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การศึกษาและออกแบบโครงการนีจ้ึงเกิดขึ้นจากการทีผู่้วิจัยสนใจการศึกษาจักรวาลในประเทศไทย และ

เล็งเห็นถึงภูมิปญัญาของคนโบราณที่ผูกพันธ์กับท้องฟ้าและดวงดาวมายาวนานไม่ต่างจากชนชาติอื่น แต่ในประเทศ
ไทยยังขาดพื้นที่ส าหรับน าเสนอจกัรวาลวิทยาในมติิทางประวัตศิาสตร์ของไทยเอง โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจัยคือ 
ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยา ทั้งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมติิทางพุทธศาสนาและสังคมของ
ไทย เพื่อเข้าใจและสามารถสรุปสาระส าคญัของเนื้อหาไปสู่การออกแบบประกอบกับการศึกษาทฤษฎีการออกแบบ
พื้นที่ ทั้งเชิงกายภาพและในเชิงการรับรู้ ไปจนถึงการศึกษากรณีศกึษา เพื่อน าแก่นสาระและใจความของการศึกษา
ทฤษฎีจักรวาลวิทยามาใช้ร่วมกับทฤษฎีทางการออกแบบที่ผ่านการศึกษามาแล้วสู่การออกแบบให้เกดิผลลัพธ์ของ
การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงศิลปะและการออกแบบ 

การศึกษาวิจัยโครงการ “การออกแบบพ้ืนท่ีว่างเพื่อการรับรู้นามธรรมจากการตคีวาม โกฏิจักรวาล” เป็น
วิจัยเชิงผสมผสาน ที่ได้ใช้กลวิธีของวิจัยหลายประเภทร่วมเก็บข้อมลู โดยมีประชากรเป้าหมายเป็นนกัเรียนนักศึกษา
ในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคยีง โดยมีเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักรวาลวิทยา และการเก็บแบบประเมินจากกลุม่ตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเครื่องมือทางทฤษฎีศิลปะและการออกแบบเพื่อวิเคราะห์และแปรข้อมลูสู่
การออกแบบ เช่น องค์ประกอบทางศิลปะ หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมพื้นฐาน  

ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบว่าแนวคิดทางพทุธศาสนานั้นมีบางส่วนท่ีสามารถน ามาอธิบายกลไกความคดิในทาง
วิทยาศาสตร์ได้อยู่หลายข้อที่สามารถแปรสู่กระบวนการออกแบบ ร่วมกับการศึกษาปจัจัยของศิลปะกับพ้ืนท่ีในทาง
ของภูมิศิลป์ (Land Art) และศิลปะการจดัวาง (Installation Art) ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่าง
ของงานออกแบบเพื่อผลลัพธ์ของการรับรู้ที่แตกต่าง เช่น การใช้ขนาดที่ผิดปกติ การทลายขอบเขตอันแน่นอน การ
กลืนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทัศน์ เป็นต้น แม้ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะยังไมต่อบรับกับกลุ่มเป้าหมายมากจากการ
ประเมินผล เนื่องจากการรับรูผ้่านบริบททางศิลปะนั้นแตกต่างจากการเรยีนรู้แบบอื่นเพราะขึ้นกับประสบการณ์แต่
ละคนที่แตกต่าง ซึ่งแนวทางการปรับปรุงน้ันอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวแปรบางส่วนใหเ้ข้าใจได้ง่ายขึ้นตาม
กลุ่มเป้าหมาย และเน้นไปถึงความน่าเรียนรู้ เป็นมติรต่อผู้ใช้มากขึน้ 
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Studying of this project begins with passion in cosmology, and intend to make opportunity 
to spread knowledge and believes of Thai ancients about The Cosmos. Then main objectives of 
this research are study theories in cosmology in different ways such as scientific, religious or 
folklore on Thai context to realize into The Design, combine with study theories in design on 
physical and perceptual also cases study for blend the substance of contents together with design 
execution. 

Space Design for Abstraction Perceptual in Kotichakavala is mixed methods research that 
uses many technics to collecting data by positioning students around Ayutthaya as objective 
targets. The tools in this research are “In-Depth Interview” by specialists on cosmology, 
“Evaluation Form” by sampling and also art and design theories that can transform data into 
substance. 
 In the findings, many of concepts of cosmology in Buddhism can clarify together with 
science in the design and many concepts in study in Land Art and Installations Art can combine in 
the design to make the perceptual different. Even the result is not answers all the objective targets 
by evaluated, because of perception in arts based on different personal experiences, so the 
direction of improvement is changes some variables of contents for easy to understand and 
emphasize on attractive and friendly. 
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1 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

ในบริบทสังคมโลกในสภาวะปัจจุบัน สังคมไทยเป็นอีกสังคมหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงการเข้าร่วมการ
แข่งขันบนสังคมโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การอยู่ในภาวะที่จะต้องขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวทันโลก
ด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการรักษา
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีไว้ ไม่ให้เคลื่อนที่ไปตามกระแสวัตถุนิยม ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่
มุ่งแก้ไขกันตั้งแต่สถาบันของภาครัฐจนถึงสถาบันสถานศึกษา สิ่งที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกต คือเราจะมี
กระบวนการรักษาสมดุลของการก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับการตั้งอยู่ในธรรมนั้น จะมีวิธีการที่สอดคล้อง
กันได้อย่างไร  
 ภายใต้ปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีการ
ระบุถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ข้อที่ 5.2) ซึ่งเล็งเห็นถึงการพัฒนาสังคม
สู่การเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสือ่ทุกประเภทเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย และยังระบุถึงยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (ข้อที่ 5.4) ซึ่งมุ่งเน้นไปถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตทั้งเชิงพาณิชย์ 
สังคม และชุมชน แต่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นไปพร้อมกันกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดี
งามของคนและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นหัวใจหลักส าคัญของแผนพัฒนาฉบับนี้ ซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอีกเช่นกันว่าคุณธรรมและจริยธรรมก็เป็นสิ่งส าคัญไม่แพ้การพัฒนาประเทศให้ก้าวล้ า
ไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว 

โดยผู้วิจัยได้สนใจถึงความส าคัญของจักรวาลวิทยา อันเป็นพื้นฐานความรู้และความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนโลก รวมถึงค าถามส าคัญถึงการมีอยู่ของโลกและ
สิ่งมีชีวิต ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ส าคัญของโลกมากมายอุทิศชีวิตในการค้นหาค าตอบและพัฒนาเป็นทฤษฎี
เพ่ืออธิบายสิ่งต่าง ๆ รวมถึงเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมในการส ารวจอวกาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัว
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แปรการแข่งขันกันสู่ความเป็นมหาอ านาจของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน ที่เริ่มมีหลายประเทศ
ทางภูมิภาคเอเชียที่ก้าวเข้าสู่การแข่งขัน เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น โดยการศึกษาจักรวาลวิทยาและ
ดาราศาสตร์ของไทยนั้น ก็ได้มีการเรียนการสอนมานานหลายทศวรรษโดยบรรจุสอดแทรกไว้ในวิชา
วิทยาศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ ต่อมาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงและยก
เรื่อง “โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ” ขึ้นมาเป็นสาระการเรียนรู้หลักสาระหนึ่ง ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสได้
เรียนรู้เนื้อหาวิชาทางจักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์มากข้ึน อีกท้ังยังมีการจัดตั้งท้องฟ้าจ าลองแห่งแรกข้ึน
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เอกมัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2507  ท าให้ปรากฏการณ์ทาง
จักรวาลวิทยา อาทิ จันทรุปราคา สุริยุปราคา ฝนดาวตก ดาวเคียงเดือน เป็นทีต่ื่นตัวและถูกให้ความสนใจ
จากประชาชนทั่วไปเป็นต้นมา  

ในปัจจุบันจักรวาลวิทยาจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสร้างสังคม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้รัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาวิชาดารา
ศาสตร์ในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ แม้ว่าจะมีการพัฒนา
และด าเนินการทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่
ผ่านมา แต่กิจการทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรและยังไม่สามารถพัฒนาให้
เทียบเท่ามาตรฐานขั้นต่ าในระดับสากลได้ (แผนพัฒนาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 1, 2554) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอันได้แก่กล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือทางการ
วิจัยด้านดาราศาสตร์ ก าลังคนทางด้านดาราศาสตร์ซึ่งยังห่างจากค่ามวลวิกฤติ ศักยภาพทางด้านการผลิต
และพัฒนาบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาภายในประเทศและความร่วมมืออย่างทัดเทียมกัน
กับองค์กรวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ข้อจ ากัดท้ังหลายเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้ที่
ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติขึ้นในประเทศไทยภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 ความหมายของจักรวาลวิทยา นั้น Barbara Ryden (2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือการศึกษา
เอกภพโดยรวม ซึ่งนับว่าเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพ้ืนฐานที่สุดในเวลาเดียวกัน จักรวาล
วิทยามุ่งเน้นในการศึกษาถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งทั้งหลายในเอกภพ พร้อมกันกับ
การพยายามที่จะอธิบายความเป็นมาของเอกภพในอดีต และท านายความเป็นไปของเอกภพในอนาคต 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%9E
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เอกภพเป็นอย่างไร เอกภพมีขอบเขตจ ากัดหรือไม่ เอกภพเกิดข้ึนได้อย่างไร เพราะเหตุใดเอกภพจึงมี
รูปร่างลักษณะอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้าเอกภพจะเป็นอย่างไร ปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่
นักจักรวาลวิทยาทั้งหลายสนใจ 

จักรวาลวิทยาในความหมายที่กว้างที่สุด จะหมายถึงการท าความเข้าใจเอกภพโดยอาศัยความรู้จาก
หลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา หรือศิลปะ แต่โดยทั่วไปในปัจจุบัน จักรวาล
วิทยาจะหมายถึงการศึกษาเอกภพโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่หากศึกษาโครงสร้างของ
วิทยาศาสตร์ใหม่ (New Science) จะเห็นว่า เราสามารถถอยออกมาเห็นภาพความเป็นไปได้ของจักรวาล
มากขึ้น โดยที่ยังมีบางช่องว่างที่สอดคล้องไปกับแนวคิดพุทธจักรวาล (Buddhist Cosmology) เช่น การ
หาค าตอบของการก าเนิดจักรวาลอันเป็นอจินไตย หรือสามารถอธิบายบางค าตอบอันแทนที่ได้ด้วยพุทธ
ปรัชญา เช่น ไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจความจริง เข้าใจความหมายของชีวิต ทั้งด ารงชีวิตให้
สอดคล้องสัมพันธ์กับความจริง อันจะเป็นกลไกในการสอดแทรกธรรมะไปควบคู่กับการศึกษาผ่านดารา
ศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการตั้งค าถามและค้นหาค าตอบ กล่าวคือตั้งอยู่บนเหตุผลนั่นเอง 

  หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแผนพัฒนาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2554 – 2559)ที่ออกโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประกอบกับการค้นคว้า ก็มีการค้นพบว่าประเทศไทยเองก็มีบุคลากรที่มีความสามารถใน
ด้านดาราศาสตร์ มีสมาคม องค์กรระดับชาติรับรอง และในส่วนของภาครัฐ ก็มีการให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังขาดโอกาสหรือช่องทางที่เหมาะสมที่จะสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยที่การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสารสนเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาก็เป็น
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยเช่นกัน จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึง
จุดประกายให้ผู้วิจัยเกิดค าถามวิจัยขึ้นมาว่า นักออกแบบจะสามารถใช้กระบวนการทางศิลปะและการ
ออกแบบเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศาสนาเข้าด้วยกันเพ่ือเกิดนวัตกรรมทางการ
เรียนรู้ได้หรือไม่ ? 

การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิจักรวาล จึงเป็นโครงการที่ผู้วิจัยมี
ความตั้งใจในการศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์ และศาสนาไปควบคู่ด้วยกัน และใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะการ
ออกแบบเป็นตัวกลางในการผสานองค์ความรู้และถ่ายทอดภายใต้การบูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชา 

  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

วัตถุประสงค์หลักของการจัดท าโครงการ การออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการ
ตีความ โกฏิจักรวาล มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของผู้วิจัย ดังนี้ 

1.2.1 ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยา เอกภพ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ในหมวดฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์พ้ืนบ้าน ที่
สอดคล้องไปด้วยกันกับแนวคิดปรัชญาพุทธ หลักค าสอนหรือความเชื่อบนบริบททางสังคมของ
ไทย เพื่อเข้าใจและสามารถสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาไปสู่การออกแบบ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาทฤษฎีการออกแบบพ้ืนที่ ทั้งเชิงกายภาพของบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้งาน
และคนในองค์กร รวมถึงระเบียบข้อบังคับ เช่น มิติ ระยะ กฎหมาย และเชิงการรับรู้ 
ประสบการณ์ ไปจนถึงการศึกษากรณีศึกษาโครงการต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ 

1.2.3 เพ่ือน าแก่นสาระและใจความของการศึกษาทฤษฎีจักรวาลวิทยามาใช้ร่วมกับ
ทฤษฎีทางการออกแบบที่ผ่านการศึกษามาแล้วสู่การออกแบบให้เกิดผลลัพธ์ของการบูรณาการ
องค์ความรู้ทั้งในเชิงการออกแบบตกแต่งภายใน และประยุกตศิลปศึกษา 
โดยคาดหวังอีกว่าโครงการนี้จะสามารถส่งผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปให้ความสนใจ 

และมีความรู้ความเข้าใจด้านจักรวาลวิทยามากข้ึน โดยได้รับคติธรรมทางปรัชญาพุทธกลับไปด้วย 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 
1.3.1.ด้ำนเนื้อหำ 
1.3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาทฤษฎีและปรากฎการณ์ทางจักรวาลวิทยา ฟิสิกส์ 

และดาราศาสตร์โดยมีขอบเขตการศึกษาในระดับความรู้ทั่วไป โดยอ้างอิงจากต าราสาระการ
เรียนรู้ดาราศาสตร์ส าหรับบุคคลทั่วไป  

1.3.1.2  ศึกษาแนวคิดทางพุทธ หลักค าสอนทางศาสนาที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านจิตใจ 
ที่หยิบยกเรื่องใกล้ตัวมาอธิบายได้ โดยมีขอบเขตอยู่บนพ้ืนฐานบนหลักเหตุและผล  

1.3.1.3 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบพ้ืนที่ ที่เอ้ือต่อการรับรู้และเรียนรู้ ศึกษาขนาด ระยะ 
ทางสัญจร แสงสว่างและการมองเห็น กฎหมาย หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอื่น ๆ 

1.3.1.4  ศึกษากรณีตัวอย่างงานศิลปะบนพ้ืนที่เฉพาะ ที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก
ร่วม หรือสามารถสื่อสารแนวคิดของศิลปินต่อคนทั่วไปได้ 
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1.3.2.ด้ำนประชำกรและพื้นที่ 
1.3.2.1 กลุ่มเป้าหมายการส ารวจ 

5.2.1.1 นักเรียนนักศึกษา อายุตั้งแต่ 12 – 25 ปี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
5.2.1.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ซึ่งมีประสบการณ์การออกแบบมาไม่ต่ า
กว่าห้าปี 
5.2.1.3  ผู้เชี่ยวชาญด้านจักรวาลวิทยาหรือดาราศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์การ
ท างานด้านดาราศาสตร์มาไม่ต่ ากว่าห้าปี 

1.3.2.2 กลุ่มเป้าหมายส าหรับโครงการ 
ก าหนดให้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือนักเรียนนักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 – 

25 ปี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
 

1.3.3.ด้ำนเวลำ 
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ท าการเก็บรวบรวม จะเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงไม่เกินเดือนมกราคม 

พ.ศ.2560 
 
1.4 ระยะเวลำที่ท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำน 
 

ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2560 
รวม 12 เดือน  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 รายการแสดงระยะเวลาขั้นตอนการศึกษาโดยประมาณ 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค 
60 

เม.ย.
60 

พ.ค
60 

มิ.ย.
60 

1. ช่วงกำรศึกษำรวบรวม
ข้อมูล (ปฐมภูมิ)  
1.1 รวบรวมข้อมูลภำค
เอกสำร  
และเอกสำรออนไลน์ 
(ทุติยภูมิ) 
1.2 ออกแบบเครื่องมือ
และตรวจสอบกับผู้มี
คุณวุฒิ 
1.3 เก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมือทีไ่ด้จำกกำร
ออกแบบ 
- แบบสอบถำม  
- กำรสัมภำษณ์ 

            

2. วิเครำะห์ สังเครำะห์  
ข้อมูลที่ได้สู่กระบวนกำร
ออกแบบ  

            

3. กระบวนกำรกำร
ออกแบบ  
3.1 แบบร่ำง และทดลอง  
3.2 กำรออกแบบ  
3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือ  
ส ำหรับกำรประเมินกำร  
ออกแบบ ครั้งที ่1 
3.4 ประเมินกำรออกแบบ 
ครั้งที่ 1 
3.5 กำรพัฒนำแบบ  
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3.6 กำรสร้ำงเครื่องมือ  
ส ำหรับกำรประเมินกำร  
ออกแบบ ครั้งที ่2 
3.7 ประเมินกำรออกแบบ 
ครั้งที่ 2 
3.8 พัฒนำแบบข้ันสุดท้ำย
ก่อนกำรน ำเสนอ 
4. น ำเสนอ ประเมินผล
งำน วิเครำะห์ และ
อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 

            

5. สรุปผลกำรศึกษำ  
และข้อเสนอแนะ 

            

6. เผยแพร่ผลงำน             
 

1.5 งบประมำณของโครงกำรวิจัย  
 

งบประมาณของโครงการทั้งหมดรวมเป็นเงิน 60,500 บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจ าแนก
ออกเป็นหมวดๆตามประเภทของการใช้จ่ายได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 รายการแสดงรายการงบประมาณของโครงการวิจัย 

รำยกำร หน่วย จ ำนวนเงิน 
หมวดค่ำตอบแทน 
- ค่าตอบแทนของผู้ช่วยวิจัย 

 
1 คน x 200 บาท x 90 วัน 

 
18,000 

หมวดค่ำใช้สอย 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูล ประมวลผล 
- ค่าจ้างเหมาท าแบบจ าลอง 
- ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 

 
2,000 บาท x 6 วัน 

 
12,000 
10,000 

 
5,000 
5,000 
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รำยกำร หน่วย จ ำนวนเงิน 
หมวดค่ำวัสดุ 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
- ค่าวัสดุในการท าแบบร่าง 
- ค่าหมึกพิมพ์ 
- ค่าเสื่อมฮาร์ดแวร์ 
- ค่าพิมพ์แบบ / Presentation 

  
1,000 
2,500 
2,000 
3,000 
2,000 

รวมเป็นจ ำนวนเงิน  60,500 
 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.6.1 คาดว่าแนวทางที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ 
เกี่ยวกับการออกแบบองค์รวมของศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บนบริบทสังคมไทย ท าให้สามารถ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปควบคู่กับแนวคิดปรัชญาของพระพุทธศาสนาตาม
วัตถุประสงค์ให้เป็นไปอย่างกลมกลืน 

1.6.2 ได้ผลงานวิจัยที่เป็นต้นแบบ (prototype) ในการบูรณาการงานสถาปัตยกรรมภายใน 
(interior architecture) กับสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบอ่ืน ๆ สามารถน าไปอ้างอิง และพัฒนา
ผลงานวิจัยทางด้านศิลปะและการออกแบบอื่น ๆ ได้ 

1.6.3 ได้ทราบความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของศูนย์การเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการศึกษาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทั้งการออกแบบพ้ืนที่และรูปแบบของสื่อ โดยมองภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และพฤติกรรม ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เข้าใช้โครงการ 
 

1.7 สรุป 
 

จากการวิจัยโครงการนี้ จะได้มีการน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการออกแบบพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือสื่อสารสาระส าคัญของจักรวาลวิทยา โดยมี
กระบวนการการออกแบบที่มีความเป็นเหตุเป็นผลจับต้อง หรืออธิบายได้ทางวิชาการ 
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ส่วนภายใต้โครงสร้างของงานวิจัย ต่อจากนี้ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กับการออกแบบ โดยจะน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2  ส่วนบทที่ 3 เสนอระเบียบ
วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ บทที่ 4 เสนอผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ท่ีได้สังเคราะห์จาก
การศึกษามาแล้ว บทที่ 5 เสนอการผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้และผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ และบทที่ 7 สรุปข้อค้นพบ การถอดบทเรียน และข้อเสนอแนะ  
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ความน า 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิจักรวาล ได้
ท าการศึกษาข้อมูล เอกสาร ต าราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการวิจัย โดยขอ
น าเสนอ 5 ส่วนคือ 1) จักรวาลวิทยา โดยมีเนื้อหาในภาพรวมเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี 
และล าดับช่วงเวลาที่ส าคัญท้ังของโลกและในประเทศไทย 2) พุทธปรัชญาที่เกี่ยวข้อง อันว่าด้วยหลักค า
สอนที่เป็นสากลและสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ มีหลักการเรียนรู้ที่เน้นแนวทางในการคิดและปฏิบัติ 3) 
ข้อมูลทางประยุกตศิลปศึกษา อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีของศิลปะ (Art) กับที่ว่าง (Space) 
รวมถึงกรณีศึกษาที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึก 4) เนื้อหาเก่ียวกับกรณีศึกษาที่ใกล้เคียง ทั้งทาง
กายภาพและพฤติกรรมของผู้เข้าใช้ โดยมีรายละเอียดแจกแจงดังต่อไปนี้ 
 
2.1.1 จักรวาลวิทยา 
 ค าว่า “จักรวาลวิทยา” ประกอบด้วยค า 2 ค า  กล่าวคือ  ค าว่า “จักรวาล”  ซึ่งพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า “ปริมณฑล  ประชุม  หมู่ บริเวณโดยรอบของโลก” และ
ค าว่า “วิทยา” หมายถึง “ความรู้”  ดังนั้น  “จักรวาลวิทยา”  จึงหมายถึง “ความรู้เกี่ยวกับโลกและสรรพ
สิ่ง”  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “วิชาที่ว่าด้วยโลกธาตุ โดยขอบเขตที่กว้างไกลทั้งเทศะและกาละ” ยังมีค าจ ากัด
ความในภาษาอังกฤษของค าว่า Cosmology แปลว่า the  science of the origin and structure of 
the universe, especially as studied in Astronomy แปลเป็นภาษาไทยว่า วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการ
ก าเนิดและโครงสร้างจักรวาล จากการศึกษาทางดาราศาสตร์ นอกจากนีค้ าว่า “จักรวาลวิทยา” ถือได้ว่า
เป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาซึ่งว่าด้วยบ่อเกิด และโครงสร้างของจักรวาล  ซึ่งนักปรัชญาพยายามที่จะหา
บทสรุปจากทฤษฎีที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลนี้  หรือว่าโลกและจักรวาลมีการวิวัฒนาการ
ด้วยตัวมันเองต่อเนื่องมาโดยล าดับ จะอย่างไรก็ตาม  เมื่อกล่าวถึงค าว่า “จักรวาลวิทยา” นั้น หมายถึง  
แนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยการแสวงหาความจริงที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาลในมิติต่าง ๆ 
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 2.1.1.1 ประวัติศาสตร์การศึกษาจักรวาลวิทยาของโลก 
 นับตั้งแต่สมัยโบราณ ที่มนุษย์เริ่มเห็นความส าคัญของวัฏจักรของธรรมชาติและปรากฏการณ์ 
ต่าง ๆ บนท้องฟ้า ที่อาจมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของเขาเหล่านั้น ท าให้มนุษย์เริ่มสังเกตวัตถุ
ท้องฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวต่าง ๆ ที่ข้ึนและตกใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ในรอบปี แม้คนในยุคนั้นยังไม่มีกล้องโทรทรรศน์ที่น ามาใช้ในการสังเกตการณ์อย่าง
ละเอียด แต่เขาก็ใช้ตาเปล่าและจินตนาการที่จะท าความเข้าใจกลไกธรรมชาติอันซับซ้อน มนุษย์เริ่ม
สังเกตต าแหน่งการข้ึน-ตกของดวงอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับฤดูกาล 
เนื่องจากโลกมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับดวงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสว่างหรือให้ความอบอุ่นก็
ตาม มนุษย์เริ่มมีการเชื่อถือว่าดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนของเทพเจ้า เริ่มกราบไหว้บูชาเสมือนเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ดังเช่น จากหลักฐานที่ได้มีการบันทึกไว้ ระบุว่า ชนเผ่าอินคาในเปรู นับถือดวงอาทิตย์มาก เมื่อ
มนุษย์ได้เริ่มสังเกตการณ์และรู้จักพัฒนาความคิดในเชิงเหตุผลมากขึ้น ก็เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า 
ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีโคจรมากยิ่งขึ้น ความเชื่อถืออย่างงมงายก็เริ่มคลี่คลายลง กลับหันมาสนใจการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของการปรากฏของวัตถุท้องฟ้าที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ท าให้
มนุษย์เริ่มเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเวลา เช่นว่า พืชชนิดใดควรเพาะปลูกเม่ือใด อากาศช่วงไหนจะเป็น
อย่างไร เมื่อใดจะเริ่มเกิดมรสุม หรือเมื่อใดหิมะจะตก เป็นต้น เหล่านี้ท าให้มนุษย์ตระหนักถึงความจ าเป็น
ที่จะต้องก าหนดระบบเวลาซึ่งวัตถุท้องฟ้า เช่น ดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์ อาจน ามาใช้เป็นเครื่อง
ก าหนดเวลาอย่างแน่นอนได้ 

