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บทที่1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การนําจิ ตใจไปผูกไว กับสิ่งใดสิ่ ง หนึ่งที่มีลัก ษณะสม่ําเสมอตอเนื่อ งเปนเวลานาน
พอสมควร จะทําใหจิตใจไดรับการดูแลอยางนุมนวลทําใหจิตมีความเขมขนมากขึ้น มีความแนว
แนมากขึ้น จิตนั้นก็แข็งแรงและมีความสุขมากขึ้น2
หากจิตมีความสุขรางกายที่อยูอาศัยกับจิตก็จะพลอยมีความสุขไปดวย แตหากจิตใจ
เศราหมอง รางกายก็พลอยซึมเซาและเปนทุกขไปดวย ซึ่งหากพิจารณาในทางวิทยาศาสตร
สมัยใหมแลว จะอธิบายไดวา รางกายและจิตใจมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางมากมาย กลาวคือ
จิตใจควบคุมรางกายโดยผานระบบสมอง ประสาท ฮอรโมน โลหิต ทั้งแพทยแผนปจจุบันและ
แพทยแผนไทยจะมีศัพทอธิบายความเชื่อมโยงของรางกายกับจิตใจ เชน Psycho-somatic disease
โรคที่มีผลจากจิตใจทําใหรางกายเกิดโรค เชน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ หากมีอาการเครียดหรือ
เมื่อรางกายมีโรคทําใหเคลื่อนไหวไมไดสะดวก รับประทานอาหารไมได ในทางการแพทยแผน
ไทยเราก็มีศัพทที่เรียกวา กายิกโรค คือ โรคที่เกิดกับกาย และเจตสิกโรค คือโรคที่เกิดกับจิตใจ เมื่อ
กลาวถึงจิตใจและคุณภาพของจิตในพระพุทธศาสนากลาวถึงคุณลักษณะของจิตประเภทตางๆ ไว
มากมาย จิตที่มีคุณภาพและไดรับการฝกฝนดีแลว จึงมีความหนักแนนไมออนไหวงาย สงผลให
บุคคลนั้นมีความสุข มีจินตนาการดี รางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยได1
ในโลกวิทยาศาสตร เดิมอาจจะมองเรื่องสมาธิวาเปนสิ่งเหลวไหล แตวาในปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรเริ่มหันมาสนใจประโยชนจากสมาธิ และไดคนพบวาสมาธิใหผลในการลดความ
ดันเลือด โรคทางจิต โรคหัวใจ ไดดีกวาการรักษาดวยยาที่แกตามอาการ และการที่มีจิตใจที่เปน
สมาธิแนวแน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหจิตใจและสมองทํางานมีประสิทธิภาพและเปนระบบมาก
ขึ้น สงผลใหรางกายทั้งระบบทํางานไดดียิ่งขึ้น ทําใหรูสึกสงบและสบายใจ ในทางวิทยาศาสตรได
มีการทําวิจัยพบวา
การมีสมาธิแนวแนสามารถทําใหอัตราการใชพลังงานภายในรางกาย
(Metabolic rate) ลดต่ําลงมาก ซึ่งจะชวยชะลอความสึกกรอนของรางกายลงได การวิจัยพบวาผูที่
1

2

ปฏิบัติสมาธิไดดีมากๆ นั้น มีอัตราการใชพลังงานของรางกายนอยกวาบุคคลทั่วไปรอยละ 16 และ
นอยกวาการนอนหลับรอยละ 8
แมมะเร็งจะเปนมหันตภัยรายที่คราชีวิตผูคน แตก็มิไดหมายความวาจะปดประตูตายไร
หนทางเยียวยา ขอเพียงแตเรารูจักเรียนรูรางกายของตนเองและปรับสมดุลใหสัมพันธกับธรรมชาติ
กําลังกายและกําลังใจก็จะกลับคืน เมื่อนั้นปาฏิหาริยก็ยอมเกิดขึ้นไดดวยพลังแหงจิตใตสํานึก ใน
งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมอาทรเพื่อนมะเร็งที่รพ.จุฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ในหัวขอ
“กําลังกาย กําลังใจ สําคัญไฉน" อ. ศุภชัย จารุสมบูรณ ที่ปรึกษามูลนิธิแพทยทางเลือกเพื่อการ
พัฒนากรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เจาแหงศาสตรตีลัญจกร ไดนําแนวทางการบําบัด
ตนเองดวยธรรมชาติ มาถายทอดแกผูปวยมะเร็ง "ปญหาของคนเรามักจะเกิดจากการไมรูจักตัวเอง
ไมรูวารางกายของตนเองเปนอยางไร จึงปลอยใหรางกายฝนธรรมชาติ ยิ่งฝนมากเทาไหร ก็จะถูก
ธรรมชาติลงโทษมากเทานั้น หลักสําคัญของการมีสุขภาพดี จึงอยูที่การเรียนรูรางกายตนเอง เพื่อ
จะไดปรับสมดุลใหสัมพันธกับธรรมชาติ ถามีจิตใจแนวแน มีกําลังใจดี รูจักแกไขจุดบกพรองของ
รางกาย โรคภัยไขเจ็บทั้งหลายก็ถือเปนเรื่องเล็ก คนเราเวลาปวยมักเกิดจากจิตปวย ทําใหรางกาย
พลอยปวยไปดวย" การคนหาตนเองเพื่อปลุกพลังจิตใตสํานึกขึ้นมาใชอาจฟงดูยาก แตในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญดานการบําบัดตนเองดวยธรรมชาติ "อ. ศุภชัย" แนะนําวา พลังงานที่เราใชใน
ชีวิตประจําวันมีเพียง 7% ของพลังในรางกายเทานั้น ที่เหลืออีก 93% เปนพลังที่ซอนอยูในชั้นจิต
ใตสํานึก ซึ่งตองอาศัยใจ และสมาธิที่แนวแน จึงจะสามารถดึงออกมาใชได3 เมื่อทําใหรางกาย
สัมพันธกับธรรมชาติได จิตใตสํานึกก็จะสําแดงพลังออกมา การรักษาตนเองไมใชเรื่องไกลตัว ไม
ตองเสาะแสวงหาที่ ไหน เพราะหมอที่เกงที่สุดและยาที่ดีที่สุดอยูในรางกายของเราเอง การสราง
สมดุลใหรางกายเพื่อใหสัมพันธและใกลชิดกับธรรมชาติ สามารถเริ่มตนไดดวยตนเอง โดยไมตอง
พึ่งเทคโนโลยี หากปฏิบัติตามคําแนะนําและทําสมาธิตาม ถาทําไดครบทุกขอและทุกวันจะชะลอ
โรครายได
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 ศึกษาพฤติกรรมและจิตใจของผูปวยเพื่อหาทางบําบัดดวยฌาน สมาธิ
2.2 ศึกษาแนวทางแกไขปญหาและสรางสภาพแวดลอมงานตกแตงภายใน โครงการ
สิทธิธรรมโอสถบําบัด ในวัดคําประมง จ. สกลนคร
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3. สมมติฐานของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ตองการศึกษาแนวทางในการนําแสง สมาธิ สูฌานเพื่อสงเสริมการ
บําบัดทางจิตใจของผูปวยมะเร็ง สูงานออกแบบตกแตงภายในไดอยางสอดคลองกับตัวโครงการ
4. ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเรื่องการสรางความสัมพันธระหวางแสง สมาธิ พฤติกรรมและจิตใจของผูปวย
มะเร็ ง เพื่ อ งานออกแบบตกแต ง ภายในโครงการ สิ ท ธิ ธ รรมโอสถบํ า บั ด ในวั ด คํ า ประมง จ.
สกลนคร
5. ขั้นตอนของการศึกษา
วิธีที่ใชในการศึกษาคนควาเปนการวิจัยภาคเอกสารและภาคสนาม ซึ่งมีขั้นตอนการ
วิจัย ดังนี้
5.1 ทําการศึกษาสํารวจ รวบรวมขอมูล ทางกายภาพของแสงในการบําบัดตางๆ เพื่อ
นํามาวิเคราะหหาคุณคาและลักษณะเฉพาะที่จะใชในการสรางฌาน สมาธิ
5.2 รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของจาก
5.2.1 ขอมูลขั้นตน (ปฐมภูมิ) ไดแก เอกสารวาในเรื่องฌาน สมาธิในพุทธศาสนา
5.2.2 ขอมูลขั้นรอง (ทุติยภูมิ) ไดแก เอกสารที่เปนบทความ ตํารา งานวิจัย และ
เอกสารอื่นๆ ที่สามารถใชอางอิงถึงฌานในการบําบัดได
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและการสัมภาษณจากผูปวยทั้งในพื้นที่จริงและ
นอกพื้นที่ และผูที่เกี่ยวของในเรื่องขอมูลในดานตางๆ
5.4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษา
5.4.1 เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดและทําการจัดลําดับความสําคัญเพื่อประยุกตมา
ใชงาน
5.4.2 การวิเคราะหขอมูลในแงมุมของการใชงาน ประโยชน ขอดี-ขอเสีย ที่
สามารถนํามาใชกับงาน
5.4.3 สรุปเพื่อเปนแนวทางหลักในการออกแบบและพัฒนางานไดอยางเหมาะสม
ในโครงการ
5.4.4 นําขอมูลและบทสรุปของการศึกษาที่จะดําเนินงานออกแบบและทําแบบ
ราง เพื่อนําเสนอ
5.4.5 นําเสนอผลงานจริงขั้นสุดทายเปนงานออกแบบกอสรางและโมเดลจําลอง
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6. คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
6.1 อาโลโก หมายถึง การเพงแสงซึ่งเปนหนึ่งใน 10 วิธีของการบําเพ็ญกสิณ ฝกจิตเพื่อ
สูฌานโดยความหมาย “กสิณ” แปลวา วัตถุอันจูงใจใหเขาไปผูกอยู มี ปฐวี (ดิน) อาโป (น้ํา) เตโช
(ไฟ) วาโย (ลม) นีล (สีเขียว) ปตัง (สีเหลือง) โลหิต (สีแดง) โอทาตัง (สีขาว) อาโลโก (แสง) และ
อากาโส (ที่วาง) นักบวชสมัยกอนจะใชการฝกจิตโดยการจองมองพระอาทิตยหรือเพงดวงเทียน
เหลานี้4
6.2 ฌาน หมายถึง ภาวะจิตสงบประณีต ซึ่งมีสมาธิเปนเครื่องมือในการ การเพงอารมณ
จนจิตใจแนวแน
6.3 ผูปวยมะเร็ง หมายถึง ผูปวยมะเร็งในระยะเริ่มตนจนถึงระยะสุดทาย
6.4 จิต หมายถึง ธรรมชาติที่รูอารมณ สภาพที่นึกคิด ความคิด ในพระไตรปฎกบาง
ตอนกลาววา “จิตนี้เปนอสงขัย พยายามแสวงหากายที่มีลักษณะสอดคลองกับคุณภาพของจิต” ซึ่ง
ตามเนื้อความก็แปลวา หากรางกายของเรามีความสุขสมบูรณดี จิตที่เปนสุขก็พรอมจะมาอยูกับกาย
นั้น หรือหากรางกายมีความทุกขหมนหมอง จิตที่เปนทุกขก็จะมาอยูในรางกายนั้น
6.5 สมาธิ หมายถึง การปฏิบัติดวยวิธีตางๆเพื่อใหจิตใจ แนวแนสงผลตอรางกายและ
จิตใจ เพื่อลดความเจ็บปวดและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
7. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
7.1 ทราบถึงอิทธิพลของแสงที่กอใหเกิดฌาน ไปสูงานออกแบบการบําบัดสภาพจิตใจ
ผูปวย
7.2 ทราบถึงพฤติกรรมและจิตใจของผูปวย รวมถึงแนวทางบําบัดจิตใจดวยฌาน
7.3 คนพบแนวทางใหมของงานออกแบบตกแตงภายในใหเกิดฌาน จากแสงใหแก
สถานบําบัด ในการฟนฟูสภาพจิตใจผูปวยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เชิงอรรถทายบทที่ 1
1

ติช นัท ฮันห, เดิน: วิถีแหงสติ, แปลโดย รสนา โตสิตระกูล (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536).
2
จ. กฤษณมูรติ, สมาธิ, แปลโดย พยับแดด (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนกฟา,
2527).
3
จรู ญ วรรณกสิ ณ านนท , การเพ ง กสิ ณ วิ ธี ฝ ก กรรมฐานที่ จิ ต เป น สมาธิ เ ร็ ว
(กรุงเทพมหานคร: พุทธลีลา, 2545).
4
จรูญ วรรณกสิณานนท, กสิณกรรมฐาน (กรุงเทพมหานคร:พุทธลีลา, 2549).

บทที่ 2
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. สภาพรางกายและจิตที่สงผลตอผูป วยมะเร็ง
มะเร็งจัดเปนการเจ็บปวยเรื้อรังที่มีลักษณะของการเสื่อมสภาพของเซลล ที่มีการเติบโต
รวดเร็ว ผิดปกติ และแพรกระจายไปสูเนื้อเยื่อดีๆ ของรางกายจนเกิดความผิดปกติตออวัยวะใน
รางกายจนผูปว ยเสียชีวิตจากความผิดปกติจากอวัยวะนัน้ ๆ
1.1 สาเหตุของมะเร็ง
เนื่องมาจากมีสารพิษหรือสิ่งเราเขาสูรางกาย ไปทําใหเซลลบางตัวที่สอตอการเกิด
มะเร็งอยูแ ลวมีการกลายพันธุซึ่งมีที่มา 3 แหลง
(1) สิ่งแวดลอม
- สารเคมีสารเคมีจากมลพิษ
- สารเคมีที่สงถายจากเลือดของแมสูตัวออนในครรภ
- การสัมผัสรังสีเอ็กซเรย
(2) สิ่งที่บริโภค
- อาหารไขมันสูง จากเนื้อสัตว
- สารตกคางในอาหารและน้าํ ดื่ม
(3) กรรมพันธุ
- เชลลในรางกายที่มีความเสี่ยงในการกลายเปนเชลลมะเร็ง
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1.2 ระยะของมะเร็ง
ในทางการแพทยจะแบงความรุนแรงของมะเร็งตามระยะของโรค โดยอาศัยการ
ลุกลามของโรคออกเปน 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 มะเร็งยังจํากัดอยูเฉพาะทีใ่ นอวัยวะที่เริ่มเปน โดยทัว่ ๆ ไป ให
ผลการรักษาดีมาก มีโอกาสรักษาหายขาด
ระยะที่ 2 มะเร็งลุกลามถึงเนื้อเยื่อขางเคียงหรือลุกลามทะลุผานอวัยวะที่เปนโพรง
โรคในระยะนีย้ ังมีโอกาสรักษาใหหายไดหรืออาจกับมาเปนอีก
ระยะที่ 3 มะเร็งลุกลามถึงตอมน้ําเหลืองใกลเคียง โรคในระยะนี้โอกาสรักษาให
หายไดนอย
ระยะที่ 4 มะเร็งแพรกระจายไปยังอวัยวะอื่น โรคระยะนี้รักษาไมหาย แตการรักษา
จะเนนที่สภาพจิตใจใหเกิดการยอมรับและ ลดการทรมานทางกายและใจจนถึงวาระสุดทาย
1.3 ผลขางเคียงของการรักษาที่สงผลทางรางกาย
ผลขางเคียงของการรักษาจะแตกตางกันไป ขึ้นกับวิธีการรักษาในผูปว ยแตละคน
จะมีการตอบสนองตอการรักษาตางกัน
- การผาตัด ผลขางเคียงขึ้นอยูกับตําแหนงของเนื้องอก ชนิดของการผาตัด และ
สุขภาพของผูปวย ผูปวยจะรูสึกปวด และอาจรูสึกออนเพลียบาง จึงตองพักฟนเปนระยะเวลาหนึง่
และมีผลทางจิตใจกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของรางกาย
- รังสีรักษา ขึน้ อยูกับปริมาณรังสี อาการที่มักเกิดขึน้ คือ ออนเพลีย เปนสีแดง
บริเวณผิวหนังที่ฉาย เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน จํานวนเม็ดเลือดขาวลดลง
- เคมีบาํ บัด ผลขางเคียงขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของยาที่ใช มีอาการติดเชื้อได
งาย มีรอยช้ําหรือเลือดออกงายและออนเพลีย มีอาการคลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ยาเคมีบางชนิด
ทําใหผมรวง
- การรักษาดวยใหฮอรโมน กอใหเกิดผลขางเคียง เชน คลื่นไส อาเจียน มีอาการ
บวม น้ําหนักเพิ่ม
1.4 จิตวิทยาผูป วยมะเร็ง ที่สงผลตอความตองการบําบัดดวยหลักทางพุทธศาสนาและ
สมาธิ
จากการศึกษามีการพัฒนาความคิดและจิตวิทยาของผูปวยเปนระยะ หลังจากรับรูวาเปน
มะเร็ง โดยสามารถสรุปออกเปน 5 ระยะ ไดดังตอไปนี้
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ระยะที่ 1 การหลีกเลี่ยงไมยอมรับความจริง (Denial and losolation)
ระยะที่ 2 ความโกรธ (Anger)
ระยะที่ 3 การตอรอง (Bargaining)
ระยะที่ 4 ความซึมเศรา (Depression)
ระยะที่ 5 การยอมรับ (Acceptance)
1.5 ความปวดในผูป วยมะเร็ง
ความปวดที่เกิดขึ้นมีความเกีย่ วพันระหวางกาย จิต ใหเกิดความไมสุขสบาย
เหนื่อยลา วิตกกังวล ซึมเศรา เบื่ออาหาร นอนไมหลับ และทุกขทรมาน ทําใหคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยลดลง
ลักษณะของความเจ็บปวดในผูปวยมะเร็ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการดําเนินของ
โรคออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะแรก (Early stage) เปนความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน ระยะเวลาสั้น
สาเหตุเกิดจากความไมสุขสบายภายหลังการผาตัดหรือการวินิจฉัยโรค หรือการรักษามะเร็งใน
ระยะแรก ผูปว ยจะมีความเครียด และความวิตกกังวลสูงวาผูปวยที่มารับการผาตัดทั่วไป ความ
เจ็บปวดจะลดลงภายหลังการผาตัด 3 วัน และในที่สุดก็จะบรรเทาลง
ระยะกลาง (Intermediate stage) เปนความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากการหดรั้งของ
แผลเปนและประสาทหลังการผาตัด หรือการกลับเปนอีกของมะเร็ง และมีการแพรกระจายไปยัง
อวัยวะอื่น รวมทั้งความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากความวิตกกังวล และความไมสุขสบายจากการ
วินิจฉัยโรค
ระยะสุดทาย (Late stage) เปนความเจ็บปวดที่เกิดขึน้ ในระยะสุดทายของ
โรคมะเร็ง ซึ่งในระยะนี้ยากตอการรักษาใหหายขาดได ผูปวยจะมีอาการออนเพลียมาก และเมื่อรู
ความจริงวา ความตายใกลจะมาถึงแลว จะเกิดความวิตกกังวลและซึมเศรามากขึ้น ลักษณะความ
เจ็บปวดจะคงที่ ไมเปลี่ยนแปลง และไมลดลง จะปวดอยูตลอดเวลา มีผลตอการรับประทานอาหาร
การนอนหลับพักผอน การทํากิจกรรมและความรื่นรมยตา งๆ ในชีวิตลดลง ทําใหผูปว ยรูสึกทุกข
ทรมานมากทั้งดานรางกายและจิตใจ การรักษาในระยะนีเ้ พียงแตจะชวยบรรเทาหรือลดอาการ
เจ็บปวดลงเทานั้น ดวยการใหยาระงับประสาท การใหยาแกปวด เปนตน1
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความปวดทางกายของผูปวยมะเร็งในโครงการ อโรคยศาล จ. สกลนคร
ตารางที่ 1 สรุปขอมูลจํานวนรอยละของสาเหตุที่มาจากความเจ็บปวดทางรางกายจากมะเร็ง
อาการและกิจกรรมที่สงเสริมใหความปวดของผูป วย
การเคลื่อนไหว
อาการที่กอใหเกิดความไมสขุ สบายจากผลขางเดียงจากโรค เชน ทองผูก
ไอ เปนตน
การรับประทานอาหารที่อุนหรือรสจัด
การรับประทานอาหาร
หลังรับประทานอาหารอิ่ม
จากอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
จากการนอนหงายนานๆ
ความเครียด
จากเวลากลางคืน
ขณะขับถาย
ขณะพูด
การอาการนอนไมหลับ
การทําแผล
ยากระตุน เม็ดเลือด
ความหิว

จํานวน
32
17

รอยละ
30.77
16.35

6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

5.77
3.85
3.85
3.85
2.88
2.88
2.88
1.92
1.92
1.92
0.96
0.96
0.96

ผลสรุปจากสถิติทําใหผูศึกษามุงความสําคัญกับความปวดที่เกิดจากสาเหตุหลักใหญๆ
คือ การเคลื่อนไหว รอยละ 30.77 และผลขางเคียงจากโรค รอยละ 16.35
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาผูปวยมะเร็งดวยธรรมะผสมผสานแพทยทางเลือก แบบองครวม
2.1 หลักการสรางเสริมสุขภาพของแพทยทางเลือกแบบองครวม
วิธีการบริการดานสาธารณสุขสรางเสริมสุขภาพแบบองครวมประกอบดวยมิติ
ทาง กาย ใจ จิตวิญญาณ และ สังคม

