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บทคดัย่อภาษาไทย  

57053202 : สถาปัตยกรรมไทย แผน ก แบบ ก 2 (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี) ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : สุญญตา, ความว่าง, สถาปัตยกรรมไทย, การรับรู้, การมีอยู่, การไม่มีอยู่ 

นางสาว อนงค์ลักษณ์ ไก่แก้ว: สุญญตาวิหาร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รอง
ศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก 

  
โครงการสุญญตาวิหาร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นศึกษาการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม

ไทยที่มีแนวความคิดด้านพุทธปรัชญา ให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบัน แต่เนื่องจากสถาปัตยกรรม
ไทยมีแบบแผนในการก่อสร้างค่อนข้างตายตัวเนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องรูปด้านของอาคาร งานวิจัยนี้จึง
มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยภายใต้แนวความคิดพุทธปรัชญา 
เพ่ือสร้างการรับรู้และประสบการณ์แก่ผู้ใช้งาน ในลักษณะของการทดลองออกแบบโครงการสุญญตา
วิหาร หมายถึงสถานที่แห่งการระลึกถึงสุญญตา หรือความว่าง  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จ าเป็นจะต้องท า
การทบทวนเอกสาร 2 ข้อหลักคือ 1) สุญญตาในทรรศนะต่างๆ 2) การรับรู้ความว่าง เมื่อ
ท าการศึกษาแล้วพบว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยภายใต้แนวความคิดสุญญตา จะต้องสร้าง
พ้ืนที่ปิดล้อม (Enclosure space) ที่ค่อยๆ ปิดกั้นประสาทสัมผัสของการรับรู้เพ่ือให้เกิดสมาธิ ควบคู่
ไปกับการค านึงถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย นอกจากนี้ต้องค านึงถึงการลดทอน
องค์ประกอบของอาคารให้เรียบเกลี้ยง การใช้สีไม่ฉุดฉาด การเลือกวัสดุผิวเรียบ เพ่ือลดการปรุงแต่ง
ของจิตใจเมื่อพบเห็น และสุดท้ายการจะเข้าสู่สุญญตาหรือความว่างได้รวดเร็วที่สุดคือ การสร้างพ้ืนที่
การรับรู้ถึง ความมอียู่ แล้วค่อยๆ ตัดไปสู่ ความไม่มี ด้วยวิธีการทางสถาปัตยกรรม 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57053202 : Major (Thai Architecture) 
Keyword : SUNYATA, Emptiness, Thai Architecture, Perception, Being, Non-being 

MISS ANONGLUK KAIKAEW : SUNYATA (EMPTINESS) VIHARA  THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR RUTAI JAIJONGRAK 

SUNYATA (Emptiness) VIHARA project aims to create the new Thai 
architecture by using Buddhist philosophy concept in order to compatible with 
present- day functions. However, it is the great challenge to design the new Thai 
architecture with this intangible concept as the traditional Thai buildings mostly are 
unique customarily building styles and forms. Therefore, this study is the 
experimental design intended to create the new Thai architecture using the Buddhist 
concept of SUNYATA VIHARA. The process of the study started by reviewing, 
understanding and analyzing the various visions of SUNYATA together with the 
perceptions of emptiness. Then, the design step was conducted. Through those 
processes, it was found that the concepts of Emptiness can be interpreted and 
designed by using slightly enclosed space in order to cut off the senses of awareness 
and make concentration. Meanwhile the Thai traditionally patterns and ornaments 
have to be simplified using the plain colors and materials in order to decrease 
mental formations through visual perceptions and then quickly access to the 
Emptiness. Finally, it was found that the rapid ways of introduce people into the 
Emptiness can be done by creating the architectural space that form the sense of 
awareness from Being to Non-being through the architectural design processes. 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
ปรัชญำที่ศึกษำกันอยู่ทั่วไป แบ่งเป็น 2 แนวคิด คือปรัชญำตะวันตกและปรัชญำตะวันออก 

ปรัชญำตะวันตกเริ่มก่อตัวในสังคมกรีกโบรำณมีกำรพัฒนำทำงแนวควำมคิดมำอย่ำงต่อเนื่อง ส่วน
ปรัชญำตะวันออกมี 2 สำยส ำคัญ คือปรัชญำอินเดีย และปรัชญำจีน โดยเฉพำะปรัชญำอินเดียที่หมำย
รวมเอำปรัชญำทุกส ำนักท่ีเกิดข้ึนในอินเดีย และหนึ่งในนั้นก็คือ พุทธปรัชญำ 

ควำมหมำยของพุทธปรัชญำ แปลตำมรำกศัพท์ว่ำ ควำมรอบรู้ของพระพุทธเจ้ำ แยกออกเป็น 2 
ค ำ คือค ำว่ำ “พุทธ” หมำยถึงพระพุทธเจ้ำ แปลตำมศัพท์ว่ำ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน ส่วนค ำว่ำ 
“ปรัชญำ” หมำยถึงควำมรอบรู้ โดยตรง ได้แก่ กำรตรัสรู้  ซึ่งก็คือพุทธธรรม หรือหลักธรรม สำมำรถ
ตีควำมได้หลำกหลำยขึ้นอยู่กับทรรศนะที่มีต่อพุทธปรัชญำนั้นๆ เช่น ทรรศนะของศำสนำโบรำณ 
ทรรศนะของปรัชญำเวทำนตะ และทรรศนะทำงวิทยำศำสตร์ 1 จึง เป็นที่มำของกำรแบ่ง
พระพุทธศำสนำออกเป็นนิกำยต่ำงๆ ซึ่งหำกก ำหนดกรอบให้แคบลงโดยพิจำรณำเฉพำะประเทศไทย 
ไทยเรำยึดถือกำรปฏิบัติตำมแนวคิดแบบปรัชญำเถรวำท กล่ำวคือ เรำมองสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก 
ว่ำมีควำมเกี่ยวเนื่องกันในกำรมีอยู่ หรือดับไป ต่ำงเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน โดยสิ่งต่ำงๆ นั้นมี
ตัวตนขึ้นมำในจิตใจเรำได้ก็ต่อเมื่อมันมำกระทบกับประสำทสัมผัสของเรำ โดยจิตจะเป็นตัวทวนระลึก
ถึงสิ่งที่เคยผ่ำนมำแล้ว มีอ ำนำจในกำรสร้ำงมโนภำพเป็นสิ่งใหม่ได้ หรือที่เรียกว่ำจิตเกิดกำรปรุงแต่ง
นั่นเอง ซึ่งหลักกำรดังกล่ำวนี้ เป็นพุทธปรัชญำที่สอดคล้องกับทรรศนะของวิทยำศำสตร์ที่มีต่อพุทธ
ปรัชญำ นั่นท ำให้ชำวตะวันตกหันมำสนใจพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงมำก ด้วยมุมมองที่ว่ำ 
พระพุทธศำสนำ เป็นควำมก้ำวหน้ำแห่งภูมิปัญญำ มีเหตุมีผล มีควำมทันสมัย2 

แนวคิดของพุทธปรัชญำนอกจำกจะเชื่อมโยงกับตรรกศำสตร์ (เหตุ-ผล) แล้วสิ่งที่ต่ำงจำกแนวคิด
แบบชำติตะวันตก หรือวิทยำศำสตร์ก็คือเรื่อง “จิต” กล่ำวคือ เรำรับรู้สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ด้วย
ผัสสะ6 ได้แก่ ทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย และทำงใจ ซึ่งโดยควำมรู้พ้ืนฐำนแล้ว มนุษย์
จะรับรู้ได้โดยอำศัยข้อมูลประสบกำรณ์ คือ องค์ประกอบภำยนอก(สิ่งที่รับรู้อยู่รอบตัวเรำ) และ
องค์ประกอบภำยใน(ตัวเรำเองที่เป็นผู้รับรู้) ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในขอบเขตของหลักปรัชญำและ
จิตวิทยำ3 จำกกำรวิเครำะห์ของพระสมพร รตนปญฺโญ พบว่ำ พุทธปรัชญำเป็นควำมรู้ที่มุ่งให้ชำวโลก
ได้พัฒนำ กำย กับ ใจ (ขันธ์)  ด ำเนินไปด้วยกันตำมหลักทอษฎีควำมรู้หรือญำณวิทยำและน ำไปสู่ จริย
ศำสตร์ คือ กำรประพอติตำม (ศีล สมำธิ ปัญญำ) เพ่ือก ำจัดควำมไม่รู้ คือ อวิชชำ ทั้งนี้เพ่ือให้รู้แจ้ง

                                                           
1 สมัคร บุรำวำศ, พุทธปรัชญำ มองพุทธศำสนำด้วยทรรศนะทำงวิทยำศำสตร์ 

(กรุงเทพฯ ส ำนักพิมพ์ศยำม, 2542).  70-78  .  
2 ปีเตอร์ เดลลำ สันตินำ, ต้นไม้แห่งโพธิ, trans. สมหวัง แก้วสุฟอง (เชียงใหม่: บี เอส ดี 

กำรพิมพ์, 2549). 4. 
3 พระสมพร รตนปญฺโญ (พงษ์กิ่ง), "กำรศึกษำวิเครำะห์ทอษฎีควำมรู้ในพุทธปรัชญำเถร

วำท" (ศูนย์บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครรำชสีมำ). 17 
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เห็นจริง คือ วิชชำ ท ำให้หลุดพ้นจำกกิเลส คือ นิพพำน (อภิปรัชญำ) เป็นเป้ ำหมำยสูงสุดของกำร
แสวงหำควำมรู้4 ทั้งนี้ ในกำรศึกษำพุทธธรรมส ำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมอำจมีฐำนะเป็นปรัชญำ แต่
ส ำหรับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็เป็นวิทยำศำสตร์ไป อย่ำงนั้นแล้วพุทธปรัชญำจึงเหมำะส ำหรับผู้ที่ยังไม่
บรรลุธรรม ที่ต้องกำรจะเข้ำใจและปฏิบัติตำมแนวทำงของพระพุทธองค์  

งำนสถำปัตยกรรมเป็นศำสตร์ทำงศิลปะแขนงหนึ่งที่สร้ำงกำรรับรู้ต่อมนุษย์ได้โดยอำศัยประสำท
สัมผัสหลำยๆ ส่วนพร้อมกัน มีควำมซับซ้อนแตกต่ำงจำกงำนศิลปะแขนงอ่ืน เช่นจิตรกรรม 
วรรณกรรม หรือดนตรี เป็นต้น กำรรับรู้ที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรมนั้นประกอบไปด้วย 2 สิ่ง คือ 
นำมธรรม และ รูปธรรม กล่ำวคือ เรำสำมำรถรับรู้ได้ถึงปริมำตรของพ้ืนที่ ที่ห่อหุ้มร่ำงกำยของเรำ 
หรือจำกกำรมองโดยพิจำรณำจำกรูปทรง ส่วนควำมรู้สึกต่ำงๆ นั้นคือเรื่องของนำมธรรม เช่น รู้สึกอึด
อัด รู้สึกสงบ รู้สึกโล่งใจ เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรำอำจกล่ำวได้ว่ำสถำปัตยกรรมไทยนั้นมิได้ก่อรูป
ขึ้นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรจำกกำรใช้งำน (Function) ของมนุษย์เพียงอย่ำงเดียว หำกแต่ท ำ
หน้ำที่เป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงควำมหมำยอ่ืนที่แอบแฝงอยู่ และสิ่งซึ่งสร้ำงกำรรับรู้ อันสอดคล้องกับ
ประเด็นเรื่องนำมธรรม ซึ่งผู้ศึกษำคิดว่ำแฝงอยู่ในสถำปัตยกรรมไทยประเพณีมำช้ำนำน ตัวอย่ำงเช่น 
เมื่อครั้งสมเด็จพระยำด ำรงรำชำนุภำพเสด็จมำนมัสกำรพระพุทธชินรำชที่จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2435 

ทรงบันทึกว่ำ   “เวลำนั้นยังมิได้ปฏิสังขรณ์แก้ไขพระวิหำรให้สว่ำงอย่ำงทุกวันนี้ พอไปถึงประตูวิหำร
และเข้ำไปข้ำงใน ดูที่อ่ืนมืดหมดแต่เห็นองค์พระชินรำชตระหง่ำนงำมเหมือนลอยอยู่ในอำกำศ เห็นเข้ำ
ก็จับใจเกิดเลื่อมใสในทันที”5 

 
 

ภำพที่ 1 พระพุทธชินรำชภำยในพระวิหำรวัดมหำธำตุ จ.พิษณุโลก       
ที่มำ : ผู้ศึกษำ 
                                                           

4 Ibid. 12 
5 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ, ต ำนำนพระพุทธรูปส ำคัญ 

(กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์ทิพำกร, 2444). 46 
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ในทรรศนะของผู้ศึกษำ สถำปัตยกรรมไทยถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงควำมเกี่ยวเนื่องกับพระมหำกษัตริย์ หรือพระพุทธศำสนำ ถูกสร้ำงขึ้นตำมระเบียบแบบแผน
ของคติสัญลักษณ์จักรวำลไตรภูมิ โดยเรื่องของกำรใช้งำน (Function) แทบมิได้แสดงออกมำอย่ำง
ชัดเจน แต่เมื่อพิจำรณำถึงกำรสร้ำงสรรค์งำนสถำปัตยกรรมไทยในปัจจุบันที่มีกำรค ำนึงถึง
สภำพแวดล้อมของที่ตั้งอำคำรมำกขึ้น เป็นสถำปัตยกรรมในเชิงถิ่นที่ (Place) กล่ำวคือ เน้นศึกษำ
ควำมส ำคัญของพ้ืนที่ตั้ง เช่น ประวัติพ้ืนที่ วัฒนธรรมในพ้ืนที่ เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ และจิตวิญญำณ
ของพ้ืนที่ เป็นต้น แนวคิดนี้ท ำให้เกิดควำมพยำยำมในกำรดึงเอำลักษณะของศิลปกรรม หรือ
สถำปัตยกรรมในอดีตกลับมำใช้ใหม่โดยกำรประยุกต์ให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้ำวข้ำมขีดจ ำกัดของปัญหำทำงโครงสร้ำง เรำจะพบว่ำศำลำกำรเปรียบใน
ปัจจุบันจุคนได้จ ำนวนมำกขึ้นโดยท ำอำคำรขนำดกว้ำงมำกๆ โดยไม่มีเสำร่วมใน ขณะเดียวกัน
รูปลักษณ์ภำยนอกก็ยั งคงควำมเป็นไทยอยู่  เช่น ศำลำกำรเ ปรียญ วัดนำงชี โชติกำรำม 
กรุงเทพมหำนคร (ภำพที่ 2)  

       
 
ภำพที่ 2 ศำลำกำรเปรียญ วัดนำงชีโชติกำรำม กรุงเทพมหำนคร  
ออกแบบโดย อำจำรย์วนิดำ พ่ึงสุนทร 
ที่มำ : ผู้ศึกษำ 
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ภำพที่ 3 พระอุโบสถ วัดสะแล่ง จ.แพร่ ออกแบบโดย รองศำสตรำจำรย์สมคิด จิระทัศนกุล 
ที่มำ : วัดสะแล่ง, 10 เมษำยน 2562,  https://goo.gl/FJrp5B 

กำรออกแบบรูปลักษณ์ของอำคำรให้สอดคล้องกับศิลปสถำปัตยกรรมของท้องที่นั้นๆ เช่น พระ
อุโบสถ วัดสะแล่ง จ.แพร่ ออกแบบโดย รองศำสตรำจำรย์สมคิด จิระทัศนกุล เป็นต้น โดยที่กล่ำวมำนี้
เป็นกำรแสดงออกทำงรูปธรรม หำกแต่ผู้ศึกษำสนใจเรื่องของนำมธรรมทำงสถำปัตยกรรมด้วย จำก
กำรไปศึกษำดูงำนที่สถำนปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลำรำม วัดธำรน้ ำไหล จ.สุรำษธำนี ท ำให้เกิดควำม
สนใจว่ำ สถำปัตยกรรมที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัตินั้นสำมำรถท ำได้ โดยใช้ธรรมชำติเข้ำมำช่วยท ำให้เกิด
ควำมสงบและพิจำรณำสิ่งที่อยู่รอบๆ กำยได้อย่ำงละเอียดถี่ถ้วนมำกขึ้น  และจึงน ำไปสู่กำรตั้งค ำถำม
ที่ว่ำ จะเป็นไปได้ไหมที่จะสอดแทรกธรรมะเข้าไปในสถาปัตยกรรมไทยที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว ?  

งำนสถำปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศำสนำที่เรำพบเห็นกันมำตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ถูกสร้ำงข้ึนตำมแนวคิดเรื่องคติจักรวำลไตรภูมิ  เป็นกำรจ ำลองเอำจักรวำลอันมีเขำพระสุเมรุ
อยู่ตรงกลำง ซึ่งมีเส้นน ำสำยตำที่พุ่งขึ้นสู่เบื้องบน ท ำให้ไม่ว่ำอำคำรจะตั้งอยู่ท่ำมกลำงตึกรำมบ้ำนช่อง
สมัยใหม่เพียงใด อำคำรก็ยังคงท ำหน้ำที่เป็นสถำนที่อันศักดิ์สิทธิ์เนื่องในพระพุทธศำสนำอยู่ดี (ภำพที่ 
4 

ภำพที่ 5) และในเชิงทัศนศิลป์ กำรมองสถำปัตยกรรมไทยและองค์ประกอบต่ำงๆ อำจช่วยขัด
เกลำจิตใจเรำให้สูงขึ้น เป็นกำรยกระดับจิตใจแก่ผู้พบเห็น เช่น ทรวดทรงอำคำรที่พุ่งขึ้นสูง ควำม
ประณีตบรรจงขององค์ประกอบต่ำงๆ ภำพจิตรกรรม และกำรปิดทองประดับกระจก เป็นต้น ส่งผล
ต่อกำรรับรู้ทำงกำรมองได้อย่ำงดีเยี่ยม และแน่นอนว่ำพ้ืนที่กำรใช้งำนนั้นแทบจะไม่มีควำมแตกต่ำง
กันเลย อีกทั้งยังมีกำรใช้งำนที่ถูกก ำหนดชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่อดีตเรื่อยมำ หำกแต่ไม่ชัดเจนในเรื่อง
ของพุทธปรัชญำ  
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ภำพที่ 4 วัดปทุมวนำรำม รำชวรวิหำร  อยู่ระหว่ำงศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอนและห้ำงเซ็นทรัลเวิลด์  
ที่มำ : วัดปทุมวนำรำมรำชวรวิหำร, 30  กรกฎำคม 2561, http://www.mahajak-
pro.com/project/วัดปทุมวนำรำมรำชวรวิหำ/ 
 

 
 
ภำพที่ 5 วัดไตรมิตรวิทยำรำม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภำพไทย-จีน แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
ที่มำ : วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร, 30 กรกฎำคม 2561, 
https://www.bangkoktourist.com/index.php/top-attractions/index?top_id=204. 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.mahajak-pro.com/project/วัดปทุมวนารามราชวรวิหา/
http://www.mahajak-pro.com/project/วัดปทุมวนารามราชวรวิหา/
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://www.bangkoktourist.com/index.php/top-attractions/index?top_id=204
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สถำปัตยกรรมไทยที่พยำยำมสื่อถึงหลักธรรมส่วนใหญ่นั้นจะสื่อสำรออกมำในรูปแบบเชิงจ ำนวน เช่น 
โลหะปรำสำทประกอบด้วยเจดีย์ 37 ยอด อันหมำยถึง หลักธรรมโพธิปักขิยธรรม 37 ประกำร หรือ

ย้อนไปในสมัยสุโขทัยที่มีรูปแบบของกำรสร้ำงมณฑปแล้วสอดแทรกภำพเพ่ือให้ระลึกถึงหลักธรรม 
เช่น วัดพระสี่อิริยำบถ อันเป็นกำรแสดงถึง หลักธรรมสติปัฏฐำน 4 เป็นกำรใช้จ ำนวนสี่ให้สอดคล้อง

กับรูปทรงอำคำรและเนื้อหำของกำรปฏิบัติสู่กำรหลุดพ้น เนื้อหำทำงหลักพุทธปรัชญำก็เฉก
เช่นเดียวกัน กล่ำวคือ พุทธปรัชญำนั้น เป็นสัจธรรม ไม่แปรเปลี่ยน สำมำรถพิสูจน์ได้ ศึกษำเองได้ 
หำกแต่ต้องอำศัยกำรตีควำมและถ่ำยทอดอย่ำงชำนฉลำด ซึ่งสถำปัตยกรรมเป็น “สื่อ ”ที่ดีอย่ำงหนึ่ง
ในกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดแนวควำมคิดทำงพุทธธรรมให้แก่สำธำรณชนได้รับรู้ โดยอำจต้องอำศัย

กระบวนกำรใหม่ ในกำรสร้ำงสรรค์สู่กำรรับรู้เนื้อหำภำยในที่ชัดเจนและส่งผลต่อควำมรู้สึกของ
ผู้ใช้งำน (User) ให้มำกยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของเนื้อหำทำงพุทธธรรม หำกตีกรอบหมำยเอำพุทธศำสนำใน
ประเทศไทยที่มีกำรกล่ำวถึง พุทธธรรมหรือพุทธปรัชญำ ที่โดดเด่นมำกที่สุด อำทิเช่น หลักค ำสอนของ
ท่ำนพุทธทำส ซึ่งเป็นไทยพุทธแบบที่ไม่เน้นพิธีกรรม หรือควำมเชื่อดั้งเดิม (แบบประเพณี) แต่เน้น
หลักธรรมและกำรน ำมำใช้ โดยที่ผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปัญญำชน ตัวอย่ำงกำรสร้ำงพ้ืนที่ทำงธรรม
ของท่ำนพุทธทำสมักจะใช้ธรรมชำติมำเป็นส่วนประกอบหลักของกำรสร้ำงพ้ืนที่ปิดล้อม (Enclosure) 
ท ำให้แตกต่ำงจำกวัดทั่วไป ให้พิจำรณำพ้ืนที่ต่ำงๆ ในสวนโมกขพลำรำม วัดธำรน้ ำไหล จ.สุรำษธำนี 
เช่น พระอุโบสถ, ลำนหินโค้ง, สระนำฬิเกร์ เป็นต้น ( 
ภำพที่ 6,  
ภำพที่ 7) ซึ่งเป็นกำรรับรู้ในแบบที่คัดเอำแต่ตัวเนื้อหำสำระภำยในพระธรรมมำแสดงออกผ่ำน
ธรรมชำติและกำรจัดวำงองค์ประกอบ ก่อให้เกิดกำรรับรู้ถึงควำมสงบ สมถะ เรียบง่ำยอันสะท้อนหลัก
ค ำสอนที่ท่ำนพุทธทำสเน้นอย่ำงยิ่งคือ กำรละตัวตน ไม่มีสิ่งที่ท ำให้ลุ่มหลงแต่อย่ำงใด 

 

 
 
ภำพที่ 6 ลำนหินโค้ง สวนโมกขพลำรำม วัดธำรน้ ำไหล จ.สุรำษธำนี 
ที่มำ : วัดสวนโมกขพลำรำม, 30 กรกฎำคม 2561, 
http://www.runwaythailand.com/16403874/วัดสวนโมกขพลำรำม. 



  7 

 

 
 
ภำพที่ 7 พระอุโบสถ สวนโมกขพลำรำม วัดธำรน้ ำไหล จ.สุรำษธำนี 
ที่มำ : ผู้ศึกษำ 
 

จึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจว่ำกำรก่อรูปของสถำปัตยกรรมไทย ที่สำมำรถแสดงถึงเนื้อหำภำยใน
ทำงพุทธธรรม ในแง่ของกำรรับรู้ผ่ำนผัสสะต่ำงๆ ของผู้ที่เข้ำมำใช้งำนนั้น จะสำมำรถท ำได้อย่ำงไร ใน
เชิงกำรทดลองออกแบบเพ่ือหำวิธีกำรและกำรรับรู้แบบใหม่อย่ำงเหมำะสม  ในเมื่อเรำมีข้อจ ำกัดทำง
รูปด้ำน และยังต้องค ำนึงถึงควำมงำม  และแบบแผนประเพณี โดยในที่นี้ขอเรียกรวมว่ำ “รูปลักษณ์
ภำยนอก” ส่วนพ้ืนที่ภำยในก็สำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ ทำงกำรรับรู้ถึงเนื้อหำสำระของสิ่งที่
ผู้ออกแบบต้องกำรที่จะสื่อสำรออกไปเชิงนำมธรรม เรียกรวมว่ำ  “เนื้อหำภำยใน” ซึ่งกระบวนกำร
กำรศึกษำจ ำเป็นจะต้องอำศัยเครื่องมือ (Tools)  ในกำรออกแบบเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ ซึ่งทั้งหมดนี้
จ ำเป็นจะต้องอยู่ในกรอบ ควำมคิดของ “พ้ืนที่เพ่ือกำรรับรู้พุทธธรรม” เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่แห่งกำรรับรู้
ในรูปลักษณ์ของสถำปัตยกรรมไทย  

พุทธธรรมที่ผู้ศึกษำคิดว่ำมีควำมเหมำะสมกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน คือ สุญญตำ (ควำมว่ำง)
เนื่องจำกมีฐำนะเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศำสนำ ซึ่งหลำยคนอำจยังมีควำมไม่เข้ำใจในใจควำม
ส ำคัญ ว่ำด้วยควำมว่ำง ในที่นี้หมำยถึง ควำมเข้ำใจว่ำโลกนี้ว่ำง เข้ำใจว่ำจิตว่ำง ตัวตนที่มีก็คือควำม
ว่ำง เมื่อมันว่ำงอย่ำงนี้ก็อย่ำไปยึดมั่นถือมั่น หลักธรรมนี้มีกำรเน้นย้ ำโดยพระนักปรำชญ์อย่ำงท่ำน
พุทธทำสและสมเด็จญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชฯ อันเป็นธรรมที่ฆรำวำสมิควรละเลย และหำก
ตั้งใจก็สำมำรถปฏิบัติได ้

 จำกข้อมูลข้ำงต้นของหลักพุทธปรัชญำที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรรับรู้ของกำยและจิต สำมำรถ
น ำไปสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรรับรู้ทำงพุทธธรรมได้จึงน ำไปสู่กำรทดลองออกแบบที่ว่ำงตำม
แนวทำงพุทธปรัชญำ ที่ต้องกำรสร้ำงรูปและที่ว่ำงในรูปแบบของสถำปัตยกรรมไทยประเพณี มีเนื้อหำ
ภำยในที่สร้ำงกำรเรียนรู้ตำมแนวพุทธปรัชญำ โดยในกำรผลักดันให้เกิดโครงกำรลักษณะนี้จ ำเป็นต้อง
ก ำหนดเงื่อนไขกำรใช้งำนและรูปลักษณ์อย่ำงไทย ทั้งนี้ควรอยู่บนพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรในกำรใช้พ้ืนที่
อันหลำกหลำย และควรมีควำมเกี่ยวเนื่องกับศำสนำพุทธ อีกทั้งควรมีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน
พอสมควร ผู้ศึกษำจึงสนใจโครงกำรในลักษณะของ เจติยสถำน  (เจติย หมำยถึง สิ่งที่ระลึกซึ่งควรแก่

http://www.sbpolice.go.th/page-activitydetail-person.php?activitykey=PA049&txtkey=49
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กำรเคำรพบูชำ) อันหมำยถึงสถำนที่แห่งกำรระลึกถึงซึ่งควรแก่กำรเคำรพบูชำ โดยในโครงกำรนี้
ต้องกำรแสดงถึงกำรระลึกถึงพุทธธรรมในแง่มุมต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตของผู้ใช้งำน จึงเป็นที่มำของ
กำรทดลองออกแบบโครงกำร “สุญญตำวิญำร”  

 

 
 
ภำพที่ 8 แผนภำพแสดงกระบวนกำรสร้ำงสถำปัตยกรรมไทยจำกพุทธปรัชญำ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

สุญญตำ6 แปลว่ำ ภำวะของจิตที่ว่ำงจำกกิเลส; โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ว่ำงจำกควำมรู้สึกว่ำเป็นตัว
เป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรำ เป็นเขำ , ภำวะที่ไม่มีควำมรู้สึกว่ำเป็นตัวตน หรือของตนนั้น 
เรียกว่ำ สุญญตำ 

 ผัสสะ 67 (ควำมกระทบ, ควำมประจวบกันแห่งอำยตนะภำยใน อำยตนะภำยนอก และ
วิญญำณ) 
       1. จักขุสัมผัส (ควำมกระทบทำงตำ คือ ตำ + รูป + จักขุวิญญำณ) 
       2. โสตสัมผัส (ควำมกระทบทำงหู คือ หู + เสียง + โสตวิญญำณ) 
       3. ฆำนสัมผัส (ควำมกระทบทำงจมูก คือ จมูก + กลิ่น + ฆำนวิญญำณ) 
       4. ชิวหำสัมผัส (ควำมกระทบทำงลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหำวิญญำณ) 
       5. กำยสัมผัส (ควำมกระทบทำงกำย คือ กำย + โผฏฐัพพะ + กำยวิญญำณ) 
       6. มโนสัมผัส (ควำมกระทบทำงใจ คือ ใจ + ธรรมำรมณ์ + มโนวิญญำณ) 

อุปำทำนขันธ์ 58 หมำยถึงขันธ์ 5 ประกอบด้วยอุปำทำนหรือควำมยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมคลำย
ขันธ์ 5 ก็ได้แก่รูป เวทนำ สัญญำสังขำรและวิญญำณ อันประกอบเป็นตัวตนคือร่ำงกำยและจิตใจ ของ
แต่ละคนขันธ์ 5 เป็นกระบวนกำรของธรรมชำติหำกไม่ยึดมั่นถือมั่นจนไม่รู้จักปล่อย ก็จะไม่เป็นเหตุให้
                                                           

6 ชำย กิตติคุณำภรณ์, "สุญญตำวิหำร1,"  
www.fpmconsultant.com/manager/dharma/4.doc. เข้ำถึงเมื่อ 8 ธันวำคม 2559 

7 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), "พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์," 
(กรุงเทพฯ2546). 

8 รุ่งเรือง บุญโญรส, พระไตรปิฎก ฉบับสำระส ำคัญ  เล่ม 2 (เชียงใหม่: ชุมนุมปรัชญำ
และศำสนำ เชียงใหม่, 2517), คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  34  
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เกิดทุกข์ที่ว่ำรู้จักปล่อยหมำยควำมว่ำ รู้จักปล่อยให้มันเป็นไปตำมภำวะธรรมชำติ  3 คืออนิจจัง
(เปลี่ยนแปลง) ทุกขัง (คงอยู่ในสภำพหนึ่งๆ ไม่ได้นำนเมื่อยึดถือ ผื่นมันก็ท ำให้รู้สึกเจ็บปวดช้ ำใจ ฯลฯ)  
และอนัตตำ (ไม่อำจบังคับให้เป็นตัวตนคงท่ีอย่ำงนั้นนั้นตลอดไปไม่ใช่ของใครคนหนึ่งคนใดตลอดไป)  

อัสมิมำนะ9 หมำยถึงกำรถือตัวถือตน ซึ่งท ำให้เกิดกำรแบ่งแยกเป็นเขำ เป็นเรำเป็นกำรยึดถือเขำ
ถือเรำ ซึ่งจะน ำควำมเสื่อมเสียนำนำประกำรมำให้ได้ เมื่อคนเรำพิจำรณำเห็นว่ำ รูป เวทนำ สัญญำ 
สังขำร วิญญำณอันน่ำพอใจ น่ำปรำรถนำทั้งหลำยมีกำรเกิดขึ้นและดับสลำยไปเปลี่ยนแปลงไปในทำง
ที่ไม่น่ำรัก ไม่น่ำปรำรถนำ จะเกิดควำมคลำย ควำมหน่ำย ควำมระอำ ไม่อยำกเอำตัวไปผูกพันด้วย ไม่
พุ่งควำมเอำใจใส่ไปที่ตัวตนเบื่อหน่ำยกำรมีตัวตน ในที่สุดก็จะค่อยๆถอนควำมรู้สึกถือตัวถือตนได้ ยิ่ง
พิจำรณำ ก็ยิ่งจะถอนได้ แต่กำรพิจำรณำต้องเป็นกำรพิจำรณำภำยใน จนเกิดวิปัสสนำญำณ เกิด
ปัญญำเห็นแจ้งจริงและปล่อยวำงได้ 

ฌำน10 ซึ่งจะเสวยสุขอยู่ด้วยควำมว่ำงปรำศจำกกิเลสทั้งปวง ผู้จะเจริญกรรมฐำนเพ่ือผลดังกล่ำว
นี้จ ำต้องหลีกออกจำกหมู่ ไปอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียว และปฏิบัติตน ตำมวิธีกำรทั้งหลำยที่กล่ำวในสูตรนี้ 
กำรหลีกไปอยู่ในที่เงียบๆ แต่ผู้เดียวมีควำมส ำคัญมำก ผู้ที่ประสงค์จะคิดพิจำรณำเหตุกำรณ์ในชีวิต 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ละเอียดลึกซึ้ง ก็จ ำเป็นต้องมีโอกำสที่จะได้อยู่ตำมล ำพังในที่ที่มีควำมเงียบ
ปรำศจำกกำรรบกวนของผู้คนและกำรงำน 

1.2 แนวทำงในกำรศึกษำ 
ขั้นที่ 1 ศึกษำ วิเครำะห์ แนวควำมคิดว่ำด้วยหลักสุญญตำ  
 

                                                           
9 Ibid.  34  
10 Ibid.  35  
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ภำพที่ 9 แผนภำพแสดงกำรศึกษำแนวคิดสุญญตำ 
 
ขั้นที่ 2 กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรรับรู้ควำมว่ำง และกำรแสดงออกถึงควำมว่ำงในงำนศิลปะ

แขนงต่ำงๆ 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปแนวควำมคิดเบื้องต้นในกำรออกแบบทำงสถำปัตยกรรมไทย และศึกษำ

เครื่องมือที่จะน ำมำใช้ในกำรออกแบบ 
ขั้นที่ 4 กำรออกแบบอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 

 
 
ภำพที่ 10 แผนภำพแสดงกำรวำงแนวคิดเบื้องต้นในกำรเข้ำถึงสุญญตำวิหำรธรรม 
1.3 เป้ำญมำยของโครงกำร 

1.3.1 เป็นสถำนที่ซ่ึงเหมำะกับกำรประกอบกิจกรรมที่หลำกหลำยทั้งทำงโลกและทำงธรรม มี
ควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน ขณะเดียวกันก็สำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ในรูปแบบต่ำงๆ ได้ ในลักษณะของ
งำนสถำปัตยกรรมไทย 

1.3.2 เป็นสถำนที่ที่สร้ำงกำรระลึกถึงพุทธธรรม โดยรวมเอำเนื้อหำภำยใน และรูปลักษณ์
ภำยนอกไว้ด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ใช้งำนเกิดกำรรับรู้ที่แตกต่ำงกันออกไปตำมประสบกำรณ์ของแต่ละคน 

แนวคิด
สุญญตำ 

พุทธ
มหำยำน 

พระ
สุตตันตปิฎก 

พระภิกษุ 
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1.3.3 เป็นสถำปัตยกรรมไทยที่มีรูปลักษณ์สอดคล้องกับสมัยปัจจุบัน รองรับกำรใช้งำน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับบริบทของถิ่นท่ี 
 
1.4 วัตถุประสงค์ของวิทยำนิพนธ์ 

1.4.1 ศึกษำพุทธธรรมว่ำด้วยเรื่องสุญญตำ เนื่องในวัฒนธรรมไทย เพ่ือหำแนวทำงหรือ
วิธีกำรในกำรออกแบบสถำปัตยกรรมไทย 

1.4.2 ศึกษำกำรรับรู้ในขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ ทั้งในทำงโลกและในทำงธรรมควบคู่กันไป เพ่ือ
เป็นตัวแปรควบคุมในกำรทดลองออกแบบที่ว่ำงในลักษณะต่ำงๆ 

1.4.3 ท ำกำรศึกษำวิธีหรือกระบวนกำรในกำรก่อรูปของที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรมไทย ที่มี
ควำมซับซ้อนและหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และประสบกำรณ์ใหม่แก่ผู้ใช้งำน 

1.4.4 น ำข้อสรุปที่ได้จำกกำรศึกษำพุทธธรรม กำรรับรู้ขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ และกำรก่อรูป
ของที่ว่ำงทำงสถำปัตยกรรมไทย มำสังเครำะห์เพื่อให้ได้แนวทำงในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
1.5 ขอบเขตของวิทยำนิพนธ์ 

1.5.1 ท ำกำรศึกษำกำรรับรู้ขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ พุทธธรรม และกำรก่อรูปของที่ว่ำงทำง
สถำปัตยกรรมไทย  

1.5.2 ออกแบบสถำนที่ที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติธรรม มีรูปลักษณ์เป็นสถำปัตยกรรมไทย และ
สร้ำงกำรรับรู้ถึงพุทธธรรม   

1.5.3 คลี่คลำยรูปลักษณ์ของสถำปัตยกรรมไทยให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนอันหลำกหลำย  
1.5.4 ศึกษากรณีตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมที่เก่ียวเนื่องกับพุทธปรัชญา และกรณีตัวอย่างที่

เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้  
1.5.5 วำงแนวควำมคิดกำรใช้งำนในรูปแบบใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักคือ   
1.5.5.1 พ้ืนที่ให้ควำมรู้ด้ำนพุทธธรรมขั้นต้น ได้แก่   

-    นิทรรศกำรเกี่ยวกับสุญญตำวิหำรธรรม  
-    ห้องสมุด  

1.5.5.2 พ้ืนที่กำรท ำสมำธิ ตำมหลักสติปัฏฐำน ได้แก่   
- พ้ืนที่นั่งสมำธิ  
- พ้ืนที่ส ำหรับเดินจงกรม  
- พ้ืนที่ส ำหรับอบรมกำรท ำสมำธิ  
- พ้ืนที่สร้ำงสมำธิ  

1.5.5.3 วิหำร  
1.5.5.4 พ้ืนที่อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ได้แก่  

-    ส่วนต้อนรับและให้ข้อมูล  
-    ห้องน้ ำ  
-    ลำนจอดรถ  
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1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
1.6.1   รู้และเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรรับรู้ในด้ำนต่ำงๆ ของมนุษย์ และสำมำรถน ำมำวิเครำะห์เพ่ือ

หำแนวทำงในกำรออกแบบที่ว่ำง (Space) อันเหมำะสมได้  
1.6.2 สำมำรถออกแบบสถำปัตยกรรมไทยที่เหมำะสมกับกำรรับรู้ กำรระลึกถึง พระพุทธ

ธรรมและพระพุทธองค์ผ่ำนทำงที่ว่ำง (Space) และศิลปสถำปัตยกรรมต่ำงๆ ที่สำมำรถแสดงถึงพุทธ
ธรรมพร้อมทั้งสร้ำงควำมรู้สึกและกำรรับรู้ต่อกลุ่มบุคคลที่หลำกหลำย   

1.6.3 สำมำรถประยุกต์แนวควำมคิดเกี่ยวกับพุทธปรัชญำ ไปสู่กำรรับรู้ทำงสถำปัตยกรรม
ไทยได้อย่ำงเหมำะสม  

  
1.7 วิธีด ำเนินงำน 

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 
1.7.1ขั้นข้อมูล  
ขัน้กำรสร้ำงโปรแกรม  
1.7.1.1 ข้อมูลส่วนที่ 1 แนวควำมคิดและหลักกำร  

- ศึกษำพุทธปรัชญำในวัฒนธรรมไทยและหลักสุญญตำในทรรศนะหลำกหลำย  
- รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำและแยกเป็นหมวดหมู่  
- หำควำมเชื่อมโยงของแนวคิดสุญญตำที่เหมำะสมกับวัฒนธรรมไทย  

1.7.1.2 ข้อมูลส่วนที่ 2 วิธีกำร  
- ศึกษำกำรรับรู้ขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์  
- ศึกษำกำรรับรู้ควำมว่ำง  
- วิเครำะห์ข้อมูล  
- สรุปผลจำกข้อมูลส่วนที่ 2 

ขัน้ข้อมูลเพ่ือสร้ำงแนวควำมคิดในกำรออกแบบ  
1.7.1.3 ข้อมูลส่วนที่ 3  
-    ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ ได้แก่ องค์ประกอบของกิจกรรมที่
ควรเกิดขึ้น, แนวทำงในกำรด ำเนินกำรอันสมควร เป็นต้น  
-    น ำผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนที่ 1, 2 มำสังเครำะห์เพื่อทดลองสร้ำงรูปที่ว่ำงทำง
สถำปัตยกรรม (Space)   
-    สรุปแนวควำมคิดหลัก (Main Idea) และเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในกำรออกแบบ  

 
1.7.2 ขั้นออกแบบ 

น ำรูปแบบของพ้ืนที่ว่ำงที่ท ำกำรทดลองมำผสมกับรูปลักษณ์ทำงสถำปัตยกรรมไทยและก ำหนด
ล ำดับกำรรับรู้ (Sequence) ให้สอดคล้องกับแนวควำมคิดหลัก (Main Idea) 

1.8 แญล่งข้อมูล 
- แหล่งข้อมูลทำงเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหนังสือ วำรสำร บทควำม และผลงำนวิจัย 
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- สถำบันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หอจดหมำยเหตุพุทธทำส มหำวิทยำลัยมหำมงกุฎรำช
วิทยำลัย เป็นต้น 

- กำรเก็บรวบข้อมูลภำคสนำม  
- หอสมุดและหอจดหมำยเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 2  

พุทธปรัชญำ 

2.1 ควำมญมำยของพุทธปรัชญำ 

พุทธปรัชญำ หมำยถึง ควำมรู้อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้แล้วหรือพุทธธรรม11   

พุทธปรัชญำกำรศึกษำ มำจำกค ำว่ำ Buddhist Philosophy of Educations ซึ่งได้แนวคิดมำ
จำกพระพุทธศำสนำ (Buddhism) จำกพระธรรมค ำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ และปรัชญำ
กำรศึกษำอ่ืนๆ กำรศึกษำในพุทธปรัชญำ คือ กำรศึกษำเพ่ือให้เข้ำใจควำมจริง เข้ำใจควำมหมำยของ
ชีวิต ทั้งด ำรงชีวิตให้สอดคล้องสัมพันธ์กับควำมจริง  

พุทธปรัชญำ ได้น ำหลักเหตุและผลไปวิเครำะห์และอธิบำยควำมจริงและควำมเป็นไปของสิ่ง
ทั้งหลำยในโลก ได้ชี้แนะให้ทรำบว่ำอะไรคือควำมเป็นเลิศ หรือควำมดีที่พ่ึงปรำรถนำในชีวิต และจะ
ศึกษำปฏิบัติให้เป็นผลได้อย่ำงไร  

2.2 พุทธปรัชญำในทรรศนะต่ำงๆ 
พุทธปรัชญำหรือพุทธธรรม มีควำมเป็นเอกแต่มิได้อยู่โดดเดี่ยวจำกสภำพแวดล้อม กล่ำวคือ 

ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่อำศัยกันเกิดขึ้นมำทั้งสิ้น ถึงกระนั้นแล้วก็ยังมีทรรศนะต่ำงๆ ที่

                                                           
11 บ้ำนจอมยุทธ, "พุทธปรัชญำ,"  

https://www.baanjomyut.com/library_2/educational_philosoph/06.html. 

http://www.mbu.ac.th/
http://www.mbu.ac.th/
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แตกต่ำงกันในกำรมองพระพุทธศำสนำท ำให้เกิดเป็นนิกำยต่ำงๆ อย่ำงในทุกวันนี้ ซึ่งจะขอยกตัวอย่ำง
ทรรศนะที่มีต่อพุทธศำสนำดังต่อไปนี้12 

2.2.1 ทรรศนะของศำสนำโบรำณต่อพุทธศำสนำ 
ก่อนที่พุทธศำสนำจะเผยแพร่มำยังพ้ืนที่ต่ำงๆ ก่อนหน้ำนี้ย่อมมีควำมเชื่อท้องถิ่นในเรื่องของ

ไสยศำสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำรมีอยู่ของเทพเจ้ำและโลกพิเศษที่อยู่เหนือโลกเรำขึ้นไป ผู้ที่ยังคงเชื่อใน
เรื่องท ำนองนี้จะเชื่อว่ำพระพุทธเจ้ำทรงอยู่ในโลกพิเศษ เมื่อบ้ำนเมืองเดือดร้อนพระองค์จะเสด็จมำ
ช่วยเหลือมนุษย์ สำมำรถแสดงอทธิ์เดชหรืออ ำนำจบำรมีได้ ส่วนในทำงประติมำกรรม พวกเขำจะ
กรำบไหว้และเชิดชูพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสำมำรถขอพรได้เพ่ือ
เป็นสิริมงคล กำรมองพุทธศำสนำในทรรศนะเช่นนี้พบในพระสูตรเป็นจ ำนวนมำก มีผู้คนยึดถือเป็น
จ ำนวนมำก13 

2.2.2 ทรรศนะของปรัชญำเวทำนตะต่อพุทธศำสนำ 
ปรัชญำเวทำนตะเป็นปรัชญำที่มีคนนิยมมำกที่สุดในปรัชญำฮินดูสมัยพุทธกำล โดยมีควำมเชื่อ

ว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงบนโลกนี้อยู่ในควำมครอบง ำของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีควำมสมบูรณ์ เป็นนิรันดร์ อย่ำง
ที่เรำเรียกว่ำ God บ้ำง พรหมบ้ำง ยะโฮวำห์บ้ำง เป็นต้นโดยเชื่อว่ำเป็นปรมำตมัน (บรม+อำตมัน) มี
สภำพเป็นจิตหรือเป็นตัวตนย่อมเป็นสิ่งบริสุทธิ์ เมื่อปรมำตมันมีควำมปรำรถนำจะเกิดเป็นอำตมัน
ย่อยๆ มีสภำพเหมือนปรมำตมันทุกประกำร เป็นจิตบริสุทธิ์ เข้ำมำอยู่ในร่ำงกำยมนุษย์และบัญชำให้
กระท ำกำรไปต่ำงๆ สำมำรถถูกกิเลสครอบง ำได้ แต่เข้ำถึงข้ำงในไม่ได้ เมื่อนักปรัชญำเวทำนตะมอง
พุทธศำสนำอำจจะเห็นค ำสอนของพระพุทธเจ้ำบิดเบือนไปตำมแนวทำงของเขำว่ำ จิตมนุษย์เป็นสิ่ง
บริสุทธิ์ เป็นหนึ่งเป็นเอกในตัวอยู่ในธรรมชำติแล้ว จิตบริสุทธิ์นี้มีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง แม้แต่ในตัวมดหรือ
เสือ 14 หำกเพ่งดูจะพบว่ำมีพระพุทธเจ้ำอยู่ในตัวเรำ และเมื่อทุกๆ ชีวิตมีพุทธะอยู่ในตัว มีควำมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันจึงไม่ควรเบียดเบียนกันเอง เพรำะจะผิดตำมหลักปรัชญำดังกล่ำว จุดมุ่งหมำยของ
ลัทธินี้คือ กำรก้ำวสู่ภำวะพุทธะ กล่ำวคือ ก้ำวจำกควำมไม่รู้หรืออวิชชำ ไปสู่ควำมรู้แจ้งคือ พุทธะ 
นั่นเอง 

2.2.3 ทรรศนะทำงวิทยำศำสตร์ต่อพุทธศำสนำ 
ทรรศนะทำงวิทยำศำสตร์เชื่อว่ำทุกสรรพสิ่งเกี่ยวเนื่องกัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ฉะนั้น

พระพุทธเจ้ำจะทรงเป็นพระพุทธเจ้ำไปได้ด้วยพระองค์เองโดยเฉพำะนั้นไม่ได้ หำกแต่ประกอบด้วย
ควำมเกี่ยวพันกับผู้อ่ืน กำรศึกษำเล่ำเรียน เห็นควำมปั่นป่วนของสังคม เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ต่ำงๆ รอบ
กำย อันเป็นสิ่งเร้ำให้พระองค์เกิดกำรตั้งค ำถำม จนน ำไปสู่กำรหำค ำตอบในที่สุด ในกรณีเรื่องจิตนั้น 
วิทยำศำสตร์มองว่ำจิตนี้มีพ้ืนฐำนมำจำกอวิชชำ โดยเป็นกำรสะท้อนขึ้นในสมองของปรำกฏกำรณ์
ภำยนอกอันผ่ำนสัมผัสต่ำงๆ เข้ำมำทำงเส้นประสำท โดยจิตสำมำรถทวนระลึกถึงสิ่งที่เคยผ่ำนมำแล้ว
ได้ มีอ ำนำจในกำรแต่งมโนภำพแต่เก่ำก่อนเป็นมโนภำพอย่ำงใหม่ได้ ตรงกับหลักธรรมค ำสอนเรื่อง  

                                                           
12 สมัคร บุรำวำศ, พุทธปรัชญำ มองพุทธศำสนำด้วยทรรศนะทำงวิทยำศำสตร์.  70-78 .

  
13 Ibid.  
14 Ibid. 74.  



  15 

อิทัปปัจยตำ กล่ำวคือ เพรำะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิด ซึ่งเป็นกฎของธรรมชำติ ควำมเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง
หนีไม่พ้นกฎนี้ และทุกอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน15 

2.3 ญลักกำรของพุทธปรัชญำ 
ตำมหลักพุทธปรัชญำชีวิตของมนุษย์มุ่งศึกษำกำรก ำเนิดและชีวิตตำมหลักพุทธปรัชญำนั้นเป็น

กำรสอนใหม้นุษย์รู้จักธรรมชำติของชีวิตมนุษย์ที่มีส่วนประกอบที่มำจำกธรรมชำติและมี องค์ประกอบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกฎของธรรมชำติ16 

ทอษฎีควำมรู้ในพุทธปรัชญำเถรวำท พบว่ำควำมรู้เกิดจำกกำยกับจิต เป็นพ้ืนฐำนที่อำศัยกัน 
ประกอบด้วยควำมรู้ทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย และทำงใจ เมื่อมีเรื่องรำวต่ำงๆ เข้ำมำ
กระทบกับผัสสะทั้ง 6 ทั้งที่ดีและไม่ดีจะถูกเก็บไว้ในจิต จำกนั้นจิตก็จะส่งต่อหรือเป็นแรงผลักดันให้
มนุษย์แสดงออกท้ังในเรื่องดีและไม่ดี ทั้งนี้จะเห็นว่ำควำมรู้ในพุทธปรัชญำมี 2 ระดับ คือระดับโลกิยะ
(ทำงโลก) และระดับโลกุตตระ (ทำงธรรม) บ่อเกิดของควำมรู้มี 3 ประกำร ดังนี้ 

1. สุตมยปัญญำ หมำยถึง ปัญญำหรือควำมรู้ที่เกิดจำกกำรฟัง (knowledge that is learned 
from other)  แต่ขอบเขตครอบคลุมไปถึงกำรเล่ำเรียน กำรอ่ำนต ำรำ เป็นควำมรู้ที่เกิดขึ้น
ทำงประสบกำรณ์ทำงประสำทสัมผัส โดยที่กำรรับรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเรำในลักษณะที่
ปรำกฏแก่ประสำทสัมผัส เช่น กำรเดินทำงไปตำมสถำนที่ต่ำง ๆ และเรำได้พบเห็น สัมผัส ได้
ยิน ได้ดมกลิ่นต่ำง ๆ สิ่งเหล่ำนี้ก็ถือว่ำเป็นควำมรู้ของสุตมยปัญญำ เช่นเดียวกัน มีอยู่ 3 
ประกำรดังนี้17 
- รูปธรรม อันได้แก่ สิ่งที่มีรูปสัมผัสได้โดยตรงทำงประสำทสัมผัส 
- ปรำกฎกำรณ์ อันได้แก่กำรเคลื่อนไหว-เปลี่ยนแปลงของรูปธรรม 
- นำมธรรม หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปธรรมกับปรำกฏกำรณ์ อันเป็นควำมหมำยที่ซ่อน

อยู่และเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง เป็นข้อเท็จจริงคือนำมธรรม 
2. จินตมยปัญญำ หมำยถึง ปัญญำที่เกิดจำกกำรคิด พิจำรณำเหตุผล (knowledge that is 

thought out) ควำมรู้หรือปัญญำชนิดที่สองนี้ไม่ใช่ยุติ เพรำะมีประสบกำรณ์กับสิ่งนั้นเท่ำนั้น 
แต่ได้ครุ่นคิดตรึกครองจำกสิ่งที่ได้สัมผัสให้มีควำมละเอียดลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น สร้ำงองค์ควำมรู้
ด้วยกระบวนกำรของเหตุผล โดยมีกฎเกณฑ์เป็นส่วนประกอบในกำรสร้ำงควำมรู้ที่เกิดจำก
จินตำมยปัญญำจึงเป็นพลังทำงจิต โดยไม่มีประสบกำรณ์มำเก่ียวข้องในกำรสร้ำง หรือหำกจะ
มีประสบกำรณ์อยู่บ้ำงก็เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้นเท่ำนั้น18 

                                                           
15 Ibid. 
16 พระทนงค์ศักดิ์ ปภงฺกโร (ดื่นขุนทด), "กำรมองโลกตำมหลักพุทธปรัชญำ  
a World View Based on Buddhist Philosophy" (มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย, 2554). 13 
17 พระสมพร รตนปญฺโญ (พงษ์กิ่ง), "กำรศึกษำวิเครำะห์ทอษฎีควำมรู้ในพุทธปรัชญำเถร

วำท." 15-16 
18 Ibid. 15-16 
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3. ภำวนำมยปัญญำ หมำยถึง ปัญญำที่เกิดขึ้นเพรำะกำรฝึกฝน อบรม และลงมือปฏิบัติ กำรลง
มือปฏิบัติ หมำยถึง กำรปฏิบัติกรรมฐำนหรือท ำสมำธิ พระพุทธศำสนำถือว่ำควำมรู้ชนิดนี้
เป็นควำมรู้ที่ส ำคัญที่สุด เพรำะเป็นควำมรู้ที่เกิดจำกฌำน19 ไม่ใช่ควำมรู้ที่เกิดจำกประสำท
สัมผัสเหมือนข้อที่หนึ่ง หรือควำมรู้ที่เกิดจำกกำรคิดคำดคะเนเหมือนข้อที่สอง ควำมรู้ชนิดนี้
เป็นควำมรู้ที่เกิดขึ้นเพรำะควำมสงบแห่งจิตและควำมรู้ที่สว่ำงวำบขึ้นในดวงจิตด้วยอ ำนำจ
แห่งฌำน 20 

2.4 แนวทำงกำรศึกษำพุทธปรัชญำในไทย 
แม้ชำวไทยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศำสนำเถรวำท แต่ก็มีแนวคิดปฏิบัติแตกต่ำงกัน โดยจ ำแนก

ออกเป็นพุทธศำสนำแบบจำรีตนิยม (Normative Buddhism) พุทธศำสนำแบบประชำนิยม 
(Popular Buddhism) พุทธศำสนำแบบพัฒนำสังคม (Socially Engaged Buddhism) และพุทธ
ศำสนำแบบปัญญำนิยม (Intellectual Buddhism) ควำมแตกต่ำงของพุทธศำสนำแบบต่ำงๆ นี้อำจ
พิจำรณำได้จำกปรัชญำ ควำมเชื่อ และกำรปฏิบัติได้ดังนี้ 

2.4.1 พุทธศำสนำแบบจำรีต (Normative Buddhism) 
พุทธศำสนำแบบจำรีตเป็นเป็นพุทธศำสนำที่มุ่งอนุรักษ์แนวควำมคิดและแนวปฏิบัติทำงพุทธ

ศำสนำที่ปรำกฏในพระไตรปิฎก และอรรถกถำของพระพุทธโฆสำจำรย์เป็นแหล่งข้อมูลส ำคัญของพระ
มหำธรรมรำชำลิไท แห่งกรุงสุโขทัยในกำรสร้ำงสรรค์วรรณกรรมชิ้นเอกทำงพระพุทธศำสนำ คือคัมภีร์
ไตรภูมิพระร่วง โดยสำระของคัมภีร์นี้ ได้กลำยมำเป็นรำกฐำนของประเพณี วัฒนธรรมและจำรีตของ
พุทธศำสนิกชนไทย ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงดีจำกสถำบันกษัตริย์และสถำบันสงฆ์ท ำให้มีกำรสืบทอด
จนปัจจุบัน โดยมีควำมเชื่อดังนี้21 
- กฎแห่งกรรม ในคัมภีร์แสดงให้เห็นเรื่องกฎแห่งกรรม อย่ำงเป็นรูปธรรมว่ำ “ท ำดีได้ดี ท ำชั่วได้

ชั่ว” เป็นกุศโลบำยท ำให้คนเกรงกลัวต่อบำป ไม่กล้ำท ำชั่ว มีใจในกำรท ำดี 
- กำรเวียนว่ำยตำยเกิด ไตรภูมิพระร่วงยืนยันว่ำ กำรตำยไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต แต่น ำไปสู่กำรเกิด

ใหม่ในภพภูมิต่ำงๆ โดยกำรแสดงผ่ำนภำพจักรวำลวิทยำถึงภูมิทั้ง 3 คือ กำมภูมิ รูปภูมิ และอรูป
ภูมิ พ้นจำกภูมิทั้ง 3 นี้แล้วจึงจะเข้ำสู่นิพพำน ซึ่งเป็นสภำวะที่มีควำมสุขเหนือสุขอ่ืนใดในโลก ใน
เทวโลก ในพรหมโลก ค ำอธิบำยในไตรภูมิพระร่วงท ำให้ชำวพุทธเข้ำใจว่ำ กำรเข้ำถึงนิพพำนนั้น
ยำก จึงเกิดควำมท้อถอยปรำรถนำที่จะไปสวรรค์หรือไปพบพระศรีอำริย์ในอนำคตมำกกว่ำ 

- ควำมเชื่อเรื่องบุญบำรมี อันเกิดจำกกำรสั่งสมบุญ ควำมเชื่อนี้เกี่ยวเนื่องกับผู้ครองแผ่นดินหรือ
จักรพรรดิ บุญบำรมีดังกล่ำวเกิดจำกกำรบูชำพระรัตนตรัย กำรปฏิบัติตนตำมท ำนองคลองธรรม 

                                                           
19 ฌำน ซึ่งจะเสวยสุขอยู่ด้วยควำมว่ำงปรำศจำกกิเลสทั้งปวง ผู้จะเจริญกรรมฐำนเพ่ือ

ผลดังกล่ำวนี้จ ำต้องหลีกออกจำกหมู่ ไปอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียว และปฏิบัติตน ตำมวิธีกำรทั้งหลำยที่
กล่ำวในสูตรนี้ 

20 พระสมพร รตนปญฺโญ (พงษ์กิ่ง), "กำรศึกษำวิเครำะห์ทอษฎีควำมรู้ในพุทธปรัชญำเถร
วำท." 15-16 

21 ภัทรพร สิริกำญจน, พระพุทธศำสนำในประเทศไทย : เอกภำพในควำมหลำกหลำย 
(กรุงเทพฯ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2553). 
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และตรงกันข้ำมหำกประพอติผิด บุญบำรมีก็จะเสื่อม บ้ำนเมืองเดือดร้อน เป็นต้น บุญบำรมี
ดังกล่ำวเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมอยู่เสมอ เพรำะเมื่อเกิดได้ก็มีเสื่อมได้ ตำมกฎของไตรลักษณ์ ชำวพุทธ
จึงพร้อมที่จะยอมรับในควำมไม่แน่นอนของชีวิต 

 
แนวทำงกำรปฏิบัติในพุทธศำสนำแบบจำรีต 
- กำรให้ควำมส ำคัญต่อคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถำมำกกว่ำคัมภีร์ชั้นรองอ่ืนๆ จะเป็นได้ว่ำ 

เมื่อกล่ำวถึงเรื่องทำงพุทธศำสนำและหลักค ำสอนก็ต้องอ้ำงถึงข้อมูลจำกคัมภีร์พระไตรปิฎกและ
ค ำอธิบำยจำกอรรถกถำและปกรณ์วิเสสของพระพุทธโฆสำจำรย์  เช่นในกำรอธิบำยภพภูมิต่ำงๆ 
ที่สิ่งมีชีวิตต้องเวียนว่ำยตำยเกิดนั้น พระพรหมณ์คุณำกรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบำยว่ำ ในทีฆ
นิกำยแห่งพระไตรปิฎกได้กล่ำวถึงคติหรือทำงที่สิ่งมีชีวิตจะไปเกิดหลังควำมตำยว่ำ มีอยู่ 5 ทำง
คือ ไปเกิดในนรก (นิรยะ) ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉำน (ติรัจฉำนโยนิ) ไปเกิดเป็นเปรต (เปตติ วิสัย) 
ไปเกิดเป็นมนุษย์ และไปเกิดเป็นเทวดำ ไม่ได้กล่ำวถึง กำรไปเป็นอสูรกำยหรืออสูร แต่ในอรรถ
กถำแห่งอิติวุตตกะ พระไตรปิฎกอธิบำยว่ำ อสูรอยู่ในภพภูมิเดียวกับเปรต กำรอ่ำนอรรถกถำ
ประกอบกับพระไตรปิฎกจึงเป็นกำรวำงกรอบควำมเข้ำใจในพระไตรปิฎกให้ชัดเจนขึ้น 22 ง่ำยขึ้น 
และป้องกันกำรตีควำมที่หลำกหลำยจนเลอะเลือน  

- กำรให้ควำมส ำคัญกับภำษำบำลี เมื่อพระสงฆ์จะเทศน์หรือให้ค ำสอนแก่พุทธศำสนิกชน ก็มักยก
อ้ำงภำษำบำลีที่เป็นพุทธพจน์ก่อนเสมอ เพื่อยืนยันควำมส ำคัญของธรรมเทศนำ นอกจำกนี้ในกำร
อธิบำยหลักธรรมใดจ ำเป็นต้องอ้ำงอิงควำมหมำยของพระธรรมตำมที่ปรำกฎในพระไตรปิฎกเสมอ 
เพ่ือไม่ให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนของควำมหมำย อย่ำงกรณีที่สมณะโพธิรักษ์ เจ้ำส ำนักสันติอโศก
อธิบำยศัพท์บำลี ค ำว่ำ “อนุปสัมบัน” ว่ำหมำยถึง “คนที่ยังมีภูมิธรรมไม่ถึงขั้น ทั้งภิกษุและ
คอหัสถ์” และอธิบำยค ำว่ำ “อุปสัมบัน” ว่ำหมำยถึง “คนที่มีภูมิธรรมถึงขั้น ทั้งภิกษุและ
คอหัสถ์” ซึ่งท ำให้ควำมหมำยผิดเพ้ียนไป ที่จริงแล้วค ำว่ำ “อุปสัมบัน”ในภำษำบำลีใน
พระไตรปิฎก แปลว่ำ “ผู้ที่ไม่ได้อุปสมบท” หมำยถึงคอหัสถ์หรือชำวบ้ำนทั่วไป23 เมื่อแปลผิดท ำ
ให้เป็นกำรประพอติผิดพระวินัยไปด้วยคือ กำรอวดอุตริมนุสธรรม(บอกธรรมที่ผู้บรรลุแล้วด้วยกัน
จึงจะเข้ำใจแก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมนั้น หรืออวดคุณวิเศษแก่ผู้อื่น) 24 

 
พระพุทธศำสนำแบบจำรีต จึงเป็นพุทธศำสนำที่ค่อนข้ำงยึดถือประเพณี ควำมเชื่อตำมหลักของ

เถรวำทเดิม อีกทั้งยังมีสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่ำงคติควำมเชื่อในคัมภีร์ไตรภูมิที่ตกทอดมำจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ เนื่องในพุทธศำสนำ เป็นรูปแบบ
กำรปฏิบัติที่คนส่วนมำกในสังคมยอมรับ ผูกโยงชำวพุทธไว้กับจำรีตประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่ำง

                                                           
22 Ibid. 77-78.  
23 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เพ่ือควำมเข้ำใจปัญหำโพธิรักษ์ (กรุงเทพฯ มูลนิธิ

พุทธธรรม, 2533). 24-34.  
24 ภัทรพร สิริกำญจน, พระพุทธศำสนำในประเทศไทย : เอกภำพในควำมญลำกญลำย 

(กรุงเทพฯ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2553). 79 
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มั่นคง สะท้อนออกมำทำงควำมคิด ควำมศรัทธำ และกำรปฏิบัติ ซึ่ งพุทธศำสนำแนวนี้ได้รับกำร
สนับสนุนส่งเสริมจำกสถำบันกษัตริย์และสถำบันสงฆ์มำโดยตลอด จึงท ำให้พุทธศำสนำแนวนี้เป็น
กระแสหลักของสังคมไทย25 

2.4.2 พุทธศำสนำแบบประชำนิยม (Popular Buddhism)  
ผู้ที่เชื่อไสยศำสตร์ผสมผสำนกับพุทธศำสนำ พระพุทธเจ้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอ ำนำจเหนือ

ธรรมชำติ พุทธแบบประชำนิยมและแบบจำรีตมีควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำต่ำงกัน 
พุทธแบบประชำนิยมเชื่อว่ำ วิญญำณอมตะ ด ำรงอยู่หลังควำมตำย เป็นตัวน ำควำมดีควำมชั่วของคน
ไปรับผลกรรมในภพหน้ำตำมกำรเวียนว่ำยตำยเกิด ส่วนพุทธศำสนำแบบจำรีตไม่ยืนยันเรื่องวิญญำณ
อมตะ ซึ่งเป็นไปตำมหลักค ำสอนของพระพุทธโฆสำจำรย์และพระสงฆ์ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว  นอกจำกนี้
ในกำรไปวัดจะมีกิจกรรมหลักคือกำรท ำบุญโดยให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดเพรำะเชื่อว่ำ บุญสำมำรถ
แบ่งปันให้แก่กันและกันได้ หำกท ำบุญร่วมกันก็จะได้ไปเกิดใหม่ร่วมกันในภพหน้ำอีก และมีกำรโยง
เรื่อง “บุญ” กับ “ทำน” เข้ำด้วยกันโดยเชื่อว่ำกำรท ำบุญด้วยกำรให้ทำนจะได้ผลบุญมำกที่สุด26  

แนวทำงกำรปฏิบัติในพุทธศำสนำแบบประชำนิยม 
พุทธบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำบุญตำมเทศกำลต่ำงๆ ในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ คน

