหนึ่ง

1 2 3

4 5

6

7 8

9 0

1,1.1,1.2,1.3,2,2.1,2.2,2.33,3.1,3.2,3.3,3.44,4.1,4.2,4.3.

ภาพที่ 53 (จากภาพที่ 43 - 44) แสดงการพัฒนาแนวความคิดในลําดับที่ 4
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ลําดับที่ 5 การรวมสมาธิเขากับระบบสัญลักษณ
การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องเขาไปในวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 2 ระบบ (จาก
ลําดับที่ 3 )

ภาพที่ 54 (จากภาพที่ 47) แสดงการพัฒนาแนวความคิดในลําดับที่ 5

ลําดับที่ 6 การแทนคาวัฎจักรของการเปลีย่ นแปลงระหวางระบบ(ลําดับในแนวตัง้ )ดวยคา
ความสัมพันธอื่น
นาฬิกาเปนตัวอยางโดยสรุปรูปแบบหนึ่งของการแสดงปฏิจจสมุปบาท

ภาพที่ 55 (จากภาพที่ 48 - 49) แสดงการพัฒนาแนวความคิดในลําดับที่ 6

บทที่ 5
แนวทางการสรางโครงการออกแบบ
แนวทางการสรางโครงการออกแบบโลกุตรสถาน เริ่มตนจากการวิเคราะหปญหาที่เปน
อุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพฯ ตอมานําเสนอแนวคิดในการแกไขปญหาในภาพรวม
และสุดทายคัดเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่มีความเหมาะสม เพื่อใชเปนตัวอยางในการทดลองนํา
แนวความคิดดังกลาวมาปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดในหัวขอตางๆดังนี้
1. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพมหานคร
จากความจําเปนในการนําพระธรรมคําสอนของพุทธศาสนามาปฏิบัติ และเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต เพื่อเปนการสรางสมดุลของการพัฒนาระหวางวัตถุและจิตใจ พบวาในการ
ปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพฯ ประสบปญหาและอุปสรรคซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ดาน คือ ดาน
ทัศนคติ และ ดานกายภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปญหาดานทัศนคติ
ทัศนคติที่ผิดพลาดวาพุทธศาสนามีความขัดแยงและขัดขวางตอการพัฒนา1 นับเปน
ปญหาที่เปนอุปสรรคสําคัญที่สุด ในการชักจูงใหผูคนหันมาสนใจในการปฏิบัติธรรม ปญหานี้เกิด
จากการขาดความเขาใจในหลักธรรมะที่ถูกตอง ในคําสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนไปอยาง
กวางทั้งในกลุมคนทั่วไปและนักวิชาการ2 โดยเนื้อหาของสวนที่ทําใหเกิดความไขวเขว แทจริงแลว
เปนสวนที่เกี่ยวของกับความหมายของตัณหาและฉันทะ กลาวคือ พุทธศาสนาสอนใหคนรูจักพอใจ
ในสิ่งที่ตนเองมีอยู ซึ่งนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ขัดแยงกับสังคมวัตถุนิยมโดยรวม ซึ่งเปนบริโภค
นิยมที่เนนการเสพตัณหาความตองการผานทางวัตถุ นําไปสูการพัฒนาที่ไมยั่งยืน สังคมโดยสวน
ใหญยังไมมีความเขาใจถึงความแตกตาง ระหวางความตองการที่จําเปนและมีขอบเขตของฉันทะที่
1

พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโต], การพัฒนาที่ยงั่ ยืน, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541), 19 - 30.
2
อรุณ เวชสุวรรณ, วิวาทะระหวางมรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทยกับทานพุทธทาส,
พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ดรุณวิทยา, 2543), 121 - 138.
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จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน กับความตองการที่ฟุมเฟอยและไมรูจักพอของตัณหา ที่จะนําไปสูการ
พัฒนาที่ไมยั่งยืน ทําใหคนในสังคมที่เปนบริโภคนิยมขาดความสนใจในธรรมะ เพราะไมสามารถ
ตอบสนองตัณหาความตองการทางวัตถุได
1.2 ปญหาดานกายภาพ
ปญหาดานกายภาพสามารถแบงเปนหัวขอตางๆไดดังนี้
1.2.1 ปญหาการขาดแคลนสถานที่สอนการปฏิบัติธรรม ทําใหขาดทักษะ
ในการปฏิบัติธรรมดวยตนเอง
การปฏิบัติธรรมที่เปนระบบมีการสอนตามสถานฝกอบรมตางๆ เพื่อที่ผูเขา
ฝกอบรมจะสามารถปฏิบัติไดในที่พักอาศัยดวยตนเอง กรุงเทพฯมีสถานที่สอนการปฏิบัติธรรมอยู
จํ า นวนหนึ่ ง กระจายตามจุ ด ต า งๆ แต เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จํ า นวนประชากรนั บ ว า มี น อ ยมาก
ประกอบกับสถานที่สอนแตละแหงสามารถรับผูปฏิบัติไดจํานวนนอย บางแหงตองใชเวลาจอง
ลวงหนากวา 3 เดือนในการปฏิบัติ 1 ขั้นตอน ทําใหคนโดยทั่วไปขาดทักษะในการปฏิบัติธรรม
อยางเปนระบบดวยตนเอง
1.2.2 ปญหาการขาดแคลนเวลาในการปฏิบัติธรรมดวยตนเอง
คนกรุงเทพฯใชเวลากับการทํางาน การเรียน การเดินทางเฉลี่ยเกือบ 10 ชั่วโมง
ตอวัน(มากกวาตางจังหวัด 1.2 ชั่วโมง)และใชเวลานอน ทานอาหาร เรื่องสวนตัวอีกกวา 11 ชั่วโมง3
ทําใหมีเวลาวางในแตละวันมีนอยมาก ประกอบกับความเหน็ดเหนื่อยและความเครียดจากการงาน
การเรียน การเดินทาง ทําใหคนกรุงเทพฯสวนใหญใชเวลาวางเกือบทั้งหมดไปเพื่อความบันเทิงกับ
สื่อโทรทัศน4 ขาดแคลนเวลาในการปฏิบัติธรรมดวยตนเองในที่พัก

3

สํานักงานสถิติแหงชาติ, “การสํารวจเรื่อง การใชเวลาของประชากร พ.ศ. 2544,”
เมษายน 2545. (อัดสําเนา)
4
เรื่องเดียวกัน
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1.2.3 ปญหาการเดินทาง
กรุงเทพฯมีการจราจรที่ติดขัดอยางมาก โดยเฉลี่ยคนกรุงเทพฯใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงตอวัน5 ในขณะที่อัตราเร็วเฉลี่ยความเร็วรถบนผิวจราจรอยูที่ 8 กม.ตอ
ชั่วโมง การใชบริการขนสงสาธารณะแตละเที่ยวใชเวลาในการเดินทางมากที่สุด 56 นาที และคน
กรุงเทพฯตองตอรถโดยสารสาธารณะ 2 ตอโดยเฉลี่ย6 ทําใหการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆตอง
สูญเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน และเปนอุปสรรคในการไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่สอนการ
ปฏิบัติธรรมตางๆ
2. การแกปญหาในการปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพฯ
จากปญหาในการปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพฯขางตน พบวาป ญหาด านทัศนคติที่
ผิ ด พลาดเกี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนา ทํ า ให ข าดแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ธ รรม เป น ป ญ หาใหญ ที่ มี
ความสําคัญที่สุด สังเกตไดจากปญหาดานกายภาพตางๆเชน ปญหาการขาดแคลนสถานที่ ขาด
แคลนเวลา ขาดแคลนทักษะ ปญหาการเดินทาง ทั้งหมดลวนสามารถเขาไปปรับปรุงลักษณะทาง
กายภาพตางๆที่ทําใหเกิดปญหาไดโดยตรง แตเมื่อพิจารณารวมกับปญหาดานทัศนคติพบวา
ถึงแมจะสามารถแกปญหาดานกายภาพไดทั้งหมด แตตราบใดที่คนกรุงเทพฯยังคงมีทัศนคติที่ผิด
อยู ก็ไมสามารถทําใหคนหันมาสนใจปฏิบัติธรรมได
ดังนั้นทางออกของปญหาจึงตองใหความสําคัญกับปญหาดานทัศนคติเปนอันดับแรก
แตการแกปญหาดานทัศนคติอยางแทจริง ตองทําโดยการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในธรรมะ
กับบุคคลทั่วไป ทําใหตองใชเวลายาวนานจึงจะเห็นผล และอยูนอกเหนือขอบเขตของวิทยานิพนธ
ในที่นี้จึงไดเสนอแนวคิดในการแกปญหาดานทัศนคติในอีกแนวทางหนึ่ง โดยการหลีกเลี่ยงการ
ปะทะกันทางความคิดที่ขัดแยงโดยตรง และพยายามหาจุดที่สามารถประสานกันได
เมื่อพิจารณาถึงความสะดวกในการปฏิบัติธรรม(สําหรับคนที่มีทักษะ) ที่สามารถปฏิบัติ
ไดทุกสถานที่และทุกเวลา ทําใหมีแนวคิดในการแกปญหาโดยการประยุกตแนวทางการปฏิบัติธรรม
มาประสานเข า ไว ใ นกิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น เป น กิ จ วั ต รประจํ า วั น ของคนกรุ ง เทพฯ โดยการผนวก
กระบวนการที่ทําใหเกิดสมาธิไวในกิจกรรมที่กระทําในวิถีชีวิตประจําวัน และใชกิจกรรมนั้นๆเปน
5

สํานักงานสถิติแหงชาติ, “การสํารวจเรื่อง การใชเวลาของประชากร พ.ศ. 2544,”
เมษายน 2545. (อัดสําเนา)
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สํานักงานคณะกรรมการจัดการระบบจราจรทางบก สํานักนายกรัฐมนตรี,
“การสํารวจเรื่องความคิดเห็นการใหบริการขนสงสาธารณะ พ.ศ.2542,” เมษายน 43. (อัดสําเนา)
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ตั ว อย า งในการพิ จ ารณาสั จ ธรรมอย า งไตรลั ก ษณ แ ละปฏิ จ จสมุ ป บาทไปพร อ มกั น ซึ่ ง ต อ งมี
การศึกษาและทดลองในขั้นตอนตอไป
แนวคิดนี้สามารถหลีกเหลี่ยงปญหาดานทัศนคติที่ทําใหขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ธรรมได เพราะผูคนสามารถกระทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันไดโดยปกติ ในขณะที่รับรูและซึมซับ
สมาธิและหลักธรรมะไปพรอมกัน อีกทั้งยังสามารถแกปญหาดานกายภาพในขางตน ไดอยา ง
ครบถวน โดยมีรายละเอียดของเหตุผลสนับสนุนแนวความคิดของการแกปญหาฯดังนี้
2.1 การปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติไดทุกที่ทุกเวลา
การปฏิบัติธรรมประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนแรก คือ การปฏิบัติสมถะ เปนการคงสติไวในสติปฏฐานซึ่งสามารถสรางสมาธิได
ในทุกกิจกรรมที่กระทําอยู หรืออีกนัยหนึ่งคือการรับรูกับปจจุบันขณะของทุกการกระทําใดๆ สวนที่
สองคือ การปฏิบัติวิปสสนา เปนการพิจารณาหลักสัจธรรมอยางไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาทที่
สามารถพิจารณาไดจากทุกสิ่ง เพราะทุกสิ่งอยูในกฏของไตรลักษณ และหมุนเวียนเปนวัฏจักร
ของปฏิจจสมุปบาทโดยไมมีขอยกเวน ธรรมะจึงครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง7 ดังนั้นทั้ง 2 สวนสามารถ
ปฏิบัติไดทุกสถานที่และทุกเวลา จึงสามารถนํามาผสานกับกิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวันได
2.2 การแสดงธรรมะที่เปนธรรมดาตามธรรมชาติเพื่อการปฏิบัติจริง
ประการแรก พุท ธศาสนาใหความหมายของธรรมะ แปลวา ธรรมดาและธรรมชาติ
ธรรมะจึงมิใชสิ่งพิเศษหรือลึกล้ําพิศดาร แตเปนสิ่งสามัญที่เกิดขึ้นเปนปกติธรรมดาทั่วไปตาม
ธรรมชาติ การปฏิบัติธรรมถึงแมมี รูปแบบที่หลากหลาย และหลายรูปแบบมีความซับซอน แต
ทั้ง หมดเปน เพี ย งกระบวนการหรื อ วิธี ก ารเทา นั้ น โดยมี จุด ประสงคห ลัก คือ การปฏิบั ติเ พื่ อ ให
สามารถรับรูความเปนจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยไมถูกแตงเติมจาก กิเลส ตัณหา ที่สรางขึ้น
จากอัตตาของตัวเราเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแทและยอมรับอยางไมมีเงื่อนไข กับวิถีที่
เกิดขึ้นกับทุกสิ่งตามธรรมชาติอยางเปนปกติธรรมดา
ประการที่สอง ธรรมะไมใชเปนการคิดคนหาเหตุผลในเรื่องความจริง เพื่อสนองความ
ตองการทางปญญา โดยมิไดมุ ง หมายหรือมิไดแสดงแนวทางสํา หรับการประพฤติปฏิบัติ จริง8
7

พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโต], พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2543), 70/1.
8
พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโต], พุทธธรรม, 1.
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หลักธรรมในพุทธศาสนาเปนไปเพื่อการปฏิบัติในการพนทุกข หลักสัจธรรมตางๆผานการพิสูจนโดย
การปฏิบัติจริงจากอริยบุคคลทั้งในอดีตและปจจุบัน
ดังนั้นการผนวกการปฏิบัติธรรมเขากับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จึงเปนการพิสูจนถึง
ธรรมะที่เปนธรรมดาตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาอยางเปนปกติในชีวิตประจําวันและ
สามารถปฏิบัตไิ ดจริง
2.3 การหลีกเหลี่ยงปญหาดานทัศนคติที่ผิดพลาด ที่ทําใหขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติธรรม
การออกแบบสถานปฏิบัติธรรมที่เปนสถานที่เฉพาะ ถึงแมจะมีความสมบูรณแบบใน
ทุกๆดาน ก็ยากที่จะสามารถชักจูงใหผูคนเดินทางไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ที่จัดใหได เนื่องจาก
ปญหาที่เปนอุปสรรคสําคัญที่สุดคือ การมีทัศนคติที่ผิดพลาดวาพุทธศาสนาขัดตอการพัฒนา ใน
กรณีนี้ตองสงเสริมใหความรูความเขาใจในธรรมะใหเกิดขึ้นเสียกอน จึงจะสามารถโนมนาวใหเห็น
ขอเท็จจริงได แตการใหความรูตองใชเวลาระยะยาวนานและไมอยูในขอบเขตของการศึกษา ในที่นี้
จึงไดเสนอแนวคิดในอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อใหสามารถเห็นผลโดยทันที
ปญหาดานทัศนคตินี้อาจไมจําเปนตองถูกแกไขโดยทันที หากสามารถหลีกเหลี่ยงการ
ปะทะกันทางความคิดที่วาพุทธศาสนาขัดตอการพัฒนาจริงหรือไม โดยเริ่มจากการพิจารณาการ
ปฏิบัติธรรมที่สามารถปฏิบัติไดทุกที่ทุกเวลา จึงมีแนวคิดที่จะผนวกการปฏิบัติธรรมที่คนเห็นวาไม
จําเปนไวในกิจกรรมที่ผูคนจําเปนตองทําเปนประจําทุกๆวัน ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงปญหาการขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติได ผูคนสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปตามปกติในขณะที่พิจารณาสัจธรรม
ไปพรอมกัน
2.4 การแกปญหาดานกายภาพ
การประสานการปฏิบัติธรรมเขาไวในกิจกรรมในชีวิตประจําวัน สามารถแกปญหาทาง
กายภาพทั้งหมดขางตนไดอยางครบถวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 การแกปญหาเรื่องการขาดแคลนเวลา สถานที่ และ ปญหา
การจราจรติดขัด
จากการผนวกการปฏิ บั ติ ธ รรมกั บ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น ทํ า ให ส ามารถ
แกปญหาเรื่องการขาดแคลนเวลา สถานที่ และ ปญหาการจราจรติดขัดได เพราะสามารถใชเวลา
และสถานที่ใดก็ไดที่สะดวกโดยไมเจาะจง และตัดความจําเปนในการเดินทางไปสถานปฏิบัติธรรม
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2.4.2 การแกปญหาการขาดทักษะในการปฏิบัติธรรมดวยตนเอง
การปฏิบัติธรรมที่เปนระบบจําเปนตองผานการฝกฝนอบรบ เนื่องจากมีรูปแบบ
และวิธีการที่เฉพาะเจาะจง แตการประยุกตแนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปสสนามาผสานกับ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันไมมีรูปแบบที่เจาะจง เปนเพียงการเลียนแบบกระบวนการทําใหเกิดสมาธิ
มาใชกับกิจกรรมนั้นๆ และการตีความสัจธรรมอยางไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาทในกิจกรรมนั้น
ใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน ทําใหรับรูไดโดยทันที ถึงแมการผสานการปฏิบัติธรรมกับกิจกรรม
ตางๆนั้น ผลที่ไดรับไมอาจลึกซึ้งทัดเทียมกับการปฏิบัติอยางเปนระบบที่เขมขนกวาได แตก็เปน
ทางเลือกที่สามารถเขาถึงผูคน ที่ประสบปญหาในการปฏิบัติธรรมในขางตนไดอยางกวางขวางกวา
3. การผสานการปฏิบัติธรรมเขากับการเดินทางสัญจรบนถนนที่มีการจราจรติดขัด
จากแนวคิดในการแกปญหาการปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพฯ โดยการผสานการปฏิบัติ
ธรรมเขากับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จึงคัดเลือกกิจกรรมบางอยางในการดําเนินชีวิตประจําวัน
เพื่อนํามาใชเปนตัวอยางในการทดลองผสานกับการปฏิบัติธรรม เมื่อพิจารณากิจกรรมตางๆที่คน
กรุงเทพฯกระทําเปนกิจวัตร พบวาการเดินทางสัญจรบนถนนที่มีการจราจรติดขัด มีความเหมาะสม
ที่จะนํามาเปนตัวอยางในการทดลอง โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
3.1 ความคลายคลึงระหวางการเดินทางกับกระบวนการทําใหเกิดสมาธิ
การเดินทางสัญจรบนถนนในชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพฯโดยสวนใหญ มักเดินทาง
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซ้ําๆ เชน จากที่พักไป-กลับสถานที่ทํางานหรือจากที่พักไปกลับสถานที่
เรียน ลําดับการรับรูตางๆเกิดขึ้นอยางเปนกิจวัตรที่ซ้ําๆเชน การเคลื่อนที่ของรถบนเสนทางการ
เดินทาง,การรอสัญญาณไฟจราจร การรอรถประจําทาง สภาพทัศนียภาพสองขางทาง ฯ ทําใหมี
ลําดับการรับรูที่ตอเนื่องและเปนวัฏจักรอยางชัดเจน ซึ่งคลายคลึงกับการตั้งขอสังเกตกระบวนการที่
ทําใหเกิดสมาธิคือ การรวมความสนใจในการรับรูไปที่ลําดับที่ตอเนื่องของกิจกรรมใดๆ โดยการเพิม่
ความถี่ในการรับรูลําดับใหมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหกิจกรรมการเดินทางฯมีความเหมาะสมในการเลือก
มาเปนตัวอยางในการทดลอง
3.2 ประโยชนของการใชงาน
การผนวกการปฏิบัติธรรมเขากับการเดินทางฯ ทําใหเกิดประโยชนกับการออกแบบ
โครงการฯดังนี้
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3.2.1 ถนนสามารถเขาถึงคนสวนมากที่หลากหลายและเปนกลุมกอน
การเดินทางสัญจรของคนกรุงเทพฯใชบริการรถโดยสารสาธารณะรอยละ 57.5
รองลงมาใชรถยนตสวนบุคคลรอยละ 30.8 มีเพียง 11.7 ใชการเดินเทา และคาดการณวาในป
2543 ความถี่ในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ จะมีการใชรถโดยสารประจําทาง5.5ลานเที่ยวตอวัน
รถไฟฟา1.5ลานเที่ยวตอวัน และระบบอื่นๆเพียง 0.5 ลานเที่ยวตอวัน9
จากขอมูลขางตนเปนที่สังเกตไดวา คนกรุงเทพฯสวนใหญเดินทางโดยใชถนน
เปนทางสัญจรหลักเกือบรอยละ 90 ทําใหถนนเปนสถานที่สาธารณะที่รวมผูคนมากมาย
หลากหลายอาชีพทุกเพศทุกวัย การประยุกตแนวทางการปฏิบัติธรรมมาผนวกกับกิจกรรมการ
เดินทางสัญจรบนถนนจึงทําใหสามารถเขาถึงผูคนไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับกิจกรรมอื่นๆเชน การทํางาน การเรียน การดูแลเรื่องสวนตัวฯที่มีลักษณะของกลุมคนเฉพาะบาง
ประเภทเทานั้น
3.2.2 ถนนเปนสถานที่สาธารณะที่มีการใชงานตลอด 24ชั่วโมง
ถนนเปนที่สาธารณะที่มีการใชงานพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหการผนวกการ
ปฏิบัติธรรมไวกับการเดินทางบนถนน มีการใชงานอยางคุมคา
3.3 ประโยชนที่ไดเพิ่มเติม
การนําปญหาที่ผูคนในสังคมตองเผชิญในชีวิตประจําวันทุกวันอยางปญหาจราจร มา
ผนวกการปฏิบัติธรรมเขาไป เปนการนําขอเสียมาใชใหเกิดประโยชนเปนขอดี ดังนี้
3.3.1