10

2.1.1 มิติทางกาย
ใชหลักการแพทยทางเลือกและธรรมชาติบําบัด เชน การบริหารกาย การใช
สมุนไพร การฝงเข็ม กดจุด ลางพิษ โยคะ ไทเกก ฯลฯ ผสมผสานกับวิธีทางการแพทยแผนปจจุบัน
ในการวิเคราะหผลทะเบียนประวัติการรักษาหนังสือสงตัว ผลอุลตราซาวน ผลสแกนคอมพิวเตอร
ผลเลือด ผลตรวจชิ้นเนื้อ
2.1.2 มิติทางใจ
ใชหลักพระพุทธศาสนามาบําบัดโดยใชการทําสมาธิ สวดมนต นั่งสมาธิ
เดินจงกรมควบคูกับการใชธรรมชาติบําบัด คลี่คลายความเครียด ความกังวล และยอมรับความจริง
และอยูรวมกับโรคไดอยางเปนสุข
2.1.3 มิติทางจิตวิญญาณ
ใหผูปวยยึดหลักธรรม ทําใหผูปวยไมหวาดกลัว มีจิตสงบ สามารถเผชิญ
ความตายไดอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2.1.4 มิติทางสังคม
มิติทางสังคมใหครอบครัวผูปวยมีสวนรวมรับรูในการบําบัดรักษา และพัก
อยู กั บ ผู ป ว ยในวั ด คํ า ประมง ทํ า ให ผู ป ว ยรู สึ ก อบอุ น ใจ สร า งความรู สึ ก ที่ ดี กั บ ครอบครั ว
นอกจากนั้น ยังมีอาสาสมัคร มูลนิธิ และองคกรเอกชนตางๆ ใหความรวมมือเปนอยางดี
2.2 หลักการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งแบบองครวม
วิธีการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง สามารถแยกประเด็นการดูแลที่สําคัญ แบงเปน
3 กลุม ในการดูแลรักษาจิตใจ ตามระยะลุกลามของโรค ดังนี้
2.2.1 ผูปวยระยะสุดทาย - เนนการฟนฟูสภาพจิตใจเพื่อใหยอมรับความ จริงได
และเตรียมตัวสิ้นลมอยางมีความสุขและสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2.2.2 ผูปวยระยะลุกลาม - เนนการฟนฟูสภาพทั้งกาย และจิตโดยเฉพาะ ดานจิตใจ
ใชธรรมะบําบัดรวมกับการแพทยแผนไทย จีน เพื่อยับยั้งการ ลุกลามของโรค
2.2.3 ผูปวยระยะเริ่มตน - ใชวิธีสมาธิบําบัด รวมกับธรรมชาติบําบัดใหผูปวยฝก
เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง ถาอาการไมมากมี โอกาสหายขาดได
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3. วิธีการบําบัดแบบองครวมและการประเมินผลการรักษาโดยใชสมาธิบําบัดกับผูปว ยมะเร็ง
รายงานนี้เปนผลการศึกษาโดยนําสมาธิบําบัดประยุกตใชทางการพยาบาลดูแลผูปวย
มะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัด และการแพทยทางเลือก
รศ. ดร.อาภรณ เชื้อประไพศิลป กลาวถึงหลักการใชสมาธิบําบัดในทางการพยาบาล
แบบองครวมไวในงานวิจัยการรักษาผูปวยมะเร็ง ดังนี้
หลักการใชสมาธิบําบัดในทางการพยาบาลแบบองครวม
- คน เปนหนวยชีวิตที่มีพลังงาน มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ยืดหยุนอยูเสมอและ
เปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (สิ่งแวดลอมและจักรวาล)
- สุขภาพเกิดจากความสมดุลของกาย จิต จิตวิญญาณ และสิ่งแวดลอม
- การสูญเสียความสมดุลและความเคลื่อนไหว ยืดหยุน ทําใหสุขภาพไมดี
- สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของบุคคลมีการแลกเปลี่ยนพลังอยูเสมอ
- การพยาบาลด ว ยสมาธิ ส ามารถปรั บ ระบบการทํ า งานในร า งกายของคน คนกั บ
สิ่งแวดลอมและจักรวาลใหอยูในภาวะสมดุลได2

ภาพที่ 1 แสดงการสรางดุลยภาพของรางกายที่เกิดจากของธรรมชาติในตัวและนอกตัว
การประยุกตใชสมาธิบําบัดในทางการพยาบาล
ใชสมาธิในการประสานกายและจิต ใหกายและจิตเปนหนึ่งเดียว ใชจิตที่เปนสมาธิ
เยียวยา สามารถ ใชผสมผสานการรักษาในกรณีที่ผูรับปวยรูสึกสับสน วุนวาย ตื่นตระหนก เครียด
กังวล กลัว ปวด นอนไมหลับ คลื่นไส อาเจียนจากการใหเคมีบําบัด เตรียมผูรับบริการกอนผาตัด
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ทําหัตถการตางๆ กอนหยาเครื่องชวยหายใจ ฯลฯ โดยทั่วไปใชไดทุกกรณี ไมวาจะเปนการสงเสริม
สุขภาพ เพื่อใหการปรับตัวของรางกายใหเกิดความสมดุลของกาย-จิต-สังคม-จิตวิญญาณ
ขั้นตอนการใชสมาธิบําบัดทางการพยาบาล มีดังนีค้ ือ
(1) สรางสัมพันธภาพแบบดุลยภาพ
การสรางสัมพันธภาพแบบดุลยภาพเปนการใชความเมตตา เอื้ออาทร และความรู
ทางการพยาบาล เพื่อสรางความเชื่อทางจิตวิญญาณ สรางมั่นใจ กอใหเกิดกําลังใจในผูปวย
(2) สํารวม กาย วาจา ใจ
เปนหลักการที่ใชการกําหนดจิต ควบคุมรางกายใหผอนคลาย มีทาทางที่เปยมดวย
จิตใจ ชวยเหลือสงผลใหการปฏิบัติตอผูปวยเปนไปไดดี
(3) ปรับจิตใหตั้งมั่นเปนธรรมชาติ
การปรับจิตเปนหลักการทําจิตใหเปนสมาธิ เกิดความสงบและจิตนี้ยังสงผลถึงการ
เยียวยาใหผูปวยไดดวย โดยสามารถหัดทําดวยการใชมือประกบกันและแยกหางกันเคลื่อนเขาออก
เพื่อตั้งสติ หลักการเดียวกับการทําสมาธิ
(4) ตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนาขอพลัง
เปนหลักการใชจิตจินตนาการถึงพลังของคุณความดี บุญที่สะสมมา เพื่อขอพลัง
ในการเยี่ยวยาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ

ภาพที่ 2 ทาทางการตั้งจิตอธิฐาน
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(5) ขอขมาเจากรรมนายเวร

ภาพที่ 3 ทาทางในการขอขมาเจากรรมนายเวร
(6) สัมผัสเยียวยา
ใชมือสัมผัสผูปวย เพื่อสงผานพลังแหงความรัก เมตตา อาจเปนการสัมผัสมือหรือ
บีบมือเบาๆ

ภาพที่ 4 ทาทางในการสัมผัสเยียวยาชวยใหผอนคลาย
(7) ผอนคลาย
หลังจากใชการสัมผัสแลวใหทําการผอนคลายดวยการใชมือลูบผานรางกาย เปน
การสรางความรูสึกผอนคลายไดเปนอยางดี

ภาพที่ 5 ขั้นตอนในการชวยใหผูปวยผอนคลาย
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(8) กําหนดสติ ทําสมาธิ
ใหผูปวยลองทําสมาธิโดยการกําหนดลมหายใจ หรือนับเลขตามลมหายใจก็ได
สามารถทําไดทั้งทานอนหรือนั่งก็ได

ภาพที่ 6 การตั้งสติ และใชสมาธิบําบัด
(9) แผเมตตา
ขั้นสุดทายของการบําบัด คือ การแผเมตตาจิตแกเจากรรมนายเวรเพื่อสรางกําลังใจ
และความเชื่อใหตัวเอง

ภาพที่ 7 การแผเมตตา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดสมาธิในผูปวย
- สภาพจิตที่ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
- ใจที่สงบตัดจากความโลภ โกรธ หลง อิจฉา ริษยา อาฆาต พยาบาท ยึดมั่น ถือมั่น วิตก
กังวล
- ความเชื่อ ความศรัทธา
- ความเพียรทําอยางตอเนื่อง ใหเปนกิจวัตรประจําวัน
- บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่สงบ2
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สรุปผลวิจัยของการนําสมาธิบําบัดประยุกตใชทางการพยาบาลดูแลผูปวยมะเร็งที่ไดรับ
เคมีบําบัด และการแพทยทางเลือก ของ รศ.ดร.อาภรณ เชื้อประไพศิลป (2549) พบวาผลจาการทํา
สมาธิมีผลตอผูปวยดังนี้
- ลดอัตราการเผาผลาญพลังงานในรางกาย
- ลดความเครียด ลดความดันโลหิต ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด
- ชวยใหระบบรางกายทํางานอยางสมดุลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- แกภาวะวิตกกังวล หลับงายขึ้น และลดอาการเจ็บปวด เนื่องจากการหลั่งของสารเอ็น
โดรฟนส
- สงผลในการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว จึงเพิ่มภูมิตานทานใหรางกาย

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบพลังงานความรอนของผูปวยกอนและหลังจากทําสมาธิ แสดงถึง
อุณหภูมิ รางกายที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอการทํางานของรางกายทีด่ ีขึ้น

ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบคลืน่ สมองที่เกิดขึ้นกอนและหลังจากทําสมาธิ สงผลดีตอระบบ
การทํางานของการหลั่งเอนโดรฟนส และฮอรโมนตางๆ สงผลตอการทํางานของระบบภูมิตานทาน
ความเครียด ความดัน คอเลสตอรอลของผูปวย
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ขอมูลสนับสนุนผลการรักษาดวยแพทยทางเลือกและสมาธิบําบัดในผูป ว ยมะเร็ง
จากผลงานวิจัย ศึกษาอัตราการประคองอาการของโรคในผูปวยมะเร็งประเภท
ตางๆในระยะเวลา 5 ป ใน อโรคยศาล วัดคําประมงโดย น.พ. ศิริโรจน กิตติสารพงษ (2550: 20 –
25) พบวาผูปวยที่รับการบําบัดดวยสมาธิและรักษาดวยแพทยทางเลือกใหมอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 10 กราฟแสดงอัตราการอยูร อดของผูปวยมะเร็ง ระหวางป 2516-2540
ผลจากการวิจัยสาเหตุที่การทําสมาธิชวยลดอัตราการเจริญเติบโตของโรคมะเร็งไดโดย
มีเหตุผลทางการแพทยมารองรับ ดังนี้
1. การฝกสมาธิบําบัด ชวยในการหลั่งเอ็นโดรฟนสชวยปรับสมดุลรางกาย และชวย
ดานจิตใจจึงมีผลตอเพิ่มภูมิตานทานโรคที่ดี
2. การเดินจงกลมเปนการออกกําลังอยางเบาๆที่เหมาะกับผูปวยเปนการเพิ่มออกซิเจน
ทําใหรางกายเผาผลาญพลังงานไดอยางสมบรูณ
3. การสวดมนต เปนลักษณะของการสรางคลื่นเสียงชวยปรับการเรียงโมเลกุลของน้ํา
ในรางกายใหเกิดความสมดุล และการสวดเปนเปนการเหนี่ยวนําจิตที่ลดความคิดฟุงซานและมีผล
ทางความเชื่อเรื่องบุญทําใหสุขภาพจิตดีตามไปดวย

4. วิเคราะหเลือกแนวทางในการทําสมาธิแบบตางๆ ที่เหมาะกับผูปวย โดยอาศัยลักษณะของกลุม
ผูปวยในระยะตางๆในการเลือกใชวิธีการปฎิบัติ
4.1 สมาธิในทานั่งขัดสมาธิ
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นั่งขัดสมาธิใชลักษณะการนั่งตามแบบพระพุทธรูป เอาขาขวาทับขาซาย มือขวา
ทับมือซาย วางมือทั้งสองไวบนตัก ตั้งกายตรง อยากมนักเงยนัก อยาใหเอียงซายเอียงขวาจนผิด
ธรรมดา ไมกดหรือเกร็งอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง อันเปนการบังคับกายใหลําบาก ปลอยวางอวัยวะ
ทุกสวนไวตามปกติ ระลึก พุทโธ ธัมโม สังโฆ 3 ครั้ง ระหวางปฏิบัติอยาใหจิตเผลอตัวไปสูอารมณ
อื่น ระหวางจิต สติกับคําบริกรรมมีความกลมกลืนกัน ผลคือความสงบเย็นใจ

ภาพที่ 11 แสดงทานั่งสมาธิ
จากการศึกษาความเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูปวยแลวพบวาตอบการรักษาเรือ่ ง
สมาธิเปนหลักโดยใชสภาพรางกายในการนั่งเปนเวลานานจึงปวดเมื่อยไดงาย จําเปนตองมีเบาะ
และพนักผิงชวยในผูปวยที่ไมแข็งแรง
เหมาะกับกลุมที่เปนระยะเริม่ ตนหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรุกรามของโรค เนื่องจาก
เปนทานั่งที่ไมสบายนักจึงไมในผูปวยมะเร็งที่เริ่มแสดงอาการ
4.2 สมาธิในทายืน
วิธียืน ใหยืนทาสงบ สายตาทอดลง โดยยืนตัวตรง เอามือซายวางลงบนหนาทอง
แลวเอามือขวาทับลงบนมือซาย แลวเริ่มกําหนดลมหายใจเขาออก เมื่อหายใจเขา ภาวนาวา พุท เมื่อ
หายใจออกภาวนาวา โธ และภาวนาวา พุท-โธ, พุท-โธ เรื่อยไป
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ภาพที่ 12 แสดงอิริยาบถยืนทําสมาธิ
จากการศึกษาความเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูปวยแลว พบวาเหมาะกับกลุมที่เปน
ระยะเริ่มตนจนถึงที่ระยะที่1 เนื่องจากทายืนจะทําไดงายกวาการนั่งขัดสมาธิแตก็มีขอจํากัดเรื่องตอง
ใชสภาพรางกายที่แข็งแรงมากขึ้นดวยการยืนนิ่งๆเปนเวลานานๆ จึงเหมาะกับผูปวยที่ไมสะดวกนั่ง
4.3 สมาธิในทาเดิน (เดินจงกรม)
พระอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน กลาวถึงสมาธิในทาเดินในหนังสือ
ปฏิปทานของพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถร ไววา วิธีเดิน เริ่มดวยการยืนทา
สงบกอน กาวเทาซายไปขางหนานิดหนึ่ง มือซายเอาวางบนหนาทอง แลวเอามือขวาทับลงบนมือ
ซาย เดินทอดสายตาลงไปขางหนาประมาณ 1 วา กาวไปแตพอดี คือ อยาใหชานัก อยาใหเร็วนัก
อยาใหยาวนัก อยาใหสั้นนัก กาวเทาขวาไปกอนพรอมกับภาวนาวา พุท แลวกาวเทาซายไปพรอม
กับภาวนาวา โธ โดยสงใจไปกําหนดอยูที่การกาวของขาหรือที่เหยียบลงกับพื้นแลว เดินภาวนาวา
"พุท-โธ, พุท-โธ, พุท-โธ" เรื่อยไป ตามความตองการ ระยะทางที่นิยมปฏิบัติอยูที่ประมาณ 25-30
กาว

19

ภาพที่ 13 แสดงอิริยาบถเดินจงกรม
จากการศึกษาความเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูปวยแลว พบวาเหมาะกับกลุมที่เปน
ระยะเริ่มตนและญาติผูปวย เนื่องจากการเดินเปนทาที่ทําไดลําบากในผูปว ยบางกลุมที่มีความ
เจ็บปวดของรางกายจากการเคลื่อนไหว แตทานี้จะไดผลดีในแงของการไดออกแรงเบาเพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในรางกายทําใหแข็งแรงขึ้น
4.4 สมาธิในทานอน
นอนดวยอาการสงบในทาสีหไสยาสน คือ นอนตะแคงขวา มือขวาวางไวขางแกม มือ
ซายวางราบไปตามตัว ขาซายทับขาขวาใหพอเหมาะพอดี แลวกําหนดลมหายใจเขาออกที่ปลายจมูก
หรือ ตามแตถนัด เมื่อหายใจเขา ภาวนาวา พุท เมื่อหายใจออกภาวนาวา โธ

ภาพที่ 14 แสดงอิริยาบถนอนทาสีหไสยาสน
จากการศึกษาความเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูปวยแลว พบวาเหมาะกับกลุมที่เปน
ระยะเริ่มตนจนถึงระยะ4 แตเหมาะกับในระยะ4 ที่สุดเนือ่ งจากมีโอกาสทําไดงายขณะผูปวยนอน
พัก และกลุมนีม้ ักเคลื่อนไหวรางกายไดลําบาก
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4.5 สมาธิในทานั่ง
ใชสําหรับผูที่รางกายออนแอ โดยใหนั่งบนเกาอี้เอามือวางบนขาทั้งสองขางหลังตรงพิง
พนัก แลวกําหนดลมหายใจเขาออกที่ปลายจมูก หรือ ตามแตถนัด เมื่อหายใจเขา ภาวนาวา พุท เมื่อ
หายใจออกภาวนาวา โธ

ภาพที่ 15 แสดงทาทางในการทําสมาธิในทานั่ง
จากการศึกษาความเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูปวยแลว พบวาเหมาะกับกลุมที่เปน
ระยะที1่ -3 เนื่องจากทานั่งเปนทาที่สบายสามารถทําไดเปนเวลานานๆ3
4.6 สมาธิดวยการเพงกสิณ
การเพงกสิณ มีอยูทั้งหมด 10 วิธี ดวยกัน แตที่เลือกมาเปนการใชแสงซึ่งสัมพันธ
กับการฝก อาโลโกกสิณ จาก คํากลาวของ ดร. จรูญ วรรณกสิณานนท เรื่อง อาโลโกกสิณใน
หนังสือการเพงกสิณวา ใหหาแสงสวางที่ลอดมาตามชองฝาหรือชองหลังคา หรือเจาะเสื่อลําแพน
หรือแผนหนังชองเทา 1 คืบ 4 นิ้ว มองแสงสลับไปมากับการลืมตาหลับตาสรางนิมิตประมาณ 1015 วินาที (ไมควรเกิน1นาที) และจําภาพใหดี แลวหลับตาลง โดยกําหนดภาพกสิณไวในใจ ภาวนา
ชื่อ กสิณ นั้นๆ เมื่อภาพเลือนไปก็ลืมตาดูใหมอีกรอบ แลวหลับตา ทําอยางนี้ไปเรื่อย จนกวาอารมณ
ของใจจะจําภาพกสิณไวได รักษาอารมณใหอยูในขอบเขตของสมาธิ นําจิตเขาสูจิตที่สงบเพื่อชวย
เยียวยาจิตใจใหสงบ สงผลถึงการปรับสมดุลของฮอรโมนในรางกาย4

ภาพที่ 16 แสดงการเพงอาโลโกกสิณ
ที่มา : จรูญ วรรณกสิณานนท, การเพงกสิณ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพทุ ธลีลา, 2549), 53
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จากการศึกษาความเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูปวยแลว พบวาเหมาะกับกลุมที่เปน
ระยะเริ่มตนจนถึงระยะสุดทาย ยกเวนผูมีขอจํากัดทางสายตารวมดวย เนื่องจากเปนการใชสายตา
เพงสามารถฝกอยูในทาไหนก็ไดเหมาะกับผูปวยมะเร็งที่ไมตองการเคลื่นไหวรางกาย
แผนผังสรุปแนวทางการเลือกใชการทําสมาธิกับผูปวยระยะตางๆ ในอิริยบทตางๆกัน
3.สมาธิในทานั่งขัดสมาธิ

4. สมาธิในทานั่ง

ระยะเริ่มตน
2
2. สมาธิในทายืน

ระยะเริ่มตน
1

1.สมาธิในทาเดิน (เดินจงกรม)