เมื่อมนุษย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต าแหน่งการขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์สัมพันธ์กับ
ฤดูกาล และเพ่ือให้มี “หมาย” บอกต าแหน่งการขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันที่ดวง
อาทิตย์อยู่ ณ ต าแหน่ง วสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) เป็นต้น มนุษย์จึงสร้างสิ่งก่อสร้าง หรือศาสน
สถานที่วางตัวอยู่ในทิศที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ที่ประเทศสหราชอาณาจักร 
หรือศาสนสถานที่เขาพนมรุ้ง ประเทศไทย เป็นต้น ต่อมามนุษย์รู้จักสร้างปฏิทินที่สอดคล้องกับฤดูกาลใช้
กันอย่างแพร่หลาย ทั้งปฏิทินจันทรคติ (Lunar Calendar) และปฏิทินสุริยคติ (Solar Calendar) ท าให้
มนุษย์สามารถบอกฤดูกาลได้จากปฏิทิน ท าให้ความสนใจเกี่ยวกับต าแหน่งการข้ึน-ตกของดวงอาทิตย์ที่
สัมพันธ์กับฤดูกาลหมดไปในที่สุด  

โดยเมื่อศึกษาอารยธรรมโบราณในแต่ละภูมิภาคของโลกก็จะพบความเกี่ยวเนื่องกับดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์ และดวงดาวต่าง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยมีหลักฐานการค้นพบส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
ปฏิทิน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางจักรวาลวิทยาที่ส าคัญชิ้นแรกในประเทศจีน 
ซึ่งค านวณจ านวนวันในหนึ่งปีได้ 365 วันอย่างถูกต้อง รวมถึงการพยากรณ์สุริยุปราคา และแผนที่ดวงดาว
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ได้นานก่อนคริสตกาลกว่า 4,000 ปี และยังค้นพบว่ามีการจัดท าปฏิทินที่มีความถูกต้องใกล้เคียงกันใน
อารยธรรมอียิปต์ และเมโสโปเตเมีย ก่อนจะถูกพัฒนาอย่างรุดหน้าในประเทศกรีซ โดยมีนักปรัชญาเมธี
หลายคนพยายามอธิบายถึงสัณฐานของจักรวาลโดยมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยชาวกรีก
เป็นชนชาติแรกท่ีแบ่งกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเป็น 88 กลุ่ม โดยมีหลักฐานคือบันทึกของปโตเลมี นักดารา
ศาสตร์คนส าคัญในยุคโบราณ 

ต่อมาใน ค.ศ. 1609 ถือเป็นจุดปฏิวัติทางดาราศาสตร์และเข้าสู่ยุค “ดาราศาสตร์สมัยใหม่” เมื่อ
กาลิเลโอประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ใช้ขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือการศึกษาวัตถุท้องฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาว
เคราะห์ ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ท าให้เข้าใจ เกี่ยวกับวงโคจรของดาวเคราะห์ รายละเอียดของพ้ืนผิว
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และลักษณะปรากฏของดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งดาวบริวาร ท าให้สามารถพิสูจน์
ได้ว่า โลกมิใช่ศูนย์กลางของจักรวาล ตามความเชื่อในคัมภีร์ศาสนาดั้งเดิม แต่หากเป็นเพียงดาวเคราะห์
ดวงหนึ่งในระบบสุริยะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ 
หลังจากนั้นจึงเกิดข้อค้นพบมากมายเช่นการเดินทางของแสง และแรงโน้มถ่วง จากการค้นพบของ เซอร์
ไอแซค นิวตัน ซึ่งขยายขอบเขตพ้ืนฐานความคิดเกี่ยวกับโลกอย่างยิ่งใหญ่ 

หลังจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
การขยายขอบเขตการส ารวจท้องฟ้าได้ จนถึงปี ค.ศ. 1995 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชาวยิว ได้การ
สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพ ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ในมิติของเวลาและปรากฏการณ์ของแรงโน้มถ่วงจาก
การเคลื่อนที่ของดาวพุธด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งท าให้เห็นความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันของสสาร 
พลังงาน กับที่ว่างและเวลา โดยทฤษฎีสัมพัทธภาพนั้นได้กลายเป็นแนวคิดส าคัญอันยิ่งใหญ่ในทางฟิสิกส์ 
และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจวบจนปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนามาเป็นรากฐานของแนวคิดส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ทฤษฎีบิ๊กแบง ทฤษฎีสตริง หรือทฤษฎีเอ็ม ซึ่งจะได้อธิบายถึงการศึกษาโดยสังเขปใน
หัวข้อ 2.1.1.5 
 
 2.1.1.2 ประวัติศาสตร์การศึกษาจักรวาลวิทยาในประเทศไทย 
 ในบันทึกประวัติศาสตร์ และต านานพื้นบ้านและความเชื่อจากหลากหลายท้องถิ่นได้บ่งบอกถึง
เรื่องราวเกี่ยวกับปรากฎการณ์บนท้องฟ้า ของชุมชนชาวสยามทุกภูมิภาคที่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ 
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยชนชั้นปกครอง 
นักปราชญ นักบวช หรือแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ผู้น าของประเทศ เพ่ือระงับความกลัวในปรากฎการณ์
ทางธรรมชาติเหล่านั้น ในด้านการเมืองการปกครอง พระเจ้าแผ่นดินในฐานะท่ีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้
ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่ง “เทวะราชา” ย่อมทรงเป็นผู้หยั่งรู้เกี่ยวกับฟ้าดิน ทุก ๆ เหตุการณ์ที่ปรากฎบนท้องฟ้า
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ต้องสามารถอธิบายให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ซึ่งจะน าซึ่งความสงบร่มเย็นปราศจากความกลัวหวาด
วิตกท้ังปวงแก่อาณาประชาราษฎรได้ 

ในบรรดาพระมหากษัตริย์ของไทย ที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ที่ได้ทรงน าวิชาดาราศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับความเชื่อดั้งเดิม และน าเอาวิทยากรที่เป็นวิทยาศาสตร์สากลมาทรงใช้เป็นเครื่องมือใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรี
ของแผ่นดินสยาม ตลอดจนการแสดงพระปรีชาสามารถให้ชาติตะวันตกได้เห็นเป็นที่กล่าวขานของ
บ้านเมืองอ่ืนในยุคสมัยต่อมา หลักฐานชิ้นเก่าแก่ที่สุดคือแผนที่กลุ่มดาวในรัชสมัยพระนเรศวรมหาราชใน
ยุคอยุธยาตอนต้น แต่เมื่อมีการติดต่อความสัมพันธไมตรีกับชาติยุโรปแล้วนั้น การรับความรู้ในเรื่องดารา
ศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยก็ได้เริ่มในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราช โดยในปลายรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงมีนโยบายสนับสนุนให้ศึกษาวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทาง
ดาราศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักบวชคณะเยซูอิต ออกไปตั้งศูนย์ศึกษาค้นคว้าในดินแดนนอกทวีปยุโรป 
ด้วยวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะการท าแผนที่โลกท่ีถูกต้อง (ระยะทางห่างกันของพ้ืนที่
สองแห่งทางทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก) ให้กับโลก คณะนักดาราศาสตร์ได้ตัดสินใจเลือกสยามและจีน 
เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าศาสตร์นี้ในซีกโลกตะวันออก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้ความร่วมมือใน
โครงการนี้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งสถานศึกษาค้นคว้า เช่น หอดูดาวชั่วคราวที่
พระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณหมู่บ้านโปรตุเกส และหอดูดาวถาวร วัดสันเปาโล เมืองลพบุรี ขณะเดียวกัน
พระองค์สนพระทัยศาสตร์นี้เป็นอย่างยิ่ง โปรดให้คณะราชทูตไทยที่เดินทางไปฝรั่งเศส ซื้อกล้องโทรทัศน์ 
ลูกโลก และเครื่องมือดาราศาสตร์จากกรุงปารีส ทรงร่วมทอดพระเนตรปรากฎการณ์ครั้งส าคัญ ๆ บน
ท้องฟ้า ร่วมกับนักดาราศาสตร์ไทยและต่างชาติ โดยมีหลักฐานที่บันทึกไว้ คือ ทรงร่วมทอดพระเนตร
สุริยุปราคาที่ทะเลชุบศรและวัดสันเปาโล และเจริญรุ่งเรืองข้ึนในยุครัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาญาณรอบรู้ และมีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆหลายแขนงอย่างแตกฉานลึกซ้ึงยิ่งนัก อาทิเช่น พุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ ไม่เว้น
แม้แต่วิทยาศาสตร์อนัเป็นวิทยาการสมัยใหม่พระองค์ก็ทรงพระปรีชาอย่างยิ่ง และทรงสร้างหอดูดาวขึ้น 
ชื่อว่าหอชัชวาลเวียงชัย หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่ากระโจมแก้ว ที่เขาวัง (พระนครคีรี) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม พุทธศักราช 2403 เนื่องด้วยพระองค์โปรดในการชมดาวหางเป็นพิเศษ เรื่องดาวหางนี้นับว่า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษามาเป็นอย่างดี และทรงทราบความเป็นไปอันเป็น
ปรากฎการณ์ของธรรมชาติที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง มิได้งมงายและคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนเลย ทรงออก
ประกาศมิให้ราษฎรของพระองค์หลงเชื่อในความเล่าลือต่าง ๆ ให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกไป 
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ต่าง ๆ ทรงต้องการให้ราษฎรของพระองค์มีความเชื่อในธรรมชาติ และความเป็นจริงที่เกิดข้ึนมา มิใช่จะ
เชื่อว่าเป็นโชคลางและความหายนะอันชั่วช้าเลวร้าย หามิได้เลย เรื่องนี้ปวงราษฎร์ทั้งหลาย จึงมีความ
เข้าใจในประกาศ ที่พระองค์ทรงเตือนให้เตรียมพร้อมที่จะเห็น และมิไห้คิดไปในทางที่ไม่ดีเสียก่อนอ่ืน 
พร้อมกันนั้นพระองค์ยังทรงแนะน าให้ท ามาหากินกันไปตามปกติ มิหน าซ้ ายังทรงแนะน าให้ปลูกข้าวกล้า
อย่างมีเหตุผล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่จะเกิดตามมาอีกด้วย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความรู้ทางดาราศาสตร์ก้าวหน้ากว่าผู้คนทั้งหลาย 
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคบูรพาทิศ พระองค์ทรงค านวณว่า จะมีปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ใน
ปีพุทธศักราช 2411 และจะสามารถมองเห็นได้ ณ ต าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงตกลงพระทัย
จะทรงจัดงานสมาคมขึ้น ณ ที่ต าบลนั้น ระหว่างผู้รู้เพื่อคอยดูสุริยุปราคาที่จะปรากฏเต็มดวงในครั้งนั้น 
 

2.1.1.3 จักรวาลวิทยาในบริบทสังคมไทย 
การปรากฏชัดเจนในการอธิบายสัณฐานของจักรวาลและการก าเนิดโลกนั้น ในแถบประเทศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ในอินเดีย โดยปรากฏ
รูปลักษณ์ชัดเจนในจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับผังจักรวาล ที่ถูกเรียกว่า ‘ไตรภูม’ิ ซึ่งถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไปตามยุคสมัย เมื่อถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้เผยแพร่พุทธศาสนามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็
ได้ควบรวมแนวคิดไตรภูมิรวมกับพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธ ดังพบได้ในพุทธสถานส าคัญในเขมรและ
อินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน โดยในประเทศไทยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยพญาลิไท 
(ประมาณ พ.ศ. 1890–1927)  โดยเรียกว่า “ไตรภูมิพระร่วง” หรือ “เตภูมิกถา” ซึ่งมีบันทึกเปน็
วรรณกรรมชิ้นส าคัญ และมีอิทธิพลในการหล่อหลอมความคิดความเชื่อของคนไทยเป็นเวลานาน โดยมาก
อ้างอิงคัมภีร์ชั้นรองจากพระไตรปิฎกประมาณ 30 คัมภีร์แก่นเนื้อหาส าคัญของไตรภูมิพระร่วง คือ การ
เสนอโครงสร้างของจักรวาลวิทยา (cosmology) ที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง โดยแกนของภูเขาจะ
หยั่งลงไปในทะเลสีทันดร บริเวณล้อมรอบภูเขาจะประกอบด้วยภูมิใหญ่ 3 ภูมิ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจร
ภูมิ และอรูปาวจรภูมิ ภูมิต่าง ๆ เหล่านี้มีต าแหน่งรายล้อมรอบเขาพระสุเมรุลดหลั่นกันไปตามล าดับ 
(hierarchy) โดยบนยอดภูเขาจะเป็นสวรรค์ของพระอินทร์ในฐานะผู้ปกครองจักรวาล  

อิทธิพลที่ส าคัญของไตรภูมิพระร่วง คือ ความเชื่อเรื่องบุญ-บาป นรก-สวรรค์ การเวียนว่ายตาย
เกิดในภพภูมิต่าง ๆ และความเชื่อว่าจะได้เกิดในโลกยุคพระศรีอาริย์เมื่อได้สดับเตภูมิกถาหรือไตรภูมิ 
นอกจากนั้น ความในเรื่องไตรภูมิ ยังสามารถใช้อธิบายสถานะอันไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมได้ด้วย 
นั่นคือ เมื่อเกิดค าถามว่าท าไมคนเกิดมาไม่เท่าเทียม ท าไมบางคนร่ ารวย ในขณะที่บางคนยากจน ปัญหานี้
สามารถตอบได้โดยยกให้เป็นปัญหาของการสั่งสมบุญบารมีมาไม่เท่าเทียมกันของแต่ละบุคคล กษัตริย์เป็น
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ผู้ที่สั่งสมบารมีมามากที่สุด จึงเป็นผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงที่สุด กล่าวคือเมื่อสถานะทางสังคมถูกอธิบาย
ด้วยเรื่องบุญบารมีส่วนบุคคล การที่จะตั้งค าถามต่อความอยุติธรรมของนักปกครองและระบบการ
ปกครองจึงมีขึ้นไม่ได้  

กล่าวโดยสรุป ยุคเก่าของสังคมไทยนั้นก าหนดเอาตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น หมายถึง ยุคสมัยที่สังคมไทยยึดจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเป็นกระบวนการทัศน์กระแสหลักใน
การอธิบายโลกและชีวิต นอกจากนั้น เมื่อมองในแง่ของการแต่งวรรณกรรม หมายถึงยุคท่ีสังคมไทยยึด
จารีตแบบลังกาเป็นแม่แบบในการแต่งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบทถัดไปใน
หมวด 2.1.2.2 ซึ่งว่าด้วยจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา 
 

2.1.1.4 ทฤษฎีที่ส าคัญทางจักรวาลวิทยา 
 เนื้อหาในส่วนนี้ผู้วิจัยจะอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีส าคัญทางวิทยาศาสตร์ที่นักฟิสิกส์ในยุคหลังนั้น
ใช้อธิบายการเกิดขึ้นของจักรวาล ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายแนวคิด ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงที่ยังค้นคว้าเพ่ือหา
ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง โดยผู้วิจัยคัดเลือกทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คือทฤษฎี
สัมพัทธภาพ ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่หรือทฤษฎีบิ๊กแบง ทฤษฎีเส้นเชือก และทฤษฎีเอ็ม โดยจะใช้การ
อธิบายให้เข้าใจโดยสังเขป 
 

2.1.1.4.1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Relativity Theory) 
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เป็นรากฐานความส าคัญของฟิสิกส์ยุคใหม่ การอธิบายทฤษฎีนี้อย่างง่ายที่สุด
ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่า เมื่อเรารู้สึกว่าทุกสิ่งก าลังหยุดนิ่งหรือมีความเร็วที่เท่ากันเราไม่สามารถบอกได้ว่า
สิ่งใดก าลังเคลื่อนที่ เช่น โลกหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์ เรายัง รู้สึกว่าทุกสิ่งก าลังอยู่กับที่ แต่ที่
จริงสิ่งที่เรานึกว่าหยุดอยู่กับที่กลับเคลื่อนที่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity) ถูกเสนอขึ้น
ในปี ค.ศ. 1905 โดยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้ประกาศทฤษฎีนี้ในบทความของเขา "เกี่ยวกับพลศาสตร์ไฟฟ้า
ของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ (On the Electrodynamics of Moving Bodies)" โดยสามศตวรรษก่อนหน้านั้น 
หลักสัมพัทธภาพของกาลิเลโอกล่าวไว้ว่า การเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วคงท่ีทั้งหมดเป็นการสัมพัทธ์ และไม่มี
สถานะของการหยุดนิ่งสัมบูรณ์และนิยามได้ คนที่อยู่บนดาดฟ้าเรือคิดว่าตนอยู่นิ่ง แต่คนที่สังเกตบน
ชายฝั่งกลับบอกว่า ชายบนเรือก าลังเคลื่อนที่ ทฤษฎีของไอน์สไตน์รวมหลักสัมพัทธภาพของกาลิเลโอเข้า
กับสมมติฐานที่ว่า ผู้สังเกตทุกคนจะวัดอัตราเร็วของแสงได้เท่ากันเสมอ ไม่ว่าสภาวะการเคลื่อนที่เชิงเส้น
ด้วยความเร็วคงท่ีของพวกเขาจะเป็นอย่างไร 
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ทฤษฎีนี้มีข้อสรุปอันน่าประหลาดใจหลายอย่างซึ่งขัดกับสามัญส านึก แต่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
การทดลอง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษล้มล้างแนวคิดของสเปซสัมบูรณ์และเวลาสัมบูรณ์ของนิวตันโดยการ
ยืนยันว่า ระยะทางและเวลาขึ้นอยู่กับผู้สังเกต และเวลากับสเปซนั้นถูกรับรู้ต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้สังเกต 

ในแง่มุมของมนุษยศาสตร์และปรัชญา ไอน์สไตน์ส าคัญไม่ใช่ในระดับการเสนอทฤษฎีใหม่หรือ
การค้นพบสมการส าคัญ เช่น E=mc2 แต่ส าคัญเพราะเป็นคนเปลี่ยนกรอบการมองหรือกระบวนทัศน์
มนุษย์ให้มองโลกหรือจักรวาลไปสู่กรอบใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ทั้งหมด เพราะถ้ามองในระดับของสมการ
ในช่วงยุคสมัยใหม่ของวิทยาศาสตร์ อาจมีสมการที่เป็นคู่แข่งของสมการ E=mc2 ได้อีกมากมาย เช่น 
สมการของ Newton, Gauss, Rieman, Maxwell, Boltzman, Dirac, Feynman, Schrodinger, 
Alexander, Jones, Kauffman, Nambu, Gellman, Salam และ Heisenberg อีกนับร้อย แต่ในระดับ
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับจักรวาลในรอบ 2,000 ปี มีเพียง 2 กระบวนทัศน์คือ แบบยุคลิด-นิวตัน ซึ่งถูก
แทนที่โดยกระบวนทัศน์ของไอน์สไตน์ และถ้าจะนับในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 2 กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับโลกวัตถุซึ่งแข่งกันอยู่คือ กระบวนทัศน์สัมพัทธภาพกับกระบวนทัศน์แบบควอนตัม (ธีรยุทธ บุญมี, 
2548) 

ธีรยุทธ บุญมี กล่าวถึงแง่มุมนี้อย่างน่าสนใจในบทความชื่อ “โลกยุคหลังไอน์สไตน์” ในปี 2548 
เกี่ยวกับกระบวนทัศน์หรือกรอบการมองอวกาศแบบเดิมที่เราคุ้นเคย คือมองว่าจักรวาลเป็นที่ว่าง หรือ
ภาชนะขนาดใหญ่ ที่คล้ายมีแกนเส้นตรงวิ่งไปทั้งหน้า-หลัง ซ้าย-ขวา บน-ล่าง แล้วมีวัตถุ คือ ดวงดาว 
หรือกาแล็กซ่ี มาล่องลอยอยู่ตามจุดต่าง ๆ กรอบการมองเช่นนี้ยกฐานะมนุษย์มาอยู่ให้เสมือนพระเจ้า คือ
มองจักรวาลได้เสมือนว่าจักรวาลเป็นบ้านของตัวเอง คือรู้ได้หมดว่า ณ เวลาหนึ่ง เช่นปัจจุบันหรือเวลา 1 
วินาที 1 นาที 5 นาทีข้างหน้า วัตถุต่าง ๆ ในจักรวาลอยู่ในต าแหน่งใด เคลื่อนไหว แตกดับอย่างไร  

ส่วนทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ได้ล้มกระบวนทัศน์แบบเดิมดังกล่าว และสร้างกระบวน
ทัศน์ใหม่ที่ถือมนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ของจักรวาล เป็นการลดอ านาจมนุษย์ในจักรวาลให้น้อยลง และมอง
ความสัมพันธ์ระหว่างอวกาศ เวลา และชีวิตมนุษย์ให้ละเอียดอ่อนลึกซ้ึง ซ่ึงกระบวนทัศน์ที่มองทั่วจักรวาล
ได้แบบพระเจ้า เรียกว่ากระบวนทัศน์แบบสมบูรณ์ แต่กระบวนทัศน์ใหม่แบบเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล
บอกว่า จักรวาลไม่อนุญาตให้ท าเช่นนั้นได้ จักรวาลอนุญาตให้สังเกตจักรวาลได้จากต าแหน่ง เวลาหนึ่ง ๆ 
เท่านั้น ณ จุดที่ต่างกันไป ก็จะสังเกตจักรวาลได้จากอีกแง่มุมหนึ่งไม่เหมือนกัน จึงเรียกกระบวนทัศน์ใหม่
นี้ว่ากระบวนทัศน์แบบสัมพัทธ์ กล่าวเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ผลการสังเกตของเขาไม่ว่าจะ
เป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ หรือทางธรรมชาติอ่ืนใดล้วนมีฐานะความจริงเท่า ๆ กัน  

กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนทัศน์แบบสัมบูรณ์ยินยอมให้มนุษย์มีฐานะเป็นเจ้าของจักรวาล มี
อ านาจเหนือจักรวาล เพราะสามารถคิดว่าตัวเองอยู่นิ่ง ๆ ภายในหรือภายนอกจักรวาล แล้วในแต่ละ
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ชั่วขณะก็สามารถมองดูจักรวาลทั้งหมดได้ แต่กระบวนทัศน์แบบสัมพัทธ์บอกว่า ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองอยู่ใน
สถานะอย่างไรแน่ เพราะเราคิดว่าเราอยู่นิ่ง แต่คนอ่ืนกลับมองเราเคลื่อนไปกับโลก ระบบสุริยะและกา
แล็กซี่ในลักษณะที่ซับซ้อนมาก เช่นเดียวกับท่ีเราก็จะสังเกตมนุษย์ หรือวัตถุบนดวงดาวอ่ืน ๆ เคลื่อนที่
อย่างซับซ้อนเช่นกัน จึงสรุปได้ว่าทุก ๆ สิ่งในจักรวาลอยู่ในสภาวะเคลื่อนที่อย่างสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) 
กันเอง โดยไม่มีใครรู้ว่าจุดที่อยู่นิ่ง ๆ จริง ๆ เป็นอย่างไร เราต้องยอมรับสถานะเช่นนี้ เริ่มต้นมองโลกจาก
เงื่อนไขจ ากัดเช่นนี้ จึงจะสร้างทฤษฎีที่ถูกต้องได้ ไม่ใช่ตั้งเงื่อนไขสมมติว่า เราสามารถหาสภาวะที่อยู่นิ่ง ๆ 
จริง ๆ ในจักรวาลได้  

ความคิดเรื่องภาวะสัมพัทธ์ของไอน์สไตน์มีผลกระทบรุนแรงที่ไม่เพียงแต่กระทบโลกวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังกระทบโลกวิทยาศาสตร์ สังคม โลกแห่งปรัชญา และโลกแห่งศิลปะด้วย ในช่วง 
1910 เดิร์คแฮม (Dirkheim) ชาวฝรั่งเศส ผู้ถือเป็นบิดาของวิชาสังคมวิทยา ก็เสนอแนวคิดซึ่งตีความเชิง
สัมพัทธ์ได้ว่า พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ถูกก าหนดโดยสังคม ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จากแต่ละสังคมจะมี
ความคิด พฤติกรรมต่าง ๆ กันไปตามลักษณะของสังคมนั้น ๆ  