เปนการนําเวลาที่สูญเสียไปกับการจราจรติดขัดมาใชใหเกิด

ประโยชน
จากการที่กรุงเทพฯมีการจราจรที่ติดขัดเปนอยางมาก ทําใหตองสูญเสียเวลาใน
การเดิน ทางไปโดยเปลา ประโยชน การผนวกการพิ จ ารณาธรรมไว กับ การเดิน ทางฯ จึ ง ทํ า ให
สามารถนําเวลาที่สูญเสียไปกลับมาใชใหเกิดประโยชน

9

สํานักงานคณะกรรมการจัดการระบบจราจรทางบก สํานักนายกรัฐมนตรี,
“การสํารวจเรื่องความคิดเห็นการใหบริการขนสงสาธารณะ พ.ศ.2542,” เมษายน 43. (อัดสําเนา)
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3.3.2 เปนการลดความเครียดที่เกิดจากการจราจรติดขัด
การจราจรติ ด ขั ด นอกจากทํ า ให สู ญ เสี ย เวลาแล ว ยั ง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาด า น
สุขภาพจิต โดยเฉพาะอยางยิ่งชั่วโมงเรงดวนในชวงเชาและเย็น ขณะคนสวนใหญเดินทางจากที่พัก
ไป-กลับสถานที่เรียน ที่ทํางาน ทําใหเกิดการจราจรที่ติดขัดอยางมาก ผูคนเกิดความเครียดอยาง
มาก ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดปญหาดานอื่นๆตามมา การผนวกการปฏิบัติธรรมเขากับการเดินทาง
ฯที่มีการจราจรติดขัด ทําใหชวยลดปญหาความเครียดที่เกิดขึ้นได
4. การเลือกอนุสาวรียชัยสมรภูมิเปนสถานที่ตั้งโครงการ
จากแนวคิดในการแกปญหาการปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพฯ โดยการผนวกการปฏิบัติ
ธรรมเขากับกิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวัน และไดเลือกกิจกรรมการเดินทางบนถนนที่มีการจราจร
ติดขัด มาเปนตัวอยางในการทดลองผสานกับการปฏิบัติธรรมตามเหตุผลที่ไดกลาวมาแลว ใน
ขั้นตอนตอไปจึงตองคัดเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่มีความเหมาะสม เพื่อนํามาใชในการทดลอง
ออกแบบโครงการ ซึ่งในความเปนจริงสามารถทําการทดลองออกแบบไดในสถานที่โดยทั่วไป ใน
บริบทที่หลากหลายแตกตางกันไปในกรุงเทพฯ แตดวยขอจํากัดของเวลาทําใหจําเปนตองเลือก
สถานที่ตัวอยางเพื่อทําการทดลองออกแบบเพียงหนึ่งกรณี และจากการศึกษาความเหมาะสมใน
แงมุมตางๆ จึงไดเลือกอนุสาวรียชัยสมรภูมิมาเปนสถานที่ตั้งโครงการ โดยมีเหตุผลสนับสนุนใน
เบื้องตนดังนี้
4.1 ความสอดคลองกันดานสัญลักษณระหวางอนุสาวรียชัยสมรภูมิกับเจดีย
จากการศึ ก ษาในบทที่ ผ า นมา ทํ า ให ท ราบว า เจดี ย เ ป น สถาป ต ยกรรมที่ ส ามารถ
ถายทอดระบบสัญลักษณที่อางอิงถึงสัจธรรมตามหลักศาสนาพุทธไดอยางชัดเจนที่สุด ในขณะที่
อนุสาวรียเปนระบบสัญลักษณเชนกันแตเปนในระดับโลกิยะ การเลือกอนุสาวรียฯเพื่อใชในการ
ทดลองออกแบบโครงการฯ จึงมีความสอดคลองกันทางสัญลักษณคือ อันหนึ่งเปนสัญลักษณทาง
โลกิยะและอีกอันหนึ่งเปนสัญลักษณทางโลุกตระ ทําใหเกิดการเชื่อมถึงความหมายระหวางโลกิยะ
กับโลกุตระที่มีการแทนคาสัญลักษณในเจดียอยูแตเดิม เปดชองวางใหสามารถตีความหมายแทน
คาสัญลักษณในทางโลกิยะได ทําใหมีความสามารถหาความเชื่อมโยงตางๆไดอยางเหมาะสม โดย
อนุสาวรียฯมีความสอดคลองกันดานสัญลักษณกับเจดียดังนี้
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4.1.1 การเกิดขึ้นมีนัยของความหมายเชนเดียวกัน
อนุสาวรียฯและเจดียมีจุดกําเนิดที่มีนัยของความหมายเดียวกันคือ เพื่อเปนที่
ระลึกถึงบุคคลที่กระทําความดีพึงเปนตัวอยาง โดยอนุสาวรียฯเปนการระลึกถึงความดีของวีรชน
ในทางโลกิยะ ขณะที่เจดียเปนการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐที่เขาถึงโลกุตระ
4.1.2 มีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรที่สําคัญ
การสร า งเจดี ย มั ก เกี่ ย วข อ งกั บ เหตุ ก ารณ ที่ สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร ต า งๆ
คลายคลึงกับอนุสาวรียชัยสมรภูมิที่ถูกสรางขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เพื่อเปนอนุสรณ
เพื่อระลึกถึงวีรชนที่ไดสละชีพเพื่อปกปองแผนดินไทย ในสงครามอินโดจีนระหวางไทยกับฝรัง่ เศส ที่
เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2483 อนุเสาวรียฯจึงเปนสถานที่ที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับประวัติศาสตร
ของประเทศ การเลือกอนุสาวรียฯเปนสถานที่ทดลองการออกแบบ จึงเปนการเสริมคุณคาของ
ความสําคัญในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
4.1.3 มีลักษณะเปนสัญลักษณของเมือง
จากรู ป แบบของสถาป ต ยกรรมของอนุ ส าวรี ย ฯ และเจดี ย ที่ มี ลั ก ษณะเป น
สั ญ ลั ก ษณ ข องเมื อ ง ทํ า ให โ ครงการฯอยู ใ นสถานที่ ที่ เ ป น ที่ จ ดจํ า และเป น จุ ด สนใจของคนใน
กรุงเทพฯ

ภาพที่ 56 รูปแบบสถาปตยกรรม
ของอนุสาวรียช ัยสมรภูมิ
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4.2 ความเหมาะสมดานการใชงาน
อนุสาวรียฯมีความเหมาะสมดานการใชงานของโครงการฯดังนี้
4.2.1 อนุสาวรียชัยฯเปนศูนยกลางการเปลี่ยนสายการเดินรถประจําทาง
และเปนสถานที่นัดพบของคนเมืองที่สําคัญ
จากขอมูลขางตน คนกรุงเทพฯเดินทางโดยใชบริการรถโดยสารสาธารณะมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางอื่นๆ คือรอยละ 57.5 และมีการตอสายรถสาธารณะโดยเฉลี่ย
2ตอ การเลือกอนุสาวรียฯที่มีการใชพื้นที่วางโดยรอบเปนศูนยกลางการเปลี่ยนถายสายการเดินรถ
ประจําทาง และเปนสถานที่นัดพบของคนในกรุงเทพฯที่สําคัญ ทําใหโครงการฯอยูในสถานที่ที่
สามารถเขาถึงผูคนไดเปนจํานวนมากอยางทั่วถึง

ภาพที่ 57 แสดงการเปนศูนยกลางการเปลี่ยนรถประจําทาง
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4.2.2 อนุสาวรียชัยสมรภูมิมีการจราจรติดขัดอยางมาก
อนุสาวรียฯมีการจราจรติดขัดอยางหนัก โดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน จากการ
สังเกตอาจตองใชเวลามากกวาครึ่งชั่วโมงในการหยุดรอสัญญาณไฟจราจร เพื่อเดินทางผานวง
เวียนของอนุสาวรียฯ เมื่อพิจารณาจากแนวคิดในการแกปญหาขางตน ที่ใชเวลาที่สูญเสียไปกับ
การจราจรติ ด ขั ด มาใช ป ระโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ธ รรม ทํ า ให อ นุ ส าวรี ย ฯ เป น สถานที่ ที่ มี ค วาม
เหมาะสม อยางมาก

ภาพที่ 58 สภาพการจราจรกอนเขาถึงพื้นที่บริเวณวงเวียนในชั่วโมงเรงดวน
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4.2.3 อนุสาวรียชัยสมรภูมิมีการใชประโยชนพื้นที่เกือบ 24 ชั่วโมง
อนุสาวรียฯมีพื้นที่จราจรที่มีการใชงานหนาแนนเกือบตลอดเวลา ขณะที่การใช
ประโยชนจากพื้นที่วางโดยรอบมีการหมุนเวียนกิจกรรมอยางตอเนื่องเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ทําให
โครงการฯที่มีการใชงานอยางคุมคา

ภาพที่ 59 แสดงการใชประโยชนพื้นที่ในเวลาตางๆ
4.2.4 อนุสาวรียชัยสมรภูมิมีพื้นที่วางขนาดใหญ
อนุสาวรียฯมีพื้นที่วางโดยรอบขนาดใหญ ทําใหมีความยืดหยุนในการออกแบบ
โครงการฯที่อาจจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือสรางสถาปตยกรรมใดๆในพื้นที่

ภาพที่ 60 แสดงพื้นทีว่ างโดยรอบขนาดใหญของอนุสาวรียฯ

บทที่ 6
สถานที่ตั้งโครงการ
1. ความเปนมาของอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
อนุสาวรียชัยสมรภูมิถูกสรางขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เพื่อเปนอนุสรณ
เทิดทูนและระลึกถึงคุณงามความดีของเหลาวีรชนผูกลาที่ไดสละชีพเพื่อชาติ ในการปกปองแผนดิน
ไทยครั้งสงครามอินโดจีน ระหวางประเทศไทยกับฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2483 จากสาเหตุที่
รัฐบาลไทยเสนอใหรัฐบาลฝรั่งเศสปรับปรุงเสนเขตแดนระหวางไทยกัยอินโดจีนเสียใหม เพราะ
ดินแดนที่ไทยตองเสียไปตั่งแตสมัยรัชกาลที่5ยังแบงเขตแดนไมเรียบรอย แตรัฐบาลฝรั่งเศสปฏิเสธ
ในคําขอรอง จนในที่สุดทหารทั้งสองฝายเกิดปะทะกันอยางรุนแรง ทหารไทยจึงบุกเขายึดเมืองนคร
จําปาศักดิ์ เมืองเสียมราฏ พระตะบอง และไดพื้นที่บางสวนคืนกลับมา
2. รูปแบบสถาปตยกรรมของอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
รู ป แบบสถาป ต ยกรรมของอนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ มี ลั ก ษณะเป น จุ ด เด น และเป น
สัญลักษณของเมือง เนื่องจากอนุสาวรียฯมีความสูงถึง 50 เมตร และอยูตรงจุดศูนยกลางที่มีพื้นที่
วงเวียนโลงกวางขนาดใหญ ทําใหเปนที่ดึงดูดความสนใจของพื้นที่โดยรอบ
สวนบนมีลักษณะเปนดาบปลายปน 5 เลม เอาสันประกบเขาหากันเปนหาแฉก
โครงสรางและฐานเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฐานเปนรูป 5 เหลี่ยม ประดับดวยหินออน ที่โคนดาบ
ปลายปนรอบๆอนุเสาวรียทั้ง 5 เหลี่ยม มีรูปนักรบ 5 เหลา ไดแก ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
ตํ า รวจ และข า ราชการพลเรื อ น ยื น ถื อ อาวุ ธ ของแต ล ะเหล า ประดิ ษ ฐานอยู บ นแท น ในท า
เตรียมพรอมรับมือกับศัตรู
ฐานชั้นบนเหนือบันไดจารึกชื่อวีรชนที่เสียชีวิตในสงครมอินโดจีน เมื่อป พ.ศ. 2483 รวม
59 นาย ชื่อทหารหาญและเสรีไทยที่เสียชีวิตในสงครามเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) ในป
พ.ศ. 2484 - 2488 และทหารที่ไปรวมรบกับทหารสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลีเมื่อป
พ.ศ. 2492 - 2497
ฐานชั้นลางมีปนใหญโบราณตั้งอยูขางบันไดขนาดใหญ มีทางขึ้นฐานชั้นบน 2 ดานและ
มีแทนตั้งตะเกียงโบราณอยูขางบันไดขางละ 1 ตัว
64
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ภาพที่ 61 รูปแบบอนุสาวรีย
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3. ขนาดและทิศทาง
อนุสาวรียชัยฯตั้งอยูบนเกาะกลางถนนที่มีวงเวียนโดยรอบ บริเวณจุดตัดของถนน
พหลโยธินกับถนนราชวิถี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 46,000 ตร.ม.
มีความยาวขนานกับถนน
พหลโยธินจากจุดศูนยกลางอนุสาวรียฯไปถึงบริเวณขอบทางดานทิศเหนือ ใต ประมาณ 107 ม.
130 ม.ตามลําดับ และมีความกวางขนานกับถนนราชวิถีจากจุดศูนยกลางอนุสาวรียฯไปถึงบริเวณ
ขอบทางดานทิศตะวันออก ตะวันตกประมาณ 112 ม. 100 ม. ตามลําดับ
55.