ระยะเริ่มตน
0

ระดับของ
ผูปวยใน
โ

ระยะเริ่มตน
3

ระยะเริ่มตน
4

5. สมาธิในทานอน

6. สมาธิดวยการเพงกสิณแสง
อาโลโกกสิณ

ภาพที่ 17 วิเคราะหการทําสมาธิในอิริยาบถตางๆตามความสามารถทางรางกายของผูปวย
โรคมะเร็ง ในระยะตางๆ
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5. แสงกับสภาพแวดลอมภายในเพื่อการสรางสมาธิ
แสงประกอบไปดวยคุณสมบัติ และขอจํากัดตางๆ ในการสรางบรรยากาศรวมทั้งสงผล
ถึงสภาพแวดลอมดวยดังนั้นจึงจําเปนตองทําการศึกษาพฤติกรรมของแสงเพื่อเปนแนวทางในการ
สรางพื้นที่ใหเกิดความสงบเกิดสมาธิเพื่อบําบัดผูปวย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของในการออกแบบ
ดังนี้
5.1 ประเภทของแหลงกําเนิดแสง
มี ค วามสํ า คั ญ ในการศึ ก ษาเรื่ อ งแสงเป น อย า งมาก เนื่ อ งจากมี ค วามสั ม พั น ธ
โดยตรงตอการใหแสง รูปแบบและคุณสมบัติของแสงที่เปลงออกมาจากแหลงกําเนิด ทิศทางของ
แหลงกําเนิด ปริมาณและความเขมแสง มีผลตอปริมาณและคุณภาพของแสงที่จะนํามาใชงาน การ
แบงประเภทของแสงสามารถแบงตามลักษณะของแหลงกําเนิดแสงได 2 ประเภทหลักๆ คือ
5.1.1 แสงธรรมชาติ (Natural Light)
ดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดแสงธรรมชาติที่สามารถเคลื่อนที่ได สงผลตอ
ความรูสึกตางๆ ของมนุษย ทําใหมนุษยรับรูไดถึงกาลเวลาที่แปรเปลี่ยนไป แตแสงจากดวงอาทิตย
มีความแปรปรวนสูง ปริมาณแสงที่มากอาจกอใหเกิดความรอนที่มากเกินความจําเปน ดังนั้น การ
ออกแบบจึงตองเลือกใชและควบคุมแสงใหอยูในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม แสงธรรมชาติ
สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ
ก. แสงตรงจากดวงอาทิตย (Sun Light) เปนแสงที่สองมาจากดวงอาทิตย
โดยตรง มีความสวางสูงหากมากไป อาจทําใหเกิดปญหาแสงบาดตาไดจึงควรเลี่ยงดวยการใชมาน
กรองแสงหรือเงาอาคารบัง
ข. แสงสะทอนจากทองฟา (Sky Light, Day Light) เปนแสงที่เกิดจาก
การสะทอนและกระจายแสงจากกอนเมฆ และอนุภาคในอากาศ เชน ฝุน ควัน และไอน้ํา ทําใหแสง
จากดวงอาทิตยมีความแปรปรวนไปจากแหลงกําเนิดยากตอการควบคุมปริมาณแสง
การที่โลกหมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย ทําใหแสงมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงและทิศทางตามเวลา ในแนวตะวันออกตะวันตก โดยมีลักษณะออมทิศใต
โดยที่ตําแหนงของดวงอาทิตยในแตละสถานที่ จะมีรูปแบบที่ตางกันไปตามละติจูตที่ตางกัน ดัง
แสดงไดตามภาพดานลาง โดยการคํานวณจากโปรแกรม ซัลทูล ซึ่งมีผลกับ แสงสวางในแตละเวลา
ที่สัมพันธกับภายในตัวอาคารเพื่อนํามาใชทําสมาธิดวยการเหงอาโลโก
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ภาพที่ 18 ภาพซายแสดงลักษณะ Sun Chart แสดงมุมของแสงเวลา12.00 น. วันที่1 มิถนุ ายน ใน
กรุงเทพฯ ภาพขวา แสดงองศาของรังสีแสงที่เขาสูตัวอาคารจําลอง (ภาพจากการคํานวณ
ของโปรแกรมซัลทูล)
5.1.2 แสงประดิษฐ (Artificial Light)
ในอดีตนั้นแสงเทีย นเปนแสงประดิษ ฐตามธรรมชาติที่ใ หความสวาง
เพียงชั่วคราวไดถูกนํามาใชทั้งในลักษณะเชิงเทียนและโคมไฟ แสงเทียน มีความเคลื่อนไหวของ
เปลวไฟอยูตลอดเวลาทําใหเกิดแสงสลัวขึ้นในลักษณะเงาทึบและเงาจางกระจายไปอยางไมเปน
ระเบียบ เกิดเปนความงามของบรรยากาศที่แปรไปตามความเคลื่อนไหวของเปลวไฟ แสงสลัว
เชนนี้เปนบรรยากาศที่พบไดมากในงานสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม ปจจุบันมนุษยนิยมใชแสง
ประดิษฐซึ่งอาศัยพลังงานไฟฟา เนื่องจากสามารถกําหนดแสงไดตามตองการ
แต แ สงประดิ ษ ฐ เ ป น แสงที่ ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยและพลั ง งาน อี ก ทั้ ง ยั ง
กอใหเกิดความรูสึกที่ซ้ําซากนาเบื่อ เนื่องจากแสงนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลงดวยอิทธิพลใดๆ ตาม
ธรรมชาติเหมือนกับแสงที่เกิดขึ้นจากดวงอาทิตยจะเห็นไดวางานสถาปตยกรรมที่ใชแสงธรรมชาติ
กับงานสถาปตยกรรมที่ใชแสงประดิษฐนั้นมีความแตกตางกันเปนอยางมากในดานบรรยากาศและ
ความรูสึก เพราะแสงธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงแสงสีของแตละชวงเวลาทําใหเกิดความรูสึก
เชื่อมโยงกับธรรมชาติไดดีกวา จึงเลือกเนนการศึกษาแสงธรรมชาติเปนหลัก
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ภาพที่ 19 แสดงความแตกตางของการสรางแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐจากไฟฟา
ที่มา : Marietta S. Millet, Light revealing Architecture (U.S.A: A Disvision if International
Thomson Publishing Inc., 1996), 49.
5.2 คุณสมบัตขิ องแสง
แสงจะมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น ตามคุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ ที่แ สงส อ งผ า นหรื อ ตก
กระทบ ลักษณะดังกลาวคือคุณสมบัติของแสงที่เกิดขึ้นบนวัสดุตางๆ ในงานสถาปตยกรรม ซึ่ง
ไดแก
5.2.1 การดูดกลืน (Absorption)
การดูดกลืนแสงคือพฤติกรรมที่แสงตกกระทบวัตถุแลวถูกวัตถุดูดกลืน
หายเขาไปในตัวกลาง เชน การฉายแสงลงบนผนังสีแดง แสงสีอื่นๆ จะถูกดูดกลืน ยกเวนสีแดงที่จะ
สะท อ นออกมาสู ด วงตา ทํ า ให เ ห็ น ผนั ง เป น สี แ ดง พลั ง งานที่ ถูก ดู ด กลื น จะเกิ ด การเปลี่ ย นรู ป
โดยทั่วไปแลวจะเปลี่ยนรูปเปนพลังงานความรอน
5.2.2 การสะทอน (Reflection)
การสะทอนแสงคือพฤติกรรมที่แสงตกกระทบวัตถุแลวสะทอนออก โดย
ที่ความถี่ของคลื่นแสงนั้นไมเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการสะทอนแบงออกเปน
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะแสงที่เกิดจากการสะทอนจากวัสดุ
ชนิดวัสดุ

อิฐ

คอนกรีต

ลักษณะการสะทอน
แสง

ผลตอความสวางของ
หอง
ใหบรรยากาศของแสงที่ ใหแสงมืดสลัว
เนื่องจากดูดกลืนแสง
มีความเปนธรรมชาติ
แสงจะทําใหอฐิ เกิดมิติ มาก
ลึกตื้นเกิดความนาสนใจ
ผลของแสงตออารมณ

ใหความรูสึกสงบนาเกรง
ขาม ถามีแสงนอยจะทํา
ใหหองดูมืด มีผิวสัมผัส
ตามการขัดพืน้ ผิว

ใหแสงภายในนอยถึง
สวางปานกลาง หาก
ขัดมันจะมีการ
สะทอนแสงมากขึ้น

แสงภายในสวางปาน
สวางเนื่องจากสีขาว
กลาง ใหความรูสึก โปรง สะทอนแสงไดดี
สวางสบายตอ
ปูนฉาบทาสี

โลหะ

ไม

ทํ า ให เ กิ ด แสงสะท อ น หากมี แ สงจะทํ า ให
คล า ยกระจกเงา เกิ ด มิ ติ หองสวางมีมิติลึกกวา
ของวัสดุ ทําใหเกิดความ ผนังเรียบๆ
น า สนใจ มี ค วามลึ ก ลั บ
ดวยประกายแสงสะทอน
ให บ รรยากาศของแสง ถามีแสงนอยจะทําให
และผิวสัมผัสที่นุมนวลมี หองดูมืดแตขึ้นอยูกับ
การเคลื อ บเงาผิ ว ไม
ความเปนธรรมชาติ
จะมีก ารสะทอนแสง
มากหรื อ สี อ อ นห อ ง
จะสวางขึ้น
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ตารางที่ 2 (ตอ)

กระเบื้องเคลือบ

แสงสะทอน ทําใหเกิด
ความนาสนใจ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการสะทอน
ของตัวเคลือบและสีที่
ใหความรูสึกตางกัน

แสงสะทอนเปนเสน
รอยตอกระเบือ้ ง และ
มิติที่เกิดจากพืน้ ผิว
กระเบื้อง จึงสรางมิติ
แสงเงาและการ
สะทอนไดหลากหลาย

จากตัวอยางวัสดุที่มีความหลากหลายนี้ จะเห็นไดวาวัสดุที่แตกตางกันจะมีลักษณะของ
การสะทอนแสงที่แตกตางกันออกไป สงผลตอบรรยากาศของสถานที่และการรับรูทางดาน
ความรูสึกของผูที่อยูอาศัยดวย ซึ่งนอกจากลักษณะของพืน้ ผิวที่แตกตางกันแลว ลักษณะสีของวัสดุ
ที่แตกตางยังมีตอการสะทอนและดูดซับแสงที่ตางกัน ซึ่งสงผลทางดานความรูสึกทีต่ างกันไดอีก
ดวย อยางเชน วัสดุที่มีสีสวางและวัสดุที่มสี ีมืด จะทําใหลักษณะของการสะทอนแสงมากนอย
ตางกัน เปนตน เพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมภายในเพื่อการสรางความสงบ เพื่อการทําสมาธิ
5.2.3 การสองผาน (Transmission)
การสองผานของแสงคือพฤติกรรมที่แสงตกกระทบดานหนึ่งของวัตถุ
แลว ทะลุผา นไปยังอีก ดานหนึ่ ง จะเกิ ด ขึ้นเฉพาะกับตัวกลางที่ยอมใหแสงผานได เมื่อแสงตก
กระทบวัตถุ ลักษณะและคุณสมบัติของตัวกลางจะทําใหแสงสองผานไปสูอีกดานของวัตถุใน
ลักษณะที่แตกตางกัน
5.2.3.1 การสองผานตัวกลางโปรงใส (Transparent Medium)
แสงจะเกิดการหักเห (Refracted) หรือเปลี่ยนทิศทาง โดยขึ้นอยูกับคุณสมบัติ เชน
ลักษณะพื้นผิว ความหนา รูปทรง คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุ ฯลฯ แสงที่ผานตัวกลางชนิดนี้จะมี
ลักษณะเปนลําแสงเชนเดิม ตัวกลางชนิดนี้จะมีความใส สามารถมองผานไปยังอีกดานแลวเห็นภาพ
ไดชัดเจน ตัวอยางลักษณะการสองผานของแสงในวัสดุโปรงใส เชน น้ํา หรือ Glass Block แสงที่
สองผานวัสดุจะมีความเปลี่ยนแปลงทิศทางไมแนนอน และใหแสงในลักษณะกระจัดกระจาย
(Scatter wide)
5.2.3.2 การสองผานตัวกลางโปรงแสง (Translucent Medium)
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แสงจะเกิดการกระจายตัวออกเมื่อแสงผานวัตถุโปรงแสง เปนการสองผานแบบกระจาย
(Diffuse Transmission) ตัวกลางจะมีลักษณะที่ยอมใหแสงผาน แตจะไมสามารถมองผานไปยังอีก
ดาน หรือทําใหไมสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจน
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะการสะทอนและการสองผานของแสง
คุณสมบัตขิ องแสง
การสะทอน
(Reflection)

ลักษณะและทิศทาง

ลักษณะวัสดุ
วัสดุทึบแสงผิวเรียบขัด
มัน เชน โลหะผิวเรียบ
กระจกเงา Curtain Wall
หินขัด
วัสดุทึบแสงผิวไมเรียบ
เชนวัสดุผวิ ไมเรียบ
สม่ําเสมอหรือผิวดาน
เชน ปูนฉาบขรุขระ ไม
วัสดุผิวขรุขระไมเรียบ
สม่ําเสมอ เชนพื้น หิน
ขรุขระ

วัสดุที่มีคุณสมบัติ
ผสมผสานกันระหวาง
การสะทอนแบบเสมือน
กระจกเงา กับการ
สะทอนแบบกระจัด
กระจาย

ภาพตัวอยางวัสดุ
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ตารางที่ 3 (ตอ)
คุณสมบัตขิ องแสง ลักษณะและทิศทาง
การสองผาน
(Transmission)

ลักษณะวัสดุ
วัสดุโปรงใส
เชน กระจกใส
พลาสติกใส

ภาพตัวอยางวัสดุ

วัสดุโปรงแสง
เชน กระจกฝา
บานเลื่อนโชจิ
ของญี่ปุน
ผามาน
วัสดุโปรงแสง
หรือใสที่มีพื้นผิว
ขรุขระ เชน น้าํ
Glass block
กระจกผิวสม
5.2.4 การเกิดเงา (Shadow)
เงาคื อ อาณาเขตหลั ง วั ต ถุ ซึ่ ง แสงที่ ฉ ายไปกระทบวั ต ถุ นั้ น ไม ส ามารถ
เดินทางไปถึงหรือไปถึงเพียงบางสวน เงาจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีองคประกอบตางๆ คือ แสงวัตถุ และ
ฉาก เมื่อแสงตกกระทบวัตถุใดๆ เงาที่เกิดขึ้นจะมี 2 ลักษณะคือ
5.2.4.1 เงาบนวัตถุ (Attached Shadow) คือเงาที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิววัตถุ
ดา นตรงข า มกั บทิ ศ ทางที่ รั บ แสงโดยตรงเงาที่ เ กิด ขึ้ น จะมีน้ํ าหนั ก ไลจ ากสว า งไปมืด ลัก ษณะ
ดังกลาวทําใหรับรูไดถึงลักษณะของมุมหรือขอบของวัตถุที่เกิดขึ้น ซึ่งการไลน้ําหนักของเงาบน
วัตถุจะมีความแตกตางของน้ําหนักเพียงเล็กนอย โดยตาของเราสามารถรับรูได
5.2.4.2 เงาที่ทอดผานวัตถุ (Cast Shadow) คือเงาของวัตถุที่ตกกระทบ
บนอีกพื้นผิวหนึ่งที่ทําหนาที่เปนฉาก ที่อยูดานตรงขามกับดานที่รับแสง ความแตกตางของเงา
ภายในและความสวางภายนอก ทําใหเรารับรูไดถึงระยะลึกตื้นของวัตถุ ซึ่งตาเราสามารถแยกแยะ
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ความแตกตางนี้ไดดวยลักษณะของขอบของเงา เงาที่ทอดผานวัตถุ สามารถแบงตามลักษณะของ
แสงได 2 แบบคือ
ก. เงามื ด เป น เงาส ว นที่ แ สงมาไม ถึ ง เกิ ด จากแสงในลั ก ษณะของแสงตรง จาก
แหลงกําเนิดแสง
ข. เงามัว เปนเงาที่แสงบางสวนสองถึงได อันเนื่องมาจากแสงที่เกิดจากการสะทอน
หรือสองผานวัตถุ

ภาพที่ 20 แสดงลักษณะของเงาบนวัตถุ (Attached Shadow) และเงาที่ทอดผานวัตถุ (Cast Shadow)
ที่มา : Lou Michel, Light : the Shape of Space, (New York : John Willey & Sons . inc , 1995), 39.
การเชื่อมโยงแสงและเงาที่เกิดขึ้นในพื้นที่วางเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความนาสนใจใน
การออกแบบสถาปตยกรรม เมื่อแสงตกกระทบวัตถุรูปทรงใดๆ เงาที่เกิดขึ้น จะแสดงถึงรูปรางของ
วัตถุนั้นๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของแสงในแตละเวลา ในพื้นที่วางหนึ่งๆ เงาที่เกิดขึ้น
สามารถกําหนดพื้นที่การใชงานในแตละชวงเวลาได

ภาพที่ 21 แสดงการเกิดเงาทีท่ อดผานวัตถุ (Cast Shadow)
ที่มา : Lou Michel, Light : the Shape of Space, (New York : John Willey & Sons. inc, 1995) , 16.
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5.2.5 อุณหภูมิสี (Color Temperature)
อุณหภูมิสีมีผลตออารมณ ความรูสึก และบรรยากาศของหองตามลักษณะ
ดังตัวอยางตอไปนี้
5.2.5.1 แสงสีอบอุน (Warm Color Light)
ไดแกแสงสีในโทนรอน เชน สีเหลือง สม แดง แสงสีดังกลาวจะ
ทําใหวัตถุสีสมหรือแดง ดูสด และสวย แตวัตถุสีน้ําเงินจะดูทึมๆ สวนวัตถุสีเหลืองออน สีขาว สี
เขียวดูกลางๆ สีในโทนนี้จะใหความรูสึกสนุกสนาน รางเริง อบอุนกับคนสวนใหญ
5.2.5.2 แสงสีเย็น (Cool Color Light)
ไดแกแสงสีในโทนเย็น เชน สีฟา สีเขียว สีน้ําเงิน แสงสีดังกลาว
จะทําใหวัตถุสีน้ําเงิน ดูสดและสวย แตวัตถุสีแดงและสมจะดูทึมๆ สวนวัตถุ สีขาว สีเขียวดูกลางๆ
สีในโทนนี้จะใหความรูสึกสงบ เงียบขรึมเปนทางการกับคนสวนใหญ
5.2.5.3 แสงสีขาว (White Light)
เปนแสงสีขาวเชนเดียวกับสีของแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย
แสงสีขาวจะทําใหวัตถุสีตางๆ ดูกลางๆ สามารถเห็นสีจริงของวัตถุไดชัดเจนมากที่สุด

Warm Color Light

Cool Color Light

ภาพที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบสีของแสง ที่มีผลตออารมณความรูสึก
ที่มา : Lou Michel, Light : the Shape of Space, (New York : John Willey & Sons . inc, 1995), 85
5.2.6 มุมของรังสีของแสงและการกระทบวัตถุ
ลักษณะความแตกตางของแสงที่เกิดขึ้นแตกตางกันในแตละพื้นที่ของ
โลก เกิดจากลักษณะของรังสีของแสงที่กระทํากับพื้นผิวโลกทํามุมที่แตกตางกัน รังสีของแสงที่ทํา
มุมนอยๆ กับพื้นผิวโลกจะมีแสงสวางนอยกวารังสีของแสงสองลงมาตั้งฉากกับพื้นผิวโลก
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แสงตั้งฉากกับพื้นผิวโลก แสงที่ทํามุมเอียง30องศาจะมีความสวาง
ครึ่งหนึ่งของแสงตั้งฉาก
ภาพที่ 23 แสดงการกระทําของรังสีแสงบนพื้นผิวโลก
ที่มา :Dj, Climate and Environmental [online], Accessed 30 January 2008 . Available from
www.Dj/Teacheing and research/Climate and environment.htm
5.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบแสง
5.3.1 มุมของสายตา
สายตามีความสามารถในการเห็นภาพและแสงในมุมที่จํากัด โดย
แตละมุมมองของสายตาจะมีความสามารถในการรับภาพ และความสวางที่แตกตางกัน สรุปไดวา
มุมมองที่อยูในระดับสายตา จะมีความสําคัญมากในการออกแบบโดยใชแสง

ภาพที่ 24 แสดงระดับความจาที่สายตายอมรับไดในมุมมองที่แตกตางกัน
ที่มา : สุรีพรรณ สุพรรณสมบูรณ, “อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตอการนําแสงธรรมชาติดานขางเขา
มาใชในอาคาร” (วิทยานิพนธสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 2544), 35
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5.3.2 การสรางความรูสึกดวยแสง
โดยปกติแลวมนุษยจะตอบสนองกับแสงที่มีความตางของแสง
สวางมากๆ ดังนั้นหากกําหนดทิศทาง หรือสรางบรรยากาศที่มีความตางของแสงจะกอใหเกิดการ
นําสายตา เกิดการเพง นําไปสูพื้นที่ที่จะสรางความสงบและสมาธิได ตามแนวคิด เหลานี้
5.3.2.1 การสรางจุดรวมสายตา
การสรางจุดรวมสายตาภายในอาคารดวยแสง เกิดขึ้น
เมื่อสิ่งแวดลอมตางๆ ภายในอาคารถูกควบคุม ซึ่งไมใชแคการเจาะชองเปดเพียงชองเดียวภายใน
ผนัง แตเปนการควบคุมแสงที่อยูใหมืด และเนนแสงที่เปนจุดรวมสายตาใหสวางจา ตัวอยางเชน
การออกแบบแสงใน Church of Light ซึ่งออกแบบโดย Tadao Ando เปนการเนนแสงดวยชองแสง
รูปไมกางเขนที่แคบ ภายในพื้นที่วางที่มีความมืดทึบ แสงที่มีคาความเปรียบตางสูงทําใหเกิดการ
เนนเปนจุดรวมสายตา5