ในด้านศิลปะ ปิกสัโซและจอร์จ บราก เป็นผู้บุกเบิกศิลปะแนวบาศก์นิยม (Cubism) ในราว ๆ ปี 
ค.ศ. 1909 เป็นศิลปะท่ีเริ่มตั้งค าถามเก่ียวกับ Space มีการฉีกรื้อคติเกี่ยวกับ space เดิมซึ่งแน่นอนคงตัว 
มาเป็น space ที่แยกออกเป็นส่วน ๆ คล้ายสัมพันธ์กัน แต่ละส่วนมองวัตถุ ผู้หญิง รูปร่างคน จากแง่มุมที่
ต่าง ๆ กัน เช่น จากด้านตรง ข้าง ด้านหลัง ปิกัสโซถือว่าแต่ละมุมมองมีสิทธิมีฐานะที่จะปรากฏในรูปได้ 
แล้วเอาเรียงต่อกันให้เกิดเป็นมุมมองใหญ่เดียวกัน ในภาพหญิงสาว ผู้หญิงร้องไห้ ม้าเจ็บปวด กระทิงดุ 
ฯลฯ ในแง่นี้เท่ากับว่าปิกัสโซให้คุณค่าแก่ทุกมุมมองเท่า ๆ กัน ตามคติคล้ายทฤษฎีสัมพัทธภาพเช่นกัน 
ศิลปินคนอื่น เช่น มาร์เซล เพราสต์ นักเขียนมีชื่อ ยอมรับอิทธิพลความคิดของทฤษฎีสัมพัทธภาพโดยตรง 
เขากล่าว่า "มีเรขาคณิตของแผ่นระนาบ ขณะเดียวกันก็มีเรขาคณิตของอวกาศ ส าหรับผมนิยายมิใช่เป็น
เพียงจิตวิทยาในเชิงระนาบเท่านั้น แต่เป็นจิตวิทยาของเวลาและอวกาศด้วย" เวลาเขียนรูป ปิกาสโซเอา
มุมมองหลากหลายมุมมองมาตีแผ่ ไม่ใช่มุมมองเดียวที่สมบูรณ์แบบจิตรกรในยุคคลาสสิค ในการบรรยาย
บุคลิกตัวละคร  

เพราสต์ก็ไม่ยอมรับบทบาทของผู้ประพันธ์ในฐานะผู้มีความรู้อย่างสมบูรณ์ และสามารถพรรณนา
ทุก ๆ ด้านของตัวละคร เพราสต์มองตัวละครของเขา "กระจัดกระจายอยู่ในอวกาศและเวลา" เอฟ ที มาริ
เนตติ ผู้ให้ก าเนิดศลิปะแบบอนาคตนิยม หรือ Futurist เขียนในค าประกาศแรกของกลุ่มว่า "เวลาและ
อวกาศตายไปแล้วเมื่อวานนี้" กลุ่มลัทธิดาดา (Dadaism) และลัทธิเหนือจริง (Surrealist) ได้อิทธิพลจาก
ไอน์สไตน์ชัดเจนดังภาพเขียนเวลาที่หลอมเหลวของจิตรกรในลัทธินี้อย่างซัลวาดอร์ ดาลี 
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นอกจากนี้ ในวงการปรัชญศาสน์ (Theosophy) ในกลุ่มของ Steiner ซึ่งพยายามจะเชื่อมโยง
ศาสนาเข้ากับวิทยาศาสตร์หรือปรัชญาวิทยาศาสตร์ ก็ได้อิทธิพลจากแนวทฤษฎีของไอน์สไตน์มาเช่นกัน 
โดยตีความว่า การปรากฏอย่างปาฏิหาริย์ของ "เหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์" ต่าง ๆ เป็นไปได้ เนื่องจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์โผล่ตัวมาจากมิติพิเศษท่ีนอกเหนือไปจาก 3 มิติของเรา จินตนาการว่ามดขังนักโทษมดไว้ในกรง
ขัง 2 มิติของตน สมมติว่ามดไม่สามารถเงยหน้ามองด้านบน-ล่างได้ จะมองได้ก็แต่ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง 
เท่านั้น ถ้ามนุษย์ (พระเจ้า) ใช้มือหยิบนักโทษมดข้ึนมาด้านบน มดผู้คุมจะตื่นตกใจว่ามดนักโทษหายตัวไป
เฉย ๆ (เพราะพวกเขาไม่สามารถมองมิติพิเศษคือด้านบน-ล่างได้) วงการปรัชญศาสน์จึงฮือฮากันกับการ
ตีความปาฏิหาริย์โดยมิติพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนมาตามทฤษฎีของไอน์สไตน์กันอย่างมาก 
 
 2.1.1.4.2 ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่หรือทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang Theory) 
 ทฤษฎี “บิ๊กแบง” (Big Bang Theory) เป็นทฤษฎีทางดาราศาสตร์ที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของจักรวาล ปัจจุบันเป็นทฤษฎีที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับมากท่ีสุด ทฤษฎีบิ๊กแบงเกิดขึ้นจากการ
สังเกตของนักดาราศาสตร์ที่ว่า ขณะนี้จักรวาลก าลังขยายตัว ดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้าก าลังวิ่งห่างออก
จากกันทุกที เมื่อย้อนกลับไปสู่อดีต ดวงดาวต่าง ๆ จะอยู่ใกล้กันมากกว่านี้ และเมื่อนักดาราศาสตร์
ค านวณอัตราความเร็วของการขยายตัวท าให้ทราบถึงอายุของจักรวาลและการคลี่คลายตัวของจักรวาล 
รวมทั้งสร้างทฤษฎีการก าเนิดจักรวาลขึ้นอีกด้วย ตามทฤษฎีนี้ จักรวาลก าเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 15,000 
ล้านปีที่แล้ว ก่อนการเกิดของจักรวาล ไม่มีมวลสาร ช่องว่าง หรือกาลเวลา จักรวาลเป็นเพียงจุดที่เล็กยิ่ง
กว่าอะตอมเท่านั้น และด้วยเหตุใดยังไม่ปรากฏแน่ชัด จักรวาลที่เล็กท่ีสุดนี้ได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงและ
รวดเร็วในเวลาเพียงเศษเสี้ยววินาที (Inflationary period) แรงระเบิดก่อให้เกิดหมอกธาตุซึ่งแสงไม่
สามารถทะลุผ่านได้ (Plasma period) ต่อมาจักรวาลที่ก าลังขยายตัวเริ่มเย็นลง หมอกธาตุเริ่มรวมตัวกัน
เป็นอะตอม จักรวาลเริ่มโปร่งแสง ในทางทฤษฎีแล้วพ้ืนที่บางแห่งจะมีมวลหนาแน่นกว่า ร้อนกว่า และ
เปล่งแสงออกมามากกว่า ซึ่งต่อมาพ้ืนที่เหล่านี้ได้ก่อตัวเป็นกลุ่มหมอกควันอันใหญ่โตมโหฬาร และภายใต้
กฎของแรงโน้มถ่วง กลุ่มหมอกควันอันมหึมานี้ได้ค่อย ๆ แตกออก จนเป็นโครงสร้างของ “กาแลกซี” 
(Galaxy) ดวงดาวต่าง ๆ ได้ก่อตัวขึ้นในกาแลกซี และจักรวาลขยายตัวออกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

นักดาราศาสตร์ค านวณว่าจักรวาลว่าประกอบไปด้วยกาแลกซีประมาณ ๑ ล้านล้านกาแลกซี และ
แต่ละกาแลกซีมีดาวฤกษ์อย่างเช่นดวงอาทิตย์อยู่ประมาณ 1 ล้านล้านดวง และสุริยจักรวาลของเราอยู่
ปลายขอบของกาแลกซีที่เรียกว่า “ทางช้างเผือก” (Milky Galaxy) และกาแลกซีทางช้างเผือกก็อยู่ปลาย
ขอบของจักรวาลใหญ่ทั้งหมด เราจึงมิได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลย ไม่ว่าจะในความหมายใด 
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ในปี พ.ศ. 2535 ดาวเทียม “โคบ”ี (COBE) ขององค์การนาซ่าแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกส่งขึ้นไป
เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ของจักรวาลโดยเฉพาะ ได้ค้นพบรังสีโบราณ ซึ่งบ่งบอกถึงโครงสร้างของจักรวาล
ขณะเมื่อจักรวาลมีอายุเพียงสามแสนปี นับเป็นการค้นพบครั้งส าคัญที่ยืนยันว่า จักรวาลก าเนิดขึ้นมาจาก
จุดเริ่มต้นของการระเบิด และคลี่คลายตัวตามค าอธิบายในทฤษฎี “บิ๊กแบง” จริง เมื่อได้ทฤษฎีการก าเนิด
จักรวาลแล้ว นักดาราศาสตร์ก็สนใจว่าจักรวาลจะสิ้นสุดลงอย่างไร มีทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้อยู่ 3 ทฤษฎี 
ทฤษฎีแรก กล่าวว่า 

เมื่อแรงระเบิดสิ้นสุดลง มวลอันมหึมาของกาแลกซีต่าง ๆ จะดึงดูดซึ่งกันและกัน ท าให้จักรวาล
หดตัวกลับจนกระทั่งถึงกาลอวสาน ทฤษฎีที่สอง อธิบายว่า จักรวาลจะขยายตัวในอัตราช้า ๆ จึงเชื่อว่า
น่าจะมี “มวลด า”(dark matter) ที่เรายังไม่รู้จักปริมาณมหึมาคอยยึดโยงจักรวาลไว้ จักรวาลจะขยายตัว
ไปเรื่อย ๆ จนยากแก่การสืบค้น ส่วนสตีเฟ่น ฮอว์กกิ้ง (Stephen Hawking) ได้เสนอทฤษฎีที่สามว่า 
จักรวาลจะขยายตัวในอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทฤษฎีบิกแบงนั้นได้รับการเชื่อมต่อด้วย
ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution Theory) ของชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) เมื่อโลกเย็นตัวลงนั้น 
ปฏิกิริยาเคมีจากมวลสารในโลกในที่สุดแล้วก่อให้เกิดไอน้ า และไอน้ าก่อให้เกิดเมฆ และเมฆตกลงมาเป็น
ฝน ท าให้เกิดแม่น้ า ล าธาร ทะเล และมหาสมุทร วิวัฒนาการนี้มีลักษณะแบบ “ก้าวกระโดด” 
(Emergent Evolution) เมื่อมีสารอนินทรีย์และน้ าปริมาณมหาศาลเป็นเวลาที่ยาวนาน ในที่สุดคุณภาพ
ใหม่คือ “ชีวิต” ก็เกิดขึ้น ค าว่า บิ๊กแบง ที่จริงเป็นค าล้อเลียนที่เกิดจาก นักดาราศาสตร์ ชื่อ เฟรดฮอยล์ 
ซึ่งเขาดูหมิ่นและตั้งใจจะท าลายความน่าเชื่อถือของทฤษฎีที่เขาเห็นว่าไม่มีทางเป็นจริงอย่างไรก็ดี การ
ค้นพบ ไมโครเวฟพ้ืนหลัง ในปี ค.ศ. 1964 ยิ่งท าให้ไม่สามารถปฏิเสธทฤษฎีบิ๊กแบงได้ มีหลักฐานส าคัญ
พิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎีการเกิดของเอกภพตาม 

ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ประการหนึ่ง คือ ในปี ค.ศ. 1965 นักวิทยาศาสตร์ที่ บริษัท เบลล์ แลบ
อรอทอรี่ สหรัฐ ได้ยินเสียบรบกวนของคลื่นวิทยุดังมากจาก รอบทิศบนท้องฟ้า นักวิทยาศาสตร์ได้ค านวณ
ได้แล้วว่า ถ้าหากเอกภพมีจุดก าเนิด จากปฐมดวงไฟในจักรวาลเมื่อประมาณ 1.1x1010-1.8x1010 ปี
มาแล้ว ตาม ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ของจักรวาลพลังงานที่ยังหลงเหลืออยู่ในการระเบิด ครั้งใหญ่
จะต้องค้นหาพบได้ในปัจจุบัน และจะมีอุณหภูมิประมาณ 3 องศาเหนือ ศูนย์องศาสมบูรณ์ เนื่องจาก
พลังงานจะแผ่ออกมาเป็นไมโครเวฟ มีความยาวคลื่น น้อยกว่า 1 ม.ม. ผลจากการได้ยินเสียงคลื่นไม่โคร
เวฟดังมากจากรอบทิศทางบน ท้องฟ้าดังกล่าว เมื่อนักวิทยาศาสตร์ท าการวัดอย่างระมัดระวังท าให้
นักวิทยาศาสตร์ แน่ใจว่า การแพร่ของคลื่นไมโครเวฟ บนท้องฟ้าทั่วทิศทาง คือ ส่วนที่หลงเหลือ จากการ
ระเบิดครั้งใหญ่ของจักรวาล 
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2.1.1.4.3 ทฤษฎีเส้นเชือกหรือสตริง (String Theory) 
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ใช้ชีวิตสามสิบปีสุดท้ายเพ่ือพัฒนาทฤษฎีสนามรวม หรือ Unified field 

theory (อรรถกฤต ฉัตรภูติ, 2548) เพ่ือพยายามหาความสัมพันธ์การท างานร่วมกันของทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพที่ใช้อธิบายจักรวาล และมวลสารขนาดใหญ่ กับทฤษฎีควอนตัมท่ีอธิบายถึงอนุภาคระดับอะตอม แต่
นักฟิสิกส์ในยุคหลังไอน์สไตน์กลับมีความคิดในทางตรงกันข้ามว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์
ต่างหากท่ีมีข้อจ ากัดโดยเฉพาะเมื่อน าไปพิจารณาอนุภาคขนาดเล็ก ๆ พวกเขาเชื่อว่าในระดับขนาดที่เล็ก
กว่าอะตอม กาล-อวกาศไม่ได้มีลักษณะต่อเนื่องเหมือนอย่างที่อธิบายในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป แต่จะมี
ลักษณะคล้ายกับรูปภาพในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ ที่เมื่อมองไกล ๆ จะเห็นเป็นภาพที่ต่อเนื่องเป็นเนื้อ
เดียวกัน แต่เมื่อเข้ามาพิจารณาในระยะใกล้ ๆ หรือเมื่อส่องดูด้วยแว่นขยายก็จะพบว่าแท้ท่ีจริงแล้วรูปนั้น
ไม่ได้เป็นภาพที่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน แต่เกิดจากจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดที่วางเรียงอยู่ใกล้ ๆ กัน ซึ่ง
ทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่สามารถที่จะใช้อธิบายธรรมชาติในลักษณะนี้ได้ ข้อจ ากัดของทฤษฎีสัมพัทธภาพนี้
เองมีส่วนท าให้ไอน์สไตน์ล้มเหลวในการพัฒนาทฤษฎีสนามรวม 

 
ไอน์สไตน์เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2498 เกือบสิบปีก่อนหน้าที่จะถึงยุคทองของฟิสิกส์อนุภาค เขาจึงไม่

มีโอกาสที่จะทราบว่า ธรรมชาติไม่ได้มีแค่แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ยังมีแรงพ้ืนฐานอีกสอง
ชนิดคือ แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน และแรงนิวเคลียร์แบบเข้ม นอกจากนี้นักฟิสิกส์รุ่นหลัง ยังได้ค้นพบว่า
สสารที่พบเห็นในธรรมชาติ ล้วนประกอบขึ้นมาจากอนุภาคมูลฐานสองกลุ่ม คือ ควาร์ก (Quark) และ 
เล็ปตอน (Lepton)  

กลุ่มแรกเป็นอนุภาคมูลฐานที่ไม่พบอิสระตามธรรมชาติ ควาร์กจะรวมเข้าด้วยกันด้วยแรง
นิวเคลียร์แบบเข้ม อนุภาคท่ีเป็นองค์ประกอบในนิวเคลียสของอะตอมเช่น โปรตอน และนิวตรอน ล้วน
เป็นอนุภาคที่ประกอบด้วยควาร์กสามตัว ส่วนกลุ่มหลังคือเล็ปตอน เป็นอนุภาคมูลฐานที่สามารถพบได้
อิสระตามธรรมชาติเช่น อิเล็คตรอน และ มิวออน เป็นต้น โปรตอนกับนิวตรอนรวมตัวกันในนิวเคลียส
ด้วยแรงนิวเคลียร์  

ในขณะที่อิเล็กตรอนถูกประจุไฟฟ้าบวกของโปรตอนดึงดูดให้โคจรรอบนิวเคลียสด้วยแรง
แม่เหล็กไฟฟ้ากลายเป็น “อะตอม” ของธาตุต่าง ๆ ทฤษฎีควอนตัมยังได้อธิบายแรงที่กระท าระหว่าง
อนุภาคพ้ืนฐานเหล่านี้ว่าเกิดจากการที่มันแลกเปลี่ยน “อนุภาคสื่อ” ระหว่างกัน ในภาพของควอนตัม
ฟิสิกส์แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการที่อนุภาคมีประจุแลกเปลี่ยนโฟตอน (อนุภาคของแสง) ไปมาระหว่าง
กัน ในขณะที่โฟตอนเป็นสื่อน าแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์แบบเข้มจะมีอนุภาคท่ีชื่อว่า กลูออน ท า
หน้าที่เป็นอนุภาคสื่อ ส่วนอนุภาค Z และ W เป็นสื่อน าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อน 
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นอกจากนี้แล้วในทศวรรษที่ 70 นักฟิสิกส์ยังสามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของแรง
นิวเคลียร์ทั้งสองแบบ และแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ได้โดยอาศัยทฤษฎีเพียงทฤษฎีเดียว ที่รู้จักกันในชื่อ 
“แบบจ าลองมาตรฐานของอนุภาคมูลฐาน” (Standard Model of fundamental particles)  

แม้ว่าแบบจ าลองมาตรฐานจะประสบความส าเร็จในการท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มันก็ยังมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน ข้อจ ากัดที่ส าคัญมากท่ีสุดอันหนึ่งคือ 
แบบจ าลองมาตรฐานไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคเม่ือมีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องได้ แรง
โน้มถ่วงจะมีผลกับการทดลองมากเมื่ออนุภาคมีพลังงานสูงมาก ๆ ซึ่งท าให้ผลการค านวณจากแบบจ าลอง
มาตรฐานมีความผิดพลาดเนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงแรงโน้มถ่วง ทฤษฎีควอนตัมพยายามอธิบายแรงโน้มถ่วง
ว่าเกิดจากการที่อนุภาคแลกเปลี่ยนอนุภาคสื่อที่เรียกกันว่า “กราวิตอน” (Graviton) นักฟิสิกส์เรียก
ทฤษฎีควอนตัมที่อธิบายแรงโน้มถ่วงนี้ว่า “ทฤษฎีความโน้มถ่วงควอนตัม” (Quantum gravity) ในช่วง
เวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมานักฟิสิกส์ชั้นน าของโลกหลายต่อหลายคนพยายามที่จะพัฒนาทฤษฎีนี้ แต่ก็ยังไม่
ประสบผลส าเร็จ จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีทฤษฎีที่เหมาะสมที่จะสามารถจัดการความไม่ต่อเนื่องของกาล-
อวกาศได้ ปัจจุบันนักฟิสิกส์ท าได้ดีที่สุดเพียงแค่สร้างทฤษฎีที่ให้ภาพอย่างคร่าว ๆ ของพฤติกรรมเชิง
ควอนตัมของแรงโน้มถ่วง และคาดหวังว่าทฤษฎีเหล่านี้จะน าไปสู่ทฤษฎีควอนตัมกราวิตีที่แท้จริง ซึ่ง
สามารถจะรวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับแรงธรรมชาติที่เหลือได้ หนึ่งในทฤษฎีเหล่านั้นรู้จักกันในชื่อของ 
“ทฤษฎีเส้นเชือก” หรือ “String Theory” เนื่องจากในทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานว่าอนุภาคต่าง ๆ ไม่ได้มี
ลักษณะเป็นจุด (Point-like particle) เหมือนอย่างในทฤษฎีควอนตัม ในทฤษฎีสตริงอนุภาคทุกชนิด ทั้ง
ที่เป็นอนุภาคที่ประกอบขึ้นเป็นสสารและอนุภาคที่เป็นสื่อน าแรงล้วนเป็นเส้นเชือกท่ีก าลังสั่นด้วยความถี่
ต่างระดับกัน เส้นเชือกเส้นเดียวกันถ้าสั่นด้วยความถี่ค่าหนึ่งอาจเป็นอิเล็กตรอน แต่เมื่อความถี่ของการสั่น
เปลี่ยนไปเป็นอีกค่าหนึ่ง เชือกเส้นนั้นก็จะกลายเป็นอนุภาคชนิดอื่น 

การที่ทฤษฎีเส้นเชือกสมมุติว่าอนุภาคไม่ได้มีลักษณะเป็นจุด แต่เป็นเส้นหนึ่งมิติ ช่วยให้นักฟิสิกส์
ลดความยุง่ยากทางเทคนิคในการรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกับทฤษฎีควอนตัม ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของกาล-อวกาศในระดับที่เล็กกว่าขนาดของอะตอมมาก ๆ ธรรมชาติในระดับ
เล็กมาก ๆ นั้น อวกาศมีลักษณะ ขรุขระ ไม่ต่อเนื่อง และมีการบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง ปรากฏการณ์ดังกล่าว
เรียกว่า ควอนตัมโฟม (Quantum foam) อนุภาคท่ีมีลักษณะเป็นจุดในทฤษฎีแบบเก่า รวมถึงอนุภาคก
ราวิตอน จะถูกอิทธิพลของควอนตัมโฟมรบกวนอย่างหนัก จนท าให้นักฟิสิกส์ไม่สามารถใช้ในการค านวณ
ได้ เปรียบเหมือนเรือล าเล็ก ๆ ที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรท่ามกลางพายุและคลื่นลมซึ่งย่อมจะบังคับ
ทิศทางได้ล าบาก ในขณะที่เส้นเชือกใน String Theory เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถ
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ทนทานต่อพายุในทะเลได้ ผลของควอนตัมโฟมจึงไม่มีอิทธิพลในการค านวณ จนนักฟิสิกส์สามารถ
ประมาณได้ว่ากาลอวกาศมีลักษณะเรียบและต่อเนื่องในทฤษฎีเส้นเชือก  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเปลี่ยนจากจุดอนุภาคมาเป็นเส้นเชือกจะช่วยแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่อง
ของกาล-อวกาศได้ แต่ก็ท าให้ทฤษฎีเส้นเชือกเต็มไปด้วยคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากซับซ้อน ความซับซ้อนที่
ส าคัญอันหนึ่งคือ การที่จะได้ทฤษฎีที่สมบูรณ์ทฤษฎีเส้นเชือกก าหนดให้ธรรมชาติจะต้องมีจ านวนมิติ
มากกว่า 4 มิติ คือนอกจากจะประกอบด้วย กว้าง ยาว สูง และเวลา ซึ่งเป็นกาล-อวกาศท่ีเราคุ้นเคยแล้ว
ทฤษฎียังเปิดโอกาสให้มี “มิติพิเศษ” หรือ Extra Dimensions ในทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเส้นเชือกยิ่งยวด 
(Superstring Theory) ก าหนดให้ธรรมชาติมีจ านวนมิติอยู่ทั้งหมด 10 มิติ ในบางรูปแบบของทฤษฎีเส้น
เชือกอาจมีได้ถึง 11 (M-theory) และ 26 มิติ 

สมมุติว่ากาล-อวกาศเป็นผิวของหลอดกาแฟ ซึ่งเป็นพ้ืนผิวสองมิติ ดังที่แสดงในรูป มดที่เดินอยู่
บนหลอดกาแฟ จะสามารถเคลื่อนที่ได้ในสองมิติ แต่ถ้ารัศมีของหลอดกาแฟเล็กลงมาก ๆ มดที่เดินอยู่ใน
บริเวณนั้น ก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันเดินอยู่บนเส้นลวด ซึ่งมีจ านวนมิติเท่ากับหนึ่งมิติ ในทฤษฎีเส้นเชือก 
กาล-อวกาศมีได้มากถึง 10 มิติ แต่ในชีวิตประจ าวันเรารู้สึกได้เพียง 4 มิติ นักฟิสิกส์อธิบายว่ามิติพิเศษ 
หรือ Extra dimension ที่เหลืออีก 6 มิตินั้น จะม้วนเป็นวงเล็ก ๆ จนเราไม่สามารถท่ีจะตรวจวัดได้ (ใน 
M-theory เอกภพมีได้ถึง 11 มิติเลยทีเดียว) 

แตไ่ม่ใช่นักฟิสิกส์ทุกคนจะสนับสนุนทฤษฎีเส้นเชือก หลายคนชี้จุดอ่อนของทฤษฎีนี้ว่าเป็น 
“ทฤษฎีที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ว่าผิดได้” ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าทฤษฎีเส้นเชือกใช้อธิบายธรรมชาติในที ่ ๆ 
มีขนาดเล็กมาก ๆ การที่จะศึกษาระบบที่เล็กขนาดนั้นตามกฎของทฤษฎีควอนตัมจะต้องใช้พลังงานมาก
มหาศาล มากเกินกว่าที่ห้องทดลองใด ๆ บนโลกจะสามารถท าได้ จุดอ่อนนี้เองท าให้ทฤษฎีเส้นเชือกถูก
มองว่าเป็นเพียงเกมทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่สามารถที่จะน ามาท าการทดลองพิสูจน์ด้วยกระบวนการ
ทางฟิสิกส์ได้   