ผ

แผนผังที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่และทิศทางของบริเวณอนุสาวรีย
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4. ลักษณะของกิจกรรมและการใชประโยชนพื้นที่โดยรอบอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
พื้นที่บริเวณอนุสาวรียฯมีลักษณะเปนวงเวียนขนาดใหญใจกลางเมือง ศูนยกลางของวง
เวียนเปนที่ตั้งของตัวอนุสาวรียที่มีพื้นที่โดยรอบประมาณ 25 เมตรเปนสวนของพิธีกรรม ซึ่งตัดขาด
ความสัมพันธจากสวนอื่นๆโดยถนนที่มีความกวาง5ชองทางโดยรอบ ถัดไปเปนพื้นที่เกาะทั้ง 4
ดานของอนุสาวรียฯ บริเวณพื้นที่ดานหนาของเกาะที่อยูติดถนนใชเปนพื้นที่จอดรถรับสงผูโดยสาร
รถประจําทางที่ทอดตลอดแนวความยาวของเกาะ บริเวณพื้นที่ถัดเขาไปจัดเปนสวนสาธารณะและ
มีรานคายอยแทรกตัวอยูในกลุมไมยืนตน ดานหลังของเกาะมีถนนซอยกวาง 8 เมตรโดยรอบ เพื่อ
เปนเสนทางเขาถึงพื้นที่อาคารที่เปนฉากหลัง ซึ่งประกอบดวย อาคารหางสรรพสินคา โรงพยาบาล
ราชวิถี อาคารพาณิชยที่มีการปรับเปลี่ยนเปน รานอาหาร รานหนังสือ หอพักใหเชา เปนตน
อนุสาวรียฯสรางขึ้นเพื่อเปนสถานที่ระลึกถึงวีระชนที่เสียสละชีพเพื่อชาติ แตเนื้อหาของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยสวนใหญ มีสวนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมการระลึกถึงวีรกรรมตางๆนอยมาก
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับอนุสรณสถานที่สําคัญอื่นๆ บริบทโดยรวมของอนุสาวรียถูกมองวา
เปน แหลง ศูน ยกลางการเปลี่ ยนสายรถประจําทางที่สํ าคัญใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งสอดคลองกั บ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบที่เกี่ยวของกับการสัญจรเปนหลัก คือ การควบคุมจังหวะการเคลื่อนที่
ของรถที่ผานเขามาในพื้นที่บริเวณวงเวียน และการจัดจังหวะและระเบียบการจอดรับสงผูโดยสาร
เพื่อสับเปลี่ยนสายรถประจําทาง และจากการที่มีผูคนเดินทางมาอนุสาวรียฯโดยรถประจําทางใน
แตละวันเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดกิจกรรมดานอื่นๆขึ้นมารองรับในภายหลัง
จากภาพรวมดังกลาวสามารถแบงประเภทและลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามการ
ใชประโยชนพื้นที่ได 3 สวน ดังนี้
4.1. กิจกรรมและพื้นที่สําหรับการสัญจร
4.2. กิจกรรมและพื้นที่สวนสาธารณะและรานคายอย
4.3. กิจกรรมและพื้นที่สวนพิธีกรรม
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แผนผังที่ 2 แสดงการแบงเขตการใชประโยชนพื้นที่บริเวณอนุสาวรียฯ
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ภาพที่ 62 แสดงมุมมองโดยรวมของอนุสาวรีย
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4.1 พื้นที่สําหรับการสัญจร
การสัญจรเปนกิจกรรมหลักที่เปนหัวใจสําคัญของอนุสาวรียฯ ซึ่งไดแก การควบคุม
ปริมาณและจังหวะการเคลื่อนที่ของรถยนตที่เขามาบริเวณวงเวียนจากถนนพหลโยธิน และ ราชวิถี
การจั ดระเบี ย บการจอดรั บ สง ผู โ ดยสารเพื่ อ เปลี่ย นสายรถประจํ า ทาง รวมไปถึง การเชื่อ มโยง
ทางเดินเทาระหวางเกาะทั้ง4ดานของอนุสาวรียโดยสะพานลอยและทางเทายกระดับที่เชื่อมตอ
สถานีรถไฟฟาBTS
การสัญจรในวันทํางานราชการ เริ่มมีความคึกคักประมาณ 5.30 น. จะมีผูที่ตองการ
โดยสารรถประจําทางทยอยมาเปนจํานวนมาก จนหนาแนนเวลาประมาณ 8.00 น. จากนั้นจะเบา
บางลงจนถึงเวลาประมาณ 10.00 น. ตลอดทั้งวันมีผูคนผานไปมาพอสมควร และจะเริ่มหนาแนน
อีกครั้งในเวลาประมาณ 16.00 น. จนหนาแนนที่สุดเวลา 19.00 น. หลังจากนั้นในเวลากลางคืน
ยังคงมีผูคนเดินทางผานไปมาตลอดไมขาดสายแตไมมากนัก
จากกิจกรรมดังกลาวสามารถแยกยอยไดดังนี้
4.1.1 การสัญจรของรถยนตและรถประจําทาง
โดยประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณอนุสาวรียฯเปนพื้นที่เพื่อการ
สัญจรทางรถยนต ซึ่งประกอบดวยถนนที่มีความกวาง 3 - 5 ชองทางสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล
และรถโดยสารประจําทาง โดยมีการจัดพื้นที่บางสวนในบริเวณวงเวียนเปนพื้นที่สําหรับหยุดรอ
สัญญาณไฟจราจรโดยเฉพาะ ซึ่งแบงแยกพื้นที่อยางชัดเจนระหวางรถยนตนั่งสวนบุคคลกับรถ
โดยสารประจําทางที่ตองมีการจอดเทียบรับสงผูโดยสารเพื่อความสะดวก
การสัญจรของรถยนตจะเคลื่อนที่จากถนนรอบนอกเขาสูบริเวณพื้นที่วงเวียน
โดยรถยนตนั่งสวนบุคคลกับรถประจําทางจะหยุดรอสัญญาณไฟจราจรในบริเวณพื้นที่วงเวียนใน
พื้นที่ที่แยกจากกัน เพราะการเคลื่อนที่ของรถประจําทางที่เคลื่อนที่เขาเทียบรถดานซายมืออาจตัด
กับการเคลื่อนที่ของรถยนตทั่วไปได จึงมีการจัดชองทางหรือพื้นที่จอดรอสัญญาณไฟสําหรับรถ
ประจําทางโดยเฉพาะอยูดานซายมือของพื้นที่จอดรอสัญญาณไฟในบริเวณพื้นที่วงเวียนทั้ง 4 จุด
โดยรอบ สํ า หรั บ รถที่ ยั ง ไม จ อดเที ย บหรื อ กํ า ลั ง เคลื่ อ นที่ อ ยู โ ดยรอบก็ จ ะอยู ช อ งทางขวามื อ
เชนเดียวกับรถยนตทั่วไป จากนั้นรถยนตนั่งสวนบุคคลจะเคลื่อนที่ผานวงเวียนโดยไมมีการจอด
รับสง และรถประจําทางจะเคลื่อนที่เขามาจอดรับสงผูโดยสารบริเวณพื้นที่เกาะโดยรอบวงเวียน
บริเวณดานหลังของเกาะมีถนนซอยกวาง 8 เมตร เพื่อเขาถึงพื้นที่โดยรอบเชน โรงพยาบาลราชวิถี
หางสรรพสินคาหรือรานคายอย
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บริเวณพื้นที่จอดรับสงผูโดยสารเปนถนนความกวาง 2 ชองทางเดินรถที่แยกออก
จากทางสัญจรหลักอยางชัดเจน ชองทางดานในที่ติดกับทางเทาเปนพื้นที่จอดรับสง ในขณะที่ชอง
ทางดานนอกไวสําหรับรถที่ตองเคลื่อนที่แซงหนารถที่กําลังจอดอยูเพื่อความสะดวก
การจอดรับสงผูโดยสารจะจอดที่พื้นที่วงเวียนโดยรอบ บริเวณปายหยุดรถประจํา
ทางเปนพื้นที่ที่เรียงตามแนวจอดรถรับสงติดตอกันโดยตลอดความยาวเกาะทั้งสี่ดาน เพื่อความ
สะดวกในการจอดเทียบใหใกลกับจุดคอยรถประจําทางเพราะมีปริมาณรถและคนเปนจํานวนมาก
ในแตละเกาะมีปายหยุดรถประจําทางตั้งแต 10-18 ปาย แตละปายมีสายรถประจําทางจอด
ประมาณ 2 – 5 สาย แตละปายมีขนาดตั้งแต 1.5 x 3 เมตร จนถึง 2 x 4 เมตร ซึ่งเปนจุดหยุดรถ
ประจําทาง 2 – 5 สาย สลับสับเปลี่ยนกันเขาเทียบจอดรับสง
การเคลื่อนที่ของรถเขาวงเวียนมีสัญญาณไฟจราจรเปนตัวควบคุมและเนื่องจาก
ในชั่วโมงเรงดวนมีการจราจรที่ติดขัดเปนอยางมาก จึงจําเปนตองมีจังหวะสัญญาณไฟเปน 2 ระบบ
คือ ระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุมโดยคน ซึ่งมีรูปแบบสัญญาณไฟดังนี้
4.1.1.1 ระบบอัตโนมัติ เปนระบบที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอรในการ
เปลี่ยนสัญญาณไฟโดยไมมีคนควบคุม ระบบนี้ใชในเวลาปกติโดยตลอดยกเวนในชั่วโมงเรงดวนจึง
จะเปลี่ยนเปนระบบที่ควบคุมโดยคน ระบบอัตโนมัติมีจังหวะสัญญาณไฟเพียง 2 จังหวะคือ
สัญญาณไฟเขียว1จังหวะและสัญญาณไฟแดง 1 จังหวะ โดยจะปลอยสัญญาณไฟเขียวและแดง
ในทางแยกที่ตรงขามพรอมกัน หรือ ปลอยรถที่แลนบนถนนเดียวกันพรอมกัน ตัวอยางเชน ปลอย
รถบนถนนราชวิถีจากดินแแดงไปสี่แยกตึกชัย และจากสี่แยกตึกชัยไปดินแดง รถที่เลี้ยวซายในวง
เวียนสามารถเคลื่อนที่ไดโดยตลอด สวนรถที่ตองการเลี้ยวขวาตองหยุดรอสัญญาณไฟอีก1จังหวะ
เพราะจะไปตัดกับรถที่เดินทางตรง เมื่อเปลี่ยนสัญญาณไฟจึงเคลื่อนที่ออกไปตามปกติ สลับถนน
กันไปมา ลักษณะการใหสัญญาณไฟแบบนี้ทําใหเกิดพื้นที่จอดรถติดสัญญาณไฟแดงในบริเวณวง
เวียน 2จุด ในแตละจังหวะสัญญาณไฟสลับตําแหนงกัน (ดูแผนผังที่ 3 หนา72)
4.1.1.2 ระบบควบคุมโดยคน เปนระบบที่ควบคุมโดยตํารวจจราจรที่
ประจําอยูในปอมตํารวจในแตละแยกทั้งสี่แยกในชั่วโมงเรงดวนตั่งแตเวลาประมาณ 6.30 - 9.30 น.
และ 15.30 - 20.30 น. การใหสัญญาณไฟจะติดตอประสานงานกันทั้งสี่แยกถึงสภาพการจราจรใน
แตละแยกเพื่อความยืดหยุนเหมาะสมกับการจราจรในขณะนั้นๆ ระบบนี้สามารถระบายรถไดอยาง
รวดเร็ว มีสัญญาณไฟ 4 จังหวะคือ สัญญาณไฟแดง 3 จังหวะและสัญญาณไฟเขียว1จังหวะ โดย
จะใหสัญญาณไฟเขียวทีละแยก ในขณะที่อีก 3 แยกเปนสัญญาณไฟแดง ทําใหรถเคลื่อนที่ได
โดยรอบบริเวณวงเวียน สามารถตรงหรือเลี้ยวขวาและซายไดโดยตลอด แตยังคงมีรถบางสวนจอด
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ติดสัญญาณไฟในพื้นที่วงเวียนเนื่องจากในชวงเวลาการเปลี่ยนสัญญาณไฟจะมีรถติดคางภายใน
วงเวียน โดยจะเกิดขึ้น1จุดในแตละจังหวะสัญญาณไฟ (แผนผังที่ 4 หนา 73)

แผนผังที่ 3 แสดงรูปแบบการเคลื่อนที่ของรถและตําแหนงการจอดรถรอสัญญาณไฟ แบบ 2 จังหวะ
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แผนผังที่ 4
แสดงรูปแบบการเคลื่อนที่ของรถและตําแหนงการจอดรถรอสัญญาณไฟ แบบ 4 จังหวะ
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ภาพที่ 63 ลักษณะการเคลือ่ นที่ของรถบริเวณวงเวียนในมุมมองตางๆ

ภาพที่ 64 วงรีแสดงพื้นที่จอดรถรอสัญญาณไฟของรถประจําทางที่กาํ ลังจะเขาเทียบปาย
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ภาพที่ 65
การจราจรติดขัดในชั่วโมงเรงดวน

ภาพที่ 66 พื้นที่จอดรถรับสงผูโดยสาร
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4.1.2 ทางเดินเทา
อนุสาวรียมีทางเดินเทาโดยรอบเชื่อมตอระหวางทางแยกแตละแยก มีทางเดิน
ยกระดับที่เชื่อมตั้งแตแยกถนนพหลโยธินจากสนามเปาเปนรูปครึ่งวงกลมไปจนถึงแยกที่ไปราชเทวี
ขนาดกวาง 2.50 ม. เชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟา BTS สวนในแยกของถนนราชวิถีที่มาจากสี่แยกตึก
ชัยใชสะพานลอยในการขามถนน ทางเดินรอบดานลางอยูดานหลังบริเวณปายรถประจําทาง
สวนใหญคนที่เดินเทาโดยรอบอนุสาวรียเปนคนที่เดินทางโดยรถประจําทาง โดย
ลงจากรถประจําทางที่ปายหยุดรถตามฝงตางๆและเดินเทาผานพื้นที่ที่จัดใหทางเดินเทาเขาไปเปน
สวนหนึ่งของสวนสาธารณะและรานคายอย จากนั้นเดินขึ้นสูทางเทายกระดับที่เชื่อมตอกันเปนรูป
ครึ่งวงกลม เพื่อขามฝงไปสูเกาะที่มีปายจอดรถประจําทางที่ตองการโดยสารอยูความหนาแนนของ
ปริมาณคนเดินแปรผันตามการจราจรที่หนาแนนในชั่วโมงเรงดวนและเบาบางลงในเวลากลางคืน

แผนผังที่ 5 ผังเสนทางเดินเทาที่ระดับพื้นดินและทางยกระดับสูงจากพืน้ 8 เมตร
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ภาพที่ 67 ทางเดินยกระดับ

ภาพที่ 68 ทางเดินระดับพื้นดิน
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4.1.3 รถไฟฟาBTS
รถไฟฟาBTS มีเสนทางเดินรถผานอนุสาวรียชัยฯและมีสถานีรถไฟฟาอยูบริเวณ
ถนนพหลโยธินระหวางอนุสาวรียชัยฯกับแยกราชเทวี มีทางเชื่อมตอทางเดินโดยรอบยกระดับสูง
จากพื้น 8 ม.

ภาพที่ 69 โครงสรางรางรถไฟฟาในมุมมองตางๆ
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4.2 พื้นที่รานคายอยและสวนสาธารณะ
บริเวณสวนกลางของพื้นที่เกาะทั้งสี่ดานโดยรอบเปนพื้นที่สวนสาธารณะที่มรี า นคายอย
แทรกตัวอยูตามรมเงาของไมยืนตน รานคาแตละรานมีขนาดตั้งแต 2 x 4 เมตร จนถึง 3 x 5 เมตร
ในขณะที่ชองวางระหวางไมยืนตนมีขนาด 4 – 6 เมตร ประเภทของรานคามีความหลากหลายเชน
รานขายหนังสือ รานขายอาหาร รายขายเสื้อผา รานขายเทป ฯ
กิจกรรมของรานคาสัมพันธกับจํานวนคนที่สัญจรไปมาโดยตรง รานคาจะเปดประมาณ
6.00 – 7.00 น.เพื่อขายสินคาใหกับคนที่เดินทางผานไปมา และจะปดประมาณ 23.00 น. เมื่อมี
ผูคนเบาบาง แตยังคงมีบางรานที่เปดตลอด 24 ชม. เชน รานขายอาหาร และรานสะดวกซื้อ

ภาพที่ 70 สวนสาธารณะและรานคายอย
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4.3 พื้นที่สวนพิธีกรรม
ใจกลางของบริเวณพื้นที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิเปนพื้นที่สวนพิธีกรรม โดยมีอนุสาวรีย
เปนจุดศูนยกลาง ทําหนาที่เปนแกนกลางของจุดสนใจทั้งหมด บริเวณพื้นที่นี้ตัดขาดการสัญจรกับ
สวนอื่นๆ เพราะมีถนนความกวาง 5 ชองทางวิ่งลอมรอบเปนวงเวียนจนเกิดเปนเกาะกลาง การใช
งานพื้นที่ดังกลาวจําเปนตองปดการจราจรบางสวนเพื่อเขาไปประกอบพิธีกรรม ซึ่งจะทํากันในกรณี
ที่พิเศษจริงๆเชน การมาเยือนของแขกตางบานตางเมือง เปนตน