ภาพที่ 25 แสดงแสงกับการสรางจุดรวมสายตา ใน Felix Nussbaum Museum
ที่มา : Ando, Tadao, “Phenomenology of Place” . Art 4D (1999) : 51
5.3.2.2 แสงกับการสรางลวดลาย
แสงและเงา สามารถทําลายการรับรูรูปทรงไดโดยการ
บดบัง (Overlay) ของรูปราง (Figure) ของแสงบนพื้นผิวของอาคาร ตัวอยางเชน ลวดลายของแสงที่
สองผานตะแกรงเหล็กของหนาตางในวิหาร Hagia Sophia ประเทศตุรกี ที่ทอดผานสูผนังหิน
เบื้องหลัง ทําใหลวดลายของผนังคอยๆ เลือนหายไป หรือลวดลายของแสงในโบสถ Juha Leiviska
ประเทศฟนแลนด ซึ่งลักษณะลําแสงที่เกิดเปนแนวเอียงแบบเสนทแยงมุมไดบดบังระนาบตางๆ
ภายในพื้นที่วาง เปนการผสมผสานกันระหวางแสงและรูปทรงดวยการประกอบกันของการทับ
ซอนของแสงและเงาที่เกิดจากแสงที่สองผานคานและโลหะที่แบงชองแสง (Mullions) บริเวณ
เพดาน ทําใหเกิดเปนมานของแสง (Veiled Light ) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา
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ภาพที่ 26 แสดงลวดลายของแสงและเงา ใน Hagia Sophia , Turkey (ภาพซาย) และ Juha
Leiviska, FinLand (ภาพขวา)
ที่มา : Marietta S. Millet, Light revealing Architecture. (U.S.A : A Disvision if International
Thomson Publishing Inc, 1996), 59.
5.3.2.3 การสรางสัญลักษณดวยแสง
การสรางสัญลักษณดวยแสง คือการใชแสงเปนตัวแทน
ของแนวความคิดที่เราตองการสื่อ เชน การสื่อถึงชีวิต ความตาย หรือการสื่อความหมายถึงพระเจา
ลักษณะของแสงเปนสัญลักษณที่ทําใหเราสามารถจดจําสถานที่ เหตุการณ หรือสิ่งสําคัญนั้นๆ ได
ตัวอยางเชน ลักษณะแสงที่สะทอนบนกําแพงสีดํามันวาวของ The Vietnam War Memorial ใน
Washington D.C. ออกแบบโดย Maya Ying Lin จะเห็นไดวาแสงนั้นกลายเปนสวนหนึ่งของ
กําแพงที่สะทอนความหมายของการตายและการจางหายไปตามธรรมชาติของโลก แสงจากทองฟา
สะทอนตนไม และแองน้ําเล็กๆ ลงบนแผนแกรนิตสีดําที่จารึกชื่อของผูตายในสงคราม แสงที่คอยๆ
จางลงเปนตัวแทนหรือสัญลักษณของความตาย โดยสิ่งแวดลอมที่อยูรอบดานที่สะทอนบนแผนหิน
หมายถึงคนสวนหนึ่งที่รอคอยสรรเสริญผูที่ตายในสงคราม

ภาพที่ 27 แสดงการสรางสัญลักษณดว ยแสงใน The Vietnam War Memorial, Washington D.C.
ที่มา : Marietta S. Millet. Light revealing Architecture. (U.S.A : A Disvision if International
Thomson Publishing Inc, 1996), 147.
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5.3.2.4 แสงกับการสรางบรรยากาศความสงบ
แสงสลัว (Half-Light) ซึ่งเปนลักษณะของแสงที่มีความ
สวางไมมากและไมเกิดแสงจา (Glare) นั้น เปนแสงที่สรางบรรยากาศของความสงบภายในสถานที่
โดยลักษณะแสงที่เกิดขึ้นจะสรางความผอนคลายใหกับจิตใจ สรางความรูสึกยินดี เพลิดเพลิน
ให กั บ จิ ต ใจ ด ว ยลั ก ษณะของความนุ ม นวลของแสงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั ว อย า งการใช แ สงสลั ว ในงาน
สถาปตยกรรมไทย พบไดในอาคารทางศาสนา พวกโบสถ วิหาร และบานเรือนไทยสมัยโบราณ จะ
มีการใชแสงธรรมชาติที่นอยและนุมนวล ในโบสถ วิหาร ลักษณะองคประธานสีทองที่ถูกกระทบ
ดวยแสงออนๆ จากภายนอก ประกอบกับแสงเทียนบริเวณแทนบูชาที่พลิ้วไหวไมหยุดนิ่ง ชวยสราง
ความชัดเจนในรูปทรงแสงเงาและลักษณะที่งดงามใหกับองคประธาน พรอมไปกับบรรยากาศของ
ความสงบนาศรัทธา อันจะปลุกจิตสํานึกการรับรูแกผูที่เขามากราบไหวบูชา สวนในบานเรือนไทย
การยอมใหแสงสองผานแตนอยไดสรางบรรยากาศของแสงที่มืดสลัว ทําใหเกิดความรูสึกนิ่งเงียบ
และความสงบไดเปนอยางดี

ภาพที่ 28 แสดงแสงสลัวภายในวัดและบานเรือนไทย แสงภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(ภาพซาย) แสงภายในเรือนไทยลานนา (ภาพขวา)
โบสถหรือวิหารนั้น มีการประดับตกแตงตางๆไมวาจะ
เปนลวดลายลงรักปดทอง ลวดลายที่เสา ฝาผนัง องคประกอบตางๆทั้งสีและแสงเงา ผสมผสาน
กลมกลืนบนความเงียบสงบ จากรูปแบบอาคารและชองเปดที่นอย โดยลักษณะการตกแตง นั่นคือ
เมื่อแสงมากระทบบนเสาที่มีการยอมุม การซอนชั้นของหลังคา หรือฐานที่มีการทําลวดลายในแต
ละชั้น แสงจะทําใหเกิดเงาและสรางมิติลึกตื้นใหกับสถาปตยกรรม อีกทั้งแสงยังเปนตัวสะทอน
องค ป ระกอบต า งๆโดยเฉพาะสี ท องให เ กิ ด ประกายเจิ ด จ า สร า งความรู สึ ก น า ศรั ท ธาในงาน
สถาปตยกรรมแหงศาสนา
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ภาพที่ 29 แสดงแสงภายในศาสนสถานไทย
การสร า งพื้ น ที่ ว า งเพื่ อ ความสงบในการทํ า สมาธิ ใ น
อาคารทางศาสนา สั ง เกตได ว า ช อ งเป ด มี ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งบรรยากาศในพื้ น ที่ ว า งนั้ น
นับตั้งแตสมัยสุโขทัย การใหแสงจะไมอาศัยหนาตางเปดปด แตจะอาศัยชองลมแคบๆ ทั้งนี้หาก
พิจารณาถึงเหตุและผลจากปรัชญาการใชสอยของอาคาร ก็จะทราบวาชองเปดเปนแนวตั้งมีลักษณะ
ไมก วา งมาก ยอมให แสงและลมผา นเขา มาไดพ อเพีย งกั บ ความต อ งการสํ าหรับ หมู สงฆ และ
ขณะเดียวกันก็เปนการตัดความวุนวายไมวาจะเปนทางเสียงและสายตาจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อสมาธิ
ในการทํากิจของสงฆ ในสมัยตอมาอยุธยาตอนตนมีการใชชองปรุและดัดแปลงเพิ่มเติมจากเดิม
ลักษณะชองแสงเชนนี้ทําใหแสงที่เกิดขึ้นคอนขางมืด แสงสลัวที่เกิดขึ้นสรางบรรยากาศใหพื้นที่
วางมีความนาเกรงขาม นาศรัทธา จนกระทั่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย โบสถมิไดมีเพียงกลุมสงฆ
เทานั้น แตยังเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนซึ่งมีสวนสําคัญในการชวยอุปถัมภวัดเขารวมเปนสวน
หนึ่งในพิธีกรรมดวย ดวยเหตุนี้ชองเปดจึงตองมีขนาดใหญขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาการใช
สอยอาคารและกฎวินัยตางๆ ตอมาในสมัยรัตนโกสิณทรชองแสงมีการตกแตงมาขึ้น และมีรูปแบบ
แตกตางกันไป แตถึงแมวาขนาดชองเปดในอยุธยาตอนปลายนี้จะมีขนาดที่ใหญขึ้น แตการควบคุม
แสงที่ผานเขามาภายในวิหารและอุโบสถยังคงมีอยูเพื่อรักษาบรรยากาศใหพื้นที่วางมีความนาเกรง
ขาม นาศรัทธา

ชองแสงสมัยสุโขทัย

ชองแสงสมัยอยุธยาตอนตน ชองแสงสมัยอยุธยาตอนปลาย

ภาพที่ 30 แสดงลักษณะชองแสงในศาสนสถานสมัยตางๆ ของไทย
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5.3.3 เดยไลทแฟคเตอรเมทตอท (Daylight factor Method – D.F.)
Daylight Factor Method หรือ Sky Factor หรือ Split Flux
Method เปนวิธีการคํานวณระดับความสองสวางภายในอาคารที่มีการใชงานอยางแพรหลาย
มากกวา 70 ป (โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษไดมีการกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของและอาศัยการ
คํานวณดวยวิธีนี้) (Waldram 1940 : 86) วิธีเดยไลยแฟกเตอรไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมตอมา
เพื่อการใชงานที่สะดวกขึ้น (Hopkison, Petherbridge, and Longmore 1966 : 135 )
หลักการของเดยไลยแฟกเตอร (Daylight Factor, DF) จะเปน
วิธีการที่กํ าหนดขึ้นจากอัตราสวนเปรีย บเทีย บ ระหว างคาความส องสว างภายในอาคารใน
ระนาบพื้นผิวตอคาความสองสวางภายนอกของอาคาร โดยการคํานวณที่ไดจะมีความสัมพันธ
กับตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตยที่เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา โดยมีสมการมาตรฐานที่
ใชในการคํานวณ ดังนี้
D.F. (%) = คาความสองสวางภายใน (Lux) X 100 %
คาความสวางภายนอก (Lux)
คาเดยไลทแฟคเตอรมีองคประกอบสําคัญที่มีผลตอแสงสวาง
ธรรมชาติ 3 องคประกอบกอบ คือ องคประกอบจากทองฟา องคประกอบภายใน และองคประกอบ
ภายนอก วิ ธี ก ารคํ า นวณหาค า เดย ไ ลท แ ฟคเตอร ดั ง กล า วจะใช ใ นการวิ เ คราะห คุ ณ ภาพของ
แสงอาทิตย (Daylight) ที่มีความแตกตางกันตามลักษณะของทองฟาที่เปลี่ยนแปลงโดยแสง
ภายนอกจะมีคาความสองสวางอยูที่ประมาณ 8,000 – 25,000 Lux ซึ่งจะมีผลตอลักษณะของความ
สวางที่เกิดขึ้นภายใน ดังนั้น คาความสองสวางภายในเพียงอยางเดียวจึงไมสามารถแสดงถึงลักษณะ
ของแสงธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงภายในอาคารได โดยเฉพาะอาคารที่มีลักษณะพื้นที่ขนาดใหญซึ่งจะ
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแสงธรรมชาติ ภ ายนอกค อ นข า งมาก วิ ธี ก ารดั ง กล า วจึ ง ถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ
เปรียบเทียบลักษณะแสงภายนอกและภายในเพื่อใหเห็นถึงลักษณะของความสวางของแสงทีแ่ ทจริง
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ตารางที่ 4 แสดงคาเดยไลทแฟคเตอรสําหรับพื้นที่ใชงานในกิจกรรมตางๆ
การใชงาน

คาเดยไลทแฟคเตอร (%)

- การมอง อานหนังสือภาพ ในเวลาไมนาน อยางการเพงทําสมาธิ

1.5 - 2.5

- การอานหนังสือ หรืองานที่ตองใชสายตาในที่หนึ่งๆในชวง
เวลานานพอสมควร อยางการอานบทสวดมนต
- งานที่ตองการความละเอียดสูง อยางการอานหนังสือตัวเล็ก หรือ
ในการผาตัด

2.5 -4 .0
4.0 – 8.0

ที่มา : B. Stein and J. Reynolds, Mechanical and Electrical Equipment for Building, 11th ed.
(New York : John Wiley & Sons Co., 1998 ) , 197, อางถึงใน สุรีพรรณ สุพรรณสมบูรณ,
“อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตอการนําแสงธรรมชาติดานขางเขามาใชในอาคาร” (วิทยานิพนธ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .2544), 78.
สรุปการออกแบบแสงที่เหมาะสมในการออกแบบ พื้นที่ทาํ สมาธิไดดีควรมี
- คาเดยไลทแฟคเตอรนาจะอยูระหวาง 1.5-4.0 %
- สรางความสงบ บรรยากาศแสงสลัวเพื่อตัดการรบกวนจากสภาพแวดลอมรอบขาง
- มีการสรางจุดนําสายตาดวยแสงที่มีความสวางกวาพื้นทีร่ อบขางเพื่อสรางสมาธิ
- นําเอาประโยชนจากแสงธรรมชาติที่มีคุณสมบัติพิเศษตางๆ ในการสรางความหมาย
เรื่องเวลา สถานที่ และสัญลักษณ เพื่อสงเสริมในการทําสมาธิ
- มีการใชแสงสังเคราะหเขาชวยเพื่อสรางบรรยากาศในเวลาที่ไมมีแสงธรรมชาติที่
เหมาะสม หรือเสริมการสรางบรรยากาศทําสมาธิ
จากเนื้อหาขอมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเรียบเรียง เพื่อใหไดเนื้อหาที่
จะนํามาประยุกตใชในการออกแบบ สถานบําบัดผูปวยมะเร็ง โดยนําแกนหลักของเนื้อหา ในแตละ
หัวขอ สรุปไดดังนี้
ผูปวยโรคมะเร็ง มีลักษณะอาการทางกายและใจที่ตางกันไปตามสาเหตุและระยะของ
โรค โดยสามารถ กําหนดกลุมผูปวยเปนกลุมๆตามอาการขางเคียงของระยะ สงผลถึงความสามารถ
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ในการทําสมาธิและกิจกรรมตางๆในโครงการ โดยสรุปได เปน 5 กลุมคือ ระยะ 0 คือ ไมแสดง
อาการจนถึงเริ่มแสดง ระยะ1 คือ เริ่มแสดงอาการ ระยะ2 คือ ระยะเริ่มลุกลาม ระยะ3 คือ ระยะ
ลุกลามถึงระบบน้ําเหลือง และ ระยะ 4 คือ ระยะสุดทาย ซึ่งมีผลในการออกแบบโปรแกรมการทํา
สมาธิที่ตางกันไป
การใช ส มาธิ บํ า บั ด เป น การผสมผสานร ว มกั บ แนวทางแพทย ท างเลื อ กต า งๆเพื่ อ
สงเสริม กําลังใจ และสงเสริมใหเกิดความสมดุลของระบบรางกายในการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
เตนของหัวใจ การหายใจ ความดัน การไหลเวียนของโลหิต ผอนคลายกลามเนื้อ เรื่องฮอรโมน
ความถี่คลื่นสมอง ลดความเจ็บปวดทั้งกายและใจ สงผลใหไดผลการรักษาที่ดีอยางเห็นไดชัด แต
ตองคํานึงถึงเงื่อนไขทางรางกายของผูปวยประกอบการบําบัดดวยจึงจะเกิดผล
การทําสมาธิดวยการเพงกสิณ อโลโก เปนวิธีการหนึ่งในการทําสมาธิดวยการเพงแสง
เปนเครื่องมือในการกําหนดจิตซึ่งทําไดงาย และเหมาะกับการประยุกตใชในการทําสมาธิใหผูปวย
มะเร็ง แตตองมีการปรับวิธีการสมาธิอื่นๆเพื่อใหเหมาะสมตามความสามารถของผูปวยในระยะ
ตางๆดวย
แสง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละประโยชน ห ลายด า นทั้ ง ความงามและในแง ข องการสร า ง
สภาพแวดล อ มภายในให เ กิ ด สมาธิ ไ ด ง า ย ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งทํ า การศึ ก ษาเงื่ อ นไขของสภาพแสง
ธรรมชาติ ในชวงเวลาตางๆ และสังเคราะหพฤติกรรมของแสงในแงมุมตางๆ เพื่อเปนแนวทางการ
สรางบรรยากาศที่สงเสริมสมาธิใหผูปวย
จึ งสามารถสรุ ปประเด็น ขอมูล ในการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องต างๆ ที่ส ามารถ
เชื่อมโยงสูกระบวนการออกแบบในบทตอไป
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เชิงอรรถทายบทที่ 2
1

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย กองการแพทยทางเลือก, หลากวิธีบําบัดโรค การดูแล
ผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ย [ออนไลน ] ,
เข า ถึ ง เมื่ อ 2 ตุ ล าคม 2550. เข า ถึ ง ได จ าก
www.dtam.moph.go.th/alternative/index.html
2
โครงการเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ โรคมะเร็ ง , การดู แ ลผู ป ว ยโรคมะเร็ ง ที่ บ า น
(กรุงเทพมหานคร:เมดอินโฟ จี. ดี. จํากัด, 2547).
3
จรู ญ วรรณกสิ ณ านนท , การเพ ง กสิ ณ วิ ธี ฝ ก กรรมฐานที่ จิ ต เป น สมาธิ เ ร็ ว
(กรุงเทพมหานคร: พุทธลีลา, 2545).
4
จรูญ วรรณกสิณานนท, กสิณกรรมฐาน (กรุงเทพมหานคร:พุทธลีลา, 2549).
5
ชัยยศ อิษฎวรพันธ, ธรรมชาติ ที่วาง และสถานที่ (กรุงเทพมหานคร: คอรปอเรชั่นโฟร
ดี, 2543).

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เปนการศึกษาหาแนวทางในการนํา ผลจากการทําสมาธิดวยการเพงแสง เพือ่
บําบัดผูปวยมะเร็งดวยสมาธิ มาใชในการออกแบบ สภาพแวดลอมภายในสถานบําบัดผูปวยโดย
การดําเนินการวิจัย จะอยูบนพื้นฐานของขอมูล และความรูจากการทบทวนวรรณกรรมโดยแบง
กระบวนการเปน 2 สวนใหญๆ คือ ภาคกระบวนการศึกษาวิจยั ขอมูลและภาคงานออกแบบ
ดังนี้

แนวทางการวิจัย
ผูปวยมะเร็ง

-อาการของโรคที่สงผลถึงรางกาย
และจิตใจ
-พฤติกรรมของผูปวย
-แนวในการบําบัดผูปวยดวยสมาธิ

สมาธิ

แสง

-วิธีทําสมาธิดวยวิธีการในทาทาง
ตางๆ
-สมาธิที่เหมาะสมกับผูป วยมะเร็ง
-สรุปแนวทางการใชสมาธิบําบัด

-คุณสมบัติของแสงที่สง ผลตอการ
เกิดสมาธิ
-แสงที่สัมพันธกับเวลา และ
พฤติกรรมของผูปวย
-เลือกใชแสงมาสรางบรรยากาศ
สมาธิภายในโครงการ

สถานบําบัด
-รูปแบบการดําเนินงานใน
โครงการ
-วิธีในการรักษาในโครงการ
-สรุปหาแนวทางการใชสมาธิ
บําบัดในโครงการ

สังเคราะหขอมูล
แปรรูปขอมูล
สูงานออกแบบตกแตงภายใน
ภาพที่ 31 ภาพแผนภูมิแสดงกระบวนการศึกษาวิจยั โครงการสูงานออกแบบตกแตงภายใน
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จากกรอบแนวคิดขางตน นําสูการจัดระเบียบวิธีวิจัยใหเหมาะสม โดยไดแบงขั้นตอน
การวิจัยดังนี้
1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
1.1 ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 แนวทางการแปรรูปแนวความคิดสูงานออกแบบ
1.3 ศึกษาภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
1.4 กําหนดพื้นที่ศึกษา
1.5 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
1.6 สรางเครื่องมือในการวิจัย
1.7 เก็บรวบรวมขอมูล
1.8 วิเคราะหขอมูล
1.9 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
1.10 ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการศึกษา
2. เลือกแหลงขอมูลเพื่อทําการศึกษา โดยเลือกบุคคลและสถานที่ที่มีเนื้อหาตาม
ประเด็นขอมูลดังนี้
2.1 แหลงขอมูลเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับการสมาธิบําบัด
2.1.1 จาก พระอาจารย ประพนพัชร เจาอาวาสวัดคําประมง ผูกอตั้ง
โครงการ อโรคยศาล
2.1.2 จาก คณะแพทยและจิตอาสาในโครงการ อโรคยศาล
2.1.3 จากผูปวยและญาติที่เขารับการบําบัดในโครงการ อโรคยศาล
2.1.4 จากทีมงานสถาปนิกที่ออกแบบ ทีมโครงสราง วิศวกรรม งาน
ระบบ และมาตราฐานงานออกแบบทางการแพทย จากทีมแพทย จุฬาฯ ที่รวมออกแบบโครงการ
อโรคยศาล และ อาคารสิทธิธรรมโอสถบําบัด
โดยทําการเขาไปศึกษาถึงสถานที่จริง เก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ และ
ถายภาพ เพื่อใหเขาถึง ความหมาย วิธีการ ขั้นตอน ของการใชสมาธิบําบัดผูปวยมะเร็ง อีกทั้งได
รับรูถึง แนวทางการออกแบบที่ตอบสนองตอกิจกรรมในโครงการ เพื่อหาแนวทางออกแบบ
โปรแกรมสมาธิบําบัดรวมถึงงานตกแตงภายในอยางเหมาะสม
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2.2 การเลือกโครงการเก็บขอมูลเพื่อทําการศึกษากิจกรรมในการบําบัดผูปวย
มะเร็งดวยสมาธิ ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกับการนําสมาธิมารวมในการบําบัด โดยเขาไปศึกษา
เก็บขอมูลจากการสอดถามในสถานที่จริง ดวยการถายภาพ สัมภาษณ และเขารวมกิจกรรมเพื่อให
ทราบถึงแนวทางการบําบัดและหาแนวทางเสนอแนะ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 การเก็บขอมูลขั้นทุติยภูมิ และปฐมภูมิ เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา
และรายงานวิชาการทางการแพทยในการบําบัดผูปวยดวยสมาธิ และเนื่องหาที่เกี่ยวของเพื่อนํามา
วิเคราะหเนื้อหาในขั้นตน เพื่อสรางกรอบและประเด็นในการศึกษา การเลือกพื้นที่ตัวอยางใน
การศึกษาและออกแบบ
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย แบบสํารวจ แบบสอบถาม
และแบบสังเกตการ โดยทําการจดบันทึก
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ใชการสํารวจ ดานสภาพ
ทางกายภาพของพื้นที่และกิจกรรมของคนในโครงการโดยหาประเด็นเรื่องการนําสมาธิมาใช
บําบัดผูปวย ในดานรางกายและจิตใจ