อย่างไรก็ตามในช่วงสิบปีที่ผ่านมา การศึกษาในอีกสาขาหนึ่งที่เกี่ยวกับการก าเนิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในจักรวาลอันกว้างใหญ่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติหลายปรากฏการณ์
ที่ให้พลังงานมหาศาล และอาจมากพอที่จะทดสอบทฤษฎีเส้นเชือกได้ นักฟิสิกส์จึงพยายามมองหา
ห้องทดลองนอกโลกเพ่ือที่จะทดสอบทฤษฎีเส้นเชือก หรือ ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วง
ควอนตัม จักรวาลวิทยา หรือ Cosmology เป็นวิชาที่ศึกษาวิวัฒนาการและการก าเนิดของเอกภพ เป็น
หนึ่งในสาขาวิชาที่ก าลังได้รับการศึกษาอยู่อย่างมากในขณะนี้ เพราะนอกจากจะมีข้อมูลมายให้ศึกษาแล้ว 
ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ต้องการทฤษฎีใหม่ ๆ มาอธิบาย  
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2.2 พุทธปรัชญาที่เกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อนี้เกิดข้ึนจากการศึกษาเกี่ยวกับหลักพุทธปรัชญาอันเป็นตัวแปรที่
ผู้วิจัยต้องการสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาของการออกแบบ จึงได้ทดลองศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดท้ังสาม
แนวทาง คือ 1)จักรวาลวิทยาตามคติพุทธศาสนา เพ่ือเข้าใจมุมมองที่มีต่อจักรวาลของคนโบราณ 2) พุทธ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือเข้าใจหลักการอันเป็นเหตุเป็นผล ที่ใช้อธิบายร่วมกันได้ 3) แก่น
ของพระพุทธศาสนา ที่เป็นสาระใจความหลักอันจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้   
  

2.2.1 จักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา 
จักรวาล (Cakravala) มาจากภาษาบาลีว่า จกฺกวาฬ ซึ่งมาจากสองค าคือ จกฺก + วาฬ โดยค าว่า 

จกฺก แปลว่า จักร, ล้อรถ, วงกลม, เสนาพล, กองทัพ, อ านาจ, อาชญา, เขตแดน, อาวธุรูปกลมมีคมเป็น
เปลวโดยรอบ ส่วนค าว่า วาฬ มาจาก วา ธาตุ ในอรรถว่า ไป ลง อล ดังนั้นโดยตามรูปศัพท์แล้ว จักรวาล
น่าจะแปลได้ว่าหมุนไปดุจล้อรถ หรือผันไปราวกับจักร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์และในคัมภีร์
พระไตรปิฎกแล้ว จึงน่าสนใจตรงที่จักรวาลในทางพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะหมุน และมีรูปร่างคล้าย
ล้อรถหรือจักร ซึ่งน่าจะมีลักษณะเกือบแบน โดยมีการลุ่มลึกเหมือนแอ่งด้วย ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วแตกต่าง
จากค าแปลของจักรวาลในพจนานุกรมไทย 

ในพระสูตรของพระพุทธศาสนานั้นปรากฏถึงการใช้ค าว่า “จักรวาล” ด้วยกันในหลายพระสูตร 
คือ  

มหาปรินิพพานสูตร ซึ่งอธิบายเหตุการณ์เสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และเทวดาได้น า
ชิ้นส่วนพระสรีระของพระพุทธเจ้าไปสักการะ โดยน าต่อ ๆ กันไปในจักรวาล  

อัคคัญญสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแก่สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะ เพ่ือบอกเล่า
ล าดับชั้นของจักรวาล  

พรหมนิมันตนิกสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับพกพรหมเกี่ยวกับความเท่ียงแท้ 
จูฬนีสูตร เป็นพระสูตรส าคัญที่ให้รายละเอียดของจักรวาล ที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายระหว่างการ
ตอบปัญหากับพระอานนท์ อันมีใจความว่า  
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คร้ังนั้นแล ทา่นพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงทีป่ระทับ ถวายบงัคม
พระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึง่ คร้ันแล้วได้ทลูถามพระผู้มีพระภาควา่ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับฟังมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาควา่  

ดูกรอานนท์ สาวกของพระสิขีสมัมาสัมพุทธเจา้ซึ่งมีนามว่า อภภิู ยืนอยู่ในพรหมโลก 
ให้พันแห่งโลกธาตุรู้แจ้งได้ด้วยเสียง พระเจา้ข้า ส่วนพระผู้มพีระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธ
เจ้าเล่า ทรงสามารถที่จะท าโลกธาตุเท่าไรให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียง พระผู้มีพระภาคตรัส
ตอบว่า ดูกรอานนท์ นัน้สาวก ส่วนพระตถาคตนบัไม่ถ้วน ฯ 

ท่านพระอานนท์ไดทู้ลถามพระผู้มีพระภาคเป็นคร้ังที่ ๒ ว่า ขา้แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า
พระองค์ได้สดบัรับฟังมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาควา่ ดูกรอานนท์ สาวกของพระสิขี
สัมมาสัมพทุธเจ้าซึ่งมนีามวา่ อภิภู ยืนอยู่ในพรหมโลก ท าให้พันแห่งโลกธาตุรู้แจ้งได้ด้วย
เสียง พระเจ้าข้า สว่นพระผู้มี- 

พระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้าเล่า ทรงสามารถที่จะท าโลกธาตุเท่าไรให้รู้แจ้งได้
ด้วยพระสุรเสียง ฯ 

พ.  ดูกรอานนท์ นัน้เป็นสาวก ส่วนพระตถาคตนบัไม่ถ้วน 
ท่านพระอานนท์ ได้ทลูถามพระผู้มีพระภาคแม้เปน็คร้ังที่ ๓ ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้

เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับฟงัมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่าดูกรอานนท์ สาวกของ
พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึง่มีนามว่า อภิภู ยืนอยู่ในพรหมโลก ท าให้พันแห่งโลกธาตุรู้แจ้งได้
ด้วยเสียง พระเจ้าข้า ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่า ทรงสามารถที่จะท า
โลกธาตุเทา่ไรให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียง ฯ 

พ.  ดูกรอานนท์ นัน้เป็นสาวก ส่วนพระตถาคตนบัไม่ถ้วน 
ท่านพระอานนท์ ได้ทลูถามพระผู้มีพระภาคแม้เปน็คร้ังที่ ๓ ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้

เจริญ ข้าพระองค์ได้สดบัรับฟงัมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ดูกรอานนท ์ สาวก
ของพระสิขีสัมมาสัมพทุธเจ้าซึ่งมีนามวา่ อภิภู ยืนอยู่ในพรหมโลกท าให้พันโลกธาตุรู้แจ้งได้
ด้วยเสียง พระเจ้าข้า ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่า ทรงสามารถที่จะท า
โลกธาตุเทา่ไรให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียง ฯ 

พ.  ดูกรอานนท์ เธอได้ฟังเร่ืองพันโลกธาตุ เพียงเล็กน้อย ฯ 
อา. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าแต่พระสุคต บัดนี้เป็นกาลเวลาแห่งเทศนาที่พระองค์

จะพึงตรัส ภิกษุทั้งหลายได้สดบัธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจ าไว้ ฯ 
พ.  ดูกรอานนท์ ถ้าอย่างนัน้ เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าวท่านพระอานนทท์ูล

รับสนองพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสวา่ ดูกรอานนท ์ จักรวาลหนึง่มีก าหนด
เท่ากับโอกาสทีพ่ระจันทร์พระอาทิตย์โคจร ทัว่ทิศสวา่งไสวรุ่งโรจน์ โลกมีอยู่พันจักรวาลก่อน 
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ในโลกพันจักรวาลนัน้ มีพระจนัทร์พันดวง มีอาทิตย์พันดวง มีขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง มีชมพู
ทวีปพันหนึ่ง มีอปรโคยานทวปีพันหนึ่ง มีอุตตรกุรุทวีปพนัหนึ่ง มีปุพพวิเทหทวีปพนัหนึ่ง มี
มหาสมุทรสี่พัน มีทา้วมหาราชสี่พัน มีเทวโลกชัน้จาตุมหาราชิกาพนัหนึ่ง มีเทวโลกชั้น
ดาวดึงสพ์ันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นยามาพนัหนึ่ง มีเทวโลกชัน้ดุสิตพนัหนึ่ง มีเทวโลกชั้นนิมมานรดี
พันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตีพนัหนึ่ง มีพรหมโลกพนัหนึ่ง ดูกรอานนท์ นี้เรียกว่า
โลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล โลกคูณโดยสว่นพนัแห่งโลกธาตอุย่างเล็ก ซึ่งมีพันจักรวาลนัน้ 
นี้เรียกว่าโลกธาตุอย่างกลางมีลา้นจักรวาล โลกคูณโดยส่วนพนัแห่งโลกธาตุ อยา่งกลางมีลา้น
จักรวาลนัน้ นี้เรียกว่าโลกธาตอุย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล ดูกรอานนท์ตถาคตมุง่
หมายอยู่ พึงท าโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาลให้รู้แจ้งได้ด้วยเสียง หรือท าให้รู้
แจ้งได้เท่าที่มุง่หมาย ฯ 

อา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคพึงท าโลกธาตุอยา่งใหญ่ประมาณแสน
โกฏิจักรวาล ให้รู้แจ้งด้วยพระสุรเสียง หรือท าให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ทรงมุ่งหมายอย่างไร 
ฯ 

พ. ดูกรอานนท ์ พระตถาคตในโลกนี ้ พึงแผ่รัศมไีปทั่วโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณ
แสนโกฏิจักรวาล เมื่อใด หมู่สัตว์พึงจ าแสงสว่างนั้นได้ เมือ่นั้นพระตถาคตพงึเปล่งพระสุ
รเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน พระตถาคตพึงท าให้โลกธาตุอยา่งใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล
ให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียง หรอืพึงท าให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ทรงมุ่งหมาย ด้วยอาการเช่นนี้
แล ฯ 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แลว้ ท่านพระอานนท์ ได้กราบทลูว่า เปน็ลาภของข้า
พระองค์หนอ ข้าพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่าง
นี้ เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายไีด้กล่าวกะท่านพระอานนท์วา่ 
ดูกรอานนท์ ในข้อนี้ทา่นจะไดป้ระโยชน์อะไร ถ้าศาสดาของทา่นมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากอย่าง
นี้ เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอยา่งนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระอุทายีวา่ ดูกรอุทาย ี
เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ ถ้าอานนท์ยังไม่หมดราคะเช่นนี้ พึงท ากาละไป เธอพึงเปน็เจ้าแห่ง
เทวดาในหมู่เทวดา ๗ คร้ังพงึเป็นเจ้าจักรพรรดิในชมพูทวปีนีแ้หละ ๗ คร้ัง เพราะจิตที่
เลื่อมใสนั้น ดูกรอุทายีก็แต่ว่าอานนท์จักปรินิพพานในอัตภาพนี้เอง ฯ1 

 

                                                           
1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 20 

(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 306. 
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ผู้วิจัยเห็นความสลักส าคัญในพระสูตรที่กล่าวข้างตน จึงหยิบยกบางส่วนมาสู่การออกแบบ
โครงการการออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิจักรวาล ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพยายามอธิบายถึงจักรวาลอันมากมายราวแสนโกฏิ (หนึ่งโกฏิ มีค่าเท่ากับสิบล้าน) 

 
 2.2.2 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ตามที่เรียนกันอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วโลกเวลานี้เป็นผลผลิตของตะวันตก เป็น
กิจกรรมการแสวงหาความรู้อย่างหนึ่งที่อิงอยู่กับการใช้ประสาทสัมผัส สิ่งที่วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องด้วยคือ
โลกทางกายภาพ วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความดีงามของชีวิตอันเป็นประเด็นทางจริยศาสตร์ ไม่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตมนุษย์ในทางศีลธรรม  ส่วนพุทธศาสนานั้นเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเอง โดย
ยึดเอาประสบการณ์ของบุคคลเป็นฐานของการพัฒนาตนเองในทางศีลธรรม โลกที่พุทธศาสนาสนใจศึกษา
วิเคราะห์ไม่ใช่โลกทางกายภาพ แต่เป็นโลกทางจิตวิญญาณ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือพุทธศาสนาประกาศ
ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องความดีงามของชีวิตอันเป็นประเด็นทางจริยศาสตร์เท่านั้น  จากที่กล่าวมานี้
ดูเหมือนพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์จะเป็นกิจกรรมคนละประเภท แล้วจะเปรียบเทียบพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์อย่างไร 
              ในประเทศทางเอเชียบางประเทศที่พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการศึกษาของชาติเช่นประเทศ
ไทย มีความพยายามร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และผู้รู้ทางพุทธศาสนาที่จะโยงพุทธศาสนาเข้ามาหา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ จุดนี้อาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเชื่อมโยงพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นดังในกรณีประเทศไทยนี้น้ าหนักของพุทธศาสนาจะได้รับการ
พิจารณาว่ามากกว่าหรือเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ ดังที่พระภิกษุที่ยอมรับกันว่าเป็นปราชญ์คนส าคัญของ
ประเทศคนหนึ่งของไทยคือพระธรรมปิฎกได้รับอาราธนาโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญสมาคมหนึ่งของ
ชาติให้แสดงปาฐกถาภายใต้หัวข้อว่า “พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์” เราคงไม่
อาจจะจินตนาการว่า จะมีนักวิทยาศาสตร์คนใดไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในโลกได้รับเชิญจากองค์กร
ทางพุทธศาสนาให้แสดงปาฐกถาเช่นเดียวกันนี้ในชื่อ “วิทยาศาสตร์ในฐานะเป็นรากฐานของพุทธศาสนา” 
แม้ว่าเราจะยอมรับว่ามีนักวิทยาศาสตร์ไม่น้อย (ซึ่งบางคนก็อาจเป็นคนไทย) มีสถานะเป็นปราชญ์ 
ปรากฏการณ์นี้คงพอสะท้อนว่า ส าหรับชาวพุทธ อะไรคือความแตกต่างกันระหว่างสถานะของพุทธ
ศาสนากับของวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจของชาวพุทธตามที่กล่าวมานี้ดูจะไม่สอดคล้องกับความเชื่อ
ของไอน์สไตน์ที่แฝงอยู่ในค าพูดของเขาประโยคหนึ่งที่ว่า “Science without religion is lame, 
religion without science is blind.” (วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาเหมือนคนแขนขาพิการ ศาสนาที่
ปราศจากวิทยาศาสตร์เปรียบเหมือนคนตาบอด) ซึ่งน่าจะแฝงความหมายว่าส าหรับนักวิทยาศาสตร์คน
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ส าคัญผู้นี้ ศาสนากับวิทยาศาสตร์มีสถานะไม่ต่างกันในแง่ท่ีว่าทั้งคู่ต่างก็มีจุดอ่อนที่สมควรได้รับการชดเชย
จากอีกฝ่าย โดยหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์มีทั้งส่วนสอดคล้องกันและส่วนที่
แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
 

2.2.2.1 ความสอดคล้องกัน 
ในด้านความเชื่อ วิทยาศาสตร์ถือหลักว่าก่อนจะเชื่ออะไรนั้นจะต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นจริงได้

เสียก่อน วิทยาศาสตร์เชื่อในเหตุผล ไม่เชื่ออะไรลอย ๆ และต้องการหลักฐานมายืนยัน วิทยาศาสตร์ไม่
อาศัยศรัทธาแต่อาศัยเหตุผล เชื่อการทดลองว่าให้ความจริงแก่เราได้ แต่ไม่เชื่อการดลบันดาลของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะทุกอย่างด าเนินอย่างมีกฎเกณฑ์ มีเหตุผล และวิทยาศาสตร์อาศัยปัญญาและเหตุผลที่ตัว
ตัดสินความจริงพระพุทธศาสนาก็มีหลักความเชื่อเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ ดังหลักค าสอนที่ปรากฏในการ
ลามสูตร พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า การจะเชื่ออะไรแก่ไหนนั้นจะต้องทดลองพิสูจน์ด้วยตนเอง โดยอาศัย
สติ ปัญญาและเหตุผล พระพุทธศาสนาสอนเรื่องศรัทธาเหมือนกัน แต่ศรัทธามิใช่วิธีสุดท้ายที่จะตัดสินว่า
ความจริงคืออะไร ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงเครื่องชักจูงให้คนเข้าไปทดสอบความจริง แต่ตัวที่
ตัดสินความจริงคือ “ปัญญา” ในค าสอนเรื่องมรรคมีองค์ 8 อันเป็นหนทางที่จะพามนุษย์ไปสู่นิพพาน ซึ่ง
เป็นความจริงอันสูงสุดนั้น ไม่ปรากฏว่ามีศรัทธาอยู่ด้วย ในการสอนหลักธรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตนนั้น หากในหลักธรรมใดมีศรัทธาอยู่อยู่จะต้องมีปัญญาก ากับอยู่เสมอ เช่น พละ 5 มีศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ในหลักอริยทรัพย์มีศรัทธา ศีล หิริโอตตับปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา เป็นต้น 

ส่วนในด้านความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนานั้นต่างยอมรับความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ “ประสบการณ์” หมายถึง การที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ประสบกับความรู้สึกนึกคิด
บางอย่างด้วย เช่น รู้สึกดีใจ รู้สึกอยากได้ เป็นต้น วิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากประสบการณ์ คือ จากการที่ได้
พบเห็นสิ่งต่าง ๆ แล้วเกิดความอยากรู้อยากเห็นก็แสวงหาค าอธิบาย วิทยาศาสตร์จะไม่เชื่อหรือยึดถือ
อะไรล่วงหน้าอย่างตายตัว แต่จะอาศัยการทดสอบด้วยประสบการณ์สืบสาวไปเรื่อย ๆ จะไม่อ้างอิงถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์และการทดลอง 

พระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มคิดจากประสบการณ์ คือ ประสบการณ์ที่ได้เห็นความเจ็บ ความแก่ ความ
ตาย และท่ีส าคัญที่สุดคือ ความทุกข์ พระองค์มีพระประสงค์ที่จะค้นหาสาเหตุของทุกข์ ในการค้นหานี้
พระองค์มิได้เชื่ออะไรล่วงหน้าอย่างตายตัว ไม่ทรงเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ที่จะให้
ค าตอบได้ แต่ได้ทรงทดลองโดยอาศัยประสบการณ์ของพระองค์เอง ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีส่วนหนึ่งที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องนี้ คือ วิทยาศาสตร์เน้นความ
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สนใจกับปัญหาที่เกิดจากประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ส่วนพระพุทธศาสนาเน้น
ความสนใจกับปัญหาที่เกิดจากประสบการณ์ทางจิตใจ 

 
2.2.2.2 ความแตกต่าง 
ความแตกต่างอันชัดเจนคือการมุ่งเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร์มุ่งเข้าใจ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องการรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลที่ตามมา เช่น เมื่อเกิดฟ้าผ่าขึ้น 
ต้องรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของฟ้าผ่า และผลที่ตามมาหลังจากฟ้าผ่าแล้วจะเป็นอย่างไร แต่ในพระพุทธศาสนา
ก็มุ่งเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน แต่ต่างตรงที่พระพุทธศาสนาเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์มากกว่ากฎเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้ชีวิต จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือสอนให้คนเป็นคนดี
ขึ้น สมบูรณ์ข้ึน 

อีกหัวข้อหนึ่งคือมุมมองต่อกฎธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ต้องการเรียนรู้กฎธรรมชาติและหาทาง
ควบคุมธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติ พูดอีกนัยหนึ่ง วิทยาศาสตร์เน้นการควบคุมธรรมชาติภายนอก 
แต่พระพุทธศาสนาสอนให้คนควบคุมภายในจิตใจตัวเอง ล าดับแต่ความสามารถท่ีควบคุมธรรมชาติได้ ไม่
อาจท าให้ความสงบสุขเกิดข้ึนในโลกมนุษย์ มนุษย์ต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้มีจิตใจดีงามด้วย สันติสุขที่
แท้จริงจะเกิดข้ึนได้ กล่าวโดยสรุปได้ว่าวิทยาศาสตร์มุ่งปรับธรรมชาติ แต่พระพุทธศาสนามุ่งปรับจิตใจคน 

วิทยาศาสตร์ยอมรับโลกแห่งสสารที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ว่ามีจริง โลกที่อยู่พ้นจากนั้น
วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับ (ซึ่งความจริงวิทยาศาสตร์มิได้ปฏิเสธ เพียงแต่ยังไม่ยอมรับ เพราะวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่จะตัดสินความจริง ส่วนพระพุทธศาสนาชี้ว่ามีสัจธรรมสูงสุด 
(นิพพาน) ซึ่งเป็นสภาวะที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ปุถุชนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาไม่สามารถจะรับรู้ได้ 
พระพุทธศาสนาแบ่งสิ่งที่มีอยู่จริงสองพวกใหญ่ ๆ คือ “สังขตธรรม” (สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง) และ “อสังขต
ธรรม” (สิ่งที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง) คือนิพพาน วิทยาศาสตร์ยอมรับว่าสังขตธรรมนั้นมีจริง แต่อนังขตธรรม
อยู่เหนือการรับรู้ของวิทยาศาสตร์ 

ส่วนสัจธรรมสนพระพุทธศาสนานั้น มีทั้งที่สามารถแสดงให้ประจักษ์เป็นสาธารณะได้ และไม่
สามารถแสดงให้ประจักษ์เป็นสาธารณะ แต่แสดงโดยการประจักษ์ใจตนเองได้ (หมายถึง มีทั้งที่เรา
สามารถรับรู้ด้วยตาและรับรู้ด้วยใจ) ความจริงระดับต้น ๆ และรับกลาง ใคร ๆ ก็อาจเข้าใจและเห็นจริงได้ 
เช่น คนที่โลภมาก ๆ อิจฉาริษยาเขามาก ๆ ไม่มีความสงบสุขแห่งจิตใจอย่างไรบ้าง คนที่มีเมตตาไม่
ปรารถนาร้ายต่อใคร ๆ มีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยอย่างไรบ้าง ความจริงเหล่านี้ล้วนสามารถแสดงให้
ประจักษ์ได้ชี้ให้ดูตัวอย่างได้ แต่ปรมัตถธรรมอันสูงสุดนั้นผู้ที่ได้พบแล้วยากจะอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ 
เป็นสภาวะที่ผู้รู้เองเห็นจะพึงประจักษ์เฉพาะตัว 
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อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นดังที่กล่าวมาในขั้นต้น คือเรื่องของจริยศาสตร์ (Ethics) วิทยาศาสตร์นั้นมิได้
สนใจเรื่องศีลธรรมเรื่องความดีความชั่ว สนใจเพียงค้นเอาความจริงมาตีแผ่ให้ประจักษ์เพียงอย่างเดียว 
เช่น วิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องการระเบิด แต่ควรระเบิดอะไร ไม่ควรระเบิดอะไร ไม่อยู่ในขอบข่าย
วิทยาศาสตร์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์จึงมีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ส่วนค าสอนของพระพุทธศาสนา
นั้นเน้นเรื่องศีลธรรม ความดีความชั่ว มุ่งให้มนุษย์มีความสุขเป็นล าดับขั้นไปเรื่อย ๆ จนถึงความสงบสุขอัน
สูงสุดคือนิพพาน 

 
2.2.3 แก่นของพระพุทธศาสนา 
 เนื่องจากบทโศลกในพระสูตรต่าง ๆ นั้น มีเนื้อหาอันเป็นโลกุตรธรรม ซึ่งมีเนื้อหาเป็น

ธรรมที่เหนือไปจากโลก ซึ่งอาจจะถ่ายทอดสู่ผู้ที่เข้ามายังโครงการได้แต่ยังไม่ใช่ธรรมที่สามารถปรับเอาไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยจึงศึกษาที่มาที่ไปเกี่ยวกับสาระที่ส าคัญที่สุดของพุทธศาสนา เพ่ือกะเทาะหา
แก่นที่อยากน ามาสื่อสารและถ่ายทอดสู่ผลงานการออกแบบ โดยจากการศึกษาแก่นชองพระพุทธศาสนา
นั้นยังคงเป็นที่หาข้อสรุปไม่ได้ชัดเจนว่าคือสิ่งใดกันแน่ ผู้วิจัยได้หยิบยกข้อคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ป
ยุตฺโต) ที่บรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2541 อันมีใจความพูดถึง "หัวใจพระพุทธศาสนา" ซึ่งหลายคนเชื่อว่ามาจาก "โอวาทปาฎิ
โมกข์" ซึ่งแปลจากภาษาบาลีได้ตรงตัวว่าโอวาทอันเป็นหัวใจ โดยเชื่อกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาคือค า
ไทยที่สรุปพุทธพจน์สั้น ๆ ว่า" เว้นชั่ว ท าดี ท าใจให้บริสุทธิ์ " หรือในค าภาษาบาลีว่า “สพฺพปาปสฺส อกรณ  
กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปน  เอต   พุทฺธานสาสน ” ซึ่งแปลใจความเต็มได้ว่า “การไม่ท าความชั่วทั้ง
ปวง การท าความดีให้เพรียบพร้อม การช าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี้ เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย” จากค าสรุปลงท้ายด้วยค าว่า “นี้เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” จึงท าให้คิดว่าสิ่งนี้นั้น
เป็นดังหัวใจหรือแก่นของศาสนาพุทธ จึงได้เรียกธรรมะชุดนี้ว่าหัวใจ แต่ชาวพุทธที่ศึกษาธรรมมามาก
รวมถึงพระผู้ใหญ่บางรูปท่านก็บอกว่า " อริยสัจสี่ " เปน็หัวใจพระพุทธศาสนา  เพราะว่าค าสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ในอริยสัจสี่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว เสด็จไปแสดงปฐมเทศนา พระธรรมจัก
กัปปวัตตนสูตร 

พระองค์ตรัสพุทธพจน์ตอนหนึ่ง มีความว่า ตราบใดที่เรายังไม่ (จตูสุ  อริยสจฺเจสุ ติปริวฎฺฎ  ทวา
ทสาการ  ยถาภูต  ญาณทสฺสน ) มีญาณทัศนะที่มีปริวัฎ 3 มีอาการ 12 ในอริยสัจสี่ เราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่า
ได้ตรัสรู้ ต่อเมื่อเรามีญาณทัศนะนั้น  จึงปฏิญาณได้ว่าตรัสรู้ หมายความว่า ตรัสรู้อริยสัจสี่ครบ 3 ด้าน คือ
รู้ว่าคืออะไร แล้วก็รู้ว่าหน้าที่ต่ออริยสัจสี่แต่ละอย่างนั้นคืออะไร และรู้ว่าได้ท าหน้าที่ต่ออริยสัจนั้นแล้ว 
เวียนไปทุกข้อเรียกว่า 3 ปริวัฎ อธิบายว่า รู้ในอริยสัจสี่แต่ละอย่างเริ่มตั้งแต่รู้ว่าทุกข์คืออะไร เราจะต้อง
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ท าอะไรต่อทุกข์ แล้วก็รู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์นั้นเราได้ท าแล้ว ถ้ายังไม่รู้อริยสัจด้วยญาณทัศนะครบทั้ง 3 ในแต่
ละอย่าง (รวมทั้งหมดเป็น 12 เรียกว่ามีอาการ 12) ก็ยังไม่สามารถปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ
ต่อเมื่อได้ตรัสรู้อริยสัจ โดยมีญาณในอริยสัจแต่ละข้อครบทั้ง 3 รวมเป็น 12 จึงปฏิญาณได้ว่าเป็นสัมมา
สัมพุทธะเป็นอันว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ และการตรัสรู้อริยสัจสี่ท าให้เป็นพระพุทธเจ้า อริยสัจสี่จึง
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 

ขณะเดียวกันหลายคนกลับไปจับเอาท่ีพระไตรปิฎกอีกตอนหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้กะทัดรัด
มากว่า " ปุพฺเพจาห  ภิกฺขเว เอตรหิ จ ทุกขญฺเจว ปญฺญาเปมิ ทุกขสฺส จ นิโรธ " อันแปลว่า ภิกษุทั้งหลาย
ทั้งในกาลก่อนแลบัดนี้ เราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น ถ้าจับตรงนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรง
สอนทั้งหมดนั้น หลักการของพระพุทธศาสนาก็มีเท่านี้ คือ ทุกข์และความดับทุกข์ 

ส่วนท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงหลักอีกข้อหนึ่งให้ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ" สพฺเพ 
ธฺมมา าล  อภินิเวสาย " แปลว่า " ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น " ค าว่า " นาล  "แปลว่าไม่ควร หรือ ไม่อาจ 
ไม่สามารถ ค าว่า " ไม่ควร " ในที่นี้หมายความว่า เราไม่อาจไปยึดมั่นมันได้ เพราะมันจะไม่เป็นไปตามใจ
เราแน่นอน เมื่อมันไม่อาจจะยึดมั่น เราก็ไม่ควรจะยึดมั่นมัน อันนี้ท่านถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาอีก
หนึ่งแนวคิดเช่นกัน  

หากกล่าวว่าหัวใจพระพุทธศาสนาคือการ "เว้นชั่ว ท าดี ท าใจให้ผ่องใส"   หวัใจที่ว่านี้เป็นหลักใน
เชิงปฏิบัติเป็นเรื่องการด าเนินชีวิตว่า เราจะไม่ท าชั่ว ท าดี และท าใจให้ผ่องใส จากนั้นลองไปดูหลักอริยสัจ
สี่ ซึ่งมี ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค จะเห็นว่าข้อที่ 4 คือ "มรรค" เป็นข้อปฏิบัติ มรรคมีองค์ 8 มีสัมมาทิฏฐิ
เป็นต้น และสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้าย องค์ทั้ง 8 นี้ ก็จ ายาก จึงย่อง่าย ๆ เหลือ 3 เท่านั้น คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ศีล คือ เว้นชั่ว สมาธิ คือ ท าความดีให้ถึงพร้อม ปัญญา คือ ช าระจิตใจให้ผ่องใส พอแยกแยะอย่าง
นี้แล้วก็เห็นว่า เว้นชั่ว ท าดี ท าใจให้บริสุทธิ์ ที่ว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา นั้น ก็อยู่ในมรรค นี่เองเป็น
อริยสัจ ข้อที่ 4 คือข้อสุดท้าย 

ทุกข์ คือตัวปัญหา เป็นสิ่งที่เราไม่เอา ยังไม่ต้องปฏิบัติ เราต้องรู้ให้ชัดว่าอะไรเป็นปัญหาที่เรา
จะต้องพ้นไป สมุทัย คือตัวเหตุแห่งทุกข์ ต้องสืบสาวให้รู้ตามหลักความจริงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยว่า ทุกข์
เกิดจากเหตุ และเหตุนั้นคืออะไร เหตุนั้นเรารู้ว่าจะต้องก าจัด แต่เรายังไม่ได้ท าอะไร จากนั้นเราก็รู้ว่าเมื่อ
ก าจัดเหตุแห่งทุกข์ได้ เราจะเข้าถึงจุดหมายคือ นิโรธ แต่ทั้งหมดนี้จะส าเร็จได้ด้วยการลงมือท าในข้อ
สุดท้ายคือ มรรค ฉะนั้น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ สามอย่างนี้เราเข้าใจว่ามันคืออะไร เราจะต้องท าอะไรต่อมัน 
แต่เราปฏิบัติมันไม่ได้ สิ่งที่จะปฏิบัติได้คือ ข้อที่ 4 ได้แก่ มรรค เมื่อเราปฏิบัติตาม มรรค เราก็ก าจัด สมุทัย 
แก้เหตุแห่งทุกข์ได้เราก็พ้นทุกข์ หมดปัญหา และเราก็บรรลุนิโรธ เข้าถึงจุดหมายได้สามารถท าให้ส าเร็จ
งานส าหรับ 3 ข้อแรกทั้งหมด เป็นอันว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติมีอยู่ข้อเดียวคือ ข้อ 4 แต่เราต้องรู้ 3 ข้อ
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ข้างต้นด้วย ถึงตอนนี้กลับไปดูหลัก เว้นชั่ว ท าดี ท าใจให้บริสุทธิ์ จะเห็นว่าเป็นหลักในภาคปฏิบัติทั้งหมด
ของพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ใน มรรค คือ ข้อที่ 3 ของอริยสัจ เพราะมรรคเป็นฝ่ายลงมือท า ลงมือปฏิบัติ 
ในแง่ของหลักความจริงตามสภาวะว่าเป็นอย่างไร จุดหมายคืออย่างไร ก็อยู่ในข้อ 1 2 และ3 ของอริยสัจ 

เพราะฉะนั้น อริยสัจ กว้างกว่าและครอบคลุมหลัก เว้นชั่ว ท าดี ท าใจให้บริสุทธิ์ด้วย ส าหรับชาว
พุทธทั่วไป เริ่มต้นก็ให้เห็นก่อนว่าจะปฏิบัติอะไร เมื่อปฏิบัติไปได้ระดับหนึ่งก็จะต้องรู้หลักความจริงทั่วไป
ด้วย  มิฉะนั้นการปฏิบัติก็ไปไม่ตลอด  ถึงตอนนั้นต้องรู้หลักอริยสัจสี่  

อริยสัจนั้นเป็นวิธีพูด หรือ วิธีแสดงกฎธรรมชาติในแง่ท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่จะน าไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนินชีวิต หรือ แก้ปัญหาชีวิตของตน พระพุทธเจ้าตรัสวางไว้ในรูปที่ใช้การได้เรียกว่า ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค แต่ความจริงในกฎธรรมชาติก็คือ อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท และสภาวะที่เป็นจุดหมายคือ 
นิพพาน  

  
ส่วนอีกหลักหนึ่งคือ " สพฺเพ  ธมฺมา  นาล   อภินิเวสาย " แปลว่า ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น คือ 

เราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นไว้ได้ เป็นการสรุปหัวใจของการปฏิบัติที่โยงไปหาความจริงของธรรมชาติ หรือ 
สภาวธรรม ว่า สิ่งทั้งหลายหรือปรากฏการณ์ท้ังหลายทั้งปวง หรือสิ่งที่แวดล้อมชีวิตของเรา หรืออะไรก็
ตามท่ีเราเกี่ยวข้อง มันไม่ได้อยู่ใต้อ านาจความปรารถนาของเรา แต่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ เป็นไป
ตามเหตุปัจจัย หรือ มีอยู่ด ารงอยู่ตามสภาวะของมัน เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นมันได้ เรา
จะต้องวางใจปฏิบัติต่อมันให้ถูกหลักนี้เป็นการโยงธรรมดาธรรมชาติหรือความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย มา
สู่ท่าทีปฏิบัติของมนุษย์ต่อสิ่งเหล่านั้น  ซึ่งรวมสาระส าคัญว่า เราต้องรู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามใจ
ปรารถนาของเรานะ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราจะไปยึดมั่นถือมั่นตามใจของเราไม่ได้ แต่ต้อง
ปฏิบัติด้วยปัญญา คือด้วยความรู้เท่าทันและให้ตรงตามเหตุปัจจัย เมื่อละความยึดมั่นได้ก็สงบเย็น 
นิพพาน คือข้อนิโรธนั่นเอง 

จากการพิจารณาจากข้อคิดในหลักหัวใจพระพุทธศาสนา ที่มีความเชื่อหลายหลากแตกต่างนั้น
ล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้หลักอริยสัจสี่ แต่แตกต่างกันในวิธีพูดนั่นเอง เพราะฉะนั้น อริยสัจสี่ จึง
เป็นวิธีการวิทยาศาสตร์ จะใช้ในการสอนก็ได้ ในการรักษาโรคก็ได้ แพทย์ก็ใช้วิธีการนี้สรุปความว่า  
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์ไว้ส าหรับปัญญารู้ แต่สอนเรื่องสุขส าหรับให้เรามีชีวิตเป็นจริงอย่างนั้น พูด
อย่างสั้นว่า พุทธศาสนาสอนให้รู้ทันทุกข์ และให้การอยู่เป็นสุข หรือให้สั้นกว่านั้นอีกว่า พุทธศาสนาสอน
ให้เห็นทุกข์ แต่ให้เป็นสุข คือ ทุกข์ส าหรับเห็น แต่สุขส าหรับเป็น 

กล่าวโดยสรุปแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจากการวิเคราะห์ในข้างต้น แนวคิดอริยสัจสี่ครอบคลุม
หลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น 
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หลัก " เว้นชั่ว ท าดี ท าใจให้บริสุทธิ์ " 
หลัก " ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น " 
หลัก " เราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์ " หรือ 
หลัก " อิปัปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท กับ นิพพาน " 
ทุกหลักรวมอยู่ภายใตห้ลักอริยสัจสี่ทั้งสิ้น 

 
 2.3 ทฤษฎีทางศิลปะกับพื้นที่ว่าง 
 ภายใต้กรอบการบูรณาการของแนวคิดประยุกตศิลปศึกษากับโครงการ ท าให้ผู้วิจัยได้มีบทบาท
ในการศึกษากรอบความคิดทางศิลปะ เพ่ือเข้าให้เข้าใจสาระทางสุนทรียศาสตร์ ซึ่งในหัวข้อนี้เป็นการสรุป
รวบยอดความคิดจากการทบทวนวรรณกรรมในแง่ของทฤษฎีทางศิลปะที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ว่าง 
 ที่ว่างจัดเป็นหนึ่งในทัศนธาตุที่ส าคัญที่สุดทางศิลปะ ศิลปินรู้จักใช้พ้ืนที่ว่างมาตั้งแต่งานจิตรกรรม
โบราณ โดยที่ว่างนั้นโดยปกติจะไม่สามารถท างานด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองไม่เห็น นับเป็นทัศนธาตุที่
ต้องท างานร่วมกับทัศนธาตุอ่ืน ๆ ประกอบกัน โดยผู้วิจัยหยิบยกการศึกษาที่ว่างในศิลปะสองประเภทคือ 
ภูมิศิลป์ และศิลปะจัดวาง ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเชิงสามมิติ และผู้ที่เข้ามาใช้งานสามารถเข้าถึง และเป็นส่วน
หนึ่งกับสถาปัตยกรรมได้ 
 
 2.3.1. ภูมิศิลป์ (Land Art) 
 ภูมิศิลป์หรือธรณีศิลป์คือขบวนการศิลปะที่เริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริการาวปลายคริสต์
ทศวรรษที่ 1960 จนถึงคริสต์ทศวรรษ 1970 ที่ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานศิลปะเป็น
ความสัมพันธ์ที่ผสานกันอย่างแยกไม่ออก ประติมากรรมมิได้วางอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์ แต่ภูมิทัศน์เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดศิลปะ งานธรณีศิลป์มักจะเป็นศิลปะนอกสถานที่ที่ตั้งอยู่ไกลจากบ้านจากเมือง 
และปล่อยท้ิงไว้ให้ถูกกัดกร่อนลงไปตามธรรมชาติ โดยเป้าหมายหลักของขบวนการคือการต่อต้านศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์ท่ีมักเอ้ือประโยชน์ต่อการค้าขาย 
 ผู้วิจัยได้เริ่มค้นคว้าทฤษฎีที่มีคนเคยสร้างเอาไว้ในฐานะผู้สรรค์สร้างงานศิลปะเพ่ือน ามาใช้สรุป
หรืออ้างอิงถึงข้อสังเกตที่ได้ตั้งประเด็นเอาไว้ และพบกับบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งของ โรซาลินด์ เคราส์ 
(Rosalind Krauss) นักวิจารณ์ศิลปะ นักทฤษฎีศิลป์และอาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียชาวอเมริกัน คือ 
‘Sculpture in Expanded Field’ หรือ ‘ประติมากรรมในขอบเขตท่ีขยายออก’ ซึ่งกล่าวไว้ได้น่าสนใจ 
ซึ่งผู้จัดท ายกตัวอย่างงานที่ถูกกล่าวถึงในบทความชิ้นนี้มาสองชิ้น ชิ้นแรกคืองานที่ชื่อว่า ‘อาณาเขต / 
อาคาร / กับดัก‘ ของแมรี มิส ด้วยหน้าตาของมันแล้ว ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ามันคืองานสถาปัตยกรรมชิ้น
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หนึ่งที่ประกอบด้วยเสาคาน หน้าต่าง ประตู บันได แต่ตัวศิลปินเลือกท่ีจะเล่าเนื้อหาของงานผ่านประสบ
กาณ์ของผู้ที่เข้าชมดังเช่นเดียวกับชื่องานซึ่งพร่าเลือนระหว่างความเป็นอาคาร และกับดัก โดยที่โรซาลินด์ 
เคราส์พูดถึงงานชิ้นนี้ในแง่ของงานศิลปะที่เล่นกับขอบเขตด้านในและนอก และยังยืนยันในการเรียกมันว่า
ประติมากรรม 

   
ภาพ 1และ2 แสดงภาพงานภูมิศิลป์ ‘อาณาเขต/อาคาร/กับดัก’ โดยศิลปิน แมรี มิส (ซ้าย) และ ‘หอดู
ดาว’ โดยศิลปิน โรเบิร์ต มอร์ริส  

ที่มา: October, Vol.8, Sculpture in the Expanded Field, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.onedaysculpture.org.nz/assets/images/reading/Krauss.pdf 

 
ชิ้นที่สองท่ีอยากหยิบยกมาเป็นตัวอย่างคืองานที่ชื่อว่า ‘หอดูดาว’ ของโรเบิร์ต มอร์ริส ซึ่งเป็น

แลนด์อาร์ตเช่นเดียวกันกับชิ้นก่อนหน้า งานชิ้นนี้มีการวางระบบระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน มีการเขียน
แบบแปลนใกล้เคียงกับงานสถาปัตยกรรมมาก มีการเฉือนปรับพื้นที่หน้าทางเข้าเป็นสามเหลี่ยมสูง เพื่อ
เข้าไปในพ้ืนที่โอบล้อมเปิดกว้างขนาดใหญ่เพ่ือเข้าไปรับชมปรากฏการณ์ของท้องฟ้า โดยโรซาลินด์ เคราส์
กล่าวถึงงานนี้ว่า มันเป็นสถาปัตยกรรมได้เท่า ๆ กับที่สโตนเฮนจ์เป็น และเป็นงานศิลปะได้เท่า ๆ กับ
ทีส่โตนเฮนจ์เป็นเช่นกัน โดยโรซาลินด์ได้สรุปแผนภูมิเพ่ืออธิบายข้อสังเกตของเธอเอาไว้ดังรูปประกอบ 
และเรียกสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมพอ ๆ กับไม่ได้เป็นสถาปัตยกรรมว่า ‘Axiomatic Structures’ หรือ
โครงสร้างที่มีนัยยะส าคัญ 
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ภาพ 3 แสดงแผนภูมิแนวคิดศิลปะกับพ้ืนที่ของ Rosalind Krauss 

ที่มา: October, Vol.8, Sculpture in the Expanded Field, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.onedaysculpture.org.nz/assets/images/reading/Krauss.pdf 

 
จากทฤษฎีที่น ามาอ้างอิงนั้น จะเห็นได้ว่าแม้จะมีกฎเกณฑ์บางอย่างมาครอบคลุมเพ่ือเห็น

ภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น แต่การตัดสินศิลปะก็ยังคงเป็นสิ่งที่ชี้เส้นแบ่งที่แน่นอนไม่ได้ เป็นแนวคิดปัจเจกดังท่ี
ปรากฎในทุกยุคสมัย สิ่งเดียวที่เราจะท าได้เท่านั้นคือพบเห็นให้มากขึ้นเพ่ือเรียนรู้และเข้าใจด้วยตัวเอง  

 
2.3.2. ศิลปะจัดวาง (Installation Art) 
ศิลปะจัดวางหมายถึงประเภทของงานศิลปะที่มีท่ีตั้งเฉพาะจุด, เป็นงานสามมิติ ที่ออกแบบ

เพ่ือที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม (Perception of a Space) โดยทั่วไปแล้ว “ศิลปะจัดวาง” 
จะหมายถึงศิลปะภายในตัวสิ่งก่อสร้าง ศิลปะจัดวางอาจจะเป็นได้ทั้งศิลปะที่ติดตั้งอย่างถาวรหรือ
เพียงชั่วคราวก็ได้ ศิลปะจัดวางได้รับการติดตั้งในการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ เช่น ในพิพิธภัณฑ์หรือ
หอศิลป์ หรือในบริเวณสถานที่ส่วนบุคคลหรือสถานที่สาธารณะ ประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้
วัสดุที่พบโดยทั่วไป ที่มักจะเลือกสรรจากวัสดุที่ท าให้เกิดผลกระทบกับอารมณ์ รวมไปถึงวัตถุสมัยใหม่เช่น
วิดีโอ,เสียง,การแสดง,และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ศิลปะจัดวางหลายชิ้นเป็นศิลปะเฉพาะที่ (Site-Specific 
Art) ซึ่งหมายความว่าเป็นงานที่ออกแบบให้ติดตั้งตรงต าแหน่งหรือสถานที่ที่สร้างงานศิลปะโดยเฉพาะ
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เท่านั้น ศิลปินที่สร้างงานประเภทนี้จะให้ความส าคัญกับการประกอบส่วนต่าง ๆ และการจัดการ 
สภาพแวดล้อมทั้งหมด โดยไม่ได้เน้นที่ศิลปวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนัง ใน
พ้ืนที่สาธารณะ และศิลปะในสถาปัตยกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่มักจะมีลักษณะการจัดวางทุกอย่าง โดย
ค านึงถึงองค์รวม 

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดของศิลปะจัดวางซึ่งมีหลากหลาย และบางส่วนก็ยังข้อง
เกี่ยวกับภูมิศิลปะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดดยขอบเขตและความเป็นไปได้ของศิลปะจัดวางมีหลากหลาย 
แต่โดยโครงสร้างแล้วคือเป็นงานศิลปะท่ีท าให้คนดูได้รับประสบการณ์ร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ใน
บริบทที่ผลงานศิลปะอยู่แวดล้อมตัวผู้ชม ณ ขณะที่ผู้ชมได้เข้าไปเป็นเป็นส่วนหนึ่งของผลงานด้วยตนเอง 

องค์ประกอบโดยคร่าว ๆ ของศิลปะประเภทจัดวาง 
ความเฉพาะเจาะจงกับพ้ืนที่ (site-specifity) ส าหรับศิลปินที่เลือกสรรพ้ืนที่ที่มีนัยยะส าคัญ และ

ต้องการความเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ความหมายที่มีอยู่มาตอบสนองต่อแนวคิด 
ความชั่วคราว ไม่คงทนถาวร (temporality) ผลงานจัดวางส่วนใหญ่มีลักษณะคงทนไม่ถาวร อาจ

มีการแปรเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่น าออกแสดง ในกรณีท่ีเปลี่ยนสถานที่ ซึ่งโดยปกติการเปลี่ยนพื้นที่ ก็ย่อม
ท าให้การจัดวางถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ต้องสัมพันธ์กัน 

ความคิดของศิลปิน (cerebral) – ความคิดจากสติปัญญาของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน อาจเป็น
ความมุ่งหมายในการสร้างกายภาพ หรือใช้แนวความคิดเป็นตัวน า 

การสร้างปฏิสัมพันธ์ (interaction) การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงาน พ้ืนที่ และผู้ชม ให้เกิด
องค์รวมเป็นส าคัญ 

กระบวนการ (process) การท าผลงานจัดวางส่วนมาก มีการให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้าง 
ผลงาน มากกว่าผลส าเร็จสุดท้าย 

การเก็บบันทกึข้อมูล (documentary recording) เนื่องจากความไม่คงทนถาวรของผลงาน จึง
ควรมีการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบไว้ทั้งหมด ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ (2D sketch), แบบจ าลอง 3 
มิติ (3D model), ข้อมูลที่เก่ียวข้อง, ภาพถ่าย (photography) และวิดีโอ (video) 

โดยศิลปะจัดวางมีรูปแบบหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถจ าแนกออกอย่างกว้าง ๆ ได้ดังนี้ 
การจัดวางแบบสุมอัด (Enchantment Filled Space Installation) การสุมอัดเข้าไปให้เต็ม

พ้ืนที่ อาจเป็นวัตถุ แสง สี เสียง หรือผัสสะอ่ืน ๆ ใช้กายภาพ ความท้าทายในการสะกดคนดู เพ่ือท าให้
ผู้ชมเกิดความตื่นตะลึง รู้สึกท่ึงราวกับมนต์สะกด 
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การจัดวางแบบจ าลองของจริง (Impersonations Filled Space Installation) การใช้พื้นท่ีสุม
อัดเพ่ือจ าลองให้ดูเสมือนจริง เป็นการเปิดประเด็นเรื่องนัยยะของพื้นที่และสถานที่ที่ถูกน ามาจ าลอง 
เพ่ือให้เกิดความฉงนสงสัย การเกิดค าถามเกี่ยวกับการผิดที่ผิดทาง 

การจัดวางแบบแทรกแซง หรือแทรกเข้าเพ่ือวิจารณ์ (Intervention Site-Specific 
Installation) การจัดวางประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับพ้ืนที่ เป็นการแทรกผลงานเข้ากับพ้ืนที่ 

การจัดวางแบบส่งเสริงทางกายภาพ (Rapprochment Site-Specific Installation) เป็นการ
แทรกผลงานเข้าไปสู่พ้ืนที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือส่งเสริมกายภาพความงามสร้างความสัมพันธ์จากสิ่งที่มีอยู่
เดิมในพ้ืนที่กับสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ 

 
2.4 กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งคัดเลือกผลงานที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เช่น หอดูดาว หรือพิพิธภัณฑ์ทาง
ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาเนื้อหาของการจัดแสดง และบางส่วนเป็นกรณีศึกษาในเชิงสร้างการรับรู้ด้วย
ประสบการณ์เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบ ซึ่งจะน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 

2.4.1 หอดูดาวหลวงกรีนิช (Royal Observatory, Greenwich)  
หอดูดาวหลวงกรีนิช ในกรุงลอนดอน แคว้นอังกฤษ มีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์ดารา

ศาสตร์และการเดินเรือ และเป็นที่ทราบกันว่าเป็นต าแหน่งของเส้นเมริเดียนแรก ตั้งอยู่บนเขาแห่งหนึ่งใน
กรีนิชพาร์ก มองลงไปเห็นแม่น้ าเทมส์ หอดูดาวดังกล่าว พระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษทรงมอบหมายให้
ก่อสร้างใน ค.ศ. 1675 โดยมีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ในเวลานั้น พระมหากษัตริย์ยังได้ทรง
สถาปนาต าแหน่งนักดาราศาสตร์หลวง (Astronomer Royal) ขึ้น เพ่ือเป็นผู้อ านวยการหอดูดาวดังกล่าว 
อาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในฤดูร้อน ค.ศ. 1676 อาคารดังกล่าวมักถูกเรียกชื่อว่า "เฟลมสตีดเฮาส์" 
(Flamsteed House) งานด้านวิทยาศาสตร์ของหอดูดาวดังกล่าวถูกย้ายไปท าที่อ่ืนในหลายขั้นตอนในครึ่ง
แรกของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 และท่ีหอดูดาวหลวงกรีนิชปัจจุบันรักษาไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ผู้วิจัยได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาดูงานที่หอดูดาวดังกล่าวในระหว่างการศึกษาดูงานเดือนกันยายน 
พ.ศ.2559 หอดูดาวกรีนิชนั้นแบ่งอาคารหลักสี่หลังเป็นส่วนนิทรรศการ แบ่งเดินไปทีละห้องจนครบทุก
อาคาร ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์การเดินเรือ เข็มทิศ และกล้องส่องดาวในยุคแรก ประกอบกับประวัติของ
บุคคลส าคัญเกี่ยวกับการเดินเรือ และเชื่อมไปยังพ้ืนที่ส าหรับฉายภาพจากอาคาร Queen’s house ซ่ึง
อยู่ถัดออกไปในสวนกรีนิช โดยไฮไลท์ของหอดูดาวแห่งนี้อยุ่ที่เส้นเมอริเดียนไพรม์ (Prime Meridian) ซ่ึง
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เป็นเส้นแบ่งเขตเวลาแห่งแรกที่แบ่ง 0 องศา 0 ลิปดา และแบ่งซีกโลกออกเป็นตะวันออกและตะวันตก ซึ่ง
เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม 
 

   
ภาพ 4 และ 5 แสดงทัศนียภาพภายในของหอดูดาวหลวงกรีนิช 

ที่มา: Visit South East England, Royal Observatory Greenwich, เข้าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.visitsoutheastengland.com/things-to-do/royal-observatory-
greenwich-p1159151 

 

   
ภาพ 6 และ 7 แสดงทัศนียภาพภายนอกของหอดูดาวหลวงกรีนิช และเส้นเมอริเดียนไพรม์ 

ที่มา: Visit South East England, Royal Observatory Greenwich, เข้าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.visitsoutheastengland.com/things-to-do/royal-observatory-
greenwich-p1159151 
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นอกจากนีย้ังมีทางเดินเชื่อมไปยังท้องฟ้าจ าลองปีเตอร์ แฮร์ริสัน (Peter Harrison 
Planetarium) อาคารลักษณะโมเดิร์นที่ถูกสร้างลดระดับจากบริเวณสวนรอบนอกของหอดูดาวกรีนิช 
ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2007 มีกรวยถูกตัดขนาดใหญ่ตั้งบนบริเวณลานโดยมีการใช้งานเป็นท้องฟ้าจ าลอง
ด้านล่าง โดยเนื้อหาในนิทรรศการของท้องฟ้าจ าลองปีเตอร์แฮร์ริสันจะประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์ยุค
ใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้ามาเป็นส่วนช่วย 

   
ภาพ 8 และ 9 แสดงทัศนียภาพท้องฟ้าจ าลองปีเตอร์ แฮร์ริสัน 

ที่มา: Royal Museum Greenwich, For family at the Royal Observatory , เข้าถึงเม่ือ 20 
มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.rmg.co.uk/royal-observatory/families 

 
ภาพ 10 แสดงรูปตัดของท้องฟ้าจ าลองปีเตอร์ แฮร์ริสัน ที่แสดงให้เห็นการเชื่อมกับอาคารหลังเดิมจาก
ลานด้านนอกของหอดูดาวหลวงกรีนิช 

ที่มา: Planetaria, Peter Harrison Planetarium Greenwich, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560 

เข้าถึงได้จาก http://nove.planetaria.sk/galeria/album-z-podujati/peter-harrison-
planetarium-greenwich-london 
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ภาพ 11 แสดงผังของหอดูดาวหลวงกรีนิช 

ที่มา: Royal Museum Greenwich, For family at the Royal Observatory , เข้าถึงเม่ือ 20 
มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.rmg.co.uk/royal-observatory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 

 

 
 

2.4.2 หอดูดาวกริฟฟิท (Griffith Observatory)  
หอดูดาวกริฟฟิท ตั้งอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนแนวเฉียง

ของภูเขาด้านทิศใต้ของภูเขาฮอลลีวูด ในสวนสาธารณะกริฟฟิท ของเมืองลอสแอนเจลิส สถานที่แห่งนี้
เป็นทิวทัศน์แห่งลุ่มน้ าลอสแอนเจลิส คือสามารถมองเห็นตัวเมืองได้รอบด้าน ได้แก่ ดาวน์ทาวน์
ลอสแอนเจลิส ในทิศตะวันออกเฉียงใต้, ฮอลลีวูด ในทิศใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิก ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
หอดูดาวนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภายในหอดูดาวมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และ
อวกาศ ตั้งแต่หอดูดาวนี้เปิดในปี ค.ศ. 1935 สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามที่ กริฟฟิท 
ทรัสต์ ประสงค์ไว้ 

 

 
ภาพ 12 แสดงทัศนียภาพด้านนอกของหอดูดาวกริฟฟิท 

ที่มา: Official Site Griffith Observatory, Griffith Observatory, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://griffithobservatory.org/visiting/visiting.html 

  

ผู้วิจัยเลือกโครงการนี้เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากโครงการนี้มีความเป็นแลนด์มาร์คของเมือง และ
เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในลอส แอนเจลิส โดยเนื้อหาการจัดแสดง 
แบ่งเป็นส่วนนิทรรศการดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์การค้นพบ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ท้องฟ้าจ าลอง



 
41 

 

 
 

และโรงฉายสารคดี โดยห้องนิทรรศการตั้งอยู่ในอาคารแนวยาวทั้งสองฝั่งชั้นแรก โดยกราบฝั่งซ้ายจะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการค้นพบ กล้อง คลื่น หรือประจุไฟฟ้าเทสลาคอยล์ ส่วนในกราบด้านขวาจะเป็นเรื่อง
ของระบบสุริยจักรวาล ปรากฏการณ์ของโลกต่าง ๆ บริเวณโถงกลางเป็นแบบจ าลองลูกบอลโมเมนตัมของ
ฟูโกต์ และจิตรกรรมจ าลองแนวคิดดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณในทุกภูมิภาคบนผนังด้านบน 

 
 

 
ภาพ 13 แสดงรูปผังชั้นแรกของหอดูดาวกริฟฟิทและนิทรรศการโดยรอบ 

ที่มา: Official Site Griffith Observatory, Griffith Observatory, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://griffithobservatory.org/visiting/visiting.html 
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ภาพ 14 แสดงรูปทัศนียภาพภายในของนิทรรศการทางกราบซ้ายของอาคารหอดูดาวกริฟฟิท 

ที่มา: Official Site Griffith Observatory, Griffith Observatory, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://griffithobservatory.org/visiting/visiting.html 

 

 
ภาพ 15 แสดงรูปทัศนียภาพภายในของนิทรรศการทางกราบขวาของอาคารหอดูดาวกริฟฟิท 

ที่มา: Official Site Griffith Observatory, Griffith Observatory, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://griffithobservatory.org/visiting/visiting.html 
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ภาพ 16 แสดงรูปทัศนียภาพภายในของโถงกลางอาคารหอดูดาวกริฟฟิท 

ที่มา: Official Site Griffith Observatory, Griffith Observatory, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://griffithobservatory.org/visiting/visiting.html 
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พ้ืนที่ชั้นใต้ดินแบ่งเป็นนิทรรศการขนาดย่อมตลอดทางเดิน และน ามาสู่ห้องโถงใหญ่ที่
ประกอบด้วยแบบจ าลองดาวเคราะห์ต่าง ๆ และห้องฉายภาพยนตร์และร้านขายของที่ระลึก 
 

 
ภาพ 17 แสดงรูปทัศนียภาพภายในของนิทรรศการชั้นใต้ดินอาคารหอดูดาวกริฟฟิท 

ที่มา: Official Site Griffith Observatory, Griffith Observatory, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://griffithobservatory.org/visiting/visiting.html 

 
ความพิเศษของอาคารหอดูดาวทั้งสองแห่งที่ผู้วิจัยหยิบยกเป็นกรณีศึกษานั้น มีความโดดเด่นใน

การเลือกที่ตั้ง จากอดีตเป็นหอดูดาวที่ใช้งานจริง ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการตกแต่งภายในเป็นพื้นที่ส าหรับ
การเรียนรู้ เปิดให้กับผู้ชมภายนอกได้เข้าชม ซึ่งด้วยประวัติศาสตร์ของอาคารแล้วท าให้หอดูดาวกรีนิช
และกริฟฟิทกลายเป็นแลนด์มาร์คของพ้ืนที่ ที่มีคนเข้าเยี่ยมชมเนืองแน่นตลอดทั้งปี 
 

2.4.3 พิพิธภัณฑ์ยิว (Jewish Museum) 
กรณีศึกษาของพิพิธภัณฑ์ยิวนี้ ผู้วิจัยหยิบยกขึ้นมาเพ่ือศึกษาการออกแบบที่เกิดผลสัมฤทธิ์อัน

แตกต่างไปจากหอดูดาวสองแห่งข้างต้น กล่าวคือมีการออกแบบพ้ืนที่อาคารโดยรวมในเชิงสร้าง
ประสบการณ์และความรู้สึกมากกว่าจัดแสดงเนื้อหาออกมาในรูปแบบสื่อ ซึ่งตัวอย่างนี้เองที่โครงการการ
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ออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิจักรวาล ตั้งเป้าให้ออกมาสื่อสารในรูปแบบ
ดังกล่าว บอกเล่าเนื้อหาเชิงนามธรรม 

พิพิธภัณฑ์ยิวต้ังอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ออกแบบโดยสถาปนิกนามแดเนียล ลิเบอร์ส
กิน (Daniel Liberskins) ชาวโปแลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพ่ือจารึกถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือการฆ่าล้าง
ชาวยิวในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (Holocaust) ซึ่งการก่อตั้งของอาคารหลังนี้ซ้อนอยู่บนพื้นที่
ด้านข้างของพิพิธภัณฑ์เดิมโดยไม่มีทางเข้าแยก กล่าวคือสามารถเข้าถึงผ่านอาคารหลังเก่าเท่านั้น 

 

 
ภาพ 18 แสดงรูปทัศนียภาพจากด้านบนของพิพิธภัณฑ์ยิว 

ที่มา: Studio Liberskin, Jewish Museum Berlin, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin 
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ภาพ 19 แสดงรูปทัศนียภาพภายในของโครงสร้างคานผิดรูปบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ยิว 

ที่มา: Studio Liberskin, Jewish Museum Berlin, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin 

 
 อาคารหลังนี้มีรูปลักษณะภายนอกเป็นทรงหยักลดเลี้ยวไปมา มีทางเดินหลักท่ีแคบแต่สูงชันและ
ว่างเปล่า น าลงไปสู่ส่วนใต้ดินและมืดทึบเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการหลบหนีของชาวยิวในหลุมหลบภัย ช่อง
แสงที่แหลมคมและไม่ขนานฉากกับพ้ืนสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งสามแกนหลักของทางเดินที่พาดแนว
อาคารนั้น แกนแรกน าไปสู่พ้ืนที่ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์กว่าสองพันปีของชาวยิว และยังมีแกนที่สองที่
น าไปสู่หอคอยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust Tower) ซึ่งสูงชันและมีเพียงแสงสว่างจากด้านบน
ประปรายเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถสังเกตความเป็นไปด้านนอกได้ อีกท้ังไม่มีเครื่องท าความร้อนท าให้
ผัสสะสามารถรับรู้ถึงอุณหภูมิอันหนาวเย็นของกรุงเบอร์ลิน ระหว่างทางเดินที่พาเข้าสู่ทางตัน (Dead 
End) นั้น ถูกปูพ้ืนด้วยแผ่นเหล็กอันเป็นรูปใบหน้าผู้คนมากมายที่ก าลังร้องไห้และสิ้นหวังและส่งเสียง
กังวานจากการกระทบกับฝ่าเท้าทุกก้าวเดิน 
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ภาพ 20 แสดงรูปทัศนียภาพภายในบริเวณแกนทางแยกที่มีมุมหักศอก (ซ้าย) และภาพ21 แสดงรูป
ทัศนียภาพภายในของหอคอยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (ขวา) 

ที่มา: Studio Liberskin, Jewish Museum Berlin, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin 

 
ในแกนสุดท้ายพาไปสู่พ้ืนที่สวนโล่งกว้างด้านนอกของอาคารคือ ‘สวนแห่งการเนรเทศ’ ที่ประกอบด้วย
เสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ที่ลาดเอียงเรียงกัน 49 ต้น ซึ่งเล่าถึงชาวยิวที่ถูกเนรเทศจากยุโรปไปยังกรุง
เยรูซาเล็มที่ตามมาด้วยสงครามแย่งชิงดินแดน และการประกาศอิสรภาพของอิสราเอล ซึ่งยอดเสาถูกปลูก
ด้วยต้นหลิว ซึ่งแสดงถึงชาวยิวที่เป็นอิสระจากดิน โดยเสา 48ต้นถูกบรรจุด้วยดินจากเบอร์ลินซึ่ง
หมายความถึงปี 1948 ซึ่งเป็นปีที่อิสราเอลก่อตั้งประเทศ และเสาเดียวตรงกลางบรรจุด้วยดินจากกรุง
เยรูซาเล็ม อันหมายถึงตัวเยอรมนีที่เป็นจุดเริ่มของสงคราม 
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ภาพ 22 แสดงรูปทัศนียภาพภายนอกบริเวณสวนแห่งการเนรเทศ 

ที่มา: le philblogZophe, Le musée juif de Berlin de Daniel Libeskind, เข้าถึงเม่ือ 20 
มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://skildy.blog.lemonde.fr/2007/03/05/le-musee-juif-de-
berlin-de-daniel-libeskind-une-etude-de-jerome-charel-et-julien-mortet 

 

 
ภาพ 23 แสดงรูปตัดของอาคารพิพิธภัณฑ์ยิว 

ที่มา: Studio Liberskin, Jewish Museum Berlin, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin 
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ภาพ 24 แสดงรูปผังของอาคารพิพิธภัณฑ์ยิว 

ที่มา: Studio Liberskin, Jewish Museum Berlin, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin 
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2.4.3 โบสถ์บรูเดอร์ เคลาส์ 
โบสถ์บรูเดอร์ เคลาส์ (Bruder Klaus Field Chapel) ตั้งอยู่ที่กรุงวาเชนดอล์ฟ ประเทศเยอรมนี 

ออกแบบโดยปีเตอร์ ซุมธอร์ (Peter Zumthor) ตัวโบสถ์ตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้า แม้ด้านนอกจะเป็นอาคาร
ลักษณะโมเดิร์น แต่ด้านในกลับมีพ้ืนผิวขรุขระราวกับรอยไหม้ และมีรูพรุนโดยรอบราวกับไม่ได้เกิดมาจาก
กระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแบบปกติตามแบบแผน โดยผู้ออกแบบเลือกทีจะก่อพ้ืนที่ด้านใน
ด้วยซุ้มไม้ก่อนจะเผามันทิ้งให้หลงเหลือไว้ซึ่งการเคยคงอยู่ของอะไรบางอย่าง ซึ่งแปรเปลี่ยนจาก
สถาปัตยกรรมไปสู่การรับรู้สุนทรียภาพทางศิลปะจากกระบวนการใหม่ ๆ   
  

   
ภาพ 25-26 แสดงทัศนียภาพที่แตกต่างระหว่างภายนอกและภายในของโบสถ์ 

ที่มา: Arch Daily, Bruder Klaus Field Chapel/Peter Zumthor , เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor 

 
โดยรูปแบบการสร้างการรับรู้ของโบสถ์แห่งนี้ถูกคิดตั้งแต่กระบวนการสร้างงาน โดยที่

รายละเอียดการก่อสร้างได้มีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์ต่อผู้เข้าใช้ เช่นพื้นผิวสัมผัสที่ควบคุมไม่ได้ หรือ
กลิ่นไหม้ของไม้ที่ยังอบอวลอยู่ภายในอาคาร ช่องแสงจากรูที่ยึดหมุดระหว่างเปลือกอาคารด้านนอกกับ
โครงสร้างไม้เดิม เมื่อถอนออกก็ถูกอุดด้วยลูกแก้วขนาดพอดีช่อง ท าให้เกิดไรแสงลอดผ่านเข้ามาในตัว
โบสถ์ตลอดแนวความสูงของอาคาร เป็นต้น 
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ภาพ 27 แสดงรายละเอียดของการก่อสร้างตัวอาคาร 

ที่มา: Arch Daily, Bruder Klaus Field Chapel/Peter Zumthor , เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor 

 

 
 

ภาพ 28 แสดงแผนภูมิการก่อรูปและที่ว่างภายในตัวอาคาร 

ที่มา: Arch Daily, Bruder Klaus Field Chapel/Peter Zumthor , เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor 

 



 
52 

 

 
 

2.5 สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมในหมวดหมู่ทั้งหมดท่ีได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้ตกตะกอนถึงการถ่ายทอด
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เนื้อหาพุทธปรัชญาที่ได้ศึกษาในขั้นตอนดังกล่าวเป็นเครื่องมือ เพ่ืออธิบาย
ความดีงามในพระพุทธศาสนาไปด้วยกันกับการแสวงหาความจริงของมนุษย์ ภายใต้กรอบแนวคิดอริยสัจ 
อันผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นพบแล้วว่าสามารถอธิบายได้ครอบคลุมแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยความเป็นเหตุ
เป็นผล โดยใช้กระบวนการทางศิลปะที่ได้ศึกษาประกอบกับกรณีศึกษาอันเป็นเลิศ เพ่ือวิเคราะห์
สังเคราะห์สู่กระบวนการออกแบบได้ต่อไป 
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บทที่ 3 

การศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยโครงการ “การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิ
จักรวาล” เป็นวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ที่ได้ใช้กลวิธีของวิจัยหลายประเภทในการเก็บข้อมูล 
โดยมีประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียนนักศึกษาในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ้ืนที่ใกล้เคียง โดย
มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi 
Structured) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักรวาลวิทยาจ านวน 2 ท่าน ร่วมกับการเก็บแบบประเมินจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ของกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งสิ้น 21 คน ร่วมกับเครื่องมือทางทฤษฎีศิลปะและการออกแบบเพื่อ
วิเคราะห์และแปรข้อมูลสู่การออกแบบ เช่น องค์ประกอบทางศิลปะ หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
พ้ืนฐาน โดยมีการเก็บแบบประเมินจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวิธีการนั้น ผู้วิจัยจะชี้แจงในหัวข้อถัด ๆไปเป็น
ล าดับขั้นตอน 

โดยหลังจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อต่าง ๆที่เก่ียวข้องของจักรวาลวิทยา ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาแล้ว ผู้วจิัยจึงตั้งเป้าโครงการถึงการบูรณาการแนวคิด เพ่ือสร้างสถานที่ 
(Place) ที่ให้ความรู้ด้านจักรวาลวิทยาและให้ความตระหนักในปรัชญาและบริบทสังคมพุทธไปพร้อม ๆกัน 
ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เริ่มก าหนดหน้าที่และเนื้อหาของโครงการ ซึ่งใน
ขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยจึงเริ่มวิเคราะห์โครงสร้างขององค์กรโดยสังเขป เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ที่ใช้งาน 

  

3.1 การวิเคราะห์องค์กร 

หลังจากศึกษาค้นคว้าข้อมูลยังองค์กรที่ใกล้เคียงกันในประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้หยิบ
ยกผังองค์กรจากองค์กรที่ใกล้เคียงกันได้สองแห่ง คือท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (มหาชน) และหอดูดาวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ และสรุปขนาดผังองค์กร
ต้นแบบของโครงการออกแบบพื้นท่ีว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิจักรวาล ได้ดังนี้ 
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ภาพ 29 แสดงผังการวิเคราะห์องค์กร 

 

3.2 การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง 

จากนั้นผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะกับการจัดตั้งโครงการที่มีความน่าสนใจสามแห่ง 
ได้แก่ อ าเภอหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยที่อ าเภอหว้ากอ เป็นอ าเภอที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงท านายสุริยุปราคาได้เป็นครั้งแรกของไทย, พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองแรกที่ศาสตร์ของ
จักรวาลวิทยาตะวันตกเข้าสู่สยามประเทศ และอ าเภอพุทธมณฑล เป็นปริมณฑลที่สามารถดูดาวด้วยตา
เปล่าได้ชัดเจน ไม่มีตึกสูงระฟ้ารบกวนทัศนียภาพ โดยสร้างเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการขึ้นมา
ช่วยในการพิจารณาทั้ง 6 เกณฑ์เพ่ือคัดเลือกบริเวณที่เหมาะสมที่สุดของโครงการ โดยใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือกคือ 
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3.2.1 ประสิทธิภาพในการสังเกตดวงดาว (Observe Potential) 

ในหัวข้อประสิทธิภาพในการสังเกตดวงดาวนั้น ผู้วิจัยใช้ปัจจัยพื้นฐานของการสังเกตดวงดาวคือ 
ความปลอดโปร่งของท้องฟ้า อาคารที่รบกวนทรรศนะรอบข้าง ฝุ่นควัน และแสงรบกวนจากบริบท โดย
หว้ากอที่ยังเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติสูงและอยู่ใกล้พ้ืนที่ทางทะเลจึงได้เปรียบที่สุด ส่วนพระนครศรีอยุธยาและ
พุทธมณฑลมีอาคารบ้านเรือนมากกว่าจึงอยู่ในระดับที่รองลงมา 

 3.2.2 ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Area Historical) 

 ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของหว้ากอแม้จะได้เปรียบทางด้านการเสด็จทอดพระเนตร
สุริยุปราคาของรัชกาลที่ 4 แต่ผู้วิจัยก็ยกให้โดดเด่นเทียบเท่ากับพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมื่องที่วิทยาการ
ดาราศาสตร์ตะวันตกเข้ามาถึงเป็นแห่งแรก ซึ่งพุทธมณฑลไม่มีความโดดเด่นในด้านนี้เลย 

 3.2.3 ความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (Project Relations) 

 อ าเภอหว้ากอนั้นมีพ้ืนที่ใกล้เคียงท่ีสุดที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาของโครงการคืออุทยานวิทยาศาสตร์ 
หว้ากอ ซึ่งพระนครศรีอยุธยาเองแม้จะไม่หลงเหลือหอดูดาวชั่วคราวในสมัยพระนารายณ์มหาราชอันได้
ศึกษามาในบททบทวนวรรณกรรม แต่ก็ยังมีหอพิสัยสัญลักษณ์ หอดูดาวสมัยอยุธยาที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่
ในสมัยรัชกาลที่ 4 และท้องฟ้าจ าลองพระราชนุสรณ์ (รายละเอียดจะอยู่ในบทถัดไป) ซึ่งถือว่าหลากหลาย
กว่าหว้ากอมาก ซึ่งพุทธมณฑลยังด้อยในหัวข้อนี้เช่นกัน 

 3.2.4 บรรยากาศรอบท าเลที่ตั้ง (Atmosphere) 

 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาความสวยงามของท าเลที่ตั้ง ซึ่งส่งผลต่อรูปลักษณ์โครงการที่
ออกมาด้วย พระนครศรีอยุธยาและพุทธมณฑลนั้นก็เป็นพ้ืนที่ที่มีความสวยงาม มีการจัดผังเมืองที่ดี มีพ้ืนที่
สีเขียวอยู่มาก และมลพิษทางสายตายังไม่เยอะ แต่หว้อกอซึ่งเป้นพ้ืนที่ใกล้ทะเลมีความได้เปรียบมากกว่า
ในหัวข้อนี้ 

 3.2.5 ความดึงดูดของพ้ืนที่ (Magnetic Issue) 

 เนื่องจากตัวโครงการนั้นไม่สามารถชูความเป็นแลนด์มาร์คหรือโดดเด่นด้วยตัวเองได้ การที่พ้ืนที่
สามารถดึงดูดคนให้เข้ามาถึงโครงการได้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งพุทธมณฑลเป็นพ้ืนที่ที่มักจะมีคนมากเฉพาะ
ช่วงวันส าคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้น ส่วนหว้ากอเป็นเมืองริมทะเลก็จริง แต่ก็เป็นแค่เพียงทางผ่านไปยัง
ชายหาดอื่น ๆ ที่สวยงามกว่า ต่างกับพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป้นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนคึกคัก ซึ่งสามารถดึง
คนจากพ้ืนที่โดยรอบให้เข้ามายังโครงการได้ 

  



 
56 

 

 
 

 3.2.6 ความง่ายต่อการเข้าถึงโครงการ (Accessibility) 

 หัวข้อนี้พิจารณาถึงการเข้าถึงจากกรุงเทพมหานครเป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่โครงการตั้ง
ไว้ไม่ได้ระบุเป็นนักเรียนนักศึกษาทั่วไป ซึ่งพุทธมณฑลนั้นจะได้เปรียบเป้นพิเศษเนื่องจากใกล้
กรุงเทพมหานครที่สุด และใช้เวลาเดินทางเพียง 1-2 ชั่วโมง สามารถไปพักผ่อนในวันหยุดได้ รองลงมาคือ
พระนครศรีอยุธยาซึ่งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง และหว้ากอซึ่งใช้เวลามากท่ีสุดจึงอยู่ในล าดับสุดท้าย 

สรุปโดยย่อคืออ าเภอหว้ากอเป็นอ าเภอซึ่งมีประวัติศาสตร์ส าคัญนั้นได้เปรียบเรื่องประวัติศาสตร์
พ้ืนที่และบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรอบที่สามารถเห็นท้องฟ้ากลางคืนได้ชัดเจน แต่ยังขาดความดึงดูด
เพราะขาดความน่าสนใจของพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งส่วนมากยังคงเป็นชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร รวมถึงการ
เดินทางคิดจากกรุงเทพฯยังใช้เวลามาก ในส่วนของพระนครศรีอยุธยานั้น มีความโดดเด่นทาง
ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่เช่นกัน แต่ได้เปรียบในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยรอบช่วยดึงดูด ส่วน
พุทธมณฑลแม้จะได้เปรียบในเรื่องของการเดินทาง แต่ความน่าดึงดูดของพ้ืนที่โดยรอบและความส าคัญ
ของพ้ืนที่ยังไม่มากพอ ซึ่งสรุปผลดังแผนภูมิเปรียบเทียบดังภาพแสดงตัวอย่างที่ 30  
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ภาพ 30 แสดงแผนภูมิเกณฑ์การเลือกท าเลที่ตั้ง 

 

จากการเลือกท าเลที่ตั้งด้วยเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้สรุปเลือก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และเป็นที่ท่องเที่ยว และห่างจากตัวเมือง
ไม่มากนัก หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษากฎหมายพ้ืนที่และการวางผังเมืองในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาจากผัง
เมืองรวมแล้วนั้น พบว่าโดยรอบของเกาะเมืองอยุธยาเท่านั้นที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ เนื่องจาก
มีซากโบราณสถานส าคัญอยู่รอบ ๆ อาคารใหม่จึงถูกควบคุมเพ่ืออนุรักษ์ทัศนียภาพ พ้ืนที่ที่อนุญาตให้ปลูก
สร้างอาคารที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษนั้นจะต้องเป็นพื้นที่ในบริเวณสีชมพูตามกฎหมายผังเมือง 
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ภาพ 31 แสดงผังเมืองรวม พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/01/2560/134_9a_190160_4.PDF 

 

ซึ่งพ้ืนที่สีชมพูเป็นที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งไม่มีการ
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ก าหนดความสูงและระยะร่นเอาไว้ยกเว้นติดถนนหลวงหรือติดริมแม่น้ า ซึ่งหากอยู่ใกล้ถนนหลวงจะต้อง
เว้นระยะห่าง 10-15 เมตร และหากติดแม่น้ าจะต้องเว้นระยะห่าง 25 เมตร และมีประเภทอาคารที่ห้าม
สร้างคือโรงงาน เลี้ยงสัตว์ คลังน้ ามัน สุสาน โรงฆ่าสัตว ์ก าจัดขยะมูลฝอยและโรงแรมบางประเภท จากนั้น
ผู้วิจัยจึงส ารวจหาที่ตั้งที่เหมาะสมจ านวนสองแห่ง และใช้เกณฑ์ในการตัดสินอีก 6 เกณฑ์ด้วยกัน โดย
บางส่วนเป็นเกณฑ์เดิมแต่พิจารณาอย่างละเอียดขึ้น และมีเกณฑ์ท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการพิจารณา คือ
เรื่องของมลภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น อันได้แก่แสงสว่างตามไรทาง เสียง ฝุ่นจากถนน และ
เรื่องของความโดดเด่นของพ้ืนที่ ที่สามารถสังเกตได้ง่าย ดึงดูด โดยพื้นที่ท่ีหยิบยกข้ึนมาเป็นพื้นที่ในต าบล
คลองสวนพลูทั้งสองแห่ง บริเวณท่ีตั้ง A จะตั้งอยู่ริมถนนจากรังสิต ปากทางโค้งเข้าไปยังเกาะ
พระนครศรีอยุธยา ส่วนบริเวณท่ีตั้ง B จะอยู่บริเวณเส้นขนานจากโค้งบริเวณที่ตั้งแรก เข้ามาราว 1 
กิโลเมตร ตรงข้าม อบจ.อยุธยา ซึ่งเป็นถนนที่แคบกว่า เงียบกว่า และผู้คนไม่พลุกพล่าน 

 
 

ภาพ 32 แสดงแผนภูมิการเลือกที่ตั้งโครงการ 
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จงึคัดเลือกท่ีตั้งโครงการ A ในบริเวณเขตต าบลคลองสวนพลู บริเวณใกล้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และน าไปสู่ขั้นตอนการส ารวจพื้นที่ต่อไป 

 

3.3 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

 หลังจากผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาที่ตั้งโครงการได้แล้ว จึงได้ท าการเก็บข้อมูลของพ้ืนที่และ
บริบทโดยรอบ โดยตั้งเป้าหมายถึงการหาพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่จากต าราและวิจัยที่ได้
ศึกษามาก่อน พบว่าหอดูดาวชั่วคราวแห่งแรกในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านโปรตุเกสนั้นไม่หลงเหลือ
หลักฐานใด ๆ อยู่นอกจากบันทึกของบาทหลวงคณะเยซูอิตเท่านั้น โดยหลักฐานส าคัญท่ียังหลงเหลืออยู่
เป็นหอดูดาวภายในพระราชวังจันทร์เกษม คือหอพิสัยสัญลักษณ์ ซึ่งเดิมใช้เป็นหอทอดพระเนตรดาว
ชั่วคราวของพระนารายณ์มหาราช แต่ถูกบูรณะโดยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อใช้ใน
การทอดพระเนตรดาวเช่นกัน 

 

 
ภาพ 33 แสดงแผนที่จากบันทึกของบาทหลวงคณะเยซูอิต 

ที่มา: Daniel Crouch Rare Books, Coronelli's plan of Ayuthaya, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://www.crouchrarebooks.com/maps/view/coronelli-vincenzo-siam-o-iudia 
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ภาพ 34 แสดงหอพิสัยสัญลักษณ์ในพระที่นั่งจันทร์เกษม ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560, 

ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 

 

 ส่วนสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ส าคัญในพระนครศรีอยุธยาคือท้องฟ้าจ าลองพระราชนุสรณ์พระจอม
เกล้า ที่อยู่บริเวณศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 นับเป็นท้องฟ้าจ าลองแห่ง
ที่สองของประเทศไทย ซึ่งเป็นท้องฟ้าจ าลองขนาดเล็ก จุคนได้ราว 50 ที่นั่ง แต่เครื่องฉายนับเป็นเครื่อง
ฉายอนาล็อกคุณภาพสูง มีความแม่นย าและคมชัด อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับเป็นสถานศึกษาเดียวที่มีท้องฟ้าจ าลองเป็นของตัวเอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ คือ ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ อ.สุรพงษ์ วงค์เพ็ชร ผู้บรรยายและเป็นผู้รับผิดชอบท้องฟ้า
จ าลองพระราชนุสรณ์พรจอมเกล้า ประสบการณ์การท างาน 20 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญได้ชี้แจงถึงโครงการหอ
ดูดาวที่ก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จในอีกสามปีข้างหน้าอยู่ด้วย โดยใช้วิธีเก็บแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured) โดยสรุปประเด็นที่
สอบถาม 6 หัวข้อใหญ่ ๆ อันประกอบด้วย 
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3.3.1 ความส าคัญของการจัดตั้งท้องฟ้าจ าลองและหอดูดาวของทางสถาบัน 

 เนื่องจากหัวหน้าภาคฟิสิกส์คนก่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นถึงการที่
อยุธยาเป็นเมืองแรกที่มีการเข้ามาถึงของดาราศาสตร์ตะวันตก ประกอบด้วยตัวมหาวิทยาลัยเองสนับสนุน
ให้นักศึกษาและเด็กนักเรียนในละแวกข้างเคียงได้รับความรู้ทางดาราศาสตร์โดยไม่ต้องเดินทางไปยัง
ท้องฟ้าจ าลองเอกมัย ทางมหาวิทยาลัยจึงออกทุนก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540 และแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใน
ปี พ.ศ. 2542 และได้รับพระราชทานชื่อท้องฟ้าจ าลองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่  

3.3.2 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร กลุ่มเป้าหมาย และผู้เข้าใช้บริการ 

แรกเริ่มเม่ือก่อสร้างท้องฟ้าจ าลองแล้วเสร็จ กลุ่มเป้าหมายแรกคือบุคคลนักท่องเที่ยวทั่วไปและ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ในรั้วมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ  จากทั่ว
ประเทศมาทัศนศึกษาโบราณสถาน หลายครั้งโรงเรียนระดับประถมและมัธยมก็ติดต่อเข้ามาขอใช้บริการ
เป็นหมู่คณะด้วย ปัจจุบันจึงไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้า แต่ก็ยังมีการใช้บริการจากโรงเรียนประถมและ
มัธยมจากทั่วประเทศอยู่ทุกอาทิตย์ 

3.3.3 ปัจจัยต่าง ๆ ของการออกแบบท้องฟ้าจ าลองและหอดูดาว 

ปัจจัยการสร้างท้องฟ้าจ าลองหลัก ๆ อยู่ที่อุปกรณ์การฉาย ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาท โดยทาง
มหาวิทยาลัยใช้บริษัทจากเยอรมัน ซึ่งเมื่อมีปัญหาจะต้องส่งไปซ่อมแซมที่เยอรมัน โดยทางบริษัทจะมีการ
มาตรวจสอบคุณภาพทุก ๆ สี่ปี ส่วนปัจจัยของหอดูดาวนั้นยุ่งยากกว่า นากจากอุปกรณ์ดูดาวที่ราคาแพง
แล้ว ยังต้องเลือกบริเวณที่มีสิ่งรบกวนน้อย ซึ่งต้องค านึงถึงชั้นบรรยากาศ ฝุ่นควัน แสงจากสภาพแวดล้อม
โดยรอบ เป็นต้น ซึ่งหอดูดาวที่ก าลังจะสร้างนี้ เนื่องจากใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้คาดหวังให้เป็นหอ
ดูดาวที่สมบูรณ์ส าหรับท าการวิจัย แต่เพียงพอส าหรับการดูดาวทั่ว ๆ ไปเช่นการดูพ้ืนผิวดวงจันทร์ หรือวง
แหวนของดาวเสาร์ในเบื้องต้น  

3.3.4 โครงสร้างของท้องฟ้าจ าลองและหอดูดาว 

โครงสร้างที่ส าคัญของหอดูดาวคือโดมฉายและการสร้างห้องเครื่องใต้ระดับพื้น ซึ่งจะมี
ลักษณะเฉพาะ (Typology) ต้องใช้บริษัทรับเหมาที่มีความช านาญ ส่วนโครงสร้างที่ส าคัญของกล้องหอดู
ดาว จะต้องมีฐานรากแยกจากตัวอาคารเพ่ือการเก็บภาพในเวลากลางคืน ซึ่งหากสร้างบนพื้นคานของ
อาคารอาจจะมีความสั่นจากการผ่านไปผ่านมาของรถยนต์ได้ 
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3.3.5 ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่โดยรอบ 

ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่กรุงศรีอยุธยารอบ ๆ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบาทหลวงคณะ
เยซูอิตและการก่อสร้างของหอพิสัยสัญลักษณ์ใกล้เคียงกับที่ผู้วิจัยศึกษามาในข้างต้น 

3.3.6 การท างานร่วมกับชุมชน 

งานบริการชุมชนของท้องฟ้าจ าลองพระราชนุสรณ์จะเป็นส่วนหนึ่งของค่ายดูดาว ที่จะจัดพ้ืนที่พัก
แรมไว้ให้ พร้อมกับกล้องสนาม และบางส่วนเป้นการเข้าร่วมนิทรรศการหมุนเวียนโดยนักศึกษาในชมรม 
ซึ่งจะคอยมีประกาศผ่านทางสื่อวิทยุและช่องโทรทัศน์ชุมชน  

 

 
ภาพ 35 แสดงท้องฟ้าจ าลองพระราชนุสรณ์พระจอมเกล้า ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560, 

ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 

 

โดยผู้วิจัยจะน าผลงานออกแบบที่ได้พัฒนาแล้วไปประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านอีกครั้งเพ่ือท า
การประเมินโครงการ ร่วมกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาจ านวน 20 คน จากกลุ่มเป้าหมายนักเรียน
นักศึกษาในบริเวณพระนครศรีอยุธยา 
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3.4 การสังเคราะห์โปรแกรมการใช้งานและพื้นที่ 

การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้หลังจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ และการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลแล้วนั้น กระบวนการที่ตามมาคือการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือน าไปสู่กระบวนการออกแบบใน
บทที่ 4 ซึ่งการสังเคราะห์ข้อมูลในประเด็นนี้นั้นจะเป็นการแปลงข้อมูลที่ได้สู่โปรแกรมการใช้สอยและ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้งาน 

หลังจากผู้วิจัยได้ที่ตั้งโครงการเป็นที่แน่นอนแล้ว  จึงเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์การใช้สอยของพื้นที่
ด้วยทฤษฎีการออกแบบภายใน ด้วยการสร้างแผนภูมิโปรแกรมอันได้แก่ โครงการ (Project) ที่ตั้ง (Site) 
และผู้ใช้สอย (Users) เพ่ือกลับมาสู่กระบวนการสร้างพ้ืนที่ใช้สอยให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จริง โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มเป้าหมายรองเป็นนักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่ที่เป็นผล
พลอยได้ของโครงการ 

 

 
ภาพ 36 แสดงแผนภูมิวิเคราะห์โปรแกรม 

 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 4 จึงสามารถก าหนดรูปแบบของการใช้สอยขึ้น จากนั้น
จึงน าเข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละพ้ืนที่การใช้สอยซึ่งจะเห็นการเชื่อมโยงในมิติ
ต่าง ๆ โดยศูนย์การเรียนรู้ เมื่อสัมพันธ์กับพระนครศรีอยุธยาก็จะต้องมีฟังก์ชันบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ 
หรือศูนย์การเรียนรู้กับผู้ใช้งาน จะต้องตอบสนองกับผู้ใช้งานหลักทุกประเภท คือมีทั้งศูนย์การเรียนรู้ การ
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ท างานร่วมกับชุมชน และพ้ืนที่ออฟฟิศส าหรับพนักงาน และผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยว จะต้องเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ของการใช้สอยที่เกิดขึ้นสามารถแสดงผ่านแผนภูมิเมตริก 
(Matrix Diagram) และไปสู่แผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Diagram) ได้ ดังตัวอย่าง 

 

 
 

ภาพ 37 แสดงแผนภูมิเมตริกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้สอย 

 

 
 

ภาพ 38 แสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ (Relations Diagram) 
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จากนั้นจึงน าความสัมพันธ์ที่ได้มาสู่ขั้นตอนการออกแบบแผนภูมิฟองสบู่ (Bubble Diagram) ที่
แสดงให้เห็นขนาดคร่าว ๆ และการเชื่อมต่อของแต่ละพ้ืนที่การใช้สอย 

 

 
ภาพ 39 แสดงแผนภูมิฟองสบู่ (Bubble Diagram) 

 

ในล าดับขั้นตอนต่อไปคือการน าขนาดและความสัมพันธ์มาทดลองท าแบบร่าง โดยยึดทฤษฎีการ
ออกแบบ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการออกแบบ โดยวิเคราะห์หาแนวคิดที่เหมาะสมกับเนื้อหาการใช้
สอยของงาน อันมุ่งไปถึงการตั้งค าถามเก่ียวกับหลักธรรมที่จะน ามาเป็นแกนของการออกแบบ 
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3.5 การสังเคราะห์แนวคิด 

 แนวคิดหลักของโครงการออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิจักรวาล 
มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากต าราท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันเป็น
วิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยเองเห็นว่ากระบวนการของอริยสัจสี่นั้นเป็นหัวใจส าคัญสูงสุด เป็นวิธีการแก้ทุกข์
อย่างเป้นเหตุผลและมีข้ันตอน ใกล้เคียงกับระบบการคิดแบบวิทยาศาสตร์ กล่าวคือเพราะขันธ์ (รูป เวทนา 
สังขาร วิญญาณ) ท าให้เกิดทุกข์ กระบวนการอ่ืน ๆ ที่ตามมาก็คือล าดับขั้นตอนในการดับทุกข์ 
เช่นเดียวกับท่ีขันธ์นั่นเอง ก็เป็นการท าให้เกิดการสังเกต การตั้งค าถาม และพิสูจน์สมมติฐานตามมาใน
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงเริ่มก่อร่างแนวคิดเปรียบเทียบดังนี้ 

 

                                
ภาพ 40-41 แสดงแผนภูมิแนวคิด 

 

 ซึ่งแนวคิดของโครงการนั้น จะเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลและสร้างค าถามในใจของผู้เข้าชม และเปิด
โอกาสให้มีประสบการณ์และสุนทรียภาพร่วมกับเนื้อหาในโครงการ เพ่ือให้เกิดการเข้าใจด้วยตนเองอย่าง
เป็นขั้นตอนตามแผนภูมิภาพที่ 38 จากนั้นจึงน าแนวคิดท่ีได้ไปเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบต่อไป 
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บทที่ 4 

การออกแบบสร้างสรรค์ 

 

4.1 การพัฒนาผลงานออกแบบครั้งที่ 1 

 การพัฒนาแบบผลงานครั้งที่ 1 ตั้งวัตถุประสงค์การทดลองงานออกแบบที่มีการบูรณาการแนวคิด
ทางศิลปะ ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองสร้างกระบวนการออกแบบที่แตกต่างไปจากกระบวนการคิดทาง
สถาปัตยกรรม กล่าวคือได้พยายามค้นคว้าหลักการจากการสร้างงานศิลปะมาสู่การออกแบบ โดยเริ่มจาก
การหยิบแนวคิดหลักคือไตรลักษณ์ที่เป็นโลกิยธรรมที่จับต้องง่ายมาสร้างความรู้สึกแก่พ้ืนที่โดยเอาการใช้
สอยตามมาภายหลัง 

 

 
 

ภาพ 42 แสดงแผนภูมิแนวคิดการพัฒนาผลงานออกแบบครั้งที่ 1 

 

 โดยแบ่งพ้ืนที่หลักเป็น 3 โซน ดังภาพผังโครงการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อเข้ามาสู่โถงก็จะ
สามารถมองเห็นพ้ืนที่อนัตตาอันเป็นพื้นที่สุดท้ายอยู่ไกลสุดสายตาซึ่งทางที่จะน าพาไปยังจุดสุดท้ายได้
จะต้องผ่านพ้ืนที่อนิจจังตรงกลางประกอบด้วยโครงสร้างบันไดขนาดใหญ่สู่ชั้นใต้ดินเหมือนประติมากรรม
ใจกลางของงานที่มีความวกวนและซับซ้อน เพ่ือให้เกิดระดับความยากในการเข้าถึง และตระหนักถึงความ
ไม่เที่ยงของสังขาร จากนั้นทางเดินจะน าไปสู่หอสมุดทางจักรวาลขนาดยาว 250 เมตร และมีความลาดชัน
เล็กน้อยสร้างความรู้สึกทุกขังในระหว่างทางที่ไม่พบจุดหมาย ซึ่งแกนเล็ก ๆ มากมายย่อยระหว่างทางจะ
ประกอบไปด้วยห้องอ่านหนังสือที่เปรียบถึงการหาค าตอบความไม่รู้ของตนเอง และเม่ือไปถึงส่วนสุดท้าย
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คือส่วนอนัตตาก็จะประกอบด้วยพื้นที่สังเกตท้องฟ้าด้วยตาเปล่า ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเดินทางมาแต่
ไกลแค่เพียงให้พบกับความงดงามของธรรมชาติที่ว่างเปล่าเท่านั้น 

 

 

 
ภาพ 43 แสดงรูปตัดการพัฒนาแบบร่างครั้งที่ 1 

 

 

 
 

ภาพ 44 แสดงรูปผังการพัฒนาแบบครั้งที่ 1 
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ภาพ 45-46 แสดงทัศนียภาพโครงการการพัฒนาแบบครั้งที่ 1 

 

4.2 การประเมินผลงานออกแบบครั้งที่ 1 

 หลังจากการประเมินโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ร.ต.อ.
อนุชา แพ่งเกษร, ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง และ อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส มีความเห็นเบื้องต้นดังนี้ 

มีระบบการคิดเป็นกระบวนการที่ชัดเจน มีวิธีคิดท่ีน่าสนใจ 
ขาดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จึงไม่สามารถติดตามผลได้ว่าผลงานสัมฤทธิ์ผลหรือไม่  
สถาปัตยกรรมไม่เป็นมิตร ไม่เอ้ือต่อการออกแบบสากล (Universal Design)  
สถาปัตยกรรมใช้เนื้อที่ได้อย่างไม่คุ้มค่าการลงทุน ไม่มีฟังก์ชันสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได

ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือให้ผู้ใช้สอยเข้ามาใช้ซ้ า  
เสนอแนะให้ใส่ใจในเรื่องเทคนิคและรายละเอียดย่อยของโครงการให้ออกมาสอดคล้องกับ
แนวความคิดด้วย 
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4.3 การพัฒนาแบบครั้งที่ 2 

 การพัฒนาแบบในครั้งที่สอง ยังคงรูปแบบการวางผังตามแนวยาวอยู่เช่นเดิม แต่ได้เพ่ิมเติมการใช้
สอยจากการพัฒนาแบบครั้งก่อน ที่ฟังก์ชันหลักเป็นพ้ืนที่ห้องสมุดและพ้ืนที่นั่งดูดาวอเนกประสงค์ มีการ
จัดการพ้ืนที่ส านักงานและร้านค้าที่เขยิบเข้ามายังด้านหน้าเพ่ือสร้าง approach ที่ดีขึ้นส าหรับผู้เข้ามา
เยี่ยมชม 

 

 
ภาพ 47 แสดงรูปผังโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 2 

 

โดยตัวโครงการพัฒนาในส่วนของการใช้สอยหลักอย่างนิทรรศการ ห้องฉายภาพยนตร์ ร้านค้า 
ร้านอาหารและส่วนของหอดูดาวที่สามารถใช้งานอย่างเป็นทางการได้ โดยยังคงเนื้อหาการวางมุมมองจาก
บริเวณโถงทางเข้าแบบเดิมอยู่ และเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับพักแรมค้างคืนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญที่ได้เก็บ
แบบสัมภาษณ์ 
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ภาพ 48-49 แสดงรูปทัศนียภาพโครงการการพัฒนาแบบครั้งที่ 2 
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ภาพ 50-51 แสดงรูปทัศนียภาพโครงการการพัฒนาแบบครั้งที่ 2 

 

4.4 การออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ 

 การออกแบบตราสัญลักษณ์ของโครงการเริ่มจากการคัดชื่อโครงการจากข้อความในจูฬนีสูตรมา
พิจารณา ซึ่งพบโครงสร้างของอักขระภาษาไทยที่มีหัวกลม หลังคาโค้ง โดยที่พยายามดึงหัวกลมจ านวนเจ็ด
วงมาจัดเรียงความสัมพันธ์ใหม่ ซึ่งวงกลมนั้นก็สามารถแทนสิ่งที่เล็กท่ีสุดไปจนถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเคลื่อนที่ใน
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ความว่างเปล่าของจักรวาล ตั้งแต่รูปร่างของอะตอมในมวลสาร ไปจนถึงรูปร่างของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ 
โดยในขั้นตอนแรกได้ทดลองจัดเรียงสีตามวันทั้งเจ็ด เพ่ือให้จ าง่ายกับดาวในระบบสุริยะที่เห็นด้วยตาเปล่า
ทั้งเจ็ดดวง จากนั้นจึงน ามาจัดเรียงขนาดให้ใหญ่เล็กแตกต่างกัน ใส่เส้นโครงสร้างที่ได้แรงบันดาลใจจาก
เส้นสินเทาในจิตรกรรมไทยที่แบ่งเรื่องสถานที่และเวลา (Space and Time) แต่ในภายหลังได้ปรับเปลี่ยน
เป็นเส้นโค้งท่ีมีลักษณะคล้ายสัญลักษณ์อนันต์ (Infinity) ซึ่งมีความหมายเป็นสากล เข้าใจง่าย และมีรูปร่าง
ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ดีกว่า อีกท้ังยังเปรียบเทียบถึงการเคลื่อนที่ของประจุในอะตอมหรือการโคจร
ของดวงดาว โดยผู้วิจัยได้ขยับต าแหน่งของหัวของตัวอักษรในต าแหน่งที่หลากหลายขึ้นให้ลดความแข็ง
ของงาน  

 
ภาพ 52 แสดงการออกแบบสัญลักษณ์โครงการ 
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4.5 การประเมินผลงานออกแบบครั้งที่ 2 

 หลังจากการประเมินโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสหวิทยาการออกแบบ ทั้ง 5 ท่าน คือ รศ.
ปรีชา ปั้นกล่ า, รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร, รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร, ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, และ 
ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล มีความเห็นเบื้องต้นดังนี้ 

กระบวนการที่มาที่ไปของที่ตั้งโครงการยังไม่หนักแน่น 
ขาดกระบวนการทางวิพากษ์วิธีเพ่ือให้กระบวนการวิจัยแข็งแรง 
ทางคณาจารย์มีความเห็นให้ศึกษากรณีศึกษาเพ่ิมเติม 
ขาดภาพการเปรียบเทียบพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนในตัวงาน 
ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการจัดการงานระบบและมุมมองบริเวณทางเข้าจากนอก 

โครงการที่กระชั้นและถูกบดบังด้วยลานจอดรถ 

 

4.6 การพัฒนาผลงานออกแบบครั้งที่ 3 

 การพัฒนาผลงานออกแบบในขั้นที่ 3 ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ จึง
ได้ท าการน าผลงานออกแบบไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้เก็บข้อมูล คือ ผศ.อร่าม ชนะโชติ และ อ.สุ
รพงษ์ วงค์เพ็ชร เพ่ือรับค าแนะน าในการเลือกท่ีตั้งที่เหมาะสมอีกครั้ง โดยผลงานออกแบบในครั้งที่ 3 
พัฒนาในเรื่องของการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal) คือมีการใช้ทางลาดบางจุดและแก้ปัญหาชาน
พักบันไดตามกฎหมายอาคาร บีบให้ทางยาวของอาคารยาวขึ้นและน าสายตาไปสู่อาคารหอดูดาว 

 
ภาพ 53 แสดงรูปไอโซเมตริกของโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 3 
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ภาพ 54 แสดงทางเดินเข้าสู่โครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 3 

 
ภาพ 55 แสดงทางเดินสู่อาคารหอดูดาวในการพัฒนาแบบครั้งที่ 3 

 

การออกแบบมีการแก้ไขปัญหา approach ทางเข้าของอาคารที่ดึงดูดขึ้น รวมถึงการใช้บันไดโถง
หลักท่ีพัฒนาต่อมาจากการพัฒนาครั้งที่ 1 ซึ่งมีความคดเค้ียวน้อยกว่า แต่ยังคงรูปลักษณ์ท่ีสามารถเข้าได้
ง่ายกว่าหากมาจากทางด้านล่าง 
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ภาพ 56 แสดงโถงชั้นล่างและบันไดของโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 3 

  
ภาพ 57 แสดงทัศนียภาพหอดูดาวในการพัฒนาแบบครั้งที่ 3 

 

ในส่วนของอาคารหอดูดาวออกแบบให้หุ้มผิวด้านนอกด้วย cladding อะลูมิเนียมสีทอง เพ่ือ
เปรียบเปรยกับศาสนาอันผ่องใส สูงค่า ในขณะเดียวกันก็สร้างความแปลกปลอมจากการสะท้อน
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ด้วยสีที่ผิดเพี้ยน ท าให้ดึงดูดคนจากพ้ืนที่ด้านหน้าให้เดินเข้าไปหา และบางส่วนของ
โครงการที่เป็นผนังสองชั้น ผู้วจิัยได้ออกแบบอิฐบล็อกท่ีเจาะเป็นรูกลมเพ่ือให้มีแสงสว่างจากอาคารด้านใน
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เรืองออกมาให้เห็นในตอนกลางคืนได้เช่นบริเวณด้านหน้าโครงการและทางเดินสู่หอดูดาวด้านหลังของ
โครงการ 

 

 
ภาพ 58 แสดงอิฐบล็อกบริเวณ Façade โครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 3 

  
ภาพ 59 แสดงไฟด้านในที่เรืองผ่านอิฐบล็อกบริเวณทางเดิน ในการพัฒนาแบบครั้งที่ 3 
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4.7 ประเมินผลงานออกแบบครั้งท่ี 3 

ผู้วิจัยได้น าเสนอความคืบหน้าเพ่ือประเมินโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสหวิทยาการ
ออกแบบ ทั้ง 5 ท่าน คือ รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า, รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร, รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร, ผศ.
ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน และ ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล มีความเห็นตรงกันดังนี้ 

ในส่วนนิทรรศการยังไม่มีเนื้อหาแสดงอย่างชัดเจน 
ยังขาดการจัดการกับ master plan ในเรื่องของ back of the house, services 

และท่ีจอดรถที่เข้ามาใช้โครงการ 

 

4.8 การพัฒนาผลงานออกแบบครั้งที่ 4 

 การพัฒนาแบบในครั้งที่ 4 ผู้วิจัยได้เชื่อมอาคารส่วนด้านหน้าและอาคารหอดูดาวด้านหลังให้มี
การเชื่อมเป็นเนื้อหาเดียวกันมากขึ้น โดยเทียบจากล าดับการเกิดทุกข์จากความไม่เข้าใจในบริเวณโถง
ทางเข้านิทรรศการ จากนั้นเกิดสมุทัยและนิโรธจากการชมนิทรรศการโดยรอบ กระจายไปสู่พื้นท่ีดูดาว
ด้านหลังอันเปรียบถึงมรรค คือการดูดาวบนฟ้าด้วยความเข้าใจแล้วนั่นเอง 

 

 
ภาพ 60 แสดงทัศนียภาพโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 4 
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ภาพ 61 แสดงผังโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 4 

 

 ซึ่งการพัฒนาแบบในครั้งนี้มีการใส่รายละเอียดเนื้อหาในนิทรรศการมากข้ึนในรูปแบบของศิลปะ
ติดตั้ง (Installation Art) เพ่ือให้ผู้ชมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จะสื่อสาร 
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 ในส่วนของหอดูดาวนั้น ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ิมในส่วนของสวนหลังคาเขียว 
(Green Roof) ซึ่งสามารถไปตั้งกล้องสนามหรือพักผ่อน ท ากิจกรรมสันทนาการในช่วงเวลากลางคืนใน
โครงการได้ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างกล้องดูดาวตามที่ได้ศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของฐานรากแยก 

 

 
ภาพ 62 แสดง Installation Art ในนิทรรศการโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 4 

 
ภาพ 63 แสดง Installation Art ในนิทรรศการโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 4 
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ภาพ 64 แสดงหลังคาเขียวในโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 4 

 

4.8 ประเมินผลงานออกแบบครั้งท่ี 4 

ผู้วิจัยได้น าเสนอความคืบหน้าเพ่ือประเมินโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตร ทั้ง 6 ท่าน คือ รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า, รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร, รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร, ผศ.
ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล, รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล และดร. เรืองลดา 
ปุณยลิขิต มีความเห็นดังนี้ 

ยังไม่สามารถสร้างประสบการณ์การรับรู้ที่แปลกใหม่จากศิลปะติดตั้งที่น าเสนอ 
ขาดการจัดการเนื้อหาให้สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้วิจัยอยากจะสื่อสาร 

การเล็งเห็นถึงกรอบพ้ืนที่ ที่ไม่สามารถสร้างความรู้สึกร่วมได้ จึงเป็นประเด็นที่น ามาสู่ขั้นตอนการ
พัฒนาผลงานออกแบบในครั้งต่อ ๆ ไป  
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4.9 การเผยแพร่ผลงาน 

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานในนิทรรศการ “CODA 
(Cooperation Design Arts) นิทรรศการศิลปะการออกแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ซ่ึงคุณแสงระวี 
สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้น าผลงานการศึกษาโครงการ
ออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิจักรวาล ในขั้นตอนนี้ไปร่วมเผยแพร่ ซึ่งก็ได้
ความสนใจจากผู้เข้าชมงานทั่วไปอย่างดี 

 

 
ภาพ 65 พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและการออกแบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “CODA” 
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ภาพ 66-67 บรรยากาศนิทรรศการศิลปะและการออกแบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “CODA” 

 

4.10 การพัฒนาผลงานออกแบบครั้งที่ 5 

 ในการพัฒนาผลงานออกแบบครั้งที่ 5 นั้นมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นิทรรศการทั้งสองฝั่งของอาคาร
ให้มีการท าลายความเป็นห้องมากขึ้นด้วยการลดทอนระนาบตั้งให้มีการตัดกัน สร้างช่องเปิดให้ไหลออกไป
ด้านนอก มีความสลับสับเปลี่ยนระหว่างนอกและในส่วนอาคารเพ่ือสร้างความคลุมเครือ เปิดพื้นท่ีบริเวณ
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กลางโครงการให้กลายเป็นพ้ืนที่เอนกประสงค์ในการจัดนิทรรศการกลางแจ้งหรือตลาดนัดตามโอกาส
ส าคัญ 

 
ภาพ 68 แสดงผังรวมของโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 5 
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ภาพ 69 แสดงทัศนียภาพลานกลางโครงการในการพัฒนาแบบครั้งที่ 5 

 

 ส่วนของหอดูดาวด้านหลังมีการเจาะช่องแสงจากบนเพดานเพื่อนอนดูดาวด้วยตาเปล่าเวลามีการ
พักค้างแรมในค่ายตามช่วงเวลาส าคัญ เช่น มีดาวเคราะห์โคจรใกล้โลก หรือมีฝนดาวตก 

 

 
ภาพ 70 แสดงทัศนียภาพหอดูดาวในโครงการในการพัฒนาแบบครั้งท่ี 5 
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 ในส่วนของนิทรรศการก็ได้มีการจัดล าดับเนื้อหาใหม่ และน าเสนอเป็น Storyboard โดยแยกเป็น
ส่วนของกาล และ อวกาศ เพ่ือบอกเล่าเรื่องจักรวาลแยกกับเนื้อหาความเชื่อในบริบทของประเทศไทย 
และได้น าผลลัพธ์ในการออกแบบในขั้นตอนนี้ไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้ไปเก็บข้อมูลอีกครั้ง 

 

 
ภาพ 71 แสดงสตอรี่บอร์ดของเนื้อหานิทรรศการของหัวเรื่อง “อวกาศ” 
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ภาพ 72 แสดงสตอรี่บอร์ดของเนื้อหานิทรรศการของหัวเรื่อง “กาล” 
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4.11 ประเมินผลงานออกแบบครั้งท่ี 5 

ผู้วิจัยได้น าเสนอความคืบหน้าเพ่ือพิจารณาเข้าสู่กระบวนการสอบวิทยานิพนธ์โดยคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในหลักสูตร ทั้ง 5 ท่าน คือ รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า, รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร, รศ.ประเสริฐ 
พิชยะสุนทร, ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน และ ดร. เรืองลดา ปุณยลิขิต ซึ่งมีความเห็นโดยรวมให้มีการ
พัฒนาแบบเพ่ิมเติมในส่วนของอาคารพักแรม และรูปแบบการน าเสนอให้เห็นภาพและเข้าใจโครงการมาก
ขึ้น 

 

4.12 ผลงานออกแบบขั้นสุดท้าย 

 ในการประเมินสอบวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงหลังคาของอาคารให้เป็นทรงจั่วเพ่ือเพ่ิมมิติของ
อาคารในรูปด้านขึ้น รวมถึงแก้ไขในส่วนของอาคารดูดาวด้านหลังให้เป็นภาษาเดียวกันกับอาคารทางเข้า
ด้านหน้า มีการปรับปรุงส่วนของหลังคาเขียว เปลี่ยนกลายเป็นอาคารที่มี open court ที่ว่างตรงกลาง
แทนเพ่ือสามารถออกมาท ากิจกรรมด้านนอกและสามารถเห็นท้องฟ้าได้จากด้านใน และเพ่ิมเติมในส่วน
ของการจัดการเนื้อหาให้เป็นที่เข้าใจง่ายขึ้น โดยการจัดวางให้มีระบบไกด์น าเท่ียว หนังสือ handbook
และแอพพลิเคชั่นมือถือ โดยมีการแสดงวิดีโอประกอบ และแบบจ าลองโครงการขนาด 1 : 400  
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ภาพ 73 แสดงผังรวมของโครงการในการพัฒนาแบบขั้นสุดท้าย 
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ภาพ 74 แสดงผังแต่ละชั้นของโครงการในการพัฒนาแบบขั้นสุดท้าย 
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ภาพ 75 แสดงรูปตัดรวมของโครงการในการพัฒนาแบบขั้นสุดท้าย 

 

 
ภาพ 76 แสดงทัศนียภาพของโครงการในการพัฒนาแบบขั้นสุดท้าย 
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ภาพ 77-78 แสดงภาพบางส่วนจากวิดีโอชมโครงการในการพัฒนาแบบขั้นสุดท้าย 
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ภาพ 79-80 แสดงภาพบางส่วนจากวิดีโอชมโครงการในการพัฒนาแบบขั้นสุดท้าย 
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ภาพ 81-82 แสดงภาพบางส่วนจากวิดีโอชมโครงการในการพัฒนาแบบขั้นสุดท้าย 
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ภาพ 83 แสดงแบบจ าลองโครงการในการพัฒนาแบบขั้นสุดท้าย 

 

 
ภาพ 84 แสดงบรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์ 
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4.13 การสอบวิทยานิพนธ์  
การสอบวิทยานิพนธ์ของโครงการการออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ 

โกฏิจักรวาล ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน เป็นประธาน
ในการสอบ ร่วมกับ รศ. ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพ่งเกสร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการร่วมสอบ คือ รศ.
ปรีชา ปั้นกล่ า, ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล โดยมี รศ.น้ าอ้อย สายหู ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
สอบ ซึ่งผลการประเมินโดยคณะกรรมการสอบมีผลอยู่ในเกณฑ์ “ดี” เนื่องจากมีข้อที่ควรปรับปรุงอยู่
หลายจุดที่ได้รับการเสนอแนะในระหว่างการการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งในเชิงวิชาการและทางปฏิบัติซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าไปรวบยอดเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางการศึกษาต่อตามประเด็นรวบยอดภายในบทถัดไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
จากการศึกษาและออกแบบโครงการออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ 

โกฏิจักรวาล ดังที่ได้น าเสนอขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าไปแล้วนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ตัวแปรต้นของการออกแบบคือจักรวาลวิทยาในแง่มุมต่าง ๆ ประกอบกับทฤษฎีการออกแบบศูนย์การ
เรียนรู้ และทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะ ผลการศึกษาบางส่วนเป็นไปตามเป้าของวัตถุประสงค์ แม้จะมี
บางส่วนที่ออกมาไม่เป็นไปตามสมมติฐานของโครงการในข้างต้น แต่ก็เห็นถึงปัญหาและแนวทางในการ
แก้ไขต่อไปในอนาคต ซึ่งจะอธิบายไปตามแต่ละวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งไว้ในตอนต้น ซึ่งการสรุปผลจะ
แบ่งเป็น ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการศึกษาต่อดังนี้ 

 
5.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ 

การศึกษาและออกแบบในโครงการออกแบบพ้ืนที่ว่างเพื่อการรับรู้นามธรรมจากการตีความ โกฏิ
จักรวาล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิดจักรวาลวิทยาทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาพุทธศาสนาเพ่ือน า
สาระที่ศึกษา ถ่ายทอดผ่านการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบบนบริบท
สังคมไทยต่อไป ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย เอกสารทางวิชาการอันเกี่ยวข้อง
กับจักรวาลวิทยา แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลทางพุทธศาสนา ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
จกัรวาลวิทยาในพระไตรปิฎก รวมถึงหลักธรรมอันเป็นวิทยาศาสตร์ และข้อมูลด้านทฤษฎีการออกแบบ 
จากนั้นใช้ข้อมูลจากการศึกษาเพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่เชื่อมโยงประเด็นส าคัญของแต่ละสาระ 
จนออกมาเป็นโครงการที่เชิญชวนให้ผู้ใช้สอยได้รับประสบการณ์อ่ืน ๆที่นอกเหนือจากความรู้ และจุด
ประกายให้ผู้ใช้สอยได้ลองจินตนาการตาม  

5.1.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยา 
ผลการศึกษาด้านจักรวาลวิทยานั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาจักรวาลวิทยาทางวิทยาศาสตร์

และทางแนวคิดทางพุทธศาสนาภายใต้กรอบการวิจัย พบว่าแนวคิดทางพุทธศาสนานั้นมีบางส่วน
ที่สามารถน ามาอธิบายกลไกความคิดในทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่ก็มีบางส่วนที่มีแนวคิดขัดแย้งกัน 
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่เข้ากันได้มาแปรสู่กระบวนการออกแบบ เนื่องจากเนื้อหาของการ
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ออกแบบโครงการจ าเป็นต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ามาใช้งานให้
ได้มากท่ีสุด 
5.1.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบพื้นที่ 

ในการศึกษาทฤษฎีการออกแบบพื้นที่นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาการออกแบบพ้ืนที่จากต ารา 
ประกอบกับการเก็บข้อมูลตัวอย่างจากกรณีศึกษา ซึ่งให้ผลที่แตกต่างกัน การก าหนดจ านวน
ผู้ใช้งานโดยการวิเคราะห์นั้นสามารถก าหนดพื้นที่โครงการได้ แต่จากกรณีศึกษาบางแห่งที่ผู้วิจัย
เลือกมานั้นกลับมีขนาดและการออกแบบที่แปลกแตกต่างออกไป ทั้งนี้เนื่องจากการให้
ความส าคัญกับการก าหนดความรู้สึก ทิศทางของแสง ผิวสัมผัส อุณหภูมิ เสียง หรือผัสสะอ่ืน ๆ  ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ต้องศึกษาเป็นกรณีไป ซึ่งท าให้การศึกษาทฤษฎีการออกแบบนั้นมีการยืดหยุ่นให้
เหมาะสมกับความรู้สึกต่อผู้เข้าใช้มากข้ึน 
5.1.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 บูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะ 

ผลการศึกษาในหมวดหมู่บูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยของ
ศิลปะกับพ้ืนที่ในทางของภูมิศิลป์ (Land Art) และศิลปะการจัดวาง (Installation Art) ซึ่งได้
ข้อสรุปบางประการจากทฤษฎีหรือบทความวิชาการ ซึ่งน าแนวคิดเหล่านี้มาตั้งค าถามถึงงาน
ออกแบบในโครงการนี้ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างของงานออกแบบเพ่ือ
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่นการทลายขอบเขตอันแน่นอน การกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ 
เป็นต้น ท าให้เกิดวิสัยทัศน์ที่แปลกไปจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมทั่วไป รวมถึงความตั้งใจ
ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆให้กับผู้เข้าใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะยังไม่ตอบรับกับ
กลุ่มเป้าหมายมากจากการประเมินผล เนื่องจากการรับรู้บริบททางศิลปะนั้นอาจจะต้องมีความ
เข้าใจทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ซึ่งแตกต่างไปตามประสบการณ์แต่ละคน ซึ่งแนวทางการ
ปรับปรุงนั้นอาจจะขมวดเนื้อหาบางส่วนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เน้นไปถึงความน่าเรียนรู้ และเป็นมิตร
ต่อผู้ใช้มากขึ้น 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะในขั้นตอนนี้จะแบ่งเป็นสองส่วน ในส่วนแรกจะเป็นการกล่าวถึงข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่ร่วมประเมินวิทยานิพนธ์ และในส่วนที่สองจะเป็นผลในการน าผลงานกลับไป
ประเมินกับผู้เชี่ยวชาญที่เก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายของโครงการ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ 

 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์มีความเห็นแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนของ
การถ่ายทอดความนึกคิดทางศิลปะ การหยิบจับประเด็นแนวคิดท่ีไม่รุนแรงหรือปะทะท าให้
สามารถจะถ่ายทอดความประทับใจหรือส่งผลต่อจิตใจยาก ผู้ที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้รับเนื้อหาที่
อยากจะสื่อสารเท่าที่ควร จุดประสงค์ของการท าพ้ืนที่ส าหรับสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
นักศึกษาจึงอาจจะไม่สามารถตอบในจุดนี้ได้ และอีกส่วนคือข้อคิดเองในเชิงสถาปัตยกรรม โดยยัง
มีจุดที่ยังต้องปรับปรุงในหลายส่วน เช่น โครงสร้างช่วงกวา้งของอาคาร หรือการท าพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับพ้ืนดินทีไ่ม่คุ้มค่ากับโครงการ เพราะเป็นปัญหาเชิงการก่อสร้างและการระบายน้ า ซึ่ง
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากทุกปี หรือการท าพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงยาก อาจจะ
เป็นปัญหาต่อระบบ services การขนสินค้าเข้าออก หรือการเข้าถึงในหลาย ๆจุดที่ยังไม่รองรับ
อารยสถาปัตย์ ซึ่งในส่วนนี้ ผู้วิจัยก็ได้บันทึกเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและศึกษาต่อในหัวข้อ
ถัดไป 
 โดยสรุปแล้วคือแม้โครงการนี้จะมีขั้นตอนที่น่าสนใจในการถอดข้อมูลนามธรรมมาแปลง
สู่งานออกแบบได้ แต่เมื่อกลายเป็นสถาปัตยกรรมแล้วเนื้อหาอาจจะไม่สามารถสัมผัสได้จริง 
โดยเฉพาะการเข้าถึงความคิดทางกระบวนการทางศิลปะที่อาจจะต้องมีรูปธรรมหรือท าจริงมาก
พอเท่านั้นจึงจะเห็นผลลัพธ์  

 5.2.2 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้าหมาย  
 ในขั้นตอนการประเมินผลงาน ผู้วิจัยได้น าผลงานโครงการออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้
นามธรรมจากการตีความ โกฏิจักรวาล กลับไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
ประเมินกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ผศ.อร่าม ชนะโชติ และ อ.สุรพงษ์ วงค์เพ็ชร 
โดยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีการน าเสนอเนื้อหาที่ใหม่ ยังไม่เคยมีการน าเสนอ
จักรวาลวิทยาในมิตินี้ แต่ก็ยังกังวลว่าอาจจะไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งเป้า
เอาไว้ได้ โดยให้ค าแนะน าว่าสถานที่เชิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้เข้ามาใช้มีความรักในวิทยาศาสตร์ ส่วนข้อเสนอแนะในทางอ่ืน เป็นแนวทางใน
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รายละเอียด เช่นการเตรียมพื้นที่ส าหรับบริการชุมชน เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญนั้นห้องดูดาวอาจจะ
ไม่สามารถรองรับคนทั้งหมดได้ โดยอาจจะต้องมีพ้ืนที่ส าหรับถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในกล้อง ณ เวลา
นั้นด้วย หรือการจัดสั่นส่วนที่พัก ห้องน้ าของผู้ที่เข้าใช้โครงการชายหญิง เป็นต้น 

  และในส่วนของการเก็บข้อมูลแบบประเมินจากประชากรเป้าหมายจ านวน 21 คน จาก
กลุ่มตัวอย่างในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีการตอบรับที่ดี ซึ่ง 76% จาก
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ หากมีการสร้างจริงอยู่ในพ้ืนที่
พระนครศรีอยุธยาตนจะต้องไปอย่างแน่นอน ส่วนข้อคิดเห็นในเรื่องของการเข้าใช้บริการซ้ า 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 71%   ยังให้ความเห็นว่าไม่แน่ใจ โดยมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ สภาพอากาศและอุณหภูมิ เป็นต้น 

 
5.3 แนวทางการศึกษาต่อ 
 แนวทางการศึกษาวิจัยต่อในโครงการออกแบบพ้ืนที่ว่างเพ่ือการรับรู้นามธรรมจากการตีความ 
โกฏิจักรวาล ในทางวิชาการนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวคิดการบูรณาการแนวคิดทางศิลปะสู่
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งยังเป็นประเด็นความคลุมเครือที่ยังเหลือพ้ืนที่ให้สามารถส ารวจ
หรือสร้างทฤษฎีใหม่ ๆเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางความคิดขึ้นมาได้อีกมาก ซึ่งการหยิบจับประเด็นจักรวาล
วิทยาและพระพุทธศาสนาของผู้วิจัยอาจจะเป็นแค่ตัวแปรหนึ่งในการพยายามควบรวมแนวคิดกับการใช้
งานเท่านั้น ซึ่งสามารถเปิดกว้างขยายและใช้เป็นกรณีศึกษาต่อยอดความคิดได้หลากหลาย ส่วนในแนว
ทางการปฏิบัติ การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพ้ืนที่ท้องฟ้าจ าลองและหอดูดาวในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นั้น น่าจะ
ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและโครงสร้างโดยพ้ืนฐานแก่ผู้วิจัยต่อไปได้ 
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