ภาพที่ 71 พื้นที่สวนพิธีกรรม

บทที่ 7
การออกแบบโครงการโลกุตรสถาน
จากการศึกษาในบทที่ 4 การพัฒนาแนวความคิด ไดมีการตีความระบบสัญลักษณใน
เจดียที่อธิบายถึงปฏิจจสมุปบาท และขยายขอบเขตรวมเขากับการทําสมาธิ โดยการเพิ่มลําดับการ
รับรูที่ตอเนื่องเขาไปในระบบสัญลักษณเดิม จนเกิดเปนแบบจําลองความสัมพันธของวัฏจักรการ
เปลี่ ย นแปลงที่แตกต า งกัน ไปตามความกวา งของชว งเวลา จากนั้น จึ งไดมี การนําแบบจํา ลอง
ดังกลาว มาทดลองออกแบบเปนกรณีศึกษากับสถานที่ตั้งบริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ซึ่งคัดเลือก
มาจากความเหมาะสมที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 5 โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. การประยุกตเพื่อแทนคาในแบบจําลองฯ
การประยุกตเพื่อแทนคาในแบบจําลองฯ เปนการมองในภาพรวมที่กวางที่สุด เพื่อให
สามารถแทนคาระบบสัญลักษณตางๆไดอยางเหมาะสม และนําไปสูการออกแบบรายละเอียดใน
ขั้นตอนตอไป
1.1 แบบจําลองความสัมพันธของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง
จากการพั ฒ นาแนวความคิ ด ในบทที่ 4แบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ ข องวั ฏ จั ก รการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเปนหลักสัจธรรมที่เปนหัวใจแกนแทของพุทธศาสนา ถูกแทนคา
โดยการแสดงความสัมพันธที่หลากหลายของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง 2 รูปแบบคือ วัฏจักรการ
เปลี่ยนแปลงภายในระบบที่สรางปรากฏการณของวัฏจักรนั้นๆขึ้นมา เชน วัฏจักรเวลา T1 สราง
ปรากฏการณspace A วัฏจักรเวลา T2 สรางปรากฏการณ space B วัฏจักรเวลา T3 สราง
ปรากฏการณspace C ในขณะที่วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบทั้งหมดที่เปนหนึ่งเดียวซึ่ง
สื่อถึงปฏิจจสมุปบาท เชน การเปลี่ยนแปลง T1 เปน T2 และ T3 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง space
A เปน space B และ space C โดยมีความสัมพันธกับไตรลักษณที่ถูกแทนคาในแบบจําลองฯดังนี้
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อนิจจตา แทนคาดวย วัฏจักรของเวลา (T1 T2 T3)
อนัตตตา แทนคา ดวยปรากฏการณการเกิดพื้นที่และ
รูปทรง (space A space B space C)
ทุกขตา แทนคาดวย การรับรูที่ไมครบระบบวัฏจักร
การเปลี่ยนแปลง (IDENTITY)
ภาพที่ 72 แบบจําลองความสัมพันธของวัฏจักรการ
เปลี่ยนแปลง คือ การแสดงปรากฏการณการเกิดของ
พื้ น ที่ แ ละรู ป ร า งจากวั ฎ จั ก รการเปลี่ ย นแปลงที่ มี
ชวงกวางของระยะเวลาที่แตกตางกัน
1.2 การประยุกตแทนคาวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงกับบริบทโดยรอบอนุสาวรีย
จากการศึกษาการใชระบบสัญลักษณในเจดียในบทที่ 3 มีการกลาวถึงการทับซอนกัน
ของภพภูมิตางๆ จากความเชื่อเรื่องไตรภูมิจักรวาลซึ่งเปนแนวความคิดตอสภาพแวดลอมและ
สังคมในขณะนั้นๆ ไดถูกนํามาใชเปนตัวอธิบายเปรียบเทียบแทนคาหลักสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทที่
แสดงความสัมพันธที่หลากหลายแตเปนหนึ่งเดียวกัน ประกอบกับการกําหนดแนวแกนและการ
สรางปริมาตรของเจดียโดยใชการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย อาศัยการรับรูเรื่องปรากฏการณตาม
ธรรมชาติเปนสําคัญ
ดั ง นั้ น ในการแทนค า แบบจํ า ลองฯจึ ง ได ใ ช แ นวคิ ด เดี ย วกั น คื อ การใช ก ารรั บ รู
ปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมมาใชในการแทนคา แตเปนบริบทในปจจุบันและถูก
จํากัดขอบเขตการรับรูจากสถานที่ตั้งโครงการ เมื่อพิจารณารวมกับหัวขอ 1.1 ขางตน จึงไดแนวคิด
ในภาพรวมของการแทนค าแบบจําลองฯ
เพื่ อสื่ อถึง สัจธรรมปฏิจจสมุ ปบาทคื อการแสดง
ปรากฏการณการเกิดพื้นที่ และรูปรางของวัฎจักรการเปลี่ยนแปลงในบริบทโดยรอบอนุสาวรียฯ ที่มี
ชวงระยะเวลาในการหมุนรอบที่แตกตางกันซึ่งสัมพันธกันใน 2 รูปแบบ คือ การเปลี่ยนแปลงภายใน
ระบบและการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบ
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1.3 การผสานสวนสมถะ (สมาธิ)
การผสานสวนของสมถะคือ การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องลงไปในวัฏจักรของการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 2 รูปแบบ คือ วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ และ วัฏจักรการเปลี่ยนแปลง
ระหวางระบบ
1.3.1 การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระบบ
การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ คือ การ
แสดงความเปลี่ยนแปลงที่เปนลําดับตอเนื่องของปรากฏการณการเกิดพื้นที่และรูปรางในวัฏจักร
ของระบบนั้นๆ

ภาพที่ 73 การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่อง
ในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ

1.3.2 การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงระหวาง
ระบบ
การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบ คือ
การแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เปนลําดับตอเนื่องของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงจากระบบหนึ่งไปสูอีก
ระบบหนึ่ง ซึ่งในที่นี้ใชระยะเวลาในการหมุนรอบเปนตัวแยกความแตกตางของแตละวัฏจักร เชน
space A แตกตางจาก space B และ space Cเพราะมีชวงเวลาในการหมุนรอบ T ที่แตกตางกัน
คือ T1 T2 และ T3
ดังนั้นการแสดงความเปลี่ ยนแปลงจากระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง คือ การ
แสดงการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาในการหมุนรอบจากระยะเวลาหนึ่งไปอีกระยะเวลาหนึ่ง หรือ
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อีกนัยหนึ่งคือการแสดงความสัมพันธที่เปนเงื่อนไขของเวลาที่มีชวงกวางของระยะเวลาในการ
หมุนรอบที่แตกตางกัน อาทิเชน 1 ปมี 12 เดือน 1 เดือนมี 30 วัน 1 วันมี 24 ชม. 1 ชม.มี 60
นาที และ 1 นาทีมี 60 วินาที
หนวยในการวัดเวลาตางๆจึงทําหนาที่เปรียบเสมือนตัวแปรในการบอกเงื่อนไข
ความสัมพันธของกันและกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงลําดับของการเปลี่ยนแปลงจากวัฏจักรในระบบ
หนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่งของเวลาในระดับวินาที นาที ชั่วโมง วัน เดือน ป
การกําหนดขอบเขตความกวางของระยะเวลาของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงตอง
คํานึงถึงขอบเขตความสามารถในการรับรูปรากฏการณของคนที่มีขอจํากัด คือ การรับรูเรื่อง
ปรากฏการณจะเกิดขึ้นไดจากประสบการณตรงเทานั้น หรือ การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
ตนเองโดยตรง ทําใหขอบเขตของระยะเวลาที่กวางที่สุดที่คนจะสามารถรับรูปรากฏการณไดคือ ไม
เกินอายุขัยของตนเอง (1อายุขัย)

ภาพที่ 74 การแทนคาลําดับการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบที่มีชว งกวางของระยะเวลาในการ
หมุนรอบที่แตกตางกันโดยใช หนวยของเวลาที่มคี วามสัมพันธเปนเงื่อนไขตอกัน
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1.4 การแทนคาวัฏจักรโดยใชกิจกรรมในบริบท
การพิจารณาวาวัฏจักรของปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นในบริบทมีความ
เหมาะสมนั้น ตองคํานึงถึงความสามารถในการเชื่อมการรับรูตางๆทั้งการมองเห็นและการสัมผัส
โดยตรงจากการใชงานพื้นที่ที่เกิดขึ้นในแตละวัฏจักร ในขณะเดียวกันตองรักษาคุณคาความสําคัญ
ตางๆทั้งนัยทางประวัติศาสตรและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงลักษณะบริบทที่แทจริงของ
อนุสาวรียฯ ที่มีลักษณะเปนสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซึ่งเปนจุดนัดพบของผูคน และมีกิจกรรม
หลักเปนศูนยกลางการเปลี่ยนสายการเดินรถประจําทาง ในขณะที่กิจกรรมอื่นๆเกือบทั้งหมดเกิด
ขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่มาใชบริการรถประจําทางสาธารณะ
เมื่อพิ จารณาจากสถานที่ตั้ งโครงการโดยคํานึงถึง สิ่งที่ก ลาวมาขางตน ประกอบกับ
ขอบเขตความกวางของระยะเวลาในการรับรูของคนที่มีหนวยวัดคือ วินาที นาที ชั่วโมง วัน เดือน ป
และอายุขัยของคน ทําใหสามารถกําหนดวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงที่มีระยะเวลาในการหมุนรอบ
แตกตางกันไดทั้งหมด 3 วัฏจักร ดังนี้
1.4.1 วัฏจักรการเคลื่อนที่ของรถจากจังหวะสัญญาณไฟจราจร (วินาที
และนาที)
วัฏจักรของเวลา คือ ชวงกวางของเวลาในระดับ วินาทีและนาที
ปรากฏการณการเกิดพื้นที่และรูปทรง คือ การเกิดขึ้นของกลุมกอนรถที่จอดหยุด
นิ่งและเคลื่อนที่ภายในพื้นที่บริเวณวงเวียน
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(จากแผนผังที่ 4 ) รูปแบบวัฏจักรการเคลื่อนที่ของรถจากสัญญาณไฟจราจร 4 จังหวะ
1.4.2 วัฏจักรการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย (ชั่วโมงและวัน)
วัฏจักรของเวลา คือ ชวงกวางของเวลาในระดับ ชั่วโมงและวัน
ปรากฏการณการเกิดพื้นที่และรูปทรง คือ การเกิดขึ้นของแสงและเงาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยตลอด

ภาพที่ 75 รูปทรงของอนุสาวรียมีลักษณะเปนแทงสูงกวา 50 เมตร ในขณะที่บริเวณวงเวียน
โดยรอบเปนพื้นที่โลงกวางที่มีถนนขนาดใหญเปนเสมือนฉากรับแสงเงาที่ตกกระทบเพื่อบอกเวลา
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1.4.3 วัฏจักรการออกดอกและผลัดใบของพืชพรรณไม (เดือนและป)
วัฏจักรของเวลา คือ ชวงกวางเวลาในระดับ เดือนและป
ปรากฏการณการเกิดพื้นที่และรูปทรง คือ การเกิดขึ้นของฤดูกาลตางๆ การออก
ดอก การผลัดใบ และการเติบโตของตนไม

ภาพที่ 76 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของตนไม

88
1.5 การเพิ่มวัฏจักรของชีวิตมนุษยเพื่อทําลายลักษณะทวิลักษณของการรับรู
(1ชวงอายุขัย)
จากวัฏจักรเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ที่ไดจากสภาพแวดลอมของบริบท ยังไมสามารถอธิบาย
ภาพรวมของสัจธรรมปฎิจจสมุปบาทไดอยางชัดเจน เพราะขาดวัฏจักรของระยะเวลาที่มีชวงกวาง
ที่สุดที่ คนสามารถรั บรู ปรากฏการณไดจากประสบการณ ตรงคือ1ชว งอายุขัย ของคน ทํา ให ไม
สามารถเชื่อมโยงสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ (อนิจจตา ทุกขตาและอนัตตตา) เขาหา
ตัวเราได เพราะเกิดลักษณะทวิลักษณของการรับรู หรือ การแบงแยกกันระหวางผูรับรู (มนุษย) กับ
สิ่งที่ถูกรับรู (สภาพแวดลอมซึ่งในที่นี้คือวัฏจักรของบริบททั้ง3) แตกตางจากระบบสัญลักษณใน
เจดียที่มีการรวมเอาวัฏจักรการหมุนเวียนภพชาติของมนุษยเขาไวในระบบสัญลักษณ ซึ่งหมายถึง
การเปนหนึ่งเดียวกันระหวางผูรับรู (มนุษย) และสิ่งที่ถูกรับรู (ภพชาติที่รวมมนุษยเขาไวดวย) ทําให
มนุษยอยูในสัจธรรมเดียวกันกับสิ่งอื่นๆ ซึ่งมนุษยกลายเปนสาเหตุและผลลัพธไดในเวลาเดียวกัน
ดังนั้นเพื่อทําใหผูคนสามารถเขาใจสัจธรรมไดดียิ่งขึ้นและเห็นถึงวัฏจักรที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองเชนเดียวกันที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่ง จึงตองมีการรวมเอาวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย
เขาไวเปนวัฏจักรที่4 ซึ่งไดแก วัฏจักรของการ เกิด แก เจ็บ ตาย ที่เกิดขึ้นกับทุกคนโดยไมมี
ขอยกเวน (การพิจารณาดังกลาวอาจมีการโตแยงวาทําใหคนรูสึกหดหูไมสบายใจ แตในความเปน
จริงการระลึกถึงความตายเปนอารมณหรือมรณังคสติเปนวิธีปฏิบัติกรรมฐานที่ไดผลดีและมีการ
แนะนําไวในกรรมฐาน40) แตเนื่องจากวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษยมีลักษณะที่ไม
สามารถแทนคาไดโดยตรงจากสภาพแวดลอม ทําใหจําเปนตองใชการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย
เพื่อแทนคาใหเห็นถึงลักษณะนั้นๆ

ภาพที่ 77 การปฏิสนธิและการเกิด
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ภาพที่ 78 การเติบโต

ภาพที่ 79 การเจ็บปวยและตาย
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1.6 การเปรียบเทียบแทนคาวัฏจักรของชีวิตมนุษย กับเคลื่อนที่ของคนเดินเทา
โดยรอบ
ตามหลั กของพุทธศาสนาคนทุกคนลวนมีกรรมเปน ของตนเอง ทุกๆคนตางมีความ
คาดหวังและเปาหมายที่ดูเหมือนจะแตกตางกันไป แตแทที่จริงลวนอยูในกระแสของการวนเวียน
ในวัฏจักรของการเกิดแกเจ็บตายหรือวัฏสังสารเดียวกัน โดยมีกรรมหรือการกระทําเปนตัวผลักดัน
ใหวัฏจักรนี้เคลื่อนที่หมุนรอบไปเรื่อยๆไมรูจักจบสิ้น วัฏจักรของการเกิดแกเจ็บตายจึงเสมือนวัฏ
จักรของการเคลื่อนที่โดยกรรมหรือการกระทําของตนเอง
เมื่อพิจารณาพบวา การเคลื่อนที่ของคนเดินเทาโดยรอบอนุสาวรียฯสามารถนํามา
เปรียบเทียบกับวัฏจักรของการเกิดแกเจ็บตายไดอยางเหมาะสม เพราะการเดินเทาเปนกิจกรรม
หลักอยางหนึ่งซึ่งมีผูคนเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถแสดงใหเห็นถึงวัฏจักรของการเคลื่อนและ
สามารถสะทอนถึงบริบทไดชัดเจน โดยการเคลื่อนที่รอบวงเวียนถูกนําไปเปรียบเทียบกับลักษณะ
ของการหมุนของวัฏสังสาร ในขณะที่การเดินมีลักษณะเปนปจเจกที่ตองอาศัยกําลังของตนเองและ
เปนตัวผลักดันใหเกิดการเคลื่อนที่รอบวงเวียนนั้น ถูกนําไปเปรียบเทียบกับกรรม ในภาพยอยที่ตาง
คนตางมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันในการเดินไปยังจุดตางๆ แตในภาพรวมทุกคนตางกําลังเคลื่อนที่
หมุนเวียนอยูภายในวงเวียนที่ดูเหมือนจะไมมีวันจบสิ้น เมื่อคนหนึ่งออกไปก็มีคนอีกหนึ่งเขามา
หมุนเวียนจนกลายเปนวัฏจักร

(จากภาพที่ 52 และ แผนภาพที่ 4) ทางเดินเทาโดยรอบ
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2. การออกแบบวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงในชวงกวางของระยะเวลาตางๆ
เจดียสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจาในขณะที่อนุเสาวรียฯสรางขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงคุณงามความดีของวีรชนที่สละชีวิตเพื่อชาติ เจดียและอนุสาวรียจึงมีความคลองจองกัน
ของนัยความสําคัญ หากแตกตางกันที่สิ่งหนึ่งเปนโลกุตระแตอีกสิ่งหนึ่งเปนทางโลกิยะ การแทนจุด
ศูนยกลางของอนุสาวรียเปนจุดศูนยตา จึงมีความเหมาะสมทางกายภาพและความหมายเชิง
สัญลักษณ กิจกรรมที่เลือกใชในการแสดงวัฏจักรทั้ง4เปนกิจกรรมหลักที่สามารถสะทอนบริบท
โดยรวมที่สําคัญของอนุสาวรียฯไดชัดเจน
จากมุมมองที่เปดโลงและมีพื้นที่กวางขนาดใหญทําใหคนที่อยูในบริเวณวงเวียนทัง้ หมด
เชน คนที่อยูบนรถที่จอดหยุดนิ่งหรือกําลังเคลื่อนที่,คนที่กําลังรอรถประจําทาง,คนที่กําลังเดิน
บริเวณโดยรอบหรือคนที่อยูบริเวณสวนสาธารณะ ทั้งหมดสามารถรับรูวัฏจักรทั้ง4ไดพรอมกันใน
คราวเดียว เปดโอกาสในการตีความเปรียบเทียบถึงความสัมพันธที่เกี่ยวของเปนหนึ่งเดียวกันของ
ปรากฏการณทั้งหมดจากชวงกวางของระยะเวลาของวัฏจักรทั้ง4 ซึ่งครอบคลุมชวงเวลาที่คน
สามารถรับรูปรากฏการณไดจากประสบการณตรงในหนวยของเวลาตางๆ จากแนวคิดขางตนจึงได
นําวัฏจักรทั้ง4มาทําการออกแบบโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 80
แบบจําลองวัฏจักรของปรากฏการณในชวงกวางของระยะเวลาตางๆจากบริบทของอนุสาวรียฯ
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2.1 การออกแบบในวัฏจักรการเคลื่อนที่ของรถยนตจากจังหวะสัญญาณไฟ
จราจร (วินาทีและนาที)
การแสดงปรากฏการณ ของกลุม กอ นรถยนต ที่จ อดรอสั ญ ญาณไฟและที่กํ า ลั ง การ
เคลื่อนที่ในบริเวณวงเวียนที่เปนวัฏจักรตามจังหวะสัญญาณไฟ4จังหวะ โดยหมายเลข1,2,3,4แทน
จังหวะของสัญญาณไฟ
A พื้นที่จอดรถยนตกอนเขาพื้นที่วงเวียน
B พื้นที่จอดรถรับสงผูโดยสาร
C ตําแหนงการจอดรถประจําทางในวงเวียน D ตําแหนงการจอดรถยนตนั่งสวนบุคคลในวงเวียน
มุมมองของคนรอรถประจําทางจากBไปC หันไปในทิศทางของรถที่จอดรอสัญญาณไฟ

แผนผังที่ 6 ตําแหนงของรถและทิศทางการมองของคน
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จากภาพ88 รูปแบบการเคลื่อนที่ของรถเปนผลโดยตรงจากจังหวะสัญญาณไฟ สัณฐาน
เดิมมีลักษณะวงรีที่เปนพื้นราบขนาดใหญ ทําใหเมื่อมีรถเคลื่อนที่เปนจํานวนมากจึงบดบังการ
มองเห็นของคนโดยรอบในระดับพื้นดิน ดังนั้นจึงตองออกแบบสัณฐานของวงเวียนใหม เพื่อให
สามารถแสดงจังหวะการเคลื่อนที่ของรถและลําดับความถี่ในจังหวะสัญญาณไฟไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2.1.1 การวางผังการเดินรถ