บทที่ 4
ศึกษารายละเอียดภายในโครงการที่เกี่ยวของในการออกแบบ
1. วิเคราะหบริบทและที่ตั้งของโครงการ
1.1 ความเปนมาของโครงการ
“อโรคยศาล” เปนสถานบําบัด ฟนฟู ดูแลรางกาย และจิตวิญญาณของผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย โดยอาศัยการบูรณาการองคความรูดานการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยทางเลือก
รวมกับหลักธรรมบําบัด 1
เริ่มกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2548 พระอาจารยไดดัดแปลงโรงเรือนภายในวัดใหเปนตึก
รักษาพยาบาลเอนกประสงค รับผูปวยได 23 เตียง ซึ่งผูปวยที่มาเขารับการรักษาเหลานี้ สวนใหญเปน
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่สิ้นหวังกับการรักษาโดยแนวทางตางๆ ของแพทยแผนปจจุบัน จึงหันมาพึ่ง
ทานเปนทางสุดทาย โดยลักษณะการดูแลผูปวยนั้นไมไดอยูที่การรักษาโรคใหหายหรือทุเลาลงแตเพียง
อยางเดียว หากอยูที่การตอบสนองและทําความเขาใจกับความตองการของผูปวยดวย วาผูปวยตองการที่
จะมีความสุข แมจะเปนในขณะเจ็บปวย เตรียมพรอมที่จะตาย และถาหากจะตองเสียชีวิตก็ตองจากไป
ดวยความสงบสุข ปจจุบันดําเนินงานสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย2
1.2 ที่ตั้งโครงการ
โครงการ นี้ ตั้งอยู ที่ในสถานบําบัดผูปวยมะเร็ง อโรคยศาลในวัดคําประมง ต.
สวาง อ.พรรณนานิคม จ.สกล บนถนน ทางหลวงหมายเลข 22 ถึงหลักกม.137 เลี้ยวขวา เขาทาง
หลวงหมายเลข 2355 ไปอากาศอํานวย ประมาณ 11 กม. ถึงบานบัวเลี้ยวขวา เขาตามทางลาดยางเขา
ไปอีก 5 กม. จะถึงโครงการ หางจากตัวเมือง สกลนคร ประมาณ 39 กม.
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ภาพที่ 32 แสดงที่ตั้ง และเสนทางการเดินเขาสูโครงการ
1.3 ลักษณะพื้นที่
เปนพื้นที่ราบเรียบเอียงเล็กนอยทางดานตะวันตก มีพื้นที่อางเก็บน้ําในโครงการ
และดานลางติดแมน้ํา โดยรอบเปนพื้นที่เกษตรกรรม และปาโปรง ปา ทึบ ปาไผ ตามธรรมชาติ
1.4 อาณาเขต
ทิศ เหนือ
ทิศ ใต

ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม ไรนา และสวนของชาวบาน
ติดกับปาทึบและแมน้ําที่ไหลสูเขื่อนน้ําอูนทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต
ทิศ ตะวันออก ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม ไรนา และสวนของชาวบาน
ทิศ ตะวันตก ติดกับถนนหนาลูกรังทางเขาโครงการ เชื่อมกับพื้นที่อาศัยของ
ชุมชนบานบัวและเปนอางเก็บน้ํา 200 ไรสําหรับทําการเกษตร
และชลประทาน

1.5 ขนาดพื้นที่ของโครงการ มีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร ประกอบดวย พื้นที่ดิน 200 ไร และ
อางเก็บน้ํา 100 ไร เปนที่ตั้งของวัดคําประมง และสถานบําบัด อโรคยศาล
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ภาพที่ 33 แสดงที่ภาพถายทางอากาศของที่ตั้งโครงการแสดงอาณาเขตและสภาพแวดลอมโดยรอบ
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ภาพที่ 34 แสดงสภาพแวดลอมระหวางทางเขาสูโครงการ
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ภาพที่ 35 แสดงสภาพแวดลอมและพันธุไมรอบโครงการ
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ภาพที่ 36 แสดงสภาพแวดลอมและศาสนสถานรอบโครงการ

49

1.6 ศาสนสถานที่สําคัญในโครงการ
ประกอบดวย
1. พระอุโบสถ
2. มหาวิหาร
3. อโรคยศาล
4. พระสิวลีกลางน้ํา
5. ศาลานาค
6. ศาลาสะพานปลา
7. สถาบันสิทธิธรรมโอสถบําบัด

7
6

3

4
5

2
1

ภาพที่ 37 แสดงตําแหนงศาสนสถานที่สําคัญในโครงการ
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2. ศึกษารูปแบบการดําเนินโครงการ
ภายในโครงการแบงการดําเนินงานเปน 3 สวน
2.1 งานบริการบําบัดรักษาและฟนฟูผูปวยโรคมะเร็ง
2.1.1 ดวยแนวแพทยสมัยใหม
2.1.2 ดวยแนวการแพทยทางเลือก
2.1.3 ดวยแนวทางพุทธศาสนา
2.2 งานวิชาการ
2.2.1 งานวิจัยสูตรยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
2.2.2 เปนศูนยการเรียนรู เรื่องการบําบัดรักษาโรคมะเร็งแบบองครวม ศึกษาสวน
สมุนไพรและคนควาจากหองสมุด
2.2.3 การเผยแพรองคความรูแกสถาบันตางๆ
2.2.4 เปนแหลงคนควา วิจัย
2.3 งานบริหารและการจัดการ
1.3.1. ประสานงานกับองคกรตางๆ
1.3.3. จัดหาเงินทุนจากการบริจาค
3. ศึกษาแนวทางการบําบัดในโครงการ
กําหนดองคประกอบที่สําคัญไวเปนสวนๆ ดังนี้
3.1 สวนบริหารกลาง
3.2 สวนวิจัยทางวิทยาศาสตร
3.3 สวนบําบัดและดูแลรักษาพยาบาล
3.4 สวนพักฟน
3.5 สวนบริการและสนับสนุนสวนกลาง
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ภาพที่ 38 แผนภูมิแสดงความสัมพันธขององคประกอบหลักตางๆ ในโครงการ
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ภาพที่ 39 แผนภูมิแสดงความสัมพันธของโครงสรางบุคลากรภายในโครงการ
3.1 สวนบริหารกลาง
ทําหนาที่บริหารงาน ประสานงานของสวนตางๆ ทั้งหมดของโครงการเขาดวยกัน
มีหนาที่จัดการประชุม กําหนดการทํางานของแตละสวน ทําการประชาสัมพันธ จัดการเกี่ยวกับ
การเงินของโครงการ มีองคประกอบยอยดังนี้
3.1.1 แผนกบริหาร (Administration)
3.1.2 แผนกธุรการ (Business Office)
3.1.3 หองพักแพทย และพยาบาล
3.1.4 ประชาสัมพันธ และบริการ
3.1.5 หองประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
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3.2 สวนสนับสนุนการบําบัดรักษา
เป น ส ว นที่ จ ะทํ า หน า ที่ ค อยให ก ารสนั บ สนุ น ในการวิ เ คราะห ห าสาเหตุ แ ละ
สมมติฐานตางๆ ของโรคประกอบดวยสวนตางๆ คือ
3.2.1 แผนกธุรการสวน
3.2.2 แผนกพยาธิวิทยา (Pathology Department)
3.2.3 แผนกรังสีวิทยา (Radiology Department)
3.2.4 แผนกเภสัชกรรม (Pharmacy Department)
3.2.4.1 ฝายยา (Pharmaceutical)
3.2.4.2 ฝายสมุนไพรวิทยา (Medicinal Plant)
3.2.5 บริการขอมูลกับการคนควาและวิจัย
3.3 สวนบําบัดรักษาพยาบาล ทําหนาที่ใหการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยในโครงการและ
ผูปวยที่ยายโอนมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ
3.3.1 แผนกทํางานแพทยและพยาบาล
ประกอบดวย
- หองตรวจอาการ
- หองทํางานแพทย สวนพักผอนแพทย
- หองทํางานพยาบาล ผูชวยพยาบาล
- หองทํางานเภสัชกร และแพทยเทคนิคตางๆ
- หองทํางานอาสาสมัคร
- หองทํางานจิตแพทย หองทํางานนักสังเคราะห ที่พักของแพทยเวร
3.3.2 แผนกบําบัดรักษาพยาบาล ในเทคนิคการแพทยแบบตางๆ
3.3.2.1 ฝายรักษาดวยการแพทยทางเลือก ประกอบดวย การฝงเข็ม การ
นวด อบสมุนไพร วารีบําบัด
3.3.2.2 ฝายการบําบัดโดยการปฏิบัติสมาธิ เพื่อชวยบรรเทาอาการและฝก
จิต จนถึงการทําใจใหยอมรับสภาพการตายที่จะมาถึงขางหนา
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3.3.3 แผนกหอพักผูปวย ผูปวยจะไดรับการตรวจรักษา และรับผูปวยที่มี
อาการในระยะสุดทายมายังสวนหอพักผูปวย
3.3.4 แผนกสถานีพยาบาลประจําหอผูปวย (Nurses Station) เปน
ศูนยกลางในการปฏิบัติงานและควบคุมของพยาบาลประจําตอที่พักผูปวย
3.4 สวนพักฟน
ในสวนพั ก ฟน จะมีการดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูป ว ยเกิด
อาการเจ็บปวยฉุกเฉินใหคําปรึกษา เปนรายบุคคลหรือกลุม แกสมาชิกที่ประสบปญหาตางๆ
3.4.1 แผนกพักอาศัย แยกออกเปน
- ลักษณะเรือนพักอาศัยแบบรวม
- หองพักฟนในอาคารบําบัด
3.4.2 แผนกนันทนาการ
- ศาลากิจกรรมและ ลานอเนกประสงค
- หองหนังสือ คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต
- สวนปา และลานกิจกรรม
3.5 สวนบริการและสนับสนุนกลาง
3.5.1 สถานที่จัดพิธีศพ รวมทั้งที่เก็บอัฐิ
3.5.2 แผนกบริการ (Service)
3.5.2.1 หองปลอดเชื้อ หองปราศจากเชื้อกลาง
3.5.2.2 ฝายซักรีด (Laundry Department)
3.5.2.3 หองเก็บอุปกรณวิทยาศาสตร และสารเคมี
3.5.3 แผนกทําความสะอาด (House Keeping)
3.5.4 เตาเผาขยะมีพิษ
3.5.5 สวนจอดรถบริการทั่วไป
3.5.6 หองเครื่องตางๆ ของโครงการ และหองซอม
3.5.7 แผนกโภชนาการ เปนหนวยงานที่ใหบริการทางดานอาหารแกผูที่เขามารับ
การดูแลจากโครงการ ตลอดเจาหนาที่ และบุคคลภายนอกดวย ลักษณะการจัดเปนแบบ cafeteria
โดยแยกสวนประกอบเปน สวนทานอาหารของเจาหนาที่ สวนทานอาหารของผูปวยและญาติ
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แผนภูมิลําดับการรับบริการของผูป วยในโครงการ

สัมภาษณประวัติ ผูปวยรับการ
ปฐมนิเทศและตรวจรางกายจาก
ที่อื่น (นําผลตรวจเลือด + ผล XRAY)
ใหคําแนะนําแนวปฏิบัติ สําหรับกลุม
ที่หายขาด หรือตองการกลับไปรักษา
ตอที่บานจนถึงระยะสุดทาย
ผูปวยที่เลือกพักจนวาระสุดทาย ทางโครงการจะ
ดูแลเรื่องฌาปนกิจศพทางศาสนาตามควาเหมาะสม

ตรวจสุขภาพรางกาย
ตรวจรางกาย
X-Ray ตรวจเลือด

ประเมินผลการรักษา
เพื่อใหคําแนะนํา
แนวทางรักษาตาม
ระยะของโรคตอไป

ภาพที่ 40 แสดงแผนภูมิลําดับการรับบริการในโครงการของผูปวย

เขาProgram รักษา และทํา
กิจกรรมตามตารางที่
วินิจฉัย

ตรวจรางกายและดูความ
คืบหนาระหวางพักอยูใน
โครงการ
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ปฐมนิเทศ
วินิจฉัย
บําบัด

ทางดานรางกาย
แพทยทางเลือก
- สมุนไพรไทย
-อบสมุนไพร
-วารีบําบัด
-นวด

ทางจิตใจ
แพทยแผนปจจุบัน
- เจาะเลือด X-Ray
ตรวจรางกาย
-ออกกําลังกาย
-สวนลางดวยกาแฟ
-อาหารตานมะเร็ง

- ประกอบพิธีทางศาสนา
- สวดมนต
- สมาธิ
-นั่งสมาธิ
-นอนสมาธิ
-เพงกสิณ
-เดินจงกรม
-ดนตรีบําบัด
-สันทนาการเสริมกําลังใจ
-กําลังใจจากญาติและจิตอาสา
-ธรรมชาติบําบัด

ภาพที่ 41 แสดงแผนภูมแิ นวทางการรักษาในโครงการ
ลําดับการบําบัด
(1) ปฐมนิเทศ
ใหผูปวยที่เขามาบําบัดรักษาเขาใจความหมายและเปาหมายของอโรคยศาล เพื่อ
ปรับความคาดหวังของผูปวยใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของอโรคยศาล
(2) การวินิจฉัยโรค
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ใช หลักฐานสําคัญทางการแพทยแผนปจจุบันประกอบ เชน ประวัติ การรักษา
หนั ง สื อ การส งต อ ผลการทํ า อั ล ตราซาวน เอกซเรย ผลสแกนคอมพิ ว เตอร ผลเลื อ ด ผล MRI
ตลอดจนผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่วินิจฉัยวาผูปวยที่เขามาบําบัดรักษาเปนมะเร็ง
จริง และอยูในระยะใดเพื่อติดตามอาการ3
(3) การรักษาทางรางกาย
ใช ห ลั ก การในทางพระพุ ท ธศาสนาโดยใช ส มาธิ บํ า บั ด ควบคู ไ ปกั บ แพทย
ทางเลือก และแพทยแผนปจจุบันใหเกิดผลดีที่สุด
(3.1) ใชสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ตามแนวทางการรักษาดวยสมุนไพร เชนการ
ลางพิษ ดวยสมุนไพร แกว 7 ดวง แกไข 3 ฤดู แกปวดหัวตัวรอน แกไขพิษไขกาฬ ฯลฯ
(3.2) การอบไอน้ําสมุนไพร ดวยการดื่มน้ําสมุนไพรบางตัวเพื่อเสริมธาตุ เชน การ
ดื่มน้ําสมุนไพรสมานฉันทเพื่อใหเกิดการกระตุนการไหลเวียนของกระแสโลหิตและประสานการ
ทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ตามกําลังธาตุของผูปวย หลังจากนั้นผูปวยจึงเขาอบสมุนไพร ครั้งละ
ไมเกิน15 นาที มีขอแมวาผูปวยตองไมเปนโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
(3.3) วารีบําบัด การใชน้ํา ความรอน หรือความเย็น ชวยกระตุนรางกายเปนการ
เพิ่มความตานทานและระบบไหลเวียนเลือด
(3.4) การรักษาดวยแพทยแผนปจจุบัน โดยทําการเจาะเลือด ตรวจรางกายแตละ
ราย และการทํากลุมจิตบําบัดใหแกผูปวยโดยพยาบาลจิตเวช
(3.5) การสวนลางดวยกาแฟ เปนวิธีเรงตับขจัดสารพิษออกจากรางกายใหไดมาก
ที่สุด จะทําใหคนปวยสบายขึ้น ชวยใหไขลดลง สามารถกินไดมากขึ้น และฟนตัวไดเร็วกวา ควรทํา
อยางนอยวันละครั้ง
(3.6) การออกกําลังกาย กายภาพบําบัด เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งแกคนปวยโรคนี้ หาก
ยังไมคอยแข็งแรงก็ออกกําลังแตเพียงเบาๆ เชน เดิน ทํางานบาน การเดินจงกรม ทําตอเนื่องนาน
เกิน 15 นาที เพื่อใหชีพจรเตนเร็วตามที่กําหนดไว
(4) การรักษาทางจิตใจ
(4.1) การประกอบพิธีกรรมสงเสริมและสรางกําลังใจ ในการตมยาสมุนไพรของ
ผูปวยแตละรายๆ โดยอาศัยการคํานวณฤกษ เพื่อใชประกอบในพิธีตมยาตามหลักโหราเวชซึ่งมีมา
แตโบราณ ซึ่งอาศัยฤกษตามดวงชะตาและกําลังธาตุของผูปวยแตละคนเปนการสงเสริมและสราง
กําลังใจใหผูปวยไปในตัวดวย4
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(4.2) การใหครอบครัวของผูปวยมีสวนรวมรับรูในการบําบัดรักษา และพักอยูกับ
ผูปวยที่ อโรคยศาล วัดคําประมงดวย เชน ญาติของผูปวยจะตองทําหนาที่ตมยา อุนยา ใหกับผูปวย
และเขารวมพิธีกรรมในการตมยาเพื่อสวดมนตขอพรและทําสมาธิตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ5์
(4.3) ธรรมชาติบําบัด บรรยากาศที่ดี อาการบริสุทธิ์มีผลตอสุขภาพกาย และยัง
สงผลตอสภาพจิตใจดวยนอกจากนั้น ภายในวัดคําประมงนี้มีบรรยากาศที่รมรื่นและสิ่งแวดลอมที่ดี
ให ผู ป ว ยมะเร็ ง ได พั ก ผ อ นหย อ นใจ เดิ น จงกรม มี พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช สวนครั ว และสมุ น ไพรไว
รับประทานเอง เพื่อเปนการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูปวยและญาติรูสึกผอนคลาย ในสระน้ําใหญ
มีบอปลาเพื่อใหผูปวยไดใหอาหารเปนการสรางกุศล เปนการโนมนาวจิตใจของผูปวยมะเร็งใหเกิด
การรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนผลดีตอจิตใจและรางกายของผูปวยและญาติผูปวยตอไป
(4.4) การทําสมาธิ เพื่อสรางสมดุลใหกับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก เปนวิธีแบบ
ตะวันออก ชวยรักษาทางจิตใจ ทําใหใจสงบ เมื่อไมเครียดภูมิตานทานก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดย
เลือกตามความสนใจ และคํานึงถึงความเหมาะสมกับรางกาย ทั้ง การเดินจงกลม การนั่งสมาธิ การ
สวดมนต ฟงเพลงสวด การฝกกสิณที่มีใหเลือกตามประเภทของกสิณทั้ง10 ประเภท คือ แสง ดิน
น้ํา ลม ไฟ อากาศ ลม และสีขาว เหลือง เขียว ที่อยูในอาคารและสภาพแวดลอมในธรรมชาติรอบ
โครงการตามความสนใจ และไมกําหนดเวลา นอกจากในชวงเชาและเย็นที่จะรวมกันสวดมนต ทํา
สมาธิ แผเมตตาตามความพรอมของผูปวย6

ภาพที่ 42 แสดงภาพการฝกกสิณ
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ภาพที่ 43 แสดงการนั่งสมาธิวิปสสนาภาวนา

ภาพที่ 44 แสดงการเดินจงกรม
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สรุปกิจวัตรประจําวันในโครงการ
ตารางที่ 5 ตารางเวลากิจกรรมในโครงการใน 1 วัน
เวลา
7.00 – 8.00น.
8.00 – 8.30 น.
8.30 – 12.00น.
12.00-13.00
13.00 – 17.30 น.
17.30– 18.30 น.
18.30– 19.30 น.
19.30– 22.00 น.