ไหนเคร่งครัดหน่อยก็จะถือศีลแปดในวันพระใหญ่ พอวันปกติก็จะไม่ได้ปฏิบัติ ขำดควำมต่อเนื่อง เน้น
กำรท ำบุญ สะสมบุญ อุทิศส่วนบุญกุศลที่ท ำให้แก่ญำติที่ล่วงลับไปแล้ว ตำมควำมเชื่อเรื่องวิญญำณ
อมตะ นิยมกำรสร้ำงวัตถุถวำยวัด ช่วยกันท ำนุบ ำรุงศำสนำตำมอัตภำพ และปฏิบัติตำมประเพณีที่สืบ
ต่อกันมำอย่ำงไม่ขำดสำย จำกผลงำนกำรวิจัยของศำสตรำจำรย์แทมไบอำห์  พบว่ำกำรท ำบุญที่ได้ผล
จำกมำกไปหำน้อยดังนี้ 

 
1. กำรสร้ำงวัด 
2. กำรอุปสมบทเองหรือท ำกำรอุปสมบทบุตรชำย 
3. กำรบริจำคเงินปฏิสังขรณ์วัดหรือทอดกฐิน 
4. กำรถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุสงฆ์ 
5. กำรถืออุโบสถศีลในวันพระ 
6. กำรถือศีลห้ำ 
ซึ่งควำมเชื่อนี้อำจได้รับอิทธิพลมำจำก เวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นตอนสุดท้ำยของทศชำติชำดก 

เวสสันดรชำดกได้กล่ำวถึงบุญกุศลจำกกำรบริจำคทำนว่ำ เป็นสิ่งที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรบรรลุพระโพธิญำณ 
และเป็นบำรมีในพระชำติสุดท้ำยของพระโพธิสัตว์ที่จ ำเป็นต้องบรรลุให้ได้ก่อนเป็นพระพุทธเจ้ำ27 

พุทธศำสนำแบบประชำนิยม ในทำงสังคมให้ควำมส ำคัญกับควำมเชื่อและกำรปฏิบัติแบบพ้ืนบ้ำน 
ให้ผู้น ำท้องถิ่นหรือผู้รู้ ประกอบพิธีกรรม หยั่งรู้ควำมเป็นไปของโลกและชีวิตตลอดจนกำรแก้ปัญหำ
ต่ำงๆ ในปัจจุบัน โดยขำดควำมสนใจในกำรศึกษำหำควำมรู้ทำงธรรมในพุทธศำสนำอันเป็นแก่นแท้
                                                           

25 ภัทรพร สิริกำญจน, พระพุทธศำสนำในประเทศไทย : เอกภำพในควำมหลำกหลำย  
26 Ibid. 
27 เรื่องเดียวกัน,  30-41.  
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ของแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตยิ่งกว่ำ ท ำให้ชำวพุทธแบบประชำนิยมไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้
อย่ำงตรงจุด ขำดกำรพ่ึงพำตนเองเท่ำที่ควร มีเพียงควำมศรัทธำเท่ำนั้นที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่ชำว
พุทธกลุ่มนี ้

 
2.4.3 พุทธศำสนำแบบปัญญำนิยม (Intellectual Buddhism)  
ปรำกฏกำรณ์อย่ำงหนึ่งที่เห็นได้ชัดในสังคมไทย คือชำวพุทธส่วนใหญ่ไม่ให้ควำมสนใจใน

หลักธรรมค ำสอนทำงพุทธศำสนำ เพ่ือให้ตนเองหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ทั้งในทำงโลกและทำงธรรม 
ผนวกกับพุทธบริษัทบำงส่วนไม่มีโอกำสเข้ำถึงพระไตรปิฎกเนื่องจำกอ่ำนหนังสือไม่ออก จึงต้องพ่ึงพำ
กำรอธิบำยขยำยควำมและกำรถ่ำยทอดจำกผู้อื่น นอกจำกนั้น ยังไม่สนใจในเรื่องนิพพำนเพรำะเห็นว่ำ
ไกลเกินเอ้ือม หันมำสนใจเรื่องโลกในอุดมคติแทน เพรำะเห็นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้เกิดพุทธ
ศำสนำแบบปัญญำนิยมนี้ขึ้น โดยก่อตัวขึ้นอย่ำงชัดเจนจำกแนวคิดและค ำสอนของพระธรรมโกศำ
จำรย์ (พุทธทำส อินทฺปญฺโญ) แห่งสวนโมกขพลำรำม จ.สุรำษฎร์ธำนี โดยเล็งเห็นว่ำ ชำวพุทธ
โดยทั่วไปไม่สำมำรถน ำพุทธธรรมมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้อย่ ำง
แท้จริง เพรำะขำดปัญญำ โดยใช้กำรอธิบำยค ำสอนของพุทธองค์ด้วยภำษำพูด ท ำให้ชำวบ้ำนสำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำยพร้อมทั้งยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันประกอบ ท ำให้ผู้ฟังเห็นภำพและเกิด
ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง พุทธบริษัทจ ำนวนมำกจึงให้ควำมสนใจในกำรเทศนำของท่ำนพุทธทำส จน
แพร่หลำยไปในสังคมและได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกในหมู่นักคิด และนักวิชำกำร 
พุทธศำสนำแบบปัญญำนิยมนี้ เน้นให้ควำมส ำคัญกับปัญญำเป็นหลักใหญ่ ซึ่งปัญญำในค ำสอนของ
ท่ำนพุทธทำสหมำยถึง “กำรฝึกฝนอบรมท ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอันถูกต้อง และสมบูรณ์ถึงที่สุด
ในสิ่งทั้งปวงตำมที่มันเป็นจริง” 28 เป็นควำมเห็นแจ้งในกำรเพ่งพิจำรณำสิ่งต่ำงๆ บนโลก แล้วคลำย
ควำมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง เข้ำใจในกฎไตรลักษณ์ ซึ่งถึงเป็นกฎแห่งธรรมชำติ ท่ำนพุทธทำสได้
แสดงทัศนะเกี่ยวกับควำมส ำคัญของปัญญำไว้ ดังนี้ 

1. ปัญญำเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีเอ้ือต่อสมำธิ 
2. ปัญญำท ำให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นทำสของกิเลสทั้งปวง และคลำยจำกกำรยึดมั่น หรือ

อุปำทำน ทั้ง 4 ประกำร ได้แก่ 
- กำมุปำทำน คือควำมยึดมั่นในกำม ในควำมรักใคร่ 
- ทิฏฐปำทำน คือควำมยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิ หรือควำมคิดเดิม 
- สีลัพพตุปำทำน คือกำรยึดในวัตรปฏิบัติเดิม 
- อัตตวำทุปำทำน คือกำรยึดมั่นในตัวตน (ข้อนี้ละยำกท่ีสุด)29 

แนวทำงกำรปฏิบัติในพุทธศำสนำแบบปัญญำนิยม 
นอกจำกนี้ท่ำนพุทธทำสได้แสดงทัศนะว่ำ พิธีกรรมเป็นเพียงรูปแบบและไม่สำมำรถน ำพำชำว

พุทธไปสู่แก่นแท้ทำงศำสนำได้ นั่นคือ กำรท ำให้จิตใจสะอำด ปรำศจำกกิเลสและเข้ำถึง  “ควำมว่ำง

                                                           
28 พระธรรมโกศำจำรย์ (เงื่อม อินทฺปญฺโญ), คู่มือมนุษย์, 2 (กรุงเทพฯ: ส ำนักงำน

พระพุทธศำสนำแห่งชำติ, 2549), 62. 
29 เรื่องเดียวกัน. 
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จำกควำมรู้สึกว่ำมีตัวตน มีอะไรเป็นของตน ” 30 จึงท ำให้พุทธศำสนำในแนวนี้ปฏิเสธพิธีกรรมต่ำงๆ ที่
ปฏิบัติตำมกันมำเป็นประเพณี และกำรยึดมั่นถือในวัตถุ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรปฏิรูปศำสนำพุทธในสมัยนั้น
ก็เรียกได้ กลับไปสู่แนวทำงท่ีพุทธศำสนำได้ก่อตัวตั้งแต่แรกเริ่ม คือกำรละจำกโลกทำงวัตถุ และสิ่งลุ่ม
หลงทั้งหลำย ปลีกวิเวกสู่ธรรมชำติที่แท้จริง พิธีกรรมที่ดูยุ่งยำกนั้นจึงมิใช่กำรปฏิบัติตำมหลักค ำสอน
ทำงพระพุทธศำสนำแต่อย่ำงใด  

กำรมีทัศนะแบบพุทธศำสนำปัญญำนิยมดังกล่ำว ท ำให้ชำวพุทธแนวนี้ปฏิเสธกำรปฏิบัติแบบเดิม 
หรือประเพณีเดิม แล้วหันมำสนใจแก่นแท้ของค ำสอนที่เข้ำถึงได้ด้วยปัญญำ น ำมำปฏิบัติจนเกิดผลให้
จิตใจสะอำด สงบ และสว่ำงจนท ำให้ตนเองและสังคมแก้ปัญหำและพัฒนำได้อย่ำงแท้จริง31 

2.4.4 พุทธศำสนำแบบพัฒนำสังคม (Socially Engaged Buddhism)  
เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เกิดจำกจิตส ำนึกของชำวพุทธ ว่ำศำสนำมิใช่สิ่งที่ด ำรงอยู่อย่ำง

โดดเดี่ยวในสังคม หำกแต่เป็นสิ่งที่ด ำรงอยู่ได้เพรำะกำรอุปถัมภ์ของคนในสังคม ชำวพุทธจึงควรถือ
เป็นหน้ำที่ในกำรดูแลและหล่อเลี้ยงสังคมของตนให้เข้มแข็งและอยู่รอด ชำวพุทธแนวนี้เล็งเห็น
ควำมส ำคัญของพุทธศำสนำในสังคมในแง่ที่มีบทบำททำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และมิติอ่ืนๆ ที่มนุษย์
จ ำเป็นต้องพ่ึงพำอำศัยกัน พุทธศำสนำแนวนี้จึงไม่ใช่หนทำงเพ่ือพัฒนำทำงด้ำนจิตวิญญำณของชำว
พุทธ แต่เป็นเครื่องน ำทำงชีวิต เพื่อกำรอยู่รอดจำกปัญหำทำงโลก ตัวอย่ำงเช่น กำรน ำเสนอหลักธรรม
เพ่ือแก้ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม กำรส่งเสริมพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชนและเรียกร้องให้
นักกำรเมืองมีคุณธรรมแบบพระโพธิสัตว์32  
แนวทำงกำรปฏิบัติในพุทธศำสนำแบบพัฒนำสังคม 

- ไม่เน้นพิธีกรรม แต่อำจใช้เพ่ือเป็นสื่อ สัญลักษณ์ อุบำยในกำรชักจูงให้ชำวพุทธท ำควำมดีใน
เชิงพัฒนำ 

- ไม่เน้นกำรศึกษำเล่ำเรียนคัมภีร์พระไตรปิฎก แต่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ 
- เน้นกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กำรมีจิตสำธำรณะ 
- ส่งเสริมคุณธรรมด้ำนควำมมีเมตตำต่อกัน 
- ส่งเสริมแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม33 

 
2.4.5 สรุปแนวทำงกำรศึกษำพุทธปรัชญำในไทย 
จำกกำรศึกษำพบว่ำพุทธธรรมค ำสอนต่ำงๆ ของพระพุทธองค์ ถูกถ่ำยทอดมำยังดินแดนไทย

อย่ำงถูกต้องแล้ว เพียงแต่กำรเข้ำถึงพุทธธรรมของพุทธบริษัทไทยมีควำมมำกน้อยที่ต่ำงกันออกไป 
พุทธศำสนำแบบจำรีตและแบบประชำนิยม สองแบบนี้ค่อนข้ำงมีควำมสัมพันธ์กันอยู่ มีควำมเชื่อและ

                                                           
30 พุทธทำสภิกขุ, ศำสนำส ำญรบัปัญญำชน (พระนคร: อำศรมอักษร, 2507), 154. 
31 ภัทรพร สิริกำญจน, พระพุทธศำสนำในประเทศไทย : เอกภำพในควำมญลำกญลำย 

(กรุงเทพฯ : คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,2553), 116. 
32 เรื่องเดียวกัน, 135.  
33 ภัทรพร สิริกำญจน, พระพุทธศำสนำในประเทศไทย : เอกภำพในควำมหลำกหลำย  
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ควำมศรัทธำเป็นหลักเหมือนกัน เพียงแต่สถำนะทำงสังคมต่ำงกัน กำรแสดงออกถึงควำมศรัทธำก็
ต่ำงกันด้วย  

พุทธศำสนำแบบจำรีตถูกโอบอุ้มด้วยสถำบันอันยิ่งใหญ่อย่ำงสถำบันกษัตริย์และสถำบันสงฆ์ ซึ่ง
มีอิทธิพลอย่ำงมำกในสังคม และแสดงออกถึงควำมศรัทธำผ่ำนกำรสร้ำงพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่อลัง กำร 
และงดงำมยิ่ง จะเห็นได้จำกพระอำรำมหลวงต่ำงๆ อย่ำงเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม(วัดโพธิ์) 
วัดรำชนัดดำรำมวรวิหำร วัดอรุณรำชวรำรำมรำชวรมหำวิหำร(วัดแจ้ง) เป็นต้น ถูกสร้ำงภำยใต้กรอบ
แนวคิดเรื่องคติไตรภูมิ ทั้งสิ้นเป็นแบบแผนตำมประเพณีดั้งเดิม และตรงกับกำรท ำบุญที่ได้บุญอันดับ 

1  คือกำรสร้ำงวัด จึงเป็นเหตุให้พระมหำกษัตริย์แต่ละพระองค์พำกันสร้ำงวัด อนึ่งเพ่ือเป็นกำรสั่งสม
บำรมี อีกทั้งแสดงถึงสถำนะสมมุติเทพตำมคติเทวรำชำอีกด้วย  

พุทธศำสนำแบบประชำนิยมนับถือพุทธศำสนำในฐำนะที่พ่ึงทำงจิตใจ ด้วยควำมเป็นปุถุชนที่หำ
เช้ำกินค่ ำ พบกับควำมทุกข์ยำกในชำตินี้ ก็หวังสะสมบุญเพ่ือชีวิตที่ดีข้ึนในชำติหน้ำแทน ก่อนหน้ำนี้ได้
พูดถึงกำรหวังไปเกิดในยุคของพระศรีอำริย์ ผู้ศึกษำมีควำมเห็นว่ำนัยยะส ำคัญประกำรหนึ่ง คือกำร
ได้รับฟังค ำสอนจำกพระพุทธองค์โดยตรง เนื่องจำกค ำสอนที่พุทธบริษัทไทยรับมำยึดถือกันมำถูก
ถ่ำยทอดอย่ำงถูกบ้ำง ผิดบ้ำงหรือยังมิอำจท ำให้พวกเขำเหล่ำนั้นพ้นทุกข์ได้  

พุทธศำสนำแบบปัญญำนิยมและแบบพัฒนำสังคม หำกพิจำรณำเรื่องกำรเผยแผ่ค ำสอนมี
ควำมสัมพันธ์กันในเรื่องของกำรน ำหลักธรรมค ำสอนในพุทธศำสนำมำตีควำมและประยุกต์ใช้กับชำว
พุทธ ที่ยังต้องใช้ชีวิต ต้องแบกรับภำระหน้ำที่ ท ำกำรท ำงำน ซึ่งกำรใช้ชีวิตและกำรด ำรงชีวิตอย่ำง
ฆรำวำสไม่จ ำเป็นต้องหวังนิพพำน (ดับสิ้น หลุดพ้น) แต่เน้นให้ใช้ปัญญำในกำรด ำรงชีวิต ยกพระธรรม
มำเป็นสรณะทุกย่ำงก้ำวของชีวิต และหมั่นท ำควำมสะอำดจิตใจของตนอยู่เสมอ เพียงเท่ำนี้ชีวิตก็จะดี
ขึ้น สังคมก็จะดีขึ้น และส่วนที่น่ำสนใจอีกประกำรคือกำรตีควำมเรื่องสุญญตำ(ควำมว่ำง) ของท่ำน
พุทธทำส ซึ่งเมื่อสุญญตำคือธรรมะท้ังหมดของศำสนำแล้ว สุญญตำคือนิพพำนแล้ว นิพพำนก็สำมำรถ
เกิดข้ึนได้กับมนุษย์ที่ยังวนเวียนอยู่ในสังสำรวัฏ ท ำให้ผู้คนหันมำสนใจธรรมะเป็นอย่ำงมำก 

หำกพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเดิมของพุทธศำสนำนั้น คือท ำควำมดี ละควำมชั่ว 
ท ำจิตใจให้บริสุทธิ์ หมำยควำมว่ำให้ด ำรงอยู่ในศีลธรรม และฝึกจิตใจให้สะอำด สว่ำง สงบอยู่เสมอ 
ดังนั้น พุทธศำสนำแบบปัญญำนิยมเห็นทีจะตรงประเด็นมำกที่สุดที่จะสำมำรถถ่ำยทอดแก่นแท้ของ
พุทธศำสนำและท ำให้จิตใจพ้นทุกข์ ซึ่งอันที่จริงก็ยังมีอีกสำยหนึ่งคือพุทธสำยปฏิบัติ หรือสำยวัดป่ำ ที่
เน้นให้ฝึกจิตเป็นหลัก โดยที่ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยธรรมแล้ว ฝึกจิตจนรู้แจ้งเห็นจริงปรำศจำกกิเลสได้
แล้ว โดยมำกมักเป็นกำรปฏิบัติของผู้ที่ครองสมณะเพศ ที่ได้ละซึ่งทุกสิ่งอันเป็นของนอกกำยหมดสิ้น
แล้ว มีเป้ำหมำยเดียวคือกำรไปถึงพระนิพพำน 

 
2.5 สุญญตำวิญำรธรรม 

ก่อนจะกล่ำวถึงหลักสุญญตำ ซึ่งเน้นเรื่องกำรเจริญภำวนำ กำรท ำสมำธิเข้ำฌำนสมำบัติ อำจจะ
มีค ำเฉพำะหรือค ำในทำงพุทธที่จ ำเป็นจะต้องท ำควำมเข้ำใจเสียก่อน  
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2.5.1 ฌำน 34 
ค ำว่ำ ฌำน ในพจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์ เรียบเรียงโดยพระพรหมคุณำภรณ์ 

(ป.อ. ปยุตฺโต) นั้นหมำยถึง กำรเพ่งอำรมณ์จนใจแน่วแน่ เป็นอัปปนำสมำธิ , ภำวะจิตสงบประณีต ซึ่ง
มีสมำธิเป็นองค์ธรรมหลัก; 

มีหลำยอันดับ อันดับที่ เรียกว่ำ  2  ถึง อันดับที่  1  เรียกว่ำ ปฐมฌำน คือ ฌำน  1 ทุติยฌำน 
แปลว่ำ ฌำน เรียกว่ำ จตุตถฌำน   4  ถึง อันดับที่  3  เรียกว่ำ ตติยฌำน แปลว่ำ ฌำน 3 ถึง อันดับที ่2
8 อย่ำง เรียกว่ำ ฌำน 4 ครบทั้ง 4 นถึงอันดับที่แปด คือได้ อรูปฌำน ถึงฌำ 4 แปลว่ำ ฌำน 

ส่วนค ำว่ำ สมำบัติ 35  คือ ภำวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้ำถึง; สมำบัติมีหลำยอย่ำง เช่น ฌำน
สมำบัติ ผลสมำบัติ อนุปุพพวิหำรสมำบัติ เป็นต้น สมำบัติที่กล่ำวถึงบ่อยคือ ฌำนสมำบัติ กล่ำวคือ 
สมำบัติ 8 อันได้แก่ รูปฌำน 4 และอรูปฌำน  4  ถ้ำเพ่ิมนิโรธสมำบัติต่อท้ำยสมำบัติ  8  นี้ รวมเรียกว่ำ 

อนุปุพพวิหำรสมำบัติ 9  
ฌำน 436 คือ 

           1. ปฐมฌำน มีองค์ 5 (วิตก วิจำร ปีติ สุข เอกัคคตำ)  
           2. ทุติยฌำน มีองค์ 3 (ปีติ สุข เอกัคคตำ)  
           3. ตติยฌำน มีองค์ 2 (สุข เอกัคคตำ)  
           4. จตุตถฌำน มีองค์ 2 (อุเบกขำ เอกัคคตำ);  
       ฌำน 5 ก็เหมือนอย่ำง ฌำน 4 นั่นเอง แต่ตำมแบบอภิธรรม ท่ำนซอยละเอียดออกไป โดยเพิ่ม
ข้อ 2 แทรกเข้ำมำ คือ  
           1. ปฐมฌำน มีองค์ 5 (วิตก วิจำร ปีติ สุข เอกัคคตำ)   
           2. ทุติยฌำน มีองค์ 4 (วิจำร ปีติ สุข เอกัคคตำ)   
           ข้อ 3. 4. 5. ตรงกับ ข้อ 2. 3. 4. ในฌำน 4 ตำมล ำดับ  
  

รูปฌำน37 ฌำนมีรูปธรรมเป็นอำรมณ์มี คือ 4 
       1. ปฐมฌำน ฌำนที่ 1 มีองค์ 5 คือ  
          -  วิตก(ตรึก)  
          - วิจำร(ตรอง)  
          - ปีติ(อ่ิมใจ)  
                                                           

34 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), "พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์." 
35 นิโรธสมำบัติ กำรเข้ำนิโรธ คือ ดับสัญญำ ควำมจ ำได้หมำยรู้ และเวทนำ กำรเสวย

อำรมณ ์เรียกเต็มว่ำ เข้ำสัญญำเวทยิตนิโรธ, พระอรหันต์และพระอนำคำมีที่ได้สมำบัติ แล้ว จึงจะ 8
เข้ำนิโรธสมำบัติได้ (ข้อ ใน 9 อนุปุพพวิหำร 9) 

36 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), "พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์." 
37 Ibid. 

http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%CA%D1%AD%AD%D2
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%E0%C7%B7%B9%D2
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%CA%D1%AD%AD%D2%E0%C7%B7%C2%D4%B5%B9%D4%E2%C3%B8
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%CD%B9%D8%BB%D8%BE%BE%C7%D4%CB%D2%C3_%F9
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           - สุข(สบำยใจ)  
           - เอกัคคตำ(จิตมีอำรมณ์เป็นหนึ่ง)  
       2. ทุติยฌำน ฌำนที่ 2 มีองค์ 3 คือ ปีติ, สุข, เอกัคคตำ  
       3. ตติยฌำน ฌำนที่ 3 มีองค์ 2 คือ สุข, เอกัคคตำ  
       4. จตุตถฌำน ฌำนที่ 4 มีองค์ 2 คือ อุเบกขำ, เอกัคคตำ  

อรูปฌำน38 ฌำนมีอรูปธรรมเป็นอำรมณ์ ได้แก่ อรูปฌำน, ภพของสัตว์ผู้เข้ำถืออรูปฌำน, 
       ภพของอรูปพรหม มี คือ 4 
           1. อำกำสำนัญจำยตนะ (ก ำหนดที่ว่ำงหำที่สุดมิได้ เป็นอำรมณ์)  
           2. วิญญำณัญจำยตนะ (ก ำหนดวิญญำณหำที่สุดมิได้ เป็นอำรมณ์)  
           3. อำกิญจัญญำยตนะ (ก ำหนดภำวะที่ไม่มีอะไรๆ เป็นอำรมณ์)  
           4. เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ (ภำวะมีสัญญำก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญำก็ไม่ใช่)  

อธิบำยโดยย่อคือ เมื่อเรำท ำกำรนั่งสมำธิในกรณีอำนำปำนำสติ (กำรก ำหนดลมหำยใจเข้ำ-ออก) เมื่อ
เรำจดจ่ออยู่กับลมหำยใจจนเกิดกำรเกิดดับของสิ่งต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นอกุศล นิวรณ์ 5 39 ยังมีวิตก
วิจำรณ์อยู่ หยิบธรรมะข้ึนมำพิจำรณำแล้วเกิดควำมปีติสุข อย่ำงนี้เรียกว่ำขั้น ปฐมฌำน เมื่อเรำนั่ง
ต่อไปจนรู้สึกว่ำลมหำยใจที่เข้ำ-ออก ละเอียดขึ้น จิตไม่เกิดทั้งกุศลและอกุศล ไม่มีวิตกวิจำรณ์ ไม่
คิดถึงธรรมะอะไร อย่ำงนี้เรียกว่ำ ทุติยฌำน เมื่อนั่งต่อไปจนจิตเบำนิ่ง ลมหำยใจละเอียดมำกขึ้น ปีติมี
เกิด-ดับ จนจิตเบื่อหน่ำยและปล่อยวำงปีตินั้น เกิดสุขจำกสมำธิ อย่ำงนี้เรียกว่ำ ตติยฌำน มำถึงขั้น
สุดท้ำยเมื่อจิตรับรู้เพียงแค่ลมหำยใจที่เข้ำ-ออก รับรู้ถึงควำมปีติจำกอำกำรนี้ ทว่ำแม้ลมหำยใจก็มี
เกิด-ดับ ลมหำยใจคืออุปสรรคเดียวที่จะต้องดับให้ได้ เมื่อดับได้จึงจะเรียกว่ำ จตุตถฌำน คือได้ฌำน 
ำกปฏิบัติได้จนถึงฌเป็นรูปฌำน และห 4ำน คือกำรก ำหนดเอำควำมว่ำงเป็นอำรมณ์ เป็น 8ไดอ้รูป
ฌำน 
 อย่ำงไรก็ดี พระพุทธองค์ได้ตรัสแล้วว่ำไม่ว่ำเรำจะเข้ำได้ฌำนใด ก็ให้ด ำรงอยู่ในฌำนนั้นๆ 
ยึดถือเป็นวิหำรธรรมในกำรตำมดูกำรเกิด-ดับ ของขันธ์ในองค์ฌำนนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำสมำธิทุก
ขั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรหลุดพ้นได้ท้ังหมด40 

                                                           
38 Ibid. 
39 นิวรณ์, นิวรณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุควำมดี, สิ่งที่ขัดขวำงจิตไม่ให้ก้ำวหน้ำ

ในคุณธรรม มี 5 อย่ำง คือ กำมฉันท์  (พอใจในกำมคุณ), พยำบำท (คิดร้ำยผู้อ่ืน), ถีนมิทธะ (ควำมหด
หู่ซึมเซำ), อุทธัจจกุกกุจจะ (ควำมฟุ้งซ่ำนและร ำคำญ), วิจิกิจฉำ (ควำมลังเลสงสัย) 

40 พระอำจำรย์คึกอทธิ์ โสตถิผโล, "เข้ำฌำน ๑-๔ ด้วยอำนำปำนสติ,"  
https://www.youtube.com/watch?v=fFKxV3qXk1g.  
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 เมื่อมีควำมเข้ำใจเรื่อง ฌำน ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้แล้ว จะท ำให้เข้ำใจถึงหัวใจหลักของกำร
เข้ำสู่สุญญตำ คือมีกำรท ำสมำธิเป็นรำกฐำน จึงจะน ำสู่กำรท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำส ำคัญของหลักธรรม
ว่ำด้วยเรื่องสุญญตำต่อไปได้ 

2.5.2 ควำมญมำยของสุญญตำวิญำรธรรม 
ควำมหมำยของสุญญตำ ตำมพจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์โดยพระพรหมคุณำ

ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
สุญญตำ41 “ควำมเป็นสภำพสูญ”, ควำมว่ำง 
       1. ควำมเป็นสภำพที่ว่ำงจำกควำมเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรำ เขำ เฉพำะอย่ำงยิ่ง ภำวะ
ที่ขันธ์ 5 เป็นอนัตตำ คือ ไร้ตัวมิใช่ตน ว่ำงจำกควำมเป็นตน ตลอดจนว่ำงจำกสำระต่ำงๆ 
เช่น สำระคือควำมเที่ยง สำระคือควำมสวยงำม สำระคือควำมสุข เป็นต้น, 
           โดยปริยำยหมำยถึง หลักธรรมฝ่ำยปรมัตถ์ ดังเช่นขันธ์ ธำตุ อำยตนะ และปัจจยำ
กำร (อิทัปปัจจยตำ หรือ ปฏิจจสมุปบำท) ที่แสดงแต่ตัวสภำวะให้เห็นควำมว่ำงเปล่ำ
ปรำศจำกสัตว์ บุคคล เป็นเพียงธรรมหรือกระบวนธรรมล้วนๆ 
       2. ควำมว่ำงจำกกิเลส มีรำคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ก็ดี สภำวะที่ว่ำงจำกสังขำร
ทั้งหลำยก็ดี หมำยถึง นิพพำน 
       3. โลกุตตรมรรค ได้ชื่อว่ำเป็นสุญญตำ ด้วยเหตุผล 3 ประกำร คือ 
           เพรำะลุด้วยปัญญำที่ก ำหนดพิจำรณำควำมเป็นอนัตตำ มองเห็นสภำวะที่สังขำรเป็น
สภำพว่ำง (จำกควำมเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน) 
           เพรำะว่ำงจำกกิเลสมีรำคะเป็นต้น และ 
           เพรำะมีสุญญตำ คือ นิพพำน เป็นอำรมณ์ 
       4. ควำมว่ำง ที่เกิดจำกควำมก ำหนดหมำยในใจ หรือท ำใจเพื่อให้เป็นอำรมณ์ของจิตใน
กำรเจริญสมำบัติ เช่น ผู้เจริญอำกิญจัญญำยตนสมำบัติ42 ก ำหนดใจถึงภำวะว่ำงเปล่ำไม่มี
อะไรเลย; 
       สุญตำ ก็เขียน43 

ส่วนค ำว่ำ วิญำร ในสมัยพุทธกำล เวลำที่พระอริยสำวกเจอกัน ท่ำนมักจะถำมกันว่ำ “ท่านสารี
บุตร ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไร” พระสำรีบุตรก็จะตอบว่ำ “ช่วงนี้ผมอยู่ด้วยเมตตาพรหม
วิหาร” “ช่วงนี้ผมอยู่ด้วยสุญญตาพรหมวิหาร” หรือ “ช่วงนี้ผมอยู่ด้วยกรุณาพรหมวิหาร” 44 
ค ำว่ำ “วิหำร” ในที่นี้แปลว่ำ คุณธรรมประจ ำจิตประจ ำใจ เป็นเครื่องอยู่  
ค ำว่ำ วิญำรธรรม จึงหมำยถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่, ธรรมประจ ำใจ, ธรรมที่เป็นหลักใจในกำร
ด ำเนินชีวิต 

                                                           
41 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), "พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์." 
42 อำกิญจัญญำยตนสมำบัติ หมำยถึง ภำวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้ำถึงฌำนอันก ำหนด

ภำวะที่ไม่มีอะไร (ควำมว่ำงเปล่ำ) เป็นอำรมณ์ในกำรท ำสมำธิ 
43 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), "พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์." 
44 ว.วชิรเมธ,ี กิเลส Management (นนทบุรี: ส ำนักพิมพ์ปรำณ, 2555). 131 
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2.5.3 สุญญตำธรรมในพระสุตตันตปิฎก 
ในจูฬสุญญตำสูตร ว่ำด้วยสุญญตำ สูตรเล็ก มีเนื้อควำมว่ำ...45 
ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภำคขณะประทับอยู่ ณ ปรำสำทของมิคำรมำตำ ในบุพพำรำม เขตกรุงสำ

วัตถี เย็นวันหนึ่ง ท่ำนพระอำนนท์ออกจำกที่หลีกเร้นเข้ำไปเฝ้ำพระผู้มีพระภำคถวำยอภิวำทแล้ว นั่ง 
ณ ที่สมควร กรำบทูลว่ำ “สมัยหนึ่ง ขณะที่พระผู้มีพระภำคประทับอยู่ท่ีนิคมของเจ้ำศำกยะชื่อนครกะ 
แคว้นสักกะ ได้ตรัสกับท่ำนว่ำ “อำนนท์ ปัจจุบันนี้เรำอยู่ด้วยสุญญตำวิหำรธรรม46 โดยมำก” ทูลถำม
ว่ำ “ข้ำพระองค์ได้สดับมำดีแล้ว รับมำดีแล้ว ใส่ใจไว้ดีแล้ว ทรงจ ำไว้ดีแล้วหรือ พระพุทธเจ้ำข้ำ”พระ
ผู้มีพระภำคทรงรับรองว่ำ ท่ำนพระอำนนท์ได้สดับรับมำดีแล้ว ใส่ใจไว้ดีแล้ว ทรงจ ำไว้ดีแล้ว และทรง
ยืนยันว่ำ “ทั้งเม่ือก่อนและบัดนี้47 เรำอยู่ด้วยสุญญตำวิหำรธรรมโดยมำก” แล้วทรงอธิบำยวิธีก้ำวเข้ำ
สู่สุญญตำ(ควำมว่ำง) เป็นขั้นๆ รวม 8 ขั้น มีสำระส ำคัญดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1  เปรียบเหมือนปรำสำทของมิคำรมำตำ ที่ว่ำงจำกช้ำง จำกโค จำกม้ำ และจำกลำ ว่ำง

จำกทองและเงิน ว่ำงจำกกำรชุมนุมของสตรีและบุรุษ ไม่ว่ำงอยู่อย่ำงเดียวเท่ำนั้น คือภิกษุสงฆ์ ข้อนี้
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้ำไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ บ้ำน ไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ มนุษย์ ใส่ใจอยู่อย่ำง
เดียวเท่ำนั้นคือควำมจ ำว่ำ ป่ำ จิตของเธอก็จะแล่นไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และน้อมไปในควำมจ ำว่ำ ป่ำ 

ภิกษุนั้นรู้ชัดว่ำ ในควำมจ ำว่ำ ป่ำ นี้ ไม่มีควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัยควำมจ ำว่ำ บ้ำน ไม่
มีควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัยควำมจ ำว่ำ มนุษย์ มีแต่เพียงควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัย
ควำมจ ำว่ำ ป่ำ เท่ำนั้น 

ด้วยเหตุนั้น เธอจึงพิจำรณำเห็นควำมว่ำง48 นั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในควำมจ ำนั้นและรู้ชัดสิ่งที่
เหลืออยู่ในควำมจ ำนั้นว่ำ “สิ่งที่ยังมีอยู่นี้ มีอยู่”  

ทรงสรุปว่ำ “อำนนท์ กำรก้ำวสู่สุญญตำตำมควำมเป็นจริง ไม่คลำดเคลื่อน บริสุทธิ์ข องภิกษุ
นั้นเป็นอย่ำงนี้” 

 
ขั้นที่ 2 ภิกษุไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ มนุษย์ ไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ ป่ำ ใส่ใจอยู่อย่ำงเดียวเท่ำนั้นคือ 

ควำมจ ำว่ำ แผ่นดิน จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และน้อมไปในควำมจ ำว่ำ แผ่นดิน เปรียบ
เหมือนหนังโคที่เขำขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อย เป็นของปรำศจำกรอยย่น ข้อนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน แม้แผ่นดินมีควำมลุ่มๆ ดอนๆ มีแม่น้ ำล ำธำรเต็มไปด้วยตอหนำม มีภูเขำและเป็นที่ไม่

                                                           
45 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, พระไตรปิฎกแก่นธรรม ฉบับมหำวิยำลัย

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พระสุตตันตปิฎก เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 
2551). .804-801 

46 สุญญตำวิหำรธรรม หมำยถึงกำรอยู่ด้วยสุญญตผลสมำบัติ (ม.อุ.อ. (บำลี) 438/255) 
47 เมื่อก่อน หมำยถึงเมื่อตรัสกับท่ำนพระอำนนท์ที่นครกนิคม ในปฐมโพธิกำล บัดนี้ 

หมำยถึงขณะที่ตรัสตอบข้อสงสัยของพระเถระนั้น (ม.อุ.อ. (บำลี) 176/108) 
48 ว่ำง (สุญฺญ ) ควำมว่ำง (สุญฺญฺตำ) ที่ใช้ในพระสูตรนี้ หมำยถึงควำมว่ำงจำกควำมจ ำ

หมำยสิ่งอ่ืนๆ ขณะที่มีควำมจ ำหมำยสิ่งหนึ่งอยู่ (ม.อ.อุ. (บำลี) 176/1๐8-1๐9) 
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สม่ ำเสมอ ก็ไม่ใส่อะไรทั้งสิ้น ใส่ใจอยู่อย่ำงเดียวเท่ำนั้น คือ แผ่นดิน จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้ง
มั่น และน้อมไปในควำมจ ำว่ำ แผ่นดิน 

ภิกษุนั้นรู้ชัดว่ำ ในควำมจ ำว่ำ แผ่นดินนี้ ไม่มีควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัยควำมจ ำว่ำ 
มนุษย์ ไม่มีควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัยควำมจ ำว่ำ ป่ำ มีแต่เพียงควำมกระวนกระวำยเพรำะ
อำศัยควำมจ ำว่ำ แผ่นดิน เท่ำนั้น 

ด้วยเหตุนั้น เธอจึงพิจำรณำเห็นควำมว่ำงนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในควำมจ ำนั้นและรู้ชัดถึงสิ่งที่
เหลืออยู่ในควำมจ ำนั้นว่ำ “สิ่งที่ยังมีอยู่นี้ มีอยู่”  
 

ทรงสรุปว่ำ “อำนนท์ กำรก้ำวสู่สุญญตำตำมควำมเป็นจริง ...ของภิกษุนั้นเป็นอย่ำงนี้”  
ขั้นที่ 3 ภิกษุไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ ป่ำ ไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ แผ่นดิน ใส่ใจอยู่อย่ำงเดียวเท่ำนั้นคือ 

ควำมจ ำว่ำ อำกำสำนัญจำยตนะ49 จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใสตั้งมั่น และน้อมไปในควำมจ ำว่ำ อำ
กำสำนัญจำยตนะ ... 

 
ขั้นที่ 4 ภิกษุไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ แผ่นดิน ไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ อำกำสำนัญจำยตนะ ใส่ใจอยู่

อย่ำงเดียวเท่ำนั้นคือ ควำมจ ำว่ำ วิญญำณัญจำยตนะ50 จิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใส ตั้งมั่น และน้อม
ไปในควำมจ ำว่ำ วิญญำณัญจำยตนะ... 

 
ขั้นที่ 5 ภิกษุไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ อำกำสำนัญจำยตนะ ไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ วิญญำณัญจำยตนะ 

ใส่ใจอยู่อย่ำงเดียวเท่ำนั้นคือ ควำมจ ำว่ำ อำกิญจัญญำยตนะ51 จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้งมั่น 
และน้อมไปในควำมจ ำว่ำ อำกิญจัญญำยตนะ... 

ขั้นที่ 6  ภิกษุไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ วิญญำณัญจำยตนะ ไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ อำกิญจัญญำยตนะ 
ใส่ใจอยู่อย่ำงเดียวเท่ำนั้นคือ  ควำมจ ำว่ำ เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ52 จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส 
ตั้งมั่น และน้อมไปในควำมจ ำว่ำ เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ... 

ขั้นที่ 7  ภิกษุไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ อำกิญจัญญำยตนะ ไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ เนวสัญญำนำ
สัญญำยตนะ ใส่ใจอยู่อย่ำงเดียวเท่ำนั้นคือ เจโตสมำธิอันไม่มีนิมิต53 จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้ง
มัน่ และน้อมไปในเจโตสมำธิอันไม่มีนิมิต 

                                                           
49 อำกำสำนัญจำยตนะ คือฌำนก ำหนดอำกำศ คือช่องว่ำงหำที่สุดมิได้เป็นอำรมณ์, ภพ

ของผู้เข้ำถึงอำกำสำนัญจำยตนฌำน 
50 วิญญำณัญจำยตนะ ฌำนอันก ำหนดวิญญำณหำที่สุดมิได้เป็นอำรมณ์หรือภพของผู้

เข้ำถึงฌำนนี้ 
51 อำกิญจัญญำยตนะ ฌำนก ำหนดภำวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอำรมณ์, 

       ภพของผู้เข้ำถึงอำกิญจัญญำยตนฌำน 
52 เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ ภำวะที่มีสัญญำก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญำก็ไม่ใช่ 

       เป็นชื่ออรูปฌำน หรืออรูปภพที่ ๔ 
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ภิกษุนั้นรู้ชัดว่ำ ในเจโตสมำธินี้  ไม่มีควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัยควำมจ ำว่ำ อำ
กิญจัญญำยตนะ ไม่มีควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัยควำมจ ำว่ำ อำกิญจัญญำยตนะ ไม่มีควำม
กระวนกระวำยเพรำะอำศัยควำมจ ำว่ำ เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ มีแต่เพียงควำมกระวนกระวำยคือ 
ควำมเกิดข้ึนแห่ง อำยตนะ 6 ที่อำศัยกำยนี้เพรำะมีชีวิตเป็นปัจจัย เท่ำนั้น 

ด้วยเหตุนั้น เธอจึงพิจำรณำเห็นควำมว่ำงนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมำธินั้นและรู้ชัดสิ่งที่
เหลืออยู่ในเจโตสมำธินั้นว่ำ “สิ่งที่ยังมีอยู่นี้ มีอยู่”...  

ขั้นที่ 8 ภิกษุไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ อำกิญจัญญำยตนะ ไม่ใส่ใจควำมจ ำว่ำ เนวสัญญำนำ
สัญญำตยนะ ใส่ใจอยู่อย่ำงเดียวเท่ำนั้นคือ เจโตสมำธิอันไม่มีนิมิต จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้ง
มั่น และน้อมไปในเจโตสมำธิอันไม่มีนิมิต 

ภิกษุนั้นรู้ชัดว่ำ “เจโตสมำธิอันไม่มีนิมิต ยังถูกปรุงแต่ง จูงใจ สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง จูงใจได้
นั้น ไม่เที่ยง มีควำมดับไปเป็นธรรมดำ” เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่ำงนี้ เห็นอยู่อย่ำงนี้ จิตจึงหลุดพ้นจำกกำมำ
สวะ ภวำสะ และอวิชชำสวะ รู้ว่ำ หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่ำ ชำติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท ำสิ่งที
ควรท ำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพื่อควำมเป็นอย่ำงนี้อีกต่อไป 

ภิกษุนั้นรู้ชัดว่ำ ในญำณนี้ ไม่มีควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัยกำมำสวะ ไม่มีควำมกระวน
กระวำยเพรำะอำศัยภวำสวะไม่มีควำมกระวนกระวำยเพรำะอำศัยอวิชชำสวะ มีแต่เพียงควำมกระวน
กระวำย คือ ควำมเกิดแห่งอำยตนะ 6 ที่อำศัยกำยนี้เพรำะมีชีวิตเป็นปัจจัยเท่ำนั้น 

ด้วยเหตุเหล่ำนั้น เธอจึงพิจำรณำเห็นควำมว่ำงนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมำธินั้น และรู้ชัก
สิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมำธินั้นว่ำ “สิ่งที่ยังมีอยู่นี้ มีอยู่” 

ทรงสรุปว่ำ “อำนนท์ กำรก้ำวสู่สุญญตำตำมควำมเป็นจริง ไม่คลำดเคลื่อน บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม
อย่ำงยิ่งของภิกษุนั้น เป็นอย่ำงนี ้

อำนนท์ ในอดีต สมณะหรือพรำหมณ์54 เหล่ำใดเหล่ำหนึ่งเข้ำถึงสุญญตำ55 อันบริสุทธิ์ยอด
เยี่ยมอยู่ สมณะหรือพรำหมณ์เหล่ำนั้นทั้งหมดก็ได้เข้ำถึงสุญญตำอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เท่ำนั้น 

ในอนำคต...ในปัจจุบัน สมณะหรือพรำหมณ์เหล่ำใดเหล่ำหนึ่งย่อมเข้ำถึงสุญญตำอันบริสุทธิ์
ยอดเยี่ยมอยู่ สมณะหรือพรำหมณ์เหล่ำนั้นทั้งหมดย่อมเข้ำถึงสุญญตำอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมเท่ำนั้นอยู่ 

อำนนท์ เพรำะเหตุนั้น เธอทั้งหลำยพึงศึกษำอย่ำงนี้ว่ำ เรำจักเข้ำถึงสุญญตำอันบริสุทธิ์ยอด
เยี่ยมอยู่” เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงอธิบำยจบ ท่ำนพระอำนนท์มีใจยินดี ชื่นชมพระพุทธสุภำษิตนี้ 

                                                                                                                                                                      
53 เจโตสมำธิอันไม่มีนิมิต หมำยถึงควำมตั้งมั่นแห่งจิตในวิปัสสนำ ที่ไม่มีนิมิต เพรำะไม่มี

สิ่งที่เที่ยงแท้ที่จะถือเป็นนิมิตได้ (ม.อุ.อ. (บำลี) 182/111) 
54 สมณะหรือพรำหมณ์ ในที่นี่หมำยถึงพระพุทธเจ้ำ พระปัจเจกพุทธเจ้ำและพุทธสำวก

ทั้งหลำย (ม.อุ.อ. (บำลี) 184/111) 
55 สุญญตำ ในที่นี้หมำยถึงสุญญตผลสมำบัติ (ผลสมำบัติที่เกิดจำกควำมว่ำง) (ม.อุ.อ. 

(บำลี) 184/111) 
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ภำพที่ 11 แผนภำพแสดงจูฬสุญญตำสูตร ว่ำด้วยสุญญตำ(สูตรเล็ก) กำรเข้ำสู่สุญญตำ จำกพระ
สุตตันตปิฎก 
 

สรุปจูฬสุญญตำสูตร ว่ำด้วยสุญญตำ(สูตรเล็ก) 
ในควำมเข้ำใจของผู้ศึกษำ (ภำพที่ 11) พระพุทธองค์ทรงอธิบำยกำรเข้ำสู่สุญญตำวิหำรธรรมสูตร

เล็กไว้ 8  ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกคือกำรตัดควำมวุ่นวำยรอบกำยออก ก ำหนดรู้ว่ำอำคำรว่ำงเปล่ำ 
จำกนั้นให้ตัดกำรปรุงแต่งว่ำเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยน้อมจิตไปที่ป่ำ ท ำให้จิตปรำศจำกควำมกระวนกระวำย
เกิดเป็นจิตที่ว่ำง จำกนั้นตัดองค์ประกอบต่ำงๆ ที่เป็นป่ำออก ควำมว่ำงที่เหลือคือแผ่นดิน จำกนั้นตัด
แผ่นดินออก เหลือเพียงอำกำศหรือควำมว่ำงนั่นเอง ครำวนี้คือกำรเข้ำสู่อรูปฌำนสมำบัติ56  คือกำรถือ
อรูปธรรมเป็นอำรมณ์ท้ังหมดมี 4 อย่ำงคือ   

1. อำกำสำนัญจำยตนะ (ก ำหนดที่ว่ำงหำที่สุดมิได้ เป็นอำรมณ์) 
2. วิญญำณัญจำยตนะ (ก ำหนดวิญญำณหำที่สุดมิได้ เป็นอำรมณ์) 
3. อำกิญจัญญำยตนะ (ก ำหนดภำวะที่ไม่มีอะไรๆ เป็นอำรมณ์) 
4. เนวสัญญำนำสัญญำยตนะ (ภำวะมีสัญญำก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญำก็ไม่ใช่) 

ถึงข้ันนี้จิตเข้ำสู่ควำมว่ำง ไร้ควำมกระวนกระวำยใจเหลือควำมกระวนกระวำยอย่ำงเดียวคือ ร่ำงกำยนี้ 
ซึ่งมีกำรรับรู้อยู่ ขั้นสุดท้ำยคือกำรท ำสมำธิโดยไม่ให้เกิดนิมิตใดๆ แม้หำกมีก็ให้ดับเสียให้ได้เพรำะเป็น
สิ่งไม่เที่ยง 

 
มญำสุญญตสูตร ว่ำด้วยสุญญตำ57 สูตรใญญ่ มีเนื้อควำมโดยย่อว่ำ...58 

                                                           
56 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), "พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์." 
57 สุญญตำ ในที่นี้ หมำยถึงสุญญตำวิหำรธรรม เช่นเดียวกับในจูฬสุญญตสูตร (ม.อุ.อ. 

(บำลี) 187/116) 
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ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระผู้มีพระภำคประทับอยู่ ณ นิโครธำรำม ซึ่งเป็นช่วงจีวรกำล เช้ำวันหนึ่ง
เสด็จเข้ำไปบิณฑบำตในกรุงกบิลพัสดุ์ หลังจำกเสด็จกลับและเสวยพระกระยำหำรเสร็จ เสด็จเข้ำไปใน
วิหำรของเจ้ำกำฬเขมกศำกยะ เพ่ือทรงพักผ่อนกลำงวัน ได้ทอดพระเนตรเห็นเสนำสนะจ ำนวนมำก59 
ที่เขำจัดไว้ภำยในวิหำรนั้น ในตอนเย็นได้เสด็จไปยังวิหำรของเจ้ำฆฏำยศำกยะ ที่ท่ำนพระอำนนท์และ
ภิกษุจ ำนวนมำกก ำลังตัดเย็บจีวรกันอยู่ ตรัสถำมท่ำนพระอำนนท์ว่ำ ในวิหำรของเจ้ำกำฬเขมกศำกยะ
มีเสนำสนะจ ำนวนมำก ภิกษุไปพักที่นั้นกันเป็นจ ำนวนมำกหรือ 

ท่ำนพระอำนนท์กรำบทูลว่ำ ภิกษุไปพักที่นั้นเป็นจ ำนวนมำก เพรำะเป็นจีวรกำล ภิกษุ
ทั้งหลำยมำร่วมกันท ำจีวร พระผู้มีพระภำคตรัสต ำหนิว่ำ กำรที่ภิกษุพอใจในกำรคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
ยินดีประกอบเนืองๆ ซึ่งกำรคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่งำมเลย แล้วทรงชี้โทษของกำรคลุกคลีด้วยหมู่
คณะ ชี้คุณของกำรอยู่ด้วยสุญญตำวิหำรธรรม แล้วทรงอธิบำยวิธีฝึกฝนกำรอยู่ด้วยสุญญตำวิหำรธรรม
โดยพิสดำร มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 

โทษของกำรคลุกคลีและคุณของสุญญตำวิญำรธรรม 
1. เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจกำรคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ประกอบเนืองๆ ซึ่งควำมคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 

ชอบหมู่คณะ ยินดีหมู่คณะ บันเทิงในหมู่คณะ จักได้เนกขัมมสุข (สุขของผู้ออกจำกกำม) ปวิเวก
สุข (สุขที่สงัดจำกกำม) อุปสมสุข (สุขอันสงบเพรำะละกิเลสได้) และสัมโพธิสุข (สุขจำกกำรตรัสรู้) 
ตำมควำมปรำรถนำ ได้โดยไม่ยำก โดยไม่ล ำบำก แต่เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจำกหมู่คณะ อยู่
ตำมล ำพัง ผู้เดียว จะพึงได้ควำมสุขเหล่ำนั้นตำมควำมปรำรถนำ ได้โดยไม่ยำก โดยไม่ล ำบำก 

2. เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจกำรคลุกคลีด้วยหมู่คณะจักบรรลุเจโตวิมุตติซึ่งเกิดขึ้นตำมสมัย 60อัน
น่ำยินดี หรือโลกุตตรมรรคซึ่งมิได้เกิดขึ้นตำมสมัย61อันไม่ก ำเริบแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจำ
หมู่คณะ อยู่ตำมล ำพังผู้เดียว จะพึงได้บรรลุเจโตวิมุตติดังกล่ำว 

3. ไม่ทรงเห็นรูปอ่ืนๆ แม้อย่ำงเดียว ที่ไม่เป็นที่เกิดแห่งโสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส และอุปำยำส 
เพรำะรูปตำมท่ีบุคคลก ำหนัด ยินดีแล้วนั้น ย่อมแปรผันเป็นอย่ำงอ่ืนไปได้ 

4. ทรงเล่ำให้ฟังว่ำ พระองค์ทรงเข้ำสุญญตำ62เป็นประจ ำ ถ้ำภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ 
พระรำชำ มหำอ ำมำตย์ของพระรำชำ เดียรถีย์ สำวกเดียรถีย์ เข้ำเฝ้ำพระองค์ขณะทรงอยุ่ด้วย

                                                                                                                                                                      
58 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, พระไตรปิฎกแก่นธรรม ฉบับมหำวิยำลัย

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พระสุตตันตปิฎก เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
, 2551), 805-811.  

59 เสนำสนะจ ำนวนมำก ในที่นี้หมำยถึงมีเตียง ตั่ง ฟูก หมอน เสื่อ ท่อนหนัง สันถัตที่ท ำ
ด้วยหญ้ำ ด้วยใบไม้ ด้วยฟำง เป็นต้น เป็นจ ำนวนมำก ที่เขำจัดปูลำดไว้ คือ เตียงจดเตียง ตั่งจดตั่ง ...
สันถัตท่ีท ำด้วยใบไม้จดสันถัตที่ท ำด้วยใบไม้ (ม.อุ.อ. (บำลี) 185/112) 

60 เจโตวิมุตติซึ่งเกิดขึ้นตำมสมัย หมำยถึงควำมหลุดพ้นแห่งจิตฝ่ำยรูปำวจรและฝ่ำยอรู
ปำวจร ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอ ำนำจแห่งรูปฌำน 4 และอรูปฌำน 4 ตำมระยะเวลำที่อยู่ในฌำนสมำบัติ
นั้นๆ (ม.อุ.อ. (บำลี) 186/114)  

61 มิได้เกิดขึ้นตำมสมัย หมำยถึงที่หลุดพ้นจำกกิเลส (ม.อุ.อ. (บำลี) 186/114(  
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สุญญตำวิหำรธรรม มีพระทัยน้อมไปในวิเวก63 จะทรงเจรจำกับผู้ที่มำเฝ้ำด้วยเรื่องกำรแนะน ำ 
(ในทำงธรรม) เท่ำนั้น แล้วทรงบอกให้กลับ 

5. ทรงแนะน ำให้ภิกษุทั้งหลำยปฏิบัติอย่ำงพระองค์โดยตั้งจิตไว้ภำยใน ท ำจิตให้สงบ ท ำจิตให้มีธรรม
เอกผุดขึ้น ตั้งจิตให้มั่นจำกนั้นทรงแนะน ำวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีสุญญตำวิหำรธรรม ดังต่อไปนี้ 
 

วิธีฝึกใญ้มีสุญญตำวิญำรธรรม 

1. วิธีตั้งจิตไว้ภำยในท ำจิตใญ้สงบ ท ำจิตใญ้มีธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตใญ้ม่ัน 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจำกกำมและอกุศลธรรมทั้งหลำยแล้ว (เจริญสมถะ) จนบรรลุปฐมฌำนที่

มีวิตก วิจำร ปีติและสุขอันเกิดจำกวิเวกอยู่ ... บรรลุทุติยฌำน ... บรรลุตติยฌำน ... บรรลุจตุตถฌำน 
... ภิกษุนี้ชื่อว่ำตั้งจิตไว้ภำยใน ท ำจิตใจให้สงบ ท ำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตให้มั่นด้วยอำกำรอย่ำง
นี้ 

 
 
 
 
 
 
2. เจริญวิปัสสนำใญ้มีสัมปชัญญะในสุญญตำ 

- ใช้รูปฌำนเป็นบำท 
ภิกษุนั้นใส่ใจในสุญญตำภำยใน64 เมื่อเธอใส่ใจสุญญตำอยู่ จิตไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งมั่น และ
ไม่น้อมไปในสุญญตำภำยในในภิกษุนั้นรู้ชัดสุญญตำนั้นว่ำ “เมื่อเรำใส่ใจสุญญตำภำยใน จิตไม่
แล่นไป ไม่เสื่อมไป ไม่ตั้งม่ัน และไม่น้อมไปในสุญญตำภำยใน” 
ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะ65 ในสุญญตำภำยใน ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ 
ภิกษุนั้นใส่ใจในสุญญตำภำยนอก66 เมื่อเธอใส่ใจในสุญญตำภำยนอกอยู่ จิตก็ไม่แล่นไป... 
ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตำทั้งภำยในและภำยนอก(สลับกัน) เมื่อเธอใส่ใจสุญญตำทั้งภำยในและ
ภำยนอกอยู่ จิตก็ไม่แล่นไป... 
 

                                                                                                                                                                      
62 สุญญตำ ในที่นี้หมำยถึงสุญญตผลสมำบัติซึ่งเป็นสุญญตำวิหำรธรรมของพระองค์ (ม.

อุ.อ. (บำลี) 187/115)  
63 น้อมไปในวิเวก ในที่นี้หมำยถึง น้อมไปในนิพพำน (ม.อุ.อ. (บำลี) 187/115)  
64 ใส่ใจสุญญตำภำยใน หมำยถึงพิจำรณำให้เห็นควำมว่ำงในขันธ์ของตน (ม.อุ.อ. (บำลี) 

188/116)  
65 มีสัมปชัญญะ ในที่นี้หมำยถึงรู้สึกตัวว่ำกรรมฐำนของตนยังไม่สมบูรณ์(เพรำะฌำนยัง

อ่อน) (ม.อุ.อ. (บำลี) 188/116)  
66 ใส่ใจสุญญตำภำยนอก หมำยถึงพิจำรณำให้เห็นควำมว่ำงในขันธ์อ่ืน (ม.อุ.อ. (บำลี) 

188/116)  
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- ใช้อรูปฌำนเป็นบำท67 
ภิกษุนั้นใส่ใจอำเนญชสมำบัติ68 เมื่อเธอใส่ใจอำเนญชสมำบัติ จิตก็ไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งมั่น 

และไม่น้อมไปในอำเนญชสมำบัติ ภิกษุนั้นรู้ชัดอำเนญชสมำบัตินั้นว่ำ “เมื่อเรำใส่ใจอำเนญชสมำบัติ 
จิตจึงไม่แล่น ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งม่ัน และไม่น้อมไปในอำเนญชสมำบัติ” 

ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะ69ในสุญญตำภำยในนั้น ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ 
 
 
 
 
 
 

- ใช้สมำธินิมิตเป็นบำท70 
ภิกษุนั้นตั้งจิตไว้ภำยใน ท ำจิตให้สงบ ท ำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตให้มั่นในสมำธิในเบื้องต้น

นั้นแล (ให้เป็นบำท) ใส่ใจสุญญตำภำยใน เมื่อเธอใส่ใจสุญญตำภำยใน จิตจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้งมั่น 
และน้อมไปในสุญญตำภำยใน เมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุจึงรู้ชัดสุญญตำนั้นว่ำ ‘เมื่อเรำใส่ใจสุญญตำภำยใน 
จิตจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และน้อมไปในสุญญตำภำยใน’ 

ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะ71 ในสุญญตำภำยในนั้น ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ 
ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตำภำยนอก... ใส่ใจสุญญตำทั้งภำยในและภำยนอก... 

ใส่ใจอำเนญชสมำบัติ เมื่อเธอใส่ใจอำเนญชสมำบัติ จิตจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และน้อมไปใน
อำเนญชสมำบัติ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุย่อมรู้ชัดอำเนญชสมำบัตินั้นว่ำ “เมื่อเรำใส่ใจอำเนญชสมำบัติ 
จิตจึงแล่น เลื่อมใส ตั้งมั่น และน้อมไปในอำเนญชสมำบัติ” 

ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอำเนญชสมำบัติ ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ 

                                                           
67 ใช้อรูปฌำนเป็นบำท หมำยถึง ใช้อรูปฌำนเป็นที่ตั้ง เป็นฐำน ในกำรท ำสมำธิ 
68 อำเนญชสมำบัติ ในที่นี้หมำยถึงอรูปฌำน 4 คือ มนสิกำรอรูปสมำบัติด้วยควำม

ปรำรถนำจะเป็นอุภโตภำควิมุต (ม.อุ.อ. (บำลี) 188/116)  
69 มีสัมปชัญญะ ในที่นี้หมำยถึงรู้สึกตัวว่ำ กรรมฐำนของตนยังไม่ส ำเร็จ (ม.อุ.อ. (บำลี) 

188/116)  
70 ใช้สมำธินิมิตเป็นบำท หมำยถึงใช้ฌำนเป็นบำท คือหลังจำกพยำยำมท ำให้ฌำนแก่

กล้ำขึ้นแล้วก็ออกจำกฌำนนั้น เจริญวิปัสสนำพิจำรณำควำมว่ำงภำยในภำยนอกต่อไป (ม.อุ.อ. (บำลี) 
188/116)  

71 มีสัมปชัญญะ ในที่นี้หมำยถึง รู้สึกตัวว่ำ กรรมฐำนของตนสมบูรณ์ (เพรำะฌำนแก่กล้ำ
แล้ว) (ม.อุ.อ. (บำลี) 188/116) 
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ภำพที่ 12 แผนภำพแสดงมหำสุญญตสูตร ว่ำด้วยสุญญตำ (สูตรใหญ่) กำรเข้ำสู่สุญญตำ จำกพระ
สุตตันตปิฎก 

สรุปมญำสุญญตสูตร ว่ำด้วยสุญญตำ (สูตรใญญ่) 
ในควำมเข้ำใจของผู้ศึกษำ (ภำพที่ 12) พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงกำรเข้ำสู่สุญญตำอย่ำงผู้ที่

เคยเจริญภำวนำมำก่อนแล้ว โดยกำรตั้งจิตให้มั่นให้เกิดธรรมเอกผุดขึ้นมำ จำกนั้นค่อยๆ เข้ำฌำน
สมำบัติทีละขั้นตอนโดยเริ่มจำกใช้รูปฌำนเป็นบำท ใช้อรูปฌำนเป็นบำท และใช้สมำธินิมิตเป็นบำท 
พิจำรณำให้เห็นทั้งสุญญตำภำยใน คือควำมว่ำงในขันธ์ 5  ของตน และสุญญตำภำยนอก คือควำมว่ำง
ในขันธ์อื่น  

 
วิธีอยู่ด้วยสุญญตำวิญำรธรรม 

- อยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในอิริยำบถต่ำงๆ 

ภิกษุนั้นเมื่ออยู่ด้วยวิหำรธรรม72อย่ำงนี้ หำกจิตน้อมไปเพ่ือกำรเดินจงกรม จึงเดินจงกรม

ด้วยหวังว่ำ ‘บำปอกุศลธรรมคืออภิชฌำและโทมนัส จักครอบง ำเรำผู้เดินจงกรมอยู่อย่ำงนี้

ไม่ได้’ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะ73ในกำรเดินจงกรมนั้น ด้วยอำกำรอย่ำงนี่ภิกษุนั้นเมื่อ

อยู่ด้วยวิหำรธรรมนี้ หำกจิตน้อมไปเพ่ือกำรยืน...เพ่ือกำรนั่ง...เพ่ือกำรนอน ภิกษุนั้นจึงนอน

                                                           
72 วิหำรธรรม ในที่นี้หมำยถึง สมถะและวิปัสสนำ (ม.อุ.อ. (บำลี) 189/117)  
73 มีสัมปชัญญะ ในที่นี้หมำยถึง รู้สึกตัวว่ำกรรมฐำนของตนสมบูรณ์แล้ว (ม.อุ.อ. (บำลี) 

188/117)  
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ด้วยหวังว่ำ “บำปอกุศลธรรมคืออภิชฌำและโทมนัสจักครอบง ำเรำผู้นอนอยู่อย่ำงนี้ไม่ได้ ”

 ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะในกำรนอนนั้น ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ 

- อยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในกำรพูด 
ภิกษุนั้นเมื่ออยู่ด้วยวิหำรธรรมนี้ หำกจิตน้อมไปเพื่อกำรพูด เธอใส่ใจว่ำ เรำจักไม่พูดเรื่องเห็นปำน
นี้ คือเรื่องพระรำชำ เรื่องโจร เรื่องมหำอ ำมำตย์ เรื่องกองทัพ... ซึ่งเป็นเรื่องเลวทรำม เป็นของ
ชำวบ้ำน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือควำมเบื่อ
หน่ำย เพื่อคำยก ำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ และเพ่ือนิพพำน 

ภิกษุนั้นใส่ใจว่ำ ‘เรำจักพูดเรื่องเห็นปำนนี้ คือ เรื่องควำมมักน้อย เรื่องควำมสันโดษ เรื่อง
ควำมสงัด เรื่องควำมไม่คลุกคลีกัน เรื่องกำรปรำรภควำมเพียร เรื่องศีล เรื่องสมำธิ เรื่องปัญญำ 
เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญำณทัสสนะ ซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลำกิเลสอย่ำงยิ่ง เป็นสัปปำยะแก่ควำม
เป็นไปแห่งจิต74 เป็นไปเพ่ือควำมเบื่อหน่ำยโดยส่วนเดียว เพ่ือคำยก ำหนัด ...และเพ่ือนิพพำน’ 

ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะในกำรพูดนั้น ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ 
- อยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในกำรตรึก 

ภิกษุนั้นเมื่ออยู่ด้วยวิหำรธรรมนี้ หำกจิตน้อมไปเพ่ือกำรตรึก ภิกษุนั้นใส่ใจว่ำเรำจักไม่ตรึกใน
วิตกเห็นปำนนี้ คือ กำมวิตก พยำบำทวิตก วิหิงสำวิตก ซึ่งเป็นวิตกเลวทรำม เป็นของชำวบ้ำน 
เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือควำมเบื่อหน่ำย เพ่ือ
คำยก ำหนัด... และเพ่ือนิพพำน 

ภิกษุนั้นใส่ใจว่ำ เรำจักตรึกในวิตกเห็นปำนนี้ คือเนกขัมมวิตก อพยำบำทวิตก อวิหิงสำวิตก 
ซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะ เป็นเครื่องน ำออก ที่น ำออกเพ่ือควำมสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ท ำ
ตำม 

ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะในกำรตรึกนั้น ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ 
- อยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในฉันทรำคะในกำมคุณ 575 

ภิกษุพึงพิจำรณำจิตของตนเนืองๆ ว่ำ “ข้อที่จิตฟุ้งขึ้นเพรำะกำมคุณ 5 ซึ่งเกิดขึ้นในกำมคุณ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือในอำยตนะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง มีอยู่แก่เรำหรือไม่” หำกภิกษุพิจำรณำอยู่ รู้
ชัดว่ำ “...มีอยู่แก่เรำ” ภิกษุจึงรู้ชัดว่ำ “ฉันทรำคะ76 ในกำมคุณ 5 เรำยังละไม่ได้” 

ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะ77 ในฉันทรำคะในกำมคุณ 5 ที่ยังละไม่ได้นั้นด้วยอำกำร
อย่ำงนี้ 

                                                           
74 เป็นสัปปำยะแก่ควำมเป็นไปแญ่งจิต หมำยถึงเป็นที่สบำยและเป็นอุปกำระแก่กำรชัก

น ำจิตเข้ำสู่สมถะและวิปัสสนำ (อง.นวก.อ. (บำลี) 3/1/285)  
75 กำมคุณ 5 (ส่วนที่น่ำใคร่น่ำปรำรถนำ, ส่วนที่ดีหรือส่วนอร่อยของกำม) อันได้แก่ 1. รู

ปะ (รูป) 2. สัททะ (เสียง) 3. คันธะ (กลิ่น) 4. รสะ (รส) 5. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทำงกำย)  
76 ฉันทรำคะ ในที่นี้หมำยถึงควำมก ำหนัดที่ไม่รุนแรง (ฉันทะ) และควำมก ำหนัดที่รุนแรง 

(รำคะ) (วิ.อ. (บำลี) 3/329/572, ขุ.ม.อ. (บำลี) 8/1๐5)  
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แต่ถ้ำภิกษุพิจำรณำอยู่รู้ชัดอย่ำงนี้ว่ำ “ข้อที่จิตฟุ้งขึ้นเพรำะกำมคุณ 5 ซึ่งเกิดขึ้นในกำมคุณ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือในอำยตนะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ไม่มีแก่เรำเลย” เมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุย่อมรู้
ชัดว่ำ “ฉันทรำคะในกำมคุณ 5 เรำละได้แล้ว” 

ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะในฉันทรำคะในกำมคุณ 5 ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอำกำรอย่ำงนี้ 
 
- อยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในอัสมิมำนะในอุปำทำนขันธ์ 

ภิกษุผู้พิจำรณำเห็นทั้งควำมเกิดและควำมดับในอุปำทำนขันธ์ว่ำ “อย่ำงนี้รูป อย่ำงนี้ควำม
เกิดแห่งรูป อย่ำงนี้ควำมดับแห่งรูป อย่ำงนี้เวทนำ...อย่ำงนี้สัญญำ...อย่ำงนี้สังขำร...อย่ำงนี้
วิญญำณ อย่ำงนี้ควำมเกิดแห่งวิญญำณ อย่ำงนี้ควำมดับแห่งวิญญำณ”เมื่อภิกษุพิจำรณำเห็นทั้ง
ควำมเกิดและควำมดับในอุปำทำนขันธ์ 5   อยู่ จึงละอัสมิมำนะ 78ในอุปำทำนขันธ์ 579 ได้ และรู้
ชัดว่ำ “อัสมิมำนะในอุปำทำนขันธ์ 5 เรำละได้แล้ว” 

ภิกษุนั้นชื่อว่ำเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอัสมิมำนะในอุปำทำนขันธ์ 5 ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอำกำร
อย่ำงนี้ 

ธรรมเหล่ำนี้80 เนื่องมำจำกกุศลโดยส่วนเดียว ไกลจำกข้ำศึก เป็นโลกุตตระอันมำรผู้มีบำป
หยั่งลงไม่ได้ 

 
นอกจำกนี้ยังมีกำรกล่ำวถึงสุญญตำในพระสูตรอื่นอีก เช่น    

- เนื้อญำในขุมทรัพย์จำกพระโอษฐ์ ก็มีกล่ำวถึงสุญญตำ เนื้อควำมว่ำ... 
ภิกษุ ท.! ส่วน สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นค าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายลึกซึ้ง 

เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผู้น าสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอย่อมฟัง
ด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพ่ือจะรู้ทั่วถึง และย่อมส าคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพา
กันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไร ? มีความหมายกี่นัย?   ”ด้วยการท า

ดังนี้ เธอย่อมเปดดธรรมที่ถูกปดดไว้ได้ , ธรรมที่ยังไม่ปรากฎ เธอก็ท าให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรม
หลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้81 

                                                                                                                                                                      
77 สัมปชัญญะ ในที่นี่หมำยถึง รู้ชัดว่ำกรรมฐำนของเรำส ำเร็จแล้ว คือภิกษุเมื่อรู้ว่ำเรำยัง

ละไม่ได้ด้วยอนำคำมิมรรค ต่อจำกนั้นก็พิจำรณำผลสมำบัติในล ำดับแก่งมรรค ออกจำกผลสมำบัติแล้ว
พิจำรณำอยู่จึงรู้ว่ำ ละได้แล้ว (ม.อุ.อ. (บำลี) 19๐/ 117) 

78 ละอัสมิมำนะ ในที่นี้หมำยถึง ละมำนะว่ำเรำมีในรูป ละฉันทะว่ำเรำมีในรูป ละอนุสัย
ว่ำเรำมีในรูป (ม.อุ.อ. (บำลี) 191/118)  

79 อุปำทำนขันธ์ 5 หมำยถึงขันธ์ 5 ประกอบด้ว ยอุปำทำนหรือควำมยึดมั่นถือมั่นไม่ยอม
คลำยขันธ์ 5 ก็ได้แก่รูป เวทนำ สัญญำสังขำรและวิญญำณ อันประกอบเป็นตัวตนคือร่ำงกำยและ
จิตใจ ของแต่ละคน 

80 ธรรมเญล่ำนี้ ในที่นี้หมำยถึงสมถะ วิปัสสนำ มรรค และผล (ม.อุ.อ. (บำลี) 191/118)  
81 แปลและร้อยกรองโดย กองต ำรำคณะธรรมทำน,ขุมทรัพย์จำกพระโอษฐ์, ครั้งที่

4 (กรุงเทพฯ : ธรรมทำนมูลนิธิ, 2517), 35.  
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- ในสุญญสูตร ฉันนวรรค์ แญ่งสังยุตตินิกำย สฬำยตนวรรค ก็มีเนื้อควำมเกี่ยวกับสุญญตำ 

เนื้อควำมว่ำ 
พระอานนท์ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า โลกว่าง

เปล่า (สุญโญ โลโก) ด้วยเหตุเพียงใดหนอ จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูก่อนอานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตัวตน หรือว่างเปล่าจากของของตน (สุญญ  อัตเตนะ วา 

อัตตะนิเยนะ วา) เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า (ตัสมา สุญโญ โลโกติ วุจจติ) 
ดูก่อนอานนท์ อะไรว่างเปล่าจากตัวตนหรือจากของของตน? 
จักษุนั่นแหละ ว่างเปล่าจากตัวตนหรือจากของของตน รูปว่างเปล่า... จักษุวิญญาณว่างเปล่า

... จักษุสัมผัสว่างเปล่า... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็น
ปัจจัยนั้น ก็ว่างเปล่าจากตัวตนหรือจากของของตน ฯลฯ ใจว่างเปล่า...มโนสัมผัสว่างเปล่า... เวทนาที่
เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้น ก็ว่างเปล่าจากตัวตนหรือจากของของตน จึงเรียกว่า โลกว่าง
เปล่า82 
 

2.5.4 สุญญตำธรรมโดยพระธรรมโกศำจำรย์ (เงื่อม อินฺทฺปญฺโญ) ญรือพุทธทำสภิกขุ  
 

 
 

ภำพที่ 13 พระธรรมโกศำจำรย์ (เงื่อม อินฺทฺปญฺโญ) หรือพุทธทำสภิกขุ 
ที่มำ : MODXZAA , มองแต่แง่ดีเถิด…พุทธทำส, 8 กันยำยน 2560, 
https://modxzaa.wordpress.com/2016/06/16/มองแต่แง่ดีเถิด-พุทธทำ/. 
 