แผนผังที่ 7 ขอบเขตพื้นที่ของอนุสาวรีย
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แผนผังที่ 8 แสดงเสนทางการเคลื่อนที่ของรถทัง้ หมดในบริเวณวงเวียน
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จากนั้นจึงไดวางผังเสนทางการเคลื่อนที่ของรถยนตในทิศทางจากแยกทั้ง 4 รวมทั้งการ
เคลื่อนที่เขาจอดเทียบปายเพื่อรับสงผูโดยสารของรถประจําทาง โดยออกแบบพื้นที่ใหเปนวงกลมที่
สมมาตรจากเหตุผลดังนี้
เนนความเปนศูนยกลางของอนุสาวรียที่แทนคาจุดสูญญตา
ทําใหสามารถแสดงวัฏจักรของการเคลื่อนที่ตางๆไดอยางเทาเทียมและชัดเจน
ทําใหไดมุมมองที่ดีทั้ง 4 ดาน และมีระยะการเคลื่อนที่ของรถที่สั้นที่สุด

แผนผังที่ 9 การจัดชองทางเดินรถ
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ตอมาจึงไดจัดชองทางเดินรถในทิศทางตางๆทั้งหมดประสานเปนระบบเดียวกัน ดังนี้
วางตําแหนงอนุสาวรียไวตรงจุดศูนยกลาง
จัดมุมมองใหสมมาตรและเปนระเบียบจากเกาะทั้ง 4
จัดชองทางเดินรถใหมีขนาดและจํานวนไมนอยกวาเดิม ดังนี้ ชองทางจอดรถโดยสาร
สาธารณะรับสงผูโดยสาร 2 ชองทาง ถนนโดยรอบ 4 ชองทาง พื้นที่จอดรถบริเวณวงเวียนสําหรับ
รถทั่วไป3ชองทางและรถโดยสารสาธารณะ 2 ชองทาง

แผนผังที่ 10 ถนนและพืน้ ทีเ่ กาะกลางที่ออกแบบใหม
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ภาพที่ 81 รูปตัดแนวถนน
จากนั้นจึงออกแบบพื้นที่ภายในวงเวียนใหมีลักษณะเปนทางลาด โดยมีเหตุผล
ดังนี้
การขับรถดวยความเร็วรอบวงเวียนจะเกิดแรงหนีศูนยกลางขึ้น การออกแบบ
ถนนใหเปนทางลาด เพื่อใหเนนถึงความเปนจุดศูนยกลางของอนุสาวรียที่แทนคาจุดศูนยตา โดย
สามารถรับรูไดทั้งจากการมองเห็นของคนโดยรอบและจากความรูสึกของแรงที่เกิดขึ้นในขณะที่รถ
เคลื่อนที่ของคนที่อยูบนรถ
ทําใหคนบนเกาะทั้ง 4 โดยรอบมีมุมมองที่กวางและไกลขึ้น สามารถรับรูการ
เคลื่อนที่ของรถไดทุกๆชองทางเดินรถของแตละแยก
เปนการเปดมุมมองรอบดานใหสามารถใชพื้นที่ถนนที่เอียงเปนฉากรับแสงเงาที่
เกิดจากอนุสาวรีย เพื่อบอกเวลาในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงระดับชั่วโมงและวัน ซึ่งจะทําการ
ออกแบบในขั้นตอนตอไป
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2.1.2 การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องในวัฏจักรการเคลื่อนที่ของรถ เพื่อ
ผลดานสมาธิ
การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องในจังหวะสัญญาณไฟจราจรแทนการใชวัฏจักร
การเคลื่อนที่ของรถโดยตรง ดวยเหตุดังนี้
ประการแรก วั ฏ จั ก รการเคลื่ อ นที่ ข องรถถู ก ควมคุ ม โดยวั ฏ จั ก รของจั ง หวะ
สัญญาณไฟจราจร จึงสามารถนํามาใชแสดงแทนกันได
ประการที่สอง การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องในจังหวะสัญญาณไฟ ทําให
สามารถรับรูชวงเวลาที่รถจะเคลื่อนที่และหยุดไดอยางชัดเจนมีความตอเนื่องจากสัญญาณไฟเขียว
,เหลืองและแดงตามลําดับ อีกทั้งยังสามารถสรางความถี่ไดละเอียดมากเทาที่ตองการ ทําใหเหมาะ
กวาการนําการเคลื่อนที่ของรถมาแสดงโดยตรง
ตัวอยางเชน จากเดิมสัญญาณไฟมีการเปดไฟเขียว1แยกและเปดไฟแดงอีก3
แยก ทําเชนนี้จนครบทั้ง 4 แยก ทั้งหมดจึงมี 4 จังหวะ เมื่อเพิ่มลําดับความถี่เปน 40 จังหวะ(ตาม
แผนผังที่ 11 หนา 99) โดยไฟเขียว เหลือง และแดง จะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาไปโดยรอบตามแยก
ตางๆ เพื่อเปนตัวกําหนดการเคลื่อนที่ของรถ เชน เมื่อไฟเขียวเคลื่อนที่อยูเหนือแยกนั้นๆหมายถึง
แยกนั้นๆรถสามารถเคลื่อนที่ได เมื่อไฟเหลืองเคลื่อนที่เขามา หมายถึง ใหเตรียมตัวหยุด และเมื่อ
ไฟแดงเคลื่อนที่เขามาหมายถึงใหหยุดรถ การแสดงการเคลื่อนที่ของสัญญาณไฟจึงทําใหสามารถ
รับรูไดถึงระยะเวลาของสัญญาณไฟตางๆ ที่มีความตอเนื่องจนเกิดสมาธิและสามารถลดความรูสึก
กระวนกระวายจากการรอคอยได
เนื่องจากการเพิ่มลําดับการรับรูในสัญญาณไฟมีสวนสัมพันธกับวัฏจักรอื่นๆ เชน
มุมมองของสัญญาณไฟที่ตองคํานึงถึงการทับซอนกันของแนวตนไมและทางเดินยกระดับ หรือ
ความถี่ที่เหมาะสมกับระยะทางการเคลื่อนที่ของสัญญาณไฟที่ขึ้นอยูกับการวางตําแหนงในพื้นที่วง
เวียน ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณารวมกับการออกแบบในวัฏจักรอื่นๆในภายหลัง
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แผนผังที่ 11 ตัวอยางการเพิ่มลําดับความถี่ในจังหวะสัญญาณไฟเขียว,เหลืองและแดง
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2.2 การออกแบบในวัฏจักรการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย (ชั่วโมง,วัน)

ภาพที่ 82 รูปตัดแนวถนนของอนุสาวรียท ปี่ รับปรุงใหม

ภาพที่ 83 แสดงการเปรียบเทียบแสงเงาในเวลาเชาและเย็น
การเปลี่ย นแปลงทิศทางของแสงแดดสามารถบอกเวลาได โดยการใชแ สงเงาจาก
อนุสาวรียที่ทอดยาวบนถนนลาดเอียงเปนฉากรับเพื่อบอกเวลา ทําใหสามารถสังเกตไดอยาง
ชัดเจนจากเกาะทั้ง 4 โดยรอบ
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แผนผังที่ 12 ทิศทางของแสงแดดในวันและเวลาตางๆ
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จากนั้นจึงนําตารางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในตําแหนงของกรุงเทพมหานคร มา
เปรียบเทียบกับอนุสาวรียที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร แลวทําเครื่องหมายบนระนาบของถนน
เหมือนกับนาฬิกาแดดขนาดใหญซึ่งสามารถบอก วัน เดือน และเวลาระดับชั่วโมงได

แผนผังที่ 13 แนวเสนบอกเวลาในระดับชั่วโมงของทุกๆวันตลอดป
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เมื่อพิจารณาพบวาเวลาในระดับวันและเดือนไมสามารถอานไดโดยสะดวก เพราะตอง
สังเกตจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยระหวางการออมทางทิศใตกับทิศเหนือ ประกอบกับวันที่ที่
เปนจุดเปลี่ยนการเคลื่อนที่ที่สําคัญเปนวันที่ที่จดจําไดยากจึงทําใหสับสน
ดั ง นั้ น จึ ง ตั ด เครื่ อ งหมายการบอกเวลาในระดั บ วั น และเดื อ นออก คงเหลื อ แต
เครื่องหมายบอกเวลาในระดับชั่วโมง ซึ่งสามารถสังเกตไดโดยงายและเที่ยงตรงตลอดทั้งป

แผนผังที่ 14 แนวเสนบอกเวลาในแตละชั่วโมงที่แสดงบนพื้นถนน
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จากนั้นจึงทําเครื่องหมายบอกเวลาในระดับชั่วโมงลงบนฉากรับคือพื้นผิวถนน ใน
กรณีนี้อาจเกิดความสับสนบางเมื่อมีรถเคลื่อนที่บนถนนอยางหนาแนน แตเมื่อพิจารณาวาการ
เคลื่อนที่ของรถมีจังหวะซึ่งทําใหเกิดชวงถนนวางสลับกับรถวิ่ง ดังนั้นจึงสามารถสังเกตไดอยาง
ชัดเจนจากพื้นที่เกาะโดยรอบ

ภาพที่ 84 แสงเงาบอกเวลา 14.00น.

ภาพที่ 85 ทัศนียภาพของอนุสาวรียเมื่อแสดงแนวเครื่องหมายบอกเวลาบนพื้นถนน
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2.3 การออกแบบในวัฏจักรของพืชพรรณไม (เดือน และ ป)
การออกแบบฯมีขั้นตอนดังนี้
2.3.1 แนวความคิดในการแสดงวัฏจักร
แนวความคิ ด ในการแสดงวั ฏ จั ก รการออกดอกและผลั ด ใบของพื ช พรรณไม
เริ่มตนจากการกําหนดขอบเขตของพรรณไมแบบกวางๆใหมีความเหมาะสมกับการใชงานในพื้นที่
คือ พรรณไม ตอ งเป น ตน ไม ยื น ต น เพราะต อ งการให ผูค นรับรูถึ ง การเติ บ โตของตน ไมที่มี ค วาม
ตอเนื่อง ตนไมตองมีขนาดปานกลางถึงใหญที่ใหรมเงาเพราะตองการใชประโยชนพื้นที่ดานลาง
เปนรานคายอยและสวนสาธารณะ
จากนั้นจึงใชการรับรูของผูคนใน 2 สวน คือ การรับรูโดยการมองเห็นดอกไมดวย
สายตา และ การรับรูจากการไดกลิ่นหอมของดอกไม นํามาแสดงวัฏจักรการออกดอกของตนไมไป
ตามฤดูกาล จากการศึกษาพบวาการรับรูทั้ง2สวน มีการพิจารณาที่แตกตางกันดังนี้
การรับรูวัฏจักรดวยสายตาแสดงวัฏจักรโดยการปลูกตนไมที่ออกดอกตั้งแตเดือน
มกราคม-ธันวาคม หมุนเวียนเรียงกันไปเปนวงกลมโดยรอบอนุสาวรีย เพื่อใหผูคนสามารถรับรูได
ถึงการเปลี่ยนแปลงของดอกไมพรรณตางๆในแตละเดือน ตนไมควรจะออกดอกสวยงามพรอมกัน
ทั้งตนและสามารถสังเกตไดจากระยะไกลเพื่อทําใหเห็นวัฏจักรไดอยางชัดเจน แตจากการศึกษา
พรรณไมในเบื้องตนพบวาพรรณไมที่ออกดอกสวยงามมักออกดอกในฤดูกาลรอนและฤดูหนาว
ดังนั้นการแสดงวัฏจักรไมสามารถใชดอกไมที่ตางพรรณกันในแตละฤดูไดมาจัดเรียงเปนวัฏจักรที่
สมบูรณได จึงแกปญหาโดยการเลือกตนไมที่ผลัดใบเพื่อทดแทนการเปลี่ยนแปลงในชวงฤดูอื่นๆที่
ไมสามารถหาไมดอกสวยงามได
การรับรูจากการไดกลิ่นหอมของดอกไมแสดงวัฏจักรโดยการปลูกตนไมที่ออก
ดอกที่มีกลิ่นหอมในฤดูกาลตางๆ แตเนื่องจากการรับรูกลิ่นมีขอบเขตจํากัดดานระยะทาง หากปลูก
หมุนเวียนเรียงกันไปเปนวงกลมโดยรอบเกาะทั้ง4ของอนุสาวรีย จะทําใหคนในตําแหนงใกลๆ
เทานั้นที่สามารถไดกลิ่นหอมได สวนคนในบริเวณอื่นไมสามารถไดกลิ่นไดเลย ดังนั้นการปลูกตนไม
ตองปลูกใหครบวัฏจักรการออกดอกในพื้นที่เกาะแตละเกาะของตนเองจึงจะไดผล

วัฏจักรของการรับรูดวยกลิ่น
หมุนวนภายในเกาะของตนเอง

อนุสาวรีย

วัฏจักรของการรับรูดวย
สายตาหมนวนโดยรอบ

ภาพที่ 86 แสดงวัฏจักรในการรับรูของ การมองเห็นและการไดกลิ่น
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แผนผังที่ 15 แสดงวัฏจักรการออกดอกของตนไมจากการรับรูดวยสายตาและการได
่
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2.3.2 การแบงพื้นที่ของการรับรูดวยสายตากับการรับรูดวยกลิ่น
จากการรับรูที่มีขอจํากัดแตกตางกันระหวางการมองเห็นกับการไดกลิ่น ทําให
การแสดงวัฏจักรเปน 2 รูปแบบ คือ การมองเห็นแสดงวัฏจักรหมุนวนโดยรอบอนุสาวรีย ขณะที่การ
ไดกลิ่นแสดงวัฏจักรหมุนวนภายในเกาะของตนเอง
จากนั้นจึงไดนําการรับรูทั้ง 2 รูปแบบมาจัดวางลงในพื้นที่เกาะแตละเกาะ โดย
บริเวณดานหนาที่ติดกับถนนของเกาะทั้ง4มีความเหมาะสมในการปลูกตนไมที่ออกดอกสวยงาม
เพราะมองเห็นไดจากระยะไกล ทําใหสามารถแสดงวัฏจักรไดอยางชัดเจน สวนพื้นที่บริเวณชั้นใน
ของเกาะทั้ง 4 มีความเหมาะสมในการปลูกตนไมที่มีกลิ่นหอม เพราะอยูใกลชิดกับบริเวณที่มี
กิจกรรมเชน สวนสาธารณะและรานคายอย ทําใหสามารถรับรูกลิ่นไดดีขึ้น
การวางแนวทางเดินยกระดับไวตรงกลางระหวางพื้นที่ทั้ง2 เพราะตองการให
สามารถรับรูไดทั้งทางสายตาและกลิ่นหอม

แผนผังที่ 16 แสดงพื้นที่ปลูกตนไมใน2รูปแบบ คือ ออกดอกสวยงามและออกดอกมีกลิ่นหอม
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2.3.3 การคัดเลือกพรรณไม
จากเกณฑในการคัดเลือกพรรณไมเบื้องตนคือ พรรณไมตองเปนตนไมยืนตน
เพราะตองการใหผูคนรับรูถึงการเติบโตของตนไมที่มีความตอเนื่อง ตนไมตองมีขนาดปานกลางถึง
ขนาดใหญสูงประมาณ 15-20 ม. และใหรมเงา เพราะตองการใชประโยชนพื้นที่ดานลางเปนรานคา
ยอยและสวนสาธารณะ
จากนั้นจึงพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของตนไมที่มีดอกสวยงามและตนไมที่มี
กลิ่นหอม พบวาตนไมที่มีดอกสวยงามและออกพรอมกันทั้งตนนั้นไมมีกลิ่นหอม และตนไมที่ดอกมี
กลิ่นหอมออกดอกไมพรอมกันทั้งตน ทําใหทั้ง2แบบตองใชตนไมคนละพรรณกันดังนี้
2.3.3.1 ตนไมยืนตนออกดอกสวยงามพรอมกันทั้งตน
จากขอจํากัดที่กลาวไปแลวในขางตนวา ตนไมยืนตนที่ออกดอกสวยงาม
พรอมกันทั้งตน เกือบทั้งหมดออกดอกในฤดูหนาวและรอน จึงไมสามารถใชดอกไมหลายชนิดมา
แสดงให ค รบวั ฏ จั ก รได จึ ง แก ป ญ หาโดยการเลื อ กพรรณไม ที่ มี ก ารผลั ด ใบ เพื่ อ แสดงการ
เปลี่ย นแปลงแทนการออกดอกในฤดูอี่น ๆ เมื่ อพิ จ ารณาพรรณไมต า งๆพบวา อิ น ทนิลมี ค วาม
เหมาะสม เพราะเปนตนไมขนาดกลางใหญสูง 10-20 ม. ผลัดใบในฤดูหนาวกอนออกดอกใหญสี
มวงพรอมกันทั้งตนสวยมากประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จากนั้นในฤดูฝนดอกจะรวงหมด
และผลิใบออนเต็มตนแทน
ตารางที่ 3 วัฏจักรการออกดอกและผลัดใบของอินทนิล

2.3.3.2 ตนไมยืนตนออกดอกมีกลิ่นหอมตามฤดูกาล
เมื่อการพิจารณาคัดเลือกพรรณไมที่มีความเหมาะสม จึงไดพรรณไมดังนี้
สารภี เปนตนไมขนาดกลาง สูง 10-15 ม. ออกดอกประมาณเดือน
มกราคม-มีนาคม ดอกสีขาวออกพรอมกันทั้งตนบานวันเดียวและมีกลิ่นหอมแรง
เสี้ยวดอกขาว เปนตนไมขนาดกลาง สูง 12-15 ม. ออกดอกประมาณ
เดือนมีนาคม-มิถุนายน ดอกสีขาวมวงมีกลิ่นหอม
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จําปา เปนตนไมขนาดปานกลาง สูง 12-15 ม. ออกดอกประมาณเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ดอกสีเหลืองสมมีกลิ่นหอมแรง
ปบ เปนตนไมขนาดกลางใหญ สูง 15-25 ม. ออกดอกประมาณเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมออนในชวงเชาและกอนค่ํา
ตารางที่ 4 วัฏจักรการออกดอกที่มีกลิ่นหอมของตนไมแตละชนิด

2.3.4 ทิศทางและระยะหางในการปลูกตนไม
การพิจารณาทิศทางและระยะหางในการปลูกตนไม คํานึงถึงหลักเกณฑดังนี้
การใชอนุสาวรียเปนจุดศูนยกลางและปลูกตนไมในแนวแกนของรัศมีหมุนวน
โดนรอบ เพื่ อเน น ความสํ าคั ญในการแทนคา อนุ ส าวรียกั บจุดสูญตา และเพื่อใหไดมุมมองที่มี
ลักษณะเปนวัฏจักร
ระยะหางของตนไมคํานึงถึงการใหรมเงาพื้นที่ดานลาง (สําหรับตนไมขนาดกลาง
ใหญระยะหางอยูประมาณ8เมตร ซึ่งอาจแคบกวานี้ไดหากตองการรมเงามากขึ้น) และการจัดวาง
อาคารรานคาขนาดประมาณ 3.50 x 3.50 ม.ลอยตัวอยูระหวางแนวตนไม ดังนั้นเพื่อใหไดรมเงาที่
รมรื่นและสามารถแทรกทางเดินระหวางรานคากับตนไมได จึงจัดระยะหางของแนวรัศมีที่แคบที่สุด
ในแนวหนาของวงกลมและระยะหางระหวางแนวนอนเทากับ 6 เมตร
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แผนผังที่ 17 แสดงการจัดแถวของตนไม

ภาพที่ 87 แสดงแนวตัดเมื่อมีการออกแบบทางเดินยกระดับในขั้นตอนตอไป
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ภาพที่ 88 ทัศนียภาพของอนุสาวรียเมื่อปลูกตนไมพรรณตางๆ

ภาพที่ 89 มุมมองแนวปลูกตนไม 1
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ภาพที่ 90 มุมมองแนวปลูกตนไม 2

ภาพที่ 91 มุมมองแนวตนไมบริเวณพื้นที่ภายในของเกาะ
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แผนผังที่ 18 แปลนการปลูกตนไมพรรณตางๆ
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2.4 การออกแบบในวัฏจักรของชีวิตมนุษย (1ชวงอายุขัย)

แผนผังที1่ 9 การเปรียบเทียบวัฏสังสารกับวัฏจักรการเคลื่อนที่ของคนเดินเทาโดยรอบอนุสาวรีย
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วัฏสังสารเปนวังวนที่ไมรูจบของการเกิดแกเจ็บตาย ลักษณะของการที่ไมรูจักจบสิ้น
หมายถึงการที่ไมสามารถหาจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดได ในแงหนึ่งหมายถึงวัฏจักรที่มีศักยภาพ
สมบูรณในตัวเอง จุดทุกจุดในวัฏจักรสามารถเปนไดทั้งจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง ในอีกแงหนึ่งอาจหมายถึงการดํารงอยูโดยปราศจากเจตจํานงใดๆ เพราะจุดทุกจุดอาจเปน
เพี ย งแค ท างผ า นของกระบวนการการเคลื่ อ นที่ ที่ มีก ารกํ า หนดอดี ต และอนาคตของวั ฏ จั ก รไว
ลวงหนา จึงสามารถตั้งคําถามถึงความสําคัญของการดํารงอยูของตัวตนวามีจริงหรือไม ความ
ขัดแยงระหวางศักยภาพกับการดํารงอยูโดยไรเจตจํานงจึงเสมือนเสนขนานที่ควบคูไปกันตลอดใน
การหาคํ า ตอบกั บ วั ฎ จั ก รของชี วิ ต คน ในเวลาป จ จุ บั น เรามองไปข า งหน า และตระหนั ก ได ถึ ง
ศักยภาพของทางเลือกมากมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต ณ ชวงเวลาหนึ่งในอนาคตเรากลับมอง
ย อ นอดี ต และถามถึง สาเหตุ ในการเลื อ กที่กํ า หนดคุณค า ของปจจุ บัน เสมือนมัน เป น ทางที่ถู ก
กําหนดไวแลว เราคํานึงถึงอนาคตในฐานะของศักยภาพและคํานึงถึงอดีตทั้งหมดในฐานะของการ
ดํารงอยูโดยไรเจตจํานง ทั้งที่ในความเปนจริงศักยภาพและการดํารงอยูโดยไรเจตจํานงอาจเปนสิ่ง
เดียวกัน
วัฏจักรการเคลื่อนที่ของคนเดินเทาจึงตองสื่อความหมายถึงลักษณะเฉพาะของความ
ขัดแยงระหวาง การมองภาพยอยเฉพาะจุดที่เต็มไปดวยศักยภาพ โดยจุดทุกจุดตองสามารถระบุ
ความแตกตางกันในความสําคัญของตัวตนได และการมองภาพรวมของวัฏจักรที่หมุนเวียนอยางไร
เจตจํานง โดยจุดทุกจุดตางประสานเปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนที่ในวัฏจักรอยางเทาเทียมกันไมมี
จุดเริ่มตนและสิ้นสุด
เมื่อพิจารณาถึงการเปรียบเทียบวัฏจักรของการเกิดแกเจ็บตาย (วัฏสังสาร) กับ วัฏจักร
การเคลื่ อ นที่ ข องคนเดิน เทา โดยรอบอนุส าวรีย โดยกรรมที่เ ป น แรงผลัก ดั น ใหวั ฏ สั ง สารมีก าร
เคลื่อนที่ถูกเปรียบเทียบการเดินเทาที่ทําใหคนเคลื่อนที่โดยรอบอนุสาวรีย กรรมและการเดินเทาจึง
เปรียบเสมือนภาพยอยของการกระทําที่เปนศักยภาพที่มีความสําคัญสามารถระบุความแตกตาง
ของจุดนั้นๆได ขณะที่ในภาพรวมการเคลื่อนที่ของคนเดินเทาโดยรอบอนุสาวรียเปรียบเสมือนวัฏ
จักรของสังสาระที่เคลื่อนที่ไมรูจบสิ้น
ในการออกแบบจึงมีแนวคิดที่จะใชทางลาดกับทางเดินเทายกระดับ เพราะสามารถ
สรางความแตกตางทั้งทิศทาง ระดับ มุมมอง อีกทั้งยังสื่อถึงศักยภาพของการเคลื่อนที่ที่อาจเปนตัว
ผลั ก ดั น หรื อ เป น อุ ป สรรค จากนั้ น จึ ง สร า งพื้ น ที่ ภ ายในเพื่ อ สื่ อ ถึ ง การเกิ ด แก เ จ็ บ ตาย เพื่ อ เน น
ความสําคัญในความหมายของแตตําแหนง โดยใชโครงสรางของทางลาดทั้งหมดเปนกรอบแสดง
การเคลื่อนที่ของวัฏจักรที่เปนหนึ่งเดียวกัน โดยมีลําดับขั้นตอนการออกแบบดังนี้
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2.4.1 การใชทางเดินยกระดับแสดงวัฏจักรการเคลื่อนที่

แผนผังที่ 20 การกําหนดจุดเชื่อมตอระหวางทางเดินยกระดับกับพืน้ ดิน
เมื่อพิจารณาการเดินเทาโดยรอบของอนุสาวรียพบวามีความหนาแนนมาก และ
หากตองเดินไปยังฝงที่อยูไกลออกไป จําเปนตองเดินขามสะพานลอยอยูหลายจุด ทําใหเกิดความ
ไมสะดวกในการเคลื่อนที่และยากตอการนํามาแสดงใหเห็นวัฏจักรที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไดสรางทาง
ยกระดั บ (เดิ ม มี อ ยู บ างส ว น)ขึ้ น มาโดยรอบ เพื่ อ ความสะดวกในการเคลื่ อ นที่ แ ละการนํ า มา
แสดงวัฏจักรไดอยางชัดเจน โดยกําหนดจุดเชื่อมตอกับระดับพื้นดินไวเกาะละ 2 จุด
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แผนผังที่ 21 การแยกทางเดินเปน2ทิศทาง
เมื่อพิจารณาถึงความสะดวกในการใชงานในชั่วโมงเรงดวนที่มีความหนาแนน
ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสน จึงแยกเสนทางการเดินเปน 2 เสนทาง เคลื่อนที่สวนทางกัน
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2.4.2 การใชทางลาดเนนใหเห็นถึงศักยภาพในการเคลื่อนที่

แผนผังที่ 22 การกําหนดทางลาดกับจุดเชื่อมตอพื้นดิน
จากนั้นใชทางลาดแทนทางเดินยกระดับในแนวระนาบ เพราะสามารถสรา ง
ความหมายของที่แตกตางกันในแตละตําแหนง และแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนที่ระหวางจุดตางๆใน
ขณะที่ไมมีคนใชงานหรือมีเบาบางได แตกตางจากทางเดินในแนวราบที่หากไมมีคนใชงานจะไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนที่ได
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แผนผังที่ 23 แปลนทางเดินยกระดับและบันไดทางเชื่อมกับพืน้ ดิน
เมื่อพิจารณาพบวาจําเปนตองใชงานทางลาดรวมกันกับทางเดินแนวระนาบปกติ
ในบางสวน(จุดที่ขามแยกของถนน) เพื่อความสะดวกในการใชงานไมใหทางลาดนั้นชันจนเกินไป
เพราะระยะทาง(เสนรอบวง)ไมเพียงพอ และใชบันไดเปนจุดเชื่อมตอกับพื้นดิน
การออกแบบทางลาดในทิศทางที่สวนกันตามการแบงแยกเสนทางการเดิน เนน
ใหเห็นถึงการเคลื่อนที่ไดดียิ่งขึ้น
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ภาพที่ 92 ทางลาดทีเ่ นนใหเห็นถึงการเคลื่อนที่ในมุมมองตางๆ
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2.4.3 การออกแบบโครงสรางทางเดินยกระดับ

ภาพที่ 93 รูปตัดทางลาด

ภาพที่ 95 การเชื่อมโครงถักกับ
โครงสรางกรอบนอกไวดวยกัน

ภาพที่ 94 การกําหนดโครงสรางกรอบนอก

ภาพที่ 96 การกําหนดรูปแบบของเสาและโครงดึง

รูปแบบโครงสรางของทางลาดเปนโครงสรางที่เชื่อมตอเปนชิ้นเดียวกันโดยตลอด
เพื่ อ แสดงถึ ง วั ฏ จั ก รที่ มี ค วามสมบู ร ณ จากนั้ น จึ ง ใช โ ครงกรอบเป น แนวกํ า หนดขอบเขตของ
โครงสรางและใชโครงถักผสมกับการใชโครงดึง เพื่อตองการใหดูเบา และ มีความเคลื่อนไหวตาม
แนวเคลื่อนที่ของทางลาดที่แตกตางกันตอมาใชความแตกตางกันของระดับทางลาดเปนตัวกําหนด
องศาการเอียงของเสา เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนที่ไดอยางชัดเจน
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การกําหนดระยะหางของเสาและโครงกรอบตางๆยึดตามระยะของแนวลําตน
ของตนไม เพื่อมุมมองที่เปนระเบียบสวยงาม (ระยะหางของแนวตนไมเทากับ 6 เมตร ระยะเสา 3
เมตร ระยะโครงกรอบ 1.5 เมตร) และเปนการประสานโครงสรางที่เปนสิ่งแปลกปลอมใหเขากับ
สภาพแวดลอม

แผนผังที่ 24 แสดงระยะโครงสรางที่อา งอิงแนวตนไม

ภาพที่ 97 รูปตัดแสดงการแทรกตัวของโครงสรางในแนวตนไม

123

ภาพที่ 98 ความสัมพันธของโครงสรางกับทางลาดที่แตกตางกัน 1
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ภาพที่ 99 ความสัมพันธของโครงสรางกับทางลาดที่แตกตางกัน 2
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ภาพที่ 100 ขั้นตอนการใสโครงสรางของทางลาด
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รูปภาพ 128 แสดงขั้นตอนการกําหนดโครงสรางตามลําดับ

ภาพที่ 101 รูปดานหนาของโครงสราง

ภาพที่ 102 รูปดานหลังของโครงสราง

ภาพที่ 103 รูปดานของโครงสรางทั้งหมด
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ภาพที่ 104 โครงสรางของทางลาดในมุมมองตางๆที่แสดงความเคลื่อนไหว

128
2.4.4 การเปรียบเทียบแทนคาพื้นที่ภายในของทางเดินยกระดับกับ
ประสบการณการรับรูพื้นที่จากวัฏจักรการเกิดแกเจ็บตาย

ภาพที่ 105
การจําลองทิศทางและขนาดชองเปดในระนาบตางๆจากประสบการณการรับรูพื้นที่วา งภายใน

ภาพที่ 106 วัฏจักรของการรับรู
แนวความคิด คือ พยายามหาสัญลักษณบางอยาง เพื่อมาแทนคาการเกิดแกเจ็บ
ตายและสื่อสารกับคนโดยทั่วไปได ฉะนั้นการแทนคาตองเปนลักษณะทางกายภาพที่เปนรูปธรรมที่
คนทุกคนตองรับรูไดโดยตรง เมื่อพิจารณาถึงทางเดินยกระดับที่มีลักษณะเปนพื้นที่วางภายในที่
เชื่อมตอเนื่องกันโดยตลอด จึงมีแนวความคิดที่จะนําประสบการณการรับรูพื้นที่วางภายในตั้งแต
เกิดจนตายซึ่งมีความเฉพาะตัวที่แตกตางกันอยางชัดเจนมาจําลองแทนคาในทางเดินยกระดับ
ตามลําดับ
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การแทนคาไดจําลองการรับรูพื้นที่วางภายในโดยเปรียบเทียบกับตําแหนงชอง
เปดในระนาบตางๆและขนาดของพื้นที่ที่แตกตางกันซึ่งสงผลตอการรับรู เริ่มตนจากการปฏิสนธิ
เปนตัวออนอยูในมดลูกที่รับรูไดแตพื้นที่วางภายใน ตอมาเมื่อเกิดและเติบโตจึงสามารถรับรูความ
เชื่อมตอระหวางภายในและภายนอกมากขึ้นตามลําดับ จนกระทั่งแกและเจ็บ การรับรูจึงคอยๆ
เสื่อมถอยลงเหมือนเมื่อครั้งยังเด็ก และสุดทายเมื่อตายเหลือเพียงโลงที่มีพื้นที่วางภายในขนาดไม
ใหญไปกวารางกายเหมือนตอนเปนตัวออนอยูในมดลูก

แผนผังที่ 25 การนํารูปแบบพื้นที่วา งภายในมาแทนคาในทางเดินเทา
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จากนั้นไดนํารูปแบบพื้นที่วางภายในตางๆมาแทนคาในทางเดินเทา โดยเรียง
ตําแหนง การตายในทิศตะวันตกตามความเชื่อในคติแบบไทยและเรียงลําดับอื่นๆตอมาตามเข็ม
นาฬิกา จากนั้นไดสรางรูปแบบของพื้นที่วางภายในเพิ่มเติมในแตละชวงของการเกิดแกเจ็บและ
ตาย เพื่อสรางความตอเนื่องระหวางชองเปดของกระจกกับสวนทึบของผนัง โดยการใชกระจกฝา
เปนสวนเชื่อมตอในระนาบตางๆ

ภาพที่ 107 พืน้ ทีว่ างภายในแทนคา การเกิด
การบีบพื้นที่ทางเดินใหพอดีกับคนๆเดียวและมีชองเปดอยูดานลาง เชนเดียวกับ
การคลอดที่ออกจากมดลูกที่มีพื้นที่พอดีตัวและชอองเปดอยูดานลาง
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ภาพที่ 108 ทางเขาพืน้ ทีว่ างภายในแทนคาการเกิด

ภาพที่ 109 พืน้ ที่เชื่อมตอระหวางการเกิดกับการแก
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ภาพที่ 110 พืน้ ทีว่ างภายในแทนคา การแก (การรับรูที่เชื่อมตอระหวางภายในและภายนอก)

ภาพที่ 111 พืน้ ที่เชื่อมตอระหวางการแกกบั การเจ็บ

133

ภาพที่ 112 พืน้ ทีว่ างภายในแทนคา การเจ็บ

ภาพที่ 113 พืน้ ที่เชื่อมตอระหวางการเจ็บกับการตาย
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ภาพที่ 114 พืน้ ทีว่ างภายในแทนคาการตาย
การบีบพื้นที่ทางเดินใหพอดีกับคนๆเดียวและมีชองเปดอยูดานบน เชนเดียวกับ
โลงศพที่มีพื้นที่พอดีตัวและมีชองเปดคือฝาโลงอยูดานบน

ภาพที่ 115 พืน้ ที่เชื่อมตอระหวางการตายกับการเกิด
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3. ผลงานการออกแบบ

แผนผังที่ 26 แบบแปลนวัฏจักรทั้ง 4
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ภาพที่ 116 รูปตัด

ภาพที1่ 17 ทัศนียภาพ
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ภาพที่ 118 มุมมองจากเกาะสูอนุสาวรีย

ภาพที่ 119 มุมมองจากเกาะสูอนุสาวรีย
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ภาพที่ 120 มุมมองจากถนนสูเกาะ

ภาพที่ 121 การประสานกันระหวางโครงสรางทางลาดกับแนวตนไม

139

ภาพที่ 122 มุมมองจากพื้นที่ภายในเกาะสูอนุสาวรีย

ภาพที่ 123 มุมมองจากพื้นที่ภายในเกาะสูอนุสาวรีย
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ภาพที่ 124 มุมมองจากถนนวงเวียนสูพ ื้นที่เกาะ

ภาพที่ 125 มุมมองจากถนนวงเวียนสูพ ื้นที่เกาะ
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ภาพที่ 126 บันไดทางขึ้นทางลาดยกระดับ

ภาพที่ 127 บันไดทางขึ้นทางลาดยกระดับ
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ภาพที่ 128 การรับรูที่เชื่อมตอกันของพืน้ ที่ภายในกับภายนอก

ภาพที่ 129 การรับรูที่เชื่อมตอกันของพืน้ ที่ภายในกับภายนอก

บทที่ 8
บทสรุป
1. ความเปนมาของโครงการ
จากสภาพสังคมเมืองในปจจุบันที่มุงเนนการพัฒนาความเจริญทางดานวัตถุ ทําใหคน
ในสังคมยึดติดกับวัตถุกับคานิยมในการบริโภคที่เกินพอดีซึ่งไดกลายเปนตัวแทนในการแสดงออก
ของตัวตน คุณคาของสิ่งตางๆถูกวัดจากความสามารถในการตอบสนองการบริโภคของคน จน
ละเลยคุณคาทางจิตใจและศีลธรรม จรรยาบรรณ ยังผลใหเกิดปญหาทางสังคมและสภาพแวดลอม
ตางๆตามมาอีกมากมาย ในขณะที่การแกปญหาในปจจุบันยังคงเนนที่การแกไขดานกายภาพตางๆ
เพื่อประโยชนทางการบริโภคซึ่งเปนปลายเหตุของปญหา จึงเปนเพียงการบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนาเทานั้น และในบางครั้งกลับทําใหปญหาซับซอนรุนแรงยิ่งขึ้น การแกปญหาจึงตองแกที่
ต น เหตุ โ ดยการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสภาวะจิ ต ใจของคนในสั ง คมให สู ง ขึ้ น จากการใช ธ รรมะหรื อ
หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนามาประยุกตในชีวิตประจําวัน เพื่อใหคนรูจักพอเพียงในความ
ตองการทางดานวัตถุและแสวงหาความสุขสงบอันละเอียดจากภายใน จึงเสนอโครงการโลกุตรส
ถาน(สถานพิจารณาธรรม)ขึ้ นเพื่อเปน ตัว อยางทดลองผสานการพิจารณาธรรมกับการดําเนิน
ชีวิ ตประจํ าวั นที่ เต็ ม ไปดวยข อจํา กัดตางๆในสั งคมเมื อง อย างกรุงเทพมหานคร โดยใชรูปร า ง
รูปทรง พื้นที่วาง และระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรม เพื่อสื่อถึงสัจธรรมในพุทธศาสนา
ในการประยุกตหลักธรรมเขากับชีวิตประจําวันไดศึกษาใน 2 แนวทางควบคูกันไป
แนวทางแรกคือการปฏิบัติธรรมที่เนนศึกษาหลักแนวคิดทางดานนามธรรมและระบบสัญลักษณที่
เป น รู ป ธรรมในการสื่ อ ความหมายถึ ง สั จ ธรรม เพื่ อ สร า งแบบจํ า ลองแนวความคิ ด ที่ ส ามารถ
ประยุกตใชในการออกแบบ และแนวทางที่สองคือ ปญหาและขอจํากัดที่เปนอุปสรรคสําคัญในการ
ปฏิบัติธรรมของคนเมือง จากนั้นนําทั้ง 2 แนวทางมาประมวลเขาดวยกันเพื่อสรางโครงการ
ออกแบบสถานพิจารณาธรรมของคนเมือง และคัดเลือกสถานที่ตัวอยางมาเปนหุนจําลอง เพื่อนํา
แบบจําลองแนวความคิดมาทําการทดลองออกแบบทางสถาปตยกรรมตอไป
2. แนวทางการปฏิบัติธรรม
แนวทางการปฏิ บั ติธรรมในพุ ท ธศาสนามี 2แนวทางคือ การใช ส มถะนํา และการใช
วิปสสนานํา ซึ่งทั้ง 2 แนวทางประกอบดวย 2 สวนสําคัญ ที่ตองปฏิบัติควบคูกันไป ดังนี้
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2.1 การปฏิบัติสมถะ
หมายถึง การปฏิบัติสมาธิ โดยการทําจิตใจใหสงบและตั้งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนแนวแน
การปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดทุกเวลาและสถานที่โดยไมจํากัดแลวแตความสะดวก นิยมปฏิบัติกัน
ในหมวดกายานุปสนา ไดแก อานาปานสติ (การกําหนดลมหายใจ) และ การกําหนดอิริยาบถ (การ
เดินจงกลม)
2.2 การปฏิบัติวิปสสนา
หมายถึ ง การพิ จ ารณาสั จ ธรรมที่ เ ป น หั ว ใจของพุ ท ธศาสนาได แ ก ไตรลั ก ษณ แ ละ
ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งทั้ง2ตางอธิบายถึงสัจธรรมเดียวกันแตแตกตางกันที่ขอบเขตในการสังเกต คือ
ไตรลักษณอธิบายถึงลักษณะ 3 ประการ (อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา) ที่เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งโดย
ไมมีขอยกเวนจนเกิดเปนปฏิจจสมุปบาท และ ปฏิจจสมุปบาทอธิบายถึงสรรพสิ่งวาเปนเพีย ง
กระแสของความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากไตรลักษณที่ไมมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุด
สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นดํารงอยูเพียงชั่วคราว (อนิจจตา) ดังนั้นมันจึงเปนเพียงสภาวะของ
ปรากฏการณที่ไมมีตัวตนที่แทจริง (อนัตตตา) เราจึงไมสามารถยึดมั่นได (ทุกขตา) ปรากฏการณ
หนึ่งเปนเพียงผลลัพธและสาเหตุของอีกหลายๆปรากฏการณที่ตอเนื่องกันไปจนไมมีเบื้องตนและ
บั้นปลาย ทําใหเกิดเปนวัฏจักรของสังสาระที่ไมรูจบสิ้น (ปฏิจจสมุปบาท)
3. การเปรียบเทียบหลักสัจธรรมกับสัญลักษณในสถาปตยกรรม
ในสถาปตยกรรมทั้งหมดเจดียมีการใชระบบสัญลักษณที่สื่อถึงสัจธรรมไดชัดเจนที่สุด
จึงศึกษาสัญลักษณตางๆในเจดีย เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบ ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุป
ไดดังนี้
3.1 โครงขายปฏิจจสมุปบาทแบบจําลองของจักรวาล
โครงขายของปฏิจจสมุปบาทเปนแบบจําลองของจักรวาล ซึ่งแสดงความสัมพันธของ
การเกิ ด ขึ้ น และดั บ ไปของปรากฏการณ ต า งๆที่ สั ม พั น ธ กั น เป น หนึ่ ง เดี ย ว เจดี ย ทํ า หน า ที่ เ ป น
จุดอางอิงในการสะทอนสัจธรรมของปฏิจจสมุปบาทในระดับโลกุตระสูการรับรูของคนในระดับ
โลกิยะ(ภาพที่ 13, 14 หนา 22, 23 ตามลําดับ)
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3.2 วงกลมสัญลักษณพื้นฐานของเจดีย
จุดเริ่มตนของระบบสัญลักษณในเจดีย คือ
วงกลมซึ่งใชแทนคาความสมบูรณที่
เปนวัฏจักร หรือ สูญตา จากศูนยตาจึงเกิดปรากฏการณตางๆที่ตอเนื่องแผขยายออกไปเหมือน
คลื่นบนผิวน้ําและยอนกลับคืนสูสภาพไรมิติของศูนยตาอีกครั้ง เปรียบเสมือนกับการเกิดขึ้นและดับ
ไปของภพชาติตางๆในเจดียที่เปนวัฏจักร(ภาพที่ 10, 15 หนา17, 25)
3.3 การกําหนดรูปราง,รูปทรงของเจดีย
การกําหนดรูปราง รูปทรงของเจดียทําโดยการแทนคาจุดศูนยตาดวยพระอาทิตยที่
สามารถรับรูไดทางกายภาพ การสรางแนวแกนของเจดียจึงเกี่ยวของกับการใชปรากฏการณการ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในรอบวันและรอบป ในขณะที่การกําหนดปริมาตรไดจากแนวความคิด
เรื่องไตรภูมิจักรวาล โดยแสดงภพชาติที่ทับซอนกันจากจุดสูงสุด คือ สูญตา อรูปภูมิ รูปภูมิ และ
กามภูมิตามลําดับ ทั้งนี้ลําดับความสูงยังแฝงนัยยะถึงการหลีกพนความเสื่อมที่เกิดขึ้นทางโลกียเขา
สูสภาวะทางโลกุตระ เจดียจึงเปนสถาปตยกรรมที่แสดงออกถึงพลวัติของวัฏจักรตางๆที่สัมพันธกัน
เปนหนึ่งเดียว( ภาพที่ 16-21 หนา25-29 )
4. การพัฒนาแนวความคิด
คือ การนําระบบสัญลักษณของเจดียมารวมเขากับกระบวนการการทําสมาธิ และ
ตีความเพิ่มเติมขยายขอบเขตทางนามธรรมใหเปนรูปธรรม เพื่อสรางแบบจําลองแนวความคิด โดย
มีลําดับดังนี้
4.1 การพัฒนาแนวความคิดดานวิปสสนา
จากภพภูมิตางๆในเจดียที่มีระยะเวลาเกิดดับตามอายุขัยของตนเองเปนวัฏจักร ถูก
แทนคาดวยปรากฏการณแตละปรากฏการณที่วัดความแตกตางกันจากชวงกวางของวัฏจักรในการ
หมุนรอบ จึงทําใหการทับซอนกันของภพภูมิตางๆของเจดียที่สื่อถึงปฏิจจสมุปบาท ไดพัฒนาเปน
แบบจําลอง การแสดงความสัมพันธของปรากฏการณที่เกิดจากวัฏจักรของเวลาในการหมุนรอบที่
แตกตางกัน
โดยอนิจจตาถูกแทนคาดวย วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงใน 2 รูปแบบ คือ การ
เปลี่ยนแปลงภายในระบบของปรากฏการณ และการเปลี่ยนแปลงระหวางระบบของปรากฏการณ
อนัตตตาถูกแทนคาดวยปรากฏการณการเกิดพื้นที่และรูปทรงใน 2 รูปแบบ คือ การเกิด
ปรากฏการณตางๆจากการเปลี่ยนแปลงที่เปนวัฏจักร และ การเกิด ปฏิจจสมุปบาทซึ่งสื่อใหเห็น
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จากความเชื่อมโยงที่เปนหนึ่งเดียวกันของปรากฏการณทั้งหมด จากการเปลี่ยนแปลงระหวางวัฏ
จักรของเวลาตางๆ และทุกขตาถูกแทนคาดวย การรับรูที่ไมครบวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2
รูปแบบ(ภาพที่35 หนา39)
4.2 การพัฒนาแนวความคิดดานสมถะ
จากการปฏิบัติซึ่งเปนที่นิยม คือ การนั่งสมาธิและการเดินจงกลม เมื่อพิจารณาพบวา
ทั้ง 2 อยางมีกระบวนการที่ทําใหเกิดสมาธิเหมือนกัน คือ การเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องเขาไปใน
กิจกรรมที่กําลังใหความสนใจจนถึงระดับหนึ่งที่ทําใหมีสติตั้งมั่นกับกิจกรรมนั้นๆ โดยกิจกรรมที่ใช
ในการพิจารณาอาจใชกิจกรรมอื่นใดก็ไดที่มีลําดับในการรับรูที่สามารถสังเกตไดโดยสะดวก (ภาพ
ที่ 43,44 หนา 43)
4.3 การประสานแนวความคิดของสมถะกับวิปสสนา
การประสานแนวความคิดของสมถะกับวิปสสนา ยึดแนวทางโดยการใชวิปสสนาเปน
หลั ก และใช ส มถะเป น ส ว นเสริ ม โดยใช ก ารรั บ รู ป รากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวั ฏ จั ก รของการ
เปลี่ยนแปลงตางๆในแบบจําลองของปฏิจจสมุปบาทเปนที่ตั้งของสติเพื่อทําใหเกิดสมาธิ ดวยการ
เพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่อง (สมถะ) เขาไปในวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทั้ง2รูปแบบคือภายใน
ระบบและระหวางระบบ ทําใหไดแบบจําลองแนวความคิด คือ การแสดงลําดับการรับรูที่ตอเนื่อง
ของความสัมพันธในปรากฏการณ ที่เกิดจากวัฏจักรของเวลาในการหมุนรอบที่แตกตางกัน(ภาพที่
45-49 หนา 46-48 )
5. แนวทางการสรางโครงการออกแบบ
แนวทางการสรางโครงการออกแบบคือการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ธรรมของคนกรุ งเทพมหานคร จากนั้ นเสนอแนวทางการแกปญหาตางๆ และคัดเลือกสถานที่
ตัวอยางเปนหุนจําลองเพื่อทดลองออกแบบตามแบบจําลองแนวความคิดขางตน
5.1 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของคนกรุงเทพมหานคร
ปญหาในการปฏิบัติธรรมสามารถแบงได 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทแรก คือ ปญหาทางดานทัศนคติที่คลาดเคลื่อนมองวาคําสอนของพุทธศาสนา
ไมสามารถนํามาใชไดจริงในชีวิตประจําวัน เพราะขัดกับแนวทางในการพัฒนาตามระบบทุนนิยม
ในปจจุบัน ซึ่งในความเปนจริงเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน แตกตางกับวิถีของพุทธศาสนาที่สามารถ
เขากันไดดีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ประเภทที่สอง คือ ปญหาทางดานกายภาพ จากการขาดแคลนสถานที่สอนการปฏิบัติ
ธรรม ทํา ใหขาดทักษะในการปฏิบัติดวยตนเอง การขาดแคลนเวลาในการปฏิบัติเนื่องจากวิถี
ชีวิตประจําวันที่รีบเรง ปญหาในการเดินทางไปยังสถานที่สอนการปฏิบัติเนื่องจากการจราจรติดขัด
อยางมาก
5.2 แนวคิดในการแกปญหา
เมื่ อพิ จ ารณาถึ ง ป ญ หาทั้ ง หมดพบวา ป ญ หาด า นทั ศนคติ เ ป น อุ ป สรรคสํ า คั ญที่ สุ ด
เพราะไมสามารถแกไขไดโดยตรงแตกตางจากปญหาดานกายภาพ จึงจําเปนตองใชระยะเวลา
ยาวนานในการใหการศึกษา เพื่อทําความเขาใจที่ถูกตอง ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตการศึกษาของ
วิทยานิพนธ ในกรณีนี้ถึงแมมีการออกแบบโครงการฯใหสามารถแกปญหาทางกายภาพไดทงั้ หมดก็
ไมสามารถดึงผูคนใหมาปฏิบัติธรรมได เพราะคนสวนใหญเห็นวาขัดกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ดังนั้นจึงไดเสนอแนวทางการแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยงคําถามถึงสาเหตุความจําเปน
และความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมจากกลุมคนสวนใหญที่ยังขาดความเขาใจที่ถูกตอง โดยการ
ประสานการปฏิบัติธรรมเขาไวในกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่จําเปนของคนกรุงเทพฯ การแกปญหา
ดังกลาวพิจารณาจากลักษณะของการปฏิบัติสมถะหรือสมาธิที่สามารถปฏิบัติไดทุกเวลา,ทุก
สถานที่และการปฏิบัติวิปสสนา หรือ การพิจารณาสัจธรรมที่สามารถพิจารณาไดจากทุกสิ่ง เพราะ
ทุกสิ่งลวนอยูในไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาท
5.3 การผสานการปฏิบัติธรรมกับการสัญจรบนถนนที่มีการจราจรติดขัด
จากการศึกษาการใชเวลาในชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพฯ พบวาคนกรุงเทพฯกวารอย
ละ89ใชถนนเปนเสนทางสัญจรในชีวิตประจําวัน โดยรอยละ57.5ขึ้นรถประจําทาง และจากปญหา
การจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ ทําใหการเดินทางใชเวลาเฉลี่ยกวา1ชั่วโมงครึ่งตอคนตอวัน การใช
การเดินทางสัญจรบนถนนที่ติดขัดมาผนวกกับการปฏิบัติธรรมจึงมีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะ
สามารถเขาถึงผูคนไดหลากหลายทุกเพศทุกวัยกวาการใชกิจกรรมอื่น และยังเปนการนําเวลาที่เสีย
ไปโดยเปลาประโยชนมาใชใหเกิดคุณคา อีกทั้งยังสามารถแกไขปญหาดานกายภาพจากการขาด
แคลนเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติไดอยางสมบูรณ
5.4 การเลือกอนุสาวรียชัยสมรภูมิเปนที่ตั้งโครงการ
จากการผสานการปฏิบัติธรรมกับการสัญจรบนถนนที่มีการจราจรติดขัด จึงไดคัดเลือก
สถานที่บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิเปนตัวอยางหุนจําลอง เพื่อทดลองออกแบบตามแบบจําลอง
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แนวความคิด เพราะ อนุสาวรียเปนศูนยกลางการเปลี่ยนสายรถประจําทางซึ่งเปนการสัญจรหลัก
ของคนกรุงเทพฯ และมีการจราจรติดขัดอยางหนัก ประกอบกับเปนจุดนัดพบที่สําคัญซึ่งมีลักษณะ
เป น สั ญ ลั ก ษณ ข องเมื อ ง ทํ า ให มี ผู ค นเดิ น ทางมาเป น จํ า นวนมากต อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง วั น อี ก ทั้ ง
อนุสาวรียฯและเจดียยังมีความสอดคลองกันในนัยยะของความหมายที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึง
คุณความดี แตกตางเพียงอยางแรกเปนทางโลกิยะและอยางหลังเปนทางโลกุตระ
6. สถานที่ตั้งโครงการ
อนุ ส าวรี ย ส ร า งขึ้ น เพื่ อ เป น ที่ ร ะลึ ก ถึ ง วี ร ะบุ รุ ษ ในสงครามอิ น โดจี น ตั ว อนุ ส าวรี ย มี
ลักษณะคลายดาบปลายปนสูงประมาณ 50 เมตร พื้นที่บริเวณตรงกลางซึ่งเปนที่ตั้งของอนุสาวรีย
ใชสําหรับประกอบพิธีกรรม เปนสนามหญาและปลูก ตนไมยืนตน ถัดออกมาเปนถนนวงเวีย น
โดยรอบขนาดใหญกวางประมาณ5ชองทางเดินรถ บริเวณรอบนอกเปนเกาะกลางสําหรับจอดรถ
รับสงผูโดยสารรถประจําทาง และ รานคายอยกับสวนสาธารณะที่เปนตนไมยืนตนใหรมเงา แยก
เปน 4 เกาะตามถนนแตละสายที่เขามาในวงเวียน
กิจกรรมหลักของบริเวณอนุสาวรียที่สําคัญ คือ การเปนศูนยกลางการเปลี่ยนสายรถ
ประจําทาง ทําใหมีผูคนเดินทางมาในแตละวันเปนจํานวนมาก จึงเกิดกิจกรรมดานอื่นๆตามมาเพื่อ
รองรับ เชน รานคา รานอาหาร เปนตน
7. การออกแบบโลกุตรสถาน
จากแบบจําลองแนวความคิดขางตน จึงไดตีความแทนคากับลักษณะทางกายภาพ
ตางๆในบริบทของอนุสาวรียชัยสมรภูมิ และ ทําการออกแบบโครงการฯ โดยมีลําดับดังนี้
7.1 การประยุกตเพื่อแทนคาในแบบจําลอง
จากแบบจํ า ลองแนวความคิ ด ของปฏิ จ จสมุ ป บาท คื อ การแสดงลํ า ดั บ การรั บ รู ที่
ตอเนื่องของความสัมพันธในปรากฏการณที่เกิดจากวัฏจักรของเวลาในการหมุนรอบที่แตกตางกัน
หรือกลาวโดยสรุปคือ การแสดงปรากฏการณในวัฏจักรตางๆซึ่งสามารถบอกเวลาที่ตอเนื่องกันใน
ระดับตางๆได เปรียบเสมือนกับวัฏจักรการหมุนของเข็มนาฬิกาที่มีขนาดตางกัน ซึ่งสามารถบอก
เวลาที่เปนลําดับตอเนื่องกันในระดับตางๆ (ภาพที่ 74 หนา 84) การแทนคาแบบจําลองจึงเปนการ
พัฒ นาระบบสัญลัก ษณ ในเจดี ยใหสามารถแสดงออกถึง วัฏจักรที่มี พลวั ตซึ่ง เป น รูปธรรม เมื่อ
พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ บริ บ ทของอนุ สาวรีย สามารถกํ า หนดวัฏ จั ก รเพื่ อ บอกเวลาในระดั บ
ตางๆกัน 4 วัฏจักร คือ
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วัฏจักรการเคลื่อนที่ของรถจากจังหวะสัญญาณไฟจราจรบอกเวลาในระดับวินาที นาที
(แผนผังที่ 4 หนา 73)
วัฏจักรการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย บอกเวลาในระดับ ชั่วโมง วัน (ภาพที่ 75 หนา 86)
วัฏจักรการออกดอกและผลัดใบของพืชพรรณไมบอกเวลาในระดับ เดือน ป (ภาพที่ 76
หนา 87)
วัฏจักรการเคลื่อนที่ของคนเดินเทาโดยรอบเปรียบเทียบแทนคาวัฏจักรของชีวิตมนุษย
บอกเวลาในระดับ ศตวรรษ หรือ 1ชวงอายุขัย หรือ วัฏสังสาร (ภาพที่ 77-79 หนา 88,89)
การแทนคาวัฏจักรตางๆโดยบริบทของอนุสาวรียฯ สามารถทําใหเห็นความเชื่อมตอกัน
ของปรากฏการณ ใ นระดั บ เวลาต า งๆที่ มี ค วามต อ เนื่ อ งกั น สื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง เวลาและสถานที่ ที่
หลากหลายแต มี ค วามสั ม พั น ธ ผู ก พั น ธ กั น เป น หนึ่ ง เดี ย ว ซึ่ ง เป น แก น แท ข องสั จ ธรรมอย า ง
ปฏิจจสมุปบาท (ภาพที่ 80 หนา 91)
7.2 การออกแบบ
การออกแบบเริ่มดวยการแทนคาแทนจุดศูนยกลางของอนุสาวรียเปนจุดศูนยตา เพราะ
มีความเหมาะสมทั้งทางกายภาพและความหมายเชิงสัญลักษณ จากนั้นออกแบบวัฏจักรทั้ง4โดย
คํานึงถึงการรับรูที่สามารถเชื่อมตอกันไดทั้งหมดเพื่อปรียบเทียบความสัมพันธของเวลาเปนสําคัญ
โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
การออกแบบวัฏจักรการเคลื่อนที่ของรถยนตจากจังหวะสัญญาณไฟจราจร ที่สามารถ
บอกเวลาในระดับนาทีและวินาที โดยการวางผังการเดินรถใหม จัดตําแหนงของถนนและเกาะ
กลางใหมีมุมมองสมมาตรกันเปนวงกลมทั้ง 4 ดาน ออกแบบพื้นที่ภายในวงเวียนใหมีลักษณะเปน
ทางลาด เพื่อเนนความเปนศูนยกลางของอนุสาวรียที่แทนคาจุดสูญญตา และใชพื้นที่ถนนที่เอียง
เปนฉากรับแสงเงาที่เกิดจากอนุสาวรีย เพื่อบอกเวลาในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงระดับชัว่ โมงและวัน
ในขั้นตอไป(ภาพที่ 81 หนา 97) ตอมาใชการเพิ่มลําดับการรับรูที่ตอเนื่องในจังหวะสัญญาณไฟ
จราจรแทนการใชวัฏจักรการเคลื่อนที่ของรถโดยตรงเพื่อทําใหเกิดสมาธิ โดยการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรที่สามารถเคลื่อนที่เปนวงกลมรอบอนุสาวรีย เขาไวกับโครงสรางของทางเดินยกระดับที่จะ
ออกแบบในขั้นตอไป(แผนผังที่ 11 หนา 99)
การออกแบบวัฏจักรการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยที่สามารถบอกเวลาในระดับชั่วโมง
และวัน
โดยการใชแสงเงาจากอนุสาวรียที่ทอดยาวบนถนนลาดเอียงเปนฉากรับ และทํา
เครื่องหมายบนผิวถนนเพื่อบอกเวลาเหมือนกับนาฬิกาแดดขนาดใหญ ซึ่งสามารถสังเกตไดอยาง
ชัดเจนจากพื้นที่โดยรอบ(ภาพที่ 84,85 หนา 104)
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การออกแบบวัฏจักรการออกดอกและผลัดใบของพืชพรรณไมที่สามารถบอกเวลาใน
ระดับเดือนและป โดยการใชการรับรูถึงการออกดอกของตนไมดวยสายตาและดวยกลิ่นหอม
นํามาแสดงวัฏจักรการออกดอกของตนไมไปตามฤดูกาล โดยคัดเลือกพรรณไมที่ออกดอกสวยงาม
คือ อินทนิล และ พรรณไมที่มีกลิ่นหอมคือ สารภี เสี้ยวดอกขาว จําปา ปบ การปลูกตนไม
กํ า หนดอนุ ส าวรี ย เ ป น จุ ด ศู น ย ก ลางและปลู ก ในแนวแกนของรั ศ มี ห มุ น วนโดนรอบ เพื่ อ เน น
ความสําคัญในการแทนคาอนุสาวรียกับจุดศูนยตา ระยะหางของตนไมคํานึงถึงการใหรมเงาพื้นที่
ดานลาง (แผนผังที่ 18 หนา 113)
การออกแบบวั ฏ จั ก รการเคลื่ อ นที่ ข องคนเดิ น เท า โดยรอบอนุ ส าวรี ย เ ปรี ย บเที ย บ
วัฏสังสารของชีวิตมนุษย ตองการสื่อถึงความขัดแยงระหวางการรับรูในภาพยอยของศักยภาพที่มี
ตัวตนกับการรับรูในภาพรวมของการดํารงอยูโดยไรเจตจํานง โดยการใชทางลาดที่เชื่อมตอกันเปน
โครงสรางเดียวกับโครงดึงและเสาที่เอียงตามระนาบที่สัมพัทธกันของทางลาด เพื่อเนนใหเห็นถึง
การเคลื่อนที่ของการเดินเทาที่เปรียบเสมือนภาพยอยของการกระทําที่เปนศักยภาพ ขณะที่ใน
ภาพรวมแสดงการเคลื่ อ นที่ ของคนเดิน เท า โดยรอบอนุ ส าวรีย ทั้ง หมด ตา งวนเวี ย นอยูภายใน
โครงสรางทางยกระดับ เปรียบเสมือนวัฏจักรของสังสาระที่ไมรูจบสิ้น(แผนผังที่ 25 หนา 129) และ
เพื่อเพิ่มความหมายในความสําคัญของการเคลื่อนที่ จึงเปรียบเทียบแทนคาพื้นที่ภายในของ
ทางเดินยกระดับกับประสบการณการรับรูพื้นที่วางและชองเปดจากวัฏจักรการเกิดแกเจ็บตาย จาก
การเปนตัวออนในมดลูกที่มีเพียงแตพื้นที่ภายในจนเติบโตและสุดทายอยูในโลงกลับคืนสูการมี
เพียงพื้นที่วางภายในอีกครั้ง(ภาพที่ 107-115 หนา 130-134)
8. ขอสรุป
จากการออกแบบในขางตน เปนการทดลองคนหารูปแบบและกระบวนทางความคิดใน
การออกแบบที่สามารถสื่อความหมายถึงสัจธรรมในพุทธศาสนา อีกทั้งไดทดลองผสานกับกิจกรรม
ในวิถีชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปสูการออกแบบสถาปตยกรรมที่เปนรูปธรรมทางกายภาพ
การออกแบบทําใหคนที่สัญจรผานไปมาเปนประจําในบริเวณอนุสาวรียฯสามารถรับรู
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นตามไตรลักษณ ในชวงระยะเวลาที่แตกตางกันตั่งแต
ระดับ วินาที นาที ชั่วโมง วัน เดือน ฤดูกาล และ ป ไดคอนขางชัดเจน ทําใหสามารถแสดง
ความสัมพันธของปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นเปนหนึ่งเดียวกัน
อยางไรก็ตามยังเกิดปญหาในการโยงคนรับรูเขากันกับปรากฏการณตางๆ เพื่อทําลาย
ลักษณะทวิลักษณที่แบงแยกคนรับรูออกจากสิ่งที่รับรู ทั้งนี้เพราะการออกแบบในชวงระยะเวลาที่
กวางที่สุดในการรับรูของคนคือ วัฎจักรของชีวิตคนที่อยูภายใตกฏของไตรลักษณ อาศัยการ
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ตีความหมายเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของคนบนทางเดินเทายกระดับกับการเวียนวายตายเกิด ทํา
ใหประสบปญหาเรื่องระดับความสามารถในการรับรูและการตีความของคนที่แตกตางกัน การ
ออกแบบในสวนนี้ จึงถายทอดความหมายไดเพียงบางสวนเทานั้น
9. ขอเสนอแนะ
การออกแบบในที่ นี้ เ น น หนั ก ไปที่ ก ารตี ค วามหมายทางระบบสั ญ ลั ก ษณ ข อง
สถาปตยกรรมและการแทนคาที่สื่อถึงสัจธรรมซึ่งอยูในสวนของการปฏิบัติวิปสสนา แตในสวนของ
การปฏิบัติสมาธิยังขาดวิธีการที่ชัดเจนในการนําไปปฏิบัติใหไดผลจริง เพราะการดําเนินการศึกษา
มีรูปแบบเนื้อหาที่แตกตางกัน จึงไมไดรวมอยูในขอบเขตของการศึกษา แตจากการศึกษาเบื้องตน
พบวามีการคนพบทางวิทยาศาสตรบางอยาง เชน การคนพบความถี่คลื่นสมองของคนที่แตกตาง
กันตามสภาวะตางๆ เชน การทําสมาธิ การใชความคิดสรางสรรค ฯ และ การคนพบวิธีปรับคลื่น
สมองใหอยูในสภาวะของสมาธิ โดยการแทรกแซงความถี่ของคลื่นเสียงจากภายนอก (Binaural
Beats) (ดูภาคผนวก) การคนพบทั้ง 2 อยางมีความนาสนใจและมีความเปนไปไดอยางมากในการ
นํ า มาใช ป ระโยชน เพื่ อ ประสานการปฏิ บั ติ ส มาธิ กั บ การออกแบบพื้ น ที่ ว า งภายในของ
สถาปตยกรรม โดยอาจใชกับอาคาร บานพักอาศัย สํานักงาน และพื้นที่วางภายในสวนตางๆที่
สามารถควบคุมสภาพแวดลอมได และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมนาจะสามารถประสานกับการออกแบบ
ในสวนการปฏิบัติวิปสสนาไดอยางดี
ในขณะทําการศึกษาอยูไดมีการทดลองใชรถไฟฟาใตดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใน
กรณีนี้มีความเปนไปไดอยางยิ่งที่จะทดลองในพื้นที่ที่ควบคุมแสงไดอยางอุโมงคใตดิน โดยสราง
การรับรูบางอยางใหเกิดความถี่ในชวงระหวาง 7-15 ครั้งตอวินาที ซึ่งเปนชวงที่เปนความถี่ของคลื่น
สมองที่ทําใหเกิดสมาธิ ตัวอยางเชน การสรางปายโฆษณาประชาสัมพันธบริเวณผนังอุโมงคใหเกิด
เปนภาพเคลื่อนไหวตามความถี่ดังกลาว จากการสัมพัทธกับการเคลื่อนที่ของรถไฟฟา (ความเร็ว
สามารถคํ า นวณได อ ย า งแน น อน ทั้ ง อั ต ราเร ง ในขณะออกตั ว และแรงหน ว งในขณะจอด)
แนวความคิดนี้เกิดประโยชนทั้ง 2 ฝายคือ ผูโดยสารเกิดสมาธิจากการดูปายโฆษณาที่มีความถี่ 715 ครั้งตอวินาที และ ผูลงทุนที่ตองการประชาสัมพันธสิ่งตางๆ แนวความคิดนี้จึงนาจะมีความ
เปนไปไดอยางมากในการสรางจริง
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คลื่นสมองกับสมาธิ
สมองของคนเรามีลักษณะการสั่งการ โดยใชกระแสไฟฟาผานทางเสนประสาท และ
ปฏิกริยาเคมีผานทางเซล ทําใหเกิดกระแสไฟฟาที่มีสามารถตรวจวัดได(ขณะที่สมองทํางานเต็มที่
จะใหกําเนิดกระแสไฟฟาประมาณ 10 วัตต)เปนกราฟ เราเรียกสิ่งที่เราวัดไดวา คลื่นสมอง ซึ่งมี
ความถี่และความยาวคลื่นแตกตางกันตามสภาวะรางกาย,จิตใจและกิจกรรมที่กําลังทําอยู โดย
แยกเปน 4 ลําดับดังนี้
คลื่น เบต า เป น คลื่ น สั้ น และ มี ค วามเร็ ว ที่สุ ดในชนิดของคลื่ น สมองทั้ ง หมด โดยมี
ความถี่อยูที่ตั้งแต 15 – 40 รอบตอวินาที คนที่อยูในระหวางการทํางานที่จริงจัง
คลื่นอัลฟา มียาวคลื่นมากขึ้นและมีความเร็วชาลง มีความถี่ตั่งแต 9 – 14 รอบตอ
วินาที คนที่กําลังพักจากงานที่ทําอยู และรูสึกผอนคลาย คนที่มีสมาธิแบบชั่วขณะ
คลื่นเทตา มีความยาวคลื่นมากกวาและมีเร็วนอยกวาคลื่นอัลฟา มีความถี่ตั่งแต 5 – 8
รอบตอวินาที คนที่อยูในขณะขับรถทางไกล คนที่กําลังใชความคิดสรางสรรค คนที่กําลังปฏิบัติ
สมาธิที่คอนขางมั่นคง
คลื่นเดลตา มีความยาวคลื่นมากที่สุดและมีความเร็วนอยที่สุด มีความถี่ตั่งแต 1.5 – 4
รอบตอวินาที(ไมตา่ํ ถึง 0 เพราะนั้นหมายถึงสมองตาย) คนที่กําลังหลับลึก คนที่อยูในสมาธิที่มั่นคง

กราฟที่1 ความถี่คลื่นสมอง

ในแตละวันคลื่นสมองของคนเราจะมีความถี่ ขึ้น ลง ตามลําดับขั้นทั้ง 4 ประเภทความถี่
เริ่มตั่ งแตน อนหลั บอยูที่ เดลตา หลัง ตื่น แลวคอยเพิ่มเปน เทตา อัลฟา และ เบตา ในที่สุด(ใน
ระหวางวันอาจมีการขึ้น-ลงไดอีก) ในสวนของสารเคมีในสมองพบวาคลื่นสมองในชวง เบตาขาด
ความสมดุลของสัดสวน โปรแตสเซียมกับโซเดียมทําใหรูสึกเหนื่อยลา แตสามารถที่จะปรับใหเกิด
ความสมดุลไดโดยการคงคลื่นสมองใหอยูในชวง เทตาระหวาง 5- 15 นาทีจะทําใหสึกสดชื่นขึ้น
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การใชเสียงเพื่อปรับเปลีย่ นประเภทของคลื่นสมอง
Binaural Beats (คนพบ โดยนักทดลองชาวเยอรมัน H. W. Dove)
โดยปกติการไดยินเสียงของคนเรา หูทั้ง2ขางจะรับรูระยะทางที่ตางกันจากแหลงกําเนิด
เสียง ทําใหสมองสามารถคํานวณทิศทาง และ ระยะทางของแหลงกําเนิดเสียงได แตคลื่นเสียงที่มี
ความถี่ต่ํากวา 1000 Hz ( โดยปกติคนเราจะสามารไดยินเสียงที่ความถี่ตั้งแต 20-20,000 Hz ) มี
ความยาวคลื่นยาวกวาเสนผาศูนยกลางของกระโหลกศีรษะมนุษย จะสามารถโคงออมกระโหลก
ศีรษะที่กั้นอยูระหวางกลาง ทําใหสามารถไดยินพรอมกันโดยหูทั้ง 2 ขาง สงผลใหไมมีความ
แตกตางของระยะทางระหวางหูทั้ง 2 ขาง (เหมือนการแผของคลื่นวิทยุความถี่ต่ําที่สามารถโคงออม
ผานภูเขาได)
จากลักษณะดังกลาวมีการใชคลื่นเสียงที่มีความถี่ตางกันผานทางหูฟงใหกับหูแตละ
ขาง(ความถี่ตองต่ํากวา 1000 Hz) ทําใหคลื่นเสียงที่ไมสามารถกําหนดทิศทางและระยะทางได 2
คลื่นผสมผสานหักลางกันเกิดเปนคลื่นความถี่ที่ 3 ขึ้นภายในสมอง เชน 410Hz กับ 400Hz ได
ความถี่ที่ 3 คือ 10Hz และมีการใชคลื่นที่ 3ที่สมองสรางขึ้นมาเองนี้ เขาไปแทรกแซงใหเกิดการ
โนมนําและเปลี่ยนแปลงความถี่คลื่นสมองปกติ เปนความถี่ของคลื่นที่3ที่แทรกแซงเขาไปใหม
การแทรกแซงของ Binaural Beats ทําใหคลื่นสมองสามารถปรับเปลี่ยนประเภท จาก
คลื่นเบตาที่มีความสับสนวุนวาย เปนคลื่น อัลฟา เทตา หรือ เดลตา ที่มีคุณภาพที่ดีกวา ทําให
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและรนระยะเวลาในการปฏิบัติสมาธิได
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