กิจกรรม
ผูปวยและญาติผูปวยรวมกันไหวพระธาตุ ตั้งจิตภาวนา ทําบุญตักบาตร
แผเมตตา ฝกสมาธิ ออกกําลังกาย และฟงธรรมจากพระอาจารย
ญาติปรุงอาหารและยารักษามะเร็ง และสวดมนตรับประทานอาหาร
รวมกัน
ตรวจวัดไข-ความดัน-ชีพจร ตรวจวินิจฉัยโรค รับยา และพักผอน
ญาติปรุงอาหารและยารักษามะเร็ง และสวดมนตรับประทานอาหาร
รวมกัน
พักผอน ปฏิบัติภารกิจสวนตัว ทํากิจกรรมสันทนาการ ฝกสมาธิ จง
กลม ฝกกสิณ 10
ฝกสมาธิ-สวดมนตภาวนา เพงกสิณ
ญาติปรุงอาหารและยารักษามะเร็ง รับประทานอาหารรวมกัน
- ตรวจโรค และรับยาสมุนไพรตามอาการของโรค
- ตรวจโรค และจายยาดวยแพทยแผนปจจุบัน
(ตามวันเวลาที่แพทยนัดหมาย)
- นัดวันเวลาลางพิษผูปวยดวยสมุนไพร
หมายเหตุ
คนไขบางคนปวยหนักมากไมสามารถมาทํากิจกรรมประจําวันได จะ
มีญาติเปนตัวแทนมารายงานผลการรักษาและบอกอาการของคนไข
และรับยาไปใหคนไขรับประทานตามคําแนะนําของแพทยหรือผูดูแล
ผูปวย
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ศึกษาสถิติและขอมูลของผูป วยที่การเขารับการรักษาในโครงการเพือ่ กําหนดกลุมเปาหมายและ
จํานวนผูเขาโครงการ
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหกลุมผูปวยตามสาเหตุของโรคในโครงการอโรคยศาล ตั้งแตป 25482551 จากเว็บไซต www.khampramong.com

ตารางที่ 7 แสดงแผนผังสถิติผูปวยมะเร็งในโครงการอโรคยศาล ตั้งแต ป 2549-2550 จากเว็บไซต
www.khampramong.com
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ตารางที่ 8 แสดงแผนผังสถิติจํานวนวันเฉลี่ยในการเขาพักรักษา และอายุผูปวยทีเ่ ขารับการรักษาใน
โครงการอโรคยศาล ตั้งแตป 2549-2550 จากเว็บไซต www.khampramong.com

จากกลุมเปาหมายในโครงการตามสถิติอายุ ดังกลาว ไดขอมูลสรุปดังนี้
- ผูปวยในชวงอายุต่ํากวา 10 ป ไมมีเนื่องจากเด็กยังไมสามารถรับรูเกี่ยวกับอาการปวย
ของตนไดดี การใหเด็กมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตในโครงการจะเกิดความลําบาก สวน
ใหญผูปกครองจะมาขอขอมูลและเขารับการอบรม เพื่อกลับไปดูแลผูปวยเด็กที่บานแทน
- ผูปวยในชวงอายุ 10 - 24 ป มีจํานวนนอย แตก็มีความเปนไปไดสูงที่จะเขามาใช
บริการเนื่องจากอยูในวัยที่สามารถเขาใจเหตุผล และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไดเพื่อการรักษา
ที่ไดผล
- ผูปวยในชวงอายุ 25 -59 ป มีจํานวนมากปานกลาง เปนชวงที่นาสนใจเพราะเปนกลุม
ที่ดูแลตัวเองไดดีกวากลุมอื่นๆ รวมถึงมีความพรอมทางสภาพรางกายและทัศนคติในการเขารับ
โปรแกรมมาก
- ผูปวยในชวงอายุ 60 - 64 ป มีจํานวนมากที่สุด ซึ่งอยูในวัยเกษียณอายุและเริ่มเขาสูวัย
ชรา ดังนั้น สภาพรางกายจึงออนแอ ควรคํานึงถึงระยะการเดินที่พอเหมาะและจิตวิทยาผูสูงอายุเปน
พิเศษ
- ผูปวยในชวงอายุ 80 ปขึ้นไป มีจํานวนมากแตดวยสุขภาพรางกายทําใหจะรับการ
บําบัดไดลําบาก สวนใหญจะมาเพื่อเรียนรูและนํากลับไปปฏิบัติที่บานเอง6
กลุมผูเขารับการรักษาในโครงการ
สามารถแบงตามความสามารถในการดูแลตัวเอง ไดดังนี้
(1) SELF CARE เปนผูปวยมะเร็งที่ชวยเหลือตัวเองได แบงเปน
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- มะเร็งระหวางรอการผาตัด เนนการฟนฟูสภาพจิตใจเตรียมรับการผาตัด
- มะเร็งหลังการผาตัด เนนการ การปรับเปลี่ยนการกินเพื่อไมใหมะเร็งเกิดขึ้น
- มะเร็งระยะสุดทายที่ดูแลตัวเองได (ขึ้นอยูกับสุขภาพใจของผูปวย) เนนการ
ยอมรับกับโรคและความตาย
(สําหรับในกลุมนี้จะสามารถพักในบานพักผูปวยรวม และเดี่ยวได โดยอาจไมตอง
มีญาติดูแล 24 ชม.)
(2) INTERMEDIATE เปนกลุมที่ตองการการดูแลมากเปนพิเศษเนื่องจากผลขางเคียง
ในการรักษา หรืออาการของโรคจําเปนตองอยูในสายตาของแพทยและญาติอยางใกลชิด
ตลอดเวลา
- กลุมที่มีอาการทางโรคที่กอใหเกิดการเจ็บปวด ตองการการดูแลพิเศษ
- กลุมที่มีโรคประจําตัว เชน ความดัน หัวใจ เบาหวาน
- กลุมที่อยูระหวางการใหยาเคมี หรือฉายแสง รางกายจะออนเพลียจากการใหยา
เคมี หรือรังสีรักษา
(ในกลุมนี้จะแยกหองพักพิเศษในอาคารผูปวยใน และ ตองมีญาติหรือพยาบาล
อาสาดูแลตลอด 24 ชม.)
(3) ผูปวยในระยะสุดทาย ในมะเร็งบางชนิดที่ไมไดอยูในขั้น Critical เชน มะเร็งกระดูก
ตับ ปอด ลําไส สมอง และเม็ดเลือด ก็สามารถเขารับการรักษา7
รายละเอียดการจําแนกและคิดเวลาเขารับการบําบัดของผูปวย
แบงตามระยะเวลาที่ผูปวยอยูในโครงการ ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะคือ short course (7วัน)
และ long course (1 เดือนเปนตนไป) โดยใชอัตราสวน 2: 1 ดูจากคาเฉลี่ยของผูปวยในโครงการอ
โรคยศาล ที่รับไดสูงสุด 60 คน จึงสรุปแบงกลุมไดดังนี้
short course
40
คน
long course
20
คน
จึงสรุปไดวาลักษณะของผูปวยจะแบงเปน 4 กลุม ที่จะมีผลตอการดูแล จัดโปรแกรม
และออกแบบบานและหอพักผูปวย ดังนี้
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ตารางที่ 9 จํานวนผูปวยในโครงการใน 1 ชวงเวลา จําแนกตามลักษณะและระยะเวลาการอยูอาศัย
ลักษณะของผูป วย
1.) SELF CARE -SHORT COURSE (ระดับ 1 พักบานรวม)
2.) SELF CARE -LONG COURSE (ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 พักในหอผูปวย )
3) INTERMEDIATE -SHORT COURSE (อยูในกลุมเสี่ยงพักในบานเดี่ยว )
4.) INTERMEDIATE - LONG COURSE (อยูในระยะเริม่ ตน กลุมเสี่ยงพักในบาน
เดี่ยว รวมกับญาติ )
5.) VIP (เปนพระสงฆ หรือบุคคลพิเศษที่มีความจําเปนตองพักในหองพิเศษมีการ
ดูแลพิเศษ)

จํานวนคน
30
15
7
7
1

4. วิเคราะหการวางแปลนพื้นที่ใชทําการออกแบบในอาคาร ญานสิทธิธรรมโอสถบําบัด
แนวความคิดในการออกแบบ โดยใหมีความสัมพันธตอกัน นําเสนอแนวความคิดใน
การรักษาโดย ธรรมบําบัด ซึ่งก็คือ ธรรมชาติบําบัด นั่นเองซึ่งแนวความคิดดังกลาว ตองการผูปวย
โรคมะเร็ง ทางดานจิตใจ ดวยธรรมะ สมาธิ และความศรัทธา โดยสื่อผาน องคพระธาตุ ซึ่งเปน
สัญลักษณแหงธรรมะอันบริสุทธิ์ เปนศูนยรวม และความดีงาม ความเมตตา ที่แผบารมีสูสถาบันที่
อยูรายลอมองคพระมหาธาตุ พระวิสุทธิคุณ จากองคพระธาตุจะชวยเยียวยาจิตใจผูปวย และอํานวย
พร และบุญกุศล สูผูปฏิบัติงานในอาคารสถาบันดวย
ผสมผสานในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็ง และพัฒนาทางจิตวิญญาณอยางกลมกลืนแบบ
บู ร ณาการ โดยทั้ ง 2 ภาคส ว น (กายวิ ภ าคและจิ ต วิ ภ าค) นี้ จ ะหลอมรวมเป น เนื้ อ เดี ย วกั น เพื่ อ
ประโยชน สู ง สุ ด ในการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา พร อ มกั บ การเรี ย นรู เ พื่ อ นํ า มาปรั บ ใช ใ นการ
บํา บัด รัก ษาผู ปว ยมะเร็ ง ในระยะต า ง ๆ อย า งสมดุ ล ดว ยวิ ถี แ ห ง ธรรมะและธรรมชาติ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลอยางสูงสุดทั้งในรูปธรรมและนามธรรม และยังเปนอาคารที่ใชในการ
บําบัดรักษาผูปวยที่เขามารักษาที่วัดคําประมง เปนสถาบันในการใหการศึกษาและอบรม การแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกในวันขางหนา สืบเนื่องจากจํานวนผูปวยที่เขาสูวัดคําประมงใน
ทุกปที่มีมากขึ้นทุกวัน
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ภาพที่ 45 แสดงตําแหนงอาคารสถาบันญานสิทธิธรรมโอสถบําบัด
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ผังบริเวณรวม
ภาพที่ 46 แสดงตําแหนงของที่ตั้งอาคารสถาบันฯ และสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
1. อาคารสถาบันฯและพระมหาธาตุ
2. อาคารพักผูปวยรวม กลุม 12
3. อาคารผลิตยาสมุนไพร
4. พื้นที่ประกอบกิจกรรมบําบัด
5. อาคารสํานักงาน
6. อาคารศูนยความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
7. อาคารพักแพทย พยาบาล และนักศึกษา
8. โรงอาหาร และที่พักเจาหนาที่
9. สวนสมุนไพร
10. พื้นที่ลานจอดรถ
11. โรงซักรีด
12. เตาเผาขยะ
13. อาคารเก็บศพ
14. กลุมเรือนพักผูปวยเดีย่ วและญาติ
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4.1 วิเคราะหพื้นที่และความสัมพันธภายในอาคารสถาบัน
ในสวนของการออกแบบอาคาร ตัวอาคารถูกออกแบบใหอยูในรูปทรงของตัว U ซึ่ง
เปนลักษณะกึ่งปดลอม ตรงกลางที่วางดานในเปนที่สถิตขององคพระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ
ซึ่ ง เป น เสมื อ นศู น ย ก ลางและที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของผู ป ว ย อาคารสถาบั น จะประกอบไปด ว ย
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยางครบถวนในการรักษา นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบของอาคารจะมีการ
ออกแบบ และที่วางผังกลมกลืนไปกับภูมิสถาปตยกรรม และการเขาถึงในการรักษาพยาบาลได
สะดวกรวมทั้งมีบรรยากาศที่ดีในการรักษาทั้งทางกายและใจ
สํ า หรั บ ตั ว อาคารหลั ก ประกอบด ว ย 3 ชั้ น มี ก ารจั ด โซนของฟ ง ก ชั่ น การใช ส อย
เหมือนกับโรงพยาบาลตามมาตรฐาน โดยชั้นลางจะเปนสวนพักคอย สวนเวชระเบียน OPD หอง
ตรวจมาตรฐาน โซนผูปวยหนัก ระยะสุดทาย
ในสวนชั้นที่ 2 จะเปน ward ของผูปวยมะเร็ง หองจัดเก็บยา หองสมาธิและกิจกรรม
รวม ฯลฯ
ในสวนของชั้นบนสุดจะเปนสวนของงานวิจัยและประชุมวิชาการ ประกอบดวยของ
Lab หองบรรยาย หองประชุม และสัมมนาขนาดใหญ
สวนพระธาตุที่เปนศูนยกลางยึดเหนี่ยวจิตใจผูปวย เปนที่ประดิษฐานของ พระนาครัตน
โพธิสักกะมหาธาตุ เปนที่บรรจุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหผูคนไดเขากราบสักการะ
สวนประกอบของพื้นทีต่ างๆ ภายในอาคาร ชั้น 1
Zone A แผนก OPD. และ OPD. LAB
Zone B แผนกบําบัด
1. หองนวดไทย
2. ฝงเข็ม
3.วารีบําบัด
4. อบสมุนไพร และซาวนา
5. Hyper Basic
Zone C แผนก ICU และแผนกผาตัด
Zone D แผนกรังสีวิทยา
Zone E โถงทางขึ้นหองบรรยายและศูนยขอมูล
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Gate 2(N)
Zone D
Zone A
Gate 4(W)

ฐานพระมหาธาตุ

Zone E

Gate 1(E)

Zone B
Zone C
Gate 3(S)

ภาพที่ 47 แสดงตําแหนงและความสัมพันธของพื้นที่ตางๆภายในอาคารชั้น 1

ภาพที่ 48 แสดงแผนภูมิความสัมพันธของเสนทางสัญจรชั้น 1
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สวนประกอบของพื้นที่ตางๆภายในอาคาร ชั้น 2
ชั้นที่ 2 ZONE A
ประกอบดวย
1. หองทําสมาธิ รวม 100-150 คน
2. WORD ระดับ 2 และ3 เปนหองพักผูปวยระยะที่ 2 และ 3 อยูทางปกซายและขวาของ
หองทําสมาธิ และมี Nurse Station อยูใกลกับหองพักผูปวยเพื่อสะดวกในการดูแลและชวยเหลือ
ชั้นที่ 2 Zone B
เปนสวนของ แผนกพยาธิวทิ ยาประกอบดวย
1. Lab เลือด ใหบริการตรวจวิจัยเลือดและรับบริจาคเลือด
2. Lab วิจยั ยา และหองเก็บยา
3. หองพักเจาหนาที่วจิ ัย
ชั้นที่ 2 Zone C
เปนศูนยขอมูลความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ประกอบดวย
1. หองสมุดและ Internet room
2. พื้นที่จัดนิทรรศการและสันทนาการ

Zone B

Zone A

Zone C
แปลนชั้น 2

ภาพที่ 49 แสดงตําแหนงและความสัมพันธของพื้นที่ตางๆ ภายในอาคารชั้น 2
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ภาพที่ 50 แสดงแผนภูมิความสัมพันธของเสนทางสัญจรชั้น 2
สวนประกอบของพื้นทีต่ างๆภายในอาคาร ชั้น 3
Zone A หองสมาธิ WORD ระดับ 4
Zone B หองบรรยายยอย
Zone C หองประชุมใหญ
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Zone B

Zone A

Zone C

แปลนชั้น 3

ภาพที่ 51 แสดงตําแหนงและความสัมพันธของพื้นที่ตางๆ ภายในอาคาร ชั้น 3

ภาพที่ 52 แสดงแผนภูมิความสัมพันธของเสนทางสัญจรชั้น 3
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เชิงอรรถทายบทที่ 4
1

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย กองการแพทยทางเลือก, หลากวิธีบําบัดโรค การดูแล
ผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ย [ออนไลน ] ,
เข า ถึ ง เมื่ อ 2 ตุ ล าคม 2550. เข า ถึ ง ได จ าก
www.dtam.moph.go.th/alternative/index.html
2
เครือขายพุทธิกา, ขายใยมิตรภาพ รายชื่อบุคคล องคกร เครือขาย และสื่อการเรียนรู
เรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทาย (กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551).
3
โครงการเผยแพร ค วามรู เ กี่ ย วกั บ โรคมะเร็ ง , การดู แ ลผู ป ว ยโรคมะเร็ ง ที่ บ า น
(กรุงเทพมหานคร:เมดอินโฟ จี. ดี. จํากัด, 2547).
4
จรูญ วรรณกสิณานนท, กสิณกรรมฐาน (กรุงเทพมหานคร:พุทธลีลา, 2549).
5
สัม ภาษณ ผู ปว ยมะเร็ งที่ รับ การรัก ษาวัด คํ าประมง ตํ า บลสว าง อํ า เภอพรรณนิ ค ม
จังหวัดสกลนคร, 19 เมษายน 2551.
6
อโรคยศาล สมาธิบําบัด รักษามะเร็ง, การรักษามะเร็งดวยสมุนไพรธรรมชาติและ
วิธีการผสมผสาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก www.khampramong.com
7
อโรคยศาล, สมาธิบําบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (ม.ป.ท., 2550).

บทที่ 5
กระบวนการพัฒนาและแปรรูปความคิดสูงานออกแบบ
จากการศึกษาและวิเคราะหภายใตกรอบการศึกษา ไดทําการทบทวน วรรณกรรม การ
สั ง เกตการณ ด ว ยการลงพื้ น ที่ จ ริ ง เพี่ อ นํ า ข อ มู ล มาสู ก ระบวนการเรี ย งเรี ย งข อ มู ล เพื่ อ เป น
สาระสําคัญ ในการนํามาใชในการออกแบบ โดยมีกระบวนการพัฒนาและแปรรูปความคิด ใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
1. คําสําคัญ (Keyword) ในการออกแบบ
จากกรอบแนวความคิดในการศึกษา เรื่อง อาโลโก(การเพงกสิณแสง) ฌาน(การใช
สมาธิ ใ นการบํ า บั ด ) และผู ป ว ยมะเร็ ง จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อ มู ล ข า งต น แล ว ได กํ า หนด
แนวความคิดในการออกแบบภายใต คําสําคัญ คือ อาโลโก(แสง) ฌาน และ การบําบัดผูปวยมะเร็ง
โดยไดวิเคราะหแนวทางการแปรรูป ของคําสําคัญ เพื่อการออกแบบไดตามหัวขอดังนี้
1.1 อาโลโก (แสง) ใชประโยชนจากแสงธรรมชาติในโครงการที่สัมพันธกับทิศ
ตําแหนงของแสงในชวงเวลาตางๆ ที่เหมาะในการนํามาใชประโยชนการสรางพื้นที่สมาธิ
1.2 ฌาน เกิดไดดวยการทําสมาธิแบบตางๆ โดยคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับผูปวย
ในระดับตางๆ โดยสอดคลองกับขอจํากัดของสภาพรางกาย และจิตใจ
1.3 ผูปวยมะเร็ง เปนผูปวยระยะตางๆที่มีความสามารถในการเขารับการบําบัดได โดย
ใชแนวคิดการรักษาแบบแพทยแผนปจจุบันและแบบทางเลือกโดยผสมผสานแนวคิดแบบองครวม
และใชสมาธิเขาชวยในการบําบัด
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สมาธิ

พื้นที่
บําบัด
ผูปวย
มะเร็ง

อโลโก
(แสง)

ภาพที่ 53 แสดง การนําขอมูลสูการแปรรูปเพื่อออกแบบโปรแกรม
2. การออกแบบโปรแกรม
2.1 กําหนดกลุม เปาหมายจากกรอบแนวความคิดในการออกแบบ ไดนาํ มาสู
กระบวนการในการออกแบบโปรแกรมภายในโครงการ โดยกําหนดกลุมเปาหมายดังนี้
2.1.1 ผูปวยมะเร็ง
2.1.2 ญาติผูปวย
2.1.3 บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาโครงการ
2.1.4 พนักงานรักษาบําบัด
โดยใหบุคคลที่เกี่ยวของในโครงการไดใชพื้นที่ทําสมาธิดวยอาโลโกกสิณนี้ในการ
บําบัดอาการปวยทางจิตใจที่มีผลกระทบมาจากโรคมะเร็งทั้งตัวผูปวยเอง ญาติที่ไดรับผลกระทบ
ทางใจจากการที่ญาติของตนเปนมะเร็ง รวมทั้งคนทั่วไปที่สนใจศึกษา รวมทั้งตัวบุคลากรเองที่ได
ผลกระทบทางออมจากการบําบัดผูปวยมะเร็งในโครงการ เพื่อสงผลใหสุขภาพจิตใจผูเกี่ยวของใน
โครงการเปนสมาธิ มีสติในการใชชีวิตกับโรคมะเร็งไดอยางมีความสุข
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แนวคิดในการออกแบบ

การบําบัด

อาโลโก (แสง)
-เวลา
-แสงธรรมชาติ
-แสงประดิษฐ

สภาพแวดลอม

-ดูแลรางกาย
-ดูแลจิตใจ

-บรรยากาศภายนออาคาร
-บรรยากาศการตกแตงภายใน

กลุมเปาหมาย
ญาติผูปวย

ผูปวย

แพทยและเจาหนาที่

ผูสนใจทั่วไป

จุดประสงคของโครงการ
บําบัดทางรางกาย

ผูปวย

บําบัดทางจิตใจ

ผูปวยหายจากอาการทางรางกาย
และจิตใจ ใชชีวิตไดอยาง
มีความสุขจนถึงเวลาสุดทาย

ภาพที่ 54 แผนภูมิความคิดในการออกแบบความสัมพันธของโครงสรางในโครงการ
3. การออกแบบผังอาคาร
กําหนดใหมีความสัมพันธกับการนําแสงมาใชประโยชนในการบําบัด โดยตัวอาคาร
ญาณสิ ท ธิ ธ รรมโอสถบํ า บั ด จะตั้ ง อยู ใ นแนวแกนตะวั น ออกและตกโดยหั น หน า ไปทางทิ ศ
ตะวันออก ในแนวแกนของวันเวษุวัติ ที่อาทิตยจะตั้งฉากกับแกนโลกพอดี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 21
มีนาคม และ 23 กันยายนของทุกป สงผลใหวันนั้นแสงอาทิตยจะสองผานที่แกนกลางของอาคาร
ผานตัวพระนาครัตนสักกมหาธาตุ และลอดผานชองแสงมาสูสวนพื้นที่ อาโลโกบําบัด (หองทํา
สมาธิ) ไดพอดี