                                                           

82 รุ่งเรือง บุญโญรส. พระไตรปิฎก ฉบับสำระส ำคัญ  เล่ม 2. (เชียงใหม่: ชุมนุมปรัชญำ
และศำสนำ เชียงใหม่, 2517). คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%BA%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%8D)
https://modxzaa.wordpress.com/author/modxzaa/
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พระธรรมโกศำจำรย์ (เงื่อมอินฺทปญฺโญ) ญรือพุทธทำสภิกขุ อดีตเจ้ำอำวำสและผู้ก่อสถำน
ปฏิบัติธรรม "สวนโมกขพลำรำม"หรือวัดธำรน้ ำไหล จ.สุรำษธำนี ท่ำนพุทธทำสเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มี
อิทธิพลอย่ำงมำกทำงด้ำนแนวควำมคิดและวิธีกำรในกำรเผยแผ่พระธรรมในประเทศไทย  แนวคิด
และกำรตีควำมค ำสอนทำงพุทธศำสนำของท่ำนสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ (ช่วงพุทธศักรำช 2475) 
เป็นกำรวำงรำกฐำนระดับปรัชญำควำมคิดที่น่ำสนใจโดยศึกษำถึง พุทธธรรมที่แท้ไม่แบ่งแยกว่ำพุทธ
ศำสนำนิกำยใด ไม่เน้นพิธีกรรม เลือกเอำเฉพำะแต่เนื้อหำสำระทำงธรรมหรือแก่นของพุทธธรรม แล้ว
น ำมำอธิบำยสู่สำสำธำรณะชนด้วยทอษฎีภำษำคนภำษำธรรม และเน้นอธิบำยเรื่องสุญญตำ ซึ่งเป็น
แนวคิดพ้ืนฐำนของพุทธศำสนำ 

โดยมีกำรพิมพ์เป็นหนังสือธรรมะท่ีกล่ำวถึงสุญญตำธรรมไว้ในหลำกหลำยเล่มด้วยกัน เช่น 
“จิตว่ำง” , “สุญญตำปริทรรศน์”, “สุญญตำ หัวใจของพุทธศำสนำ” เป็นต้น และมีเนื้อควำมบำง

ประกำรที่ท่ำนพุทธทำสได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของสุญญตำ เนื้อควำมว่ำ... “ใน  อังคุตตรนิกาย หมวด
ว่าด้วยของ 5 อ ย่าง; ไม่ว่าจะไปพูดอยู่ที่ตรงไหนของพระไตรปดฎก ก็พูดด้วยประโยคนี้ทั้งนั้น ที่ข้ึนต้น
แล้วก็อธิบายไปต่างๆ กัน คือประโยคที่ว่า :- 
เย เต สุตฺตนฺตา ตถาคต ภาสิตา คมฺภีรา คมฺภีรตฺถา โลกุตฺตรา สุญฺญตปฺปฏิส ยุตฺตา 6 ค ำเท่ำนั้น เย เต  
นั้นไม่ใช่ค ำ เป็นคุณศัพท์แปลว่ำร เหล่ำใด,  สุตฺตนฺตา แปลว่ำ ระเบียบแห่งสูตร, ตถาคต ภาสิตา-ที่
ตถำคตกล่ำวแล้ว, คมฺภีรา –ลึกซึ้ง, โลกุตฺตรา-เหนือโลก, สุญฺญตปฺปฏิส ยุตฺตา-เนื่องด้วยเฉพาะสุญญ
ตา ” 

ใจควำมของค ำเหล่ำนั้นมีว่ำ ระเบียบแห่งสูตร คือว่ำ ข้อควำมที่ได้กล่ำวไว้เป็นญลักเกณฑ์ 
เรียกว่ำ ระเบียบแห่งสูตรใดๆ ก็ตาม ; ใดก็ตาม คือหมำยถึงทั้งหมด; ที่ตถาคตคได้กล่าวแล้วเป็นเรื่อง
ลึกซึ้ง มีอรรถอันลึกซึ้ง เหนือโลก แล้วก็เนื่องด้วยสุญญตา. นี่บ่งอยู่ในตัวประโยคนี้แล้วว่ำ ถ้ำตถำคต
กล่ำว แล้วก็ต้องเป็นเรื่องเนื่องด้วยสุญญตำ, ถ้ำไม่เนื่องด้วยสุญญตำ คือตถำคตไม่กล่ำว ข้อควำมมัน
ไปชัดอยู่ที่ข้อควำมหลังๆ ที่ยืดยำวออกไป แต่ว่ำตัวสูตรตัวหลักมีเพียงเท่ำนี้83 
สุญญตำเป็นเรื่องทั้งญมดของพุทธศำสนำ 

พุทธทำสให้ควำมส ำคัญกับหลักสุญญตำถึงกับกล่ำวว่ำ  “สุญญตำเป็นเรื่องทั้งญมดของพุทธ
ศำสนำ ” บรรพชิตก็ตำม ฆรำวำสก็ตำม ก็เรียกว่ำเป็นพุทธบริษัทเสมอกัน แล้วก็มีหลำยๆ ชั้น ; 
บรรพชิตเป็นนักบวช ฆรำวำสอยู่ครองเรือน บรรพชิตก็มีเป็นชั้นๆ: เป็นพระอยู่บ้ำน เป็นพระอยู่ป่ำ 
เป็นพระที่ก ำลังปฏิบัติอยู่ เป็นพระที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว เป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นพระพุทธเจ้ำแล้ว ก็ยัง
ต้องเกี่ยวข้องกับสุญญตำ พระบ้ำนหรือพระป่ำก็ต้องเรียนญรือปฏิบัติเรื่องสุญญตำ, ปฏิบัติก็ปฏิบัติ
เรื่องให้ถึงสุญญตำ, รับผลแล้ว ก็คือถึงสุญญตำแล้ว เป็นพระอรญันต์แล้ว ก็ยังอยู่ด้วยสุญญตำ
วิญำร84 

                                                           
83พุทธทำสภิกขุ, สุญญตำปริทรรศน์และสุญญตำธรรม (กรุงเทพฯ: ธรรมทำนมูลนิธิ, 

2514). 274 
84 Ibid.  293  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%BA%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%8D)
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พระพุทธเจ้ำท่ำนตรัสเองว่ำ  “ตถาคตฆ่าเวลาส่วนมากล่วงไปวันหนึ่งๆ ด้วยสุญญตาวิหาร ”; นี้เป็น
พระพุทธเจ้ำแล้ว เสร็จกิจเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับสุญญตำแล้ว ก็ยังอยู่ด้วยสุญญตำวิหำร คืออยู่ด้วย
สติสัมปชัญญะ ที่แจ่มแจ้งชัดเจน ในควำมเป็นสุญญตำของสิ่งทั้งปวง85  
พระพุทธเจ้ำอยู่ด้วยวิมุตติสุข หรือเสวยควำมสุขอะไรอยู่ ก็รู้ว่ำแม้ควำมสุขนั้นก็เป็นของว่ำง หรือว่ำ
ทุกๆ อย่ำงก็มองเห็นอยู่ว่ำเป็นของว่ำงมำตำมล ำดับ แม้จะเหลืออยู่เพียงว่ำกลุ่มแห่งอำยตนะ : ตำ หู 
จมูก ลิ้น กำย ใจ มันสัมผัสอำรมณ์อยู่รอบด้ำน เพรำะชีวิตยังมีอยู่ ร่ำงกำยที่ยังมีอยู่ ตำ หู จมูก ลิ้น 
กำย ใจ นี้ยังมีอยู่ ก็ยังรู้สึกว่ำมันว่ำง ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ ล้วนๆ เหล่ำนั้น มันก็ยังว่ำง ถ้ำอยู่ด้วยค
งำมรู้สึกอย่ำงนี้ เรียกว่ำ อยู่ด้วยสุญญตำวิญำร คืออยู่ด้วยควำมรู้สึกในสิ่งที่ได้ผ่ำนไปแล้ว    “ ควำม
จริงมันยังคงมีอยู่อย่ำงนี้เอง   ”และควำมจริงเรื่องสุญญตำนี้ยังปรำกฏแจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจของบุคคล 
แม้ท่ีเป็นพระพุทธเจ้ำแล้ว 

ท่ำนพุทธทำสกล่ำวว่ำสุญญตำ เป็นข้อควำมในสังยุตนิกำยโดยเฉพำะ เกี่ยวกับเรื่องสุญญตำ 
เป็นค ำเดิมที่พระพุทธเจ้ำท่ำนเรียก เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งญรือเป็นญัวใจของพระพุทธศำสนำที่
เกี่ยวกับ  “ควำมว่ำง” “จิตว่ำง” ที่ต้องใช้ค ำว่ำ “ควำมว่ำง” เนื่องจำกเป็นค ำที่ปรำกฎเป็นข้อควำม
ในสังยุตนิกำย จึงดึงค ำเดิมมำใช้ ส่วนค ำว่ำ “จิตว่ำง” แทนที่จะใช้ค ำว่ำจิตไม่ยึดมั่น ถือมั่น หรือจิต
บริสุทธิ์ มันก็ดูใช้ได้เหมือนกัน แต่มันไม่ดึงคนไปสู่หัวใจของพระพุทธศำสนำมำกเท่ำกับค ำว่ำ จิตว่าง 
หรือความว่างนี้ เพรำะเป็นค ำที่รวบรัด สะดวก เญมำะสมส ำญรับคนธรรมดำ “สำมัญ”86 ซึ่งแน่นอน
ว่ำ ในยุคที่ท่ำนพุทธทำสเริ่มหยิบยกหลักธรรมเรื่องสุญญตำนี้มำอธิบำยต่อสำธำรณะชน และยกให้
เป็นธรรมะที่ทุกคนควรเข้ำถึง ดังข้อควำมที่ท่ำนพูดว่ำ “แต่งงำนกับสุญญตำ” มีควำมน่ำสนใจว่ำ 
กำรพูดธรรมะอย่ำงธรรมำธิษฐำนนั้น พ้นจำกควำมเป็นญญิงญรือเป็นชำย ต้องเข้ำใจก่อนว่ำ สุญญ
ตำเป็นสภำวะที่พ้นจำกควำมเป็นหญิงหรือชำย แต่ต้องกลับไปสู่สภำวะเดิม สภำพเดิมที่สุดให้ได้ คือไม่
มีอะไร นั่นแหละคือมีธรรม 

นอกจำกนี้ ท่ำนพุทธทำสอธิบำยถึงธรรมชำติของจิตอีกว่ำ เดิมที่คนเรำมีจิตว่ำงอยู่เป็น
พ้ืนฐำน แต่เมื่อมีกิเลสมำกระทบทำงตำ ทำงหู ทำงจมูก ขึ้นมำจึงเกิดอวิชชำ เรำต้องคอยสกัดกั้นด้วย
สติปัญญำเพ่ือให้กลับสู่สภำวะจิตว่ำงตำมพ้ืนฐำนเดิมอยู่เรื่อยไป 

ควำมหมำยของค ำว่ำว่ำง ว่ำงนี้คือว่ำงจำกตัวตน ว่ำงจำกควำมรู้สึกว่ำตัวตนเท่ำนั้นเอง แต่จะ
โดยวิธีใดก็ตำมถ้ำเมื่อใดว่ำงจำกควำมรู้สึกควำมส ำนึกเป็นตัวกู-ของกูแล้ว ก็เรียกว่ำจิตว่ำง ซึ่งกำรท ำ
จิตให้ว่ำงนั้นเป็นเรื่องธรรมดำของสำมัญชน ไม่ใช่แต่จ ำเพำะผู้ที่จะไปนิพพำนเท่ำนั้น ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ 
หรือโดยเฉพำะวัยท ำงำน ก็เน้นให้ท ำงำนด้วยจิตว่ำง คือท ำงำนด้วยสติปัญญำ ไม่มีอะไรมำบังคับ ไม่
ต้องไปมีข้อผูกพันกับเรื่องอ่ืน และเมื่อเจอกับปัญหำต้องไม่มีอำรมณ์ โกรธ หม่นหมอง ไม่อะไรหมด 
หำทำงแก้ไขกับปัญหำ แล้วยกผลงำนให้จิตว่ำงดังค ำกลอนที่ท่ำนพุทธทำสแต่ง ควำมว่ำ... 

จงท างานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น 
กินอาหารของความว่างอย่างพระกิน ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัว แต่หัวที87 
 

                                                           
85 Ibid.  293  
86 จิตว่ำง (กรุงเทพฯ: หจก.เพชรประกำย, 2548). 37.  
87Ibid. 13.  
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จิตว่ำงในแง่ควำมรู้ คือรู้ว่ำมีอะไรเป็นตัวตน  ในแง่ปฏิบัติ คือไม่จับ ไม่ฉวยอะไร ไม่กุมอะไรไว้ท่ำน
พุทธทำสมีค ำสอนที่สอดคล้องกับพุทธมหำยำนคือ กำรเน้นควำมเป็นสำกลแห่งพุทธธรรม ซึ่งไม่ได้
หมำยถึงธรรมะที่ใช้ได้กับสรรพสัตว์แต่เพียงเท่ำนั้น หำกแต่หมำยถึง ธรรมนั้นเอง คือควำมจริงตำม
ธรรมชำติอันเป็นสำกล และมนุษย์ทุกคนในแง่ที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งกระบวนกำรธรรมชำติก็สำมำรถ
เข้ำถึงได้  โดยมีแนวทำงในกำรศึกษำแบ่งเป็นสำมระยะดังนี้ 

ระยะแรก คือต้องมีปัญญำ เข้ำใจว่ำโลกนี้ว่ำง มันว่ำงอย่ำงไร จิตว่ำงอย่ำงไร 
ระยะสอง กำรปฏิบัติ (ท ำสมำธิ) ตั้งสติหรือมีสมำธิได้เมื่ออำรมณ์มำกระทบ วิธีป้องกันคือให้
ตั้งค ำถำมดูว่ำ ... สิ่งนี้มันมีความยั่วยวนอย่างไร (อัสสาทะ) 

สิ่งนี้มีโทษหรือพิษร้ายอย่างไร (อาทีนวะ)  
สิ่งนี้เรามีอุบายวิธีที่จะเอาชนะมันอย่างไร (นิสสรณะ) 

 เป้ำหมำยของระยะนี้คือ กำรมีสติสัมปชัญญะ แต่ก็ต้องรวมเอำธรรมะท่ีร่วมกันเข้ำมำด้วยคือ  
สัญญมะ88  

ระยะที่สำม ต้องมีควำมกลัวควำมละอำยต่อกิเลสที่ตัวมีอยู่บ้ำง (หิริ-โอตตัปปะ)  
 

สรุปสุญญตำธรรมโดยพระธรรมโกศำจำรย์ (เงื่อมอินฺทฺปญฺโญ) ญรือพุทธทำสภิกขุ 

จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นแนวทำงในกำรรับมือกับกิเลสที่เข้ำมำกระทบจิตใจ ว่ำสิ่งแรก
ควรมีสติเสียก่อน แล้วพิจำรณำ จะเห็นว่ำเป็นแนวทำงที่ต่ำงจำกกำรเข้ำสู่สุญญตำตำมพระสูตร 
เนื่องจำกเป็นวิธีกำรที่ท่ำนพุทธทำสพยำยำมเน้นเรื่องกำรป้องกันกิเลสไม่ให้มำเกำะที่จิตใจของเรำได้ 
และไม่ไปกระท ำตนให้เป็นที่เดือดร้อน สะท้อนให้เห็นถึงแนวทำงที่พุทธศำสนิกชนพึงปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม สังเกตุว่ำพุทธทำสท่ำนประยุกต์กำรอธิบำยธรรมะให้เข้ำใจง่ำยและมอง
ภำพรวมของกำรอยู่ร่วมกัน โดยต้องเว้นจำกกำรเห็นแก่ตัว คือว่ำงจำกตัวตน เว้นจำกควำมกลัว คือ
ว่ำงจำกอวิชชำ 

ส่วนแนวทำงกำรสอนธรรมะของพุทธทำส แสดงให้เห็นถึงกำรปรับเปลี่ยนดัดแปลงวิถีกำร
สอนเพ่ือถ่ำยทอดธรรมะของพระพุทธเจ้ำไปสู่จิตใจของพุทธบริษัทให้ได้มำกที่สุด ด้ำนภำษำก็ใช้ค ำที่
เข้ำใจง่ำยมิใช่อย่ำงภำษำบำลีที่เรำสวดกันแต่ไม่รู้ควำมหมำย สภำพสังคมในช่วงนั้นที่มีกำรพัฒนำ
อย่ำงก้ำวกระโดดและผู้คนห่ำงไกลจำกศำสนำเข้ำไปทุกที วิถีชีวิตก็เป็นอย่ำงคนเมือง ค ำสอนของพุทธ
ทำสจึงส่งออกไปยังผู้คนทุกกลุ่ม และชี้ให้เห็นอย่ำงหนึ่งว่ำกำรที่เรำจะเข้ำใจสุญญตำหรือยึดสุญญตำ
เป็นวิหำรธรรมประจ ำใจ ไม่จ ำเป็นต้องหวังจะเข้ำสู่นิพพำน แต่สุญญตำเป็นเรื่องธรรมดำของจิตเดิม
แท้ เรำแค่ต้องดึงจิตกลับสู่สภำวะเดิมให้ได้เท่ำนั้น 
                                                           

88 สัญญมะ กำรยับยั้ง, กำรงดเว้น (จำกบำป หรือจำกกำรเบียดเบียน), กำรบังคับ
ควบคุมตน; ท่ำนมักอธิบำยว่ำ สัญญมะ ได้แก่ ศีล, บำงทีแปลว่ำ “ส ำรวม ”เหมือนอย่ำง สังวร ; เพ่ือ
ควำมเข้ำใจชัดเจนในเบื้องต้น พึงเทียบควำมหมำยระหว่ำงข้อธรรม 3 อย่ำง คือ  
   - สังวร เน้นควำมระวังในกำรรับเข้ำ คือปิดกั้นสิ่งเสียหำยที่จะเข้ำมำจำกภำยนอก 
   - สัญญมะ ควบคุมตนในกำรแสดงออก มิให้เป็นไปเพ่ือกำรเบียดเบียน เป็นต้น 
   - ทมะ ฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตน ข่มก ำจัดส่วนร้ำยและเสริมส่วนที่ดีงำมให้ยิ่งขึ้นไป; สังยมะ ก็เขียน 
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นอกจำกนี้ ท่ำนพุทธทำสยังชี้ให้เห็นว่ำ พุทธศำสนำเดิมทีไม่มีกำรแบ่งเป็นนิกำยมำกมำย
อย่ำงปัจจุบันนี้ ในกำรศึกษำพระธรรมของท่ำนพุทธทำสจึงไม่มีขอบเขต มีหลำยครั้งที่ท่ำนจะอ้ำงถึง 
หลักค ำสอนของท่ำนเว่ยหล่ำง, ปรัชญำเซน หรือแม้กระทั่งคริสต์ศำสนำ ด้วยกำรเปิดใจรับในทุกๆ 
แนวคิด ท ำให้สำมำรถดึงแนวคิดบำงประกำรที่สอดคล้องกับพุทธศำสนำได้ อย่ำงเช่นแนวคิดเรื่อง
ควำมว่ำง ในจีน ในญี่ปุ่น ที่ชอบพูดว่ำ “ไม่มีอะไร” “ว่ำทีแรกไม่มีอะไรเลย” ญมำยควำมว่ำทีแรก
ที่สุด คือจิตทีแรกที่สุด ไม่มีตัวเรำ ไม่มีของเรำ แล้วก็เผลอมีตัวเรำ-ของเรำมำพักญนึ่ง เดี๋ยวก็
กลับไปอีก; เดี๋ยวเกิดมีอีก89 เรำเรียกว่ำธรรมชำติ หรือกฎแห่งธรรมชำติ ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นควำมหมำย
ดังเช่นลักษณะของภำพที่ตีระฆัง “จำกอนันตะสู่อนันตะ” ซ่ึงเกิดมำจำกภำวะหรือลักษณะที่ไม่มีที่
สิ้นสุด แล้วก็ไปสู่ภำวะที่ไม่มีที่สิ้นสุด; แล้วก็จะต้องดับ มีกำรดับไม่มีที่สิ้นสุด90 

 
 

 
 

ภำพที่ 14 จำกอนันตะสู่อนันตะ 
ที่มำ: จำกอนันตะสู่อนันตะ, 23 ธันวำคม 2560, 
http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/19.htm. 

                                                           
89 พุทธทำสภิกขุ, จิตว่ำง , 98.  

90 เรื่องเดียวกัน. 100 
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2.5.5 สุญญตำธรรมโดยญลวงปู่ดุลย์ อตุโล 

 
ภำพที่ 15 หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 
ที่มำ : golfreeze, ธรรมะที่ถ่ำยทอดโดย พระรำชวุฒำจำรย์ ญลวงปู่ดูลย์ อตุโล, 8 กันยำยน 2560, 
http://www.kammatan.com/board/index.php?topic=1715.0 

ท่ำนพระรำชวุฒำจำรย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) อดีตเจ้ำอำวำสวัดบูรพำรำม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
หลวงปู่ท่ำนเป็นพระนักปฏิบัติกัมมัฏฐำน ที่ยึดหลักกำรเจริญจิตภำวนำโดยมีหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตเป็น
แบบอย่ำง ค ำสอนของหลวงปู่โดยมำกจะเน้นกำรเฝ้ำดูจิต สังเกตอำกำรของจิต โดยปกติค ำสอน
ธรรมะของหลวงปู่ นั้นเป็นแบบ  “ปร  ิศนำธรรม   ”มิใช่เป็นกำรบรรยำยธรรม ฉะนั้นค ำสอนของท่ำนจึง

สั้น เข้ำใจง่ำย เมื่อผู้ใดปฏิบัติธรรมเขำย่อมเข้ำใจอำกำรของจิตที่เกิดขึ้นนั้นว่ำมีมำกมำยหลำยอย่ำง 
หลวงปู่ท่ำนใช้ค ำว่ำ “พิติของจิต ”  แทนกิริยำทั้งหลำยเหล่ำนั้น ค ำว่ำ  “ดูจิต อย่ำงส่งจิตออกนอก 

ท ำญำณใญ้เญ็นจิต ”มีควำมหมำยครอบคลุมทั้งหมดตลอดองค์ภำวนำ 
หลวงปู่ดุลย์ได้ปฏิบัติกัมมัฏฐำนจนรู้ดีแล้วว่ำอะไรคือกิเลส อะไรคือจิต มีข้อควำมหนึ่งที่หลวงปู่

ดุลย์กล่ำวขณะที่ได้พบกับพระอำจำรย์มั่นหลังจำกท่ีหลวงปู่เดินทำงธุดงค์ปลีกวิเวกไปยังที่ต่ำงๆ ควำม
ว่ำ “เดี๋ยวนี้ กระผมเข้ำใจแล้ว กระผมท ำควำมรู้จักกับกิเลสของกระผมดีแล้ว คือถ้ำรวมกันทั้ง
หมดแล้วแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 กระผมนั้นละได้ ส่วนที่ 2 กระผมละได้ครึ่งหนึ่ง ส่วนที่ 3และส่วน
ที่ 4 กระผมยังละไม่ได้”91 ได้ยินดังนั้นหลวงปู่มั่นก็กล่ำวค ำสรรเสริญชมและแนะน ำต่อไปว่ำ“สพฺเพ 
สงฺขำรำ สพฺพสญฺญำอนตฺตำ  ”92  หลังจำกที่ได้รับค ำแนะน ำหลวงปู่ดุลย์จึงได้ปลีกตัวไปบ ำเพ็ญจิต
พร้อมทั้งพิจำรณำคติธรรมที่ได้มำ ในเวลำต่อมำก็เกิดควำมสว่ำงไสวในใจชัดว่ำ เม่ือสังขำรขันธ์ดับได้
แล้ว ควำมเป็นตัวตนจักมีไม่ได้ เพรำะไม่ได้เข้ำไปเพื่อปรุงแต่ง ครั้นเม่ือควำมปรุงแต่งขำดไป 
ควำมทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร และจับใจควำมอริยสัจจแห่งจิตได้ว่ำ  

1. จิตที่ส่งออกนอก เพ่ือรับสนองอำรมณ์ท้ังสิ้นเป็นสมุทัย 
                                                           

91 พระรำชวุฒำจำรย์(หลวงปู่ดุลย์อตุโล). พระรำชวุฒำจำรย์(หลวงปู่ดุลย์อตุโล) 
กรุงเทพฯ ชมรมพุทธศำสตร์กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, 2531. 120-121.  

92 เรื่องเดียวกัน, 24-25  

http://www.kammatan.com/board/index.php?action=profile;u=1
http://www.kammatan.com/board/index.php?topic=1715.msg7626#msg7626
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2. ผลอันเกิดจำกจิตที่ส่งออกนอกแล้วหวั่นไหว เป็นทุกข์ 
3. จิตเห็นจิตอย่ำงแจ่มแจ้ง เป็นมรรค 
4. ผลอันเกิดจำกจิตเห็นจิตอย่ำงแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ93 
เมื่อท ำควำมเข้ำใจในอริยสัจจทั้ง 4  ดังนี้แล้ว จึงพิจำรณำท ำควำมเข้ำใจในปฏิจจสมุปบำทต่อ 

และในที่สุดก็รู้แจ้งในธรรมคือ ปฏิจจสมุปบำท  ตลอดสำยในแว็ปเดียวเท่ำนั้นว่ำ สังขำรทั้งหลำยเกิด
จำกควำมคิดปรุง เมื่อละสังขำรได้ ควำมทุกข์ก็ดับหมดตลอดสำย ปฏิจจสมุปบำทก็ขำดเพียงเท่ำ
นั้นเอง94 

จิตเป็นเหมือนกับควำมว่ำง ซึ่งภำยในนั้นย่อมไม่มีควำมสับสน และควำมไม่ดีต่ำงๆ ดังจะเห็นได้ 
ในเมื่อดวงอำทิตย์ผ่ำนไปในที่ว่ำงนั้น ย่อมส่องแสงไปได้ทั้งสี่มุมโลก เพรำะว่ำเมื่อดวงอำทิตย์ขึ้น ย่อม
ให้ควำมสว่ำงทั่วพื้นโลก ควำมว่ำงที่แท้จริงนั้น มันก็ไม่ได้สว่ำงขึ้น และเมื่อดวงอำทิตย์ตก ควำมว่ำงก็
ไม่ได้มืดลง ปรำกฏกำรณ์ของควำมสว่ำง และควำมมืดย่อมสับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แต่ธรรมชำติของ
ควำมว่ำงนั้น ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเอง จิตของพุทธะและของสัตว์โลกทั้งหลำยก็เป็นเช่นนั้น95 

ดังนั้น จิตว่ำง แท้จริงแล้วจิตนั้นไม่มีรูปร่ำง มันรวมอยู่กับควำมว่ำง ในควำมว่ำงนั้นไม่มีขอบเขต 
ไม่มีประมำณ ซึมซำบอยู่ในทุกๆ สิ่ง และจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกัน เมื่อจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกัน และ
เป็นควำมว่ำงก็ย่อมไม่มีอะไรที่จะให้อะไร หรือใครให้รู้ถึง ไม่มีควำมเป็นอะไรจะไปรู้สภำวะของอะไร 
ไม่มีสภำวะของใครจะไปรู้ควำมมีควำมเป็นของอะไร96 เป็นควำมหมำยเดียวกับกำรเข้ำสู่มหำสุญญตำ
นั่นเอง 

กำรเข้ำสู่มญำสุญญตำโดยญลวงปู่ดุลย์ 

ขั้นตอนในจิตส่วนใน (ในจตุตถฌำน) 
“เมื่อพระองค์ดับสังขำรขันธ์ หรือสังขำรธรรมใหญ่สุดท้ำยที่มีทั้งสิ้นแล้ว ก็มำดับเวทนำขันธ์

อันเป็นจิตขันธ์ หรือนำมขันธ์ในจิตส่วนในคือ ภวังคจิต97 เสียก่อน แล้วจึงได้ออกจำกจตุตถฌำน 

                                                           
93 พระรำชวุฒำจำรย์(หลวงปู่ดุลย์อตุโล). พระรำชวุฒำจำรย์(ญลวงปู่ดุลย์อตุโล) 

(กรุงเทพฯ ชมรมพุทธศำสตร์กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, 2531).  30  
94 พระรำชวุฒำจำรย์(หลวงปู่ดุลย์อตุโล), พระรำชวุฒำจำรย์(หลวงปู่ดุลย์อตุโล) 

(กรุงเทพฯ ชมรมพุทธศำสตร์กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, 2531).  25  
95 Ibid.  106-107  
96 Ibid.  94  
97 ภวังคจิต จิตที่เป็นองค์แห่งภพ, 

       ตำมหลักอภิธรรมว่ำ จิตที่เป็นพ้ืนอยู่ระหว่ำงปฏิสนธิและจุติ คือ ตั้งแต่เกิดจนถึงตำย ในเวลำที่
มิได้เสวยอำรมณ์ทำงทวำรทั้ง 6 มีจักขุทวำรเป็นต้น แต่เมื่อใดมีกำรรับรู้อำรมณ์ เช่น เกิดกำรเห็น กำร
ได้ยิน เป็นต้น ก็เกิดเป็นวิถีจิตแทนภวังคจิต เมื่อวิถีจิตดับหมดไป ก็เกิดเป็นภวังคจิตขึ้นอย่ำงเดิม 
ภวังคจิต นี้ คือมโน ที่เป็นอำยตนะท่ี 6 หรือมโนทวำร อันเป็นวิบำก เป็นอัพยำกอต ซึ่งเป็นจิตตำม
สภำพ หรือตำมปกติของมัน ยังไม่ข้ึนสู่วิถีรับรู้อำรมณ์ (เป็นเพียงมโน ยังไม่เป็นมโนวิญญำณ) 
       พุทธพจน์ว่ำ “จิตนี้ประภัสสร (ผุดผ่อง ผ่องใส บริสุทธิ์) แต่เศร้ำหมองเพรำะอุปกิเลสที่จรมำ” มี
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พร้อมกับมำดับ จิตขันธ์98 หรือนำมขันธ์สุดท้ำยจริงๆ ที่ตรงนี้พระองค์ไม่ได้เจ้ำสู่พระนิพพำนในฌำน
สมำบัติอะไรที่ไหนหรอก” “เมื่อพระองค์ออกจำกจตุตถฌำนแล้ว จิตขันธ์หรือนำมขันธ์ก็ดับพร้อม ไม่
มีอะไรเหลือนั่นคือพระองค์ดับเวทนำขันธ์ในภำวะจิตตื่น หรือวิถีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ครบพร้อม
ทั้งสติสัมปชัญญะ ไม่ถูกภำวะอ่ืนใดมำครอบง ำอ ำพรำงให้หลงใหลใดๆ ทั้งสิ้น เป็นภำวะแห่งตนเอง
อย่ำงบริบูรณ์ ภำวะอันนั้นจะเรียกว่ำ มญำสุญญตำ หรือ จักรวำลเดิม หรือว่ำเรียก พระนิพพำน 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้ เรำปฏิบัติมำก็เพ่ือถึงภำวะอันนี้”99 

จำกกระบวนกำรดับขันธ์ของพระพุทธเจ้ำข้ำงต้นนี้ แสดงให้เห็นประกำรหนึ่งว่ำพระองค์ใช้
วิธีกำรดับอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยๆ ดับและทรงรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลำ 

เมื่อสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระองค์ทรงสร้ำงชีวิตพระพุทธศำสนำให้ก่อเกิดเป็นชีวิต
อย่ำงบริบูรณ์ดังพระประสงค์แล้ว พระพุทธองค์จึงได้ทรงละวิภวตัณหำนั้น เสด็จสู่อนุปำทิเสสนิพพำน 
คือเป็นผู้หมดสิ้นทุกปัญหำ เป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะกำรแห่งอนุปำทิเสสนิพพำนของพระพุทธองค์ ก็
คือ ล ำดับแรกก็เจริญฌำน นิ่งสนิท เข้ำไปจนถึงสัญญำเวทยิตนิโรธ หมำยควำมว่ำ เข้ำไปดับลึกสุดอยู่
เหนือ “อรูปฌำน”   

ในวำระแรกนั้น พระองค์ยังไม่ได้ดับขันธ์ต่ำงๆ ให้สิ้นสนิทเป็นเด็ดขำดแต่อย่ำงใด ยังเพียงเข้ำ
ไปเพ่ือทรงกระบวนกำรแห่งกำรสู่นิพพำนหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ำยแห่งชีวิต พูดง่ำยๆ ก็คือ สู่สิ่งที่
พระองค์ได้ทรงสร้ำงได้ทรงพำกเพียรก่อเป็นทำงเป็นแบบอย่ำงไว้เป็นครั้งสุดท้ำยเสียหน่อย ซึ่งเรียกได้
ว่ำสิ่งอันเกิดจำกที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับธุลีทุกข์ อันเป็นธุลีทุกข์ที่มวลมนุษย์ธรรมดำเป็นผู้มีจิตหยำบ
เกินกว่ำจะสัมผัสว่ำมันเป็นทุกข์  

นี่แหละ กระบวนกำรกระท ำจิตตน ให้ถึงซ่ึงสัญญำเวทยิตนิโรธ100นั้น เป็นกระบวนกำรที่พระ
อนุตตรสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระผู้เป็นยอดแห่งศำสดำในโลกเท่ำนั้น ที่ทรงค้นพบ ทรงน ำมำตีแผ่เผย 
แจ้งออกสู่สัตว์โลกให้พึงปฏิบัติตำม เมื่อส่งสิ่งซึ่งสุดท้ำยนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมำสู่ภำวะต้น คือปฐมฌำน 
แล้วจึงตัดสินพระทัยสุดท้ำยเสด็จดับขันธ์ต่ำงๆ ไปทีละขันธ์ วิญญำณขันธ์แห่งชีวิตและร่ำงกำยนั้ นได้
ดับไปเสียตั้งแต่ก่อนจะเข้ำสู่ปฐมฌำนนำนแล้ว เพรำะต้องดับสังขำรขันธ์หรือสังขำรธรรมชั้นแรก
เสียก่อน วิญญำณขันธ์จึงได้ดับ ดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญำณขันธ์ที่หยำบนั้น 

พระองค์เริ่มดับสังขำรขันธ์หรือสังขำรธรรมชั้นในสุดอีกทีอันจะส่งผลต่อให้อันจะส่ งผลให้ก่อ
วิภวตัณหำได้ชั้นหนึ่งเสียก่อน แล้วจึงได้เลื่อนเข้ำสู่ทุติยฌำน แล้วจึงดับสัญญำขันธ์เลื่อนเข้ำสู่ตติย
ฌำน เมื่อพระองค์ดับสังขำรขันธ์หรือสังขำรธรรมชั้นในสุดอีกทีก็เป็นอันเลื่อนเข้ำสู่จตุตถฌำน คงมีแต่
                                                                                                                                                                      

ควำมหมำยว่ำ จิตนี้โดยธรรมชำติของมันเอง มิใช่เป็นสภำวะที่แปดเปื้อนสกปรก หรือมีสิ่งเศร้ำหมอง
เจือปนอยู่ แต่สภำพเศร้ำหมองนั้นเป็นของแปลกปลอมเข้ำมำ ฉะนั้น กำรช ำระจิตให้สะอำดหมดจดจึง
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้; จิตที่ประภัสสรนี้ พระอรรถกถำจำรย์อธิบำยว่ำ ได้แก่ภวังคจิต 

98 หลวงปู่ดุลย์ใช้ค ำว่ำ จิตขันธ์ หรือนำมขันธ์ หมำยถึงขันธ์ที่เป็นฝ่ำยนำมธรรม มี 4 คือ 
เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ 

99 เรื่องเดียวกัน,  74  
100 สัญญำเวทยิตนิโรธ กำรดับสัญญำและเวทนำ เป็นสมำบัติ เรียกเต็มว่ำ สัญญำ

เวทยิตนิโรธสมำบัติ เรียกสั้นๆ ว่ำ นิโรธสมำบัติ 
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เวทนำขันธ์สุดท้ำยแห่งชีวิต นั่นแหละคือลักษณะกำรแข่งขันสุดท้ำยของกำรจะดับสิ้นไม่เหลือ เมื่อ
พระองค์ดับสังขำรขันธ์หรือสังขำรสังขำรธรรมใหญ่สุดท้ำยที่มีทั้งสิ้นแล้ว แล้วก็มำดับเวทนำขันธ์อัน
เป็นจิตขันธ์หรือนำมขันธ์ ที่ในจิตส่วนในคือภวังคจิตเสียก่อนแล้วจึงได้ออกจำกจตุตถฌำนพร้อมกับมำ
ดับจิตขันธ์หรือนำมขันธ์สุดท้ำยจริงๆ ของพระองค์เสียลงเพียงนั้น นี้พระองค์เข้ำสู่พระนิพพำนอย่ำง
จริงๆ อยู่ตรงนี้พระองค์ไม่ได้เข้ำสู่นิพพำนในฌำนสมำบัติอะไรที่ไหนดอก เมื่อพระองค์ออกจำก จตุถ
ถฌำนแล้ว จิตขันธ์หรือนำมขันธ์ก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือ นั่นคือพระองค์ดับเวทนำขันธ์ในภำวะจิต
ตื่นหรือวิถีจิตปกติของมนุษย์ครบพร้อมทำงสติและสัมปชัญญะไม่ถูกภำวะอ่ืนใดที่มำครอบง ำอ ำพรำง
ให้หลงใหลใดๆ ทั้งสิ้นเป็นภำวะแห่งตนเองอย่ำงสมบูรณ์ เมื่อเวทนำขันธ์สุดท้ำยแท้ๆ จริงๆ ได้ถูก
ท ำลำยลงอย่ำงสนิท จึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นแล้วซึ่งสังขำรธรรมและหมดเชื้อติดขัดหรือนำมขันธ์ทั้ ง
ปวงใดๆ ในพระองค์ท่ำนไม่มีเหลือ คงทิ้งแต่รูปขันธ์อันจะมีชีวิตนั้นไม่ได้แน่เพรำะรูปไม่ใช่ชีวิตหำกสิ้น
น้ ำเสียแล้วก็คือแท่งคือก้อนวัตถุหนึ่งเท่ำนั้นเองนั่นแหละคือล ำดับฌำนที่พระอนุรุทธเถระเจ้ำได้น ำ
ชำญจิตเข้ำไปดูเป็นวิธีดับโดยแท้ดับโดยจริงโดยพระองค์เป็นผู้รับเองเสียด้วย101 

 

 
ภำพที่ 16 แผนภำพแสดงกำรเข้ำสู่สุญญตำของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล 
 

สรุปสุญญตำธรรมโดยญลวงปู่ดุลย์ อตุโล 
หลวงปู่ดุลย์อธิบำยกำรเข้ำสู่มหำสุญญตำของพระพุทธองค์โดยละเอียดที่ละขั้นตอนในทุก

ขณะที่เข้ำฌำนว่ำมีกำรเกิด-ดับของอะไรบ้ำง โดยก่อนที่พระพุทธองค์จะเข้ำสู่พระนิพพำน ได้เข้ำสู่
ฌำนที่เหนืออรูปฌำนเสียอีก เพ่ือดับทุกข์ที่ละเอียดเกินกว่ำมนุษย์ทั่วไปจะสัมผัสได้ จำกนั้นจึงถอย
กลับสู่สภำวะต้น คือปฐมฌำน แล้วจึงค่อยๆ ดับทีละขันธ์ ขณะนี้ร่ำงกำยของพระองค์เสมือนก้อนหิน 
ไม่ทุกข์ร้อน ไม่มีควำมรู้สึกต่ออะไรที่มำกระทบ จำกนั้นพระองค์ก็ค่อยๆ ดับขันธ์ชั้นในมำเรื่อย เลื่อน
จำกปฐมฌำน ไปทุติยฌำน ตติยฌำน จตุตถฌำน เหลือสิ่งเดียวคือเวทนำขันธ์เพรำะร่ำงกำยยังอยู่ชีวิต
ยังอยู่ พระองค์จึงดับนำมขันธ์ในส่วนที่ลึกที่สุดคือ ในภวังคจิต แล้วจึงออกจำกจตุตถฌำน ท ำให้
เวทนำขันธ์ดับสิ้น ไม่เหลืออะไร นั่นคือพระองค์ได้ดับเวทนำขันธ์ในขณะที่จิตตื่น รู้สึกอยู่ทุกขณะ เป็น
สภำวะแห่งตนเองที่สมบูรณ์ไม่มีภำวะใดครอบง ำ หรือเรียกว่ำ พระนิพพำน 

 
 

                                                           
101 พระรำชวุฒำจำรย์(หลวงปู่ดุลย์อตุโล). พระรำชวุฒำจำรย์(ญลวงปู่ดุลย์อตุโล) 

(กรุงเทพฯ ชมรมพุทธศำสตร์กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, 2531). 



  44 

 
 
 

2.5.6 สุญญตำธรรมโดยสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมญำสังฆปริณำยก  
 

 
 

ภำพที่ 17 สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ที่มำ: (มูลนิธิวิกิมีเดีย, 2561)มูลนิธิวิกิมีเดีย, สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช (เจริญ สุว
ฑฺฒโน), 8 กันยำน2560,  https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระญำณสังวร_สมเด็จ
พระสังฆรำช_(เจริญ_สุวฑฺฒโน). 
 

สมเด็จพระญำณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก วัดบวร
นิเวศวิหำร กรุงเทพฯ มีชื่อเดิมว่ำ เจริญ คชวัตร เกิดท่ีต ำบลบ้ำนเหนือ อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี  

บรรพชำเป็นสำมเณรเมื่อปี พ.ศ. 2469 ณ วัดเทวสังฆำรำม อ ำเมืองเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. 2476 ญัตติเป็นพระธรรมยุตนิกำยเมื่อปี พ.ศ. 2476 ณ วัดบวร
นิเวศวิหำร ต่อมำได้รับพระรำชทำนสถำปนำเป็น สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ 

สมเด็จพระญำณสังวร ได้ทรงอธิบำยหลักธรรมว่ำด้วยเรื่องสุญญตำธรรม ในควำมเข้ำใจของ
ท่ำนเองจำกกำรศึกษำพระธรรมและกำรปฏิบัติ โดยให้ควำมส ำคัญของค ำว่ำ สุญญตำ ว่ำ... “อันควำม
หลุดพ้นเมื่อใช้ศัพท์แสงก็เรียกว่ำ วิมุติ หรือเรียกว่ำ นิพพำน อันควำมสงบก็เรียกว่ำ สันติ หรือ สมถะ 
อันควำมว่ำงก็เรียกว่ำ สุญญตำ เพรำะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะในพุทธศำสนำ เมื่อรู้จักผลเหล่ำนี้แม้เพียง
เล็กน้อย คือรู้จักควำมว่ำง รู้จักควำมสงบ รู้จักควำมหลุดพ้น แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะท ำให้เข้ำใจพุทธ
ศำสนำได้ดีขึ้น ได้รู้จักพระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยนี้ ได้ดีขึ้น ได้ถูกต้อง
ขึ้น”102 จำกนั้นได้ขยำยควำมถึงควำมว่ำง โดยมีเนื้อหำดังนี้ 

                                                           
102 สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก, "ควำมว่ำง คัด

จำกเทปธรรมอบรมจิต," ประตูสู่ธรรม(Dharma-Gateway), http://www.dharma-
gateway.com/monk/preach/somdej/sd-051.htm. 
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สุญญตำ ดังจะยกขึ้นมำกล่ำวสักค ำหนึ่ง คือค ำว่ำควำมว่ำง หรือเรียกตำมศัพท์ว่ำ สุญญตา ที่
แปลว่ำควำมว่ำง อันควำมว่ำงนั้นก็เป็นค ำที่พูดกันอยู่ และก็พูดกันทั้งในด้ำนที่ดี และทั้งในด้ำนที่ไม่ดี 
ว่ำถึงในด้ำนที่ไม่ดีก็ดังค ำว่ำ ว่ำงกำรว่ำงงำน ไม่มีอะไรท ำ อยู่ว่ำงๆ ก็ท ำให้ขำดประโยชน์ที่จะพึงได้ 
และท ำให้จิตใจกลัดกลุ้ม ดังเช่นเมื่อเคยท ำกำรท ำงำนต่ำงๆ อยู่เป็นประจ ำ เมื่อมำว่ำงงำน ไม่ท ำอะไร 
เป็นเหมือนอยู่เฉยๆ ก็ท ำให้กลัดกลุ้ม และส ำหรับผู้ที่ต้องกำรประโยชน์จำกกำรงำน เมื่อว่ำงงำนก็
แปลว่ำขำดประโยชน์ ก็ท ำให้เกิดควำมขัดข้องต่ำงๆ ในกำรด ำรงชีวิต เหล่ำนี้เป็นควำมว่ำงที่ใช้ในทำง
ที่ว่ำไม่ดี แต่อีกอย่ำงหนึ่งควำมว่ำงที่ใช้ในทำงดี ก็คือควำมที่ว่ำงโดยที่ได้พักผ่อน เมื่อต้องกำรควำม
พักผ่อน และเม่ือได้โอกำสซึ่งเป็นควำมว่ำง ได้พักผ่อน ก็ท ำให้บังเกิดควำมผำสุก 

ในทำงพุทธศำสนำนั้น พระพุทธเจ้ำตรัสสอนให้รู้จัก สุญญตา คือควำมว่ำง มุ่งถึงควำมว่ำง

กิเลส และว่ำงทุกข์ซึ่งเกิดจำกกิเลส ว่ำงบำปอกุศลทุจริต ก็เป็นกำรว่ำงจำกควำมทุกข์เพรำะเกิดจำก

บำปอกุศลทุจริต และในกำรปฏิบัติธรรมะนั้นต้องกำรผลคือควำมว่ำงกิเลส ว่ำงบำปอกุศลทุจริต 

และว่ำงจำกควำมทุกข์ที่เกิดเพรำะกิเลส และบำปอกุศลทุจริตต่ำงๆ เพรำะฉะนั้นจึงต้องเข้ำใจควำม

ว่ำง ดังที่กล่ำวมำนี้103 

ยิ่งไปกว่ำนี้ยังทรงอธิบำยเกี่ยวกับสุญญตำวิหำรธรรมที่พระผู้มีพระภำคตรัสไว้ว่ำ เรำก็คือพระ

ผู้มีพระภำคพุทธเจ้ำได้ประทับอยู่โดยมำกในบัดนี้ด้วยสุญญตำวิหำร อันแปลว่ำธรรมะเป็นเครื่องอยู่

คือสุญญตำควำมว่ำง104 แล้วพระองค์จึงค่อยๆ อธิบำยกำรเข้ำสู่สุญญตำวิหำรธรรมเป็นข้อๆ 

ตำมล ำดับขั้น ดังที่ได้เขียนอธิบำย ใน จูฬสุญญตาสูตร ว่าด้วยสุญญตา สูตรเล็ก ในข้ำงต้นไปแล้ว 

สมเด็จพระญำณสังวร ท่ำนได้อธิบำยอย่ำงที่พระผู้มีพระภำคได้ทรงอธิบำยไว้ด้วยภำษำที่เข้ำใจได้

ง่ำย และกระชับ ทรงแบ่งกำรเข้ำสู่สุญญตำเป็น 4 ช่วงคือ 

ช่วงท่ี 1 เป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะทำงสมำธิพึงถือเป็นหลักปฏิบัติได้ กล่ำวคือแม้จะอยู่ในบ้ำน 

อยู่ในหมู่มนุษย์ที่เป็นชำวบ้ำนด้วยกันก็สำมำรถท ำสมำธิได้ กล่ำวคือไม่ใส่ใจก ำหนดหมำยว่ำเป็น

บ้ำน ไม่ใส่ก ำหนดหมำยว่ำเป็นหมู่คน แต่ว่ำใส่ใจก ำหนดหมำยว่ำเป็นป่ำ เหมือนอย่ำงไม่มีบ้ำน 

เหมือนอย่ำงไม่มีผู้คน ป่ำนั้นก็เป็นสถำนที่ประกอบด้วยต้นไม้ภูเขำห้วยหนองคลองบึงที่ลุ่มที่ดอน 

ตลอดจนถึงสัตว์ป่ำทั้งหลำย ไม่มีบ้ำนไม่มีผู้คน ใส่ใจก ำหนดลงว่ำเป็นป่ำดั่งนี้ ก็เป็นอันว่ำได้ปฏิบัติ

หยั่งจิตลงไปสู่สุญญตำคือควำมว่ำงขั้นแรก และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็สำมำรถท ำจิตให้สงบได้เหมือนอยู่ใน

ป่ำ ก็เป็นสุญญตำคือควำมว่ำง เพรำะว่ำงจำกควำมก ำหนดหมำยว่ำเป็นบ้ำน ว่ำเป็นหมู่คนนั้นเอง 

เป็นสุญญตำในข้อนี้ 
                                                           

103 Ibid. 
104 "พระสูตรที่ว่ำด้วยสุญญตำ ๑," ประตู่สู่ธรรม (Dharma-Gateway), 

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-001.htm. 10 ธันวำคม 2560. 
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ช่วงที่ 2 นี้ได้ตรัสสอนให้ก ำหนดท ำสุญญตำคือควำมว่ำงที่สูงขึ้นมำอีกชั้นหนึ่ง สูงขึ้นมำจำก

ป่ำมำเป็นก ำหนดว่ำเป็นแผ่นดินที่เรียบรำบไปตลอดทั้งหมด เหมือนอย่ำงหนังหน้ำกลองดังกล่ำวนั้น 

เมื่อเป็นดั่งนี้จิตก็ย่อมจะได้ควำมสงบเป็นสมำธิขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง แม้ในข้อนี้ก็ย่อมเป็นข้อที่ผู้ต้องกำร

ปฏิบัติสมำธิพึงเห็นว่ำปฏิบัติได้ในที่ทุกสถำนเช่นเดียวกัน และเมื่อได้หัดปฏิบัติใส่ใจก ำหนดให้ได้ว่ำ

เป็นป่ำซึ่งเป็นข้อที่ 1 นั้นแล้ว ก็ให้มำใส่ใจก ำหนดให้เห็นว่ำเป็นแผ่นดินที่รำบเรียบไปตลอดทั้งหมด

ต่อไป 

และในข้อนี้ก็ควรที่จะท ำควำมเข้ำใจเพ่ิมเติมอีกว่ำ ข้อแรกควำมตั้งใจก ำหนดว่ำเป็นป่ำ ไม่มี

บ้ำนไม่มีผู้คนนั้น ย่อมรวมถึงไม่มีรูป ไม่มีเสียง ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีโผฏฐัพพะ อันเป็นกำมคือกำม

คุณ หรือวัตถุกำม คือเป็นสิ่งที่รักใคร่ปรำรถนำพอใจทั้งหลำย เพรำะว่ำกำมหรือกำมคุณ หรือวัตถุ

กำมทั้งปวงนี้ ย่อมรวมอยู่ในค ำว่ำบ้ำน รวมอยู่ในค ำว่ำผู้คน105 ฉะนั้นจิตจึงไม่มีควำมยินดียินร้ำย

ใดๆ ทั้งปวง ให้เห็นเป็นป่ำให้ได้ เท่ำนี้จิตก็รวมเป็นสมำธิ ก ำหนดให้เห็นธรรมชำติธรรมดำ 

เพรำะฉะนั้นแม้กำรปฏิบัติในสติปัฏฐำน ประกอบด้วย กำย เวทนำ จิต ธรรม ว่ำเป็นกำยเป็นเวทนำ

เป็นจิตเป็นธรรมนั้น คือก ำหนดให้เห็นว่ำเป็นธรรมชำติธรรมดำ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำ ถ้ำยัง

เห็นว่ำเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำอยู่ ก็ไม่เป็นกำย ไม่เป็นเวทนำ ไม่เป็นจิต ไม่เป็นธรรม ยังไม่เป็น

อำรมณ์ของสติปัฏฐำน เพรำะว่ำยังเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำ ยังเป็นตัวเรำเป็นของเรำ เป็นตัวเขำ

เป็นของเขำ  

เพรำะฉะนั้นถ้ำหำกว่ำกำรพิจำรณำ กำย เวทนำ จิต ธรรม ข้อใดข้อหนึ่งก็ตำม มองเห็นเป็น

ตัวเรำเป็นของเรำ เป็นตัวเขำเป็นของเขำ เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำ ก็เท่ำกับว่ำเป็นบ้ำนเป็นหมู่

คน ยังเป็นกำม เป็นกำมคุณ เป็นวัตถุกำม ต่อเมื่อมำมองเห็นว่ำเป็นสักแต่ว่ำกำย เป็นสักแต่ว่ำเป็น

เวทนำ เป็นสักแต่ว่ำเป็นจิต เป็นสักแต่ว่ำเป็นธรรม เป็นธรรมชำติธรรมดำที่ปรำกฏที่ประกอบกัน 

ดั่งนี้ ก็คือว่ำ เท่ำกับว่ำก ำหนดใส่ใจเห็นว่ำเป็นป่ำ ป่ำกำย ป่ำเวทนำ ป่ำจิต ป่ำธรรม เหมือนอย่ำง

เป็นป่ำต้นไม้ชนิดนั้น ชนิดนี้ ชนิดโน้น เป็นภูเขำเป็นห้วยหนองคลองบึง ที่ลุ่มที่ดอนเป็นต้น ไม่มำ

เป็นที่ตั้งของสัตว์บุคคล หรือตัวเรำของเรำ106   

จำกขั้นแรกเมื่อตั้งใจก ำหนดว่ำเป็นป่ำ แม้จะได้สุญญตำคือควำมว่ำง ว่ำงจำกควำมก ำหนด

หมำยว่ำเป็นบ้ำน ว่ำเป็นผู้คน แต่ก็ยังมีไม่ว่ำงอยู่คือยังมีป่ำ และเมื่อไม่ก ำหนดหมำยว่ำเป็นป่ำ 

ก ำหนดหมำยว่ำ ปฐวี 

                                                           
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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ปฐวี เป็นแผ่นดินที่รำบเรียบไปเป็นหน้ำกลอง ก็ได้สุญญตำคือควำมว่ำงจำกควำมก ำหนด

หมำยว่ำเป็นป่ำ ว่ำงจำกป่ำ แต่ก็มำเหลือไม่ว่ำงอยู่ คือเหลือเป็นแผ่นดินที่รำบเรียบเป็นหน้ำกลอง

นั้น 

ช่วงที ่3 ให้ก ำหนดไม่มีดิน ไม่มีน้ ำ ไม่มีไฟ ไม่มีลมทั้งหมด ควำมใส่ใจก ำหนดลงไปว่ำอำกำศ

คือช่องว่ำงดั่งนี้ ย่อมจะท ำให้จิตสงบตั้งมั่น ละเอียดขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือว่ำงไปทั้งหมด... ฉะนั้น เมื่อได้

หัดก ำหนดให้ละเอียดขึ้นโดยล ำดับ มำก ำหนดว่ำเป็นป่ำ มำก ำหนดว่ำเป็นแผ่นดิน จึงเพ่ือที่จะให้

ควำมก ำหนดของจิตนี้ ห่ำงไกลจำกวัตถุซึ่งเป็นเครื่องดึงไปสู่นิวรณ์ คือกำมและอกุศลธรรมทั้งหลำย 

ให้ห่ำงไกลยิ่งขึ้น จึงได้ตรัสสอนให้ไม่ก ำหนดว่ำเป็นแผ่นดิน มำก ำหนดว่ำเป็นอำกำศคือเป็นช่องว่ำง 

ว่ำงไปทั้งหมดไม่มีที่สุด ไม่มีแผ่นดิน ไม่มีป่ำ เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้สุญญตำคือควำมว่ำง ว่ำงจำกป่ำ ว่ำง

จำกแผ่นดิน แต่ว่ำก็ยังมีควำมไม่ว่ำงคือยังมีอำกำศนั้นเอง ช่องว่ำงไม่มีที่สุดนั้นเองยังเป็น อสุญญตำ 

คือเป็นควำมไม่ว่ำงอยู่ 

ช่วงที่ 4 ให้ไม่ใส่ใจก ำหนดว่ำเป็นป่ำ ไม่ใส่ใจก ำหนดว่ำเป็นแผ่นดิน ไม่ใส่ใจก ำหนดว่ำเป็น

อำกำศคือเป็นช่องว่ำง ว่ำงไม่มีที่สุด ว่ำงไปหมด มำใส่ใจก ำหนดว่ำวิญญำณไม่มีที่สุด 

อันวิญญำณนั้นกล่ำวเข้ำใจง่ำยๆ ก็คือตัวรู้ หรือควำมรู้ วิญญำณที่ตรัสแสดงไว้ในที่ต่ำงๆ เช่น

วิญญำณในธำตุ 6 ได้แก่ธำตุรู้ วิญญำณธำตุ ธำตุรู้ วิญญำณในขันธ์ 5 ได้แก่รู้เห็น รู้ได้ยิน เป็นต้น  ใน

เมื่ออำยตนะภำยใน อำยตนะภำยนอก มีตำกับรูป หูกับเสียง เป็นต้นมำประจวบกัน ก็เห็น ก็ได้ยิน 

อันกำรเห็นกำรได้ยินนั้นก็คือตัวควำมรู้อย่ำงหนึ่งนั้นเอง เห็นก็คือรู้เห็น ได้ยินก็คือรู้ได้ยิน 

เป็นควำมรู้ของวิญญำณธำตุ คือธำตุรู้ ที่รู้ทำงอำยตนะ เพรำะฉะนั้นในที่นี้วิญญำณจึงหมำยถึงตัววิ

ญำณธำตุ คือธำตุรู้ นั้นเองก็ได้ หมำยถึงควำมรู้ของวิญญำณธำตุคือธำตุรู้นั้น ซึ่งรู้ทำงอำยตนะ อันมี

ลักษณะเป็นเห็นเป็นได้ยิน ดังกล่ำวเป็นต้นนั้นก็ได้ แต่เพ่ือให้รวบรัดก็แสดงว่ำ ควำมรู้ หรือตัวรู้ 

ควำมรู้หรือตัวรู้ไม่มีที่สุด107 

แม้จะรับรู้ได้ว่ำอำกำศภำยนอกนั้นว่ำง แต่ยังมีไม่ว่ำงอย่ำงหนึ่งคือ ตัวรู้ ที่ยังมีตัวตนอยู่ 

ก ำหนดไปอีกว่ำแม้ตัวรู้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับอำกำศ เพรำะฉะนั้นควำมใส่ใจจึงน้อมมำถึง ตัวรู้ 

                                                           
107 "พระสูตรที่ว่ำด้วยสุญญตำ ๒," ประตูสู่ธรรม (Dharma-Gateway), 

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-002.htm. 10 ธันวำคม 2560. 
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หรือธำตุรู้ ควำมรู้ที่เป็นภำยใน ว่ำไม่มีที่สุด ดั่งนี้ก็เป็นสมำธิจิตอันประกอบด้วยญำณคือควำมหยั่งรู้ 

หรือปัญญำซึ่งเป็นตัวรอบรู้ที่สูงขึ้นมำอีกข้ันหนึ่ง108  

เมื่อก ำหนดได้ดั่งนี้ ก็เป็นอันว่ำได้สุญญตำคือควำมว่ำง ว่ำงจำกบ้ำน ผู้คน ว่ำงจำกป่ำ ว่ำง

จำกแผ่นดิน ว่ำงจำกอำกำศไม่มีที่สุด แต่ว่ำก็ยังมีควำมไม่ว่ำง คือตัววิญญำณ คือตัวรู้หรือธำตุรู้

นั้นเอง แต่ว่ำก็ยังมีไม่ว่ำงอยู่ท่ีว่ำอำรมณ์ท่ีว่ำน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั้น เพรำะฉะนั้นพระพุทธเจ้ำจึง

ได้ตรัสสอน ให้ไม่ก ำหนดอำรมณ์ว่ำน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั้น มำตั้งท ำควำมสงบอยู่ในภำยใน ไม่

ต้องก ำหนดว่ำน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี เพรำะควำมก ำหนดว่ำน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั้น ก็ยังเป็นตัว

อำรมณ์ที่ก ำหนด เพรำะฉะนั้นจึงไม่ก ำหนดอำรมณ์ว่ำน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั้น มำก ำหนดตั้งสงบ

อยู่ในภำยใน ควำมสงบที่ตั้งอยู่ในภำยในนี้ก็ละเอียดประณีต ไม่มีอำรมณ์ว่ำรูป ไม่มีอำรมณ์ว่ำเสียง 

ไม่มีอำรมณ์ว่ำกลิ่น ไม่มีอำรมณ์ว่ำรส ไม่มีอำรมณ์ว่ำโผฏฐัพพะสิ่งที่กำยถูกต้อง และยังมีธรรมำรมณ์ 

อำรมณ์คือธรรมะเป็นที่ตั้งอยู่เป็นอย่ำงละเอียด ไม่ใช่รูป ไม่ใช่เสียง ไม่ใช่กลิ่น ไม่ใช่รส ไม่ใช่

โผฏฐัพพะ เพรำะฉะนั้นอำกำรของจิตที่เป็นสัญญำคือควำมก ำหนดหมำย จึงสงบลงไปเป็นส่วนมำก

ไม่มี รูปสัญญำ ควำมก ำหนดหมำยว่ำเป็นรูป สัทสัญญำ ควำมก ำหนดหมำยว่ำเป็นเสียง ฆำนสัญญำ 

ควำมก ำหนดหมำยว่ำเป็นกลิ่น รสสัญญำ ควำมก ำหนดหมำยว่ำเป็นรส โผฏฐัพพะสัญญำ ควำม

ก ำหนดหมำยว่ำเป็นโผฏฐัพพะสิ่งที่กำยถูกต้อง และตลอดจนถึง ธรรมสัญญำ ควำมก ำหนดหมำยว่ำ

เป็นธรรมำรมณ์ อย่ำงหยำบก็ไม่มี เป็นอย่ำงละเอียด ส ำหรับเป็นที่หมำยอยู่ ตั้งอยู่ในจิตใจ 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเรียกว่ำมีสัญญำก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญำก็ไม่ใช่ มีสัญญำก็ไม่ใช่ก็คือว่ำ ไม่มีรูป

สัญญำ สัทสัญญำเป็นต้น ไม่มีก็ไม่ใช่คือว่ำยังมีอยู่แต่ว่ำน้อย ละเอียดมำกเป็นธรรมสัญญำอย่ำง

ละเอียดที่ก ำหนดอยู่ เมื่อก ำหนดถึงขั้นที่ตรัสสอนไว้นี้ ก็เป็นอันว่ำได้สุญญตำคือควำมว่ำงมำโดย

ล ำดับ ว่ำงจำกบ้ำน ว่ำงจำกผู้คน ว่ำงจำกป่ำ ว่ำงจำกปฐวีแผ่นดิน ว่ำงจำกอำกำศ ว่ำงจำกวิญญำณ 

ว่ำงจำกอำรมณ์ท่ีว่ำน้อยหนึ่งนิดหนึ่ง มำตั้งสงบอยู่ในภำยใน เหมือนอย่ำงไม่มีสัญญำอะไร 

แต่ว่ำก็มีสัญญำ คือควำมที่ก ำหนดหมำยอยู่ดั่งนี้  อันเป็นตัวสัญญำควำมก ำหนดหมำย 

ก ำหนดหมำยอยู่ว่ำไม่มีอะไร ตั้งสงบอยู่ในภำยใน ก็เป็นควำมว่ำงที่ตรัสสอนอีกขัน้หนึ่ง 

เพรำะฉะนั้นตำมที่ตรัสสอนไว้นี้ เป็นกำรตรัสสอนให้ฝึกหัดปฏิบัติท ำสมำธิ พร้อมทั้งได้ปัญญำ

คือควำมรู้ไปด้วยกัน จิตก็ได้สมำธิที่เป็นตัวควำมสงบตั้งมั่น และได้ปัญญำที่เป็นตัวควำมรู้ และเมื่อ

ละเอียดยิ่งขึ้นสติก็ตื่นสว่ำงโพลงยิ่งขึ้น ปัญญำก็รู้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น จิตก็ตั้งมั่นสงบ และผ่องใสแจ่มใส

ยิ่งขึ้นไปโดยล ำดับ ปรำศจำกนิวรณ์ทั้งหลำย เป็นควำมสว่ำงโพลง เป็นควำมตื่น เป็นควำมผ่องใสใจ
                                                           

108 Ibid. 
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อยู่ภำยใน เป็นควำมตั้งมั่นสงบอยู่ในภำยใน ยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ก็ต้องอำศัยกำรปฏิบัติทำงสติปัฏฐำน 

กำยเวทนำจิตธรรมมำโดยล ำดับนั่นเอง109 

ก็ได้แสดงมำถึงที่ตรัสสอนให้ มนสิการ คือท ำใจก ำหนดในจิตอย่ำงละเอียด จนถึงปล่อย

อำรมณ์ทั้งหมดทั้งที่เป็น รูปำรมณ์ อำรมณ์ที่เป็นรูป หรือดังที่เรียกว่ำรูปฌำน รูปสมำบัติกับทั้ง  อรู

ปารมณ์ อำรมณ์ที่ไม่มีรูป ดังที่เรียกว่ำอรูปฌำน หรืออรูปสมำบัติ แต่ก็ไม่หมดทีเดียว ถึงไม่หมดก็

ละเอียดที่สุด เกือบจะหมด คือในข้อที่ว่ำมีสัญญำก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญำก็ไม่ใช่ คือมีสัญญำอยู่เหมือนกัน 

แต่ว่ำละเอียดมำก แม้เป็นสัญญำ คือควำมก ำหนดหมำยที่ละเอียดมำก จิตนี้ก็สว่ำงโพลง ตั้งมั่น มี

ควำมรู้อยู่เต็มที่ มีควำมเข้ำไปเพ่งอยู่เต็มที่ คือเข้ำไปเพ่งอยู่กับสิ่งที่ไม่มีนั้น แต่ว่ำอันที่จริงนั้นก็ยังมี

อยู่อีกหน่อยหนึ่ง ไม่ใช่ไม่มีไปทั้งหมด 

คล้ำยๆ กับว่ำ รู้สึกว่ำจะมีคนหลบอยู่ในห้องๆ หนึ่งก็เข้ำไปในห้องนั้น แล้วก็ค้นหำว่ำมีใครอยู่

ในห้องนั้น ซ่อนอยู่ที่ไหนบ้ำง ก็ไม่พบใครสักคนหนึ่ง จึงมีควำมเข้ำใจว่ำไม่มีใครอยู่ในห้องนั้น แต่อัน

ที่จริงนั้นลืมนึกไปถึงว่ำ มีตัวเองอยู่ในห้องนั้นอีกหนึ่งคน คือตัวเองซึ่งเป็นผู้ค้นหำนั้น เพรำะฉะนั้น

ไม่มีใครอ่ืน เรียกว่ำไม่มีอำรมณ์ทั้งที่เป็นรูป ทั้งที่เป็นอรูป อ่ืนๆ ทั้งหมดแต่ว่ำก็ยังมีตัวเรำอยู่ อัน

เป็นที่ยึดถืออยู่ และในกำรค้นหำนั้นก็ยังเป็นกำรค้นซึ่งแสดงว่ำยังไม่เสร็จกิจ ยังต้องค้น ยังต้องปรุง

แต่งกำรค้น 

เพรำะฉะนั้นที่ว่ำ มีสัญญำก็มิใช่ ไม่มีสัญญำก็มิใช่นั้น ก็หมำยควำมว่ำมีสัญญำอยู่เหมือนกัน 

แต่ว่ำละเอียดมำก ไม่ถึงจะกล่ำวว่ำเป็น รูปสัญญา ก ำหนดหมำยในรูป 

สัทสัญญา ก ำหนดหมำยในเสียง หรือในอำกำศ ช่องว่ำง ในวิญญำณที่เป็นตัวรู้หรือในอะไรๆ 

ที่แม้น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี ในสิ่งที่เป็นช่องว่ำงนั้นแต่ก็ยังมีตัวสัญญำที่ก ำหนดอยู่นั่นแหละ คือ

ก ำหนดว่ำไม่มีควำมก ำหนดว่ำไม่มีนั้นเองก็เป็นสัญญำ 

ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่ำ แม้หัดปฏิบัติมำถึงขั้นนี้ก็ยังมีเหลืออยู่อย่ำงหนึ่งคือกำย

นี้ที่มีอำยตนะทั้ง 6  และมีชีวิตเป็นปัจจัยกับทั้งยังมีตัวสัญญำที่แม้ว่ำจะไม่ชัดเจน เพรำะเป็นควำม

ก ำหนดอยู่ว่ำ น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี ตัวควำมก ำหนดนั้นก็ยังเป็นตัวสัญญำ แต่เป็นอย่ำงละเอียด110 

                                                           
109 Ibid. 
110 "พระสูตรที่ว่ำด้วยสุญญตำ ๓," ประตูสู่ธรรม (Dharma-gateway), www.dharma-

gateway.com/monk/preach/somdej/sd-003.htm. 10 ธันวำคม 2560. 
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ฉะนั้นในขั้นต่อไป จึงได้ตรัสสอนให้ไม่ใส่ใจถึงควำมก ำหนดหมำยอันเป็นตัวสัญญำที่ละเอียด

ดังกล่ำว แต่ให้ใส่ใจถึงข้อที่เรียกว่ำ อนิมิตเจโตสมาธิ คือสมำธิแห่งใจที่ไม่มีนิมิตส ำหรับก ำหนด

หมำย เป็นสิ่งที่ละเอียดมำกและโดยปรกติก็แสดงในขั้นสูงสุดของกำรปฏิบัติ คือไม่มีควำมยึดถือของ

จิตที่ก ำหนดในอะไรๆทั้งสิ้นว่ำเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตำตัวตน เข้ำใจในไตรลักษณ์111 

และเม่ือฝึกปฏิบัติจนเข้ำถึงสุญญตำได้แล้วไม่ว่ำจะท ำกิจใดๆ ก็น้อมเอำสุญญตำมำเป็นธรรม

เอกได้ ดั่งใน มญำสุญญตสูตร ว่ำด้วยสุญญตำ สูตรใญญ่ ที่พระผู้มีพระภำคได้ตรัสสอนพระ

อำนนท์ ในธรรมบรรยำยของสมเด็จพระญำณสังวรณ์ ก็มีกำรอธิบำยในเนื้อควำมที่ค่อนข้ำง

คล้ำยกัน คือกำรก ำหนดจิตตั้งมั่นให้มีธรรมเอกผุดขึ้นในใจ ให้เกิดสมำธินิมิตจะได้สุญญตำภำยใน 

คือควำมว่ำงภำยใน อันหมำยควำมว่ำจำกอำรมณ์ที่เป็นภำยใน จะได้สุญญตำในภำยนอก อัน

หมำยควำมว่ำจำกอำรมณ์ที่เป็นภำยนอก ขณะยืนเดินนั่งนอน ก็ให้อยู่ด้วยสุญญตำนี้พึงระงับไม่ให้

อกุศลกรรมทั้งหลำยเข้ำมำในจิตใจได้  

ฉะนั้น พระพุทธเจ้ำจึงได้ทรงสั่งสอนให้คอยตรวจพิจำรณำจิตใจของตนอยู่เสมอ ว่ำมีนิวรณ์

ข้อใดข้อหนึ่งอยู่หรือไม่ เมื่อมีอยู่ก็ให้รู้ว่ำมี และก็ให้รู้ว่ำยังละไม่ได้ และเมื่อตรวจพิจำรณำดูว่ำไม่มี 

ก็ให้รู้ว่ำไม่มี และในขั้นที่สูงขึ้นไปอีก คือ ก ำญนดพิจำรณำขันธ์ 5 ให้เห็นควำมเกิดควำมดับของ

ขันธ์ 5  ว่ำรูปเป็นอย่ำงนี้ ควำมดับควำมเกิดของรูปเป็นอย่ำงนี้ ควำม เกิด-ดับของรูปเป็นอย่ำงนี้ 

เวทนำสัญญำ สังขำร วิญญำณ เป็นอย่ำงนี้112 

 

                                                           
111 Ibid. 
112 "พระสูตรที่ว่ำด้วยสุญญตำ ๕," ประตูสู่ธรรม (Dharma-gateway), 

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-005.htm. 10 ธันวำคม 2560. 
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ภำพที่ 18 แผนภำพแสดงกำรเข้ำสู่สุญญตำแนวทำงสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกล
มหำสังฆปริณำยก 

สรุป 
 แนวทำงในกำรอธิบำยวิธีเข้ำสู่สุญญตำวิหำรธรรมของสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก มีควำมคล้ำยคลึงกับในพระสุตตันตปิฎกเป็นอย่ำงมำก ทั้งเรื่อง
ล ำดับขั้นตอนในกำรเจริญภำวนำ และกำรเปรียบเปรยเพื่อให้เห็นภำพโดยละเอียด เลือกพิจำรณำกำย 
เวทนำ จิต ธรรม (สติปัฏฐำน 4) ควบคู่ไปตลอดกำรเจริญวิปัสสนำ จนเห็นไตรลักษณ์ ขั้นตอนกำรเข้ำ
สู่สุญญตำวิหำรธรรมแบ่งย่อยออกเป็น 3 ช่วง คือ  

1. ผู้ปฏิบัติแม้อยู่ท่ำมกลำงควำมวุ่นวำยก็สำมำรถท ำสมำธิได้ โดยก ำหนดหมำยว่ำไม่มีผู้คน ไม่มี
บ้ำน มีแต่ป่ำ ให้เห็นธรรมชำติธรรมดำ จิตก็จะสงบ 

2. เมื่อได้ควำมสงบจำกข้อแรกแล้วให้ก ำหนดต่อไปว่ำ แม้ป่ำก็ไม่มีมีเพียงแผ่นดินรำบเรียบ เกิด
เป็นควำมว่ำงข้ึนอีกขั้น 

3. ให้ก ำหนดว่ำแม้แผ่นดินก็ไม่มี เหลือเพียงอำกำศ ว่ำงอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด จะเหลือเพียงอย่ำง
เดียวก็คือตัวรู้ คือตัวเรำนั่นเองที่ยังหำยใจยังรับรู้อยู่ 

4. กำรพิจำรณำที่ตัวรู้ (วิญญำณ) คืออำรมณ์ควำมรู้สึกของตัวเรำ ต้องท ำให้เกิดควำมว่ำง เกิด
อุเบกขำขึ้นในข้อนี้ 

ในขั้นนี้เทียบได้กับฌำน 4  คือ อกุศลดับ ไม่เหลืออะไรเลย ในรำยละเอียดย่อยมีกำรดับนิมิตใน
สมำธิ กำรเกิดอุเบกขำในกำรเห็นนิมิต ดับกำรเกิดกิเลส กำรดับขันธ์  5  ควำมทุ กข์ก็ไม่มี ควำมสุข

ก็ไม่มี มีแต่สุขท่ีเกิดจำกกำรท ำสมำธิ แต่ยังเหลืออยู่อย่ำงหนึ่ง คือตัวเรำที่ยังตั้งอยู่ ยังมีอำยตนะ 6 
เพรำะมีชีวิตเป็นปัจจัย ปฏิบัติอยู่อย่ำงนี้จนจิตละเอียดมำกๆ  ในขณะที่วิถีจิตดับแล้ว เหลือแต่

ภวังคจิต ก็ต้องปฏิบัติต่อไปดับในส่วนที่อยู่ลึกเข้ำไป ส่วนที่ละเอียดยิ่งขึ้น จึงจะหลุดพ้น 
 

2.5.7 สุญญตำในคัมภีร์มญำยำน  

ในนิกำยมหำยำน มีกำรอธิบำยสุญญตำในลักษณะที่ค่อนข้ำงรุนแรงไปกว่ำหลักเถรวำทเดิม 

จนถึงกับเป็นกำรปฏิเสธภำวะของอนัตตำหรือสุญญตำไปเลยทีเดียว รุนแรงจนกลำยเป็นลัทธิสุญญ

วำท ขยำยควำมไม่เที่ยงแท้ของสังขำร ควำมไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่ง ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ทุก
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อย่ำงไม่มีภำวะ (พันธรังษี, 2534)113 แม้กระทั่งสุญญตำและอสุญญตำก็ไม่มีอยู่เช่นกัน สุญญตำที่

ด ำรงอยู่ได้หรือปรำกฏให้เห็นและรู้ได้ชั่วขณะนั้นก็เพรำะทั้งสุญญะและอสุญญะต่ำงก็อำศัยกันและ

กันด ำรงอยู่ หำกไม่อำศัยกันและกันแล้ว สุญญตำก็ไม่สำมำรถที่จะด ำรงอยู่ได้114 ซึ่งแนวทำงในกำร

สอนเรื่องสุญญตำนี้ก็มีลักษณะที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่อำจำรย์ในส ำนักจะถนัด ดังจะกล่ำวต่อไปนี้ 

- สุญญตำธรรมแบบเซน (ZEN) 

เซน (ภำษำญี่ปุ่นแปลว่ำ ฌำนในภำษำบำลี) เป็นแขนงหนึ่งในพระพุทธศำสนำ ซึ่งแตกกิ่งก้ำน
ออกไปจำกนิกำยอำจำริยวำท ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่ำ “มหำยำน” ด้วยเหตุนี้ วัตถุที่เคำรพสูงสุดของเซน
จึงได้แก่ พระรัตนตรัยของมหำยำน ได้แก่ พระอมิตำภะพุทธเจ้ำ , พระโลเกศวรโพธิสัตว์ และปรัชญำ
ปรมิตำ (นำงดำรำ) ในเซนเองก็เน้นหลักธรรมที่คล้ำยกับพุทธหีนยำน (พุทธเถรวำท) อย่ำงเช่น หลัก
อริยสัจสี่ มีกำรพูดถึงหลักสุญญตำ ว่ำเป็นสิ่งเดียวกับปัญญำไม่มีเกิดไม่มีดับและไม่เที่ยง ส่วนฌำน ก็
คือเซน เซนไม่ประสงค์ให้มีสิ่งใดมำกีดขวำงระหว่ำงควำมจริงกับบุคคล ไม่สนว่ำอะไรเป็นโลกียะ อะไร
เป็นโลกุตตระ อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนำม ถือว่ำทุกอย่ำงเป็นไม้ท่อนเดียวกันทั้งสิ้น เซนสอนให้ปล่อย
กำยกับใจไหลไปตำมเรื่องของมันเหมือนกับสำยธำร ถ้ำต้องกำรจะมองดูก็ดูได้ แต่อย่ำเอำมือไปจุ่ม
หรือท ำให้มันหยุดไหล เป็นกำรเตือนให้มองดูตนเอง รู้จักตนเองตำมควำมเป็นจริง คือพุทธภูมิ หรือ
ตรัสรู้ หลักเกณฑ์ของเซนนั้นได้วำงไว้แต่โบรำณ 4 ข้อคือ115 

1. เรียนรู้นอกพระปริยัติ  
2. ไม่อำศัยอรรถและพยัญขนะ  
3. ชี้ตรงไปท่ีบุคคล  
4. เห็นธรรมของตนและตรัสรู้อริยสัจ  

เซนแนะทำงให้คนมีเซน (ฌำน) และบอกว่ำ เมื่อมีเซนแล้วก็เหมือนกับมีตำที่สำม เซน ญรือฌำนก็คือ
กำรแลเญ็นธรรมแญ่งตนเอง และธรรมแห่งตนก็คืออริยสัจ เผยแพร่เข้ำสู่ประเทศจีน โดยมีผู้ที่ริเริ่ม
เรียกลัทธินี้ว่ำเซน คือ ฮุยเน้ง (ฮวงโปหรือเว่ยหล่ำง) ท่ำนเติบโตในประเทศจีน บิดำตำยตั้งแต่ยังเล็ก 
ท่ำนฮุยเน้งประกอบอำชีพตัดฟืนเลี้ยงมำรดำมำหลำยปีจนเติบใหญ่ วันหนึ่งเดินออกจำกบ้ำนไปหำฟืน 
ได้ยินคนท่องพระสูตรอยู่ก็รู้สึกจับใจนัก เกิดควำมปรำรถนำที่จะศึกษำพระสูตรนั้น พระสูตรที่ท่ำน 

                                                           
113 เสฐียร พันธรังษี, พุทธศำสนำมหำยำน, 3 ed. (กรุงเทพฯ: มหำจุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย, 2534).  118-119  
114 พระมหำวิเชียร ชุตินฺธโร (เส้นทอง), "กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เรื่องสุญญตำในคัมภีร์

มหำยำน: ศึกษำเฉพำะที่ปรำกฏในคัมภีร์วัชรปรัชญำปำรมิตำสูตร" (มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์รำช
วิทยำลัย, 2545).  3  

115 คึกอทธิ์ ปรำโมช, นิกำยเซน, 3 ed. (นนทบุรี: ดอกหญ้ำ 2000, 2554). 
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ได้ยินนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกมหำยำนชื่อว่ำ  “วัชรเฌทิกสูตร  ”ท่ำนฮุยเน้งจึงตัดสินใจเริ่มอ อกเดินทำง
ไปยังเมืองจินจู ทำงตอนเหนือของประเทศจีน ที่เมืองนั้นมีวัดใหญ่ มีพระภิกษุถึง 500  รูป ท่ำนฮุยเน้ง
ก็เข้ำไปฝำกตัวกับพระอธิกำร ครั้งแรกสมภำรถำมว่ำ  

“เธอมำจำกไหน และต้องกำรอะไรที่นี่  ”เมื่อท่ำยฮุยเน้งตอบว่ำมำจำกเมืองสินจูในภำคใต้ และ
ต้องกำรจะบรรพชำเพื่อศึกษำธรรม  

สมภำร : คนภำคใต้นั้นขำดปัญญำ เธอจะส ำเร็จพระอรหันต์ได้อย่ำงไร 
ฮุยเน้ง : คนภำคใต้และคนภำคเหนือนั้น พอจะแบ่งกันได้ด้วยทิศที่เกิด แต่จะแบ่งกันด้วย

สติปัญญำอย่ำงไรได ้

สมภำรถูกใจในค ำตอบของฮุยเน้งจึงรับเข้ำมำอยู่ในวัดในฐำนะคนต ำข้ำวไว้หุงเลี้ยงพระ อยู่มำ
วันหนึ่ง สมภำรต้องกำรคัดเลือกพระภิกษุเอำไว้เป็นสมภำรแทนตน จึงประกำศให้ศิษย์ทั้งหลำยแต่ง
โศลกแข่งกันเพ่ือแสดงภูมิปัญญำขั้นสูง ใครแต่งดีจะให้ครองต ำแหน่งพระสังฆรำชคนต่อไป พระภิกษุ
รูปหนึ่งแตกฉำนมำกในธรรมะ ได้เขียนคำถำไว้หน้ำพระอุโบสถ เป็นควำมว่ำ 

“กายนั้นเหมือนต้นโพธิก  
วิญญาณธาตุเหมือนกระจกเงา 
จงคอยระวังรักษากระจกให้สะอาด 
อย่าให้ฝุ่นลออกงจับได้” 

ภิกษุทั้งหลำยเห็นก็พำกันสรรเสริญแต่พอรุ่งขึ้นก็มีคำถำปิดไว้หน้ำพระอุโบสถอีกคำถำหนึ่งเป็นควำมว่ำ  

“โพธิกนั้นไม่เหมือนต้นไม้  
กระจกเงานั้นมิได้ฉายแสงอยู่ที่ไหน 
เมื่อไม่มีอะไรเสียแต่แรกแล้ว 
ฝุ่นละอองจะมาจับได้อย่างไรเล่า”116 

ผู้ เขียนคำถำนี้คือ ฮุยเน้ง นั่นเอง ซึ่งเป็นที่ถูกใจพระอธิกำร สมควรจะได้รับต ำแหน่ง
พระสังฆรำชองค์ต่อไป จึงสร้ำงควำมริษยำแก่พระรูปอ่ืนในวัด จึงต้องแอบมอบต ำแหน่งให้แก่ฮุยเน้ง
และให้รีบหนีออกจำกวัดไปพร้อมกับจีวรพระโพธิธรรม เพรำะเกรงจะเกิดอันตรำยเสียก่อน 

ท่ำนฮุยเน้งเริ่มลัทธิใหม่ที่เป็นของจีนแท้ๆ ตัดควำมสัมพันธ์ทั้งปวงกับแนวคิดที่มำจำกอินเดีย 
แล้วเริ่มเผยแพร่พระธรรมอย่ำงเซน ทรงเน้นกำรเข้ำใจถึงสัจธรรม ไม่แบ่งแยก มุ่งปฏิบัติให้ทุกคนเห็น
พระโพธิธรรมในตนเอง 

เซน มีควำมเชื่อว่ำกำรเข้ำถึงสมำธิให้ถึงฌำนขั้นต่ำงๆ นั้นเป็นของต่ ำ เป็นเพียงวิธีท ำให้จิตใจ
สงบเท่ำนั้น สงบแล้วไม่ไปไหน ซึ่งเซนถือว่ำบุคคลสำมำรถท ำสมำธิได้ทั้งที่ก ำลังใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติ 
โดยกำรเข้ำสู่สมำธิด้วยจิตที่ปรำศจำกควำมคิด ท ำจิตให้ว่ำง แต่อย่ำไปนึกถึงควำมว่ำง ดังควำมตอน
                                                           

116 Ibid.  40-41  
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หนึ่งที่ฮุยเน้งสอนศิษย์ว่ำ “สัจธรรมนั้นเป็นวิมุตติและสงบนิ่ง กำยและกรรมนั้นแยกจำกกันไม่ได้เพรำะ
ทั้ง 2 อย่ำงเป็นสิ่งเดียวกัน ขันธ์ 5 นั้นมีธรรมอันว่ำงเปล่ำ ส่วนสัมผัส 6 นั้นไม่มีควำมจริง ปัญญำไม่
รู้จักเข้ำสมำธิหรืออกจำกสมำธิ ฌำนนั้นไม่มีที่อยู่อันแน่นอน หำกไม่อยู่ในที่ใดอันแน่นอนแล้ว ก็จะ
เป็นวิมุตติในฌำน ฌำนนั้นไม่มีเกิด ถ้ำไม่มีอุปำทำนในกำรเกิดแล้วก็จะอยู่ฌำน ท ำจิตให้ว่ำงแต่อย่ำไป
นึกถึงควำมว่ำง”117 

นิพพำนอยู่ในตัวเรำ และจิตไม่มี ซึ่งหลักค ำสอนของฮุยเน้งฟังดูอำจค่อนข้ำงขัดกับหลักพุทธ
ศำสนำเพรำะพุทธศำสนำเชื่อว่ำจิตมี และต้องท ำจิตให้บริสุทธิ์ กลับสู่สภำวะจิตเดิมแท้ นอกจำกนี้ฮุย
เน้งยังประกำศหักล้ำงด้วยค ำสอนที่ว่ำ “แต่แรกเริ่มนั้นไม่มีสิ่งใดเลย” (ปฐม  นตฺถิ โหติ) เมื่อขุดคุ้ยหรือ
ช ำระล้ำงอะไรจึงไม่มีประโยชน์ เพรำะไม่มีอะไรตั้งแต่แรกแล้ว ทุกอย่ำงขึ้นอยู่กับควำมไม่มี โมกข
ธรรมและบริสุทธิคุณนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของใจสะอำดผ่องแผ้ว หรือใจบริสุทธิ์ แต่ได้แก่ สุญญตำ คือ
ควำมว่ำงเปล่ำ ลัทธิโพธิธรรมท่ำนมำสอนไว้แต่แรกนั้นเป็นเรื่องของจิต ถือว่ำเดิมทีจิตมนุษย์นั้นเป็น
ของสะอำด แต่เมื่อมีกิเลสต่ำงๆ มำท ำให้เกิดมลทิน จึงต้องนั่งสมำธิเพ่ือให้จิตใจสงบนิ่ง ช ำระล้ำงจิตใจ
ให้กลับสู่สภำพเดิม พ้นจำกอำสวกิเลสและตัณหำ 

กำรจะแลเห็นธรรมแห่งตนเองได้นั้น “ในขั้นแรกจะต้องปฏิบัติวิปัสสนำ ด้วยกำรนั่งสมำธิขัด
เกลำจิตใจให้สงบ เมื่อช ำนำญแล้วจึงเกิดปัญญำและบุคคลจะแลเห็นธรรมแห่งตนด้วยปัญญำนั้น ” 
เพ่ือจะให้แลเห็นธรรมแห่งตน บุคคลจะต้องวิปัสสนำจนเกิดฌำน จำกนั้นก็มองสัจธรรมอย่ำงไม่หลง
ผิด เพรำะฉะนั้นพูดอย่ำงเซนคือ กำร “เห็น” ที่ไม่เห็น คือกำรเห็นที่แท้ กำร “ได้ยิน” ที่ไม่ได้ยิน คือ
กำรได้ยินที่แท ้

 
- สุญญตำธรรมโดยท่ำนนำคำรชุน 

ท่ำนนำคำรชุนเป็นผู้รจนำคัมภีร์ มูลมัธยมกการิกา หรือแปลเป็นไทยว่ำ โศลกมูลฐานว่าด้วย

ทางสายกลาง เป็นงำนชิ้นส ำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของพุทธศำสนำ ซึ่งเชื่อกันว่ำท่ำนมีชีวิตอยู่ในประเทศ

อินเดียตอนใต้ เมื่อรำวศตวรรษที่ 2 หลังคริสตกำล เป็นผู้ก่อตั้งส ำนักปรัชญำพระพุทธศำสนำที่

เรียกว่ำ “มำธยมิกะ”หรือ“ส ำนักทำงสำยกลำง” และได้มีผู้ศึกษำเล่ำเรียนน ำงำนของท่ำนไปอ้ำงอิง

กับกำรบรรยำยในหลำยๆ วัฒนธรรม เช่น ทิเบต จีน เกำหลี ญี่ปุ่นและมองโกเลีย เป็นต้น โศลกมูล

ฐำนว่ำด้วยทำงสำยกลำง นี้เป็นกำรน ำเสนอแก่นของพระพุทธศำสนำ อันได้แก่เรื่อง ควำมว่ำง หรือ 

ศูนยตำ (เขียนแบบบำลีว่ำ สุญญตำ) น ำมำอธิบำยขยำยควำมอย่ำงละเอียดพิสดำร แต่จำกกำร

วิเครำะห์ของนักวิชำกำรอย่ำงถี่ถ้วนแล้วกลับพบว่ำ เนื้อหำภำยในไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือจำกค ำสอน

หรือจุดมุ่งหมำยหลักของพระพุทธศำสนำเลย จึงอำจกล่ำวได้ว่ำเป็น “อรรถกถำ” อย่ำงหนึ่งที่

วิเครำะห์หลักธรรมส ำคัญๆ ไว้เช่น อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบำท อวิชชำ ฯลฯ  

                                                           
117 Ibid.  53  
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 ควำมว่ำง หรือสุญญตำที่เปรียบเสมือนหัวใจของ มูลมัธยมกกำริกำ  ซึ่ง เดวิด คำลูปำหำนำ 

นักปรัชญำพุทธศำสนำชำวศรีลังกำ ได้เสนอควำมเห็นไว้ว่ำ มูลมัธยมกกำริกำเป็นบทอรรถกถำ

อธิบำยพระสูตรส ำคัญสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกได้แก่ “กัจจำนโคตตสูตร” ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับทำง

สำยกลำงว่ำด้วยกำรไม่ไปในสุดโต่งทั้ง 2 ข้ำง ได้แก่ “กำรมี” กับ “กำรไม่มี” ซึ่งก็เป็นหัวใจส ำคัญ

ของโศลกมูลฐำนนี้เช่นเดียวกัน 

 จุดเน้นของท่ำนนำคำรชุนในกำรเขียนโศลกก็คือ ไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ของว่ำง ที่คิดว่ำเป็น

ตัวตนก็เป็นของว่ำง เหตุกับปัจจัยก็เป็นของว่ำง ทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็นของว่ำง แต่กำรบอกว่ำสิ่งเหล่ำนี้

เป็นของว่ำงก็ไม่ได้แปลว่ำไม่มีของเหล่ำนี้ ของเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติธรรม เมื่อรู้แจ้ง

แล้วค่อยละมันไป เปรียบดั่งหำกเรำจะข้ำมแม่น้ ำไปอีกฝั่งก็ต้องใช้เรือ แต่เมื่อเรำถึงฝั่งแล้วเรำก็ไม่

จ ำเป็นต้องแบกเรือไปด้วย พระพุทธองค์ทรงเน้นว่ำ เมื่อใดที่ท่ำนสอนเกี่ยวกับสุญญตำ ท่ำนจะทรง

ยกปฏิจจสมุปบำทมำประกอบด้วยเสมอ ดังที่ทรงตรัสแก่พระมำลุงกยะว่ำ หำกยังติดอยู่กับกำรคิด

เชิงปรัชญำว่ำอะไรเที่ยง อะไรไม่เที่ยง คิดไปต่ำงๆ นำนำ ก็ย่อมไม่พ้นทุกข์อยู่อย่ำงนั้น ปฏิจจสมุป

บำทนี่เอง คือทำงสำยกลำง ไม่ควรไปยึดว่ำมีหรือไม่มีแต่ควรท ำควำมเข้ำใจตำมควำมเป็นจริง ว่ำ

ด้วยเหตุปัจจัยที่อิงอำศัยกัน ดังตัวอย่ำงโศลกนี้ 

 

 

18.  สิ่งที่เป็นปฏิจจสมุปบาท 
อธิบายได้ด้วยศูนยตา 
สิ่งนั้น อันเป็นการบัญญัติอันอิงอาศัยกัน 
ได้แก่ศูนยตานั่นเอง 
 

19. ไม่มีอะไรเลยที่มิได้ 
เกิดโดยอิงอาศัยสิ่งอ่ืน 
ดังนั้นจึงไม่มีอะไรเลย 
ที่มิได้เป็นของว่าง118 
(มูลมัธยมกการิกา บทที่ 24) 

                                                           
118 นำคำรชุน, โศลกมูลฐำนว่ำด้วยทำงสำยกลำง, trans. โสรจัจ์ หงศ์ลดำรมภ์, 1 ed. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551).  119  
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เนื่องจำกสิ่งต่ำงๆ มำสัมพันธ์กันได้ด้วยเหตุปัจจัย ตำมหลักปฏิจจสมุปบำทและอิทัปปัจยตำอันเป็น

เรื่องของกำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งต่ำงๆ และในกำรใช้ภำษำแยกแยะสิ่งต่ำงๆ หรือใช้เรียก

สิ่งต่ำงๆ ด้วยมโนทัศน์ของเรำเอง ซึ่งกำรที่เรำแยกแยะว่ำสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งนั้น เช่น แมวเป็นแมวได้ 

และเป็นควำมหมำยของค ำว่ำ “แมว” ได้ก็เพรำะว่ำแมวมีลักษณะแตกต่ำงจำกสัตว์อ่ืน และจำกสิ่ง

อ่ืนๆ หำกไม่มีควำมต่ำงเหล่ำนั้น ก็ไม่อำจมีแมวได้ ควำมคิดเช่นนี้เองคือส่วนหนึ่งของกำรปรุงแต่ง

ภำยในจิตใจ ดังนั้นผลจำกกำรแยกแยะควำมหมำยของสิ่งต่ำงๆ จึงท ำให้ท่ ำนำคำรชุนสรุปว่ำ 

“ดังนั้นจึงไม่มีอะไรเลย ที่มิได้เป็นของว่ำง”  

วิธีกำรของท่ำนนำคำรชุน ในโศลกมูลฐำน คือกำรอ้ำงเหตุผลเชิงปฏิเสธ โดยกำรยอมรับ

เหตุผลของฝ่ำยตรงข้ำมก่อนว่ำเป็นจริง จำกนั้นก็อ้ำงเหตุผลที่มีข้อสรุปที่ขัดแย้งกันในตัว ท ำให้

ข้ออ้ำงที่ฝ่ำยตรงข้ำมถกเถียงมำนั้นเป็นสิ่งที่ย่อมรับไม่ได้ กำรอ้ำงลักษณะนี้เป็นที่รู้จักกันในวิชำ

ตรรกวิทยำว่ำ การอ้างเหตุผลแบบลดทอนสู่ความไร้สาระ หมำยควำมว่ำข้ออ้ำงนั้นเองเป็นสิ่งไร้

สำระ และไม่ยืนยันว่ำทรรศนะใดที่ถูกต้อง เพรำะทรรศนะใดๆ ก็ไม่อำจยอมรับได้ ซึ่งเมื่อผู้อ่ำน

เข้ำใจว่ำ หัวใจของกำรปรุงแต่งอยู่ที่ตัวภำษำหรือควำมคิดแยกแยะควำมหมำยนี่เอง เมื่อพิจำรณำ

อย่ำงถ่องแท้จะเกิดควำมเข้ำใจน ำไปสู่กำรหลุดพ้นได้ 

ลักษณะพิเศษอีกอย่ำงในวิธีกำรของท่ำนนำคำรชุนคือ ‘กำรอ้ำงเหตุผลสี่มุม’หรือ ‘จตุษ

โกฏิ’ ซึ่งพบในว่ำพระพุทธเจ้ำเองก็ใช้ ในจูฬมาลุงโกยวาทสูตร ตรัสว่ำ “ดูกรมำลุงกยบุตร เมื่อยัง

มีทิฏฐิว่ำ สัตว์เบื้องหน้ำแต่ตำยไปมีอยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มี หรือว่ำสัตว์เบื้องหน้ำแต่ตำยไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่

มีอยู่ก็ไม่ใช่ ดังนี้ ชำติ ชรำ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปำยำส ก็คงมีอยู่ทีเดียว เรำจึง

บัญญัติควำมเพิกถอน ชำติ ชรำ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปำยำสในปัจจุบัน” 

(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 5 มัชฌิมนิกำย มัชฌิมปัณณำสก์) กำรอ้ำงเหตุผลสี่มุมอยู่ที่กำรบอกว่ำ 

สัตว์เบื้องหน้ำที่ตำยไป (1) มีอยู่ (2) ไม่มีอยู่ (3) ทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่ (4) มีอยู่ก็ไม่ใช่และไม่ มีอยู่ก็

ไม่ใช่ ขยำยควำมได้ว่ำ ควำมเป็นไปได้มีอยู่เพียงสี่ประกำรนี้เท่ำนั้น  

โครงสร้ำงของโศลกมูลฐำนว่ำด้วยทำงสำยกลำง ประกอบด้วยโศลกต่ำงๆ 27 บท แต่ละ

บทจะกล่ำวถึงประเด็นที่แตกต่ำงกันซึ่งอำจแบ่งเป็น 4 หมวด โดยบทที่ 1 -7 กล่ำวถึงค ำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับกำรแยกแยะควำมเป็นจริงตำมหลักพุทธศำสนำ เช่นกำรอิงอำศัยกัน กำรรับรู้ด้วย

อำยตนะ ธำตุ ขันธ์ เป็นต้น หมวดที่ 2 ตั้งแต่บทที่ 8-13 ว่ำด้วยลักษณะธรรมชำติของตัวตนกับ

ประสบกำรณ์ของผู้รับรู้  หมวดที่  3 ตั้งแต่บทที่ 14 -21 มีเนื้อหำเกี่ยวกับโลกภำยนอกและ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวตนกับวัตถุ ส่วนหมวดที่ 4 ตั้งแต่บทที่ 24-27 ว่ำด้วยปรำกฏกำรณ์เกี่ยวกับ
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สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ ควำมเป็นพุทธะ สุญญตำ และพระนิพพำน เป็นหมวดที่ว่ำด้วยหัวใจ

ของพระพุทธศำสนำนั่นเอง  

นอกจำกนี้ท่ำนนำคำรชุนยังกล่ำวถึงลักษณะของสุญญตำไว้ 5 ลักษณะคือ 

1. สุญญตำ เป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถบอกกันได้ (อปรปัจจัย) 

2. สุญญตำ มีธรมชำติแห่งควำมดับหรือกำรหยุด โดยสุญญตำจะไม่ถูกท ำให้เกิดหรือท ำให้

แตกดับ 

3. สุญญตำ เป็นสิ่งที่อธิบำยไม่ได้ ไม่สำมำรถกล่ำวออกมำเป็นค ำพูดได้ (ประปัญจำภิรประปัญ

จิตัม) 

4. สุญญตำ เป็นสิ่งที่รู้แจ้งไม่ได้ในควำมคิด กล่ำวคือสุญญตำนั้นอยู่เหนือกำรปรุงแต่ง 

5. สุญญตำ คือควำมว่ำงเปล่ำจำกควำมหมำยต่ำงๆ (อนำนำรถะ)119 

จะเห็นว่ำท่ำนนำคำรชุนเน้นเรื่องควำมว่ำงเป็นหัวใจหลักของพุทธศำสนำแต่ผู้ที่ศึกษำจะต้องเข้ำใจ

ให้ได้ก่อนว่ำควำมว่ำง ไม่ได้แปลว่ำไม่มีอะไรเลย แต่สิ่งที่มีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมำเกิดจำกกำรอิงอำศัย

กันของเหตุปัจจัย มำประชุมกันเพียงชั่วครำว จำกนั้นก็จะต้องกลับคืนสู่สภำพเดิมคือ ควำมว่ำง

นั่นเอง และสิ่งที่ท่ำนนำคำรชุนเน้นอยู่นี้ก็สอดคล้องกับค ำบำลีในอังคุตตรนิกาย หมวดว่าด้วยของ 5 

อย่าง ขึ้นต้นว่ำ เย เต สุตฺตนฺตา ตถาคต ภาสิตา คมฺภีรา คมฺภีรตฺถา โลกุตฺตรา สุญฺญตปฺปฏิส ยุตฺตา 

ดังที่ท่ำนพุทธทำสก็ได้หยิบยกข้ึนมำสอนเช่นกัน 

2.5.8 สรุปและเปรียบเทียบ แนวควำมคิดเรื่องสุญญตำ  

 จำกกำรศึกษำท ำให้พบว่ำ หลักสุญญตำเป็นกรอบใหญ่ของแนวควำมคิดในกำรเจริญ

วิปัสสนำ กระท ำเพ่ือกำรหลุดพ้น ไม่ว่ำจะด ำเนินกำรปฏิบัติในขั้นแรก หรือจนถึงขั้นสุดท้ำย ทุก

ขั้นตอนจะมีเป้ำหมำยคือค่อยๆ ตัด ค่อยๆ ละซึ่งกิเลส จำกกำรพิจำรณำตำมควำมจริงว่ำไม่มีอะไร

เที่ยงแท้แน่นอน ทุกอย่ำงมีเกิด-ดับ เวียนวนจนจิตเกิดควำมเบื่อหน่ำยและละทิ้งมันไปเอง และกำร

ละซึ่งกิเลสในแต่ละขั้นนั้นจะเรียกว่ำสุญญตำก็ย่อมได้ เพรำะสุญญตำคือควำมว่ำง ขึ้นอยู่กับว่ำขั้น

มำกหรือขั้นน้อยเท่ำนั้นเอง ควำมไม่มีกิเลส สิ้นอำสวะ ก็คือควำมว่ำง จิตที่ประภัสสรก็คือควำมว่ำง 

                                                           
119 นลินักษะ ดัทท์, พุทธศำสนำมหำยำน, trans. พระมหำสมจินต์ วันจันทร์ (กรุงเทพฯ: 

เอกสำรส ำเนำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย).หน้ำ 172-173 อ้ำงถึงใน 
พระมหำวิเชียร ชุตินฺธโร (เส้นทอง), "กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เรื่องสุญญตำในคัมภีร์มหำยำน: ศึกษำ
เฉพำะที่ปรำกฏในคัมภีร์วัชรปรัชญำปำรมิตำสูตร."หน้ำ 4 



  58 

ยิ่งภวังคจิตสิ้นแล้วซึ่งเวทนำขันธ์ ยิ่งเป็นควำมว่ำงอย่ำงที่สุด หรือก็คือนิพพำนนั่นเอง จะเห็นว่ำใน

แนวควำมคิดเกี่ยวกับสุญญตำนี้เป็นกรอบกว้ำงๆ ที่ขึ้นอยู่กับว่ำถูกถ่ำยทอดโดยใคร จะหยิบควำม

ว่ำงแบบไหนมำเผยแผ่ ดังจะเห็นได้ว่ำผู้รู้ที่มีควำมเชื่อในพุทธวจนะ ศึกษำหลักธรรมค ำสอนจำก

พระสุตตันตปิฎกเป็นหลัก ก็จะมีกำรถ่ำยทอดหลักธรรมนี้ไปตำมที่พระสุตตันตปิฎกระบุไว้ค่อนข้ำง

ตรง โดยเฉพำะกำรเข้ำสู่ควำมว่ำงด้วยกำรใช้จิตก ำหนดสิ่งต่ำงๆ ขึ้นมำเพ่ือให้จิตเกิดควำมวิเวกจำก

สิ่งที่วุ่นวำยรอบกำยก่อนอันเป็นขั้นเริ่มต้น แล้วจึงค่อยๆ พิจำรณำให้ละเอียดยิ่งขึ้นไป แตกต่ำง

ตรงที่มีกำรตีควำมขยำยควำมเพ่ิมเติมอย่ำงเช่น สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชฯ ทรง

อธิบำยกำรเข้ำสู่สุญญตำโดยละเอียดยิ่งขึ้นและแนะน ำให้ใช้หลักธรรมสติปัฏฐำน 4 เป็นเครื่องยึดใน

กำรประกอบสมำธิ เป็นต้น ท่ำนต่อมำคือหลวงปู่ดุลย์ จะเห็นว่ำท่ำนเน้นกำรเจริญวิปัสสนำเป็นหลัก

ใหญ่ ท่ำนจึงค้นพบ กำรเข้ำพระนิพพำนของพระพุทธองค์ ว่ำพระพุทธองค์ท่ำนได้เข้ำพระนิพพำน

ในขณะจิตตื่น และได้อธิบำยถึงกำรเข้ำฌำนเพ่ือดับกิเลสที่ลึกที่สุด ละเอียดที่สุดที่เกินกว่ำคนทั่วไป

จะรับรู้ได้ส ำเร็จ จนท้ำยที่สุดคือดับเวทนำขันธ์ในขณะที่ออกจำกฌำนแล้ว หรือขณะจิตตื่นนั่นเอง 

หลวงปู่ดุลย์ท่ำนก็ได้เพียรปฏิบัติเพ่ือมำให้ถึงตรงนี้เช่นกัน ทั้งแนวทำงกำรเข้ำสู่สุญญตำของหลวงปู่

ดุลย์และสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชฯ จึงเหมำะกับผู้ที่เน้นกำรปฏิบัติเป็นส ำคัญ  

ส่วนค ำสอนเรื่องสุญญตำของท่ำนพุทธทำส นั้นถือว่ำค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกท่ำนอ่ืนๆ 

กล่ำวคือมีกำรประยุกต์ใช้วิธีคิดบำงอย่ำงที่คล้ำยกับเซน (ZEN) และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดี โดยท่ำนใช้วิธีและภำษำในกำรอธิบำยที่เข้ำใจง่ำย ว่ำด้วยควำมว่ำงนี้

คือว่ำงจำกตัวตน ว่ำงจำกควำมรู้สึกว่ำเป็นตัวตนของเรำของเขำเท่ำนั้น เพรำะฉะนั้นไม่ว่ำจะกระท ำ

กำรใดๆ จะเป็นกวำดพ้ืน เดิน กินข้ำว ท ำงำน หำกกระท ำด้วยจิตที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท ำ จิตไม่

ฟุ้งซ่ำนไปคิดเรื่องอ่ืน เท่ำนี้ก็เรียกว่ำจิตว่ำงแล้ว และจิตที่ว่ำงก็จะไม่มีคิดอกุศลว่ำนี่คือตัวเรำนี่คือตัว

เขำ ฟังดูแล้วเหมำะกับกำรน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันเป็นอย่ำงมำก ซึ่งท่ำนจะไม่เน้นว่ำจะต้องนั่ง

สมำธิเพ่ือเข้ำฌำน จึงจะเข้ำถึงพระนิพพำนมำกนัก แต่เน้นท ำจิตให้ว่ำงอยู่ทุกขณะ  

สุดท้ำยคือสุญญตำในควำมเชื่อของมหำยำน ถูกให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก โดยมีกำร

ขยำยควำมและพูดถึงเรื่องสุญญตำ ควำมมี-ควำมไม่มี ควำมไม่เที่ยง และเน้นกำรปฏิบัติมำกกว่ำ

กำรท่องจ ำจำกต ำรำ มีควำมเชื่อว่ำทุกอย่ำงบนโลกนี้เดิมทีไม่มีอะไรเลย ไม่มีต้นไม้ ไม่มีสัตว์ ไม่มีคน 

ฯลฯ ทุกอย่ำงคือควำมว่ำงทุกอย่ำงจึงถือเป็นสิ่งเดียวกันอันเกิดมำจำกควำมว่ำงทั้งสิ้น เพรำะฉะนั้น

หำกจะค้นหำธรรมะจึงใช้วิธีค้นหำจำกภำยในตนเอง ฝึกเข้ำฌำนก็จะแลเห็นธรรมในตนเองได้ 

สำมำรถพบนิพพำนในตัวเรำเอง พำจิตของเรำกลับสู่สภำวะจิตเดิมแท้ กล่ำวคือจิตที่ประภัสสรไร้ซึ่ง

อำสวะ กลับสู่ควำมไม่มีอะไรเลย เป็นควำมว่ำงอย่ำงถึงท่ีสุดนั่นเอง ที่จริงแล้วแนวควำมคิดนี้ก็คล้ำย
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กับพุทธเถรวำทอยู่ตรงที่กำรปฏิบัติทุกอย่ำงก็เพ่ือมำให้ถึงจุดนี้ คือจิตที่ว่ำง ไม่มีอะไรเลย หรือจิต

เดิมแท้ หรือนิพพำนนั่นเอง  

จะเห็นว่ำแม้ระหว่ำงทำงในกำรปฏิบัติของแต่ละท่ำนจะมีควำมแตกต่ำงกัน แต่ท้ำยสุดแล้ว

จุดมุ่งหมำยก็ยังเป็นสิ่งเดียวกันคือ จิตว่ำง  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3  
กำรรับรู้ถึงควำมว่ำง  

 
กำรรับรู้ที่ท ำกำรศึกษำมุ่งประเด็นหลักไปที่กำรรับรู้เกี่ยวกับควำมว่ำง ทั้งที่ผ่ำนตัวกลำงที่เป็น

งำนศิลปะ และที่เป็นสถำปัตยกรรม โดยมีกำรรับรู้โดยพ้ืนฐำนของมนุษย์ กำรรับรู้ผ่ำนแนวคิด
ปรำกฏกำรณ์วิทยำ (Phenomenology) และกำรรับรู้โดยหลักสัญวิทยำ (Semiology) 

3.1 กำรรับรู้ขั้นพื้นฐำนของมนุษย์ (Basic Perception of Humans)120 
กำรรับรู้ คือ กำรยืนยันหรือรับว่ำรู้ในงำน สิ่ง หรือเรื่องที่ท ำนั้นๆ แล้วหรือตีควำมไปอีกนัยหนึ่ง

ได้ว่ำ คือกำรได้รับรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ที่ได้กระท ำหรือเก่ียวข้อง หรือมีควำมสัมพันธ์กันกับตนเอง 
ส่วนในภำษำอังกอษที่เรียกว่ำ  “Perception   ”นั้นตำม  The American Heritage Dictionary 

กล่ำวว่ำหมำยถึง The process, act or result of perceiving. หรือ The ability to perceive; 
insight or understanding. 

                                                           
120 ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, "เอกสำรค ำสอน กำรรับรู้ทำงสถำปัตยกรรม," ed. คณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร (คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์2546). 
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โดยภำพรวมกำรรับรู้จะเป็นเรื่องรำวที่มีควำมเกี่ยวข้องกับสิ่งต่ำงๆ มำกมำย ได้แก่พ้ืนฐำนของ
ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ของแต่ละบุคคลที่แตกต่ำงกัน และต้องอำศัยกำรสะสมประสบกำรณ์เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจในสิ่งที่ตนได้รับรู้อยู่นั้นให้มีควำมกระจ่ำงชัดเจนขึ้น ตลอดจนกระทั่งพ้ืนฐำนของ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมในกำรรับรู้ดังกล่ำว ซึ่งสภำวะแวดล้อมรอบๆ ตัวเรำและสิ่ง
ที่เรำรับรู้นั้น เป็นต้น  

กำรรับรู้เป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรกระตุ้นประสำทสัมผัสบำงส่วนหรือทั้งหมดห้ำส่วน
ของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ตำ หู จมูก ปำกและลิ้นรวมทั้งผิวหนังภำยนอก โดยพลังงำนที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว
เรำ อำจจะอยู่ในรูปของแสง เสียง หรือกลิ่น เป็นต้น โดยกำรกระตุ้นดังกล่ำวนี้จะท ำให้เกิดมีกำรรับ
ข้อมูล ข่ำวสำร เรื่องรำว หรือปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในสภำวะต่ำงๆ รอบๆ ตัวเรำเข้ำมำ และเมื่อ
ข้อมูลดังกล่ำวได้ผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรวิเครำะห์จนเรำเกิดควำมรู้จักและเข้ำใจแล้ว ก็จะส่งผลให้
เรำสำมำรถมีกำรแสดงออกหรือมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อสิ่งเร้ำที่เรำรับรู้นั้นได้อย่ำงเหมำะสม  

3.2 พื้นฐำนในกำรรับรู้งำนสถำปัตยกรรม121 
สถำปัตยกรรมจัดเป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงหนึ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ในลักษณะที่

เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิต โดยทั่วไปในกระบวนกำรของกำรท ำให้เกิดกำรรับรู้ เรำจะต้องกำร
องค์ประกอบที่สร้ำงให้ เกิดควำมสมบูรณ์ในกำรรับรู้ ได้ ซึ่งหมำยควำมถึงองค์ประกอบหรือ
ส่วนประกอบที่ท ำให้เรำสำมำรถรับรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ได้ และยังหมำยรวมถึงส่วนประกอบนั้นๆ จะมี
ส่วนช่วยให้เกิดควำมมีคุณภำพและปริมำณของกำรรับรู้ที่มำกขึ้น น้อยลง หรือมีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ได้ โดยในกำรรับรู้ทำงสถำปัตยกรรมนั้นจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรมองเห็นควำมเป็นภำพ 
มวล และที่ว่ำง จะมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ทำงกำยภำพหรือรูปลักษณ์ภำยนอกขององค์ประกอบ
หรือส่วนต่ำงๆ ซึ่งได้แก่ รูปร่ำง (Shape) ระนำบ (Plane) รูปทรง (Form) มวล (Mass) ที่ว่ำง ( Space) 
และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ปรำกฏบนรูปลักษณ์ภำยนอกนั้นๆ เช่น สี วัสดุ รูปแบบ และลักษณะของ
พ้ืนผิว เป็นต้น โดยปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรรับรู้นั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ 3 ส่วนดังต่อไปนี้  

- สิ่งเร้ำญรือสิ่งแวดล้อม หมำยถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นวัตถุ พลังงำน หรือเรื่องรำวที่ปรำกฏอยู่
รอบตัวเรำ 

- ตัวกลำงในกำรสื่อสำร หมำยถึงสิ่งแวดล้อมและสภำพแวดล้อมโดยรอบทั้งในส่วนที่อยู่
รอบตัวเรำและแฝงอยู่ในงำนอำคำรนั้นๆ โดยจะท ำหน้ำที่เป็นสื่อหรือตัวกลำงที่เอ้ือให้เรำสำมำรถรับรู้
สิ่งต่ำงๆ ได ้

- ประสำทสัมผัสในกำรรับรู้ หมำยถึงประสำทสัมผัสทั้งห้ำส่วนที่โดยปกติควรจะมีกำรท ำงำน
ที่สัมพันธ์กันและท ำให้เรำสำมำรถท่ีจะรับรู้สิ่งต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

ส่วนกำรรับรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งในระดับดับจิตใจที่เป็นเนื้อหำภำยในท ำหน้ำที่สื่อนัยยะส ำคัญ
บำงประกำรผ่ำนตัวสถำปัตยกรรมเชิงนำมธรรม อันสำมำรถเกิดได้จำก แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
คติสัญลักษณ์ ปรัชญาในการออกแบบ เป็นต้น 

                                                           
121Ibid. 87 
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3.2.1 สิ่งเร้ำญรือสิ่งแวดล้อม122 
สิ่งเร้ำหรือสิ่งแวดล้อมที่คนเรำสำมำรถรับรู้ได้ด้วยประสำทสัมผัสทั้งห้ำ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะคือ 
- สิ่งเร้ำที่มีลักษณะเป็นมวลญรือเป็นวัตถุ (Mass or Object) 

สำมำรถรับรู้ได้จำกกำรมองเห็นหรือกำรใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยสัมผัสจับต้อง (Seeing or 
Touching) โดยรูปลักษณ์ของสิ่งเร้ำดังกล่ำวนี้มีคุณลักษณะในเชิงของควำมมีมิติ (Dimension) ที่
ชัดเจน สร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนทัศนศิลป์ กล่ำวคือ เป็นกำรรับรู้ที่สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ชม ผ่ำนทำง
องค์ประกอบต่ำงๆ ที่ท ำงำนร่วมกันทั้งรูปทรง ปริมำตร และพ้ืนผิวจนก่อให้เกิดควำมรู้สึก และอำจ
สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ที่มีต่อผลงำนชิ้นนั้นๆ123 ตัวอย่ำงเช่น งำนประติมำกรรมขนำดใหญ่ Cloud 
Gate โดย Anish Kapoor ประติมำกรรมกลำงแจ้งที่แสดงถึงรูปทรง ปริมำตร และกำรรับรู้ทำงพ้ืนผิว
ได้อย่ำงชัดเจน ก่อให้เกิดพ้ืนที่สร้ำงกำรรับรู้ และพ้ืนที่กำรใช้งำนโดยรอบตัวประติมำกรรม สะท้อน
ภำพท้องฟ้ำ ณ เมืองชิคำโกในมุมมองใหม่ท่ีดูกว้ำงใหญ่ไพศำลมำกข้ึน 
 

 
 

ภำพที่ 19 Cloud Gate โดย Anish Kapoor (installed in the United States.) 
ที่มำ : Cloud Gate,  14 กุมภำพันธ์ 2561 , https://www.cityofchicago.org 
/city/en/depts/dca/supp_info/millennium_park_-artarchitecture.html 

อีกหนึ่งตัวอย่ำงที่น่ำสนใจคือ งำนศิลปะแนวจัดวำง โดยศิลปินไทยชื่อ สุรสีห์ กุศลวงศ์ กับ
ผลงำน Naked Machine (Volkswagen Modern) ที่ Paris de Tokyo ประเทศฝรั่งเศส งำนนี้คือ
รถโฟล์คที่ถูกคว่ ำลอยแกว่งไกวได้แบบเปล ในนั้นมีทีวี และอุปกรณ์นุ่มนิ่มให้คนได้เข้ำไปนอน เล่น
นั่งเล่นได้124 รถถูกเปลี่ยนรูปแบบกำรใช้งำนไป และได้สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่แก่ผู้ชม 

 

                                                           
122 Ibid. 15 
123 Ibid. 15 
124 WUTIGORN KONGKA, "Surasi Kusolwong,"  

http://www.exhibiart.com/blog/7. 14 กุมภำพันธ์ 2561 
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ภำพที่ 20 Naked Machine (Volkswagen Modern), 2000-2011 โดยสุรสีห์ กุศลวงศ์ 
ที่มำ : DANIEL MOULINET, SURASI KUSOLWONG,  14 กุมภำพันธ์ 2561 , 
http://www.exhibiart.com/blog/7 

- สิ่งเร้ำที่มีลักษณะเป็นเญตุกำรณ์ญรือปรำกฏกำรณ์ (Event or Phenomenon) 
สิ่งเร้ำลักษณะนี้อำจจะมีทั้งที่เป็นเรื่องรำวทำงกำยภำพที่เกิดขึ้นและสำมำรถรับรู้ได้ด้วยกำร

มองเห็น หรือเป็นสิ่งเร้ำที่มีลักษณะเป็นพลังงำนในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ แสง เสียง กลิ่น หรืออุณหภูมิ 
ซึ่งเรำสำมำรถรับรู้ได้ด้วยประสำทสัมผัสส่วนต่ำงๆ โดยที่เหตุกำรณ์หรือปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ นั้นมักจะ
เป็นสิ่งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรเคลื่อนไหวอยู่อย่ำงต่อเนื่อง  

 
3.2.2 ตัวกลำงในกำรสื่อสำร 
เป็นสื่อกลำงในกำรเชื่อมอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้ใช้งำนเข้ำสู่งำนสถำปัตยกรรม โดยไม่ว่ำงำน

นั้นต้องกำรที่บอกเล่ำ หรือสร้ำงควำมรู้สึกอะไรก็ตำมแก่ผู้ชม ผู้ออกแบบก็มักจะต้องเลือกเครื่องมือที่
จะใช้ในกำรสื่อสำร ซึ่งมีมำกมำยหลำยอย่ำงเช่น ปริมำณของแสง มืดหรือสว่ำง , สภำพภูมิอำกำศ
โดยรอบ หรือท้องฟ้ำ เป็นต้น  

 

    

ภำพที่ 21 แสงที่เป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรน ำไปสู่ควำมรู้สึกถึงควำมหวังสุดท้ำย 
ที่มำ:  Cyrus Penarroyo , Jewish Museum, Berlin / Studio Libeskind, 11 กุมภำพันธ์ 
2561, https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-
libeskind 
 

http://www.exhibiart.com/blog/7
https://plus.google.com/116725381173997441474
https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind
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3.2.3 ประสำทสัมผัสในกำรรับรู้  
 

กำรรับรู้ในงำนสถำปัตยกรรม ค่อนข้ำงมีหลำยมิติที่ท ำงำนร่วมกัน ทั้งทำงรูปธรรมที่รับรู้ได้ทำง
ตำ ทำงกำรสัมผัส แต่ที่ลึกซึ้งกว่ำนั้นก็ย่อมมี เช่นกำรรับรู้ทำงพ้ืนที่(Space) ซึ่งจะตำมมำด้วยเรื่องรำว
หลำกหลำยอย่ำง ทั้งกำรใช้งำน รูปแบบ ประเภทอำคำร ฯลฯ ส่วนกำรรับรู้ทำงนำมธรรมก็จะเน้นไปที่
ควำมรู้สึกที่เกิดจำกกำรที่ได้ใช้ประสำทสัมผัสต่อสิ่งนั้นๆ แล้ว เกิดกระบวนกำรทำงด้ำนควำมคิดและ
ควำมรู้สึก เช่นเมื่อเรำเข้ำไปในสถำนที่หนี่ง ที่มีกำรปิดล้อมอย่ำงสมบูรณ์ กระชำกอำรมณ์แห่งควำม
ต่ำงระหว่ำงภำยในกับภำยนอก เรำก็จะเกิดควำมรู้สึกเงียบสงบอย่ำงฉับพลัน   

 

 
 

ภำพที่ 22 Bruder Klaus Field Chapel โดย Peter Zumthor 
ที่มำ : chris schroeer-heiermann, Bruder Klaus Kapelle,  14 กุมภำพันธ์ 2561 , 
https://www.flickr.com/search/?text=zumthor 

โดยทั่วไปกำรรับรู้เกี่ยวกับภำพและสถำปัตยกรรมนั้นจะใช้หลักกำรเดียวกัน กล่ำวคือเป็นกำร
จัดระเบียบของกำรรับรู้หรือกำรจัดกลุ่มข้อมูลของภำพที่เรำมองเห็น โดยท ำกำรเปรียบเทียบกลุ่ม
ข้อมูลเพ่ือหำควำมเหมือนและควำมต่ำง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจนขึ้น (ซึ่งจะอธิบำยต่อไปในข้อ 

3.5 เรื่องกำรรับรู้ควำมว่ำง(  

https://www.flickr.com/photos/schroeer-heiermann/
file:///C:/Users/Anongluk/Dropbox/master%20thesis/เนื้อหา/มกราคม2561/Bruder%20Klaus%20Kapelle,%2014%20กุมภาพันธ์%202561,%20https:/www.flickr.com/search/%3ftext=zumthor
file:///C:/Users/Anongluk/Dropbox/master%20thesis/เนื้อหา/มกราคม2561/Bruder%20Klaus%20Kapelle,%2014%20กุมภาพันธ์%202561,%20https:/www.flickr.com/search/%3ftext=zumthor
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3.3 กำรรับรู้ผ่ำนปรำกฏกำรณ์วิทยำ125 
กำรรับรู้ผ่ำนปรำกฎกำรณ์วิทยำไม่สำมำรถนิยำมควำมหมำยได้อย่ำงแน่ชัดว่ำคืออะไรกันแน่ 

เพรำะนักปรัชญำในสำยควำมคิดนี้มีวิธีกำรมองและวิธีกำรเข้ำหำปัญหำแตกต่ำงกัน แต่สำมำรถเข้ำใจ
จุดร่วมที่นักปรัชญำแต่ละท่ำนมีร่วมกันได้ จุดร่วมนี้คือกำรมองว่ำปรำกฏกำรณ์วิทยำคือ กำรศึกษำ
ส ำนึกจำกแง่มุมของมนุษย์ในฐำนะประธำนบุรุษที่หนึ่ง ตัวอย่ำงเช่น ในช่วงเทศกำลคริสต์มำส เด็กๆ 
รอคอยของขวัญอย่ำงใจจดใจจ่อ เด็กๆ สำมำรถจินตนำกำรไปว่ำ อยำกได้ของขวัญอย่ำงโน้นอย่ำงนี้ 
อยำกพูดคุยกับซำนตำคลอส และคิดอยู่เสมอว่ำซำนตำคลอสมีจริงและใจดี ในแง่นี้  “ประสบกำรณ์ ”

เรื่องซำนตำคลอสเป็นกำรส ำนึกถึงซำนตำคลอส  ตัวซำนตำคลอสเองไม่มีจริงในเชิงประสบกำรณ์ แต่
เด็กสำมำรถมีควำมรู้สึกร่วมและรู้สึกถึงได้ 

จำกตัวอย่ำงนี้เรำจะพบว่ำ ซำนตำคลอสในโลกสัมผัสมิได้มีอยู่จริง หำกแต่เด็กๆ ก็สำมำรถมี
ควำมรู้สึกร่วม เข้ำใจควำมหมำย และใช้ชีวิตไปกับสิ่งที่เรำส ำนึกถึงอย่ำงซำนตำคลอสได้ ในแง่ นี้
ประสบกำรณ์หรือส ำนึกของมนุษย์ที่ท ำให้ชีวิตมนุษย์มีควำมหมำยไม่ใช่เพียงประสบกำรณ์เชิง
ประจักษ์ หำกแต่เป็นทั้งประสบกำรณ์ ควำมฝัน อำรมณ์ และจินตนำกำร ในควำมหมำยที่กว้ำงที่สุด
ด้วย 

กำรศึกษำส ำนึกในรูปแบบนี้เป็นเป้ำหมำยในกำรศึกษำของปรำกฏกำรณ์วิทยำ กระนั้นก็ตำม
กำรกระท ำดังกล่ำวมิใช่กำรศึกษำแบบจิตวิทยำ เนื่องจำกปรำกฏกำรณ์วิทยำมุ่งศึกษำส ำนึกจำกมนุษย์
แบบบุรุษที่หนึ่งไม่ใช่บุรุษท่ีสำม กล่ำวคือ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติอย่ำงจิตวิทยำศึกษำธรรมชำติของจิต
ที่เป็น  “สำกล “ ”เป็นกลำง  ”โดยสุ่มเอำตัวอย่ำงในที่พบเห็นได้ แล้วเริ่มต้นกระบวนกำรศึกษำจำก
ตัวอย่ำงนั้น เมื่อได้ค ำอธิบำยที่เป็นกลำงแล้วจึงสำมำรถอธิบำยจิตมนุษย์จำกค ำอธิบำยนั้น ในแง่นี้
ค ำอธิบำยที่เป็นกลำงนี้คือค ำอธิบำยที่มำจำก “บุรุษที่สำม” ที่ไม่มีอยู่จริง ไม่ใช่ประสบกำรณ์ใน
ควำมหมำยที่กว้ำงที่ได้มำจำกประสบกำรณ์บุรุษที่หนึ่ง ที่รวมเอำจินตนำกำรณ์และอำรมณ์เป็นส่วน
หนึ่งด้วย  

กำรศึกษำส ำนึกนี้มีเงื่อนไขที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งคือ เรำต้องเข้ำใจว่ำส ำนึกไม่อำจศึกษำได้เดี่ยวๆ 
กล่ำวคือ เรำต้องศึกษำส ำนึกในฐำนะที่ส ำนึกต้องพุ่งไปสู่อะไรบำงอย่ำง ดังที่ฮุสเซิร์ลกล่ำวไว้ว่ำ กำร
ส ำนึกคือกำรส ำนึกถึงอะไรบำงอย่ำง เรำเรียกกระบวนกำรที่ส ำนึกพุ่งไปสู่อะไรบำงอย่ำงนี้ว่ำ  “กำรพุ่ง

ไปของเจตส ำนึก  ” (intentionality) และเรียกวัตถุหรือสิ่งที่เรำส ำนึกว่ำ  “วัตถุ ของกำรพุ่งไปของเจต
ส ำนึก ”(intentional object) 

3.3.1 แนวควำมคิดปรำกฏกำรณ์วิทยำ  
Edmund Husserl ผู้ก่อตั้งแนวคิดปรำกฏกำรณ์วิทยำในงำนของเขำ The Crisis of 

European Sciences and Transcendental Phenomenology (1954) ฮุสเซิร์ลกล่ำวอย่ำง
ชัดเจนว่ำ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติพยำยำมท ำให้เรำออกห่ำงจำกชีวิตของเรำ อย่ำงเช่น หำกเรำต้อง
สร้ำงตึก สิ่งที่เรำท ำคือกำรค ำนวณส่วนต่ำงๆ ของตึก ดูวัสดุในกำรก่อสร้ำง หรือแม้แต่ในกำรรักษำ
ชีวิตคนไข้ เรำมีแนวโน้มที่จะแยกส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยออกจำกกันเพ่ือหำกำรท ำงำนร่วมกันของ

                                                           
125 รชฎ สำตรำวธุ, "ปรำกฏกำรณ์วิทยำ Phenomenology," in สำรำนุกรมปรัชญำ

ออนไลน์ฉบับสังเขป (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย (สกว.), 2554). 28 เมษยน 2561 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
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ส่วนที่แยกจำกกันนั้น ควำมรู้ที่ได้ทั้งหมดนี้มิได้หมำยควำมว่ำไม่มีประโยชน์หรือใช้กำรไม่ได้ หำกแต่
ควำมรู้เหล่ำนี้มีควำมเฉพำะเจำะจงมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิทยำศำสตร์ที่ใช้คณิตศำสตร์
อธิบำยทุกสิ่งจนท ำให้เรำออกห่ำงจำกโลกแห่งชีวิตที่มีอำรมณ์ควำมรู้สึกจินตนำกำรเป็นตัวห่อหุ้มชีวิต 
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ กำรอธิบำยทุกสิ่งด้วยคณิตศำสตร์ท ำลำยควำมหมำยของโลก หรือท ำลำยโลกแห่ง
ชีวิตนั่นเอง ตัวอย่ำงที่ชัดเจนคือเรื่องดนตรี กำรอธิบำยดนตรีด้วยตัวโน้ตคือกำรแยกประสบกำรณ์ที่มี
ควำมหมำยแล้วทิ้งส่วนนั้นไป แล้วอธิบำยดนตรีด้วยกำรท ำงำนร่วมกันของตัวโน้ตต่ำงๆ ในแง่นี้ คนหู
หนวกสำมำรถแต่งเพลงได้อย่ำงประสำนสอดคล้อง โดยมองกำรท ำงำนร่วมกันของตัวโน้ต แต่คนหู
หนวกไม่สำมำรบอกได้ว่ำเพลงเพรำะหรือไม่ ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำเพลงๆ นั้นสำมำรถให้อำรมณ์
ควำมรู้สึกอย่ำงไร รวมถึงไม่สำมำรถบอกได้ว่ำเพลงนั้นสำมำรถให้จินตนำกำรในรูปแบบใดได้บ้ำงต่อ
ผู้ฟัง กล่ำวโดยย่อคือ ส ำหรับฮุสเซิร์ล กำรอธิบำยโลกด้วยวิทยำศำสตร์ธรรมชำติที่มีคณิตศำสตร์เป็น
ฐำน มีส่วนท ำลำยโลกแห่งชีวิต อันเป็นโลกที่มีควำมหมำย จินตนำกำร อำรมณ์ควำมรู้สึก ห่อหุ้มชีวิต
ของมนุษย์ 
ฮุสเซิร์ลมองเห็นข้อจ ำกัดของประสบกำรณ์นิยมที่บ่งว่ำ โลกที่รำยล้อมมนุษย์อยู่เป็นเพียงรอยประทับ
ที่มีต่อจิตของเรำเท่ำนั้น ในแง่นี้ กำรรับรู้จึงเป็นกำรรับรู้แบบ “รูปภำพ” ที่ไม่ใช่กำรรับรู้โลกแบบสำม
มิติ ฮุสเซิร์ลอธิบำยกำรรับรู้โลกแห่งผัสสะต่ำงไปจำกนักปรัชญำสำยประสบกำรณ์นิยม โดยอธิบำยว่ำ 
ประสบกำรณ์ “สำมำรถท ำให้เรำก้ำวข้ำม “ภำพ” ซึ่งสำมำรถแสดงตนต่อส ำนึกอย่ำงตรงไปตรงมำ 
(อันเป็นควำมคิดของประสบกำรณ์นิยม) และสำมำรถท ำให้เรำเชื่อมโยง “ภำพ” เหล่ำนั้นให้เป็น
เสมือนภำพวัตถุที่อยู่นอกเหนือส ำนึก...กำรเชื่อมโยงสู่วัตถุแบบโลกุตระนี้เป็นส่วนหนึ่งและทั้งหมดของ
สำระแห่งส ำนึกในทำงปรำกฏกำรณ์วิทยำ”126  

ในช่วงศตวรรษที่  ๒๐ Martin Heidegger ได้รับอิทธิพลทำงควำมคิดมำจำก  ฮุ
สเซิร์ล (Husserl)  เฮเกล (Hegel) ค้ำนท ์(Kant)และ คีร์เคกอร์ด (KieKergard) แต่ก็ไม่ได้หมำยควำม
ว่ำ ไฮเดกเกอร์ได้ยืมแนวคิดของท่ำนเหล่ำนั้นมำดัดแปลงเป็นปรัชญำของตน  ในทำงกลับกันก็ยังมี
ควำมแตกต่ำงในหลำยด้ำนระหว่ำงท่ำนไฮเดกเกอร์และนักปรัชญำเหล่ำนั้น  ที่น่ำสนใจและ
ส ำคัญ คือ ไฮเดกเกอร์ยอมรับวิธีกำรแห่งปรำกฏกำรณ์นิยม ของฮุสเซิร์ล  (Phenomenology 
= ปรำกฏกำรณ์วิทยำ ซึ่งศึกษำเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ตำมแนวคิดของฮุสเซิร์ล หมำยถึง วิธีกำรทำง
ปรัชญำ ซึ่งบรรยำยปรำกฏกำรณ์ตำมควำมรู้โดยตรงที่ได้จำกปรำกฏกำรณ์นั้น)   แต่ไฮเดกเกอร์ก็ได้
แปลควำมหมำยในทำงที่ว่ำมันมีประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ย้อนกลับไปช่วงที่คนให้
ควำมส ำคัญต่อปรัชญำของ เพลโต (Plato) ที่ไม่ให้ควำมส ำคัญต่อควำมเป็นอยู่จริงของวิถีชีวิต ซึ่งมีกี่
เกี่ยวโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภำพแวดล้อม หรือธรรมชำติมำโดยตลอด แต่กลับให้ควำมสนใจแต่
เรื่องรูปทรง (Forms) ซึ่งดูจะห่ำงไกลจำกควำมเป็นอยู่ของมนุษย์อย่ำงมำก127 

ในงำน Phenomenology of Perception (1996) ของ Maurice Merleau-Ponty ได้กล่ำว
ไว้ตั้งแต่หน้ำแรกของ Phenomenology of Perception ว่ำ 

                                                           
126 Ibid. 28 เมษำยน 2561 
127 Ibid. 
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“ปรากฏการณ์วิทยา คือการศึกษาสาระ อันหมายถึง สาระของการรับรู้ สาระของส านึกเป็นต้น 
แต่ปรากฏการณ์วิทยายังเป็นปรัชญาที่น าเอาสาระกลับมาสู่การมีอยู่ และไม่ได้คาดหวังว่าจะมาถึง
ความเข้าใจที่มีต่อมนุษย์และโลกจากแง่มุมอ่ืนๆ นอกจากแง่มุมของความเป็นจริงที่รายล้อมเราอยู่  
(facticity)...ปรากฏการณ์วิทยายังเป็นปรัชญาซึ่งอธิบายว่าโลกนั้นยังคง “อยู่ที่นี่”ก่อนที่การคิดค านึง
ใดๆ จะเกิดมีขึ้น เหมือนดังกับว่าการมีอยู่นั้นไม่แปลกแยกแต่อย่างใด และความพยายามทั้งหมดของ
ปรากฏการณ์วิทยา คือให้ความใส่ใจต่อการที่มนุษย์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโลก...”128  

โดยสรุป แม้ว่ำเรำจะไม่สำมำรถนิยำมได้อย่ำงแน่ชัดว่ำปรำกฏกำรณ์คืออะไร แต่เรำสำมำรถ
เข้ำใจปรำกฏกำรณ์วิทยำผ่ำนควำมพยำยำมทำงปรัชญำของปรัชญำกระแสนี้ กล่ำวคือ ปรำกฏกำรณ์
วิทยำมุ่งเน้นศึกษำ  “ประสบกำรณ์  ”ของมนุษย์ในฐำนะประธำนบุรุษที่หนึ่งที่หมำยรวมจินตนำกำร 
ควำมฝัน อำรมณ์ ควำมรู้สึกร่วม ไว้กับควำมหมำยของประสบกำรณ์ด้วย กำรศึกษำดังกล่ำวมุ่งเน้นไป
ที่ส ำนึกของมนุษย์ และกำรพ ุ่งไปของเจตส ำนึก นี่เองคือจุดยืนของปรำกฏกำรณ์วิทยำ129 

3.3.2 ปรำกฏกำรณ์วิทยำในงำนสถำปัตยกรรม  
ส่วนหนึ่งของแนวควำมคิดเรื่องปรำกฏกำรณ์วิทยำถูกพัฒนำไปสู่แนวควำมคิดเรื่องสถำนที่ใน

งำนสถำปัตยกรรม เป็นกลุ่มของควำมคิดที่ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับโลกธรรมชำติที่มีงำน
สถำปัตยกรรมเป็นตัวกลำง (อินพันทัง, 2559( 130  

1. กำรตีควำมสถำปัตยกรรมของ Thomas Thiis-Evensen131 
Thomas Thiis-Evensen สถำปนิกชำวนอร์เวย์ มีผลงำนเขียนที่ชื่อว่ำ Archetypes in 

Architecture ได้น ำเสนอกำรตีควำมองค์ประกอบพื้นฐำนที่สุดของงำนสถำปัตยกรรม ได้แก่ พ้ืน ผนัง 
และหลังคำ สำมำรถตีควำมถึงกำรแสดงออกได้ 3  ประกำรคือ กำรเคลื่อนไหว   ) Motion), น้ ำหนัก 
(Weight) และควำมเป็นวัตถุ  (Substance)  ตัวอย่ำงของกำรตีควำมผ่ำนองค์ประกอบทำง
สถำปัตยกรรมเช่น  “ผนัง  ”ซึ่ง  Thiis-Evensen แบ่งออกเป็น 3  ประเภท คือกำรแสดงออกแนวนอน 
หรือ  Breadth Theme กำรแสดงออกแนวตั้ง หรือ Height Theme กำรแสดงออกถึงกำรผ่ำนเข้ำ 

(Entering) หรือ Depth Theme จำกนั้นเขำน ำเอำกำรกำรแสดงออกแนวนอนมำแบ่งเป็น 3  ส่วน
 )บน กลำง ล่ำง) และแนวตั้งแบ่ง  3  ส่วน  (ซ้ำย กลำง ขวำ) แล้วน ำทั้งสองส่วนข้ำงต้นมำสร้ำงเป็น

ข้อสรุปได้เป็น 4  กลุ่ม ซึ่งแต่ละกล  ุ่มแสดงออกถึงกำรเคลื่อนไหว น้ ำหนัก และควำมเป็นวัตถุที่มีควำม
เฉพำะตัว ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำยใน-ภำยนอกที่แตกต่ำงกัน 

ส่วนกำรแสดงออกถึงกำรผ่ำนเข้ำ (Entering) เขำแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ ได้แก่ รูปทรง
หลัก (ควำมเรียบ หรือควำมโค้ง ลำด เอียงเข้ำ-ออกของผนัง), ระบบอำคำร (ทึบตัน โครงเบำหรือเป็น
ชั้นๆ) และประเด็นสุดท้ำยคือ ช่องเปิด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือประตูและหน้ำต่ำง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
                                                           

128 Ibid. 
129 Ibid.  
130 อดิศร ศรีเสำวนันท์ และวีระ อินพันทัง, "แนวควำมคิดเรื่องสถำนที่ และ

ปรำกฏกำรณ์วิทยำ กับกำรศึกษำงำนสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น," วำรสำรวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีที่ 15 (2559). 1 

131 Ibid.13 
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ช่องเปิดนี้ Thiis-Evensen เห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรตีควำม ภำยใน-ภำยนอกอย่ำงมำก หน้ำต่ำง
นั้นมีควำมหมำยไปในด้ำนที่เป็นกำรต่อรองกันระหว่ำงภำยในและภำยนอก เรำสำมำรถตั้งค ำถำมได้ว่ำ 
หน้ำต่ำงบำนนี้เชื่อมต่อหรือท ำหน้ำที่ปกป้อง ในทำงกลับกัน ประตูคือองค์ประกอบของงำน
สถำปัตยกรรมที่แสดงออกถึงกำรแทรกตัวเข้ำมำจำกภำยนอก เป็นองค์ประกอบที่มีควำมหมำย
เบื้องต้นที่สุดของควำมเป็นอำคำร132 

2. ควำมเป็นภำยใน-ภำยนอก ของ Edward Relph133 
Edward Relph นักภูมิศำสตร์ผู้เขียนหนังสือ  “Place and Placelessness   ”โดยมี

รำยละเอียดที่ว่ำ ยิ่งระดับของควำมรู้สึกว่ำอยู่ภำยใน   ) Insideness) ของมนุษย์มีควำมเข้มข้นมำกขึ้น
เท่ำไร ยิ่งท ำให้กำรรับรู้ควำมเป็นตัวตนในสถำนที่ของเขำชัดเจนมำกยิ่งข้ึน ในทำงตรงกันข้ำมกับควำม
เป็นภำยนอก (Outsideness) สภำวะที่ท ำให้มนุษย์ตัดขำดและแปลกแยกออกจำกควำมเป็นสถำนที่ 
เช่นควำมรู้สึก Homesick เมื่อไปอยู่ในสถำนที่ใหม่ หรือสถำนที่บำงแห่งที่ขำดกำรสื่อสำรกับมนุษย์ 
Relph  เรียกสภำวะแบบนี้ว่ำ  “Placelessness  ”และจัดให้ควำมรู้สึกที่มีต่อสถำนที่แบบนี้อยู่ใน
ควำมเป็นภำยนอกระดับมำกท่ีสุดที่เรียกว่ำ “Existential Outsideness” 

3. Christian Norberg-Schulz 
ในงำนเขียนของ Norberg-Schulz โดยเฉพำะ Genius Loci : Toward a Phenomenology 

of Architecture (1980) ซึ่งเริ่มอธิบำยจำกโลกธรรมชำติดั้งเดิมมำสู่พื้นที่ทำงสถำปัตยกรรม ชี้ให้เห็น
ถึงที่มำของแนวคิด ใช้กลุ่มค ำส ำคัญที่เชื่อมโยงมำจำกปรัชญำปรำกฏกำรณ์วิทยำ และน ำเสนอ
ค ำอธิบำยอย่ำงเป็นระเบียบระบบ จำกหน้ำที่ของสถำปัตยกรรมในกำรเป็นที่อำศัยใน Building 
Dwelling Thinking ของ Heidegger แนวคิดนี้ถูกส่งต่อมำยัง Norberg-Schulz เขำอธิบำยว่ำ 

 “ปรำกฏกำรณ์วิทยำ นั้นท ำให้เกิดกำรย้อนกลับไปสู่   “สิ่ง  ” ) Things) ซึ่งตรงกันข้ำมกับควำมเป็น
นำมธรรม และโครงสร้ำงของควำมคิด ถึงตอนนี้สิ่งที่นักปรำกฏกำรณ์วิทยำให้ควำมสนใจได้แก่ ภว
วิทยำ134 จิตวิทยำ ชำติพันธุ์วิทยำ และบำงด้ำนของสุนทรียภำพ แต่ว่ำควำมสนใจในกำรศึกษำ
ปรำกฏกำรณ์วิทยำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันยังถือว่ำมีเป็นจ ำนวนน้อย มีผู้บุกเบิกศึกษำเรื่องกำร

                                                           
132 Ibid.  13  
133 Ibid. 14 
134 ภววิทยำ ถือว่ำเป็นปรัชญำแขนงหนึ่งของอภิปรัชญำ (metaphysics) ภว

วิทยำ (อังกอษ: ontology) เป็นปรัชญำสำขำหนึ่ง ที่ศึกษำเรื่องสภำวะแห่งควำมเป็นอยู่ (being) กำร
แปรสภำพ (becoming) กำรด ำรงอยู่ (existence) และรวมทั้งกำรจัดประเภทของ Being 
(categories of being) ว่ำเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่ำงไร        ภววิทยำมุ่งสนใจกับค ำถำมถึงกำรมีอยู่ 
(exist) ของสภำวะแห่งควำมเป็นอยู่ (entity) ต่ำงๆ ซึ่งท ำให้นักปรัชญำเหล่ำนี้มองว่ำ ธรรมชำติของ
ควำมเป็นจริงมีเบื้องหลังที่เป็นสิ่งพ้ืนฐำน (basic) และมีสิ่งที่เป็นอนุพันธ์ (derivatives) ตำมออกมำ
จำกสิ่งพ้ืนฐำนเหล่ำนั้น อำทิ เชื่อว่ำมีบำงอย่ำงเป็นเหตุก ำเนิดของสิ่งต่ำงๆ เช่น พระเจ้ำเป็นสิ่งพ้ืนฐำน
แรกท่ีอยู่เบื้องหลัง และให้ก ำเนิดแก่สิ่งต่ำงๆ ตำมมำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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/w/index.php?title=Categories_of_being&action=edit&redlink=1
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ด ำรงอยู่ อยู่บ้ำงแต่ว่ำแทบไม่มีกำรอ้ำงอิงมำโดยตรงถึงสถำปัตยกรรม...  ” )  Norberg-Schulz,   1980 : 
8)135 

Norberg-Schulz น ำแนวคิดเรื่อง Dwelling และองค์ประกอบพ้ืนฐำน 4  อย่ำง ได้แก่  Earth, 
Sky,Divinities, Mortals ของ Heidegger มำตีควำมลงในสถำปัตยกรรม โดยอธิบำยว่ำงำน
สถำปัตยกรรมนั้นตั้งอยู่ระหว่ำงพ้ืนดินและท้องฟ้ำ (Earth & Sky) ในขณะที่ลักษณะพ้ืนฐำนของมัน 
คือกำรปิดล้อม (Enclosure) สร้ำงพ้ืนที่ภำยในของมนุษย์ ออกจำกพ้ืนที่ภำยนอกของโลก ( Inside-
Outside) ในกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ ที่ว่าง นั้น Norberg-Schulz ใช้กลุ่มค ำที่เกี่ยวกับองค์ควำมรู้
ของที่ว่ำงในกำรศึกษำสถำปัตยกรรมโดยพ้ืนฐำน เช่น Extension-Enclosure, Figure-Ground, 
Centralization, Direction, Rhythm, Proximity ซึ่งเขำอ้ำงว่ำเป็นรูปแบบที่มำจำกทอษฎีทำง
จิตวิทยำ ส่วน “คุณลักษณะ ” (Character) นั้น สำมำรถจับต้องได้และง่ำยต่อควำมเข้ำใจมำกกว่ำ  “ที่

ว่ำง ”คุณลักษณะนั้นเกดขึ้นจำกวัสดุและรูปแบบก ำรก่อสร้ำงของสถำนที่นั้นๆ เรำสำมำรถเข้ำใจในตัว 
 “คุณลักษณะ  ”ได้จำกกำรตั้งค ำถำมว่ำ   “อย่ำงไร  ”เช่น พ้ืนที่ที่เรำเดินผ่ำนเป็นอย่ำงไร ท้องฟ้ำที่อยู่

เหนือเรำเป็นอย่ำงไร อำคำรของเรำวำงลงไปบนดินอย่ำงไร คุณลักษณะยังเกี่ยวข้องกับหน้ำตำของ
สถำปัตยกรรม   ) Facade) ลักษณะช่องเปิด ลวดลำยประดับตกแต่ง หลังคำ หรือวิธีกำรก่อสร้ำง ยัง

แสดงให้เห็นว่ำสิ่งต่ำงๆ นั้นถูกท ำขึ้นมำได้อย่ำงไร นอกจำกคุณลักษณะที่คงที่ดังข้ำงต้นนี้แล้ว ยังมี
คุณลักษณะของสถำนที่ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมรอบของเวลำ เช่นอดูกำล หรือสภำพของแสง
สว่ำงที่เปลี่ยนแปลงไป136 

 
งำนสถำปัตยกรรมที่ใช้แนวคิดปรำกฏกำรณ์วิทยำ ตัวอย่ำงเช่น Third Breath โดย James 

Turrell สถำปัตยกรรมที่ถูกออกแบบภำยใต้แนวคิด Skyspace เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรรับรู้
จำก แสง-ภำพ ไปสู่ แสง-Space ซึ่งเป็นไปตำมหลักปรำกฏกำรณ์วิทยำ (ดูภำพที่ 23) 

 

                                                           
135 อดิศร ศรีเสำวนันท์ และวีระ อินพันทัง, "แนวควำมคิดเรื่องสถำนที่ และ

ปรำกฏกำรณ์วิทยำ กับกำรศึกษำงำนสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น." 11 
136 Ibid.  12  
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ภำพที่ 23 Third Breath, 2005, Mixture of fluorescent light and natural light at sunset. 
ที่มำ: Turrell, James. Geometrie Des Lichts. (Germany: Hatje Cantz, 2009). (Turrell, 
2009) 

ในทำงประวัติศำสตร์ศิลป์และปรัชญำมีกำรตีควำม กำรนิยำมมำกมำยเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์
ต่ำงๆ  ที่เกิดข้ึนและในวัฒนธรรมสมัยใหม่นี้รู้กันดีว่ำแสงเป็นเสมือนชีวิตและบ่อเกิดแห่งพระเจ้ำ กำร
รับรู้ถึงแสงในงำนชิ้นนี้จึงเป็นเสมือนกำรเปิดโลกแห่งจิตวิญญำณ รับรู้ถึงควำมไม่มีที่สิ้นสุด ควำมว่ำง
เปล่ำในเชิงโลกุตระ ส่วนในแง่ประสบกำรณ์คือกำรรับรู้ถึงสุนทรียภำพของแสงธรรมชำติและ Space 
ที่ประกอบกันและมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำตำมสภำพควำมเป็นจริงของธรรมชำติ 

งำนออกแบบของ Tadao Ando ที่ใช้แนวคิดเรื่องปรำกฏกำรณ์วิทยำมำเป็นรำกฐำนส ำคัญของ
งำนออกแบบ ในฐำนะสถำปนิกที่อยู่ในสภำพแวดล้อมของเมือง Osaka มีควำมเสียหำยอย่ำงมำกจำก
สงครำมโลกครั้งที่ 2 แตกต่ำงจำกอดีตที่มีควำมดีงำมและทรงคุณค่ำ  Ando จึงสร้ำงกรอบแนวคิดที่ว่ำ
ท ำอย่ำงไรจึงจะสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีงำมส ำหรับผู้อยู่อำศัยในปัจจุบันได้ หนึ่งในแนวคิดนี้คือกำรใช้
แสงในกรอบของเวลำแบบปรำกฏกำรณ์นิยมที่มีมุมมองทำงวัฒนธรรมมำก ำกับ137 

ปรำกฏกำรณ์แสงในมุมมองทำงวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรชื่นชมกับผลของกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำงๆ ตำมกำลเวลำนั่นเอง เพรำะคนญี่ปุ่นถือว่ำควำมงำมของเครื่องมือเครื่องใช้ที่
มีร่องรอยแห่งครำบ เขม่ำ และอำยุใช้สอย ท ำให้ระลึกถึงอดีตกำล และกำรที่ได้อยู่อำศัยท่ำมกลำงสิ่ง
ที่เป็นของเก่ำของโบรำณถือว่ำท ำให้เกิดควำมสงบจิตสงบใจได้อย่ำงน่ำพิศวงยิ่งนัก 138 ตัวอย่ำงเช่น 
สุนทรียภำพของครำบที่เกิดขึ้นบนถ้วยชำ เนื้อไม้สถำปัตยกรรมที่โดนกัดเซำะเป็นร่องลึก ตะไคร่น้ ำใน
สวนหิน เป็นต้น และสิ่งที่ช่วยท ำให้กำรมองสิ่งโบรำณ ที่มีควำมขุ่นมัว เกิดมีควำมงำมมำกยิ่งขึ้น ก็คือ
บรรยำกำศของควำมสลัวในบ้ำนญี่ปุ่นโบรำณนั่นเอง ควำมสลัวนั้นนับว่ำอยู่คู่กับวัฒนธรรมกำรใช้ชีวิต

                                                           
137 ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์, รู้สึกและนึกคิด เรขำคณิตของ ทำดำโอะ อันโด, 2 ed. 

(กรุงเทพฯ: คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี, 2551); ibid. 
138 จุนอิชิโร ทำนิซำกิ, เยิรเงำสลัว, trans. สุวรรณำ วงศ์ไวศยวรรณ, 4 ed. (กรุงเทพฯ: 

โอเพ่น โซไซตี้, 2558). 
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ของคนเรำมำตั้งแต่อดีตกำล ก่อนที่จะมีกำรพัฒนำมำใช้แสงไฟฟ้ำที่กลำยเป็นว่ำท ำให้ทุกอย่ำงชัดเจน 
และขำดมนตร์เสน่ห์ทำงควำมงำม ในอดีตเมื่อแสงเทียนไปกระทบกับวัตถุ หรือสิ่งที่ประดับด้วยทอง 
ท่ำมกลำงควำมสลัวนั้น กลับท ำให้เกิดควำมงำมท่ีจับใจยิ่งกว่ำกำรมองสิ่งเหล่ำนี้ในที่สว่ำงเสียอีก 

ในงำนสถำปัตยกรรมที่ต้องกำรแสงเพ่ือสื่อควำมหมำยถึงบำงสิ่งอันส่งผลต่อจิตใจ เช่นเมื่อเห็น
แล้วเกิดควำมเลื่อมใสในทันที่ เห็นแล้วเกิดควำมสงบ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อแสงปรำกฏใน
ควำมมืดหรือควำมสลัวเท่ำนั้น คุณภำพของแสงจึงจะได้ประสิทธิผลเต็มที่ (ดูภำพที่ 24)  

Junichiro Tanizaki ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ  In Praise of Shadows ว่ำ “Were it not for 
shadows, there would be no beauty.”  

อำจำรย์จุลพร นันทพำณิช ก็มีกำรกล่ำวถึงกำรท ำให้เกิดควำมสลัวในบ้ำนว่ำ  “ ...ตัวอย่างงาน
ที่ผมชอบใช้ คือการออกแบบความสลัวไว้ในช่องว่างในอาคาร แล้วเอาแสงธรรมชาติตัดเข้าไป ผมจะ
สร้างความสลัวไว้ก่อน แล้วให้แสงเข้าไปเกิดเป็นล า เวลาเห็นภาพแบบนี้แล้วเราจะมีความผาสุก 
ลึกๆ  ผมไม่สนใจเรื่องของฟอร์มภายนอก  แต่สนใจเรื่องของภายใน ว่าเราใช้ที่ว่างภายในให้เกิดสุข
ภาวะจากการอยู่กับมันอย่างไร” 139 

 
ภำพที่ 24 Church of the Light, Osaka, Japan 
ที่มำ : Anabel Saterfiel, Picture Tadao Ando Church With Tadao Ando Church 
Together With Light Youtube And Light,  14 กุมภำพันธ์ 2561 , 
http://www.bandbsnestinteriors.com/mg/396475/zk2c1c-picture-ando-with/396387/ 

                                                           
139 จุลพร นันทพำนิช, "มนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในห้องแอร์," 2556. 

http://www.bandbsnestinteriors.com/mg/396475/zk2c1c-picture-ando-with/396387/
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ภำพที่ 25 บรรยำกำศควำมสลัวใน ห้องพิธีชำแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น 
ที่มำ : David, In Praise of Shadows, 27 กุมภำพันธ์ 2561 , 
http://statesofconflict.com/blog- 1/2017/3/29/ tdvdr4kb8nzalaq7xk3nqxwktd8frc 

3.4 กำรรับรู้โดยญลักสัญวิทยำ 
เป็นกำรสื่อสำรควำมหมำยของสิ่งนั้นๆ ผ่ำนสัญลักษณ์ (symbol) กับวัตถุ (object) ที่มนุษย์

สร้ำงขึ้น โดยในเชิงสถำปัตยกรรมนั้น มีควำมเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์และควำมหมำยอย่ำงไม่อำจ
ปฏิเสธได้ สถำปัตยกรรมตั้งแต่ยุคคลำสสิคเรื่อยมำต่ำงก็ใช้สัญลักษณ์ในกำรสื่อสำรถึงสิ่งส ำคัญทำง
ศำสนำ รวมไปถึงกำรสื่อสำรแบบแผนทำงควำมคิดของสังคมในกำรยึดถือมนุษย์เป็นศูนย์กลำงของทุก
สิ่ง ซึ่งปรำกฏชัดเจนในกำรอุปมำอุปไมย (metaphor) เช่นกำรเปรียบร่ำงกำยมนุษย์เพศชำยกับ
สถำปัตยกรรมเป็นต้น ซึ่งกำรสื่อควำมทำงสถำปัตยกรรม หลังยุคคลำสสิคลงมำจนถึงช่วง
คริสตศตวรรษที่ 20  สกุลควำมคิดแบบโมเดิร์น   ) Modernism) ในช่วงแรก ได้ผลักดันสถำปัตยกรรม
เข้ำสู่กรอบของนำมธรรม (Abstract) โดยให้ควำมส ำคัญของรูปทรงอันบริสุทธิ์ของสถำปัตยกรรม
แทนที่จะให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อควำมหมำย กระทั่งช่วงทศวรรษที่ 1970  จึงหันมำให้ควำมส ำคัญ
กับกำรสื่อควำมหมำยของรูปทรงสถำปัตยกรรมอีกครั้ง แต่ผลงำนหลำยชิ้นกลับสร้ำงควำมคลุมเครือ
แก่ผู้พบเห็นท ำให้เกิดกำรตีควำมที่แตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นสถำปัตยกรรมยุคหลังโมเดิรน จึงกลับมำ
ให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรของสถำปัตยกรรมอีกครั้ง ซึ่งกำรสื่อควำมหมำย (signification) มีควำม
สอดคล้องเป็นอย่ำงดีกับกำรพัฒนำของภำษำศำสตร์ที่รุดหน้ำเป็นอย่ำงมำกในช่วงทศวรรษที่ 1960140 

กำรศึกษำทำงด้ำนภำษำศำสตร์อย่ำงจริงจังนั้น เริ่มต้นขึ้นในโลกตะวันตกนับแต่ปลำย
คริสตศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมำโดยนักภำษำศำสตร์ชำวสวิสชื่อว่ำ เฟอร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ 
(Ferdinand de Saussure) เป็นบุคคลแรกที่ได้ศึกษำถึงโครงสร้ำงของภำษำจำกมุมมองทำงทอษฎี 
ภำยใต้ควำมคิดที่ว่ำ ควำมหมำยของสิ่งใด ๆ ก็ตำมมิใช่อยู่ที่ควำมหมำยของสิ่งนั้นแต่เพียงอย่ำงเดียว 

                                                           
140 สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, "กำรสื่อและกำรสร้ำงควำมหมำยในสถำปัตยกรรม: จำก

โครงสร้ำงนิยมถึงหลังโครงสร้ำงนิยม,"  3 (2005), 
http://www.tds.tu.ac.th/jars/download/jars/v3/08_Assistant%20Professor%20Santirak
%20%20Prasertsuk.pdf. 

http://statesofconflict.com/blog-1/2017/3/29/tdvdr4kb8nzalaq7xk3nqxwktd8frc
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แต่จะขึ้นอยู่กับ ‘โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์’ ของสิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืน ๆ ในสังคมเดียวกันอีกด้วยศำสตร์ที่
ศึกษำทำงด้ำนนี้ได้ถูกขนำนนำมเฉพำะว่ำ ‘สัญวิทยำ(Semiology) หรือสัญศำสตร์ (Semiotics)’ อัน
หมำยถึง 

ศำสตร์ของเรื่องสัญญะ (The Science of Signs) หรือกำรศึกษำเรื่องสัญญะ (The Study of 
Signs) หรือระบบสัญญะ (Sign Systems)141 ซึ่งจำกกำรศึกษำของโซซูร์ท ำให้เขำพบว่ำภำษำเป็น
ระบบที่ประกอบด้วยหน่วยเล็กย่อยที่สุดเรียกว่ำ สัญญะ (sign) ซึ่งเป็นระบบสื่อควำมหมำยหรือ
ควำมคิดต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดกำรสื่อสำรระหว่ำงมนุษย์ขึ้นในสังคม และเป็นระบบที่เป็นอิสระจำกกำร
เปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ ประกอบไปด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2 สิ่งคือ  

1. ‘รูปสัญญะ (signifier)’ คือ รูปเสียง พยัญชนะเสียงที่เปล่งออกมำ เครื่องหมำย วัตถุ 
หรือภำพ 

2. ‘ควำมหมำยสัญญะ (signified)’ คือ มโนทัศน์ (concept) หรือควำมหมำย 
(meaning) ที่โยงถึงรปูสัญญะนั้น ๆ 

เมื่อเกิดกระบวนกำรสื่อสำรเช่น เมื่อเรำสื่อสำรค ำว่ำ dog รูปสัญญะคือ d-o-g สร้ำงสัญญะใน
สมองของผู้รับสำรว่ำ เป็นสัตว์สี่ขำชนิดหนึ่ง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปสัญญะและควำมหมำยสัญญะ
นั้นเป็นไปตำม‘ที่ก ำหนดไว้ (arbitrariness)’ ไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดว่ำ ท ำไมถึงเป็นค ำเฉพำะนั้น ๆแต่
เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวได้ถูกก ำหนดขึ้นผ่ำนกำลเวลำ ท ำให้คนในสังคมเข้ำใจควำมหมำย
สัญญะได้ตรงกัน โดยที่ dog จะไม่สำมำรถเป็นอย่ำงอ่ืนไปได้142 

 
 

     ภำพที่ 26 แผนภำพแสดงกำรสื่อสำรรูปสัญญะไปสู่ควำมหมำยสัญญะ 
 

แนวควำมคิดของเฟอร์ดินองด์ เดอ โซซูร์ ในกำรศึกษำเรื่องสัญญะดังกล่ำว ได้ถูกน ำไปใช้ในกำร
วิเครำะห์และศึกษำในแวดวงวรรณกรรมตะวันตกเป็นอย่ำงสูง และได้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จนเกิดเป็น
รำกฐำนที่ส ำคัญของสกุลทำงควำมคิดทำงวรรณกรรมศึกษำที่ เรียกว่ำ  ‘โครงสร้ำงนิยม 
(Structuralism)’และ ‘หลังโครงสร้ำงนิยม (Poststructuralism)’ ในเวลำต่อมำ143 

อย่ำงไรก็ตำมระบบสัญญวิทยำของโซซูร์ยังมีขีดจ ำกัด เนื่องจำกเป็นกำรให้ควำมหมำยระหว่ำง
ค ำต่อค ำ ไม่สำมำรถให้ควำมหมำยกับประโยคได้และอำจเกิดกำรบิดควำมหมำยที่แท้จริงของค ำใน
                                                           

141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 

dog 

รูปสญัญะ ความหมายสญัญะ 
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ประโยค อีกทั้งกำรให้ควำมหมำยของระบบสัญญวิทยำเป็นกำรให้ควำมหมำยแบบด้ำนเดียวหรือ 
 “ระบบปิด ”เนื่องจำกไม่เปิดโอกำสให้กับบริบทอ่ืนๆหรือกำรเปลี่ยนแปลงของกำลเวลำ จึงท ำให้

ภำยหลังนักคิดในสังคมแบบ  ‘โพสต์โมเดิร์น (Postmodernism)’หลำยท่ำนได้หันมำมองถึงปัญหำ
ของโครงสร้ำงนิยมในช่วงทศวรรษที่ 1960 จนกลำยเป็นสกุลทำงควำมคิดใหม่ที่เรียกกันว่ำ ‘หลัง
โครงสร้ำงนิยม (Poststructuralism)’ เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงนิยมไปอีกระดับหนึ่งโดยริเริ่มกำร
วินิจฉัยระบบสัญญะ อีกทั้งตั้งค ำถำมว่ำ ระบบสัญญะประกอบด้วยสองส่วนคือ รูปสัญญะและ
ควำมหมำยสัญญะเท่ำนั้นหรือ และควำมหมำยของรูปสัญญะหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปสัญญะตัวอ่ืน ๆ ทั้ง
ที่เกี่ยวพันกันหรือแตกต่ำงกันเลยหรือสกุลควำมคิดแบบหลังโครงสร้ำงนิยมได้พยำยำมเข้ำมำแก้จุด
บอดของโครงสร้ำงนิยมในประเด็นดังกล่ำว หลังโครงสร้ำงนิยมให้ควำมส ำคัญกับควำมหมำยของค ำ
และรูปของประโยค144 

หลังโครงสร้ำงนิยมยังอธิบำยว่ำ ควำมหมำยของค ำๆ หนึ่งนั้นมิได้อยู่อย่ำงโดดเดี่ยว แต่ยังขึ้นอยู่
กับควำมแตกต่ำงระหว่ำงค ำ ๆ นั้นกับค ำอ่ืน ๆ ด้วย ดังนั้น ควำมหมำยในกรอบของหลังโครงสร้ำง
นิยมคือ กระบวนกำร ‘พลิ้ว’ ระหว่ำง ‘ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรูปสัญญะและรูปสัญญะ (the play 
between the difference from signifier to signifier)’ซึ่งไม่ใช่ควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งอีก
ต่อไป และเป็นควำมสัมพันธ์ที่ไม่ตำยตัว เช่น กำรจะเข้ำใจถึงควำมหมำยของค ำว่ำ “dog” เรำ
จ ำเป็นต้องรู้ถึงควำมหมำยของค ำอ่ืน ๆ ที่แตกต่ำงจำกค ำว่ำ  “dog” ด้วย หรือกำรที่จะเข้ำใจ
ควำมหมำยของ ‘สีแดง’ จะต้องเข้ำใจถึงควำมหมำยของสีอ่ืน ๆ ที่แตกต่ำงด้วย มิฉะนั้นสีแดงจะไม่มี
ควำมหมำยใด ๆ ต่อเรำเลยดังนั้น สกุลควำมคิดแบบหลังโครงสร้ำงนิยมจึงวำงอยู่บน‘ตรรกะของควำม
แตกต่ำง (the logic of difference)’ ระหว่ำงรูปสัญญะหนึ่งกับรูปสัญญะอ่ืน ๆ145 

 
นักคิดและนักวิจำรณ์วรรณกรรมในเชิงโครงสร้ำงนิยมชำวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงท่ำนหนึ่ง คือ โร

ลองด์ บำร์ตส์ (Roland Barthes) ได้ประพันธ์ผลงำนชื่อ Mythologies ในปีค.ศ. 1957 ซึ่งเป็นงำน
รวบรวมบทควำมหลำย ๆ ชิ้นที่เคยได้รับกำรตีพิมพ์ในนิตยสำรมำก่อน บำร์ตส์ได้ให้ควำมหมำยของค ำ
ว่ำ ‘มำยำคติ (mythology)’ ไว้ว่ำคือ กำรสื่อควำมญมำยด้วยคติควำมเชื่อทำงวัฒนธรรมผ่ำน
กระบวนกำรที่ท ำใญ้รู้สึกว่ำเป็น ‘ธรรมชำติ’ โดยไม่รู้ตัว (ควำมหมำยแฝง) มำยำคติเป็นกำรสร้ำง
ควำมหมำยในระดับที่ลึกกว่ำควำมหมำยตำมปกติ ซึ่งบำร์ตส์ได้อำศัย  ‘สัญวิทยำเชิงโครงสร้ำง 
(Structural Semiotics)’ เป็นหลักในกำรพยำยำมค้นหำโครงสร้ำงควำมหมำยของสิ่งต่ำงๆ ผ่ำนทำง
มำยำคตินี้146 

 

                                                           
144 Ibid. 
111  ibid. 

146 Ibid. 
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ภำพที่ 27 แผนภำพแสดงกำรสื่อควำมหมำยของรูปสัญญะและควำมหมำยสัญญะสู่มำยำคติ 
 
ข้อสรุปและกำรน ำไปใช้ 
 จำกกำรศึกษำกำรรับรู้โดยหลักสัญวิทยำ ท ำให้เข้ำใจกำรมองสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเรำอย่ำงมี
ควำมหมำย ซึ่งกำรแทนควำมหมำยด้วยกำรใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นควำมเข้ำใจแบบเดียวกันทั้งสังคม 
จึงเป็นวิธีกำรสื่อควำมหมำยโดยปรำศจำกค ำพูดหรือตัวอักษร ซึ่งพบมำกในกำรอ่ำนงำนศิลปะแขนง
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น จิตรกรรม สถำปัตยกรรม ประติมำกรรม เป็นต้น เป็นกำรสื่อสำรรูปแบบหนึ่งที่
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรมเพ่ือสื่อแนวควำมคิดออกไป 

3.5 กำรรับรู้ควำมว่ำง 

ในกำรศึกษำนี้จะใช้หลักกำรรับรู้เกี่ยวกับภำพ มำเป็นหลักในกำรวิเครำะห์ถึงที่มำของควำมว่ำง
จำกกรณีศึกษำทั้งที่เป็นงำนศิลปะและสถำปัตยกรรม นอกจำกนี้หำกพิจำรณำลงไปในรำยละเอียด
ของหลักกำรรับรู้เกี่ยวกับภำพแล้ว จะพบว่ำมีเนื้อหำที่เป็นเรื่องของกำรจัดระเบียบของกำรรับรู้ ที่
สัมพันธ์กันในส่วนประกอบย่อยต่ำงๆ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ศึกษำคิดว่ำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์
แยกแยะ หำวิธีกำรในกำรสร้ำงสรรค์งำนที่เก่ียวเนื่องกับควำมว่ำงได้ ประกอบด้วย 9 ลักษณะดังนี้  

1. ภำพและพ้ืน (Figure and Ground) 
2. กำรจัดรวมกลุ่ม (Proximity) 
3. กำรหำควำมเหมือนและกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำง (Similarity and Difference) 
4. กำรปิดล้อมและกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง (Closure and Continuation) 
5. แนวแกน (Axis) 
6. ดุลยภำพ (Balance and Symmetry) 
7. ลักษณะของกำรจัดวำง (Orientation) 
8. สัณฐำนหรือรูปลักษณะ (Configuration) 

ซื่อสตัย์ 

ความหมายสญัญะ 

d-o-g 

รูปสญัญะ 

มายาคต ิ

ความหมายสญัญะ 

ความหมายสญัญะ 
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9. กำรสร้ำงภำพซ้ ำ (Form Reproduction)147 
 

3.5.1 ควำมว่ำงในงำนศิลปะ  
จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล พบว่ำมีกำรสื่อควำมหมำยถึงควำมว่ำงในงำนศิลปะแขนงต่ำงๆ ได้แก่

จิตรกรรม ประติมำกรรม และสถำปัตยกรรม เป็นต้น ซึ่งมีแนวทำงในกำรสื่อควำมหมำยที่แตกต่ำงกัน 
ทั้งนี้สำมำรถใช้หลักสัญวิทยำ และหลักกำรรับรู้ขั้นพ้ืนฐำนของมนุษย์ มำใช้วิเครำะห์ตีควำมได้ 

 

 

 

 

 

3.5.1.1  จิตรกรรม 

 

 
 

 

ภำพที่ 28 มหำนครนิพพำนจำกสมุดภำพไตรภูมิสมัยธนบุรี 
ที่มำ : วนำ, สมุดภำพไตรภูมิ,  30 กรกฎำคม 2561 , 
http://oknation.nationtv.tv/blog/vana/ 2008/07/15/ entry-1 

                                                           
147 ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, "เอกสำรค ำสอน กำรรับรู้ทำงสถำปัตยกรรม." 
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ภำพที่ 29 ‘มหำนครนิพพำน’ จิตรกรรมสีฝุ่นบนกระดำษสำ สร้ำงสรรค์โดยศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ
ชลูด นิ่มเสมอ    
ที่มำ: กุหลำบสีชำ, มหำนครนิพพำน, 30 กรกฎำคม 2561,  

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14582 

แบบแรก งำนจิตรกรรมที่มีรำกฐำนมำจำกกงำนจิตรกรรมไทย ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำดภำพ
จิตรกรรมในสมุดข่อยก็ดีหรือกำรสร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ก็ดี จะเน้นใช้ควำมสมบูรณ์ขององค์ประกอบ
ของภำพ จะยังคงมีแนวแกนที่ชัดเจน มีดุลยภำพ 2  ข้ำงเท่ำกัน  มีกำรจัดวำงจุดเด่นของภำพไว้ตรง
กลำง ซึ่งเป็นจุดเด่นและจุดส ำคัญที่สุดของภำพ แต่กลับปล่อยไว้เป็นควำมว่ำง เหลือไว้แต่กรอบรอบ
นอก ) Outline) ที่ท ำให้นึกถึงท่ำทำงของพระพุทธเจ้ำในปำงปรินิพพำน แสดงให้เห็นถึงกำรสื่อนัยยะ
ส ำคัญอีกประกำร คือนิพพำน ที่สำมำรถสื่อได้ถึงควำมว่ำง ตรงกับหลักสัญวิทยำ มีรูปสัญญะคือ 
กรอบที่ว่ำง มีควำมหมำยสัญญะคือพระพุทธเจ้ำปำงปรินิพพำน และมีควำมหมำยว่ำนิพพำนหรือ
ควำมว่ำงได้อีกด้วย 

 
 

ภำพที่ 30 แผนภำพแสดงกรอบรอบนอกในภำพมหำนครนิพพำนที่สื่อถึงพระพุทธเจ้ำปำงปรินิพพำน 

แบบที่สอง งำนจิตรกรรมไทยร่วมสมัย เป็นกำรลดทอนองค์ประกอบทำงทัศนศิลป์ให้เหลือ
น้อยลงและท ำหน้ำที่เป็นเครื่องมือถ่ำยทอดทำงแนวควำมคิดของศิลปินเท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่นผลงำน
จิตรกรรม ชุดธรรมศิลป์ โดยศำสตรำจำรย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ที่เกิดขึ้นจำกกำรสนใจศึกษำ

http://www.dhammajak.net/
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ธรรมะแล้วน ำมำถ่ำยทอดผ่ำนงำนศิลปะ ด้วยกำรใช้ภำพงำนจิตรกรรมไทยมำสร้ำงสรรค์และถ่ำยทอด
ตำมเทคนิคของตน ผนวกกับกำรใช้ทัศนศิลป์ที่มีควำมเรียบง่ำย สงบ ด้วยเส้นสำยที่คล้ำยจะเกิดจำก
กำรวำดเพียงไม่กี่เส้น และกำรปล่อยพ้ืนที่ว่ำงของภำพให้แสดงลักษณะของควำมว่ำงและพ้ืนผิวของ
กระดำษสำที่ขรุขระ ไม่เรียบให้ปรำกฏเด่นชัด ให้ควำมรู้สึกเป็นธรรมชำติ ไม่ปรุงแต่ง ส่งผลให้ผู้ชม
ภำพเกิดควำมรู้สึกได้ใกล้ชิดและเข้ำถึงควำมเป็นธรรมชำติที่ผ่อนคลำยและสงบ ได้เป็นอย่ำงดี148 ดังที่
ศิลปินมีควำมคิดและเชื่อมั่นว่ำ... 

การน ารูปทรงและองค์ประกอบจากศิลปะไทย หรือสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนามาใช้ ก็เพียง
เพ่ือเป็นสื่อน าความคิด โน้มน้าวผู้ชมไปสู่ความรู้สึกดีงามตามความมุ่งหมายในการแสดงออก 
ซึ่งถ่ายทอดออกมาจากสภาวะจิตใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลา ด้วยรูปแบบผลงานที่
เรียบง่าย รูปทรงอันสงบนิ่ง และสีสันที่นุ่มนวลสะอาดตา สะท้อนความบริสุทธิกของจิตใจที่
สงบนิ่งและปล่อยวาง อันเป็นผลมาจากสภาวะของสมาธิ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะท างาน และจาก
การศึกษาปฏิบัติธรรม149 

แบบที่สำม งำนจิตรกรรมที่ก่อตัวขึ้นจำกรำกฐำนแนวควำมคิดทำงปรัชญำแห่งควำมมี ควำม
ไม่มี ในค ำสอนเซน ได้ถูกน ำมำศึกษำ วิเครำะห์ ตีควำมและให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกในวงกำร
ศิลปะ เนื้อหำสำระของงำนโดยมำกก็จะเป็นกำรสื่อสำรถึงแก่นของปรัชญำหรือแนวทำงกำรสอนของ
เซนที่ส่งผลต่อจิตใจผ่ำนงำนศิลปะที่หลำกหลำยไปตำมมุมมองและเครื่องมือที่ใช้ในกำรสื่อสำรของแต่
ละคน ซึ่งกำรรับรู้หลักๆ จะเป็นกำรรับรู้ทำงสำยตำที่สื่อสำรถึงควำมไม่มี ตัวอย่ำงงำนศิลปะที่น ำเสนอ
เรื่องควำมไม่มี ได้แก่ Non-Being •Emptiness และงำนสื่อผสมของSusan Weisberg 

Non-Being •Emptiness เป็นนิทรรศกำรงำนศิลปะร่วมสมัยที่จัดขึ้นที่  Tokyo 
Gallery+BTAP ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยผลงำนของศิลปิน 6 คน curate โดย Wei Xiangqi 
แนวคิดหลักของนิทรรศกำรนี้คือกำรประเมินควำมคิดสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของจีน โดยวิธีกำรซึม
ซับทำงอำรมณ์และจิตใจของผู้ชม พร้อมกับกำรใช้รูปทรง(Form) แบบใหม่และทอษฎีเกี่ยวกับพ้ืนที่
ว่ำง(Theoretical Space) เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรอ่ำนและอธิบำยรูปลักษณ์ของงำนอย่ำงน่ำเลื่อมใส 
ควำมคิดเหล่ำนี้แสดงให้เห็นถึงกำรพยำยำมค้นหำควำมรู้และมุมมองทำงวัฒนธรรมแบบใหม่ โดย
มองข้ำมข้อจ ำกัดด้ำนภำษำ มุ่งเน้นไปที่ควำมคิดเป็นหลัก Non-Being (ควำมไม่มี) มีควำมสัมพันธ์กับ 
Being (ควำมมีอยู่) ซึ่งคู่ตรงข้ำมนี้มีนัยยะที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย ท้ำทำยทำงควำมคิด โดยควำมไม่มี
สื่อถึงกำรมองในสิ่งที่คงเหลือให้เห็นอยู่อย่ำงน้อยที่สุดเพียงเท่ำนั้น ส่วน Emptiness(ควำมว่ำง) เป็น
ควำมบริสุทธิ์ของจิตวิญญำณ บำงอย่ำงเกินหยั่งถึง และอยู่เหนือประสบกำรณ์ นอกจำกสำระของ
ควำมไม่มี ควำมว่ำง ยิ่งไปกว่ำนั้นคืองำนแต่ละชิ้นยังสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่ผู้ชมได้ครุ่นคิด
อยู่กับตนเองได้มำกขึ้นอีกด้วย 

                                                           
148 วิรัญญำ ดวงรัตน์, "คติไตรภูมิในจิตรกรรมไทยร่วมสมัย," (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร, 2558).  125.  
149 โอชนำ พูลทองดีวัฒนำ, จิตรกรรมฝำผนังของอำจำรย์ชลูด และผลงำนย้อนหลัง 

(กรุงเทพฯ แปลนพริ้นท์ติ้ง จ ำกัด, 2556).  12.  
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ภำพที่ 31 Nothing (2014) โดย Wang Lei 
ที่มำ : Tokyo Gallery+BTAP,  Non-Being · Emptiness : An Intellectual 
Dimension of Contemporary Art , 24 กุมภำพันธ์ 2561, http://www.tokyo-
gallery.com/en/exhibitions/inbeijing/post-202.html 

งำนสื่อผสมของในหัวข้อ Form Does Not Differ from Emptiness โดย Susan 
Weisberg มีแนวคิดมำจำกแนวคิดหลักของศำสนำพุทธมหำยำน ที่ถูกกล่ำวถึงในปรัชญำปรมิตำ
หอทัยสูตร (The Heart Sutra) กล่ำวไว้ว่ำ รูปทรงนั้นไม่ต่ำงจำกควำมว่ำง ,วัสดุ ,ควำมจริงของโลก 
ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่ำงมีควำมยึดมั่นถือมั่น ทั้งรูปแบบและอัตลักษณ์ด ำรงอยู่ในโลกแห่งควำมจริง
นี้ ทั้งๆ ที่ทุกสิ่งคือควำมว่ำงเปล่ำ นั่นคือทุกอย่ำงเชื่อมต่อกันไม่แยกจำกกัน ซึ่งอำจท ำควำมเข้ำใจโดย
ใช้เพียงหลักเหตุและผลอย่ำงเดียวนั้นคงไม่ได้  ศิลปินพยำยำมท่ีจะถ่ำยทอดควำมคิดนี้  
โดยใช้ 2 รูปแบบพ้ืนฐำน คือกล่องและหลุม กล่องดูเหมือนจะเป็นรูปทรงที่เมื่อมองแล้วรับรู้ได้ว่ำ
ภำยในว่ำงเปล่ำ และควำมว่ำงเปล่ำนั้นคือสิ่งที่ท ำให้มันเป็นกล่องได้ และเมื่อเรำจัดเรียงมันใหม่เรำจะ
มีส่วนร่วมในควำมว่ำงเปล่ำมำกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเกิดเงำระหว่ำงกล่องที่เปลี่ยนแปลงไปตำมกำร
เคลื่อนย้ำย และกำรเปลี่ยนแปลงของแสง ค ำถำมคือ เงำของวัตถุรึเปล่ำคือควำมว่ำง? หรือควำมว่ำง
ภำยในกล่องก่อให้เกิดเงำ? พ้ืนที่ระหว่ำงกล่องคือควำมว่ำงหรือรูปทรง? จะเห็นว่ำศิลปินพยำยำม
สร้ำงสรรค์งำนแล้วตั้งค ำถำมกับมัน และเมื่อมีเกิดมีหลุมอยู่ที่จุดหนึ่งของชิ้นงำน หลุมจึงดูเป็นควำม
ว่ำงเปล่ำอย่ำงแท้จริง แต่ก็ยังเหลือเค้ำโครงของรูปทรงกล่องอยู่ ดังนั้นจึงเกิดค ำถำมอีกว่ำ สิ่งที่เห็นคือ
ควำมว่ำงเปล่ำหรือรูปทรง? หรือแท้จริงและรูปทรงกับควำมว่ำงเปล่ำคือสิ่งเดียวกัน บำงทีกำรตั้ง
ค ำถำมอำจเป็นค ำตอบท่ีดีที่สุด งำนศิลปะชิ้นนี้จึงเป็นเพียงกำรน ำเสนอให้ผู้ชมได้ฉุกคิด หรือเกิดควำม
สงสัย  
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ภำพที่ 32 Untitled (2010) เทคนิค Mixed media on board โดย Susan Weisberg 
ที่มำ : Susan Weisberg Art, Form Does Not Differ from Emptiness, 24 กุมภำพันธ์ 2561, 
https://sweisberg.wordpress.com/form-does-not-differ-from-emptiness 
 

 
 

ภำพที่ 33 Empty Shadow (2009) เทคนิค Mixed media on panel 
ที่มำ : Susan Weisberg Art, Form Does Not Differ from Emptiness, 24 กุมภำพันธ์ 2561, 
https://sweisberg.wordpress.com/form-does-not-differ-from-emptiness 
 
 
 

3.5.1.2 ประเภทประติมำกรรม 

https://sweisberg.wordpress.com/
https://sweisberg.wordpress.com/form-does-not-differ-from-emptiness/
https://sweisberg.wordpress.com/
https://sweisberg.wordpress.com/form-does-not-differ-from-emptiness/
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งำนประเภทประติมำกรรมที่มีแนวคิดเก่ียวกับเรื่องควำมว่ำง พบในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ
ของศิลปินชำวอังกอษ เชื้อสำยอินเดีย ชื่อ ANISH KAPOOR อย่ำงค่อนข้ำงเด่นชัด โดยส่วนตัวศิลปิน
เองมีแนวคิดว่ำ “กำรสร้ำงวัตถุท่ีไม่ใช่วัตถุ สร้ำงช่องว่ำงในพ้ืนที่ สร้ำงบำงสิ่งที่ปกติไม่มีอยู่จริง” โดย
วิธีกำรน ำเสนอผ่ำนรูปทรง (Form) ที่เรียบง่ำย และสร้ำงให้เกิดมิติท่ีไม่สำมำรถประมำณ ไม่สำมำรถ
ประเมินควำมตื้นลึก หรือควำมแท้จริงของวัตถุได้ แต่ต้องกำรกระตุ้นจินตนำกำรให้ผู้ชมรับรู้ถึง 
Space ที่ไร้ตัวตนภำยในวัตถุ และสร้ำงประสบกำรณ์รับรู้เรื่องที่เขำสนใจ อย่ำงเช่น เรื่องโลก สวรรค์ 
จักรวำล ควำมศักดิ์สิทธิ์ และรับรู้ได้ถึงควำมว่ำง ควำมสงบนิ่ง 

 
 

 
 
 

ภำพที่ 34 Gathering Clouds I, II, III, IV (2014) โดย ANISH KAPOOR 
ที่มำ: Image provided by Kukje Gallery, Anish Kapoor, 24 กุมภำพันธ์ 2561,  
https://frieze.com/event/anish-kapoor 
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ภำพที่ 35 Oracle (1990-2002) โดย ANISH KAPOOR 
ที่มำ:  Quinn M. Oracle by Anish Kapoor, 24 กุมภำพันธ์ 2561, 
https://curiator.com/art/anish-kapoor/oracle  

 

จะเห็นว่ำแม้แนวควำมคิดจะมีที่มำจำกสิ่งเดียวกันแต่กำรรับรู้ก็สำมำรถท ำให้แตกแขนง
ออกไปได้หลำกหลำยมุมมอง และแต่ละควำมคิดต่ำงก็ไม่มีค ำตอบที่ตำยตัวเช่นกัน เนื่องจำกควำมว่ำง
มีลักษณะเป็นนำมธรรม ในกำรค้นหำรูปทรงนำมธรรมภำยใต้กรอบแนวคิดเรื่องควำมว่ำงจึงถูก
ถ่ำยทอดได้หลำกหลำยขึ้นอยู่กับกำรตีควำมของแต่ละคน ในงำนประติมำกรรมที่เก่ียวเนื่องกับศำสนำ 
ก็มีกำรแสดงออกถึงนำมธรรมทำงควำมว่ำงออกมำให้เห็นเป็นรูปธรรมที่อำจเรียกว่ำเป็นกำรดัดแปลง
พุทธปฏิมำในลักษณะเรียบเกลี้ยง และแสดงออกถึงควำมสงบ ควำมบริสุทธิ์ ก็เป็นกำรตีควำมอีก
รูปแบบหนึ่งของศิลปิน ตัวอย่ำงเช่น ผลงำนของอำจำรย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เป็นกำร
สร้ำงสรรค์โดยเน้นเนื้อหำสำระของกำรแสดงออกในเนื้อหำ “ ควำมว่ำง ” ต้องกำรสื่อควำมหมำยใน
สำระจำกค ำสอนของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ที่เป็นที่พ่ึงที่ระลึกอันประเสริฐสุดของมวล
มนุษยชำติ  

 

https://curiator.com/user/quinn-m
https://curiator.com/art/anish-kapoor


  82 

 
 

ภำพที่ 36 หนึ่งในผลงำนชุด ควำมว่ำง ชื่อ“อัปปำนำสมำธิ”150 โดย อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน     
ที่มำ : ผลงำน นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, อัปปำนำสมำธิ, 27 กุมภำพันธ์ 2561, 
http://www.thaiartproject.org/nontiva3.htm 
 

3.5.2 ควำมว่ำงในสถำปัตยกรรม  
ในส่วนแรกเป็นงำนศิลปะประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคำบเกี่ยวกับงำนสถำปัตยกรรมตัวอย่ำงเช่น 

งำนของ James Turrell ศิลปินร่วมสมัยชำวอเมริกัน งำนของเขำจัดอยู่ในประเภทศิลปะจัดวำง มี
กำรใช้แสงธรรมชำติและแสงประดิษฐ์ให้มำเป็นเนื้อหำหลักของงำน โดยประกอบกับกำรจัดวำงแสง 
พ้ืนที่ และปรำกฏกำรณ์วิทยำ (Phenomenon) เป็นส ำคัญ  

ลักษณะของงำนจะเป็นกำรประกอบกันของ พ้ืน ระนำบ และช่องว่ำง มีแนวแกนที่ชัดเจน มี
ดุลยภำพ 2 ข้ำงเท่ำกัน รับรู้ได้ถึงภำพและพ้ืน  ภำพที่ 37 ใช้กำรจัดวำงเพ่ือน ำสำยตำไปยังระนำบ
สี่เหลี่ยม โดยมีกำรประกอบกันของช่องว่ำงรูปสี่เหลี่ยมด้ำนบน และระนำบสี่เหลี่ยมด้ำนล่ำงที่ท ำ
หน้ำที่เป็นเสมือนภำพสะท้อนของช่องสี่เหลี่ยมด้ำนบนและเนื้อหำภำยใน คือท้องฟ้ำอันแสดงถึงควำม
กว้ำงใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด บรรยำกำศของพ้ืนที่จึงเป็นกำรปิดล้อมที่สร้ำงกำรรับรู้พ้ืนที่สี่เหลี่ยม และมีจุด
สนใจเดียวคือระนำบสี่เหลี่ยมที่เส้นน ำสำยตำพำไป ส่วนภำพที่ 38 ใช้กำรจัดวำงคล้ำยคลึงกันกับภำพ
แรก ต่ำงกันตรงที่กำรเจำะช่องว่ำงด้ำนบนเป็นรูปวงกลม ประกอบกับรูปวงกลมด้ำนล่ำงที่ท ำหน้ำที่
เสมือนภำพสะท้อนของช่องวงกลมด้ำนบน และกำรปิดล้อมอย่ำงสมบูรณ์แบบด้วยผนังโค้งสอดคล้อง
กับกำรเจำะช่องวงกลม ท ำให้เกิดกำรรับรู้พ้ืนที่วงกลม และมีจุดสนใจเดียวคือช่องวงกลมด้ำนบนที่

                                                           
150 อัปปนำสมำธิ คือ อำกำรที่จิตรวมเข้ำสนิทสนม ตัดอำรมณ์ท้ังปวดขำดสิ้น และถอน

สละออกจำกอุปำทำน แล้วเข้ำรวมก ำลังสติ สมำธิและปัญญำให้มีก ำลังสมบูรณ์ผ่องใส สว่ำงแจ่มจ้ำอยู่
โดยล ำพังดวงเดียว ไม่เกำะเกี่ยวด้วยอุปำทำนใดๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87


  83 

เห็นท้องฟ้ำ และกำรเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้ำในช่วงเวลำต่ำงๆ ทั้งสองอำคำรเหมือนกัน คือใช้กำรเปิด
มุมมองให้ท้องฟ้ำได้เป็นส่วนหนึ่งในอำคำร ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรำกฏกำรณ์วิทยำ ตำมแนวควำมคิด
ที่ผู้ออกแบบได้วำงไว้ 

                   

       

ภาพที่ 37 Sky mass (2003) โดย James 
Turrell   
ที่มา: stonescape, THE PAVILION, 
POOL HOUSE AND POOL, 12 
กุมภาพันธ์ 2561, 
http://www.stonescape.us 
 

ภาพที่ 38 Stone sky(2005) โดย 
James Turrell   
ที่มา: Sight Unseen, 12 กุมภาพันธ์ 
2561, https://www.pinterest.com/ 
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 นอกจำกนี้ยังมีควำมว่ำงที่ไม่ใช่แค่กำรรับรู้ทำงสำยตำ แต่เป็นกำรเข้ำไปในพ้ืนที่ (Space) 
แล้วรับรู้ได้ถึงควำมไม่มีที่สิ้นสุด(อนันตะ) ซึ่งเป็นกำรเปิดประสบกำรณ์ใหม่แก่ผู้ใช้งำน อย่ำงเช่นงำน 
apani, 2011 (the  Pavillion in Biennale di Venezia) ที่สร้ำงสรรค์โดย James Turrell เช่นกัน 
ซึ่งเขำต้องกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่คล้ำยคลึงกับ "Ganzfeld"151 เป็นค ำภำษำเยอรมันที่ใช้อธิบำยถึง
ปรำกฏกำรณ์กำรสูญเสียกำรรับรู้เชิงลึกทั้งหมดเช่นเดียวกับประสบกำรณ์สูญเสียกำรมองเห็นสี 152 
(กำรสูญเสียกำรมองเห็นสีเนื่องจำกกำรเร่งแสงอย่ำงรวดเร็ว) เป็นพ้ืนที่ที่มีกำรเปลี่ยนสีของแสงไป
เรื่อยๆ ผนังของห้องใช้ผนังที่เรียบ ไร้ขอบ ไร้มุม มวลของบรรยำกำศรอบตัวจึงถูกห่อหุ้มด้วยควำมว่ำง
ที่ไร้รูปร่ำงและรูปทรง ด้วยควำมไร้ขอบเขตนี้ท ำให้ผู้ใช้งำนรู้สึกสูญเสียควำมเป็นตัวตนและรู้สึกโดด
เดี่ยว 

 

                                                           
151 กำรทดลอง Ganzfeld (Ganzfeld experiment) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงโทรจิต ได้รับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำขำดกำรท ำซ้ ำและกำรควบคุมท่ีไม่ดี 
152 James Turrel, "Ganzfelds," (James Turrell, 2018). 

ภาพที่ 39 แผนภาพแสดงการจัดวาง
องค์ประกอบของงาน Sky mass (2003) 
โดย James Turrell 

ภาพที่ 40 แผนภาพแสดงการจัดวาง
องค์ประกอบของงาน Stone sky 
(2005) โดย James Turrell 
  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ganzfeld_experiment&action=edit&redlink=1
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ภำพที่ 41 APANI (2011) โดย James Turrell 
ที่มำ: James Turrell, GANZFELDS,  24 กุมภำพันธ์ 2561 , 
http://jamesturrell.com/work/type/ganzfeld     

 

งำนของ James Turell อีกงำนที่นับว่ำสร้ำงชื่อเสียงให้กับเขำเป็นอย่ำงมำกก็คือ "House of 
Light" โดยควำมต้องกำรของ Fram Kitagawa เดิมทีต้องกำรสร้ำง " meditation house" ซึ่ง 
Turell ได้แรงบันดำลใจจำกหนังสือ "In Praise of Shadows" (เยิรเงำสลัว) ที่เขียนขึ้นโดย 
Junichiro Tanizaki หลังจำกนั้นเขำก็ได้แนวคิดที่จะสร้ำงบ้ำนในลักษณะสถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
ของภูมิภำคนี้ เนื้อหำส ำคัญของงำนคือตระหนักถึง "โลกแห่งควำมมืดที่เรำสูญเสียไป" เช่นเดียวกับ  
Tanizaki เขียนว่ำเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนสำมำรถสัมผัสกับแสงสว่ำงได้โดยกำรเชื่อมโยงแสงเข้ำกับแสง
ภำยนอก แสงด้ำนนอกท้องฟ้ำสว่ำงไสว เขำออกแบบให้หลังคำที่สไลด์ได้เพ่ือให้มองขึ้นไปบนท้องฟ้ำ
ผ่ำนเพดำนที่เปิดอยู่ เมื่อ Tanizaki อธิบำยว่ำ "ในกำรท ำให้ตัวเรำมีที่อยู่อำศัยเรำพอดีกับกำรกำงร่ม
เพ่ือโยนเงำบนพื้นโลกและในแสงสีอ่อน ๆ ที่เรำใส่กันในบ้ำน (...) ถ้ำหลังคำของ บ้ำนญี่ปุ่นเป็นร่มกัน
แดดหลังคำบ้ำนตะวันตกไม่เกินหมวก" บ้ำนที่ออกแบบของฉันควรมีหลังคำเป็นร่มกันแดด ร่มกันแดด
ให้ร่มเช่นเดียวกับร่มกันแดดเพ่ือเปิด แสงท้องฟ้ำมีลักษณะแตกต่ำงกันในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 
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ภำพที่ 42 House of light มุมมองจำกด้ำนหน้ำ 
ที่มำ : James Turrell, House of light, 12 กุมภำพันธ์ 2561, 
http://hikarinoyakata.com/eng/space 
 

  
 

ภำพที่ 43 ภำยใน House of light เมื่อเปิดหลังคำเลื่อน จะเห็นแสงที่เปลี่ยนไปและสีของท้องฟ้ำผ่ำน
ช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยม 
ที่มำ : James Turrell, House of light, 12 กุมภำพันธ์ 2561, 
http://hikarinoyakata.com/eng/space 

นอกจำกนี้สถำปัตยกรรมที่แสดงออกถึงควำมว่ำงในแบบเซน หรือควำมว่ำงที่เน้นไปทำงด้ำน
จิตใจของผู้ใช้สอยเป็นหลักใหญ่ จะเห็นได้จำกกำรออกแบบห้องพิธีชงชำ (Tea Ceremony Room) 
ในประเทศท่ีสอนปรัชญำเรื่องควำมว่ำงอย่ำงประเทศจีนและญี่ปุ่น ก็น ำแนวควำมคิดเรื่องควำมว่ำงนี้
มำเป็นหัวใจหลักในกำรออกแบบห้องพิธีชงชำ ที่เน้นเรื่องสมำธิ โดยสิ่งส ำคัญส ำหรับพื้นที่ที่ใช้ในกำร
ท ำสมำธิคือ กำรปิดผนึกกำรรับรู้ทำงประสำทสัมผัสจ ำนวนมำกมำยจำกโลกภำยนอก เพ่ือขจัดควำม

http://hikarinoyakata.com/eng/space/james_tarrel.html
http://hikarinoyakata.com/eng/space/james_tarrel.html
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ยุ่งเหยิงทั้งหลำยในชีวิตประจ ำวันออกไป ด้วยกำรออกแบบที่เน้นควำมเรียบง่ำย (Simply) แต่
สำมำรถช ำระล้ำงจิตใจของผู้ใช้งำนได้  

 
 

ภำพที่ 44 Small tea-ceremony room"Kourin-an",Japan 
ที่มำ: Chashitu-2, 12 กุมภำพันธ์ 2561, http://www1.kcn.ne.jp/~jikoin/photo-09.html 
 
 

อำจกล่ำวได้ว่ำ  “ควำมว่ำงนั้นสัมพันธ์กับควำมเงียบและน ำไปสู่ควำมสงบ  ”คงเป็นไปไม่ได้
หำกต้องกำรควำมสงบโดยที่ปรำศจำกควำมเงียบและควำมว่ำง ทั้งในเชิงบริบทสภำพแวดล้อม และใน
ด้ำนจิตใจ ควำมเงียบและควำมวิเวกจะช่วยให้เรำเข้ำถึงควำมสันโดษทั้งในแง่กำลเวลำและสถำนที่ นี่
คือควำมอัศจรรย์อย่ำงข้ำมกำลเวลำของจิตส ำนึก  

โรนัลด์ บลิธ ตั้งข้อสังเกตว่ำ เสียงดังท ำให้เรำได้ยินน้อย ควำมเงียบท ำให้เรำได้ยินเสียงที่น่ำ
อัศจรรย์ 153 

ประสบกำรณ์ในพิธีชำ น่ำจะสะท้อนพลังควำมสงบ ซึ่งเป็นหัวใจของวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบรำณ
ได้ดีที่สุด พิธีนี้ท ำให้เรำขจัดสิ่งที่ไม่จ ำเป็น เน้นคุณค่ำของควำมเรียบง่ำย หรือสิ่งที่เรียกว่ำ  “ควำม

ละเมียดละไมแห่งจิต  ”กำรเน้นควำมเงียบ เห็นได้ในปฏิสัมพัน ธ์กันระหว่ำงมิตร โดยไม่ต้องใช้ค ำพูด 
กำรพิจำรณำเครื่องใช้เรียบง่ำยเพียงไม่ก่ีชิ้น สถำนที่ประกอบพิธีนั้นมีควำมเป็นพื้นบ้ำน 
อย่ำงไม่เสแสร้ง มุ่งหมำยสู่ชีวิตด้ำนใน ดังที่ แนนซี วิลสัน รอสส์ 154 กล่ำวถึงประสบกำรณ์ซึ่งเธอได้
ประสบในพิธีชำว่ำ  “เป็นที่พ ำนักแห่งควำมว่ ำง   ”ณ ที่นั้น ขณะกำต้มน้ ำเดือดเบำๆ ไอน้ ำค่อยๆ ซ่ำน
อยู่มนห้องเงียบสงบ ห้องนั้นเสมือนอยู่ในสภำวะไร้กำลเวลำ ควำมผสำนกลมกลืนกับควำมสงบน้อม

                                                           
153 จอห์น เลน, พลังควำมเงียบ: เปิดพื้นท่ีเพ่ือควำมสร้ำงสรรค์, trans. สดใส ขันติว

รพงศ์, 2 ed. (กรุงเทพฯ: สำยส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย จ ำกัด, 2556). 22 
154 Nancy Wilson Ross นักประพันธ์ชำวอังกอษผู้มีอิทธิพลในด้ำนศำสนำตะวันออก 

เธอเขียน ‘โรงละครของ Noh และคำบุกิ’, 'นำมธรรม', ‘สวนของหินและกำรกวำดทรำย’, 
‘ควำมหมำยที่อยู่เบื้องหลังพิธีชงชำ’ - ทั้งหมดนี้แนะน ำมิติใหม่ในงำนศิลปะ, และลดควำมหยิ่งใน
ฐำนะ "สมัยใหม่" ที่มีควำมหมำยทั้งในตะวันออกและตะวันตก 

http://www1.kcn.ne.jp/~jikoin/photo-09.html
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น ำสู่ควำมศักดิ์สิทธิ์น่ำเลื่อมใส ในจิตวิญญำณแห่งเซน บรรยำกำศเช่นนี้เองที่ซึมซ่ำน อยู่ในบรรยำกำศ
สงบของอดีตก่อนยุคอุตสำหกรรม155 

มีค ำเซนกล่ำวไว้ว่ำ “Form is emptiness and very emptiness is form”156 อำจสื่อได้ว่ำ
รูปร่ำงหรือรูปทรงของพ้ืนที่ต้องมีควำมสัมพันธ์กับกำรรับรู้ถึงควำมว่ำง หรือส่งเสริมให้ผู้ใช้งำนเกิด
ควำมว่ำงในจิตใจ ท ำให้บรรยำกำศโดยรวมเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ประกอบกับลักษณะของพิธีชง
ชำที่เต็มไปด้วยควำมเงียบ สงบ และกำรใช้สมำธิอย่ำงสูง จึงท ำให้ห้องพิธีชงชำนั้นเป็นห้องที่ว่ำงและ
สงบ อย่ำงแท้จริง เป็นไปตำมปรัชญำแห่งควำมว่ำงอย่ำงเซน  

    
 
ภำพที่ 45 กำรวำงผังบริเวณห้องพิธีชำ 
ที่มำ: Japanese Tea Ceremony,  12 สิงหำคม 2561 , 
http://www.bookmice.net/darkchilde/japan/jtea.html. 

 
 

                                                           
155 จอห์น เลน. พลังควำมเงียบ: เปิดพื้นที่เพื่อควำมสร้ำงสรรค์. แปลโดย สดใส ขันติว

รพงศ์. ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สำยส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย จ ำกัด, 2556). 36 
156 Michael Freeman, Meditative Space (United States of America: 

UNIVERSE PUBLISHING, 2005). 
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ภำพที่ 46 กำรวำงผังห้องพิธีชำ 
ที่มำ:  Japanese Tea Ceremony Rooms and Tearooms,  Japanese tea ceremony,     
12 สิงหำคม 2561, http://japanese-tea-ceremony.net/tearooms.html.  
 
ส่วนประกอบต่ำงๆ ของญ้องพิธีชำ  
1. ประตูบำนเลื่อน กุด้วยกระดำษ มีลักษณะเรียบง่ำย 
2. ไม้สนที่ใช้เป็นเสำค้ ำยัน ให้ควำมรู้สึกสุขุม มีสมำธิ 
3. ไม้ทับหลัง เป็นส่วนโครงสร้ำงและสำมำรถใช้แขวนแจกันดอกไม้ได้ 
4. ภำพม้วนที่มักมีกำรเขียนตัวอักษรหรือภำพวำด เช่นบทกวี Waka ภำพทิวทัศน์, ดอกไม้, นกและ

อ่ืนๆ เป็นจุดบอกข้อมูลในกำรประกอบพิธีชำแต่ละวัน และเป็นส่วนที่อธิบำยถึงอดูร้อนอีกด้วย 
5. คำนพ้ืน 
6. วัสดุรองพ้ืน 

และนอกจำกห้องพิธีชำแล้ว ในงำนสถำปัตยกรรมร่วมสมัยในญี่ปุ่นก็มีกำรน ำแนวคิดทำง
ปรัชญำเซน มำใช้ในกำรออกแบบ อย่ำงเช่นงำนของ Tadao Ando สถำปนิกชำวญี่ปุ่นที่มีควำมสนใจ
ในปรัชญำเซนอยู่แล้ว ประกอบกับกำรที่ชอบเข้ำวัดเก่ำแก่ในญี่ปุ่น ท ำให้ซึมซับบรรยำกำศ และกำร
รับรู้จำกพ้ืนที่ (space) จำกกำรศึกษำของ ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ ใน “รู้สึก และนึกคิด เรำขำคณิตของ
ทำดำโอะ อันโด” แสดงให้เห็นว่ำอันโด มีแนวคิดของเซนเกี่ยวกับพ้ืนที่ไร้ศูนย์กลำง มุ่งเน้นให้ผู้ใช้
สำมำรถมีสมำธิ เอ้ือต่อกำรกลับไปเพ่งพินิจพิจำรณำค้นหำควำมเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ ง และให้
ผู้ใช้งำนอยู่กับพ้ืนที่ได้มำกขึ้นซึ่งท ำให้เพ่ิมควำมเข้ำใจในตนเองได้มำกขึ้น โดยมิได้ก ำหนดศูนย์กลำง
ของพ้ืนที่แต่อย่ำงใด ช่วยให้คุณภำพของพ้ืนที่บรรลุถึงนำมธรรมที่ว่ำด้วยกำรสร้ำงศูนย์กลำงขึ้นมำที่
ผู้ใช้ในขณะใดขณะหนึ่งของช่วงเวลำด้วย157 อีกทั้งสอดคล้องกับหลักค ำสอนของท่ำนพุทธทำสว่ำด้วย
เรื่องจิตว่ำง คือจิตเป็นสมำธิ ไม่ฟุ้ง  

Ando ใช้กำรรับรู้เชิงนำมธรรมข้ำงต้นนี้มำเป็นแนวคิดในกำรออกแบบ ตัวอย่ำงเช่น วิหำร
แห่งลม บนภูเขำร็อคโค (Church of the Wind) เป็นโบสถ์คริสต์ขนำดเล็ก เป็นกำรผนวกกันระหว่ำง
พ้ืนที่ทำงศำสนำและธรรมชำติ ที่มีกำรออกแบบล ำดับกำรเข้ำถึงก่อนถึงโบสถ์ ด้วยทำงเดินที่ทอดยำว 
กำรเปลี่ยนทิศทำงแบบ 90 องศำ ไม่แบ่งภำยในหรือภำยนอกจึงสำมำรถสัมผัสกับธรรมชำติได้ 
ก่อให้เกิดสมำธิในช่วงก่อนเข้ำถึงโบสถ์ ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับทำงเดินก่อนเข้ำวัดชิเซ็นโด(Shisendo) 
วัดเก่ำแก่ในเกียวโต 

                                                           
157 ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์, รู้สึกและนึกคิด เรขำคณิตของ ทำดำโอะ อันโด. ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี, 2551).  125  
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ภำพที่ 47 Shisendo Temple's rustic gate, Kyoto,Japan 
ที่มำ: taleofgenji, Shisendo Temple, Kyoto,  12 สิงหำคม 2561 , 
http://www.taleofgenji.org/shisendo.html 

 

ภำพที่ 48 Chapel of the Wind ,Mount Rokko ,Japan 
ที่มำ: Tadao Ando, Chapel of the Wind, Mount Rokko, Kobe, Japan, 12 สิงหำคม 
2561, http://www.flickriver.com/photos/27966213@N08/6662743063/ 

นอกจำกควำมว่ำงที่รับรู้ในจำกควำมหมำยเชิงนำมธรรมแล้ว กำรรับรู้ถึงควำมไม่มีที่สิ้นสุดก็ดู
เหมือนจะมีปรำกฏให้เห็นควบคู่กับกับกำรรู้สึกถึงควำมว่ำงอยู่ด้วยเสมอ ตัวอย่ำงเช่นงำน Hyogo 
Prefectural Museum of Art ประเทศญี่ปุ่น อันโดะออกแบบให้บันไดแนบไปกับผนังโค้ง ท ำให้เกิด
เส้นโค้งของบันไดที่ให้ควำมรู้สึกต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุด และน ำผู้ใช้งำนเดินทำงจำกพ้ืนที่ปิดล้อมแบบ
สมบูรณ์ไปสู่พื้นที่เปิดโล่งอย่ำงฉับพลัน ท ำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำงได้ในชั่วขณะ 

 

http://www.flickriver.com/photos/27966213@N08/tags/chapelofthewind/
http://www.flickriver.com/photos/27966213@N08/tags/mountrokko/
http://www.artm.pref.hyogo.jp/eng/
http://www.artm.pref.hyogo.jp/eng/
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ภำพที่ 49 บันไดใน Hyogo Prefectural Museum of Art 
ที่มำ : fallowstore, hyogo prefectural museum, 12 กุมภำพันธ์ 2561 , 
https://www.tumblr.com/search/hyogo%20prefectural%20museum 

 

 

 

ตำรำงท่ี 1 แสดงปัจจัยท่ีท ำใญ้เกิดควำมว่ำง 

แนวคิด 
ควำมว่ำง 
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บ 
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http://www.artm.pref.hyogo.jp/eng/
http://fallowstore.tumblr.com/post/151911121790/hyogo-prefectural-museum-of-art-tadao-ando


  92 

ควำมว่ำง 
ตำมแนวคิด 
พุทธปรัชญำ 
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ควำมว่ำง 
ตำมแนวคิด 
พุทธปรัชญำ 

 

• • 
   

 

 

 

 

• • • • 
 

 

 
 

• 
 

• • 
 

 
3.5.3 สรุปเรื่องควำมว่ำง  
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์แนวคิดเรื่องควำมว่ำงผ่ำนงำนศิลปะและงำนสถำปัตยกรรมท ำให้ทรำบ

ว่ำ ควำมว่ำงที่เกิดขึ้นในงำนศิลปะ และงำนสถำปัตยกรรม สำมำรถแยกพ้ืนฐำนของแนวควำมคิด
ออกเป็น 2  แบบคือ ควำมว่ำงที่เกิดจำกแนวคิดที่ต้องกำรสื่อสำรถึงควำมรู้สึกว่ำงเมื่อประสำทสัมผัส
พ้ืนฐำนของมนุษย์มำกระทบกับวัตถุใดๆ เกิดควำมรู้สึกถึงควำมไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนอีกแบบคือ ควำมว่ำง
ที่มีแนวคิดพ้ืนฐำนมำจำกพุทธปรัชญำ ซึ่งงำนในแนวนี้จะเน้นไปที่ตัวบุคคลผู้รับรู้เป็นส่วนใหญ่ 
หลักกำรส ำคัญก็คือ เมื่อประสำทสัมผัสพ้ืนฐำนของเรำไปกระทบกับวัตถุใดๆ แล้วท ำให้ต้ องหยุดกำร
รับรู้อ่ืนๆ แล้วครุ่นคิดอยู่กับสิ่งที่พบ ท ำให้เกิดสมำธิและดึงจิตใจให้อยู่กับตนเองมำกข้ึน  
เมื่อน ำเรื่องของกำรเข้ำสู่สุญญตำตำมหลักพุทธปรัชญำมำเชื่อมโยงกับกำรรับรู้เรื่องควำมว่ำง จะได้ว่ำ 
ในกำรเข้ำสู่สุญญตำ ขั้นแรกควรจะต้องมีจิตเป็นสมำธิเสียก่อน ซึ่งต้องเริ่มจำกพ้ืนที่ที่สงบ จำกนั้นเข้ำ
สู่ขั้นตอนกำรละและก ำหนดจิตสู่ควำมว่ำง หรือจำกมี ไปสู่ควำมไม่มี ซึ่งสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้โดยกำร
สร้ำงจุดโฟกัส และกำรใช้พื้นท่ีปิดล้อมเพ่ือปิดกั้นกำรรับรู้อ่ืนๆ ที่อยู่ภำยนอกที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
เกิดสมำธิ เห็นได้จำกกำรรับรู้ควำมว่ำงผ่ำนงำนศิลปะหรืองำนสถำปัตยกรรมที่ท ำให้คนต้องหยุดดู 
เพ่ือครุ่นคิด อย่ำงเช่นงำน Gathering Clouds I, II, III, IV (2014) โดย Anish Kapoor และงำน 
Nothing (2014) โดย Wang Lei เมื่อผู้ชมเริ่มมีสมำธิแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือกำรเข้ำสู่สุญญตำคือ
ต้องเข้ำใจโลกเสียก่อน กล่ำวคือ เข้ำใจควำมเป็นธรรมดำในสัจธรรมของธำตุต่ำงๆ ทำงธรรมชำติ  
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กำรไม่ไปปรุงแต่งเป็นอำรมณ์ กำรรับรู้ที่สอดคล้องกันคือ กำรเข้ำสู่ธรรมชำติ ตัวอย่ำงเช่นงำนของทำ
ดำโอะ อันโดะ และงำนของ James Turrell มีกำรใช้ธรรมชำติมำเป็นส่วนหนึ่งของงำน โดยเฉพำะ
เรื่องของกำรเปิดมุมมอง ซึ่งเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ทำงสำยตำได้ดีที่สุด ขั้นตอนต่อไปก็คือ ควำมไม่มี 
ซึ่งควำมไม่มีตำมล ำดับคือเหลืออย่ำงน้อยที่สุด หรืออำจไม่มีอะไรอยู่เลยแต่ก็ยังมีตัวตนของเรำอยู่ ซึ่ง
จะเป็นกำรรับรู้ถึงตัวตนของเรำเพียงผู้เดียวในพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ และกำรจะเข้ำถึงควำมว่ำงเปล่ำอย่ำงที่
ไม่เหลืออะไรเลยคือ กำรละทิ้งตัวตน ซึ่งเกิดจำกกำรปฏิบัติกัมมัฏฐำนเท่ำนั้น และควำมว่ำงที่พบจำก
ตัวอย่ำงที่น ำมำวิเครำะห์มีดังต่อไปนี้ 

1. ควำมว่ำงที่เกิดจำกคู่ตรงข้ำมกันระหว่ำงควำมมี กับควำมไม่มี 

2. ควำมว่ำงที่เกิดจำกกำรเข้ำถึงธรรมชำติ (สัจธรรม) 

3. ควำมว่ำงที่เกิดจำกกำรรับรู้ถึงควำมไม่มีในแง่ของ รูปร่ำง รูปทรง ขอบเขต และควำมรู้สึก 

4. ควำมว่ำงที่เกิดจำกกำรปิดก้ันประสำทสัมผัสของกำรรับรู้จำกภำยนอก 

ปัจจัยท่ีท ำใญ้เกิดควำมว่ำงได้แก่ 

1. ล ำดับกำรเข้ำถึง (Sequence) 

2. สี (Colour) 

3. วัสดุ (Materials) 

4. ควำมต่อเนื่อง (Continuity) 

5. คู่ตรงข้ำม (Contrast)  
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4  
แนวควำมคิดในกำรออกแบบ 

ในบทนี้จะเป็นกำรประมวลผลที่ได้จำกกำรศึกษำหลักธรรมว่ำด้วยเรื่องสุญญตำ และกำรรับรู้
ถึงควำมว่ำงในงำนสถำปัตยกรรม น ำมำใช้ในกำรสรุปเนื้อหำส ำคัญของโครงกำร วิธีกำรที่จะน ำมำใช้
ในกำรออกแบบภำยใต้รูปลักษณ์แบบสถำปัตยกรรมไทยที่สร้ำงกำรรับรู้ถึงพุทธธรรม รวมถึงสร้ำง
พ้ืนทีท่ี่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติธรรม จำกนั้นจึงจะเข้ำสู่กระบวนกำรเลือกท่ีตั้งโครงกำรอันเหมำะสม  



  95 

4.1 เนื้อญำส ำคัญของโครงกำร 
จำกกำรศึกษำท ำให้พบว่ำ  หัวใจส ำคัญของกำรรับรู้สุญญตำที่เข้ำใจง่ำยที่สุดคือ จำกกำรมี 

ไปสู่กำรไม่มี กำรมีในที่นี้ หำกอ้ำงอิงจำกพุทธประวัติจะเห็นว่ำ พระพุทธองค์ในขณะที่ทรงมีควำมสุข
อยู่กับทำงโลก แต่กลับรับไม่ได้กับกำรที่ต้องพบสัจธรรมของกำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย ท ำให้ต้องถอยหลัง
กลับสู่ธรรมชำติเพ่ือหำค ำตอบของกำรพ้นทุกข์นี้  จำกนั้นจึงเกิดกำรเรียนรู้ ฝึกฝน และค้นพบสิ่งที่ท ำ
ให้หลุดพ้น เพรำะฉะนั้น ก่อนที่ใครคนหนึ่งจะเข้ำใจว่ำคนเรำมีทุกข์ที่ควรดับ ก็จะต้องรู้จักตัวทุกข์
เสียก่อน  ซึ่งตัวทุกข์จะแทนค่ำด้วยสภำวะที่ทนไม่ได้คือ ควำมไม่เที่ยง ควำมคงทนอยู่ไม่ได้ และควำม
เป็นของมิใช่ตัวตน จำกนั้นจึงค่อยดึงตนเองเข้ำสู่สภำวะที่จิตสงบให้ได้  จึงจะพบกับควำมว่ำง  

และจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรรับรู้ เรื่องควำมว่ำงท ำให้ทรำบว่ำ กำรออกแบบทำง
สถำปัตยกรรมที่จะสร้ำงกำรรับรู้ถึงควำมมี ไปสู่ควำมไม่มีได้  สำมำรถท ำได้โดยมีเป้ำหมำยขั้นเริ่มต้น
คือกำรออกแบบเพื่อให้เกิดควำมสงบในแต่ละขั้น ซึ่งท ำได้ด้วยวิธีกำรดังนี้ 

1. สร้ำงพ้ืนที่ที่ท ำให้รู้จักถึงควำมมี (ตัวทุกข์)   
2. สร้ำงพ้ืนที่ที่ท ำให้เกิดสมำธิ โดยค่อยๆ ปิดประสำทกำรรับรู้จำกสิ่งวุ่นวำยภำยนอกได้ด้วย

เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรออกแบบ ได้แก่ พ้ืนที่ปิดล้อม (Enclosure) ล ำดับกำรเข้ำถึง 
(Sequence) สี (Colour) วัสดุ ( Materials) ควำมต่อเนื่อง (Continuity) คู่ตรงข้ำม 
(Contrast) เป็นต้น  

3. จำกนั้นจึงค่อยพบกับพื้นท่ีที่สร้ำงกำรรับรู้ถึงควำมว่ำงโดยกำรเข้ำใจถึงสัจธรรม ควำมเป็น
ธรรมดำของธรรมชำติ โดยปิดกำรรับรู้ในแง่ของรูปร่ำง รูปทรง ขอบเขต และควำมรู้สึก  

4. ขั้นสุดท้ำยคือ รับรู้ได้ถึงควำมไม่มีอย่ำงน้อยท่ีสุด คือรับรู้ได้อย่ำงเดียวคือตัวตนของเรำอัน
จะเกิดจำกกำรผ่ำนกำรฝึกสมำธิแล้วเท่ำนั้น 
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ภำพที่ 50 แผนภำพแสดงแนวควำมคิดหลักของกำรออกแบบเพื่อเข้ำสู่ควำมว่ำง 
 

 
 

ภำพที่ 51 แผนภำพแสดงล ำดับกำรเข้ำถึงควำมว่ำง (Accessibility sequences) 
 
4.2 ผู้ใช้งำน (User) 
จำกกำรศึกษำหลักธรรมท ำให้ทรำบว่ำ แต่ละกลุ่มคนก็มีจริตที่ถูกกับแนวกำรอธิบำยธรรมะท่ีแตกต่ำง
กัน  ซึ่งเป็นเรื่องปกติท ำให้ในกำรออกแบบโครงกำรนี้จ ำเป็นต้องแบ่งกำรรับรู้ของผู้ใช้งำนออกเป็น 2 
แบบ คือ 

1. คนที่เข้ำมำเพ่ือศึกษำธรรมะ ในระดับที่พอเข้ำใจ มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติ 
2. คนที่เข้ำมำเพ่ือเจริญวิปัสสนำ ทั้งด้วยตนเองและเข้ำมำเพ่ือรับกำรอบรม 
โครงกำรจึงแบ่งออกเป็น 2  ส่วน คือ  1  .ส่วนที่สร้ำงกำรรับรู้ถึงควำมว่ำงแบบที่เข้ำใจง่ำย ใช้ 

Space และแสง ช่วยในกำรออกแบบเพ่ือให้เกิดกำรรับรู้ถึงควำมว่ำงโดยง่ำย  2  . ส่วนที่สร้ำงล ำดับ
กำรเข้ำถึงจำกพ้ืนที่ภำยนอก สู่พื้นที่ปิดล้อม เป็นกำรปิดประสำทสัมผัสเพื่อเอ้ือต่อกำรท ำสมำธิ 
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4.3 แนวควำมคิดที่น ำไปสู่พื้นที่ใช้สอยในโครงกำร 

จำกกำรวิเครำะห์วิธีอยู่ด้วยสุญญตำวิหำรธรรม (ในที่นี้หมำยถึงกำรอยู่ด้วยสุญญตผลสมำบัติ) 

จำกพระสุตตันตปิฎก สำมำรถน ำมำวิเครำะห์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกิจกรรมที่อำจเกิดขึ้น

ภำยในโครงกำรได ้

- อยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในอิริยำบถต่ำงๆ และอยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในกำรตรึก  
เช่น กำรนั่งสมำธิ, กำรเดินจงกรม และกำรบริกรรมอ่ืน 
 

              
 
ภำพที่ 52 แผนภำพแสดงลักษณะกิจกรรมกำรท ำสมำธิที่จะเกิดขึ้นในโครงกำร 
 

- อยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในกำรพูด เช่น กำรพูดเพ่ืออบรมกำรท ำวิปัสสนำ, กำร

แลกเปลี่ยนควำมคิดกันระหว่ำงผู้ที่มำปฏิบัติธรรม 

              

ภำพที่ 53 แผนภำพแสดงกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ใช้สอยในโครงกำร 
 

- อยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะในฉันทรำคะในกำมคุณ 5 และอยู่อย่ำงผู้มีสัมปชัญญะใน
อัสมิมำนะในอุปำทำนขันธ์ เช่น กำรมอง กำรสัมผัส และกำรได้ยินหรือกำรไม่มอง ไม่สัมผัส 
และไม่ได้ยิน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อควำมในพระไตรปิฎกคือ หำกรู้ว่ำยังละไม่ได้ก็ให้รู้ว่ำยัง
ละไม่ได้ หำกรู้ว่ำละได้แล้ว ก็รู้ว่ำละได้แล้ว แสดงให้เห็นว่ำไม่ว่ำจะละไม่ได้หรือละได้ก็ให้พึง
รู้สึกตัวมีสมำธิอยู่ตลอดเวลำ ในส่วนนี้อำจน ำไปสู่กำรออกแบบพ้ืนที่ที่สำมำรถกระตุ้นหรือ

กำมวิต
 พยำบำท

วิหิงสำ

เนกขัมมวติก 

อพยำบำท

อวิหิงสำ
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สร้ำงกำรรับรู้ถึงควำมว่ำงได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรออกแบบทำงเดินเพรำะกำรเดิน
สำมำรถท ำให้เกิดล ำดับกำรรับรู้ (sequence) และประสบกำรณ์ได้ค่อนข้ำงดี 

 

 
ภำพที่ 54 แผนภำพแสดงล ำดับกำรรับรู้จำกควำมมีไปสู่ควำมว่ำงโดยใช้กำรลดรูปของสถำปัตยกรรม
จนเข้ำถึงธรรมชำติ  

4.4 กำรเลือกที่ตั้งโครงกำร 

 โครงกำรสุญญตำวิหำร มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ผู้ที่เข้ำมำใช้งำนรับรู้ได้ถึงควำมว่ำง กล่ำวคือจำก
ควำมมีไปสู่ควำมไม่มี  หรืออีกนัยหนึ่งคือจำกควำ มวุ่นวำยไปสู่ควำมสงบทำงจิตใจ ซึ่งจะมีส่วนที่เป็น

ธรรมชำติเข้ำมำประกอบเสริมให้โครงกำรมีสภำพแวดล้อมที่สงบ ร่มรื่น แต่หำกจะเลือกนอกเมือง
แนวควำมคิดที่ว่ำจำกควำมวุ่นวำยไปสู่ควำมสงบนั่น อำจจะไม่เห็นผลชัดเจนเท่ำที่ควร ผู้ศึกษำจึงคิด
ว่ำหำกเลือกที่ตั้งโครงกำรในเขตเมืองที่มีผู้คนมำกมำย แต่โครงกำรนี้จะเป็นเสมือนตัวช่วยน ำควำม
สงบ และช่วยน้อมน ำจิตใจ ให้ทุกคนหันมำสนใจธรรมะและกำรปฏิบัติกันมำกขึ้น พ้ืนที่ที่เหมำะสมจึง
ควรเป็นในกรุงเทพฯ และเป็นพ้ืนที่ที่ร่มรื่น ต้นไม้เยอะ เข้ำถึงได้ง่ำย ผู้ศึกษำจึงเลือก พ้ืนที่ที่เป็น
สวนสำธำรณะในกรุงเทพฯ มำ 3 แห่งดังนี้  

1. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ 
2. สวนสันติภำพ กรุงเทพฯ 
3. สวนลุมพินี กรุงเทพฯ 

 

 

พื้นที่ 1 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 158 
ขนำดที่ตั้งโครงกำร 375 ไร่  

ที่ตั้ง : อยู่ที่ถนนก ำแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

ประวัติ สวนวชิรเบญจทัศ เดิมเคยใช้เป็นสนำมกอล์ฟรถไฟ ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
สร้ำงขึ้นตำมมติของคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ชำติชำย ชุณหะวัณ เป็นนำยกรัฐมนตรี ที่มีมติให้สร้ำง
                                                           

158 "สวนวชิรเบญจทัศ,"  (วิกิพีเดีย, 2562). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_45_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5.%E0%B8%AD.%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93
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สวนสำธำรณะขึ้นในส่วนของพ้ืนที่ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือให้เป็นศูนย์กลำงในกำรพักผ่อน
หย่อนใจและออกก ำลังกำยของประชำชนทั่วไปและประชำชนในย่ำนใกล้เคียง โดยได้รับพระรำชทำน
ชื่อ สวนวชิรเบญจทัศ จำกสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  ขณะด ำรง
พระอิสริยยศในพระรำชสถำนะสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ สยำม
มกุฎรำชกุมำร ในวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2545 ซึ่งตรงกับวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระชนมำยุ
ครบ 50 พรรษำ 

ส่วนประกอบภำยในสวน 

เลนจักรยำน สวนวชิรเบญจทัศ เป็นเลนส ำหรับจักรยำนโดยเฉพำะ รอบ ๆ สวน ส ำหรับผู้ที่
นิยมขี่จักรยำน ซึ่งทำงสวนฯมีบริกำรให้เช่ำจักรยำนส ำหรับขี่ มีจักรยำนให้เลือกขี่หลำยแบบ อัตรำ
ค่ำบริกำรคันละ 20–60 บำท และคืนจักรยำนภำยในวันที่ยืม โดยไม่จ ำกัดเวลำ 

อุทยำนผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ เป็นอำคำรที่จัดแสดงและเพำะเลี้ยงผีเสื้อและแมลงชนิดต่ำง 
ๆ ขนำดเนื้อท่ี 6 ไร่ โดยจัดภูมิทัศน์แบบธรรมชำติ ประกอบด้วยพรรณไม้ต่ำง ๆ บ่อน้ ำ ล ำธำร น้ ำตก
เล็ก ๆ รวมทั้งพืชพรรณที่เป็นอำหำรของผีเสื้อ ภำยในตัวอำคำรจัดเป็นนิทรรศกำรแสดงเรื่องน่ำรู้
เกี่ยวกับผีเสื้อ และด้ำนข้ำงจัดเป็นกรงจัดแสดงผีเสื้อมีชีวิตขนำด 1,168 ตำรำงเมตร เปิดให้เข้ำชมโดย
ไม่เสียค่ำเข้ำชม ทุกวันอังคำร–วันอำทิตย์ ตั้งแต่เวลำ 8.30–16.30 น. ปิดวันจันทร์ เริ่มเปิดท ำกำรใน
ปลำยปี พ.ศ. 2547 

สวนนันทนำกำรชุมชนสวนรถไฟ เป็นส่วนที่ให้บริกำรด้ำนกิจกรรมนันทนำกำรรูปแบบต่ำง ๆ 
มีสระว่ำยน้ ำส ำหรับเด็กที่ตกแต่งด้วยน้ ำพุ สร้ำงควำมเพลิดเพลิน เปิดบริกำร 6.00–20.00 น. 

ค่ำยพักแรม เป็นสถำนที่ใช้จัดกิจกรรมกลำงแจ้งและตั้งค่ำยพักแรมของเด็กนักเรียนเยำวชน 

สวนป่ำใหญ่ในเมือง เป็นสวนป่ำจ ำลองระบบนิเวศวิทยำของป่ำเพ่ือท ำกิจกรรมกำรศึกษำ
ธรรมชำติ เพื่อกำรเรียนรู้ สำมำรถเข้ำถ่ำยภำพได้ 

เมืองจรำจรจ ำลอง เป็นสถำนที่จ ำลองสิ่งก่อสร้ำงและสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ในประเทศไทย
มำรวมกันไว้ อำทิ สะพำนพระรำม 8, ภูเขำทอง, อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นต้น อีกทั้งยังใช้เป็นที่
ฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรขับขี่ยวดยำนและกำรจรำจรแก่เด็ก ๆ และเยำวชน 

ศูนย์กีฬำวชิรเบญจทัศ เป็นอำคำรในพ้ืนที่ 30 ไร่ ที่เป็นศูนย์รวมของกำรเล่นกีฬำและออก
ก ำลังกำยประเภทต่ำง ๆ ครบวงจร เช่น ห้องฟิตเนส, สระว่ำยน้ ำ, ห้องฝึกโยคะ, สนำมเทนนิส, สนำม
ฟุตซอล รวมถึงห้องบริกำรต่ำง ๆ เช่น ห้องอำบน้ ำ , ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว โดยสร้ำงขึ้นตำม
นโยบำยของนำยอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นับเป็นศูนย์กีฬำครบวงจรแห่ง
แรกในสังกัดของกรุงเทพมหำนคร เปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 9 พอษภำคม พ.ศ. 2549 โดยกำร
ใช้บริกำรของส่วนนี้ เสียค่ำบ ำรุงสถำนที่ปีละ 40 บำท 

สวนปิกนิก ฟ้ำใส ไม้สวย ด้วยแรงใจ ปตท.สผ. เป็นสถำนที่พ้ืนที่กว่ำ 4 ไร่ ด้วยกำรสนับสนุน
ของบริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) ส ำหรับจัดปิกนิก เป็นลำนร่มรื่น มีเตำปิ้ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD_(%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
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%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97._%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ส ำหรับปิ้งอำหำรทำนเองได้ และมีบึงน้ ำขนำดใหญ่ให้เช่ำเรือพำยเล่น รำคำล ำละ 50 บำท ต่อเวลำ
ครึ่งชั่วโมง เปิดบริกำร 7.00–21.00 น. 

หอจดหมำยเหตุพุทธทำส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ เป็นสำขำของสวนโมกขพลำ
รำม สถำนที่ปฏิบัติธรรมและค้นคว้ำศึกษำเกี่ยวกับธรรมะ สร้ำงตำมด ำริของท่ำน พุทธทำส 
อินทปัญโญ ใช้งบประมำณก่อสร้ำงกว่ำ 160 ล้ำนบำท โดยเริ่มด ำเนินกำรสร้ำงมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548 เปิดอย่ำงเป็นทำงกำรวันแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2553 

ศูนย์อำหำร เป็นที่ตั้งของร้ำนค้ำอำหำร เครื่องดื่ม ขนมต่ำง ๆ อยู่บริเวณใกล้ทำงเข้ำด้ำนถนน
วิภำวดีรังสิต เปิดให้บริกำรถึง 21.00 น. 

เวลำเปิด-ปิด : 06.00 น. – 20.00 น. 

กำรเข้ำถึง : รถส่วนตัว, รถไฟฟ้ำ, รถเมล์ 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : มีระบบรักษำควำมปลอดภัย, ที่จอดรถ 

กิจกรรม : ออกก ำลังกำย, ปั่นจักรยำน, ศึกษำธรรมชำติ, ปฏิบัติธรรม, ปิกนิก, ค่ำยพักแรม 

 

 

 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

กำรเดินทำงสะดวก 
พ้ืนที่ค่อนข้ำงใหญ่ อยู่ในเขตเมือง 
กำรเข้ำถึงสะดวก 
ต้นไม้ร่มรื่น มีทัศนียภำพที่ดี 
ผู้ที่มำประจ ำค่อนข้ำงเยอะ 

มีกิจกรรมที่หลำกหลำย  

ภำพลักษณ์ของที่ตั้งเน้นเกี่ยวกับรถไฟ และ
กำรค้ำมำกเกินไป 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ภำพที่ 55 แผนภำพแสดงต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆ ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
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ภำพที่ 56 แผนผังสวนวชิรเบญจทัศ 
ที่มำ : ส ำนักสวนสำธำรณะ กรุงเทพมหำนคร, สวนวชิรเบญจทัศ ,14 เมษำยน 2562, 
http://minpininteraction.com/bkk_static/park08.asp 
 

 
 
ภำพที่ 57 เลนจักรยำน สวนวชิรเบญจทัศ  
ที่มำ : EDTguide, 6 กิจกรรมสุขภำพดีที่สวนรถไฟ ใช้เงินไม่เกิน 100, 14 เมษำยน 2562, 
https://www.edtguide.com/review/457853/suan-rot-fai-park 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9lc6l1c_hAhUJvY8KHVa7An4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fminpininteraction.com%2Fbkk_static%2Fpark07.asp&psig=AOvVaw14QM246tYfE6nnbCi_lomE&ust=1555334128089962
http://minpininteraction.com/bkk_static/park08.asp
https://www.edtguide.com/review/457853/suan-rot-fai-park
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ภำพที่ 58 อุทยำนผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
ที่มำ : Thailand Convention & Exhibition Bureau, อุทยำนผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ, 14 
เมษำยน 2562, https://oldweb.businesseventsthailand.com/th 
 
 

 

ภำพที่ 59 เมืองจรำจรจ ำลอง สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
ที่มำ : ส ำนักสวนสำธำรณะ กรุงเทพมหำนคร, สวนวชิรเบญจทัศ ,14 เมษำยน 2562, 
http://minpininteraction.com/bkk_static/park08.asp 

https://oldweb.businesseventsthailand.com/th/plan-your-events/touring-leisure/attractions/detail/touringLeisure/378/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9lc6l1c_hAhUJvY8KHVa7An4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fminpininteraction.com%2Fbkk_static%2Fpark07.asp&psig=AOvVaw14QM246tYfE6nnbCi_lomE&ust=1555334128089962
http://minpininteraction.com/bkk_static/park08.asp
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ภำพที่ 60 ศูนย์กีฬำวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
ที่มำ : สินมั่นคงประกันภัย, App Review “SMK Health App” เช็คแคลอรี่ปั่นจักรยำนรอบสวน
รถไฟ (วชิรเบญจทัศ) ,14 เมษำยน 2562, 
https://smkinsurance.blogspot.com/2018/07/app-review-smk-health-app.html 
 

 

ภำพที่ 61 ศูนย์อำหำร สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
ที่มำ : เลขที่ 28 ห้อง 823 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), 14 เมษำยน 2562, 
http://number28room823.blogspot.com/ 
 

https://web.facebook.com/smkinsurance/
https://smkinsurance.blogspot.com/2018/07/app-review-smk-health-app.html
http://number28room823.blogspot.com/
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ภำพที่ 62 หอจดหมำยเหตุพุทธทำส อินทปัญโญ สวนวชิรเบฐจทัศ (สวนรถไฟ) 
ที่มำ : ภำณุ เอ่ียมต่อม, สวนโมกข์(กรุงเทพ) ภูมิทัศน์สงบ เพื่อสถำนบันเทิงทำงธรรม, 14 เมษำยน 
2562, https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/ArchitectLifestyle 
 
พื้นที่ 2 สวนสันติภำพ 159 

ขนำดที่ตั้งโครงกำร 20 ไร่  

ที่ตั้ง : ถนนพญำไท บริเวณทิศใต้ของอนุสำวรีย์ชัยสมรภูม ิในพ้ืนที่แขวงถนนพญำไท เขตรำช
เทวี กรุงเทพมหำนคร 

ประวัติ : ชื่อ “สวนสันติภำพ” ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงวันสิ้นสุดสงครำมโลก ครั้งท่ี 2 คือวันที่ 
16 สิงหำคม 2488 ซึ่งถือเป็นวันสันติภำพของมนุษย์ตัวอักษรที่เป็นชื่อสวนแห่งนี้น ำมำจำกลำยมือของ
ท่ำนพุทธทำสภิกขุ จุดเด่นของสวนแห่งนี้ก็คือประติมำกรรมนกคำบช่อมะกอก ซึ่งแทนสื่อสันติภำพ
ของโลก โดยน ำมำจำกผลงำนของ ปิกัสโซ (Picasso) ศิลปินชำวสเปน สวนแห่งนี้ถือเป็นปอดใจกลำง
มหำนคร ซึ่งบรรยำกำศในสวนแห่งนี้เป็นลักษณะสวนป่ำธรรมชำติ โดยปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ 
บริเวณตรงกลำงสวนมีสระน้ ำ 3 สระล้อมรอบด้วยทำงเท้ำ ถนนส ำหรับใช้วิ่งออกก ำลังกำย และ
พักผ่อน 

ภำยในสวนประกอบไปด้วย 
- ประติมำกรรมนกคำบช่อมะกอก 
- สนำมเด็กเล่น 
- บ่อน้ ำ 

เวลำเปิด-ปิด : 05.00 น. – 21.00 น. 

กำรเข้ำถึง : รถส่วนตัว, รถเมล์ 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : มีระบบรักษำควำมปลอดภัย, ที่จอดรถ 
                                                           

159 ส ำนักงำนเขตรำชเทวี, "สวนสันติภำพ " (ส ำนักงำนเขตรำชเทวี, 2562). 

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/ArchitectLifestyle/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C(%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E)-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.aspx
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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กิจกรรม : ออกก ำลังกำย, นั่งเล่น, ปิกนิก 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
กำรเดินทำงสะดวก 
พ้ืนที่ไม่ใหญ่จนเกินไป 
ต้นไม้ร่มรื่น มีทัศนียภำพที่ดี 
รองรับคนในพ้ืนที่ได้ดี 

ที่ทรงยำว หน้ำแคบยำกต่อกำรวำงผัง 
ขนำบด้วยตึกสูงทั้ง 2 ด้ำนตำมยำว 

 

 

 
 

ภำพที่ 63 แผนภำพแสดงต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆ ในสวนสันติภำพ 
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ภำพที่ 64 แผนผังสวนสันติภำพ 
ที่มำ : ส ำนักสวนสำธำรณะ กรุงเทพมหำนคร, สวนสันติภำพ ,14 เมษำยน 2562, 
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp 
 

 

ภำพที่ 65 ประติมำกรรมนกคำบช่อมะกอก ในสวนสันติภำพ 
ที่มำ : ส ำนักสวนสำธำรณะ กรุงเทพมหำนคร, สวนสันติภำพ ,14 เมษำยน 2562, 
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9lc6l1c_hAhUJvY8KHVa7An4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fminpininteraction.com%2Fbkk_static%2Fpark07.asp&psig=AOvVaw14QM246tYfE6nnbCi_lomE&ust=1555334128089962
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9lc6l1c_hAhUJvY8KHVa7An4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fminpininteraction.com%2Fbkk_static%2Fpark07.asp&psig=AOvVaw14QM246tYfE6nnbCi_lomE&ust=1555334128089962
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp
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ภำพที่ 66 มุมมองด้ำนบน สวนสันติภำพ  
ที่มำ : Santi hap Park ,14 เมษำยน 2562, Life-trip.ru 
 

 

ภำพที่ 67 ทัศนียภำพภำยในสวนสันติภำพ 
ที่มำ : ส ำนักสวนสำธำรณะ กรุงเทพมหำนคร, สวนสันติภำพ ,14 เมษำยน 2562, 
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwi2xM-r2M_hAhVLPY8KHQEHBtoQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Flife-trip.ru%2Fsantiphap-park-v-bangkoke-okolo-victory-monument%2F&psig=AOvVaw2PbS-U76e5GLjXXndLf90E&ust=1555334950465562
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwi2xM-r2M_hAhVLPY8KHQEHBtoQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Flife-trip.ru%2Fsantiphap-park-v-bangkoke-okolo-victory-monument%2F&psig=AOvVaw2PbS-U76e5GLjXXndLf90E&ust=1555334950465562
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9lc6l1c_hAhUJvY8KHVa7An4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fminpininteraction.com%2Fbkk_static%2Fpark07.asp&psig=AOvVaw14QM246tYfE6nnbCi_lomE&ust=1555334128089962
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp
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ภำพที่ 68 ทัศนียภำพภำยในสวนสันติภำพ 
ที่มำ : ส ำนักสวนสำธำรณะ กรุงเทพมหำนคร, สวนสันติภำพ ,14 เมษำยน 2562, 
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp 
 

 

ภำพที่ 69 สนำมเด็กเล่นภำยในสวนสันติภำพ 
ที่มำ : ส ำนักสวนสำธำรณะ กรุงเทพมหำนคร, สวนสันติภำพ ,14 เมษำยน 2562, 
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9lc6l1c_hAhUJvY8KHVa7An4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fminpininteraction.com%2Fbkk_static%2Fpark07.asp&psig=AOvVaw14QM246tYfE6nnbCi_lomE&ust=1555334128089962
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9lc6l1c_hAhUJvY8KHVa7An4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fminpininteraction.com%2Fbkk_static%2Fpark07.asp&psig=AOvVaw14QM246tYfE6nnbCi_lomE&ust=1555334128089962
http://minpininteraction.com/bkk_static/park07.asp
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พื้นที่ 3 สวนลุมพินี 160 
ขนำดที่ตั้งโครงกำร 360 ไร่  

ที่ตั้ง สวนลุมพินีถูกล้อมรอบด้วยถนนทั้ง 4 ด้ำน ดังนี้ 

- ด้ำนทิศเหนือ ติดถนนสำรสิน 
- ด้ำนทิศใต้ ติดถนนพระรำม 4 
- ด้ำนทิศตะวันออก ติดถนนวิทยุ 
- ด้ำนทิศตะวันตก ติด[ถนนรำชด ำริ] 

ประวัติ สวนลุมพินีเป็นสวนสำธำรณะแห่งแรกของประเทศไทย สร้ำงขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 7  
บนที่ดินเดิมเนื้อที่  360  ไร่ ณ ทุ่งศำลำแดง ที่พระบำทส มเด็จพระมงกฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำน

ส ำหรับสร้ำง  “สยำมรัฐพิพิธภัณฑ์  ”เพ่ือจัดแสดงสินค้ำไทยเป็นครั้ งแรก และจัดให้ เป็น 
 “สวนสำธำรณะ  ”ส ำหรับประชำชน พร้อมทั้งพระรำชทำนนำมว่ำ   “สวนลุมพินี  ”ซึ่งเป็นชื่อสถำนที่

ประสูติของพระพุทธเจ้ำในประเทศเนปำล แต่พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนจึงไม่แล้วเสร็จ โดยในปี พ.ศ. 
2568  สวนลุมพินีจะมีอำยุครบ  100  ปี กรุงเทพมหำนครจึงจะมีกำรปรับภูมิทัศน์และปรับปรุง

ทัศนียภำพต่ำงๆ ภำยในสวนให้ทันวำระครบรอบ 

ภำยในสวนประกอบไปด้วย 

- พระบรมรูปรัชกำลที่ 6 สร้ำงในปี 2485 เพ่ือระลึกถึงมหำกรุณำธิคุณขององค์ผู้ให้ก ำเนิดสวน
ลุมพิน ี

- ลำนตะวันยิ้ม คือลำนส ำหรับท ำกิจกรรมนันทนำกำร ที่ออกแบบเพ่ือคนพิกำรโดยเฉพำะ เช่น 
มีทำงลำดแทนขั้นบันได สนำมเด็กเล่นชนิดพิเศษ ที่จอดรถคนพิกำร และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพ่ือคนด้อยโอกำสครบครัน 

- สโมสรพลเมืองอำวุโสแห่งเมืองกรุงเทพมหำนคร ตั้งอยู่ ณ อำคำรลุมพินีสถำน เป็นที่พบปะ
สังสรรค์ พักผ่อนออกก ำลังกำยและฝึกอำชีพของผู้สูงอำยุ เปิดบริกำรเวลำ 08.00 – 18.00 
น. ทุกวัน และในอำคำรยังมีเวทีลีลำศหมุนได้ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลีลำศและฝึกสอนในวัน
เสำร์ – อำทิตย์ 

- ศูนย์สร้ำงโอกำสเด็กสวนลุมพินี ให้บริกำรแนะน ำ ปรึกษำ ช่วยเหลือ สอนหนังสือแก่เด็ก
เร่ร่อน เปิดบริกำร 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน 

- ห้องสมุดประชำชนสวนลุมพินี เสนอบริกำรในรูปแหล่งค้นคว้ำควำมรู้จำกหนังสือและวิดีทัศน์ 
เปิดบริกำรเวลำ 08.00 – 20.00 น. วันอังคำร – อำทิตย ์

- ศูนย์เยำวชนลุมพินี น ำเสนอกิจกรรมกีฬำ และฝึกสอนแก่เด็กและเยำวชน จัดสถำนที่และ
อุปกรณ์กีฬำไว้ให้บริกำรสมำชิก เช่น ฟุตบอล ว่ำยน้ ำ บำสเก็ตบอล ฝึกสอนลีลำศ เปิด

                                                           
160 "สวนลุมพินี,"  (วิกิพีเดีย, 2562). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
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บริกำร วันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 10.00 – 20.00 น. และวันเสำร์ – อำทิตย์ เวลำ 10.00 – 
18.00 น. 

- ศูนย์อำหำรศรีไทยเดิม จ ำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม เปิดบริกำร เวลำ 04.30 – 10.00 น. ทุก
วัน 

- จักรยำนน้ ำและเรือพำย เป็นจุดบริกำรของเอกชน อยู่รอบเกำะลอย อัตรำค่ำบริกำร 40 
บำท/30 นำที 

- ธรรมะในสวนกิจกรรมทำงพุทธศำสนำ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีกำรท ำบุญตักบำตร 
และแสดงธรรมะโดยพระสงฆ์ ทุกวันอำทิตย์สุดท้ำยของเดือน เวลำ 06.00 – 08.00 น. 

- ดนตรีในสวน กิจกรรมแห่งควำมเพลิดเพลินที่พบได้ในสวนสำธำรณะ มีกำรจัดแสดงดนตรี
ไทยและสำกล เช่น กำรบรรเลงเพลงจำกวง Bangkok Symphony Orchestra (BSO) 

เวลำเปิด-ปิด : 04.30 – 21.00 น. 

กำรเข้ำถึง : รถเมล์  ,รถไฟฟ้ำ ,รถส่วนตัว  

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก : ที่จอดรถ  ,ร้ำนค้ำ , ระบบรักษำควำมปลอดภัย 

กิจกรรม : เดินเล่น  ,ออกก ำลังกำย ,นิทรรศกำรชั่วครำว ,ปั่นจักรยำน ,ปิกนิก  

 
ข้อดี ข้อเสีย 

กำรเดินทำงสะดวก 
เป็นพื้นที่สีเขียวขนำดใหญ่ในกรุงเทพ 
ต้นไม้ร่มรื่น มีทัศนียภำพดี 
ผู้คนเข้ำมำพักผ่อนค่อนข้ำงเยอะ 
ชื่อลุมพินีมีควำมสอดคล้องกับพระพุทธเจ้ำ 

รำยล้อมด้วยตึกสูงจ ำนวนมำก 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
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ภำพที่ 70 แผนภำพแสดงต ำแหน่งส ำคัญต่ำงๆ ในสวนลุมพินี 
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ภำพที่ 71 แผนผังสวนลุมพินี 
ที่มำ : ส ำนักสวนสำธำรณะ กรุงเทพมหำนคร, สวนลุมพินี ,14 เมษำยน 2562,  
http://minpininteraction.com/bkk_static/park01.asp 
 
 

 
 

ภำพที่ 72 มุมมองด้ำนบนสวนลุมพินี 
ที่มำ : Bangkok travel, สวนลุมพิน ี,14 เมษำยน 2562, 
https://sites.google.com/a/tupr.ac.th/bangkoktravel/swn-satharna/swnlumphini 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9lc6l1c_hAhUJvY8KHVa7An4Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fminpininteraction.com%2Fbkk_static%2Fpark07.asp&psig=AOvVaw14QM246tYfE6nnbCi_lomE&ust=1555334128089962
http://minpininteraction.com/bkk_static/park01.asp
https://sites.google.com/a/tupr.ac.th/bangkoktravel/swn-satharna/swnlumphini
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ภำพที่ 73 ทัศนียภำพในสวนลุมพินี 
ที่มำ : Wanyud.com, สวนลุมพินี ปอดของคนกรุงเทพ, 14 เมษำยน 2562, 
http://www.wanyud.com/?action=none&rg=3&start=80 
 
 

 

ภำพที่ 74 จักรยำนน้ ำและเรือพำย ในสวนลุมพินี 
ที่มำ : Filmthii, 10 ทีเ่ที่ยว กรุงเทพ ธรรมชำติ ป่ำในกรุง ถ่ำยรูปสวย ฟีลธรรมชำติ วันญยุดนี้ต้อง
ไป, 14 เมษำยน 2562, http://travel.trueid.net/detail/j2b1976JogE4 
 

http://www.wanyud.com/?action=none&rg=3&start=80
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://travel.trueid.net/detail/j2b1976JogE4
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ภำพที่ 75 กิจกรรมดนตรีในสวน ณ สวนลุมพินี 
ที่มำ : mtoday2016 ,เทศกำลดนตรีในสวนฯ ,14 เมษำยน 2562, 
http://www.mtoday.co.th/5081 
 
 

 
 

ภำพที่ 76 ศูนย์สร้ำงโอกำสเด็กสวนลุมพินี 
ที่มำ : ผู้ศึกษำ 
 
 
 
4.5 สรุปเลือกที่ตั้งโครงกำร 
 จำกกำรวิเครำะห์ที่ตั้งโครงกำรที่เหมำะสมควรรองรับกิจกรรมได้หลำกหลำย เป็นย่ำนที่
เข้ำถึงได้สะดวก และมีธรรมชำติค่อนข้ำงสมบูรณ์ จึงเลือกท่ีตั้งโครงกำรที่สวนลุมพินีด้วยเหตุผลดังนี้ 

http://www.mtoday.co.th/5081
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1) เป็นพ้ืนที่สีเขียวมีขนำดค่อนข้ำงกว้ำง แม้จะอยู่ท่ำมกลำงควำมวุ่นวำย แต่เมื่อมีต้นไม้ แหล่ง
น้ ำ ที่สำมำรถช่วยปิดกั้นควำมวุ่นวำยและเสียงจำกภำยนอกที่จะสำมำรถเล็ดลอดเข้ำมำใน
โครงกำรได้ 

2) ประจวบเหมำะกับแผนกำรพัฒนำพื้นที่สวนลุมพินี ในปี 2568  
3) พ้ืนที่มีประวัติควำมเป็นมำ ชื่อมีควำมหมำยที่สื่อถึงสถำนที่ประสูติของพระพุทธองค์  อัน

สำมำรถเชื่อมโยงกับโครงกำรลักษณะนี้ได้ 
4) กำรเดินทำงสะดวก ผู้คนไม่พลุกพล่ำนมำกนักเมื่อเทียบกับสวนรถไฟ และสวนสันติภำพ 
เนื่องจำกพ้ืนที่สวนลุมพินีมีขนำดท่ีค่อนข้ำงใหญ่มำก และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังใช้ส ำหรับกิจกรรมเพ่ือ
ออกก ำลังกำยอยู่ จึงคิดว่ำหำกพิจำรณำเลือกใช้พ้ืนที่เฉพำะบำงส่วนในสวนลุมพินีก็อำจจะพอต่อ
พ้ืนที่ใช้สอยของโครงกำร โดยท ำกำรแบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดของสวนลุมพินีออกเป็น 3  ส่วนคือ โซน  A, 
โซน B และโซน C ดังนี้ 
 

 
 

ภำพที่ 77 แผนภำพแสดงกำรแบ่งโซนภำยในสวนลุมพินีเพื่อพิจำรณำเลือกท่ีตั้งโครงกำร 
 

จำกนั้นท ำกำรวิเครำะห์บริเวณท่ีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ ผู้คนไม่พลุกพล่ำน และไม่ไปรบกวนกับ
พ้ืนที่ใช้สอยเดิมของสวนมำกนัก 

 
 

ลักษณะทำงกำยภำพโซน A  
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โซน A ผู้คนค่อนข้ำงพลุกพล่ำน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสระน้ ำ อยู่ใกล้ทำงเข้ำสวน  

 
ลักษณะทำงกำยภำพโซน B 
 

  

  

โซน B ประกอบไปด้วยอำคำรส ำคัญของโครงกำรค่อนข้ำงเยอะ ต้นไม้ไม่หนำแน่นเท่ำท่ีควร 
 
 
 
 

ลักษณะทำงกำยภำพโซน C 
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โซน C มีพ้ืนที่โล่งเป็นส่วนที่ใช้จัดงำนชั่วครำว ต้นไม้หนำแน่น มีบรรยำกำศร่มรื่น ไม่วุ่นวำยเพรำะเป็น
ส่วนท้ำยของสวน มีอำคำรเดียวที่อยู่ในพื้นที่คือ เวทีกำรแสดง (Amphitheater) 

 
สรุป เลือกโซน C เพรำะบรรยำกำศโดยรวมดูเงียบสงบ ต้นไม้ค่อนข้ำงมำกกว่ำโซน A และ

โซน B ผู้คนไม่พลุกพล่ำนเนื่องจำกอยู่โซนด้ำนหลังของสวนลุมพินี ไม่มีถนนหลักตัดผ่ำนที่ตั้ง จึงท ำให้
สำมำรถใช้พ้ืนที่ในกำรออกแบบได้อย่ำงเต็มที่ มีแหล่งน้ ำที่ให้บรรยำกำศเงียบสงบ ด้วยเหตุผลนี้จึง
เหมำะสมที่จะเลือกเป็นที่ตั้งโครงกำรสุญญตำวิหำร 

 
4.6 วิเครำะญ์บริบทและท่ีตั้งโครงกำร (Site Analysis) 

4.6.1 ที่ตั้งโครงกำร  
สวนลุมพินี แยกศำลำแดง ถนนพระรำมที่ 4 ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี  
เขตปทมุวัน กรุงเทพมหำนคร 

ขนำดและท่ีตั้ง : 54421.45 ตร.ม. หรือ 34 ไร่  

อำณำเขต : ด้ำนทิศตะวันออก ติดถนนวิทยุ  ,ด้ำนทิศตะวันตก และทิศเหนือ ติดกับถนน
หลักของสวน ,ทิศใต้ติดกับแหล่งน้ ำของสวน  

 
 

ต ำแญน่งส ำคัญในที่ตั้งโครงกำร : อำณำเขตภำยในที่ตั้งโครงกำรมีอำคำรบันเทิงตั้งอยู่ เป็น 
Amphitheater (             ภำพที่ 79) ส ำหรับท ำกำรแสดง บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำหลักเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์สร้ำงโอกำสเด็ก (ภำพที่ 81) รอบนอกใกล้ที่ตั้งโครงกำร ด้ำนทิศเหนือตรงข้ำมกับทำงเข้ำที่ตั้ง
โครงกำร เป็นที่ตั้งของศูนย์ผู้สูงอำยุ (     ภำพที่ 82) ทำงทิศเหนือด้ำนที่ติดกับซอยสำรสิน เป็นลำน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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จอดรถของสวนลุมพินี (            ภำพที่ 84) ส่วนด้ำนที่ติดกับถนนวิทยุเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสวน
ลุมพินี ส่วนด้ำนทิศใต้เป็นที่ตั้งของศำลำมิตรภำพไทย-จีน (         ภำพที่ 80) 

 

   
 

        
 
ภำพที่ 78 แผนภำพแสดงต ำแหน่งอำคำรส ำคัญในสวนลุมพินี 
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             ภำพที่ 79 อำคำรบันเทิง (Amphitheater) 

 
         ภำพที่ 80 ศำลำมิตรภำพไทย-จีน 

 
ภำพที่ 81 ศูนย์สร้ำงโอกำสเด็ก 
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     ภำพที่ 82 ศูนย์ผู้สูงอำยุ 
 

 
 

           ภำพที่ 83 โรงเรียนสวนลุมพินี 
 

 
 

            ภำพที่ 84 ลำนจอดรถสวนลุมพินี 
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4.6.2 ทิศทำงแดด ลม ในพื้นที่ตั้งโครงกำร  
 ด้ำนที่ติดกับถนนหลักของสวนลุมพินีหันไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ท ำให้ไม่รับแดดมำก
นักในช่วงเช้ำ ส่วนในช่วงบ่ำยถึงช่วงเย็นแดดจะส่องเข้ำหำด้ำนที่ติดกับถนนหลัก ท ำให้ด้ำนที่เป็น
ทำงเข้ำหลักของโครงกำรหันโดนแดดเต็มที่ ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องค ำนึงถึงทิศทำงกำรวำงอำคำร เพ่ื อ
ไม่ให้หันเข้ำหำแดดโดยตรง ส่วนทิศทำงลมจะเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่ำน ตรงกับด้ำนที่เป็นบ่อ
น้ ำ ท ำให้ได้รับลมเย็น  

 
 

ภำพที่ 85 แสดงต ำแหน่งของสวนลุมพินีในประเทศไทย 
 

   
 

ภำพที่ 86 แผนภำพแสดงทิศทำงแดด ลม ในพ้ืนที่ตั้งโครงกำร 

E W 
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4.6.3 กำรเข้ำถึง  
ทำงหลักในกำรเข้ำถึงโครงกำรสำมำรถเข้ำได้ทำงถนนพระรำมที่ 4  ส่วนทำงรองคือ

สำมำรถเข้ำได้ทำงถนนวิทยุ ,ซอยสำรสิน ,ถนนรำชด ำริ  หำกมำทำงถนนวิทยุหรือซอยสำรสิน
จะสะดวกต่อกำรเข้ำถึงโครงกำรที่สุด เนื่องจำกใกล้ลำนจอดรถของสวนลุมพินี และใกล้กับ
ที่ตั้งโครงกำร ส่วนผู้ใช้งำนที่มำออกก ำลังกำยที่สวนลุมพินีเป็นประจ ำอยู่แล้ว เส้นทำงวิ่งก็จะ
ผ่ำนที่ตั้งโครงกำรด้วย  

 

 

ภำพที่ 87 แผนภำพแสดงกำรเข้ำถึงที่ตั้งโครงกำร 
 

 

ภำพที่ 88 แผนภำพแสดง เส้นทำงสัญจรทั้งหมดภำยในโครงกำร 
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4.6.4 พื้นที่ทำงธรรมชำติ  
ประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นโดยมำกเป็นต้นจำมจุรี นอกจำกนั้นยังมีต้นโมก มะพร้ำว 

ไทร ฯลฯ และมีบ่อน้ ำทำงด้ำนทิศใต้ มีคลองด้ำนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของที่ตั้ง
โครงกำร  

 

 
 

ภำพที่ 89 (ซ้ำย) แผนภำพแสดงพ้ืนที่สีเขียวภำยในที่ตั้งโครงกำร   
         (ขวำ) แผนภำพแสดงแหล่งน้ ำภำยในที่ตั้งโครงกำร 
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ภำพที่ 90 แสดงต้นไม้ต่ำงๆ ในที่ตั้งโครงกำร 
 

  
 

ภำพที่ 91 (ซ้ำย) บ่อน้ ำด้ำนทิศใต้ (ขวำ) คลองด้ำนทิศตะวันออก 
 

  
 

ภำพที่ 92 คลองด้ำนทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
  

4.6.5 สภำพปัจจุบันของท่ีตั้งโครงกำร  
 



  126 

มุมมองจำกทำงเข้ำหลัก 
 

  
 
มุมมองภำยในที่ตั้งโครงกำร 

   
 
มุมมองจำกทำงด้ำนทิศตะวันออกของที่ตั้งโครงกำร 
 

 
 
 
 

บทที่ 5 กรณีศึกษำ 

ในบทนี้จะท ำกำรศึกษำใน 2 หัวข้อใหญ่ คือ กรณีศึกษำสถำปัตยกรรม และกรณีศึกษำ
ช่วงเวลำในกำรฝึกอบรมของสถำนปฏิบัติธรรม หลักเกณฑ์ในกำรเลือกกรณีศึกษำ (Case Study) เกิด
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จำกควำมต้องกำรในกำรออกแบบอำคำรไทยที่มีพ้ืนที่ที่สร้ำงกำรรับรู้เป็นไปตำมแนวควำมคิดเรื่อง
พุทธปรัชญำ ซึ่งยังไม่มีตัวอย่ำงอำคำรเช่นนี้ให้ท ำกำรศึกษำ จึงต้องท ำกำรศึกษำแบบแยกส่วน มี 3 

ส่วนด้วยกันคือ 1 .เรื่องล ำดับกำรรับรู้ในงำนสถำปัตยกรรม  2 .กำรแสดงออกซึ่งแนวควำมคิดในงำนใน
งำนสถำปัตยกรรมไทย 3 .กำรน ำลักษณะสถำปัตยกรรมแบบประเพณีมำประยุกต์ใช้ ซึ่งอำคำรที่เลือก

จะมีควำมเหมือนกันในเรื่องของกำรแสดงออกทำงควำมคิดผ่ำนตัวอำคำร จึงท ำกำรเลือกศึกษำ  3 
อำคำรคือ Jewish Museum Berlin, โลหะปรำสำท (วัดรำชนัดดำรำม) และวิหำรแห่งแสง (Church 
of the Light)  
 
5.1 กรณีศึกษำสถำปัตยกรรม 

5.1.1 Jewish Museum Berlin   
สถำปนิก : Daniel Libeskind 
ที่ตั้ง : Jewish Museum Berlin, Lindenstraße 9-14D-10969 Berlin, Germany 

 
ภำพที่ 93  Jewish Museum Berlin (อำคำรซิกแซก) มุมมองจำกด้ำนบน 
ที่มำ: RICCARDO BIANCHINI, The Jewish Museum Berlin by Daniel Libeskind, 10 
กุมภำพันธ์ 2561, https://www.inexhibit.com/case-studies/daniel-libeskind-jewish-

museum-berlin/(Berlin) 

พิพิธภัณฑ์ยิวหลังเก่ำในกรุงเบอร์ลินก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1933  เป็นอำคำรเก่ำสไตล์  Old 
Baroque แต่เปิดได้ไม่นำนก็ถูกปิดลงในสมัยกำรปกครองของนำซีในปี ค.ศ. 1938  อย่ำงไรก็ตำม

พิพิธภัณฑ์ยังว่ำงอยู่จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ .1975  เมื่อกลุ่มวัฒนธรรมชำวยิวสำบำนว่ำจะเปิดพิพิธภัณฑ์
ใหม่ขึ้นในปี ค.ศ. 2001  สถำปนิกชำวอเมริกันชื่อ  Daniel Libeskind (เสร็จสมบูรณ์ในปี 2001 (
พิพิธภัณฑ์นี้น ำเสนอวัฒนธรรมที่ฝังรำกของชำวยิวและบทบำททำงสังคมของชำวยิวในเบอร์ลิน 

สถำปนิกออกแบบให้ตัวอำคำรมีลักษณะซิกแซก ซึ่งเป็นกำรถอดรูปทรง (Form) มำจำก 
Jewish Star of David161 พ้ืนผิวภำยนอก(Facade) ห่อหุ้มด้วยไทเทเนียม-ซิงค์(Titanium-Zinc) 
และมีรูปร่ำงเป็นเหลี่ยมเป็นมุม ใช้วัสดุหลักเป็นคอนกรีตเปลือย  
                                                           

161 ศึกษำเพ่ิมใน Jewish Star of David Meaning, เข้ำถึงเมื่อ 10 กุมภำพันธ์ 2561, 
เข้ำถึงได้จำก https://www.jewishgiftplace.com/Jewish-Star-of-David.html 

https://www.jmberlin.de/en
https://www.inexhibit.com/author/riccarbi/
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ภำพที่ 94 เปรียบเทียบ Jewish Star of David กับผังพ้ืน Jewish Museum Berlin 
ที่มำ: (ซ้ำย) Israel & Judaism, Star of David, 11 กุมภำพันธ์ 2561, 
https://www.britannica.com/topic/Star-of-David 
(ขวำ) Finn, Plan of Jewish Museum Berlin, 11 กุมภำพันธ์ 2561, 
https://whiskyarch.com/ 2016/06/29/ where-it-all-began-jewish-museum-berlin/ (Berlin) 
 

แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบมำจำก ควำมต้องกำรให้ผู้ชมเข้ำถึง ควำมไม่มีอยู่ , ควำม
ว่ำง และกำรไม่ปรำกฏให้เห็น (วัฒนธรรมชำวยิวที่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว) ให้ผู้เข้ำชมได้รับรู้ถึง
ผลกระทบของกำรท ำลำยล้ำงทั้งวัฒนธรรมชำวยิวและสังคมชำวยิวในเบอร์ลิน Libeskind กล่ำวถึง
แหล่งที่มำของแรงบันดำลใจในกำรออกแบบของเขำ ว่ำมำจำกทั้งชำวยิวและชำวยิวที่ไม่ใช่ชำวยิว เช่น 
Paul Celan, Max Liebermann, Heinrich Von Kleist, Rahel Varnhagen และ Friedrich 
Hegal เป็นจุดเริ่มต้นของกำรเชื่อมต่อระหว่ำงขนบธรรมเนียมประเพณีชำวยิวกับวัฒนธรรมของชำว
เยอรมันก่อน เกิดสงครำมฆ่ำล้ำงชำวยิว โดยวำงผังจำกแนวคิดต่ำงๆ เช่น กำรเชื่อมโยงกันของเส้นสำย
จำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงของอำคำรและหน้ำต่ำง , ควำมคิดจำกนักแต่งเพลงอย่ำง Arnold 
Schönberg, Moses และAaron ,จำกข้อมูลหอจดหมำยเหตุรัฐบำลเยอรมัน  

The Memorial Book for the Victims of the Nazi Persecution of Jews in 
Germany (1933–1945) และจากเรียงความชื่อ “One-Way Street,” โดย Walter Benjamin 

 สำระของงำนประกอบด้วย แนวแกนชั้นล่ ำง  ที่ มี  3 แกนไขว้กัน  เป็นสัญลักษณ์
ของ 3 ประวัติศำสตร์ของกำรพัฒนำชีวิตชำวยิวในเยอรมัน ได้แก่ 1. แนวแกนของควำมต่อเนื่องทำง
ประวัติศำสตร์ (Continuity) 2. แนวแกนของกำรท ำลำยล้ำง (Holocaust) 3. แนวแกนของกำร
ขับไล่ (Exile)   
 

ล ำดับกำรเข้ำถึง หำกต้องกำรเข้ำถึงนิทรรศกำรถำวร ผู้เข้ำชมจะต้องเดินผ่ำนทำงเดินใต้ดิน
จำกบริเวณทำงเข้ำด้ำนหน้ำอำคำรเก่ำ ซึ่งผู้ชมจะต้องทนกับควำมรู้สึกกังวลในกำรหลบซ่อนและ
สูญเสียควำมกำรรับรู้ทิศทำง ก่อนที่จะเดินข้ำมถนนทั้ง 3 เ ส้นทำงท่ีอยู่ด้ำนบน ซึ่งถนนนี้เป็นตัวแทนที่

http://israelnjudaism.blogspot.com/
https://whiskyarch.com/author/whiskyarchfinnblog/
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ดึงประสบกำรณ์ของชำวยิวผ่ำนควำมต่อเนื่องทำงประวัติศำสตร์เยอรมนี กำรอพยพและกำรฆ่ำล้ำง
เผ่ำพันธุ์ สถำปนิกสร้ำงทำงเดินเล่นแบบซิกแซก เพ่ือให้ผู้ใช้งำนเดินผ่ำนและสัมผัสกับช่องว่ำงภำยใน
อำคำร ที่จะน ำผู้ชมผ่ำนแกลอรี่, พ้ืนที่ว่ำง ไปจนถึงจุดจบของชีวิต มีเพียงเศษเสี้ยวของแสงที่ลอดผ่ำน
เข้ำมำ สถำปนิกต้องกำรสื่อว่ำ ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด ขณะที่คุณรู้สึกว่าหนีไม่รอดแล้ว แสงเล็กๆ นี่
แหละจะคืนความหวังให้คุณ  

 

 
 

ภำพที่ 95  อำคำรเก่ำที่เป็นทำงเข้ำหลักสู่นิทรรศกำร 
ที่มำ: Jewish Museum Berlin, 11 กุมภำพันธ์ 2561, https://www.jmberlin.de/en (Berlin) 

 
 

ภำพที่ 96 ทำงลงสู่นิทรรศกำร 
ที่มำ: Jewish Museum Berlin, 11 กุมภำพันธ์ 2561,  
https://www.pinterest.com/source/kberry.wordpress.ncsu.edu/ 

https://www.jmberlin.de/en
https://www.jmberlin.de/en
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ภำพที่ 97 ลักษณะของแสงกับกำรบีบผนังที่ส่งผลท ำให้เกิดควำมรู้สึกควำมหวัง 
ที่มำ:  Cyrus Penarroyo , Jewish Museum, Berlin / Studio Libeskind,  
11 กุมภำพันธ์ 2561, https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-
berlin-daniel-libeskind(Berlin) 

Libeskind ออกแบบผังพ้ืนชั้น1 โดยก ำหนดแนวแกนขึ้นมำ 2 แนว ได้แก่ แนวเส้นคดเคี้ยว
ของอำคำรที่มีควำมเด่นชัดมำกและอีกแนวคือ แนวที่มองไม่เห็น จุดที่ทั้ง 2 แกนตัดกัน
กลำยเป็น “ช่องว่ำง” ที่เจำะผ่ำนตลอดชั้นใต้ดินไปจนถึงหลังคำ มีกำรเจำะช่องเปิดแบบแนวทแยงท่ีดู
ไม่เป็นระเบียบ เพ่ือท ำให้ไม่สำมำรถแยกควำมต่ำงแต่ละชั้นจำกมุมมองภำยนอกได้  
  

 

https://plus.google.com/116725381173997441474
https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind
https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind
https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind
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ภำพที่ 98 Jewish Museum แสดงโครงสร้ำงของ Void Spaces  
ที่มำ: James Pedersen , Jewish Museum Berlin by Daniel Libeskind,  2 กุมภำพันธ์ 
2561 , http://arch 1101-2014 jp.blogspot.com/ 2014/05/ jewish-museum-berlin-by-
daniel-libeskind.html 
 

และหนึ่งในช่องว่ำงที่มีอำรมณ์และทรงพลังมำกที่สุดในอำคำรเป็นตึกสูง 66 ฟุตที่ไหลผ่ำน
อำคำรทั้งหลัง ผนังคอนกรีตจะเพ่ิมบรรยำกำศท่ีเย็นท่วมท้นไปสู่พื้นท่ีที่มีแสงเพียงอันเดียวเล็ดลอด
ออกมำจำกช่องเล็ก ๆ ที่ด้ำนบนของพ้ืนที่ พ้ืนถูกปกคลุมด้วยงำน Installation ออกแบบโดยศิลปิน
ชำวอิสรำเอลชื่อ Menashe Kadishman ชื่อผลงำน “Shalekhet” (ใบไมร้่วง) มีลักษณะเป็นแผ่น
โลหะรูปใบหน้ำเหล็กหยำบ 10,000 ชิ้น วำงเกลื่อนกลำดเต็มโถงเปรียบเสมือนทุ่งมรณะ(Killings 
Field) สถำปนิกใช้ควำมโล่งว่ำงของโถงนี้อธิบำยถึงควำมว่ำงเปล่ำอันเป็นผลมำจำกกำรถูกขับไล่
ท ำลำยล้ำงชีวิตชำวยิว ประกอบกับงำนศิลปะแนวจัดวำงสร้ำงควำมรู้สึกสิ้นหวัง และไม่เหลืออะไรเลย 
เขำต้องกำรท ำให้กำรสูญเสียในครั้งอดีตเป็นที่ประจักษ์และผู้คนสำมำรถเข้ำมำสัมผัสได้ผ่ำนงำน
สถำปัตยกรรม    
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ภำพที่ 99 Jewish Museum ส่วนพื้นที่โถงโรยด้วยงำน“Shalekhet” 
ที่มำ: James Pedersen , Jewish Museum Berlin by Daniel Libeskind,   
2 กุมภำพันธ์ 2561, http://arch1101-2014jp.blogspot.com/2014/05/jewish-museum-
berlin-by-daniel-libeskind.html  
  

แนวแกนของควำมต่อเนื่องทำงประวัติศำสตร์ (Continuity) น ำไปสู่กำรออกแบบบันได
ให้สูงชันถึง 82  ขั้น ให้ลงไปสู่นิทรรศกำรและเมื่อถึง  8  ขั้นสุดท้ำยจะมีแสงสีขำวสำดมำที่ผนัง เป็น
พ้ืนที่เข้ำสู่ทำงเข้ำที่เป็น  Two Stories Up บริเวณด้ำนหน้ำของนิทรรศกำรถำวรชั้นล่ำง กำรจัดแสดง

วัตถุในชั้นนี้จะจัดไปตำมแนวแกนของควำมต่อเนื่องทำงประวัติศำสตร์ชำวยิว เป็นเรื่องรำวที่ชำวยิวถูก
ข่มเหงและถูกฆ่ำในยุคนำซี กำรอพยพหนี (Berlin) 

แนวแกนของกำรท ำลำยล้ำง (Holocaust) เป็นส่วนที่อยู่แยกออกมำซึ่งยังเชื่อมต่อกันอยู่
บริเวณชั้นใต้ดิน แสงสำมำรถเข้ำถึงหอคอยได้ผ่ำนทำงแคบๆ ขนำบด้วยผนังคอนกรีตเปลือย ที่ให้
ควำมรู้สึกเย็นและเงียบมำก ชวนให้รู้สึกจะรู้สึกกดดันหรือวิตกกังวลเมื่อเข้ำมำ 

แนวแกนของกำรขับไล่ (Exile) ถูกออกแบบให้เป็นสวนบริเวณภำยนอกอำคำร สร้ำงด้วย
แท่งคอนกรีตจำรึกจ ำนวน 49 แท่ง กระจำยไปในพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงกันแบบ  7 x7 บนพ้ืนดินที่
ลำดเอียง บนแท่งคอนกรีตมีพุ่มมะกอกรัสเซียอยู่บนสุด เป็นสัญลักษณ์แห่งควำมหวัง พุ่มมะกอก
จ ำนวน 48  ต้นจะถูกปลูกด้วยดินจำกเบอร์ลิน ส่ว นพุ่มที่ 49  ที่อยู่ตรงกลำงจะปลูกด้วยดินจำก

เยรูซำเล็ม พ้ืนดินที่ลำดเอียงของสวนนี้ให้ควำมรู้สึกหวำดหวั่นจำกควำมไม่มั่นคงและสับสน พืชชนิด
เดียวที่อยู่บนยอดสูงเกินเอ้ือมถึงได้นั้น สถำปนิกต้องกำรให้ผู้เข้ำชมเกิดประสบกำรณ์เชิงพ้ืนที่ที่ท ำให้
หวนระลึกถึงกำรปรับตัวและควำมไม่แน่นอนทำงควำมรู้สึกของกำรอพยพออกจำกเยอรมนี 

https://plus.google.com/116725381173997441474
http://arch1101-2014jp.blogspot.com/2014/05/jewish-museum-berlin-by-daniel-libeskind.html
http://arch1101-2014jp.blogspot.com/2014/05/jewish-museum-berlin-by-daniel-libeskind.html
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สถำปัตยกรรมและประสบกำรณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงควำมสำมำรถของ Daniel Libeskind ในกำร
แปลประสบกำรณ์มนุษย์เป็นองค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรม เขำยังกล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ  “พิพิธภัณฑ์
ชำวยิวถือเป็นสัญลักษณ์ที่มองไม่เห็น  และมองเห็นได้เป็นลักษณะโครงสร้ำงที่รวบรวมอยู่ในพ้ืนที่แห่ง

เบอร์ลิน และปล่อยวำงไว้ในฐำนะสถำปัตยกรรมที่ไร้ชื่อ เหลือไว้แต่ชื่อที่ยังคงอยู่” 

“The Jewish Museum is conceived as an emblem in which the Invisible and 
the Visible are the structural features which have been gathered in this space 
of Berlin and laid bare in an architecture where the unnamed remains the 
name which keeps still.”  - Daniel Libeskind162 
 
 

 
 

ภำพที่ 100 Jewish Museum บันไดสูงชัน 82 ขั้นที่เชื่อมไปยังนิทรรศกำรถำวร  
ที่มำ: Jewish Museum Berlin, The Libeskind Building, 10 กุมภำพันธ์ 2561, 
https://www.jmberlin.de/en/libeskind-building (Berlin)  

                                                           
162 Andrew Kroll, Ad Classics: Jewish Museum, Berlin / Studio Libeskind 

(ArchDaily, 2010). 
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ภำพที่ 101 แนวแกนของกำรท ำลำยล้ำง “The Holocaust Tower” มุมมองจำกภำยนอก 
ที่มำ: Jewish Museum Berlin, The Libeskind Building, 10 กุมภำพันธ์ 
2561, https://www.jmberlin.de/en/libeskind-building (Berlin)  
 

 
 

ภำพที่ 102 ทัศนภำพภำยใน “The Holocaust Tower” 
ที่มำ:  Cyrus Penarroyo , Jewish Museum, Berlin / Studio Libeskind,  
11 กุมภำพันธ์ 2561, https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-
berlin-daniel-libeskind(Berlin) 
 

https://plus.google.com/116725381173997441474
https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind
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ภำพที่  แนวแกนของกำรขับไล่ “The Garden of Exile ”มุมมอง Top Eyes View และ Worm 
Eyes View 
ที่มำ: Jewish Museum Berlin, The Libeskind Building, 10 กุมภำพันธ์ 
2561, https://www.jmberlin.de/en/libeskind-building (Berlin)  
  
 

 
 

ภำพที่  แนวแกนของกำรขับไล่ “The Garden of Exile ”มุมมอง Normal Eyes View  
ที่มำ: Jewish Museum Berlin, The Libeskind Building, 10 กุมภำพันธ์ 2561, 
https://www.jmberlin.de/en/libeskind-building (Berlin) 
 
 

5.1.2 โลญะปรำสำท  
ผู้สร้ำง : พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่ญัว รัชกำลที่ 3 
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ที่ตั้ง : วัดรำชนัดดำรำมวรวิหำร (ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหำกำฬ ติดกับลำนพลับพลำมหำเจษฎำ
บดินทร์) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 

 
 

 
 

ภำพที่ 103 โลหะปรำสำท 
ที่มำ : Ruchareka's Blog, โลญะปรำสำท 37 ยอด ของวัดรำชนัดดำรำมวรวิญำร ญมำยถึง พระ
โพธิปักขิยธรรม 37 ประกำร, 3 มีนำคม 2561, https://ruchareka.wordpress.com/page/7/  

 

โลหะปรำสำทเป็นสถำปัตยกรรมไทยประเพณีที่มีแนวคิดในกำรออกแบบตำมหลักธรรม มูล
เหตุกำรสร้ำงเดิมทีมีกำรสร้ำงแห่งแรกที่อินเดีย แห่งที่ 2 ที่ศรีลังกำ และแห่งที่ 3 ที่ไทย ปัจจุบัน
เหลืออยู่ที่ไทยเพียงแห่งเดียว จุดประสงค์ในกำรใช้งำนหลักก็เพ่ือเป็นที่พระนั่งกรรมฐำน เป็นที่รู้จัก
แพร่หลำยในอำณำจักรสยำมมำช้ำนำน ดังปรำกฏในศิลำจำรึกเรื่อง  “มหำวงศ์” สมัยสุโขทัยและ
หลักฐำนทำงฝ่ำยเหนืออย่ำง “ชินกำลมำลี” ที่พระรัตนปัญญำ รจนำขึ้นเมื่อ พ.ศ.2021 กล่ำวถึง
ต ำนำนกำรสร้ำงโลหะปรำสำท ณ ลังกำประเทศ ล่วงถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้แปลวรรณกรรมเรื่อง “มญำวงศ์ พงศำวดำร
ลังกำ” ในพ.ศ.2339 ต ำนำนโลหะปรำสำทจึงยิ่งเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย 163 

สมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่3) มีพระรำชศรัทธำอย่ำงแรงกล้ำในพระพุทธศำสนำ 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ สถำปนำวัดรำชนัดดำรำมขึ้น เมื่อพ.ศ.2389 และรับสั่งให้ช่ำงออกแบบ
ก่อสร้ำงโลหะปรำสำทตำมลักษณะของโลหะปรำสำทแห่งที่สอง ที่ลังกำประเทศ ซึ่งได้พรรณนำไว้
ใน “โลญปำสำทมญปริจเฉทที่ 27” แห่งคัมภีร์มหำวงศ์ พงศำวดำรลังกำ และให้ช่ำงเดินทำงไปดู
สัณฐำนของโลหะปรำสำทที่หลงเหลือให้เห็นอยู่ที่กรุงอนุรำธปุระ ประเทศอินเดียอีกด้วย แล้วดัดแปลง
ให้มีลักษณะพุทธศิลป์และสถำปัตยกรรมแบบไทย  
  

                                                           
163 ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์, รำชนัดดำมหำเจษฎำนุสรณ์ (กรุงเทพฯ: 

บริษัท ดำวอกษ์ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด, 2555). หน้ำ 31 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://ruchareka.wordpress.com/page/7/
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รัชกำลที่ 3  ทรงคำดหวังจะให้โลหะปรำสำทเป็นประธำนของพระอำรำมแทนคติกำรสร้ำง
พระมหำเจดีย์ ให้เป็นพุทธศิลป์ที่วิจิตร ด้วยเจตจ ำนงจะสะท้อนให้พสกนิกรในแผ่นดินรู้จัก พุทธ
สถำนที่เกิดข้ึนจำกแรงศรัทธำของพุทธศำสนิกชนว่ำมีควำมยิ่งใหญ่เพียงใด มีควำมเข้ำใจปรัชญำ โดย
กำรสร้ำงพุทธสถำปัตยกรรมไทยจะแฝงคติธรรม ให้ผู้ปฏิบัติธรรมใช้ปัญญำและมีวิริยะหมั่นเพียร
ค้นหำข้อธรรมอันลึกซึ้ง ซึ่งเป็นมรรคแห่งกำรน ำไปสู่พระนิพพำน ด้วยสัญลักษณ์ที่ผูก ไว้กับ
สถำปัตยกรรม 

รูปทรงสัณฐำนมีลักษณะเป็นอำคำรผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้ำงด้ำนละ 23 วำ เป็นอำคำรทรง
ปรำสำทซ้อนกัน 7 ชั้นลดหลั่นกัน ชั้น7 เป็นยอดปรำสำท กำรขึ้นสู่โลหะปรำสำทแต่ละชั้นจะมีบันได
วนตั้งอยู่ตรงใจกลำงของอำคำร จ ำนวน 67 ขั้น โดยตั้งต้นซุงขนำดใหญ่ยึดเป็นแม่บันได 164 

 
กำรขึ้นสู่โลหะปรำสำทแต่ละชั้น อำคำรชั้นล่ำง ชั้นที่ 3  และชั้นที่  4  จะเป็นคูหำและระเบียง

ล้อมรอบ ในชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 6 ท ำเป็นคูหำจตุรมุขมียอดเป็นบุษบกชั้นละ  12  ยอด และชั้นที่ 
7  เป็นยอดปรำสำทจตุรมุขส ำหรับประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ  รวม เป็นบุษบก 37  ยอด มีควำม

หมำยถึงโพธิปักขิยธรรม  37  ประกำร อันเป็นหลักธรรมค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำที่น ำไปสู่พระ
นิพพำน 

 
 

ภำพที่ 104 ภำพตัดโครงสร้ำงโลหะปรำสำท 
ที่มำ : ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์. รำชนัดดำมญำเจษฎำนุสรณ์. (กรุงเทพฯ: บริษัท 
ดำวอกษ์ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด, 2555). หน้ำ 33  
 

                                                           
164 โกวิท ตั้งตรงจิตร, จำรึกเรื่องดีมีในสยำม (นนทบุรี: ดอกหญ้ำ 2000, 2556). หน้ำ 

262 



  138 

แนวควำมคิดโพธิปักขิยธรรม 37 ประกำร คือหลักธรรมที่เป็นหัวใจส ำคัญที่ผู้มุ่งสู่แดนหลุดพ้นพึง
ปฏิบัติ 7 ธรรมะ คือ สติปัฏฐำน4 สัมมัปปธำน4 อิทธิบำท4 อินทรีย์5 พละ5 โพชฌงค์7 และมรรค
8 165 

1. สติปัฏฐำน 4 หมำยถึง ที่ตั้งของสติ กำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำสิ่งทั้งหลำยให้รู้เห็นตำมควำม
เป็นจริงประกอบด้วย กำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน เวทนำนุปัสสนำสติปัฏฐำน จิตตำนุปัสสนำ
สติปัฏฐำน ธัมมำนุปัสสนำสติปัฏฐำน 

2. สมัมมัปปธำน 4 หมำยถึง ควำมเพียรโดยชอบ คือ ว่ำ ควำมเพียรที่ต่อเนื่องไม่ลดละ
ประกอบด้วย สังวรปธำน ปหำนปทำน ภำวนำปธำน อนุรักขนำปธำน 

3. อิทธิบำท 4 หมำยถึง คุณเครื่องให้ถึงควำมส ำเร็จ, คุณธรรมที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จแห่งผลที่มุ่ง
หมำย ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสำ 

4. อินทรีย์ 5 หมำยถึงธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน ประกอบด้วย สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินท
รีย์ สมำธินทรีย์  

5. พละ 5 หมำยถึงธรรมอันเป็นก ำลัง ประกอบด้วย ศรัทธำพละ วิริยพละ สติพละ สมำธิพละ 
ปัญญำพละ 

6. โพชฌงค์ 7 หมำยถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งกำรตรัสรู้ ประกอบด้วย สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ 
ปัสสัทธิ สมำธิ อุเบกขำ 

7. มรรค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มว่ำ อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่ำ ทำงมีองค์ 8 ประกำร 
อันประเสริฐ ประกอบด้วย สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ 
สัมมำอำชีวะ สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธิ 

กำรวิเครำะห์โดยอ่ำนจำกรูปลักษณ์ทำงสถำปัตยกรรมเชื่อมโยงกับหลักธรรม สำมำรถตีควำมได้ว่ำ 
ทำงสำยกลำงที่พระพุทธเจ้ำได้แนะน ำให้ปฏิบัตินั้น เป็นทำงเดียวที่จะน ำไปสู่ควำมหลุดพ้น 
เพรำะฉะนั้นโลหะปรำสำทจึงมีทำงข้ึนเพียงทำงเดียว เป็นบันไดวนอยู่ต ำแหน่งก่ึงกลำงอำคำร 

หลักโพธิปักขิยธรรม 37 ประกำร แบ่งเป็นธรรมย่อยๆ ได้ 7 หลักธรรม เพรำะฉะนั้นจะเหน็
ว่ำ โลหะปรำสำทนั้นประกอบไปด้วย 7 ชั้น เป็น 7 ชั้นที่จะต้องผ่ำนก่อนถึงท่ีบรรจุพระบรม

                                                           
165 มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จ

พระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์, วัดรำชนัดดำรำมวงวิหำร 
และรวมควำมรู้เกี่ยวกับพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ รัชกำลที่ 3 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิ, 2546). หน้ำ 35 
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สำรีริกธำตุ อันเป็นตัวแทนหมำยถึงพุทธองค์ และแต่ละชั้นในทั้งหมด 7 ชั้นนี้คือสถำนที่ปฏิบัติ
กัมมัฏฐำน นั่นหมำยควำมว่ำกำรจะเข้ำสู่นิพพำนได้นั้น จะต้องอำศัยกำรปฏิบัติกัมมัฏฐำนโดยอำศัย
หลักธรรมแห่งกำรหลุดพ้น คือโพธิปักขิยธรรม 37 โดยด ำรงอยู่ในทำงสำยกลำงคือไม่สุดโต่ง ทำงเดียว
เท่ำนั้นที่จะน ำไปสู่นิพพำนได้  
  

 
 
 

ภำพที่ 105 พ้ืนที่ใช้สอยบริเวณระเบียงชั้นที่ 1  
ที่มำ : ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์. รำชนัดดำมญำเจษฎำนุสรณ์. (กรุงเทพฯ: บริษัท 
ดำวอกษ์ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด, 2555). หน้ำ 114  
 

 
 
 

ภำพที่ 106 บันไดวนบริเวณกลำงอำคำร 
ที่มำ : Bunyarit Traisuthamporn, 13 กำรเดินทำงสู่กรุงเทพฯ เมื่อวำนซืน, 4 มีนำคม 2561, 
https://pantip.com/topic/ 32528737/ page3 
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5.1.3 วิญำรแญ่งแสง Church of the Light  
สถำปนิก : Tadao Ando 
ที่ตั้ง : Osaka Prefecture, Ibaraki, Kitakasugaoka, Japan 

 

 
 

ภำพที่ 107 บรรยำกำศภำยในวิหำรแห่งแสง Church of the Light 
ที่มำ : Anabel Saterfiel, Charm Tadao Ando N Tadao 
Ando, 4 มีนำคม 2561,  http://www.bandbsnestinteriors.com/mg/396463/zk2z2h-
charm-tadao-ando/396387  

 
วิหำรแห่งแสง (Church of the Light) ตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ของ Iberaki ซึ่งอยู่ด้ำนนอกของ

เมืองโอซำก้ำในประเทศญี่ปุ่น กำรออกแบบเริ่มขึ้นในเดือนมกรำคมปี 2530 และงำนออกแบบเสร็จ
สิ้นลงในเดือนพอษภำคมปี 2531 แม้ว่ำจะอยู่ในละแวกเล็ก ๆ นอกโอซำก้ำ แต่ก็เป็นตัวอย่ำงที่ส ำคัญ
ของสถำปัตยกรรมชิ้นเยี่ยมที่โดดเด่นในย่ำนนี้ โครงกำรประกอบด้วย โบสถ์คริสต์เตียน(วิหำรแห่งแสง) 
และSunday school วิหำรแห่งแสง สร้ำงบนที่ดินขนำด 838 .8  ตำรำงเมตร แต่ขนำดอำคำรใช้พ้ืนที่
เพียง  113 ตำรำงเมตร ซึ่งพ้ืนที่ใช้สอยจริงกว้ำง 6  เมตร ยำว  18  เมตร สูง  6  เมตร โครงสร้ำง

คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุหลักคือคอนกรีตเปลือย  
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ภำพที่ 108 ผังบริเวณวิหำรแห่งแสง Church of the Light 
ที่มำ : Church of the light 
plan, 4 มีนำคม 2561, https://www.pinterest.com/pin/811351689088124198/  

 

แนวคิดในกำรออกแบบ จำกบทสัมภำษณ์ Tadao Ando อธิบำยแนวคิดในกำรออกแบบไว้ว่ำ... 

 “แนวคิดคือ การสร้าง  Space ที่แสงสามารถรวมผู้คนได้และเชื้อเชิญพวกเขา ท าให้สะท้อน 
การสะท้อนของแสงท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติได้อย่างดี ทุกคนรู้สึกได้ด้วย
ตนเองว่า เขาไม่ได้โดดเดี่ยวในสังคม เราเข้าใจได้ว่าเราอยู่ได้ ด้วยตนเอง แก่นแท้ของ
สถาปัตยกรรม คือ การเปดดใจของทุกคน และลากมันไปในทางที่มีความสุขที่จะเป็นบนโลก 
หัวใจหลักของค าถามคือ เราจะมีความสุขกับสถาปัตยกรรมได้อย่างไร ? นั่นคือ หัวใจส าคัญ
ส าหรับผม”166 

                                                           
166 Tadao Ando, "Tadao Ando - from Emptiness to Infinity ", ed. Mathias 

Frick (German filmmaker) (MAGNETFILM, 2013). 
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ภำพที่ 109 ผังพื้นวิหำรแห่งแสง 
ที่มำ : Virtual Reality Software And Technology, Individual Project  : Church of the 
Light, 4 มีนำคม 2561, http://www.arch.ttu.edu/visualization/arch_5344_virtual_reality 
/5344_Virtual_Reality_SP04/Wu/Project_01_Indy_Project/Project-01-Indy_Project-
page01.htm 
 
 

 
 

ภำพที่ 110 รูปตัดตำมยำวแสดงพ้ืนที่ภำยในวิหำรแห่งแสง 
ที่มำ : ARCHUTE : Step into Architecture, Church of the Light by Tadao Ando, 4 
มีนำคม 2561, https://www.archute.com/ 2015/11/05/ church-of-the-light 
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ภำพที่ 111 Isometric form วิหำรแห่งแสง 
ที่มำ : ARCHUTE : Step into Architecture, Church of the Light by Tadao Ando, 
4 มีนำคม 2561, https://www.archute.com/ 2015/11/05/ church-of-the-light 
 

สถำปนิกเลือกใช้รูปทรงทำงเรขำคณิตในกำรสร้ำง Form แล้วท ำกำรเฉือนออกจนเหมือน
ขำดออกจำกกันด้วยผนังที่เสียบเฉียงท ำมุม 15 องศำ เข้ำมำที่ด้ำนกว้ำงของพ้ืนที่ด้ำนทิศตะวันออก 
ท ำให้แสงลอดเข้ำมำได้เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น พ้ืนที่ยังคงควำมมืดสลัว แล้วเจำะผนังที่ปลำยสุดด้ำน
กว้ำงของผนังสี่เหลี่ยมด้ำนทิศตะวันออกเป็นรูปไม้กำงเขน สัญลักษณ์ทำงคริสต์ศำสนำ ช่องนี้ท ำให้มี
แสงที่ค่อนข้ำงคมชัดลอดเข้ำมำในอำคำรให้ควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์ถึงพระคริสต์ อีกนัยหนึ่งก็เป็น
กำรเชื่อมต่อระหว่ำงผู้คนกับธรรมชำติภำยใน โดยใช้สถำปัตยกรรมเป็นตัวกลำง และนอกจำกนี้ยังท ำ
ให้ผู้คนที่อยู่ภำยในอำคำรยังสำมำรถรับรู้ถึงควำมเปลี่ยนแปลงหรือควำมเป็นไปของสภำพแวดล้อม
ภำยนอกอำคำรได้ เนื่องจำกแสงที่ลอดผ่ำนช่องไม้กำงเขนนี้ในแต่ละช่วงเวลำของวันไม่เท่ำกัน ในยำม
เช้ำของวันอำทิตย์เกิดแสงเฉียงแตกออกเป็น 2  ส่วนในพิธีกรรม ส่วนแสงทำงด้ำนทิศใต้เป็นแสงสลัว

เพ่ือขับเน้นควำมหมำยของไม้กำงเขน คุณภำพของแสงที่ไม่แน่นอน มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำม
ธรรมชำตินี ้สอดคล้องกับแนวคิดปรำกฏกำรณ์วิทยำ 



  144 

 
 

ภำพที่ 112 มุมมองภำยนอกวิหำรแห่งแสง 
ที่มำ : BLUE LAPIS ROAD, Day 9 – CHURCH OF LIGHT, Osaka, Japan, 4 มีนำคม 2561, 
https://bluelapisroad.wordpress.com/2015/09/22/day-9-church-of-light-osaka 
 

 
 

ภำพที่ 113 ลักษณะควำมคมชัดของแสงสว่ำงภำยในวิหำรแห่งแสง 
ที่มำ : MY ARCHITECTURAL MOLESKINE, CHURCH OF THE LIGHT: INTENSIVE 
GAZES, 4 มีนำคม 2561, http://architecturalmoleskine.blogspot.com/2012/03/church-
of-light-intensive-gazes.html  

กำรออกแบบให้ผนังท ำหน้ำที่เป็นทั้ง ตัวกำรสร้ำงควำมสลัว , ตัวบังคับทิศทำงกำรเดิน และ
เป็นตัวแบ่ง-เชื่อมพ้ืนที่ภำยในกับภำยนอกอำคำร กำรไหลเวียนใน Space จะถูกควบคุมโดยผนังท ำ
มุม เมื่อเข้ำไปในโบสถ์จะพบก ำแพงทันทีและบังคับให้เลี้ยวซ้ำยเข้ำไปในผนังช่วยให้เลี้ยวขวำเข้ำสู่
บริเวณโบสถ์หลัก แสงที่เข้ำมำเพ่ือให้ควำมสว่ำงเพียงเล็กน้อยไม่ให้มืดจนเกินไปเกิดจำกแสงสว่ำงแบบ
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ทำงอ้อม (Indirect Lighting) ส่วนแสงที่ท ำหน้ำที่สื่อสำรกับผู้ใช้อย่ำงเต็มพลังเพ่ือดึงดูดสำยตำจะใช้
แสงสว่ำงแบบโดยตรง (Direct Lighting) และเผยให้เห็นกำรด ำรงอยู่ของทุกสิ่งในพ้ืนที่นี้ ดังที่อันโดะ
เคยให้สัมภำษณ์ไว้ในชัยยศ ( 2543  (ว่ำ   “ ...ตัวอย่างเช่น วิหารแห่งแสง ที่นี่ผมเตรียมกล่องผนัง
คอนกรีตหนาล้อมรอบก็เพ่ือ  ‘สร้างความมืด’ แล้วผมก็ตัดช่องลงไปบนผนัง ปล่อยให้แสงลอดเข้าไป

ภายในสถานการณ์ที่ควบคุมอย่างเข้มงวด ณ ชั่วขณะนั้นแสงสร้างรอยแยกในความมืดอย่างเฉียบคม 
ก าแพง พ้ืน เพดาน รับเอาแสงเข้าไปปลดปล่อยการด ารงอยู่ของแต่ละองค์ประกอบออกมา...”167 

อันโดะถือเป็นสถำปนิกที่นิยมใช้รูปทรงเรขำคณิตอย่ำงเห็นได้ชัดเจน และในงำนออกแบบ
ของเขำจะแฝงกลิ่นอำยของบรรยำกำศในสถำปัตยกรรมญี่ปุ่นโบรำณอยู่เสมอ โดยคุณลักษณะที่แสดง
ให้เห็นถึงแนวคิดจำกสถำปัตยกรรมญี่ปุ่นคือ 

1. กำรออกแบบพื้นที่ภำยในให้เรียบง่ำยไม่ซับซ้อน ใช้ควำมสลัวของบรรยำกำศภำยในและแสง
ที่เล็ดลอดเข้ำมำสร้ำงกำรรับรู้ที่ดูลุ่มลึก น่ำค้นหำ คล้ำยกับบรรยำกำศภำยในบ้ำนญี่ปุ่น
โบรำณ 

2. กำรออกแบบให้สถำปัตยกรรมกับธรรมชำติสำมำรถอยู่ร่วมกันได้ ไม่ตัดขำดจำกกันเสีย
ทีเดียวแต่ยังสำมำรถเชื่อมต่อกัน ไม่ว่ำจะด้วยกำรรับรู้จำกกำรมอง หรือกำรสัมผัสก็ตำม 
คล้ำยกับบ้ำนญี่ปุ่นโบรำณที่ต้องอยู่คู่กับสวนเสมอ  

5.1.4 ข้อสรุปจำกกำรศึกษำวิธีกำรออกแบบ   
จำกกรณีศึกษำที่ได้ท ำกำรวิเครำะห์ ท ำให้ผู้ศึกษำสำมำรถจับแนวทำงในกำรออกแบบได้

จำก 3 ประเด็นในกำรศึกษำที่ตั้งไว้ตั้งแต่ข้ำงต้นคือ 1. เรื่องล ำดับกำรรับรู้ในงำนสถำปัตยกรรม 2. 
กำรแสดงออกซึ่งแนวควำมคิดในงำนในงำนสถำปัตยกรรมไทย 3. กำรน ำลักษณะสถำปัตยกรรมแบบ
ประเพณีมำประยุกต์ใช้ และได้ข้อสรุปดังนี้  

1. เรื่องล ำดับกำรรับรู้ในงำนสถำปัตยกรรม 
ในกำรออกแบบ Jewish Museum Berlin สำมำรถแบ่งกำรรับรู้ออกเป็น 2 แบบคือ กำร

รับรู้ทำงควำมหมำย และกำรรับรู้จำกกำรเข้ำไปใน Space  ส่วนแรกในกำรรับรู้ทำงควำมหมำย เป็น
สัญลักษณ์ที่สถำปนิกต้องกำรสื่อสำรแนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบทั้งหมด ซึ่งก็คือ แนวแกน
ทั้ง 3 อันเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศำสตร์ของกำรพัฒนำชีวิตชำวยิวในเยอรมัน ส่ วนที่สองกำรรับรู้
จำกกำรเข้ำไปใน  Space เป็นกำรเล่นกับควำมรู้สึกของผู้ใช้งำนให้ระลึกถึงเหตุกำรณ์ในช่วง
สงครำมโลกครั้งที่ 2 ช่วงที่มีกำรอพยพและฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวยิว จึงออกแบบทำงเดินให้มีควำมซิก
แซก ยำกที่จะคำดเดำทิศทำง บรรยำกำศสลัว ผ่ำนแต่ละ Space ไปจนสุดทำงคือเป็นพ้ืนที่ที่แสงลอด
ผ่ำนเพียงน้อยนิด ด้วยต้องกำรสื่อถึง ควำมหวังเพียงน้อยนิดในกำรรอดชีวิต จะเห็นว่ำในกำรสร้ำง
ล ำดับกำรรับรู้ตำมที่สถำปนิกต้องกำรนั้น มิใช่กำรออกแบบพ้ืนที่ด้วยกำรใช้งำน (Function) หำกแต่
เป็นกำรเดินเข้ำไปในแต่ละ Space ที่บรรยำกำศถูกท ำให้เปลี่ยนแปลงไป จนผู้ใช้งำนเกิดควำมรู้สึก

                                                           
167 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, "วิหำรแห่งแสง : ปรำกฏกำรณ์แห่งสถำนที่," ธรรมชำติ ที่ว่ำง

และสถำนที่ : รวมบทควำมว่ำด้วยสถำปัตยกรรมญี่ปุ่น2543. 141-143 
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ต่ำงๆ ร่วม ด้วยเครื่องมือที่ใช้ออกแบบ เช่น ทำงเดิน กำรเจำะช่องเปิด กำรบีบ-คลำยสัดส่วนระหว่ำง
ผนัง-ฝ้ำ เป็นต้น  
  

2. กำรแสดงออกซึ่งแนวควำมคิดในงำนสถำปัตยกรรมไทย 
แนวทำงในกำรออกแบบสถำปัตยกรรมไทยที่แสดงออกถึงแนวควำมคิดว่ำด้วยเรื่องหลักธรรม 

มักจะใช้จ ำนวนของอำคำรย่อยมำเป็นสัญลักษณ์ในสื่อสำร เช่น หำกมีเจดีย์จ ำนวน  37 ยอดก็จะ
หมำยถึงหลักโพธิปักขิยธรรม 37 ประกำร ถ้ำมี 8 ยอดก็จะหมำยถึงอริยมรรค์มีองค์ 8 หลักกำรนี้อำจ
ใช้ได้กับจ ำนวนตัวเลขที่มีควำมเฉพำะตัว เห็นแล้วนึกขึ้นได้ทันที แต่หำกมีเจดีย์ย่อย 4 หลังก็อำจจะ
หมำยถึงหลักอริยสัจ 4 หรือสติปัฏฐำน 4 ก็เป็นได้เพรำะฉะนั้นกำรสื่อควำมหมำยจึงไม่ชัดเจน แต่ที่
พบเห็นมำกในงำนสถำปัตยกรรมไทย โดยควำมเห็นส่วนตัวของผู้ศึกษำคิดว่ำในกำรออกแบบงำน
สถำปัตยกรรมไทยนั้นค่อนข้ำงมีรูปด้ำนที่พึงระวัง หำกพลิกแพลงมำกไปอำจท ำให้ดูไม่งำมได้ กำร
แทนค่ำด้วยตัวเลขจึงง่ำยต่อกำรสื่อสำร และยังคงไว้ซึ่งรูปด้ำนอันสวยงำมของอำคำรอีกด้วย ทำงที่ดี
อำจจะต้องมีลดทอนองค์ประกอบบำงประกำรให้ดูเรียบง่ำยขึ้นเพ่ือสร้ำงแนวทำงในกำรออกแบบที่
หลำกหลำย  
  

3. กำรน ำลักษณะสถำปัตยกรรมแบบประเพณีมำประยุกต์ใช้ 
จำกกำรวิเครำะห์งำนออกแบบของทำดำโอะ อันโดะ ในแง่ของกำรน ำลักษณะบำงประกำร

ของสถำปัตยกรรมแบบประเพณีญี่ปุ่นมำใช้ คือกำรใช้แสงสลัวและธรรมชำติ มำมีส่วนร่วมในกำร
ออกแบบงำนสถำปัตยกรรม กำรดึงจุดย่อยๆ อย่ำงแสงที่สื่อถึงบรรยำกำศบ้ำนญี่ปุ่นโบรำณ หรือ
ประเพณีกำรปลูกบ้ำนแบบญี่ปุ่นโบรำณที่จะต้องคู่กับสวนเสมอ ท ำให้สำมำรถออกแบบได้อิสระมำก
ขึ้น เนื่องจำกไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนรูปลักษณ์ หรือรูปแบบมำเป็นกรอบ แต่ก็ยังให้กลิ่นอำยของควำมเป็น
ญี่ปุ่นได้ สิ่งที่น่ำสนใจอีกประกำรคือ สถำปนิกเลือกที่จะควบคุมกำรเล็ดลอดของแสงด้วยกำร สร้ำง 
Space ส่วนตัวด้วยกล่องคอนกรีตทึบตัน แล้วค่อยๆ เฉือนบำงส่วนออกเพ่ือให้แสงเข้ำมำได้อย่ำงมี
ควำมมำย เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศภำยในอำคำรอย่ำงสมบูรณ์  

  

5.2 กรณีศึกษำช่วงเวลำในกำรฝึกอบรมของสถำนปฏิบัติธรรม 
ในส่วนของกิจกรรมเพ่ือกำรวิปัสสนำ และเพ่ือเกิดสมำธิในโครงกำรสุญตำวิหำร จ ำเป็นจะต้อง

หำปริมำณกำรฝึกฝนที่พอเหมำะ ไม่ว่ำจะเป็นปริมำณกำรฝึกต่อสัปดำห์ / เดือน / ปี เพ่ือให้กิจกรรม
ในโครงกำรเกิดกำรเคลื่อนไหวตลอดเวลำและรองรับควำมต้องกำรของคนส่วนใหญ่ จึงจ ำเป็นจะต้องมี
กรณีศึกษำจำกสถำนปฏิบัติธรรมที่ได้รับควำมนิยม ยกย่องจำกพุทธศำสนิกชนหมู่มำก อันได้แก่ สวน
โมกพลำรำม จ.สุรำษธำนี , หอจดหมำยเหตุพุทธทำส อินทปัญญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) และ
หมู่บ้ำนพลัม มำเป็นกรณีศึกษำ  

5.2.1 สวนโมกขพลำรำม วัดธำรน้ ำไญล จ.สุรำษธำนี 
ลักษณะกิจกรรม : เป็นสถำนที่แสวงหำควำมสงบและศึกษำธรรม มีโรงมหรสพทำงวิญญำณ ซึ่ง

ประกอบด้วยภำพศิลป์  คติธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำนิกำยต่ำงๆ ภำพพุทธประวัติ ภำพจ ำลอง
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จำกภำพหินสลักเรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่น เหมำะส ำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและ
ศึกษำพระพุทธศำสนำ   

กิจกรรมประจ ำเดือน 
อบรมสมำธิ : มีกำรสอนฝึกสมำธิแก่ชำวต่ำงประเทศ ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน และ

ส ำหรับคนไทย ทุกวันที่ 20-27 ของทุกเดือน  

อบรมอำนำปำนำสติภำวนำ : จัดให้มีกำรอบรมสมำธิภำวนำแบบก ำหนดลมหำยใจเข้ำ-
ออก ซึ่งเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติจนตรัสรู้ และทรงแนะน ำให้ศึกษำปฏิบัติให้มำก 
เพรำะอ ำนวยประโยชน์ทั้งด้ำน ควำมสงบ (สมถะ) และ ควำมรู้รอบ (วิปัสสนำ)  ส ำหรับ
ผู้สนใจศึกษำธรรมะ และต้องกำรปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตนเอง  

ระยะเวลำ : วันที่ 19 - 27 ของทุกเดือน  

กิจกรรมประจ ำปี 

1) โครงกำรบรรพชำสำมเณรยุวธรรมทูตภำคิดูร้อนสวนโมกข์ : กำรบวชเป็นสำมเณร 
เป็นกำรฝึกอบรมระเบียบวินัย สมำธิได้รู้สิ่งที่ต้องรู้ในช่วงปิดภำคเรียนของเด็กๆ เป็นกำร
ชักจูงปลูกฝังให้สำมเณรมีควำมกตัญญูรู้คุณมำรดำบิดำ มีศีล มีปัญญำ ที่สมบูรณ์มำกขึ้น 
ถือเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำน โดยมีพระอำจำรย์ พ่ีเลี้ยงเป็นผู้อบรมภำยใน
สภำพแวดล้อมของวัดป่ำอันรื่นรมย์ ท ำให้จิตใจเกิดควำมสงบ  

ระยะเวลำช่วงเดือนมีนำคม – เมษำยน ของทุกปี 

2) อบรมอำนำปำนำสติภำวนำ (ส ำญรับครอบครัว) : จะจัดเฉพำะช่วงวันสงกรำนต์ของ
ทุกๆ ปี เพ่ือเปิดโอกำสให้ครอบครัวได้เข้ำวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วัน
สงกรำนต์) ทุกคนจะได้รับฟังธรรมะ มีกำรนั่งสมำธิแบบอำนำปำนำสติ เดินจงกรม และ
กิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์ในครอบครัว 

ระยะเวลำช่วงวันสงกรำนต์ของทุกปี 11 เมษำยน – 15 เมษำยน 

3) ธรรมำศรมธรรมมำตำ : เป็นกำรฝึกอบรมตนเพ่ือกำรมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงำม 
ภำคทอษฎีจะมีอบรมหลักธรรมอันเป็นหนทำงแห่งกำรหลุดพ้น เช่น อริยสัจ 4, 
ปฏิจจสมุปบำท, อิทัปปัจจยตำ,ไตรลักษณ์, ธำตุอำยตนะ ขันธ์ เป็นต้น ส่วนภำคปฏิบัติ 
กระท ำด้วยวิธี อำนำปำนสติ 16 ขั้น ซึ่งเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนำอยู่ในสูตรนั้นแล้ว และ
ฝึกปฏิบัติกำรท ำงำนให้เป็นกำรปฏิบัติธรรมด้วยกำรท ำงำนประจ ำวัน ได้แก่งำนในอำคำร 
นอกอำคำร งำนวันกรรมกรตำมแบบสวนโมกข์ในทุกวันโกน มีกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติ
กิจวัตรประจ ำวัน และกำรสังเกตอุปกิเลสในตน มีกำรบอกบริสุทธิ์ในวันโกน 
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ระยะเวลำตำมหลักสูตร 3 เดือน ช่วงเข้ำพรรษำ  

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
- กำรนั่งสมำธิ 
- กำรเดินสมำธิ 
- ออกก ำลังกำย 
- กิจกรรมจิตอำสำ : ปลูกต้นไม้, รดน้ ำ, ขนทรำย 
- สวดมนต์ 
- ฟังธรรมะบรรยำย 

  
 

ภำพที่ 114 (ซ้ำย) แผนภำพแสดงควำมถี่ของกิจกรรมประจ ำเดือน และ (ขวำ) แผนภำพแสดงควำมถี่
ของกิจกรรมประจ ำปี ของสวนโมกขพลำรำม วัดธำรน้ ำไหล จ.สุรำษธำนี 
 

5.2.2 ญอจดญมำยเญตุพุทธทำส อินทปัญญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)  
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมของหอจดหมำยเหตุพุทธทำสอินทปัญญโญ มุ่งให้เป็นศูนย์กำร

เรียนรู้และสถำนบริกำรด้ำนศำสนธรรมอันรื่นรมย์ เป็นก ำลังเพ่ือกำรบรรลุธรรมลักษณะ SPIRITUAL 
FITNESS & EDUTAINMENT CENTER 
 

กิจกรรมประจ ำเดือน 
1) งำนบุญประเพณีมีธรรม :  

- ธรรมะในสวน ตักบำตรเดือนเกิด 
- วันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ (มำฆบูชำ ๕๙ / วิสำขบูชำ / อำสำฬหบูชำ / เข้ำพรรษำ) 
- เทศกำลเจริญสติ / ภำวนำข้ำมปี สวดมนต์รับปีใหม่ 

2) ธรรมนันทนำกำร : 
- ปั่นไอติม ชิมควำมสุข 
- ดูหนังหำแก่นธรรม 
- InstDham Trip 
- ดนตรีภำวนำ 
- เสำร์ ๕ ตลำดนัดกัลยำณมิตร 

http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/416-2013-09-11-08-33-11.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/430-2013-11-27-11-34-34.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/378-2013-08-07-06-24-57.html
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- ปลูกกล้วยไม้ในสวนธรรม 
- ละครธรรม 
- ดนตรีมีธรรม (วันตักบำตรเดือนเกิด) 

3) ภำวนำวิถีเมือง : 
- ถักรักปันอุ่นแด่น้องบนดอย 
- ถักรักเติมใจผู้ป่วยมะเร็ง 
- ถุงธรรมะชำยผ้ำเหลืองเติมใจผู้ป่วย 
- บุหงำธรรม เพ่ือผู้ป่วย 
- ตุ๊กตำล้มแล้วลุกเพ่ือผู้ป่วย 
- ดอกไม้ภำวนำ 
- พัดธรรม คลำยใจ เพ่ือผู้ป่วย 
- ถักไม้กวำดภำวนำ 
- สีน้ ำภำวนำ 
- ปลูกผักภำวนำ 
- เพนท์ถุงผ้ำหำแก่นธรรม 
- กู๊ดมอร์นิ่งบำงกอก 
- คริสตัลซิงก้ิงโบว์ 
- ควำมตำยออกแบบได้ 
- ฟัง (contemplative listening) 
- สมำธิกับขลุ่ยเซน 
- โยคะในสวนธรรม 
- ปรำณำยำมะ 
- โยคะภำวนำ 
- ไทเก็ก โยคะ สมำธิ 
- ฉลำดท ำบุญกับสวนโมกข์ 
- โยคะ สติ บ ำบัด 

4) กลุ่มกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ญลักธรรม (ปริยัติสัทธธรรม) : 
- ปำฐกถำธรรมพิเศษ ในวำระ ๑๑๑ ปี พุทธทำส 
- ธรรมโฆษณ์ศึกษำ ๑๐๑ ศึกษำชีวิต จำกพุทธด ำรัส 
- ธรรมโฆษณ์ศึกษำ ๑๐๒ ชีวิตสุขเย็น มีได้ทันที เมื่อเข้ำถึงใจ 
- ธรรมโฆษณ์ศึกษำ ๑๐๓ อริยสัจสี่ : ควำมจริงของชีวิต 
- ธรรมโฆษณ์ศึกษำ ๑๐๔ ปฏิจจสมุปบำท ควำมลึกซึ้งของจิตใจ 
- ธรรมโฆษณ์ศึกษำ ๑๐๕ โยนิโสมนสิกำร : รุ่งอรุณแห่งปัญญำ 
- อำนำปำนสติจำกพระโอษฐ์ 
- เข้ำถึงใจ สร้ำงสุข 

http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/419-2013-09-12-14-31-13.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/419-2013-09-12-14-31-13.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/420-2013-09-13-09-28-48.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/420-2013-09-13-09-28-48.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/530-%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/531-flower.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/422-2013-09-13-09-47-37.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/558-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/537-watercolor.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/528-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/373-2013-08-03-11-52-59.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/371-contemplative-listening.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/413-2013-09-09-11-23-06.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/498-2013-09-09-11-23-06_498.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/379-2013-08-07-09-33-02.html
http://www.bia.or.th/html_th/site-content/40-news/557-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B0-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/418-2013-09-12-14-01-48.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-32-50/item/513-%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B0-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94.html
http://www.bia.or.th/html_th/site-content/40-news/521-dhamma-talk.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/548-dhammakote102.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/550-dhammakote103.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/552-dhammakote104.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/549-dhammakote105.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/403-2013-09-04-07-46-09.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/463-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.html
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- บรรยำย จิตว่ำง จิตวุ่น 
- คู่มือมนุษย์ 
- เพลินธรรมน ำชม 
- สวนโมกข์เสวนำ 
- ฟ้ำสำงทำงกำรไหว้พระสวดมนต์ 
- ธรรมนิทรรศกำร 

5) กลุ่มปฏิบัติจิตภำวนำ (ปฏิบัติสัทธรรม) : 

- อำนำปำนสติภำวนำ (วันอำทิตย์) 
- อำนำปำนสติกับพุทธทำสภิกข ุ
- อำนำปำนสติภำวนำอำทิตย์ที่ ๕ 
- อำนำปำนสติส ำหรับเยำวชน (โกเอ็นก้ำ) 
- อำนำปำนสติแบบย่อ (โกเอ็นก้ำ) 
- เจริญสติแบบเคลื่อนไหว (หลวงพ่อเทียน) 
- หมอดูใจ ไขควำมสุข 
- เพ็ญภำวนำ ชำคริยำนุโยค 
- วันแห่งสติ (หมู่บ้ำนพลัม) 
- ท ำวัตร สวดมนต์ เช้ำ เย็น 
- มำตำภำวนำ 
- นิพพำนชิมลอง 

6) อบรมบ่มเพำะ : 

- เพลินธรรม น ำปัญญำ (ธรรมะส ำหรับเยำวชน) 

กิจกรรมชั่วครำว 
- งำนบุญจำริก และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  

แนวทำงในกำรปฏิบัติ 
- กำรนั่งสมำธิ 
- กำรเดินจงกรม 
- โยคะ 
- บรรยำยธรรม 
- ภำวนำ 
- อำนำปำนำสติ 

 

http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/386-2013-08-17-06-56-58.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/408-2013-09-08-11-24-05.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-32-50/item/570-pray3.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/370-meditation.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/405-2013-09-08-09-17-10.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/470-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%91-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/475-goenka.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/380-2013-08-07-09-58-22.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/547-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/467-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E2%80%9C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E2%80%9D_467.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/407-2013-09-08-11-13-49.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/406-2013-09-08-11-01-06.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/492-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html
http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/535-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-20151258.html
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ภำพที่ 115 (ซ้ำย) แผนภำพแสดงควำมถี่ของกิจกรรมประจ ำเดือน และ (ขวำ) ควำมถี่ของกิจกรรม
ประจ ำปี ในรอบ 1 ปี ของหอจดหมำยเหตุพุทธทำส อินทปัญญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) 

5.2.3 ญมู่บ้ำนพลัม ประเทศไทย 
ลักษณะกิจกรรม : เน้นกำรปฏิบัติให้มีสติอยู่ในทุกอิริยำบถของกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และ

บ ำบัดปัญหำด้ำนสุขภำพและจิตใจในปัจจุบันขณะ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเกิดจำกกำรรวมกลุ่มกันของ
ผู้ที่เคยเข้ำรับกำรอบรมจำก หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เรียกว่ำ“ กลุ่มสังฆะ” 

กิจกรรมประจ ำสัปดำญ์ 
- สังฆะสวนธรรม   -   สังฆะแปดค่ ำ 
- สังฆะแห่งสติ   -   สังฆะพุทธสำม 

กิจกรรมชั่วครำว 
- หนทำงของปัญญำแห่งกำรเยียวยำ 
- งำนภำวนำสุดสัปดำห์ : จะจัดขึ้นช่วงสุดสัปดำห์แรกของเดือนมิถุนำยน ของทุกปีเป็น

เวลำ  กำรท ำสมำธิด้วยกำรนั่งสมำธิและเดินจงกรม  มีกำรฟังธรรมบรรยำย  วัน  3
สนทนำธรรม ออกก ำลังกำย เป็นต้น 

- งำนภำวนำแห่งสติ (Wake up) : ฟังธรรมะบรรยำย นั่งสมำธิแบบมีบทน ำ กรำบสัมผัส
พ้ืนดิน  ภำวนำผ่ำนบทเพลง สนทนำธรรม ออกก ำลังกำย  

แนวทำงในกำรปฏิบัติ 
- กำรนั่งสมำธิ   -    สวดมนต์ 
- กำรเดินสมำธิ   -    กำรสนทนำธรรม 
- กำรฟังเสียงระฆังแห่งสติ  -    กำรออกก ำลังกำย 
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ภำพที่ 116  (ซ้ำย) แผนภำพแสดงควำมถี่ของกิจกรรมประจ ำเดือน และ (ขวำ) ควำมถี่ของกิจกรรม
ประจ ำปี ในรอบ 1 ปี ของหมู่บ้ำนบ้ำนพลัม ประเทศไทย 
 

5.2.4 ข้อสรุปจำกกำรศึกษำช่วงเวลำในกำรฝึกอบรมของสถำนปฏิบัติธรรม  
 จำกกำรศึกษำตัวอย่ำงช่วงเวลำในกำรฝึกอบรมจำกสถำนปฏิบัติธรรมจ ำนวน 3 แห่ง จะเห็น
ว่ำสถำนปฏิบัติธรรมที่อยู่ใกล้ตัวเมืองกรุงเทพฯ จะมีตำรำงกิจกรรมที่ถี่ และสั้นกว่ำสถำนปฏิบัติธรรม
ที่อยู่ต่ำงจังหวัด เนื่องจำกคนกรุงเทพฯส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำน อีกทั้งยังมีควำมเป็นเมือง หลักสูตร
กำรฝึกจึงค่อยเป็นค่อยไป เน้นกำรฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย 
ส่วนสถำนปฏิบัติธรรมในต่ำงจังหวัดจะมีระยะเวลำของหำรจัดกิจกรรมหนึ่งๆ ที่นำนกว่ำ ต้องมีกำร
ค้ำงคืน ทว่ำทั้ง 2  แนวทำงนี้ก็ต่ำงกันที่กลุ่มเป้ำหมำยนั่นเอง เพรำะฉะนั  ้นโครงกำรสุญญตำวิหำรจึง
เหมำะกับกำรจัดตำรำงกิจกรรมแบบสั้นๆ จัดให้มีกิจกรรมทุกสัปดำห์ เน้นกลุ่มเป้ำหมำยเป็นคนใน
กรุงเทพพฯ และปริมณฑล ที่ต้องกำรแสวงหำควำมสงบเพ่ือหลีกหนีจำกควำมวุ่นวำยและเรียกสติ
กลับมำ จัดให้มีกิจกรรมที่หลำกหลำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มคนที่หลำกหลำยด้วย
เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6  
กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

 เนื้อหำในบทนี้ ในส่วนแรกจะเป็นกำรสรุปรำยละเอียดต่ำงๆ ของโครงกำร กลุ่มผู้ใช้งำน 
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงกำร และพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดในโครงกำร ในส่วนที่สองจะเป็นกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม กำรออกแบบภูมิทัศน์ และตกแต่งภำยใน 
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6.1 รำยละเอียดของโครงกำร 
6.1.1 ลักษณะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงกำร  
ลักษณะของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงกำรเน้นผู้ใช้งำนเป็นตัวตั้ง ซึ่งจะแบ่งผู้ใช้งำน

ออกเป็น 2 ประเภท คือผู้ใช้งำน (User) ที่เน้นมำเพ่ือศึกษำ และผู้ใช้งำน (User) ที่เน้นมำเพ่ือเข้ำถึง
สุญญตำ  

ส ำญรับผู้ใช้งำน (User) ที่เน้นมำเพื่อศึกษำ 

- กิจกรรมส ำหรับกำรเรียนรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมค ำสอนว่ำด้วย

เรื่องสุญญตำ จำกทั้งในพระสุตตันตปิฎก และจำกครูบำอำจำรย์ผู้น ำ

หลักสุญญตำมำเผยแผ่ เช่น พุทธทำส, สมเด็จพระญำณสังวรฯ, หลวงปู่

ดุลย์ เป็นต้น 

- กิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ถึงควำมว่ำง ด้วยกำรเข้ำไปใน Space กำรเดิน 

กำรมอง เป็นต้น 

- พ้ืนที่สร้ำงกำรระลึกถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์ 

ส ำญรับผู้ใช้งำน (User) ที่เน้นมำเพื่อเข้ำถึงสุญญตำ 

- กิจกรรมกำรเจริญวิปัสสนำ (ค้ำงคืนและไป-กลับ) 
- เดินจงกรม 
- นั่งสมำธิ 

- กำรศึกษำพระธรรมด้วยตนเอง 
- กำรอบรมวิปัสสนำ (ตำมโอกำส) 
- กำรรับรู้ถึงควำมว่ำง 
- กำรดึงจิตกลับสู่สภำวะธรรมชำติ 

6.1.2 กลุ่มผู้ใช้งำน (User)   
เนื่องจำกโครงกำรสุญญตำวิหำรนี้ เป็นโครงกำรที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเผยแผ่พระพุทธธรรม

อันเป็นสิ่งประเสริฐที่พุทธศำสนิกชนทุกหมู่เหล่ำ สำมำรถรับรู้และท ำควำมเข้ำใจได้ และไม่มีพิธีอัน
นอกเหนือจำกค ำสอนของพระพุทธองค์ เพรำะฉะนั้นผู้ใดที่มีควำมใคร่รู้ หรือสอนใจในพระธรรม ก็
สำมำรถเข้ำมำใช้พื้นที่เพ่ือศึกษำได้ และจะต้องมีครูบำอำจำรย์เข้ำมำให้ควำมรู้ได้อีกด้วย เพรำะฉะนั้น
ผู้ใช้งำนจึงประกอบไปด้วย 

1. ทุกเพศทุกวัยที่สนใจในพระธรรม 
2. สมณเพศ 

 
จำกกำรวำงกรอบแนวควำมคิดให้พ้ืนที่ในโครงกำรแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงก่อน เข้ำสู่

สุญญตำและช่วงหลังเข้ำสู่สุญญตำ โดยที่ช่วงก่อนเข้ำสู่สุญญตำจะเป็นกำรก้ำวย่ำงอย่ำงช้ำๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดกำรรับรู้ เพ่ือรู้สึกถึงควำมว่ำงได้มำกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นกำรรับรู้ทำงโลกียะ ส่วนหลังจำก
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เข้ำสู่สุญญตำก็จะเป็นกำรหยุดนิ่งให้ผู้ใช้งำนได้หยุดอยู่กับตนเองเพ่ือให้เกิดสมำธิ พ้ืนที่ส่วนนี้จะ
สื่อสำรถึงจิตวิญญำณของควำมว่ำงอย่ำงท่ีสุด กระตุ้นให้เกิดกำรรับรู้ทำงโลกุตระ 

1. ก่อนเข้ำสู่สุญญตำ (โลกียะ) 
- นิทรรศกำรทุกข์ 
- นิทรรศกำรสุญญตำ 
- ห้องแห่งควำมว่ำง 
- พ้ืนที่นั่งสมำธิและเดินจงกรม 

2. หลังเข้ำสู่สุญญตำ (โลกุตระ) 
- สุญญตำวิหำร 
- พ้ืนที่แห่งควำมว่ำง 

3.      พ้ืนที่บริกำรอ่ืนๆ 
- ห้องอบรมวิปัสสนำ 
- ห้องสมุด 
- ห้องน้ ำชำย-หญิง 

 
6.1.3 รำยละเอียดกำรใช้สอยพื้นที่ในโครงกำร 

1. อำคำรจัดนิทรรศกำรทุกข์ 
เป็นนิทรรศกำรแรกที่ผู้ใช้งำนจะเข้ำถึง แสดงเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเกิดทุกข์ สำเหตุของ

ควำมทุกข์ โดยอ้ำงอิงข้อมูลที่จะน ำมำจัดแสดงพระสุตตันตปิฎกว่ำด้วยเรื่องควำมทุกข์ จำก
กำรวิเครำะห์มุมมองผู้เข้ำชมจำก Architect Data จะก ำหนดมุมมองทำงด้ำนแนวตั้งของ
มนุษย์ไว้เท่ำกับ 27 องศำ เหนือและใต้ระดับสำยตำ เป็นระยะในกำรมองที่สบำยที่สุด โดยไม่
ต้องก้มและเงยศีรษะ168 

 

 
 
 

                                                           
168 ARNON ARAYAVISERDVONG, "  กำรค ำนวณพ้ืนที ่ Exhibition,"  

https://sites.google.com/site/technologyofphotographycenter/concept/o/exhibition. 
23 เมษำยน 2562 
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ปริมำณผู้เข้ำชม                                      100      คน / วัน 
เวลำเปิดท ำกำร 07.00 - 18.00 น.                  11     ชั่วโมง 
ใน 1 ชั่วโมงมีผู้เข้ำชม                   100 / 11 = 9      คน 
คิดอัตรำในช่วงเวลำเร่งด่วนเป็น 2 เท่ำ             18      คน/ชั่วโมง 
เวลำที่ใช้ในกำรชมนิทรรศกำร          15      นำที / คน 
ดังนั้นปริมำณผู้เข้ำชมในโซนนี้ (18 / 60) x 15 =   5 คน  / รอบ 
1 คนใช้พื้นที่ยืนดูเนื้อหำของนิทรรศกำร 1.50 ตำรำงเมตร  
5 คนใช้พ้ืนที่นิทรรศกำร 5 x 1.50 = 7.5  ตำรำงเมตร 
Circulation 200% ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 15 ตร.ม.  
ดังนั้น พื้นที่นิทรรศกำรทุกข์ คือ 7.5  +15 = 22.5 ตร.ม.  

2. อำคำรจัดนิทรรศกำรสุญญตำ 
เป็นนิทรรศกำรที่แสดงเนื้อหำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องสุญญ

ตำในพระสุตตันตปิฎกแก่พระอำนนท์ พระอำจำรย์ทุกท่ำนที่พูดถึงหลักสุญญตำ เช่น พุทธ
ทำสภิกขุ, หลวงปู่ดุลย์ อตุโล, สมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำช เป็นต้น และ
น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับควำมทุกข์พร้อมทั้งสร้ำงกำรรับรู้ถึงควำมทุกข์  

ปริมำณผู้เข้ำชม คิดอัตรำในช่วงเวลำเร่งด่วนเป็น 2 เท่ำ  เท่ำกับ 18 คน/ชั่วโมง 
เวลำที่ใช้ในกำรชมนิทรรศกำร 15 นำที / คน 
ดังนั้นปริมำณผู้เข้ำชมในโซนนี้ (18 / 60) x 15 = 5 คน  / รอบ 
ผู้ใช้งำน 1 คนใช้พื้นที่ยืนดูเนื้อหำของนิทรรศกำร 1.50 ตำรำงเมตร  
ดังนั้น พ้ืนที่นิทรรศกำรสุทธิ 5 x 1.50 = 7.5  ตำรำงเมตร 
Circulation 200% ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 15 ตร.ม. 
ดังนั้น พื้นที่นิทรรศกำรสุญญตำ คือ 7.5 + 15 = 22.5 ตร.ม. 

3. ญ้องแญ่งควำมว่ำง 
เป็นนิทรรศกำรที่แสดงควำมรู้สึกเกี่ยวกับควำมว่ำงอย่ำงที่สุดโดยกำรรับรู้ โดยเน้นให้เข้ำ

ไปรับรู้ทีละคนในพ้ืนที่ที่ปิดล้อมอย่ำงสมบูรณ์ และไร้ขอบเขต 

ปริมำณผู้เข้ำชม คิดอัตรำในช่วงเวลำเร่งด่วนเป็น 2 เท่ำ 18 คน/ชั่วโมง 
เวลำที่ใช้ในกำรชมนิทรรศกำร 5 นำที / คน 
ดังนั้นปริมำณผู้เข้ำชมในโซนนี้ (18 / 60) x 5 = 2 คน  / รอบ 
ผู้ใช้งำน 1 คนใช้พื้นที่ยืนดูเนื้อหำของนิทรรศกำร 1.50 ตำรำงเมตร  
ดังนั้น พ้ืนที่สุทธิ 2 x 1.50 = 3 ตำรำงเมตร 
Circulation 600% ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 18 ตร.ม. 
ดังนั้น พื้นที่นิทรรศกำรสุญญตำ คือ 18 + 3 = 21 ตร.ม. 

4. พื้นที่นั่งสมำธิและเดินจงกรม 
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- พื้นที่นั่งสมำธิรำยบุคคล 
คิดจำกกำรจ ำลองพ้ืนที่เพ่ือกำรปลีกวิเวกเว้นจำกกำรคลุกคลี   
พ้ืนที่ส ำหรับนั่งสมำธิ 1 คนใช้พื้นที่ 1.2 x 1.5 = 1.8 ตร.ม. 
หำกผู้ใช้งำน 50 คน (50%ของผู้ใช้งำนทั้งหมด) จะใช้พ้ืนที่ 1.8 x 50 = 90 ตร.ม. 
Circulation 200% ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 180 ตร.ม. 

  พื้นที่นั่งสมำธิรำยบุคคลคือ 90 + 180 = 270 ตร.ม. 
 
- พื้นที่เดินจงกรม 
ทำงเดินจงกรมจะก ำหนดระยะทำงเดินอยู่ที่ ขั้นต่ ำ 20  ก้ำว  ส่วนทำงเดินจงกรมที่
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ยึดถือคือประมำณ 32  ก้ำว  จะเดินโดยใส่รองเท้ำหรือมิใส่
รองเท้ำก็ได้ แต่ส่วนใหญ่พระอำจำรย์จะแนะให้ถอดรองเท้ำ เพ่ือให้ร่ำงกำยได้สัมผัส
กับธำตุตำมธรรมชำติโดยตรง 
 

 
 

ระยะ 1 ก้ำว เท่ำกับ 0.75 เมตร  
ระยะคนก้ำว 32 ก้ำว เท่ำกับ 32 x 0.75 )0.9  x 0.9) = 19.44 เมตร 
หำกผู้ใช้งำน 30 คนจะใช้พื้นที่ 30  x 19.44 = 583.2 ตร.ม. 
Circulation 30 % ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 179.6 ตร.ม. 
พื้นที่เดินจงกรมคือ 583.2 + 179.6 = 762.8 ตร.ม. 

ดังนั้น พื้นที่ท ำสมำธิรำยบุคคล คือ 270  +762.8 = 1032.8 ตร.ม. 

5. วิญำร 
เป็นพื้นที่ทำงโลกุตระ ใช้ส ำหรับสวดมนต์ ท ำสมำธิ โดยก ำหนดให้รองรับคนได้สูงสุด 

30 คน  
 ผู้ใช้งำน 1 คนนั่งใช้พื้นที่ 1.2 x 0.9 = 1.08 ตร.ม. 
 หำกผู้ใช้งำน 30 คนจะใช้พื้นที่ 30 x 1.08 = 32.4 ตร.ม. 
 พ้ืนที่ตั้งพระประธำน 25 ตร.ม. 
 พ้ืนที่รวม 1.08 + 32.4 + 25 = 58.48 ตร.ม. 
 Circulation 30 % ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 17.54 ตร.ม. 
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ดังนั้น พื้นที่วิญำรคือ 58.48 + 17.54 = 76.02 ตร.ม. 

6.  พื้นที่แญ่งควำมว่ำง 
พ้ืนที่แห่งควำมว่ำงในที่นี้หมำยถึงพ้ืนที่อันเป็นปลำยทำงสุดท้ำยของกำรเข้ำสู่ควำมไม่มี 

ซึ่งเป็นส่วนเดียวกันกับพ้ืนที่ท ำสมำธิด้วยตนเองและเดินจงกรม อำศัยพ้ืนที่เปิดโล่งสร้ำงกำร
รับรู้ถึงควำมว่ำงของบรรยำกำศภำยนอกและธรรมชำติเป็นหลัก จึงจะขอคิดพ้ืนที่จำกจ ำนวน
คนทั้งหมด 100 คนในโครงกำร  และพ้ืนที่เปิดโล่ง 200% 
ดังนั้น พื้นที่แญ่งควำมว่ำงคือ 100 (0.9 x 0.9) + 200% = 200.81 ตร.ม.  

  
  

7.  ญ้องอบรมวิปัสสนำ 
เป็นพื้นที่ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรมำฝึกท ำวิปัสสนำ เพื่อให้จิตสงบ เป็นสมำธิ โดยก ำหนดให้

สำมำรถรองรับคนได้มำกสุด 100 คน  

ผู้ใช้งำน 1 คน นั่งสมำธิใช้พ้ืนที่ 0.9 x 0.9 = 0.81 ตร.ม. 
หำกผู้ใช้งำน 100 คนจะใช้พ้ืนที่ 0.81 x 100 = 81 ตร.ม. 
พ้ืนที่ตั้งพระประธำน ใช้พ้ืนที่ 2 ตร.ม. 
พ้ืนที่นมัสกำร ใช้พื้นที่ 2 ตร.ม. 
พ้ืนที่ส ำหรับวิทยำกรมำกสุด 4 คน ใช้พ้ืนที่ 4 ตร.ม. 
พ้ืนที่ห้องพักเตรียมของว่ำง ใช้พ้ืนที่ 15 ตร.ม. 
ห้องควบคุม ใช้พื้นที่ 6 ตร.ม. 
พ้ืนที่รวม 0.81 + 81 + 2 + 2 + 4 + 15 + 6 = 110.81 ตร.ม. 
Circulation 30 % ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 33.243 ตร.ม. 
ดังนั้น พื้นที่ญ้องอบรมวิปัสสนำคือ 89.81 + 33.243 = 123 ตร.ม. 

8. ญ้องสมุด 
เป็นพื้นที่เก็บรวบรวมหนังสือธรรมะ และพ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ โดยจ ำนวนที่นั่งคิดเป็น

ร้อยละ 25 ของจ ำนวนผู้ใช้งำนโดยเฉลี่ยต่อวัน เท่ำกับ 100 x 25/100 = 25 ตร.ม. 

ผู้ใช้งำน 1 คนใช้พื้นที่ 0.9 x 0.9 = 0.81 ตร.ม. 
จ ำนวนที่นั่ง 25 ที่ จะใช้พ้ืนที่ 25 x 0.81 = 20.25 ตร.ม. 
พ้ืนที่จัดวำงหนังสือ 1 เล่มใช้พ้ืนที่ 0.009 ตร.ม.  
หนังสือ 75,000 เล่ม จะใช้พื้นที่ 75,000 x 0.009 = 675 ตร.ม. 
รวมพ้ืนที่ 675 + 20.25 = 695.25 ตร.ม. 
พ้ืนที่ส ำหรับบุคลำกรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น 1 ใน 8 ส่วนของพ้ืนที่รวม 
จะได้ 695.25 x 1/8 = 86.9 ≈ 87 ตร.ม. 
รวมพ้ืนที่ 695.25 + 57 = 782.25 ตร.ม. 
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Circulation 40 % ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 312.9 ตร.ม. 
ดังนั้น พื้นที่ญ้องสมุดคือ 782.25 + 312.9 = 1,095.15 ตร.ม. 

9. ญ้องน้ ำรวม  
คิดพ้ืนที่โดยใช้อำคำรที่มีควำมหมำนแน่นของคนมำกท่ีสุดเป็นเกณฑ์ ซึ่งก็คืออำคำร

ปฏิบัติกัมมัฏฐำน จ ำนวนผู้ใช้งำนสูงสุด 100 คน ทั้งนี้จะใช้เกณฑ์ในกำรคิดจ ำนวนห้องน้ ำ
โดยยึดตำมอำคำรประเภทหอประชุมหรือโรงมหรสพแทน โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 
เรื่อง ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2544 มีเกณฑ์ดังนี้  

  
ตำรำงที่ 2 พรบ.ห้องน้ ำในอำคำรสำธำรณะ 

ชนิดญรือประเภทของอำคำร ญ้องส้วม ญ้องอำบน้ ำ อ่ำงล้ำงมือ 
ส้วม ที่ปัสสำวะ 

หอประชุม โรงมหรสพ ห้องโถงต่อพ้ืนที่อำคำร 
200 ตำรำงเมตร หรือต่อ 100 คน ที่ก ำหนดให้
ใช้สอยอำคำรนั้น ทั้งนี้ให้ถือจ ำนวนมำกกว่ำ
เป็นเกณฑ์ 

ก. ส ำหรับผู้ชำย และ 
ข. ส ำหรับผู้หญิง 
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พ้ืนที่ใช้สอยในโครงกำร 2,500 ตร.ม. 
เพรำะฉะนั้น อัตรำส่วนที่เพ่ิมขึ้นคือ 2,500 ÷ 200 = 12 เท่ำ 
จะได้ว่ำ ห้องส้วมส ำหรับผู้ชำยคือ 12 ห้อง พื้นที่เท่ำกับ 1.5 x 12 = 18 ตร.ม. 
โถปัสสำวะส ำหรับผู้ชำยคือ 24 ห้อง พ้ืนที่เท่ำกับ 1.2 x 24 = 28.8 ตร.ม. 
อ่ำงล้ำงหน้ำส ำหรับผู้ชำยคือ 12 ห้อง พ้ืนที่เท่ำกับ 0.6 x 12 = 7.2 ตร.ม. 
ห้องส้วมส ำหรับผู้หญิงคือ 24 ห้อง พ้ืนที่เท่ำกับ 1.5 x 24 = 36 ตร.ม. 
อ่ำงล้ำงมือส ำหรับผู้หญิงคือ 12 ห้อง พ้ืนที่เท่ำกับ 0.6 x 12 = 7.2 ตร.ม. 
รวมพ้ืนที่ 18 + 28.8 + 7.2 + 36 + 7.2 = 97.2 ตร.ม. 
Circulation 30% ของพ้ืนที่รวม เท่ำกับ 29.16 ตร.ม. 
ดังนั้น พื้นที่ญ้องน้ ำรวมคือ 97.2 + 29.16 = 126.36 ตร.ม. 
 

6. 1.3.2 สรุปพื้นที่ใช้สอยทั้งญมดในโครงกำร 
นิทรรศกำรทุกข์    22.5   ตร.ม. 
นิทรรศกำรสุญญตำ    22.5   ตร.ม. 
ห้องแห่งควำมว่ำง   21   ตร.ม. 
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พ้ืนทีน่ั่งสมำธิและเดินจงกรม  1032.8  ตร.ม. 
วิหำร     76.02   ตร.ม. 
พ้ืนที่แห่งควำมว่ำง    200.81   ตร.ม. 
ห้องอบรมวิปัสสนำ    123   ตร.ม. 
ห้องสมุด     1,095.15  ตร.ม. 
ห้องน้ ำรวม     126.36   ตร.ม. 

รวมพื้นที่ทั้งญมดในโครงกำร   2,690   ตร.ม.    

 

 
 
ภำพที่  117 Area Requirement, Function Diagram และ Circulation Diagram 

 

6.2 กำรวำงต ำแญน่งพื้นที่ใช้สอยภำยในโครงกำร (Zoning) 
ทำงเข้ำหลักอยู่ทำงทิศเหนือของที่ตั้งโครงกำร ติดกับถนนหลักของสวนลุมพินี ไม่สำมำรถน ำ

รถส่วนตัวเข้ำมำได้ แต่สำมำรถจอดที่ลำนจอดรถสำธำรณะของสวนลุมพินีซึ่งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตก
ติดถนนรำชด ำริ  
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ภำพที่ 118 แผนภำพแสดงทำงเข้ำหลักของโครงกำร 

 
 
ภำพที่ 119 แผนภำพแสดงระดับควำมเป็นส่วนตัวมำก-น้อย ในที่ตั้งโครงกำร 
 
แบบที่ 1 วำงอำคำรหลักของโครงกำรไว้ตรงกลำง ตำมแนวแกนกลำงที่ตั้งเพ่ือเน้นควำมส ำคัญของ
อำคำรหลักที่จะมีกำรใช้สอยบ่อยท่ีสุด หำกแต่ยังต้องกำรควำมเป็นส่วนตัวอย่ำงที่สุดด้วยเช่นกัน ที่
ตรงกลำงจึงเหมำะสมที่สุด ส่วนอำคำรประกอบจะถูกจัดวำงออกเป็นสองฝั่งส ำหรับกลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่ม 
ฝั่งแรกคือส่วนนิทรรศกำรและห้องสมุด อีกส่วนคืออำคำรอบรมวิปัสสนำ ซึ่งทั้งสองฝั่งจะถูกเชื่อมโยง
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ไปยังอำคำรหลักของโครงกำรทั้งคู่ และส่วนสุดท้ำยที่จะเข้ำถึงได้คือพื้นที่ทำงธรรม ไม่เน้นกำรใช้สอย
แต่เป็นพื้นท่ีเชิงสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงพระพุทธธรรม 
 

 
 

ภำพที่ 120 แผนภำพแสดงกำรวำงต ำแหน่งของพ้ืนที่ใช้สอยภำยในโครงกำร (Zoning) แบบที่ 1 
 
แบบที่ 2 ทดลองวำงโดยให้เกิดกำรรับรู้แบบถอยหลังกลับ คือให้เดินเข้ำแล้วเจอวิหำรก่อนแต่ยังไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ โดยที่อำคำรหลักทั้งหมดก็ยังคงอยู่ในโซนที่มีควำมเป็นส่วนตัวมำกที่สุดเพ่ือให้ปลอด
จำกสิ่งรบกวน โดยรวมพ้ืนที่ส ำหรับกำรวิปัสสนำไว้ด้วยกันคือ อำคำรอบรมวิปัสสนำและพ้ืนที่แห่ง
ควำมว่ำง ส่วนอำคำรประกอบให้อยู่บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำโครงกำรเพ่ือให้เข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ไป
รบกวนพ้ืนที่ท ำสมำธิ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำขึ้นมำเชื่อมต่อกับวิหำรเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศของควำมสงบ 
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ภำพที่ 121 แผนภำพแสดงกำรวำงต ำแหน่งของพ้ืนที่ใช้สอยภำยในโครงกำร (Zoning) แบบที่ 2 
 
สรุปเลือกวำง Zoning 
 แบบที่ 1 ดูจะใช้พ้ืนที่ได้ค่อนข้ำงคุ้มค่ำและมีกำรจัดวำงอำคำรที่สร้ำงทำงเลือกให้กับผู้ใช้งำน
ตำมจุดประสงค์กำรใช้งำนได้ดีกว่ำแบบที่ 2 ส่วนต ำแหน่งของอำคำรหลักแบบที่ 1 ก็ดูลงตัวกว่ำ
เนื่องจำกที่ตั้งโครงกำรเป็นที่ดินผืนกว้ำง กำรวำงอำคำรหลักไว้ตรงกลำงน่ำจะเหมำะสมที่สุดอีกทั้ งยัง
สำมำรถใช้พ้ืนที่รอบๆ อำคำรเป็นตัวกั้นสิ่งรบกวนจำกภำยนอก ส่วนข้อดีของแบบที่ 2 ที่สำมำรถ
น ำมำใช้ประกอบกันได้คือกำรมีพ้ืนที่ป่ำติดกับวิหำร ซึ่งตรงกับแนวควำมคิดของโครงกำรที่ต้องกำร
สร้ำงให้รับรู้ถึงควำมว่ำง ต้นไม้เป็นตัวแทนของกำรเห็นสัจธรรม และยังสร้ำงบรรยำกำศที่ร่มรื่น สงบ
อีกด้วย 
 
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรออกแบบ 

1. กำรทดลองเพ่ือสร้ำงพ้ืนที่ปิดล้อมจำกกำรก่อตัวของโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม 
เป็นกำรน ำองค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรมมำลองจัดวำงเพ่ือสร้ำงพ้ืนที่ปิดล้อมในรูปแบบ

ต่ำงๆ โดยพ้ืนที่ปิดล้อมจะมีแบ่งระดับของกำรปิดล้อมออกไปตำมสัดส่วนของพ้ืน ผนัง และฝ้ำ 
นอกจำกนั้นกำรสร้ำงพ้ืนที่ปิดล้อมแบบที่รับรู้ได้ด้วยสำยตำหรือควำมรู้สึกก็สำมำรถท ำได้โดยกำรสร้ำง
เส้นขอบที่สองไม่เห็น อย่ำงเช่นกำรล้อมเสำ กำรก ำหนดขอบเขตของพ้ืน เป็นต้น 
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ภำพที่ 122 แผนภำพแสดงกำรสร้ำงพ้ืนที่ปิดล้อมจำกองค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรม 
 

 
 

ภำพที่ 123 แผนภำพแสดงทิศทำงของกำรปิดล้อมที่สำมำรถเป็นไปได้ 
 

 
 

ภำพที่ 124 แผนภำพแสดงกำรปิดล้อมในระดับต่ำงๆ 
 
2 . กำรทดลองเพ่ือน ำธรรมชำติเข้ำมำมีส่วนร่วมใน Space 

 จำกกำรศึกษำหลักธรรมมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งำนเห็นสัจธรรมของชีวิต และดึงจิตกลับสู่สภำวะจิต
เดิมแท้หรือจิตว่ำง เสมือตอนที่พระพุทธเจ้ำตรัสสอนกำรเข้ำสู่สุญญตำแก่พระอำนนท์ก็มีกำรโน้มจิตไป
ว่ำเป็นป่ำ ผู้ออกแบบจึงทดลองน ำต้นไม้แทนค่ำถึงสัจธรรมที่กล่ำวมำนี้ และน ำมำใช้ร่วมกับ
สถำปัตยกรรม เพ่ือดูควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรมำประกอบกันเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แก่ผู้ใช้งำน 
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ภำพที่ 125 แผนภำพแสดงกำรน ำต้นไม้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน Space  
 
และท ำกำรทดลองกำรใช้แสง และท้องฟ้ำมำเป็นส่วนร่วมในสถำปัตยกรรม ประกอบกับจังหวะกำรซ้ ำ
ขององค์ประกอบ และกำรใช้ผนังโค้งเพ่ือท ำให้ไม่รู้จุดหมำยที่อยู่ในภำยหน้ำว่ำคืออะไร มำสร้ำง 
Space ที่อำจจะเกิดขึ้นในโครงกำรเพ่ือให้เกิดสมำธิ 
 

 
 
ภำพที่ 126 แผนภำพแสดงกำรทดลองสร้ำง Space เพ่ือเกิดสมำธิ 
 
สรุปผลกำรทดลอง 

จำกกำรทดลองเรื่องกำรน ำต้นไม้มำใช้ในโครงกำรสำมำรถรับรู้ถึงต้นไม้ได้ 2 ระดับคือจำก
กำรมองแล้วเกิดควำมรู้สึกร่มรื่น กำรได้เห็นเพียงล ำต้นแต่รับรู้ได้ว่ำเป็นต้นไม้แผ่กิ่งก้ำนอยู่เหนือศีรษะ 
และกำรใช้ต้นไม้มำจัดไว้ในองค์ประกอบเดียวกันกับเสำ ท ำให้เกิดเส้นตั้งที่พุ่งขึ้นสู่ด้ำนบน เกิดจังหวะ
กำรซ้ ำ และควำมกลมกลืน ถึงจะดูไม่ขัดกับตัวสถำปัตยกรรม ส่วนกำรน ำแสงและมุมมองท้องฟ้ำเข้ำ
มำเป็นส่วนหนึ่งของสถำปัตยกรรม ท ำให้พบว่ำกำรยอมให้แสงลอดเข้ำมำได้บำงส่วนอย่ำงเป็นจังหวะ
สำมำรถท ำให้เกิดสมำธิได้ น ำไปใช้ได้กับทำงเดิน  นอกจำกนี้ หำกยอมให้แสงผ่ำนเข้ำมำใน Space ที่
ไม่มีอะไรเลยปล่อยให้แสงที่ลอดผ่ำนเป็นจุดโฟกัสเดียว สร้ำงกำรรับรู้ถึงธรรมชำติของแสงได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกแสงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงตลอดทั้งวัน แม้เรำอยู่ภำยในอำคำรแต่เรำจะ
รับรู้ถึงภำยนอกได้ตลอดเวลำ ข้อนี้สำมำรถน ำไปใช้ได้ในกำรออกแบบ และกำรทดลองส่วนสุดท้ำยคือ
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กำรเปิดมุุมมองท้องฟ้ำ สร้ำงประสบกำรณ์กำรรับรู้ถึงควำมเวิ้งว้ำง ควำมว่ำงเปล่ำ ได้เป็นอย่ำงดี 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถน ำองค์ประกอบของสถำปัตยกรรมไทยมำปรับใช้ได้อย่ำงเช่น พะไล หัวเสำ ทรง
หลังคำ ฯลฯ ได้อีกด้วย 
 
6.4 กำรสื่อควำมญมำยในเชิงสัญลักษณ์ 

ในงำนสถำปัตยกรรมไทยที่ต้องกำรสื่อถึงหลักธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำโดยที่ผู้พบเห็นสำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำยท่ีสุด คือกำรออกแบบตำมจ ำนวนหลักธรรม ในที่นี้ กำรจะเข้ำสู่สุญญตำได้จะต้องละจำก
กิเลสตันหำ และท ำจิตให้ว่ำง ซึ่งดวงจิตนั้นมีกำรเกิด-ดับ อยู่ตลอดเวลำ และกำรจะหลุดพ้นจำก
วัฏสงสำรของวิถีจิตได้คือต้องเข้ำใจปฏิจจสมุปบำท169 (วงล้อแห่งกำรเกิด-ดับ 12 ประกำร)  
   ปฏิจจสมุปบำทเป็นกำรแสดงควำมเกิด ดับ แห่งทุกข์ ตำมธรรมดำของเหตุปัจจัย กำรเกิดขึ้น
พร้อมแห่งธรรมทั้งหลำย เพรำะอำศัยกัน, ธรรมที่อำศัยกันเกิดขึ้นพร้อม, กำรที่สิ่งทั้งหลำยอำศัยกันๆ 
จึงเกิดมีขึ้นองค์หรือหัวข้อ 12170  

1. อวิชชำ: ควำมไม่รู้ คือไม่รู้ในอริยสัจ 4  
2. สังขำร: สภำพที่ปรุงแต่ง       
3. วิญญำณ: ควำมรู้แจ้งอำรมณ์  
4. นำมรูป: นำมและรูป  
5. สฬำยตนะ: ที่เชื่อมต่อให้เกิดควำมรู้ 
6. ผัสสะ: ควำมกระทบ, ควำมประจวบ ได้แก่ สัมผัส 6 
7. เวทนำ: ควำมเสวยอำรมณ์ 
8. ตัณหำ: ควำมทะยำนอยำก ได้แก่ ตัณหำ 6   
9. อุปำทำน: ควำมยึดมั่น  
10. ภพ: ภำวะชีวิต  
11. ชำต:ิ ควำมเกิด ได้แก่ ควำมปรำกฏแห่งขันธ์ทั้งหลำย กำรได้อำยตนะ 
12. ชรำมรณะ: ควำมแก่และควำมตำย  

ดังนั้นกำรที่เรำจะตัดวงจรปฏิจจสมุปบำทได้รวดเร็วที่สุดคือกำรก ำจัดอวิชชำ ถ้ำเข้ำใจหลักปฏิจจสมุป
บำทแล้ว ก็แสดงว่ำเข้ำใจชีวิต หรือเข้ำใจพระพุทธศำสนำทั้งหมด ดังพุทธพจน์ ควำมว่ำ... 
                “… ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุป
บาท …” (มหาหัตถิปโทปมสูตร, 12/346)171 

                                                           
169 ศึกษำเพ่ิมเติมใน พระอภิธรรมปิฎก หัวข้อ ปฏิจจสมุปบำท 
170 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), "พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์." 
171 บันทึกจำกกำรศึกษำพุทธธรรม, "ปฏิจจสมุปบำท (อิทัปปัจจยตำ, ปัจจยำกำร)," 

บันทึกจำกกำรศึกษำพุทธธรรม, https://buddhadhamma-memo.blog/ปฏิจจสมุปบำท-อิ
ทัปปัจจย/. 
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ภำพที่ 127 แผนภำพแสดงวงล้อแห่งปฏิจจสมุปบำท 
 

น ำมำออกแบบเป็นส่วนของซุ้มจรน ำรอบอำคำรหลัก ที่สำมำรถเห็นได้จำกภำยนอก และ
สร้ำงกำรรับรู้ถึงจ ำนวน 12 ร้อยเรียงกันเป็นวัฏจักร สร้ำงกำรรับรู้ถึงกำรเน้นควำมส ำคัญ และกำร
หมุนในลักษณะของสถำปัตยกรรมไทย เป็นพ้ืนที่ส่วนที่มีกำรใช้งำนเกี่ยวกับกำรฝึกสมำธิ เมื่อพ้นจำก
พ้ืนที่นี้จึงจะพบกับพระพุทธเจ้ำ ในต ำแหน่งองค์ประธำนที่พ้นจำกวงปฏิจจสมุปบำทแล้ว อันหมำยถึง
กำรตรัสรู้ ตัดแล้วซึ่งกำรเกิดดับของกิเลสต่ำงๆ 

 
6.5 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ 
 แนวคิดหลักในกำรออกแบบคือ ควำมว่ำง ซึ่งเกิดจำกกำรรับรู้จำกควำมมี ไปสู่ควำมไม่มี แบ่ง
กำรออกแบบเป็น 2 ส่วน คือส่วนอำคำรหลักและอำคำรประกอบ 

1. กำรออกแบบอำคำรญลัก ได้แก่ พ้ืนที่แห่งควำมว่ำง พ้ืนที่ท ำสมำธิ และวิหำร เป็นกำร
ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งำนกลุ่มที่มำเพ่ือเข้ำถึงสุญญตำได้เกิดกำรรับรู้จำกควำมมี ไปสู่ควำมไม่มี และเชื้อ
เชิญให้เกิดควำมรู้สึกอยำกลองปฏิบัติ โดยจำกกำรศึกษำแนวควำมคิดสุญญตำ  (Emptiness) 
เครื่องมือในกำรออกแบบ (Tools) กำรสื่อควำมหมำยในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) และกิจกรรม 
(Activities) น ำมำสังเครำะห์เป็นแบบร่ำง (Schematic design) 

 
แนวทำงในกำรสร้ำงรูปทำงสถำปัตยกรรม (Form) 

เครื่องมือที่จะน ำมำใช้ในกำรสร้ำง Form คือกำรสร้ำงพ้ืนที่ปิดล้อมอย่ำงเป็นล ำดับจำกน้อยไปหำมำก 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับคือกำรค่อยๆ ปิดประสำทกำรรับรู้สิ่งต่ำงๆ จำกภำยนอกท ำให้จิตอยู่กับตัวเองมำก
ขึ้น และไม่คิดอย่ำงอ่ืน นอกจำกสิ่งที่อยู่ด้ำนหน้ำ กำรเดินเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะท ำให้ผู้ใช้งำนได้
ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนกำรรับรู้ ผู้ศึกษำจึงเลือกที่จะใช้กำรเดินจำกพ้ืนที่ปิดล้อมที่หนึ่ง ไปยังพ้ืนที่ปิดล้อม
ที่ 2 เพื่อให้เดินแล้วหยุดพินิจพิเครำะห์ก่อนที่จะเดินต่อไป จำกนั้นจึงค่อยก้ำวเข้ำสู่พ้ืนที่ที่เป็นภำยใน
อำคำร ถือว่ำกำรสร้ำงพ้ืนที่ปิดล้อมเสร็จสมบูรณ์ จำกนั้นเปลี่ยนถ่ำยกำรรับรู้จำกกำรที่รับรู้กำรก่อตัว
ของสถำปัตยกรรมที่ค่อยๆ ปิดล้อม ไปสู่พ้ืนที่ใจกลำงคือควำมว่ำงเปล่ำ เป็นพ้ืนที่แห่งควำมว่ำงที่จะ
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เชื้อเชิญให้ผู้ใช้งำนหยุดอยู่กับตนเองให้นำนที่สุด ในขณะเดียวกันก็สำมำรถใช้พ้ืนที่นี้นั่งสมำธิได้ด้วย 
กำรสร้ำง Form ของพ้ืนที่แห่งควำมว่ำงนี้จึงมำจำกกำรเข้ำสู่ศูนย์กลำงจำกควำมเคลื่อนไหวสู่ควำม
หยุดนิ่ง ผู้ศึกษำจึงเลือกใช้พ้ืนที่กึ่งเปิดโล่งที่มีลักษณะเป็นพะไล สำมำรถเดินวนรอบอำคำรและเดิน
จงกรมได้ แทนค่ำเป็นพ้ืนที่เคลื่อนไหว ส่วนพ้ืนที่ด้ำนในผู้ศึกษำเลือกใช้ผนังสูง ดูหนักแน่น เรียบ ไร้
ขอบ เป็นพื้นที่ส ำหรับนั่งสมำธิ มีกำรปิดกำรรับรู้จำกภำยนอก แทนค่ำเป็นพื้นที่หยุดนิ่ง 

( 
ภำพที่ 128) 

 
ภำพที่ 128 แผนภำพแสดงที่มำของกำรสร้ำง Form พ้ืนที่แห่งควำมว่ำง 

 
เมื่อได้ Form คร่ำวๆ แล้ว รูปลักษณ์ภำยนอกของอำคำร ผู้ศึกษำมีแนวควำมคิดที่จะสื่อถึงคู่

ตรงข้ำมของ 2 สิ่ง อันได้แก่ควำมมีและควำมไม่มี จึงออกแบบให้อำคำรครึ่งหนึ่งมีรูปทรงที่สมบูรณ์ 
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่มีสิ่งปกคลุม เห็นเป็นโครงสร้ำงของอำคำรแทน สิ่งส ำคัญคือจะต้องมองให้เป็น
สถำปัตยกรรมไทยอยู่เสมอ หำหลังคำที่เหมำะสมที่จะไม่ไปกระทบต่อแนวควำมคิดหลัก (ภำพที่ 129) 

 
 

ภำพที่ 129 แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยนหลังคำของพ้ืนที่แห่งควำมว่ำง 
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      ภำพที่ 130 แผนภำพแสดงกำรสื่อควำมหมำยในส่วนของอำคำรหลัก 
 

 
2. กำรออกแบบอำคำรประกอบ 

 ได้แก่อำคำรนิทรรศกำร และอำคำรอบรมวิปัสสนำ เน้นกำรรับรู้ภำยในอำคำร เพรำะเป็น
อำคำรที่ต้องแสดงเนื้อหำ จำกสื่อหรือข้อควำมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ใช้งำน กำรรับรู้เรื่องควำมว่ำง
จะเน้นไปที่กำรรับรู้จำกประสำทสัมผัส ให้เกิดควำมเข้ำใจก่อนที่จะเข้ำสู่อำคำรหลัก  

นิทรรศกำรทุกข์ 
ทุกข์ ในพจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดยพระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ 
1. สภำพที่ทนอยู่ได้ยำก, สภำพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพรำะถูกบีบคั้นด้วยควำมเกิดขึ้นและควำม

ดับสลำย เนื่องจำกต้องเป็นไปตำมเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง (ข้อ 2 ในไตรลักษณ์) 
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2. อำกำรแห่งทุกข์ท่ีปรำกฎขึ้นหรืออำจปรำกฎขึ้นได้แก่คน (ได้ในค ำว่ำ ทุกขสัจจะ หรือ  
ทุกขอริยสัจ ซึ่งเป็นข้อที่ 1 ในอริยสัจ 4) 

3. สภำพที่ทนได้ยำก, ควำมรู้สึกไม่สบำย ได้แก่ ทุกขเวทนำ, 
ถ้ำมำคู่กับโทมนัส (ในเวทนำ 5) ทุกข์ หมำยถึงควำมไม่สบำยกำย คือทุกข์กำย (โทมนัสคือไม่

สบำยใจ) แต่ถ้ำมำล ำพัง (ในเวทนำ 3) ทุกข์ หมำยถึงควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ คือทั้งทุกข์กำย
และทุกข์ใจ 

ในกำรแสดงออกซึ่งแนวควำมคิดเรื่องทุกข์ ผู้ศึกษำเน้นสร้ำงกำรรับรู้เชิงพ้ืน (Space) ที่
ประกอบกับกำรใช้สัญลักษณ์ แทนควำมทุกข์คือ พระพุทธเจ้ำขณะบ ำเพ็ญทุกรกิริยำ เพ่ือแสดงควำม
ไม่เที่ยงของสภำพร่ำงกำยที่เปลี่ยนแปลงไปตำมเหตุปัจจัย เหนือกำรควบคุม และควำมสุดโต่งอันเป็น
ควำมไม่รู้ก่อนกำรตรัสรู้ ส่วนกำรรับรู้เชิงพ้ืนที่ได้ท ำกำรออกแบบให้รู้สึกถึงบรรยำกำศมืด สลัว 
คลุมเครือ และสะท้อนให้ผู้ใช้งำนหันกลับมำมองที่ตนเอง ก่อนที่จะเดินออกไปสู่อีก Space หนึ่งที่เปิด
ออกสู่ธรรมชำติ เป็นพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ำยกำรรับรู้ถึงควำมสงบ ก่อนจะเข้ำสู่พ้ืนที่นิทรรศกำรที่แสดง
เนื้อหำของกำรหลุดพ้น 

 

ภำพที่ 131 แผนภำพแสดงล ำดับกำรรับรู้ภำยในนิทรรศกำรทุกข์ 

นิทรรศกำรสุญญตำ 
แสดงเนื้อหำเกี่ยวกับหลักค ำสอนว่ำด้วยเรื่องสุญญตำ ทั้งจำกพระสุตตันตปิฎก พุทธทำส 

สมเด็จพระญำณสังวรฯ และหลวงปู่ดุลย์ ออกแบบพื้นที่ให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่แสดงเนื้อหำ
ก ำหนดให้เป็นห้องมืด ส่วนห้องถัดไปเป็นห้องสว่ำงไร้ขอบเขต แสดงควำมขัดแย้งกันเพ่ือกระตุ้นกำร
รับรู้ถึงควำมว่ำงอย่ำงท่ีสุด ก่อนจะเดินออกสู่นอกอำคำร เพ่ือเข้ำสู่อำคำรหลักของโครงกำร 

 
 

เข้ำใจหลักสุญญตำ พืน้ท่ีแห่งความวา่ง การปฏิบตัิ 
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จำกกำรท ำแบบร่ำงครั้งที่ 1 เพ่ือวำงต ำแหน่งต่ำงๆ ของอำคำรลงบนที่ตั้งโครงกำรโดยยัง
ไม่ได้ก ำหนดรูปลักษณ์ของอำคำรมำกนักแต่เน้นให้เกิดกำรรับรู้ตำมล ำดับ พัฒนำสู่แบบร่ำงครั้งที่ 2 
เป็นกำรปรับแก้ให้ส่วนของพ้ืนที่โลกุตระถูกเน้นควำมส ำคัญมำกขึ้น และปรับให้รูปลักษณ์ของอำคำร
ให้ไทยมำกขึ้น พัฒนำสู่แบบร่ำงที่ 3 ปรับหน้ำตำของวิหำรให้แสดงถึงควำมว่ำง ปรับ Form ของ
อำคำรประกอบให้กลมกลืนกับอำคำรหลัก และจัด Landscape รอบๆ โครงกำรให้เกิดกำรใช้งำน 
พัฒนำสู่แบบร่ำงครั้งที่ 4 ปรับ Landscape ให้มีควำมสัมพันธ์กับภำพรวมอำคำร จึงได้แบบขั้น
สุดท้ำย  
(ด ู
      ภำพที ่133)  

 

 
 

      ภำพที่ 133 แบบร่ำง (Schematic Design) ที่ผ่ำนกำรพัฒนำทั้ง 4 แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
แบบข้ันสุดท้ำย 
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ภำพที่ 134 ผังพื้นชั้น 1 
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ภำพที่ 135 ผังพื้นชั้น 2 
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ภำพที่  136 ต ำแหน่งพื้นที่ใช้สอยภำยในโครงกำร 
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ส่วนประกอบต่ำงๆ ของโครงกำร 
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อำคำรนิทรรศกำร 2 ญลัง หลังแรกจัดแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับควำมทุกข์รับรู้ถึงควำมทุกข์
ด้วยสีและบรรยำกำศภำยในห้อง หลังที่ 2 จัดแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับสุญญตำ ในทรรศนะต่ำงๆ ทั้ง
จำกพระสุตตันตปิฎกและพระอำจำรย์แต่ละท่ำน ทั้ง 2 หลังเชื่อมกันด้วยพ้ืนที่กึ่งเปิด เพ่ือให้สัมผัส
ควำมเป็นธรรมดำของธรรมชำติ และห้องสุดท้ำยจะเป็นห้องแห่งควำมว่ำง ที่ไร้ขอบเขต ไร้ควำมรู้สึก 
เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์รับรู้ควำมว่ำงแก่ผู้ใช้งำน 

อำคำรอบรมวิปัสสนำและญ้องสมุด รวมเป็นอำคำรเดียวกันเป็นส่วนเสริมของโครงกำรจึง
ตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำ ใช้ส ำหรับผู้ที่สนใจศึกษำธรรมะด้วยต้นเองผ่ำนหนังสือธรรมะ และผู้ที่
เข้ำมำรับกำรอบรมตำมวำระโอกำสที่ทำงโครงกำรจะจัด 

พื้นที่แญ่งควำมว่ำง เป็นอำคำรหลักของโครงกำร สร้ำงกำรรับรู้ถึงกำรค่อยๆ ปิดล้อมของ 
Space ก่อให้เกิดสมำธิแก่ผู้ใช้งำน เมื่อเข้ำถึงอำคำรจะพบกับพ้ืนที่ว่ำง ผนังโค้ง เปิดมุมมองท้องฟ้ำ 
สร้ำงประสบกำรณ์กำรรับรู้ถึงควำมไร้ขอบเขต เวิ้งว้ำง ท ำให้ลืมควำมเป็นตัวตนได้ชั่วขณะ และมี
พระพุทธเจ้ำอันเป็นสัญลักษณ์ของกำรปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น จึงมีพ้ืนที่ส ำหรับนั่งสมำธิอยู่ด้วย ส่วนรอบๆ 
อำคำรเน้นส ำหรับกำรเดินจงกรมท้ังแบบภำยในและภำยนอกเชื่อมต่อไปยังวิหำร 

วิญำร ส่วนสุดท้ำยของโครงกำร เป็นพ้ืนที่เชิงโลกุตระ แสดงถึงสิ่งสุดท้ำยที่เรำควรระลึกถึงคือ
พระธรรม ตัวอำคำรจึงไม่เน้นกำรใช้งำน แต่เน้นเข้ำไปรับรู้ควำมว่ำงจำกตัววิหำรที่มีก็เหมือนไม่มี 
เพรำะสำมำรถรับรู้ถึงภำยนอกได้เกือบทั้งหมด เปิดมุมมองหลักให้เห็นพระธรรมจักรที่ตั้งอยู่ท่ำมกลำง
ธรรมชำติ 

และเมื่อเข้ำถึงส่วนสุดท้ำยของโครงกำรแล้ว สำมำรถเดินย้อนกลับไปทำงเดิมเพ่ือทบทวน
ตนเอง หรือเดินไปยังอำคำรอบรมวิปัสสนำและห้องสมุดเพ่ือศึกษำธรรมะก็ได้ (ดูภำพท่ี 26) 
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สิ่งที่โครงกำรนี้ให้ควำมส ำคัญมำกตั้งแต่เริ่ม คือกำรรับรู้สุญญตำ (ควำมว่ำง) และได้ท ำกำร
ทดลองออกแบบพร้อมค ำนึงถึงรูปด้ำนของอำคำรไปด้วย จนท้ำยที่สุดได้กำรรับรู้ที่เป็นล ำดับจำกกำร
เดินเข้ำโครงกำรที่ต้องเปลี่ยนถ่ำย จำก Space - Space สร้ำงกำรรับรู้ถึงพ้ืนที่ปิดล้อมที่ค่อยๆ มำก
ขึ้นตำมล ำดับ เพื่อให้ผู้ใช้งำนรับรู้ได้ถึงควำมว่ำง และควำมสงบอย่ำงที่สุด (ดูภำพที่ 141-ภำพที่ 144) 
จำกนั้นจึงออกสู่พ้ืนที่เชิงโลกุตระ พบวิหำรที่มีก็เหมือนไม่มี เป็นสัญลักษณ์เพ่ือระลึกถึงหลักธรรม (ดู
ภำพที่ 151) ส่วนทำงเดินจงกรมก็เน้นกำรรับรู้ถึงควำมไม่มีที่สิ้นสุด ธรรมชำติ และจังหวะกำรซ้ ำของ
ช่องเปิดเพ่ือให้เกิดสมำธิ (ดู      ภำพที่ 145) 

 
 

ทัศนียภำพภำยในโครงกำร 
 

 
 

                  ภำพที่ 140 มุมมองบริเวณทำงเข้ำด้ำนหน้ำโครงกำร 
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ภำพที่ 141 พ้ืนที่ปิดล้อมที่ 1 (Enclosure 1) 
 

 
 

ภำพที่ 142 พ้ืนที่ปิดล้อมที่ 2 (Enclosure 2) 
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   ภำพที่ 143 โถงทำงเข้ำสู่พื้นที่แห่งควำมว่ำง 
 

 
 

ภำพที่ 144 พ้ืนที่แห่งควำมว่ำง 
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      ภำพที่ 145 ทำงเดินที่ใช้จังหวะของแสง เพ่ือให้เกิดสมำธิ 
 

 
 

         ภำพที่ 146 พ้ืนที่ส ำหรับเดินจงกรม และทำงเชื่อมสำมำรถเดินวนรอบอำคำรได้ 
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ภำพที่ 147 ทำงเดินจงกรมแบบสัมผัสกับธรรมชำติ ฝั่งด้ำนหน้ำ 
 

 
 

ภำพที่ 148 ทำงเดินจงกรมแบบสัมผัสกับธรรมชำติ ฝั่งด้ำนหลัง 
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     ภำพที่ 149 ทำงเดินที่สำมำรถเชื่อมต่อไปยังวิหำรด้ำนหลัง 
 

 
 

            ภำพที่ 150 วิหำร 
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ภำพที่ 151 บรรยำกำศภำยในวิหำร เป็นอำคำรโถง หลังคำกระจก แสดงถึงควำมมีก็เหมือนไม่มี 
เปิดมุมมองแด่พระธรรมจักร อันเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรม 
 

 
 

   ภำพที่ 152 มุมมองจำกทำงวิหำรคด บริเวณพ้ืนที่ปิดล้อมที่ 1 
 
 
 



  186 

 
 

        ภำพที่ 153 มุมมองด้ำนหน้ำอำคำรนิทรรศกำรทุกข์ 
 

 
 

           ภำพที่ 154 บรรยำกำศภำยในนิทรรศกำรทุกข์ 
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ภำพที่ 155 พ้ืนที่เชื่อมต่อกับนิทรรศกำรทุกข์ ก่อนออกสู่ธรรมชำติ 
 

 
 

         ภำพที่ 156 บรรยำกำศภำยในนิทรรศกำรสุญญตำ 
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         ภำพที่ 157 Space ภำยในห้องแห่งควำมว่ำง แสดงควำมไร้ขอบเขต ควำมไม่มีที่สิ้นสุด 
 

 
 

                ภำพที่ 158 มุมมองด้ำนหน้ำอำคำรอบรมวิปัสสนำและห้องสมุด 
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          ภำพที่ 159 Court ภำยในอำคำรอบรมวิปัสสนำส่วนห้องสมุด ชั้น 1 
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ญุ่นจ ำลอง มำตรำส่วน 1: 250 
 

 
 

ภาพที่ 160 หุ่นจ ำลอง มุมมองด้ำนบน แสดงภำพรวมของโครงกำร 
 

 
 

ภำพที่ 161 หุ่นจ ำลอง แสดงมุมมองด้ำนหน้ำอำคำรนิทรรศกำรทุกข์ 
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ภาพที่  162 หุ่นจ ำลอง แสดงมุมมองบริเวณทำงเชื่อมระหว่ำงนิทรรศกำรทุกข์และนิทรรศกำรสุญญตำ 
 

 
 

ภาพที่  163 หุ่นจ ำลอง แสดงมุมมองบริเวณลำนโค้งนิทรรศกำรสุญญตำ 
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ภาพที่  164 หุ่นจ ำลอง แสดงมุมมองบริเวณด้ำนหน้ำอำคำรอบรมวิปัสสนำ และห้องสมุด 
 

 
 

ภาพที่  165 หุ่นจ ำลองแสดงมุมมองบริเวณทำงออกเชื่อมระหว่ำงอำคำรหลัก ไปยังอำคำร
อบรมวิปัสสนำ และห้องสมุด 
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ภาพที่  166 หุ่นจ ำลองแสดงมุมมองบริเวณทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำรหลัก ไปยังอำคำรอบรม
วิปัสสนำ และห้องสมุด 

 

 
 

ภาพที่  167 หุ่นจ ำลอง แสดงมุมมองบริเวณทำงเดินเชื่อมระหว่ำงอำคำรหลักและอำคำร
อบรมวิปัสสนำ 
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      ภาพที่  168 หุ่นจ ำลอง แสดงมุมมองด้ำนหน้ำวิหำร 
 

 
 

ภาพที่  169 หุ่นจ ำลอง แสดงมุมมองบริเวณทำงเดินจงกรมรอบอำคำรหลัก 
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บทที่ 7  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลที่ได้จำกกำรศึกษำ 

กำรทบทวนเอกสำรที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำครั้งนี้สร้ำงเสริมควำมรู้ให้แก่ผู้ศึกษำอย่ำงมำก 
ได้แก่  

1. ในกำรศึกษำหลักธรรมว่ำด้วยเรื่องสุญญตำ ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจแนวควำมคิดเกี่ยวกับควำม
ว่ำงมำกขึ้น ว่ำแทบจะเป็นทุกอย่ำงในศำสนำพุทธ ในกำรละซึ่งกิเลส ควำมฟุ้งของจิต ซึ่งน่ำ
แปลกใจที่ในสังคมไทยนั้นไม่ค่อยได้หยิบยกขึ้นมำพูดถึงกันมำกนัก และหำกตีควำมให้
สำมำรถถ่ำยทอดออกมำในเชิงสถำปัตยกรรมไทยได้จะสร้ำงกำรรับรู้แบบใหม่ที่แตกต่ำงจำก
รูปแบบเดิม หำกแต่ต้องออกจำกกรอบของสถำปัตยกรรมไทยประเพณี  

2. กำรรับรู้เกี่ยวกับควำมว่ำง ทั้งในงำนศิลปะ และงำนสถำปัตยกรรม ท ำให้ทรำบว่ำ ในวงกำร
ศิลปะได้มีกำรพูดถึงเรื่องควำมว่ำงกันอย่ำงแพร่หลำยมำนำนมำกแล้ว และมีหลำกหลำย
แง่มุมที่น่ำสนใจตำมแต่กำรตีควำมของศิลปินท่ำนนั้นๆ ซึ่งเรื่องควำมว่ำงนี้ยังถูกพูดถึงในงำน
สถำปัตยกรรมญี่ปุ่น และมีควำมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกด้วย ท ำให้เห็นว่ำไม่ว่ำ
จะปรัชญำในเชิงศำสนำ หรือปรัชญำกำรด ำรงชีวิตต่ำงก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ จึงท ำให้เห็น
ควำมเป็นไปได้ว่ำงำนสถำปัตยกรรมที่สร้ำงสรรค์ขึ้นภำยใต้แนวควำมคิดเรื่องควำมว่ำงก็
สำมำรถน ำไปศึกษำต่อและสร้ำงสรรค์ให้เกิดงำนสถำปัตยกรรมไทยในรูปแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับปรัชญำกำรใช้ชีวิตของคนไทยได้ 
 
ในด้ำนกำรออกแบบ ท ำให้ค้นพบว่ำ วิธีกำรที่จะออกแบบสถำปัตยกรรมไทยภำยใต้

แนวควำมคิดทำงพุทธปรัชญำ หำกตีควำมถึงควำมไม่มี ว่ำไม่มีอะไรเลย ก็จะไม่สำมำรถแสดงออกด้ำน
กำรออกแบบให้ผู้ใดเข้ำใจได้ ในทรรศนะของผู้ศึกษำ ก่อนจะพบควำมไม่มี จะต้องสร้ำงให้เกิดมีสิ่งนั้น 
สิ่งนี้ขึ้นมำก่อน แล้วจึงค่อยสร้ำงล ำดับกำรรับรู้เพ่ือให้ผู้ใช้งำนได้สัมผัสกับกำรเปลี่ยนแปลงของแต่ละ
พ้ืนที่ (Space) จนเกิดควำมเข้ำใจในกำรเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ทั้งนี้ต้องเกิดจำกกำรค้นคว้ำ วิเครำะห์
ข้อมูล และท ำกำรทดลองเพ่ือให้ได้เครื่องมือในกำรออกแบบ (Tools) ที่สอดคล้องกับประเด็นที่
ท ำกำรศึกษำ ซึ่งสิ่งที่ควรค ำนึงถึงอยู่ตลอดคือรูปด้ำน จะต้องท ำกำรประยุกต์ใช้องค์ประกอบและ
ลักษณะบำงประกำรของสถำปัตยกรรมไทยมำออกแบบให้สอดคล้องกับกำรสร้ำง Space เช่น อำคำร
ควรมีหลังคำ เส้นสำยของหลังคำแบบไทย มีชำยคำ เสำสอบ มีหัวเสำ เป็นต้น  

 
และท้ำยสุดแล้วกำรจะเข้ำใจและเข้ำถึงสุญญตำ (ควำมว่ำง) ได้ดีที่สุดคือกำรเจริญวิปัสสนำ 

โครงกำรนี้จึงเป็นเสมือนพื้นที่ช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและเอ้ือต่อกำรปฏิบัติให้ถึงควำมหลุดพ้น 
 
ข้อเสนอแนะจำกผู้ศึกษำ 
 จำกที่ได้ท ำกำรศึกษำกระบวนกำรก่อรูปทำงสถำปัตยกรรมไทยภำยใต้แนวควำมคิดเรื่อง
สุญญตำ จึงมีข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่สนใจน ำไปขยำยผลศึกษำต่อ เกี่ยวกับขั้นตอนในกำรออกแบบหำก
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เน้นแต่แนวควำมคิดเพียงอย่ำงเดียวอำจท ำให้ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำเป็นรูปธรรมได้  ในทุก
ขั้นตอนกำรออกแบบจึงต้องค ำนึงถึงรูปแบบของอำคำรควบคู่ไปด้วยเสมอ และต้องไม่ลืมว่ำจะต้อง
ลักษณะไทย ซึ่งหำกมีพ้ืนฐำนด้ำนสถำปัตยกรรมไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะคล่อง แต่หำกยังไม่เข้ำใจ
ลักษณะของสถำปัตยกรรมไทย ก็อำจจะต้องใช้เวลำในกำรฝึกฝนมำกหน่อย สิ่งที่สถำปัตยกรรมไทย
ค ำนึงอยู่เสมอ ผู้ศึกษำคิดว่ำ คือควำมงำมของรูปด้ำน และทรวดทรง จึงยังไม่กล้ำที่จะท ำกำรออกแบบ
ให้ผิดแผกไปจำกเดิมมำกนัก เช่นยังต้องคงไว้ซึ่ง หลังคำจั่ว, หัวเสำ, ฐำนอำคำร, เส้นสำยของจั่ว ฯลฯ 
ท ำให้กำรรับรู้ว่ำว่ำง ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกยังต้องใส่องค์ประกอบเหล่ำนี้ แต่หำกผู้ที่สนใจน ำไปศึกษำ
ต่ออำจทดลองหำวิธีในกำรสร้ำงสรรค์รูปลักษณ์แบบใหม่ที่เน้นให้กำรรับรู้ถึงควำมว่ำงที่ชัดเจน และ
กำรรับรู้ถึงลักษณะไทยควบคู่กัน 
 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร (วันที่ 29 เมษำยน 2562) 

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณอรศริิ ปำณินท์ ให้ควำมเห็นว่ำ... 
- ระบบกำรทบทวนเอกสำรดีมำก 
- ควรเสนอในบทต้นๆ ว่ำ ในวิจัยฉบับนี้ต้องอำศัยกำรทบทวนเอกสำรในเนื้อหำส ำคัญอะไรบ้ำง 

เพรำะจ ำเป็นต้องมีหลำยเนื้อหำ โดยแยกเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เช่น   
1)  หลักธรรม 
        - พุทธและอ่ืนๆ 
        - ฯลฯ 
2) เนื้อหำเก่ียวกับ Space และ Place 
        - แสดงเนื้อหำรองว่ำมีอะไรบ้ำง 

-   ควรสรุปให้ทรำบว่ำตกลงเลือกทำงไหนในกำรท ำกำรออกแบบ 
 
กำรรับรู้ควำมว่ำงที่เสนอมำ เป็นตัวอย่ำงงำนได้ ควรคิดถึงลักษณะ 3 มิติให้มำก เช่น 

สิ่งแวดล้อมท่ีสะท้อนเข้ำมำใน Object เป็นต้น เช่นงำนของ Anish Kapoor 
- กำรตีควำม “ควำมว่ำง” ไม่ควรตีควำมในปัจจัยที่เป็นรูปธรรมเท่ำนั้น ลักษณะทำงนำมธรรม

ที่รวมอยู่ในพื้นท่ี เป็นปัจจัยร่วมที่ส ำคัญในกำรออกแบบ 
- ควรสรุปท้ำยบทสรุปว่ำ ผลสุดท้ำยแล้ว งำนสถำปัตยกรรมนี้ออกมำได้รับผลตรงตำม

วัตถุประสงค์หรือไม่ เพรำะอะไร 
- สรุปเมื่อผู้ใช้งำนเข้ำไปใช้พ้ืนที่ส่วน “พ้ืนที่แห่งควำมว่ำง” เขำจะได้อะไร ควรเขียนลงไปใน

เล่มด้วย 
- สรุป เป็นวิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพดีมำก 

 
รองศำสตรำจำรย์ิทัย ใจจงรัก ให้ควำมเห็นว่ำ... 

จำกกำรศึกษำสรุปแล้ว วิธีที่จะท ำใหุ้เข้ำสู่สุญญตำได้ดี และรวดเร็วที่สุด คืออะไร ต้องบอกให้ได้
ด้วย 
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อำจำรย์ ดร. ประติมำ นิ่มเสมอ ให้ควำมเห็นว่ำ... 
- เอกสำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ 
- บทสรุป บทที่ 7 สิ่งที่ได้จำกภำคข้อมูล วิธีเข้ำถึงสุญญตำ กระบวนกำรออกแบบ กำรใช้

เครื่องมือในกำรออกแบบ และสรุปผลว่ำได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- ส่วนนิทรรศกำร ทุกข์ และ สุญญตำ ควรมีภำพให้เห็นนิทรรศกำรภำยใน กำรจัดแสดง 

บรรยำกำศ และกำรจัด Space 
- ท ำแบบทำงสถำปัตยกรรมให้สมบูรณ์ แปลน รูปด้ำน รูปตัด แบบขยำยในส่วนที่ส ำคัญ 

perspective มุมต่ำงๆ 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ไธพัฒน์ ภูวชิสวกรณ์ ให้ควำมเห็นว่ำ... 
- ด้ำนรูปแบบของหลังคำที่เป็นหลังคำ Slab ดูขัดตำ ไม่ Smooth 
- เมื่อพูดถึงควำมว่ำงในเชิงรูปธรรม ควรแสดงเนื้อหำของควำมว่ำงในเชิงสัญลักษณ์ด้วย เช่น

ลวดลำยหน้ำบัน เป็นต้น 
- ในส่วนของวิหำร ยังไม่ให้ควำมรู้สึกถึงควำมว่ำง 
- แก้เนื้อหำในเล่ม แสดงเนื้อหำให้ครบถ้วน 
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