76

ภาพที่ 55 ภาพจําลองทัศนียภาพภายนอกอาคารญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัดดานขาง

ภาพที่ 56 ภาพจําลองทัศนียภาพภายนอกอาคารญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัดดานหนา
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ภาพที่ 57 แผนผังรอบอาคารญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัด

ภาพที่ 58 แบบรูปดานอาคารญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัด
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ภาพที่ 59 แบบรูปตัดอาคารญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัด
4. งานออกแบบ
กรอบความคิดในการออกแบบ คือการสรางความสัมพันธระหวางงานสถาปตยกรรม
กั บ แสงธรรมชาติ ใ นช ว งเวลาต า งๆ โดยสร า งเอกลั ก ษณ ข องท อ งถิ่ น โดยอาศั ย ศาสนสถาน
คูบานคูเมืองของสกลนคร และอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับที่ตั้งโครงการ คือ พระธาตุเชิงชุม รวมทั้ง
ศึกษางานสถาปตยกรรมขอม ในทองถิ่นคือพระธาตุภูเพ็กที่มีการออกแบบโดยสัมพันธกับการ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย เพื่อนําแสงเขามาสงเสริมบรรยากาศในการทําสมาธิ ดวยการเพงกสิณ
รวมทั้งสะทอนปรัชญาความเชื่อทางศาสนาเพื่อสรางกําลังใหแกผูปวยและญาติมีแรงใจในการตอสู
กับโรคมะเร็ง
จังหวัดสกลนคร ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โครงการตั้งอยูที่
อ. พรรณานิคม พิกัดเสนรุงที่ 17.07 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 104.08 องศาตะวันออก อยูในเขต
ภูมิอากาศแบบรอนชื้น ลักษณะทองฟามีเมฆปกคลุมในชวงฤดูรอนและฝน ทําใหลักษณะของแสง
ที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนแสงกระจายจากทองฟา ในชวงฤดูหนาวจะมีลักษณะทองฟาโปรง ทําใหเกิด
แสงตรงจากดวงอาทิตยสองผานในเวลากลางวัน
ในการแสดงทิศทางของแสงในแตละชวงเวลาของที่ตั้งโครงการ จะแสดงลักษณะแสง
ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งเปนเดือนที่อยูในชวงฤดูรอน และเดือนธันวาคมซึ่งเปนเดือนที่อยู
ในชวงฤดูหนาว ในแตละชวงเวลาดวยโปรแกรมซันทูล (Sun tool) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทิศทาง
ของแสงดวยตารางการโคจรของดวงอาทิตย (Sun Path Diagram) และมุมของแสงที่กระทํากับ
ระนาบที่ตั้งฉากของผนังหรืออาคารในทางทิศใต (Profile Angle)1 โดยตําแหนงที่ตั้งโครงการอยูที่
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อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร พิกัดเสนรุงที่ 17.07 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 104.08 องศา
ตะวันออก
ตารางที่ 10 แสดงทิศทางของแสงในเดือนเมษายน อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

17:00 / 1 เมษายน

12:00 / 1 เมษายน

8:00 / 1เมษายน

ตารางการโคจรของดวงอาทิตย(Sun Path Diagram) มุมแสงที่กระทํากับระนาบตั้งฉากผนัง (Profile Angle)
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ตารางที่ 11 แสดงทิศทางของแสงในเดือนธันวาคม อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

17:00 / 1 ธันวาคม

12:00 / 1 ธันวาคม

8:00 / 1 ธันวาคม ธันวาคม

ตารางการโคจรของดวงอาทิตย(Sun Path Diagram) มุมแสงที่กระทํากับระนาบตั้งฉากผนัง (Profile Angle)

ที่มา : ภาพจากโปรแกรมซัลทูล (Sun tool )
จากตารางจะเห็นได วาทิศทางของแสงที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนซึ่ งเปนเดือนที่อยู
ในชวงฤดูรอน ดวงอาทิตยจะเคลื่อนที่ออมทางทิศใตของอาคาร ซึ่งจากภาพแสดงมุมแสงที่กระทํา
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กับระนาบตั้งฉากผนัง (Profile Angle) ในทางทิศใต แสงจะสองผานเขาสูภายในอาคารทํามุมกับ
ระนาบตั้งฉากผนังแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา แตในเดือนธันวาคมซึ่งเปนเดือนที่อยูในชวง
ฤดูหนาวแสงจะไมสองผานเขาสูอาคารเนื่องจากทิศทางการโคจรของดวงอาทิตยเปลี่ยนไป จาก
ลักษณะดังกลาวเห็นไดวาลักษณะของแสงที่กระทํากับอาคารในฤดูหนาวและฤดูรอนนั้นจะมี
ทิ ศ ทางที่ แ ตกต า งกั น ไปซึ่ ง ในรอบป นั้ น ส ว นใหญ ด วงอาทิ ต ย จ ะอ อ มทางทิ ศ ใต 2 ในการวาง
ตําแหนงพื้นที่ใช สอยตางๆภายในอาคารจึงตองมีการคํานึงถึงทิศทางของแสงที่เกิดขึ้นในฤดูที่
แตกตางกันควบคูไปกับลักษณะแสงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมของที่ตั้งดวย

6:00

9:00

12 :00

15 :00

18 : 00

ภาพที่ 60 แสดงลักษณะแสงในสภาพแวดลอมของที่ตั้งโครงการทางทิศวันออกในแตละชวงเวลา
ตางๆ ถายจากตําแหนงกึ่งกลางพระธาตุ
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6 :00

9 :00

12 :00

15 :00

18 :00

ภาพที่ 61 แสดงลักษณะแสงในสภาพแวดลอมของที่ตั้งโครงการทางทิศวันตก
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ภาพที่ 62 ภาพจําลองบรรยากาศแสงในสภาพแวดลอมของที่ตั้งโครงการทางทิศวันออกใน
ชวงเวลา 6.00 น.

ภาพที่ 63 ภาพจําลองบรรยากาศแสงในสภาพแวดลอมของที่ตั้งโครงการทางทิศวันตกในชวงเวลา
13.00 น. ในวันที่อาทิตยทรงกลด
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ภาพที่ 64 ภาพจําลองบรรยากาศแสงในสภาพแวดลอมของที่ตั้งโครงการทางทิศวันตกในชวงเวลา
18.00 น.

ภาพที่ 65 ภาพจําลองบรรยากาศแสงในสภาพแวดลอมของที่ตั้งโครงการทางทิศวันตกในชวงเวลา
20.00 น. ในคืนที่พระจันทรทรงกลด
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4.1 งานออกแบบภายในสวนพระนาครัตนสักกมหาธาตุ
ณ จุ ด นี้ เ ป น พื้น ที่ที่เ รีย กไดวา เปน จุ ด รวมของแรงใจและศรัทธาของผูปว ยใน
โครงการ จึงจัดวางไวกึ่งกลางเปนศูนยรวมจิตใจและผูใชงานในระดับตางๆ สามารถเขาถึงไดงาย
จากเสนทางตางๆ ตามศักยภาพของรางกายและแรงใจในการเขาถึงสวนในสุดที่เปนที่ประดิษฐาน
ของ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา (พระกริ่ง) ซึ่งพระพุทธเจาแหงการรักษาโรค
อโรคยาศาล ที่สรางขึ้นในอดีตสมัยขอมเรื่องอํานาจที่นี่ก็เปนศาสนสถานที่สราง
ถวายพระพุทธเจาองคนี้โดยมีพระโพธิสัตว 2 องคคอยชวยโปรดสัตว คือพระสุริยประภาโพธิสัตว
และพระจันทรประภาโพธิสัตว ซึ่งจากจุดนี้จึงเปนที่มาของการออกแบบตัวอาคารที่สอดคลองกับ
การรับแสงอาทิตยในกลางวัน และพระจันทรในตอนกลางคืน ในแนวตะวันออกและตกตามความ
เชื่อของอโรคยศาลในอดีต3
การออกแบบแสงธรรมชาติใหสัมพันธกับพื้นที่ใชสอยตางๆ ภายในโครงการ
โดยคํานึงถึงทิศทางการขึ้นลงของดวงอาทิตยที่สัมพันธกับการใชแสงในกิจกรรม และความเชื่อ
ทางศาสนาในทองถิ่นในการกอสรางพระธาตุภูเพ็ก โดยยึดแนวแกนอาคารตามทิศตะวันออก- ตก
โดยอาศัยแนวแกนที่ดวงอาทิตยตั้งฉากกับโลกในวันวิษุวัต

ภาพที่ 66 แสดงตัวอยางความสัมพันธของแสงอาทิตยในโครงการ
นําแสงธรรมชาติมาใชในการออกแบบโดยนํารูปแบบปราสาทหินในพื้นที่อยาง
พระธาตุ ภู เ พ็ ก ที่ สั ม พั น ธ กั บ การเคลื่ อ นที่ ข องดวงอาทิ ต ย ผ า นช อ งแสงของวิ ห าร ให เ กิ ด
ลักษณะเฉพาะเกิดความหมายในแงของสัจจะธรรมในความไมมีตัวตน และสะทอนคําสอนตางๆ
ผานเรื่องราวโดยใชแสงเปนตัวเชื่อมโยงคําสอนเชื่อทางศาสนาใหเปนรูปธรรม โดยอาศัยแสง
ธรรมชาติ ทั้งที่ ตั้ ง ทิศ ทางการเคลื่อ นที่ข องแสงผา นสถาป ต ยกรรม และสิ่ง แวดลอมต า งๆ มา
ออกแบบโครงการ
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ภาพที่ 67 แสดงตัวอยางความสัมพันธของแสงอาทิตยในปราสาทหินพนมรุงที่กอใหเกิด
ปรากฏการณที่สัมพันธกับความเชื่อทางศาสนา

ภาพที่ 68 ตําแหนงดวงอาทิตยในวัน “เหมายัน” แสงอาทิตยตั้งฉากกับผิวโลกที่เสนรุง
23.5 ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม
ที่มา: สุริยัน จันทรา และราหูที่ปราสาทพนมรุง: ขอสังเกตทางโบราณดาราศาสตร,
วารสารเมืองโบราณ ป 2550 ฉบับที่ 33.2, (พฤษภาคม 2549).
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ภาพที่ 69 ภาพตัวพระมหาธาตุที่ออกแบบใหม เปรียบเทียบกับรูปแบบจากพระธาตุเชิงชุม

ภาพที่ 70 ภาพแสดงความสัมพันธของเคลื่อนที่ของแสงจากดวงอาทิตยผานพระมหาธาตุในแตละ
เวลา
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ความสัมพันธของจํานวนและการเขามาของผูป วยระดับตางๆ สูพ ระมหาธาตุในชั้นตางๆ
พระมหาธาตุ
พระธาตุชั้น3
พระธาตุชั้น2
พระธาตุชั้น1
ลิฟทหรือบันได
ผูปวย

ผูปวยระดับ0
หองพักบานเดี่ยว
ผูปวย10 คน
ญาติ 10 คน

WORD 1
ผูปวย6 คน
ญาติ 6 คน

WORD 2
ผูปวย6 คน
ญาติ 6 คน

WORD 3
ผูปวย6 คน
ญาติ 6 คน

WORD 3
ผูปวย6 คน
ญาติ 6 คน

บานพักรวม
ผูปวย 36 คน

ภาพที่ 71 ภาพแสดงความสัมพันธของจํานวนและการเขามาของผูปวยระดับตางๆ สูพระมหาธาตุ
ในชั้นตางๆ

ภาพที่ 72 ภาพแสดงความสัมพันธของพระมหาธาตุกับพื้นที่ใชงานทีเ่ กี่ยวของ ชั้น1
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ภาพที่ 73 ภาพแสดงความสัมพันธของพระมหาธาตุกับพื้นที่ใชงานทีเ่ กี่ยวของ ชั้น 2

ภาพที่ 74 ภาพแสดงความสัมพันธของพระมหาธาตุกับพื้นที่ใชงานทีเ่ กี่ยวของ ชั้น 3
4.1.1 การออกแบบภายในสวนพระนาครัตนสักกมหาธาตุ ประกอบดวยกัน 3 ชั้น
ซึ่งทําหนาที่ตางกันดังนี้
(1) พื้นที่ชั้น1 มีทางเขาจากประตูมุขทั้ง 4 ทิศจากลานภายนอกอาคาร
เปนเปนพื้นที่โลงมีชองเปดดานบนเชื่อมตอมุมมองนําสายตาสูองคพระที่ชั้น 3 ได จึงสามารถใช
งานในกิจกรรมทางศาสนา หรือสันทนาการอื่นไดตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเวลามีกลุม
นักศึกษาที่มาดูงานจํานวนมากๆ มีทางขึ้นและลงแยกจากกันเพื่อความเปนระเบียบในการสัญจร
โดยอยูขางประตูทิศตะวันออก

ภาพที่ 75 แสดงแปลนพระธาตุ ชั้นที่1
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ภาพที่ 76 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 1 รูปดาน A

ภาพที่ 77 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 1 รูปดาน B

ภาพที่ 78 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 1 รูปดาน C

ภาพที่ 79 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 1 รูปดาน D
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ภาพที่ 80 ภาพทัศนียภาพภายในพระมหาธาตุชั้น ที่1 มองออกทางซุมประตูทางทิศตะวันออก

ภาพที่ 81 ภาพทัศนียภาพภายในพระมหาธาตุชั้น ที่ 1 มองขึ้นสูองคพระเบื้องบน
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(2) พื้นที่ชั้น 2 สามารถเขาได2ทางคือเดินขึ้นจากชั้นลาง หรือเดินผาน
ทางเชื่อมจากตึกผูปวย (สําหรับผูปวยระดับ1-2 ที่พักในอาคาร) เปนจุดพักสําหรับผูปวยที่เดินไมไว
ก็ใหพักไหวพระหรือทําสมาธิที่กลางชั้นที่จะมีชองวางมองขึ้นไปเหนือพระพุทธรูปได

ภาพที่ 82 แสดงแปลนพระธาตุ ชั้นที่ 2

ภาพที่ 83 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 2 รูปดาน E

ภาพที่ 84 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 2 รูปดาน F

ภาพที่ 85 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 2 รูปดาน G

93

ภาพที่ 86 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 2 รูปดาน H

ภาพที่ 87 ภาพทัศนียภาพภายในพระมหาธาตุชั้นที่ 2 มองออกทางซุมประตูทางทิศ
ตะวันออก

ภาพที่ 88 ภาพทัศนียภาพภายนอกพระมหาธาตุชั้น ที2่ มองจากทางเดินเชื่อมตึกผูปว ยทาง
เขาสูเจดีย
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(3) พื้นที่ชั้น 3 ชั้นนี้จะเกิดความเปรียบตางของพื้นที่วางจากทางเดิน
แคบๆ มืดๆ สูพื้นที่วางทรงโดมกวางใหญสวางดวยชองแสงและบรรยากาศที่ชวนใหรูสึกศรัทธา
ในศาสนสถานที่เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในโครงการ โดยแสงจากชองแสงบนโดมจะให
ความสวางในสวนบนโดม สรางบรรยากาศที่แสงถึงสัจธรรมของธรรมชาติ และในชวงเชาแสงที่
ลอดผานซุมประตูทางทิศตะวันออกจกสงที่องพระพอดีเพื่อสรางคับใหองคพระดูมีรัศมีในหองที่
คอนข างมืด สลั ว นอกจากนั้น ในวัน เวรุวัฬ ที่แ นวแกนดวงอาทิตยจะตรงกับช องซุมประตู ทิศ
ตะวันออกและตกพอดี จะทําใหเกิดแสงเชาที่ลอดผานจากเจดียไปยังหองอาโลโกฌานบําบัดที่ดาน
ในพอดี

ภาพที่ 89 แสดงแปลนพระธาตุ ชั้นที่ 3

ภาพที่ 90 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 3 รูปดาน I
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ภาพที่ 91 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 3 รูปดาน J

ภาพที่ 92 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 3 รูปดาน K

ภาพที่ 93 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในตัวพระธาตุชนั้ ที่ 3 รูปดาน L
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ภาพที่ 94 แบบและภาพแบบจําลองตัดแสดงภายในพระมหาธาตุ

ภาพที่ 95 ภาพทัศนียภาพภายในพระมหาธาตุชั้นที่ 3 มองออกทางซุมประตูทางทิศตะวันออก
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ภาพที่ 96 ภาพทัศนียภาพภายในพระมหาธาตุชั้นที่ 3 มองลงจากชองวางกลางพื้นสูชั้นลาง

ภาพที่ 97 ภาพทัศนียภาพภายนอกพระมหาธาตุชั้นที่ 3 มองจากทางเขาเจดีย
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ภาพที่ 98 ภาพทัศนียภาพ และบรรยากาศแสงเพื่อฝกกสิณภายในพระมหาธาตุ ในเวลา 7.00 น.

ภาพที่ 99 ภาพทัศนียภาพ และบรรยากาศแสงเพื่อฝกกสิณภายในพระมหาธาตุ ในเวลา 13.00 น.
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ภาพที่ 100 ภาพทัศนียภาพและบรรยากาศแสงเพื่อฝกกสิณภายในพระมหาธาตุในเวลา 18.00 น.

ภาพที่ 101 ภาพทัศนียภาพและบรรยากาศแสงเพื่อฝกกสิณภายในพระมหาธาตุในเวลา 20.00 น.
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รายละเอียดวัสดุตกแตงภายในอาคาร

ภาพที่ 102 ภาพวัสดุฉาบผิวภายในอาคารที่เลือกใชงานหินขัด TEROZZO ผสมเนื้อแคลไซดที่มีสี
ขาวประกายของแคลไซดที่จะสะทอนแสงเปนประกายขาวยามตองแสงแดด

ภาพที่ 103 ภาพตัวอยางกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องโมเสค และกระจกสีที่เลือกใช
สรางบรรยากาศแสงแหงความศรัทธาภายในพื้นที่ตางๆ
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ภาพที่ 104 ภาพตัวอยางกระเบื้องดินเผาเคลือบ พิมพลายพระพุทธรูปนูนต่ําชวยในการลดเสียง
สะทอนภายในโดม
4.2 งานออกแบบภายในสวนอาโลโกฌานบําบัด
4.2.1 วิเคราะหลําดับการเขาถึงของผูทําการบําบัดในหองสมาธิ ในระดับตางๆเพื่อ
ประเมิ น ความสามารถในการเข า ถึ ง และแบ ง ประเภทผู ป ว ยเป น กลุ ม ตามอาการเบื้ อ งต น ให
เหมาะสมในการฝกและการดูแลผูปวย
พระมหาธาตุ
พระธาตุชั้น3
พระธาตุชั้น2
พระธาตุชั้น1
ลิฟทหรือบันได
ผูปวย
ผูปวยระดับ0

หองพักบานเดี่ยว
ผูปวย10 คน
ญาติ 10 คน

อาโลโกฌาน

หองสมาธิชนั้ 1

หองสมาธิชนั้ 1

ผูปวยระดับ1

ผูปวยระดับ2

ผูปวยระดับ3

ผูปวยระดับ4

WORD 1
ผูปวย6คน
ญาติ 6คน

WORD 2
ผูปวย6คน
ญาติ 6คน

WORD 3
ผูปวย6คน
ญาติ 6คน

WORD 4
ผูปวย6คน
ญาติ 6คน

บานพักรวม
ผูปวย 36 คน

ภาพที่ 105 ลําดับการเขาถึงหองทําสมาธิในอาโลโกฌานบําบัดของผูปวยระดับตางๆ และจํานวนผู
เขาบําบัด
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4.2.2 วิเคราะหการใชพื้นที่โดยกําหนดดวยจํานวนและความสามารถในการทํา
สมาธิในอิริยาบถตางๆ จากการวิเคราะห แลวทําการแบงพื้นที่ตามระดับของผูปวยโดยใชเกณฑ
และกําหนดอิริยาบถดังนี้
(1) ระดับ 0 ผูปวยมะเร็งระยะนี้จะ มีสภาพรางกายแข็งแรงที่สุด สามารถ
เดินไดเองอาจมีญาติหรือผูติดตามคอยดูแลบางแบงเปน 2 กลุมตามความสมารถ ในการดูแลตัวเอง
คือในสวนที่ดูแลตัวเองไดดี มีจํานวน 36 คน โดยพักในบานพักรวม สวนอีกกลุมเปนประเภทที่มี
ญาติมาคอยดูแลดวย มีจํานวน 10 คน รวมญาติที่ติดตามดวยอีก10 คน ทําใหผูเขาบําบัดกลุมนี้มี
จํานวน รวม 56 คน
(2) ระดับ1 ผูปวยมะเร็งระยะนี้จะ มีสภาพรางกายออนแอลงจากระยะ
ของโรคและการบําบัดจากการผาตัดหรือใชยา ทําใหดูแลตัวเองไดนอยลง ทําใหจําเปนตองใหพัก
ในสวนของ WORD 1 ในตึกผูปวยรองรับภาวะฉุกเฉิน และจําเปนตองมีญาติคอยดูแลและเขาพัก
ดวยกัน โดยกลุมนี้ความสามารถของทีมแพทย พยาบาลรองรับผูปวย WORD นี้ ได 6 คน รวมญาติ
ที่ติดตามดวยอีก 6 คน ทําใหผูเขาบําบัดกลุมนี้มีจํานวนรวม 12 คน
(3) ระดับ 2 ผูปวยมะเร็งระยะนี้จะมีสภาพรางกายออนแอลงจากระยะ
ของโรคและการบําบัดจากการผาตัดหรือใชยา ทําใหดูแลตัวเองไดนอยลงมาก ตองใชเครื่องชวย
เดิน อยางไมเทาหรือรถเข็นบางหากอาการทรุดลงบางชวง ทําใหจําเปนตองใหพักในสวนของ
WORD 2 ในตึกผูปวยรองรับภาวะฉุกเฉิน และจําเปนตองมีญาติคอยดูแลและเขาพักดวยกัน โดย
กลุมนี้ความสามารถของทีมแพทย พยาบาลรองรับผูปวย WORD นี้ ได 6 คน รวมญาติที่ติดตาม
ดวยอีก 6 คน ทําใหผูเขาบําบัดกลุมนี้มีจํานวนรวม 12 คน
(4) ระดับ 3 ผูปวยมะเร็งในระยะนี้จะมีสภาพรางกายออนแอลงมากมี
อาการออนเพลีย ตองการพักผอนมากๆ ทํา ตองใชรถเข็นชวยในการเขาถึงหองบําบัด ใหพักใน
สวนของ WORD 3 ในตึกผูปวย และจําเปนตองมีญาติคอยดูแลตลอดเวลา โดยกลุมนี้
ความสามารถของทีมแพทย พยาบาลรองรับผูปวย WORD นี้ ได 6 คน รวมญาติที่ติดตามดวยอีก 6
คน ทําใหผูเขาบําบัดกลุมนี้มีจํานวนรวม 12 คน
(5) ระดับ 4 ผูปวยมะเร็งในระยะนี้จะ อยูในระยะสุดทาย จึงมีอาการ
ออนเพลียมาก มีผลขางเคียงมาก เคลื่อนไหวรางกายยากเหนื่อยงาย อาจตองใชเครื่องชวยหายใจ
ไมเหมาะในการเคลื่อนยาย ไปสูหองสมาธิ จึงพักในสวนของ WORD 3 ในตึกผูปวย และวาง
โปรแกรมใหทําการบําบัดรวมกับคนในหองสมาธิโดยเปดเสียงตามสายเขามาแทนการเคลื่อนยาย
จําเปนตองมีญาติและพยาบาล คอยดูแลตลอดเวลา โดยกลุมนี้ความสามารถของทีมแพทย พยาบาล
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รองรับผูปวย WORD นี้ ได 6 คน รวมญาติที่ติดตามดวยอีก 6 คน ทําใหผูเขาบําบัดกลุมนี้มีจํานวน
รวม 12 คน
* นอกจากนั้น ยังมีสวนของหองพัก VIP สํารองไวสําหรับผูปวยฉุกเฉินหรือพระภิกษุสงฆดวยอีก
2 หอง ในแตละชั้นอีกดวย ซึ่งไมไดลงรายละเอียดไวรายการขึ้นตน

ภาพที่ 106 ภาพแสดงความสัมพันธอาโลโกฌานบําบัดกับพื้นที่ใชงานที่เกีย่ วของชัน้ 1 และ 2

ภาพที่ 107 วิเคราะหจํานวนผูปวยในระดับตางๆ เพื่อแบงพื้นที่ในหองสมาธิและกําหนดพืน้ ที่ทํา
สมาธิในอิริยาบถตางๆ ในชั้น 1
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ภาพที่ 108 วิเคราะหจํานวนผูปวยในระดับตางๆเพื่อแบงพื้นที่ในหองสมาธิและกําหนดพื้นที่ทํา
สมาธิในอิริยาบถตางๆ ในชั้น 2
4.2.3 การวางแผนตารางเวลาในการใชหองบําบัด โดยกําหนดดวยความสามารถ
ในการทําสมาธิในอิริยาบถตางๆ การคํานวณเวลาในการบําบัด อาศัยจากการศึกษาการทําสมาธิ ใน
โครงการอโรคยศาล ไดกําหนดใหโปรแกรมเวลาที่เหมาะสมอยูระหวาง 20- 30 นาที แบงเปน
กิจกรรมตามลําดับดังนี้
(1) ไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
(2) สวดมนต แผเมตตา
(3) ทําสมาธิ

ใชเวลา 5นาที
ใชเวลา 15 นาที
ใชเวลา 10 นาที
รวมประมาณ 30นาที
(เวลาการทําสมาธิขึ้นอยูกับสภาพรางกายและจิตใจของผูปวยเองไมกาํ หนดตายตัว)
จากการวิเคราะหเวลาในกิจกรรมอื่นในโครงการทําใหสามารถสรุปโปรแกรม
การใชหอง โดยสัมพันธกับแสงในเวลาตางๆ ทั้งกลางวันกลางคืนได ดังนี้
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กิจวัตรประจําวันในโครงการ
ตารางที่ 12 ตารางเวลากิจกรรมในโครงการเพื่อกําหนดกิจกรรมสมาธิบําบัดในโปรแกรม
เวลา
7.00 – 7.30น.

กิจกรรม
หลังจากออกกําลังกาย ผูปวยและญาติผูปวยรวมกันไหวพระธาตุ ตั้ง
จิตภาวนา ทําบุญตักบาตร

7.30 - 8.00น.

สวดมนต แผเมตตา ฝกสมาธิ และฟงธรรมจากพระอาจารย

8.00 – 8.30 น.

รับประทานอาหาร

8.30 – 12.00น.
12.00-13.00
13.00 – 13.30 น.

ตรวจวินิจฉัยโรค รับยา บําบัดดวยแพทยทางเลือก และพักผอน
รับประทานอาหาร
ฝกสมาธิ (ตามความสนใจ)

13.30 – 17.30 น.

พักผอน ปฏิบัติภารกิจสวนตัว ทํากิจกรรมสันทนาการ เดินจงกลม

17.30– 18.00 น.

สวดมนตภาวนา ฟงเทศนา ฝกสมาธิ

18.30– 19.30 น. ญาติปรุงอาหารและยารักษามะเร็ง รับประทานอาหารรวมกัน
19.30– 20.30 น. ตรวจโรค และรับยาสมุนไพรตามอาการของโรค
20.30– 21.00 น. สวดมนตภาวนา ฟงเทศนา ฝกสมาธิ กอนเขานอน ตามความสะดวก
หมายเหตุ
คนไขบางคนปวยหนักมากไมสามารถมาทํากิจกรรมสมาธิบําบัดไดจะมีการเปดเสียง
สวดมนตตามสายใหผูปวยไดบําบัดตามไปดวย
หลังจากกําหนดตารางเวลากิจกรรมทําสมาธิจากผังกิจกรรมรวมในโครงการได
แลวจึงทําการวิเคราะหความสัมพันธของแสงธรรมชาติสูที่วางภายในหองสมาธิเพื่อทําการ
ออกแบบสรางบรรยากาศสรางพื้นที่วางภายใน
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ภาพที่ 109 ภาพแสดงความสัมพันธการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในชวงเวลาตางในการทําสมาธิใน
หองอาโลโกฌานบําบัด
4.2.4 การวางแปลนเฟอรนิเจอร จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนไดแนวทางสูงาน
ออกแบบดังนี้

ภาพที่ 110 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในอาโลโกฌานบําบัดแปลนชั้นที่ 1
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ภาพที่ 111 แสดงงานออกแบบตกแตงภายในอาโลโกฌานบําบัด แปลนชั้นที่ 2

ภาพที่ 112 แสดงแปลนไฟ และฝาเพดาน อาโลโกฌานบําบัด ชั้นที่ 1
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ภาพที่ 113 แสดงแปลนไฟและฝาเพดาน อาโลโกฌานบําบัด ชั้นที่ 2

ภาพที่ 114 แสดงแบบรูปดาน และแบบจําลองหองอาโลฌานบําบัด
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ภาพที่115 ภาพบรรยากาศแสงภายในหองโดยเช็คกับหุนจําลองตามชวง เวลา 7.30, 13.00, 18.00
และ 20.00 น.

ภาพที่ 116 ภาพทัศนียภาพภายในอาโลโกฌานบําบัดชั้นลางทางทิศตะวันตกเวลา 7.30 น.
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ภาพที่ 117 ภาพทัศนียภาพภายในอาโลโกฌานบําบัดชั้นลางทางทิศตะวันตก เวลา 13.00 น.

ภาพที่ 118 ภาพทัศนียภาพภายในอาโลโกฌานบําบัดชั้นลาง ทางทิศตะวันตก เวลา 18.00 น.

ภาพที่ 119 ภาพทัศนียภาพแสงสีภายในอาโลโกฌานบําบัดชั้นลาง ทางทิศตะวันตก เวลา 20.00 น.
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ภาพที่ 120 ภาพทัศนียภาพภายในอาโลโกฌานบําบัดชั้นบน ทางทิศตะวันตก เวลา 7.30 น.

ภาพที่ 121 ภาพทัศนียภาพภายในอาโลโกฌานบําบัดชั้นบนทางทิศตะวันตก เวลา 13..00 น.

ภาพที่122 ภาพทัศนียภาพภายในอาโลโกฌานบําบัดชั้นบน ทางทิศตะวันตก เวลา 18.00 น.

ภาพที่123 ภาพทัศนียภาพแสงสีภายในอาโลโกฌานบําบัดชั้นบน ทางทิศตะวันตก เวลา 20.00 น.
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4.2.3 การออกแบบเฟอรนิเจอร จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของ
สภาพรางกายของผูปวยทําใหสรุปเลือกออกแบบเกาอี้ทาํ สมาธิตามอิริยบทตางๆได 4 รูปแบบดังนี้
(1) เบาะสําหรับทานั่งสมาธิ สําหรับญาติหรือบุคคลทั่วไป โดย
เลือกใชเบาะรองนั่งทรงกลม ที่ผลิตจากงานสานกกของบุคลากร และคนในทองถิ่นเพื่อใชไดการ
จําหนายเปนรายไดในโครงการและชุมชน ออกแบบใหเรียบงายเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและผลิต
ไดมากสามารถรองรับจํานวนผูใชเปนหมูค ณะมากๆได

ภาพที่ 124 แสดงภาพเบาะกก ทรงกลมเสนผานศูนยกลาง 60 ซม. หนา 10 ซม.

ภาพที่ 125 ภาพซายแสดงภาพทาทางในการใชงานเบาะ ภาพขวาแสดงลักษณะการใชงานรวมกับ
หมอนหนุนเพื่อใหรับสรีระผูปวยใหนั่งไดนานขึ้น
(2) เบาะสําหรับทานั่งสมาธิ สําหรับผูปวยระดับ0 โดยออกแบบ
เปนเบาะรองนั่งที่มีพนัดพิงหลังเพื่อใหนั่งไดสบายและนานขึ้น ออกแบบใหเรียบงายสามารถพับ
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ปรับองศาใหเหมาะสมได น้าํ หนักเบาและพับเก็บไดเพื่อประหยัดพื้นที่ ตัวโครงสรางเปนเหล็กมี
ขอพับบุดวยโฟมยาง หุมดวยผาถอดซักทําความสะอาดได

ภาพที่ 126 ภาพซายแสดงทาในการนั่งอานบทสวดมนต ภาพขวาแสดงขนาด เบาะพับ 45 X 100
ซม. พนักพิงสูง 60 ซม.
(3) เบาะสําหรับทานั่งสมาธิ สําหรับผูปวยระดับ 1-2 เนื่องจาก
การนั่งกับพืน้ เปนทาที่ลําบากในการนั่งของผูปวยกลุมนีจ้ ึงเปนการนั่งเกาอี้มีขาแตตองงายในการ
จัดเก็บและมีนา้ํ หนักเบา ทําความสะอาดงายจึงออกแบบพัฒนาสวนขาใหเบาะนั่งแบบพับสามารถ
ปรับระดับความสูงที่เหมาะสมกับทานั่งของผูปวยได

ภาพที่ 127 ภาพซายแสดงทาในการนั่งอานบทสวดมนต ภาพขวาแสดงขนาด เบาะพับ 45 X 100
ซม. พนักพิงสูง 60 ซม. เมื่อพับขาจะไดความสูงที่นั่ง 45 ซม.
4.2.4 การเลือกวัสดุตกแตง เพื่อสงเสริมการสรางบรรยากาศของแสงสี
ของแสงธรรมชาติจึงเลือกสีขาวทั้งหมด รวมทั้งคํานึงถึงการทําความสะอาดเนื่องจากเปนพื้นที่
รักษาพยาบาลจําเปนมาเรื่องความสะอาด จึงเปนหลักคิดในการเลือกวัสดุ รวมทั้งการที่เปนหอง
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สมาธิการเกิดเสียงกองจําเปนตองหลีกเลี่ยงจึงเลือกวัสดุผนังเพดานเปนวัสดุดูดซับเสียง อยางมาน
ผา
(1) ลักษณะของมานผาไวนิลกรองที่เลือกใชกรองแสงและเปน
ฉากฉายโปรเจ็คเตอรในหองสมาธิ

ภาพที่ 128 ภาพมานมวนที่ตดิ ตั้งบนผนังโคง
(2) หลังคาเปนฝาโคงจึงเลือกใชแผนสมารตบอรดชนิดอะคูสติก
บอรดสีขาว ลดเสียงสะทอนภายในหองสวดมนต

ภาพที่ 129 ภาพแผนสมารตบอรด ชนิดซับเสียง สามารถติดตั้งบนเพดานโคงได
(3) งานตกแตงพื้นเลือกใช VINYL SHEET ระดับ ISO.–
CLASS 8 ลักษณะเหมือนพืน้ กระเบื้องยางแตเปนแผนใหญและยาว ขนาดมาตรฐาน กวาง 1 เมตร
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ยาว 2 เมตร ความหนา 3 MM. ติดตั้งบนพืน้ ผิว CONCRETE ที่เรียบขัดมัน ไรรอยตอดวยการเชื่อม
รอยตอดวยความรอน ทําใหพื้นดูเปนแผนเดียวกัน

ภาพที่ 130 ภาพวัสดุปูพนื้ ที่เปนแผนไวนิลปูพื้นชนิดหนา ชวยดูดซับเสียง และนุมนวลไมเจ็บเทา
แลวเดิน รวมทั้งเช็คทําความสะอาดได
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เชิงอรรถทายบทที่ 5

1

สมคิ ด จิ ร ะทั ศ นกุ ล , คติ สั ญ ลั ก ษณ และความหมาย ของซุ ม ประตู -หน า ต า งไทย
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพรินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน))
2
สุริยัน จันทรา และราหูที่ปราสาทพนมรุง: ขอสังเกตทางโบราณดาราศาสตร, วารสาร
เมืองโบราณ (พฤษภาคม 2005).
3
อโรคยศาล, สมาธิบําบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง (ม.ป.ท., 2550).

บทที่ 6
บทสรุปและเสนอแนะ
1. สรุปการศึกษาอาโลโกสูฌาน สูงานสถาปตยกรรมภายในเพื่อบําบัดผูปวยมะเร็ง
จากการศึกษาตามสมมุติฐานแลวพบวาการใชสมาธิบําบัดผูปวยมะเร็งทางดานจิตใจนัน้
ไดผลเปนอยางดี และสามารถพัฒนาแนวคิดในการออกแบบตกแตงภายในโดยใชแสงเขามามี
บทบาทเพื่อสรางสภาวะสงเสริมใหเกิดสมาธิ ในการบําบัดทางจิตวิญาณไดจริงตามเนื้อหา ดาน
การออกแบบสภาพแวดลอมที่กอเกิดสมาธิในสถานบําบัดผูปวยมะเร็งที่ผสมผสานแนวทางสมาธิ
บําบัดเขากับแพทยทางเลือกแบบองครวมไดอยางสัมฤทธิ์ผล
2. สรุปแนวคิดในการออกแบบ
เลือกใชประโยชนจากแสงสวางทั้งจากธรรมชาติและสังเคราะหเพื่อสรางจุดรวมสายตา
เพื่อนําไปสูสมาธิ สูการเกิดญาณ เพื่อชวยบําบัดผูปวยมะเร็งทางดานแรงศรัทธาสรางแรงใจแก
ผูปวยในระยะตางๆ โดยสรางงานกอสรางอาคารที่สอดคลองกับการเคลื่อนที่ของแสงในเวลาและ
วัสดุตกแตงภายในที่สัมพันธกับการสรางบรรยากาศแหงแรงศรัทธาและกอเกิดสมาธิแกผูปวย
3. บทเสนอแนะ
จากแนวคิดนี้เปนการตอยอดความคิดและภูมิปญญาเดิมทางการรักษาดานจิตใจและ
สมาธิในการบําบัดผูปวย ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาตอยอดความคิดสูการบําบัดผูปวยโรคตางๆ หรือ
ในพื้นที่บําบัดตางๆ จากแนวคิดที่ไดทําการศึกษาไวแลว แตจําเปนตองมีการศึกษาและพัฒนาเพื่อ
นําประโยชนมาใชในแงมุมตางๆ ตอไป นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดของแสงธรรมชาติที่ควบคุมไมได
จึงตองหาแสงสังเคราะหเพื่อมาทดแทน

117

118

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย กองการแพทยทางเลือก, หลากวิธีบําบัดโรค การดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก
www.dtam.moph.go.th/alternative/index.html
เครือขายพุทธิกา, ขายใยมิตรภาพ รายชื่อบุคคล องคกร เครือขาย และสื่อการเรียนรู เรื่องการดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย (กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551).
โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง, การดูแลผูปวยโรคมะเร็งที่บาน (กรุงเทพมหานคร:
เมด อินโฟ จี. ดี. จํากัด, 2547).
จ. กฤษณมูรติ, สมาธิ, แปลโดย พยับแดด (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนกฟา, 2527).
จรูญ วรรณกสิณานนท, การเพงกสิณ วิธีฝกกรรมฐานที่จิตเปนสมาธิเร็ว (กรุงเทพมหานคร: พุทธ
ลีลา, 2545).
จรูญ วรรณกสิณานนท, กสิณกรรมฐาน (กรุงเทพมหานคร:พุทธลีลา, 2549).
ชัยยศ อิษฎวรพันธ, ธรรมชาติ ที่วาง และสถานที่ (กรุงเทพมหานคร: คอรปอเรชั่นโฟรดี, 2543).
ติช นัท ฮันห, เดิน: วิถีแหงสติ, แปลโดย รสนา โตสิตระกูล (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิ
โกมลคีมทอง, 2536).
พระไพศาล วิสาโล, การชวยเหลือผูปวยระยะสุดทาย ดวยวิธีแบบพุทธ พระไพศาล วิสาโล, พิมพ
ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: เครือขายพุทธิกา, 2551).
ภัคภร ชวยคุณูปการ, รวบรวมองคความรูการดูแลผูปวยระยะสุดทาย (กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการ
โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2547).
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอมมูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบ
และวางแผน (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541).
สนอดกราส เอเดรียน, สัญลักษณแหงพระสถูป (กรุงเทพฯ : อมรินทรวิชาการ, 2541).
สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ และความหมาย ของซุมประตู-หนาตางไทย (กรุงเทพฯ :
อมรินทรพรินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน))
สัมภาษณ ผูปวยมะเร็งที่รับการรักษา วัดคําประมง ตําบลสวาง อําเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร,
19 เมษายน 2551.
สุริยัน จันทรา และราหูที่ปราสาทพนมรุง: ขอสังเกตทางโบราณดาราศาสตร. วารสารเมืองโบราณ
ป 2550 ฉบับที่ 33.2, (พฤษภาคม 2549).

119

สุรีพรรณ สุพรรณสมบูรณ, “อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตอการนําแสงธรรมชาติดานขางเขามาใช
ในอาคาร” (วิทยานิพนธสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2544), 35.
อโรคยศาล สมาธิบําบัด รักษามะเร็ง, การรักษามะเร็งดวยสมุนไพรธรรมชาติและวิธีการผสมผสาน
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก www.khampramong.com
อโรคยศาล, สมาธิบําบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง, (ม.ป.ท., 2550).
ภาษาตางประเทศ
Marietta S. Millet, Light revealing Architecture, (U.S.A : A Disvision if International Thomson
Publishing Inc, 1996).
Lou Michel, Light : the Shape of Space, (New York : John Willey & Sons. Inc, 1995).

ภาคผนวก

121

ภาคผนวก ก
งานเขียนแบบอาคารญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัด

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

ภาคผนวก ข
งานเขียนแบบหองอาโลโกฌานบําบัด

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

ภาคผนวก ค
งานเขียนแบบพระมหาธาตุพระนาครัตนสักกมหาธาตุ
สถาบันบําบัดผูปวยมะเร็ง อโรคยศาล วัดคําประมง จ. สกลนคร

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

ประวัติผูจัดทําวิทยานิพนธ
ชื่อ- สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2543
พ.ศ.2547
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543-2544
พ.ศ. 2544-2546
พ.ศ. 2547-ปจจุบัน

นายณฤต เลิศอุตสาหกูล
310 ซอยสุคนธชาติ ถนนสุขุมวิท95 ตําบลบางจาก อําเภอพระโขนง
จังหวัดกรุงเทพฯ 10260
บริษัท อมรินทรพรินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)65/101-103
ถนนชัยพฤกษ อําเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10170
สําเร็จการศึกษา คณะมัณฑนศิลป สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอปริญญาศิลปะบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป สาขาวิชาออกแบบ
ตกแตงภายในบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัณฑนากร บริษัท ABACUS จํากัด
มัณฑนากร บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัดมหาชน
มัณฑนากรและนักเขียน นิตยสาร รูม บริษัท อมรินทรพรินติ้ง แอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด

