
บทคัดย่อ
	 ปญัหาสำาคญัตา่งๆในโลกปจัจบุนั หากคน้ลกึลงไปจะพบวา่มตีน้ตอมาจากความเสือ่มโทรม

ในมิติทางจิตวิญญาณที่ขาดศีลธรรมอันดีงามของมนุษย์ทั้งสิ้น คำาถามที่สำาคัญสำาหรับสถาปนิก  

ก็คือผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมจะมีบทบาทอย่างไรได้บ้างเพื่อร่วมแก้วิกฤตการณ์นี้ ซึ่งหาก

พิจารณาบริบทของประเทศไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติแล้ว ก็จะพบว่ามี

ต้นทุนสำาคัญยิ่งในการศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาทางจิตใจ นั่นคือ หลักธรรมเรื่อง

ความสัปปายะ 7 อันหมายถึง ปัจจัยภายนอก 7 ประการ ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาจิตใจ อันได้แก่ 

บุคคล  อิริยาบท สถานที่ อากาศ การสื่อสาร อาหาร และที่ตั้งวัด โดยปัจจัยเรื่องสถานที่นั้นเป็น

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกโดยตรง การศึกษานี้จึงต่อยอด พัฒนาหลักธรรมดังกล่าว และนำามา

ประยุกต์ใช้กับการออกแบบสถาปัตยกรรมบนการปฏิบัติงานจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีผู้วิจัยเป็นตัวแปรหนึ่งของการวิจัย

  บทความนีจ้งึเปน็การสรปุสาระสำาคญัจากงานวจิยัในเรือ่งความสำาคญั วตัถปุระสงค ์ความ

หมายและความสมัพนัธข์องความสปัปายะ รวมถงึกระบวนการและผลงานการออกแบบทีเ่อือ้ตอ่

ความสัปปายะ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบวัดป่าวิมุตตยาลัยระหว่างพระมหา

วุฒิชัย วชิรเมธี กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้โครงการ และผู้เขียนในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบ ในช่วงปี พ.ศ.
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Abstracts
 In contemplation on the origins of major problems in the society these days, 

one should find that they all result from deteriorated, immoral human souls. The 

key question is how architects who create architectures become instrumental in 

rectifying this crisis. With its national religion, Buddhism, Thailand has an advantage 

asset when it comes to the study on the relation between environment and 

spiritual development, the dharma known as sappaya 7: the 7 external factors that 

contribute to spiritual development; person, posture, adobe, climate, speech, food, 

and resort. As the place factor is directly associated with architects, the writer, as 

an architect and researcher, therefore study and further such dharma then apply 

it to the architecture design on real site through an action research procedure that 

has researcher as one of the variables.
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 Thereby, this journal paper is the conclusion of the research highlighted on 

the importance, purpose, meaning, and relation of sappaya, including the achieved 

Wat Pa Vimuttayalaya architecture design which supports the acquisition of  

sappaya and its co-design process between V. vajiramedhi, its target users, and 

the writer as the designing architect during 2009-2011.

คำาสำาคัญ: สัปปายะ การมีส่วนร่วมในการออกแบบสถาปัตยกรรม

Keywords: Sappaya, Co-designing in Architectural Design

ความสำาคัญและที่มาของการศึกษาเรื่องความสัปปายะ
 วกิฤตการณต์า่งๆ ทีเ่กดิในโลกปจัจบุนัไมว่า่จะเปน็ดา้นสิง่

แวดล้อม เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติหลายต่อ

หลายครั้งในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ด้านเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาการ

คอรัปชั่นเงินจำานวนมหาศาลและวิกฤติเศรษฐกิจในหลายประเทศ 

ด้านการเมืองและสังคม เช่น ปัญหาการแตกแยกทางความคิด 

ความเหลื่อมลำ้าในสังคม ฯลฯ ล้วนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่

ผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างมากมาย ปัญหาต่างๆมีต้นเหตุมา

จากอะไร นี่คือคำาถามที่คนทุกคนบนโลกใบนี้จำาเป็นต้องตอบร่วม

กันเพื่อดำารงความเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ให้อยู่รอดสืบต่อไป  พระ

สันติพงศ์ เขมปัญโญ (2553) ได้เคยตอบคำาถามนี้ไว้ว่า “ธรรมชาติ

ไม่เคยมีปัญหา คนนั่นแหละมีปัญหา” และหากวิเคราะห์ลึกลงไป

กว่านั้นจะพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนล้วนมีต้นตอมาจากความ

เสื่อมโทรมในมิติทางจิตวิญญาณที่ขาดศีลธรรมอันดีงามทั้งสิ้น  

ยิ่งไปกว่านั้นต้นเหตุดังกล่าวเมื่อผนวกกับระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมที่ใช้กิเลสคือโลภะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการบริโภคจนเกิน

ความจำาเป็นก็ยิ่งส่งผลให้โลกเข้าสู่หายนะเร็วขึ้นกว่าเดิม (ประเวศ 

วะสี, 2554)   

 ในทางตรงกันข้าม โลกนี้ก็ยังมีมรดกลำ้าค่าที่ผ่านการ

สบืทอดมาเปน็เวลานานและทำาใหโ้ลกสามารถดำาเนนิอยูอ่ยา่งสงบ

สนัต ิสิง่เหลา่นีก้ค็อืศาสนาและผูน้ำาทางจติวญิญาณ ซึง่สอนใหผู้ค้น

มีคุณงามความดีและกล่อมเกลาให้ผู้คนอยู่กันอย่างสันติในสังคม  

ด้วยเหตุนี้เองงานสถาปัตยกรรมและพื้นที่ทางกายภาพที่เกิดขึ้น

จากศาสนาและผูน้ำาทางจติวญิญาณจงึเปน็วตัถธุรรมทีค่ำานงึถงึการ

พัฒนามิติทางจิตวิญญาณของผู้คนและเป็นมรดกตกทอดให้เราได้

เห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น วัดวาอาราม โบสถ์ มัสยิด เป็นต้น โดย

เฉพาะในบริบทของประเทศไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา

ประจำาชาตแิลว้ กจ็ะพบวา่มตีน้ทนุสำาคญัยิง่ในการศกึษาเรือ่งสภาพ

แวดล้อมกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณ นั่นคือ ความสัปปายะ 7 

 “สัปปายะ” อันมีความหมายโดยย่อคือ สิ่งที่เหมาะกัน  

สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบำาเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้

สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย (พระพรหมคุณาภรณ์, 2550) เป็นข้อ

ธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านในของมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัย

ภายนอกทั้ง 7 ประการ ได้แก่ บุคคล  อิริยาบท สถานที่ อากาศ 

การสือ่สาร อาหาร และทีต่ัง้วดั ซึง่หนึง่ในเจด็ปจัจยัดงักลา่วนัน้มขีอ้

ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมด้วยนั่นคือสถานที่หรืออาวาสสัป

ปายะ จึงนำาไปสู่โจทย์ที่สำาคัญของบทความนี้ก็คือ จะออกแบบ

สถาปัตยกรรมอย่างไรให้เอื้อต่อการเป็นอาวาสสัปปายะ 

 ท้ายที่สุดด้วยเหตุที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ภิกษุ 

ผู้เป็นกำาลังสำาคัญในการเผยแผ่คำาสอนเพื่อพัฒนาสังคมไทยใน

ปัจจุบัน ได้มีดำาริในการสร้างวัดป่าวิมุตตยาลัยในแถบชานเมือง

กรุงเทพมหานครโดยต้องการเลือกที่ตั้งและออกแบบสภาพ

แวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเหตุปัจจัยในการสร้าง

คนไปควบคู่กับการพัฒนาสังคมตามหลักธรรมคำาสอนขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นโอกาสสำาคัญในการศึกษา

เรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อให้เกิดความสัปปายะและ

นำาไปประยุกต์ใช้ในการงานจริงอย่างสมสมัยผ่านกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการออกแบบจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและกลุ่มสังฆะ

ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุกระบวนการ เพือ่ใหเ้กดิผลสรปุทีส่ามารถนำา

ไปต่อยอดด้านการออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นพื้นที่

ทางจิตวิญญาณและเป็นแนวทางในการพัฒนาทางวิชาการและ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมต่อไป 

 บทความนี้จึงมีสาระสำาคัญอยู่สองประการคือ 1.) 

กระบวนการออกแบบงานสถาปตัยกรรมทีเ่อือ้ใหเ้กดิความสปัปายะ 

และ 2.) งานสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อความเป็นอาวาสสัปปายะ 

ผ่านปฏิบัติการออกแบบวัดป่าวิมุตตยาลัย 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
 1. เพือ่ศกึษาและทำาความเขา้ใจความหมายของสปัปา

ยะผ่านตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมและปฏิปทาของพระเถระผู้นำา

การปฏิบัติธรรม 

 2. เพื่อนำาผลที่ได้ไปออกแบบวัดป่าวิมุตตยาลัยของ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีให้เอื้อต่อความสัปปายะ

ความหมายและความสมัพนัธข์องความสปัปายะทีเ่กีย่วขอ้ง	
กับงานสถาปัตยกรรม
 ความหมายของความสัปปายะที่เกี่ยวข้องกับงานสถา

ปัตยกรรม

 ผู้ เขียนได้ประมวลจากคัมภีร์อรรถกถาวิสุทธิมรรค 

หนังสือพุทธธรรมที่รจนาโดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์และการ

สัมภาษณ์พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีซึ่งเป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณ

ของวัดป่าวิมุตตยาลัย โดยในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะความสัปปายะ

ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาป้ตยกรรมซึ่ง ได้แก่

	 1.		 อาวาสสปัปายะ	หมายถงึ สภาพแวดลอ้มและสถานที่

ที่เหมาะสมและเกื้อกูลต่อการภาวนา

	 2.	 ปุคคลสัปปายะ หมายถึง บุคคลที่เกื้อกูลต่อการ

ทำาให้จิตผ่องใส เป็นผู้ชี้แนวทางแห่งการภาวนา ในพระไตรปิฎก

ได้ให้ความหมายถึงบุคคลประเภทนี้ว่าคือ กัลยาณมิตร  

	 3.	 โคจรสัปปายะ หมายถึง บริบทที่สงบอันบริบูรณ์

ด้วยอาหาร ชุมชนที่มีศรัทธา และมีการสัญจรที่ไม่ลำาบากนัก

 ความสัมพันธ์ของความสัปปายะทั้ง	3

 หลังจากที่นิยามความหมายของความสัปปายะที่

เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อ

มาของการศึกษาผู้เขียนได้แสวงหาความหมายเพื่อตอบคำาถาม

ของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1.) คือ การ

ศกึษาและทำาความเขา้ใจความหมายของสปัปายะผา่นตวัอยา่งงาน

สถาปตัยกรรมและปฏปิทาของพระเถระผูน้ำาการปฏบิตัธิรรม ดว้ย

การเข้าไปดูกรณีศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วัดป่านานาชาติ สวนโมกข

พลารามและสวนโมกขน์านาชาต ิรวมถงึไดท้บทวนวรรณกรรมและ

สัมภาษณ์ผู้นำาทางจิตวิญญาณของกรณีศึกษานั้นๆ ซึ่งได้แก่ ท่าน 

เกวลี เฮนนิ่ง และคุณเมตตา พานิช ตามลำาดับ 

 จากการศกึษาดงักลา่ว ทำาใหผู้เ้ขยีนไดพ้บวา่อาวาสสปัปา

ยะนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆประกอบ คือ ปุคคลสัป

ปายะ	 ซึ่งได้แก่ ผู้นำาทางจิตวิญญาณและกลุ่มสังฆะ เช่น หลักที่

พระพทุธทาสทา่นมองในการสรา้งสวนโมกขน์ัน้ ทา่นกใ็หม้องกลบั

ไปที่วิถีของพุทธองค์ คือทำาอย่างไรให้มันสามารถใกล้ชิดธรรมชาติ

ได้มากที่สุด ให้มีการปรุงแต่งน้อยที่สุด (เมตตา พานิช, 2553)  

จึงส่งผลให้สวนโมกข์ทั้งสองแห่งมีธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่

สำาคัญที่สุดและอาคารเป็นองค์ประกอบที่รองลงมา และ โคจรสัป

ปายะ ซึง่ไดแ้ก ่ทีต่ัง้โครงการ เชน่ เพราะวดัปา่นานาชาตนิัน้มขีนาด

ใหญแ่ละตัง้อยูใ่นบรบิททีส่งบ กลา่วคอื หอ้มลอ้มไปดว้ยเรอืกสวนไร่

นาของชาวบา้นบุง่หวายทีม่คีวามวุน่วายนอ้ย จงึสง่ผลใหบ้รรยากาศ

ภายในวัดป่านานาชาตินั้นเอื้อต่ออาวาสที่สัปปายะเป็นอย่างยิ่ง 

เป็นต้น  ซึ่งสามารถสรุปได้ตามภาพที่ 1

 
 
 
 

3 
 

วรรณกรรมและสัมภาษณ์ผู้น าทางจิตวิญญาณของกรณีศึกษานั้นๆ ซ่ึงได้แก่     ท่านเกวลี เฮนนิ่ง และคุณเมตตา พานิช 

ตามล าดับ  

จากการศึกษาดังกล่าว ท าให้ผู้เขียนได้พบว่าอาวาสสัปปายะนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆประกอบ คือ 

ปุคคลสัปปายะซึ่งได้แก่ ผู้น าทางจิตวิญญาณและกลุ่มสังฆะ เช่น หลักที่พระพุทธทาสท่านมองในการสร้างสวนโมกข์นั้น ท่านก็

ให้มองกลับไปที่วิถีของพุทธองค ์คือท าอย่างไรให้มันสามารถใกล้ชิดธรรมชาติได้มากที่สุด ให้มีการปรุงแต่งน้อยที่สุด  

(เมตตา พานิช , 2553) จึงส่งผลให้สวนโมกข์ทั้งสองแห่งมีธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดและอาคารเป็นองค์ประกอบที่

รองลงมา และ โคจรสัปปายะ ซึ่งได้แก่ ที่ตั้งโครงการ เช่น เพราะวัดป่านานาชาตินั้นมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในบริบทที่สงบ 

กล่าวคือ ห้อมล้อมไปด้วยเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านบุ่งหวายที่มีความวุ่นวายน้อย จึงส่งผลให้บรรยากาศภายในวัดป่า

นานาชาตินั้นเอื้อต่ออาวาสที่สัปปายะเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้น  ซึ่งสามารถสรุปได้ตามภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

4. การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อความสัปปายะ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงความหมายและความสัมพันธ์ของความสัปปายะที่เกี่ยวข้องงานสถาปัตยกรรมแล้ว ล าดับถัด

มาคือการน าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมกรรม ซึ่งหัวใจส าคัญที่ค้นพบจากการศึกษาก็คือจะต้องให้

ความส าคัญในการเรียนรู้ระหว่างผู้น าทางจิตวิญญาณ สังฆะ ที่ตั้งโครงการ และสถาปนิกผู้ออกแบบเพื่อใหส้ถาปนิกสามารถ

แปลผลการเรียนรู้ออกมาเป็นผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทั้งผู้น าทางจิตวิญญาณ สังฆะ และที่ตั้ง

โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.) ปุคคลสัปปายะ 
ปฏิปทา 
พระวินัย  

ที่ตั้งโครงการ 
 

เลือกที่ตั้งวัด 
 

ก าหนดเป้าหมาย 
วิธีการ 

2.) โคจรสัปปายะ 3.) อาวาสสัปปายะ 

สังฆะ ผู้น าทางจิตวิญญาณ 

ก าหนดวิธีการสร้าง 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ์ของสัปปายะทั้ง 3 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ์ของสัปปายะทั้ง 3
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การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อความสัปปายะ
 จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงความหมายและความสัมพันธ์

ของความสัปปายะที่เกี่ยวข้องงานสถาปัตยกรรมแล้ว ลำาดับถัดมา

คือการนำาไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม

กรรม ซึ่งหัวใจสำาคัญที่ค้นพบจากการศึกษาก็คือจะต้องให้ความ

สำาคัญในการเรียนรู้ระหว่างผู้นำาทางจิตวิญญาณ สังฆะ ที่ตั้ง

โครงการ และสถาปนิกผู้ออกแบบเพื่อให้สถาปนิกสามารถแปล

ผลการเรียนรู้ออกมาเป็นผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่

สอดคลอ้งกบัทัง้ผูน้ำาทางจติวญิญาณ สงัฆะ และทีต่ัง้โครงการ โดย

มีรายละเอียดดังนี้

 1. กระบวนการเรียนรู้ระหว่างสถาปนิกกับผู้นำาทาง

จิตวิญญาณนั้น ผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจในปฏิปทาและวิธี

การสอนของผู้นำาทางจิตวิญญาณ เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่

สะทอ้นถงึแนวคดิและสอดคลอ้งกบัปฏปิทารวมถงึวธิกีารสอนของ

ผู้นำาทางจิตวิญญาณ 

 2. กระบวนการเรียนรู้ระหว่างสถาปนิกกับสังฆะซึ่ง

เป็นผู้ใช้สอยสถาปัตยกรรมนี้โดยตรง ผู้ออกแบบต้องเข้าใจความ

ตอ้งการพืน้ทีใ่ชส้อย ลกัษณะ พฤตกิรรมและธรรมชาตใินการปฏบิตัิ

ธรรมเพือ่สรา้งสรรคส์ถาปตัยกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการดงั

กลา่ว และแปลความเขา้ใจนัน้ใหเ้ปน็สถาปตัยกรรมเชน่เดยีวกบัการ

เรียนรู้กับผู้นำาทางจิตวิญญาณ

 3. กระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้นำาทางจิตวิญญาณ 

สถาปนิกผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาที่ตั้งโครงการนั้น ทั้งสองจะ

ต้องร่วมกันพิจารณาทางเลือกของที่ตั้ง เพื่อเลือกที่ตั้งโครงการที่

เป็นโคจรสัปปายะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในการสร้างสรรค์

ให้เกิดความสัปปายะ จากนั้นจึงทำาการออกแบบสถาปัตยกรรม

ให้สอดคล้องกับโคจรสัปปายะต่อไป จากกระบวนการเรียนรู้และ

ทำางานข้างต้น จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดงานสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อ

ความสัปปายะได้

กระบวนการออกแบบวัดป่าวิมุตตยาลัยให้เอื้อต่อความ
สัปปายะ
 “สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุในกระบวนการ  คอื ไดท้ำาใหก้ระบวนการ 

ของความเป็นครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ได้คืนกลับมา” (พระมหา

วุฒิชัย วชิรเมธี, 2555)

 เพื่อให้การออกแบบตรงตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา 

ข้างต้น ผู้เขียนได้นำาไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการออกแบบวัดป่า 

วมิตุตยาลยั จงึไดก้ำาหนดขัน้ตอนหลกัเปน็ 2 สว่น โดยมรีายละเอยีด

ดังต่อไปนี้ 

 กระบวนการเรียนรู้ระหว่างพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีกับ 

ผูเ้ขยีนนัน้ ไดก้ำาหนดขัน้ตอนในกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัถงึ 8 ครัง้

ซึ่งแบ่งเป็น คือ 1.1.) การสนทนาอย่างมีประเด็น 1.2.) การตรวจ

แบบร่างผังบริเวณขั้นต้น และ 1.3.) การปฏิบัติธรรมในกรณีศึกษา

ตัวอย่าง (ภาพที่ 2) 1.4.) การดูกรณีศึกษาร่วมกันกับพระมหาวุฒิ

ชัย วชิรเมธี (ภาพที่ 2) จากนั้นจึงนำามาสู่การกำาหนดแนวคิดใน

การออกแบบ และพื้นที่ใช้สอยของวัดป่าวิมุตตยาลัย เมื่อประมวล

แนวคิดข้างต้นสู่กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วจึงนำา

แบบรา่งไปเสนอเพือ่รบัการพจิารณาและฟงัความเหน็จากพระมหา 

วฒุชิยั วชริเมธอีกี 4 ครัง้ (ภาพที ่2) จนไดม้าซึง่แบบรา่งขัน้สดุทา้ย

ของวัดป่าวิมุตตยาลัย

ภาพที่ 2 กระบวนการเรียนรู้กับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี : การปฏิบัติธรรมในกรณีศึกษาตัวอย่าง (ซ้าย) การดูกรณีศึกษา (กลาง) และการตรวจแบบร่าง (ขวา) 
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ภาพที่ 3 กระบวนการเรียนรู้กับผู้ใช้โครงการ : การสนทนากลุ่มย่อย (ซ้าย) และการตรวจแบบร่าง (ขวา) 

 2. กระบวนการเรยีนรูร้ะหวา่งกลุม่ตวัอยา่งผูใ้ชโ้ครงการ 

กับผู้เขียนนั้นมี 3 ขั้นตอน คือ 2.1.) การตอบแบบแสดงความคิด

เห็นและ 2.2.) การสนทนากลุ่มย่อยของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้โครงการ

ที่ผ่านหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้นที่กรณีศึกษาไร่เชิญตะวันใน

โครงการ “ท่องเที่ยวไทยให้ถึงธรรม 2553” เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 

ทีน่ำาโดยพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี2.3.) การตรวจแบบรา่ง (ภาพที ่3)  

 3. กระบวนการเรยีนรูร้ะหวา่งพระมหาวฒุชิยั วชริเมธี

และผู้เขียนเพื่อพิจารณาที่ตั้งโครงการที่มีผู้มีจิตศรัทธา ถวายให้

สรา้งวดันัน้ ไดว้เิคราะหข์อ้ไดเ้ปรยีบและขอ้จำากดัของทีต่ัง้โครงการ

แต่ละแห่ง ทั้งในเรื่องลักษณะทางกายภาพและศรัทธาของชุมชน 

เพื่อตัดสินใจเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดซึ่งตั้งอยู่ที่รังสิตคลอง 14 

ตำาบลหนองสามวังใต้ อำาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

  อยา่งไรกด็กีารไดม้าซึง่ทีต่ัง้โครงการของวดัปา่วมิตุต

ยาลยันัน้ไมไ่ดผ้า่นกระบวนการเลอืกทีต่ัง้โครงการ (Site Selection)

โดยตรง แตเ่ลอืกจากทีด่นิทีผู่ม้จีติศรทัธาจะถวาย จงึมขีอ้จำากดับาง

ประการที่ไม่เกื้อหนุนความเป็นอาวาสสัปปายะอยู่บ้าง อาทิหาก

ที่ตั้งโครงการมีปัจจัยที่บริบูรณ์พร้อม ได้แก่ 1.) มีพลังธรรมชาติ

ที่สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในที่ตั้งโครงการ คือ มีทะเลสาบ 

ป่าหนาแน่น ภูเขา คลอง เป็นต้น 2.) มีการเข้าถึงที่เอื้อให้เกิด

ความสงบคอื ถนนขนาดเลก็และมคีวามเรว็ในการสญัจรไมม่ากนกั 

มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นต้น 3.) มีศรัทธาจากชุมชนโดยรอบ 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบก็ได้ใช้เครื่องมือในการออกแบบวางผัง

สถาปัตยกรรมเพื่อเกื้อหนุนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 นอกจากนี้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนั้นผู้เขียน

ประยุกต์ใช้แนวคิดของโยนิโสมนสิการและกัลยาณมิตร เพื่อถอด

ความรู้ที่มองไม่เห็น (Tacit Knowledge) ในตัวปุคคลสัปปายะทั้ง 

2 และพฒันาใหเ้ปน็รปูธรรม จนนำามาสูต่วัแปรตามในการออกแบบ

คอื แบบรา่งขัน้สดุทา้ยของวดัปา่วมิตุตยาลยัทีเ่อือ้ตอ่ความสปัปายะ

คุณลักษณะของอาวาสสัปปายะ
 จากปฏิบัติการออกแบบทั้งหมดข้างต้น รวมถึงการ

ทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณ์ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

จำานวน 7 ท่าน ผู้เขียนได้พบว่าความเป็นอาวาสสัปปายะนั้นมี

คุณลักษณะอยู่ 4 ประการได้แก่

	 ลักษณะที่สอดคล้องกับธรรมชาติ	

 1. ในธรรมชาติมีความวิเวกที่ทำาให้จิตใจของผู้คน

มีความสงบ เมื่อจิตสงบจิตจึงเป็นกุศลได้ง่าย นอกจากนี้ทาง

วทิยาศาสตรย์งัระบวุา่ธรรมชาตมิคีลืน่อลัฟาซึง่เปน็คลืน่ตำา่ทีไ่มเ่กดิ

ขึ้นในสภาพแวดล้อมในเมือง  คลื่นอัลฟ่านี้ มีความถี่ 8-13 เฮิร์ตซ์ 

(Hertz) คลื่นนี้เป็นคลื่นที่มีความสงบมากขึ้น และเป็นคลื่นที่มี

ความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์

มาก เพราะเปน็ชว่งทีเ่ราสามารถนำาขอ้มลูดดีเีขา้สูร่ะบบการเรยีนรู้

ความทรงจำาถาวร หรือเป็นการโปรแกรมสมองใหม่ได้ (ธิป ศรีสกุล

ไชยรัก, 2550)

 2.  ธรรมชาติเป็นสถานที่เอื้อให้เกิดการศึกษาและ

ปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา คือ ไตรลักษณ์ ได้แก่ 

ความทุกข์ ไม่เที่ยงและเป็นอนัตตา เช่น ใบไม้กิ่งไม้ที่เติบโต ผุพัง 

และรว่งหลน่ ทอ้งฟา้ทีแ่ปรเปลีย่นจากกลางวนัเปน็กลางคนื เปน็ตน้ 

เมื่อจิตซึมซับไตรลักษณ์จากธรรมชาติภายนอกอยู่เป็นนิจแล้วก็จะ

สามารถเขา้มาเรยีนรูธ้รรมชาตทิีเ่ปน็ไตรลกัษณข์องจติใจภายในได ้

เมือ่บอ่ยครัง้เขา้จติกจ็ะเกดิการปลอ่ยวางทำาใหก้เิลสจงึถกูประหาร

ไปอย่างถาวร 

	 ลักษณะที่ลักษณะที่สงบและวิเวก

 ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ในขา้งตน้วา่เมือ่ใดจติมคีวามสงบ เมือ่

นัน้จติจงึเปน็กศุลไดง้า่ย จงึเปน็คำาถามตอ่ไปวา่เหตใุดจงึเปน็เชน่นัน้ 

ครบูาอาจารยท์า่นอปุมาอปุไมยไวว้า่ “ธรรมชาตขิองจตินัน้เหมอืน

ลิง ไม่หยุดนิ่ง ซัดส่ายไปมาอยู่ตลอดเวลา เมื่อจิตซัดส่ายอยู่ตลอด
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เวลาจติกถ็กูซดัไปตามกระแสของอารมณท์ีเ่ขา้มากระทบทางทวาร

ทั้ง 6 จิตจึงไม่สามารถที่จะปรารภอารมณ์ที่จะเอื้อให้เกิดกุศลได้ 

แต่เมื่อใดที่จิตสงบลงจิตจึงจะสามารถปรารภอารมณ์ที่ก่อให้เกิด

กุศลได้ เช่น พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จนไปถึงรูปนามอันเป็น

ฐานของวิปัสสนาปัญญา ฯลฯ จิตจึงเป็นกุศลได้ง่ายกว่าการที่จิต

ฟุง้ซา่น”  อกีตวัอยา่งหนึง่ทีท่ำาใหเ้หน็ความสำาคญัของความสงบคอื 

ความสงบนั้นเป็นเหตุและปัจจัยที่ทำาให้เกิดปัญญา สามารถกล่าว

ตามลำาดับได้ดังนี้ คือ ความสงบนั้นแปรผันโดยตรงกับสภาวะของ

จติทีม่สีมาธ ิกลา่วคอื เมือ่จติสงบไมซ่ดัสา่ยไปตามอารมณภ์ายนอก

ที่เข้ามากระทบ จิตก็อยู่ในภาวะที่มีสมาธิ ในลำาดับต่อมาเมื่อจิตมี

สมาธ ิปญัญากส็ามารถเกดิขึน้ไดง้า่ยตามมา อนัเนือ่งมาจาก สมาธิ

เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา (ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์, 2546)

	 ลักษณะที่สมถะและมีเท่าที่จำาเป็น 

 เพราะสภาพแวดลอ้มทีม่อีงคป์ระกอบมากจนเกนิไป เชน่ 

มีการประดับประดาตกแต่ง หรูหรา จะทำาให้เกิดภาระในการดูแล

จนไม่สามารถภาวนาได้อย่างเต็มที่จึงเป็นภาระที่ทำาให้เกิดทุกข์ 

ยิ่งไปกว่านั้นหากมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมที่มี

ลักษณะที่สมถะมีเท่าที่จำาเป็นกับสภาวะจิตใจแล้ว จะเห็นได้ว่า

ความสมถะถือเป็นจุดที่เรียกว่า “ความพอดี” ที่จะก่อให้เกิดจิตที่

เป็นอโลภะกับจิตที่เป็นอโทสะกล่าวคือ หากมีมากจนเกินไป เช่น 

มีการตกแต่งประดับประดามากมาย จะส่งผลให้จิตมีความใคร่ 

(ราคะ) ความอยาก (โลภะ) ได้ง่าย แต่หากว่ามีน้อยจนเกินไปจน

ไมส่ะดวกตอ่การภาวนา จะสง่ผลใหจ้ติมคีวามขุน่เคอืง(ปฏฆิะ) หรอื

ความโกรธ (โทสะ) ไดง้า่ย แตถ่า้ตัง้อยูใ่นความพอดแีลว้จติทีเ่กดิขึน้

ก็จะเป็นจิตที่ไม่มีทั้งราคะ โลภะ ปฏิฆะและโทสะ ซึ่งเป็นจิตที่เป็น

กุศลอย่างหนึ่ง

	 ลักษณะที่แฝงนัยยะทางธรรม

 คือ มีวัตถุธรรมที่เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะควบคู่

ไปกับสอนการเจริญสมาธิวิปัสสนา ซึ่งเป็นสื่อที่เป็นรูปธรรมทำาให้

คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้หนังสือ เปรียบได้กับ

วิธีการที่พระพุทธองค์ใช้ในการสอน คือ การอุปมาอุปไมย เพื่อให้

ผู้ฟังได้เห็นภาพและเข้าใจในธรรมกถาได้ง่ายขึ้น (พุทธทาสภิกขุ, 

2526)

 แล้วลักษณะทั้ง 4 ประการนี้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม

อยา่งไร ผูเ้ขยีนใครจ่ะสรปุผา่นกรณศีกึษาทัง้ 2 แหง่ซึง่ไดแ้ก ่ 1.) วดั

ป่านานาชาติ และ 2.) สวนโมกขพลารามและสวนโมกข์นานาชาติ 

ดงัตารางที ่1 สรปุรปูธรรมของลกัษณะแหง่อาวาสสปัปายะในกรณี

ศึกษาวัดป่านานาชาติและสวนโมกขพลาราม

รูปธรรมของลักษณะแห่งอาวาสสัปปายะในกรณีศึกษาทั้ง	2

วัดป่านานาชาติ สวนโมกขพลารามและสวนโมกข์นานาชาติ

ลักษณะที่

สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ

1. สัดส่วนของธรรมชาติ 95%

2. ต้นไม้ใหญ่สูง 20-30 เมตร 

3. สัดส่วนอาคารไม่สูงเกินยอดไม้ 

4. อาคารกระจายตัวแทรกไปกับธรรมชาติ

5. ช่องเปิดที่นำาธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในตัวอาคาร

6. วัสดุธรรมชาติ

1. สัดส่วนของธรรมชาติ 90%

2. ต้นไม้ใหญ่สูง 20-30 เมตร

3. สัดส่วนอาคารสูงไม่เกินยอดไม้

4. ผนังเปิดโล่ง นำาธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร

ลักษณะที่สงบ	

สะอาด	สว่าง

1. การแบ่งพื้นที่ใช้งานให้เป็นสัดส่วน

2. มีป่าปลูกเป็นปราการธรรมชาติ

3. การเข้าถึงอย่างแยบคาย

1. การแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน

2. การเข้าถึงอย่างแยบคาย

ลักษณะที่สมถะ

มีเท่าที่จำาเป็น

	ไม่มีการประดับและตกแต่งใดๆ 1. วัสดุ คงทน บำารุงรักษาง่าย

2. ใช้พื้นที่อย่างยืดหยุ่น

3. รูปแบบอาคารที่เรียบง่าย 

4. ใช้พื้นที่ธรรมชาติให้มากที่สุด

ลักษณะที่แฝงนัย

ยะทางธรรม

	พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป ต้นไม้พูดได้ รูปถ่ายครูบา

อาจารย์ โครงกระดูก

	ภาพปรศินาธรรมและภาพหนิสลกัในโรงมหรสพทางวญิญาณ 

สระนาฬเิกร ์ธรรมวารนีาวา รปูปัน้พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร 

และโบสถ์ธรรมชาติ

ตารางที่ 1 รูปธรรมของลักษณะแห่งอาวะมีสัปปานะ
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ผลงานออกแบบวดัปา่วมิตุตยาลยัทีเ่อือ้ตอ่อาวาสสปัปายะ
 หลังจากที่ได้ถอดรหัสอาวาสสัปปายะที่วัดป่านานาชาติ

และสวนโมกข์ทั้งสองแห่งแล้ว ผู้เขียนได้นำาชุดความรู้ดังกล่าวมา

ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการมสีว่นรว่มในการออกแบบทัง้การตัง้เปน็

ประเดน็คำาถามและการกำาหนดเกณฑใ์นการเลอืกกรณศีกึษาในการ

แลกเปลี่ยนกับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นต้น ทำาให้เกิดการต่อย

อดและผสมผสานแนวคิดและรูปธรรมที่ตอบแนวคิดให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับทั้งตัวพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้

โครงการ และทีต่ัง้โครงการจนเกดิเปน็ความคดิรวบยอดทีเ่ปน็หวัใจ

สำาคัญของวัดป่าวิมุตตยาลัย ได้แก่ “หลอมรวมความเป็นวัดป่ากับ

วัดบ้านเข้าไว้ด้วยกัน 90% เป็นธรรมชาติ เป็นผืนป่า สิ่งปลูกสร้าง

น้อยที่สุด มีความเรียบง่าย ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ไม่ประมาท  

อ่อนน้อมถ่อมและกลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุด มีนัยยะทาง

ธรรม จุดหมายสูงสุดอยู่ที่วิมุตติหรือนิพพาน มีความงามแบบพระ 

มีความร่วมสมัย เป็นอุทยานทางธรรม เป็นวัดที่มีชีวิตชีวา รู้ร้อนรู้

หนาวกับสังคม และไม่ทิ้งรากของครูบาอาจารย์” และนำาไปสู่การ

กำาหนดแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่ออาวาสสัป

ปายะที่วัดป่าวิมุตตยาลัยได้ 3 ประการ คือ    

 1.) เป็นอาวาสที่เอื้อต่อการตื่นรู้  ด้วยการสร้าง

  1.1.)  อาวาสที่นำาพลังธรรมชาติมาเสริมสร้างการ

ตื่นรู้ของคน  

  1.2.)  อาวาสที่สงบ สะอาด สว่าง  

  1.3.)  อาวาสที่สมถะและมีเท่าที่จำาเป็น 

 2.) เป็นอาวาสที่บูรณาการความรู้ทางโลกกับความตื่น

ทางธรรมและรวมเอาความเป็นวัดบ้านเข้ากับวัดป่าเข้าไว้ด้วยกัน 

 3.)  เปน็อาวาสทีม่กีารจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืโดย

มรีปูธรรมทีต่อบแนวคดิในการออกแบบ ดงัตารางที ่2 สรปุแนวคดิ

และวธิกีารตอบแนวคดิในการออกแบบวดัปา่วมิตุตยาลยัใหเ้อือ้ตอ่

ความสัปปายะ

แนวคิดและวิธีตอบแนวคิด รูปธรรมของวิธีการตอบแนวคิด

1.)	เป็นอาวาสที่เอื้อต่อการตื่นรู้		

1.1)	 อาวาสที่นำาพลังธรรมชาติมาเสริมสร้างการตื่นรู้ของคน		

- มีธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก(landscape dominate architecture) 

97 % ของพี้นที่ทั้งหมด

- มธีรรมชาตทิีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่ปา่แบบหนาแนน่ สวนปา่  ทะเลสาบ อทุยาน

ธรรม คลอง เป็นต้น เกิดเป็นระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อการเรียนรู้ธรรม

- มกีารจดัการธรรมชาตใิหเ้กดิความรม่รืน่และรืน่รมยด์ว้ยการสรา้งธรรมชาตทิี่

มีการจัดการขึ้นมาใหม่(man-made nature) ได้แก่ ต้นไม้ใหญ่ที่เหมาะกับ

สภาพพื้นที่ เช่น จามจุรี มะฮอกกานี เป็นต้น
ทัศนียภาพภาพรวมของโครงการที่มีธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก

(landscape dominate architecture)

ความหลากหลายของธรรมชาติทั้งทะเลสาบ สวนป่า คลอง เป็นต้น

ผังบริเวณแสดงการกระจายตัวของอาคารไปในธรรมชาติ

ตารางที่ 2 แนวคิดและรูปธรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม
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- อาคารต่างๆแสดงคุณลักษณะของความอ่อนน้อมถ่อมตนและกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ โดย มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ซึ่งจะมีความสูงไม่เกินยอดไม้และมี

ลกัษณะกระจายตวัไปตามผนืปา่และผนืนำา้ โดยมทีัง้หมด 9 เสนาสนะ อาคาร

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร

- ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติหรือแสดงสัจจะของวัสดุ ได้แก่ ไม้ที่มาจากการ

หมุนเวียน ปูนเปลือย เป็นต้น

- มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตะวันออกเขตร้อนชื้น เช่น มีชายคายื่น

ยาวคุ้มแดดคุ้มฝน มีความโปร่งโล่ง ระบายความร้อนได้ดี  เป็นต้น 

- อาคารมกีารเชือ่มโยงและสมัพนัธก์บัภมูทิศันโ์ดยรอบ โดยวางตำาแหนง่อาคาร

ใหไ้ดม้มุมองทีร่ืน่รมยท์ีม่ทีัง้ทะลสาบ คลอง ปา่แบบหนาแนน่และปา่แบบสวน 

รวมถงึเปดิชอ่งเปดิเพือ่นำาธรรมชาตภิายนอกเขา้มาสูภ่ายในใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

ทำาได้ 

- อาคารสำาคญัเปน็จดุหมายตาทีก่ลมกลนืกบัธรรมชาต ิไดแ้ก ่พระอโุบสถลอย

อยู่บนทะเลสาบ ซึ่งมีนำ้าต้นไม้และท้องฟ้าเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมซึ่งกัน

และกัน

1.2.)	อาวาสที่สงบ	สะอาด	สว่าง

- สร้างปราการธรรมชาติขึ้นเพื่อให้พื้นที่ภายในวัดเกิดความสงบ วิเวก ได้แก่ 

สร้างกำาแพงต้นไม้ไม่น้อยกว่า 10 เมตรโดยรอบพื้นที่ และปลูกป่าแบบหนา

แน่นที่ด้านหน้าของวัดเป็นระยะทางลึกจากถนนเข้ามา 200 เมตร 

- จัดวางลำาดับพื้นที่การใช้งานให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดทำาให้เกิดบรรยากาศ

ของความสงบสูงสุด  โดยลำาดับพื้นที่จากความสงบน้อยให้อยู่ด้านหน้าของ

ที่ดินและความสงบมากให้อยู่ทางด้านหลังของที่ดิน

- จำากัดรถยนต์ให้อยู่เฉพาะส่วนหน้าของวัด ยกเว้นรถสำาหรับบริการและรถที่

ใช้ในยามฉุกเฉิน

- จัดลำาดับการเข้าถึงโดยให้เดินผ่านความร่มรื่นของอุโมงค์ต้นไม้และป่าแบบ

หนาแน่นเป็นทางเข้าหลัก

- ใช้วิธีการวางผังแบบมีแกน มุ่งตรงไปยังพระอุโบสถซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัด 

เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความเป็นศาสนสถาน นำาไปสู่ความสงบ สำารวม 

ทัศนียภาพพระอุโบสถ(ซ้าย)และวิปัสสนาคาร(ขวา) : ตัวอย่างอาคารที่กระจายตัวไป
ตามผืนป่าและผืนนำ้า มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้นและไม่เกินยอดไม้

พระอุโบสถ : อาคารที่ใช้ไม้และปูนเปลือยเป็นวัสดุหลัก มีลักษณะและเป็น
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตะวันออกเขตร้อนชื้น เช่น มีชายคายื่นยาวคุ้มแดดคุ้มฝน 

มีความโปร่งโล่ง

ทัศนียภาพภายในอาคารที่เจาะช่องเปิดเสมือนเป็นกรอบให้ธรรมชาติ

ทัศนียภาพพระอุโบสถ จุดหมายตาที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

ทัศนียภาพทางเดินปรับอารมณ์ซึ่งเป็นการเข้าถึงโดยให้เดินผ่านความร่มรื่นของ
อุโมงค์ต้นไม้และป่าแบบหนาแน่น

ผังบริเวณแสดงวิธีการออกแบบให้เกิดความสงบ สะอาด สว่าง

ตารางที่ 2 แนวคิดและรูปธรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม (ต่อ)
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1.3.)	อาวาสที่สมถะและมีเท่าที่จำาเป็น	

- ไม่มีองค์ประกอบที่ประดับตกแต่งเกินจำาเป็น

- มีความเรียบง่ายและงดงามด้วยสัดส่วนและเนื้อแท้ของวัสดุ

- มีความประหยัดและมีเท่าที่จำาเป็นทั้งในแง่ของโครงสร้างและวัสดุ

ทัศนียภาพเรือนแขกแก้ว(ซ้ายบน) หอไตรในวิหารแห่งวรรณกรรม(ขวาบน): 

ตัวอย่างอาคารที่ไม่มีเครื่องเครา เครื่องประดับตกแต่งที่เกินจำาเป็น 

มีความเรียบง่ายและงดงามด้วยสัดส่วนและเนื้อแท้ของวัสดุ

และมีความประหยัดและมีเท่าที่จำาเป็นทั้งในแง่ของโครงสร้างและวัสดุ

2.)	เป็นอาวาสที่บูรณาการความรู้ทางโลกกับความตื่นทางธรรมและรวมเอาความเป็นวัดบ้านเข้ากับวัดป่าเข้าไว้ด้วยกัน

2.1.)	มีการแฝงนัยยะทางธรรมในทุกๆส่วนของวัดโดยบูรณาการให้สมสมัยกับ

ปัจจุบันโดยการต่อยอดภูมิปัญญาโบราณ	

- พระอุโบสถลอยอยู่บนธรรมธารา หมายถึง การรู้แจ้งที่ข้ามแล้วซึ่งโอฆะของ

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

- ลำาดับการเรียนรู้จากการคิดเชิงเหตุผล สู่การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 

พืน้ทีแ่หง่ความรูส้ว่นหนา้ เปน็พืน้ทีส่ำาหรบัการเรยีนรูด้ว้ยการคดิ เชงิเหตผุลที่

เหมาะกบัคนเมอืงกอ่นจะเขา้สูส่ว่นพืน้ทีแ่หง่การตืน่รูด้า้นหลงั เปน็พืน้ทีแ่หง่

การเรยีนรูด้ว้ยใจอยา่งใครค่รวญเปน็การแทนความหมายของการเชือ่มสมอง

กับหัวใจเข้าไว้ด้วยกัน

- ลานแหง่การเปลีย่นผา่น ลานทีเ่ปดิโอกาสใหผู้ค้นไดช้ำาระมอืดว้ยสายนำา้ทีไ่หล

ผ่านกำาแพงสูงอันแฝงนัยยะถึงการชำาระความบริสุทธิ์ทั้งภายนอก (ร่างกาย)

และภายใน(จิตใจ)ก่อนที่จะเข้าไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใน

- ลานโพธิ์และลานไทร ซึ่งเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติยามตรัสรู้ ที่มีนัยยะถึง 

ปัญญา

- ลานสาละ ซึง่เปน็ตน้ไมย้ามประสตูขิองพระพทุธองค ์ถกูวางไวบ้รเิวณทางเขา้ 

มีนัยยะถึงการเริ่มต้นเข้าสู่สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ 

- รปูปัน้พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรหมายถงึการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเชงิรกุข

องสถาบันวิมุตตยาลัย

- พฤกษาธรรม ต้นไม้พูดได้ที่บอกกล่าวถึงธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบา

อาจารย์

- สระธรรมปทุม ดอกบัวบานที่ลอยพ้นนำ้าตามคติธรรมของบัว 4 เหล่า 

- หอไตรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและศรัทธาในพระพุทธศาสนาจาก

บรรพบุรุษชาวไทย  

2.2.)	ออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้งานหลักซึ่งเป็นกลุ่มคนในเมือง

- กำาหนดให้มีพื้นที่ป่าออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ป่าแบบหนาแน่น ซึ่งทำาหน้าที่ให้

พลังธรรมชาติแก่ผู้ที่มาเยือนด้วยเสียงจิ้งหรีด เรไร ต้นไม้ใหญ่ และป่าแบบ

สวน ทีจ่ะสรา้งความรูส้กึทีไ่มแ่ปลกแยกกบัคนในเมอืงซึง่จะมลีกัษณะเหมอืน

เป็นสวนสาธารณะทางจิตวิญญาณผสมผสานรวมกัน

- การมพีืน้ทีร่องรบัสือ่สมยัใหม ่เชน่ หอ้งฉายวดิทีศัน ์พืน้ทีจ่ดังานแสดงสือ่และ

เสียง เป็นต้น

รูปตัดลานแห่งการเปลี่ยนผ่าน (ภาพบน)และลานสาละ (ภาพล่าง)

ทัศนียภาพลานพระโพธิ์สัตว์หน้าสถาบันและมูลนิธิวิมุตตยาลัย

หอไตรกลางนำ้าในวิหารแห่งวรรณกรรม(ล่าง)หอไตรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา

และศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากบรรพบุรุษชาวไทย

ทัศนียภาพป่าแบบหนาแน่น (ซ้าย) และสวนป่า (ขวา)

ตารางที่ 2 แนวคิดและรูปธรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม (ต่อ)
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3.)	เป็นอาวาสที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1)	พัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับบริบทของที่ตั้งโครงการ	และหมุนเวียนในการใช้

ทรัพยากร	โดย

- สร้างทะเลสาบขนาดใหญ่ภายในที่ดินเพื่อรองรับนำ้าในฤดูนำ้าหลากให้เหมาะ

สมกบัธรรมชาตขิองพืน้ทีท่ีเ่ปน็ทีชุ่ม่นำา้ โดยใชด้นิทีข่ดุไดจ้ากทะเลสาบมาปรบั

ระดับดินและถมร่องสวนเดิมเพื่อลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกประหยัด

คา่ใชจ้า่ย และใชน้ำา้จากทะเลสาบเปน็แหลง่นำา้อปุโภคบางอยา่งเชน่ นำา้รดนำา้

ต้นไม้ เป็นต้น  

- สร้างเขื่อนคันดินโดยรอบเพื่อป้องกันนำ้าหลากจากภายนอกพื้นที่ และสร้าง

ระบบการหมุนเวียนนำ้าภายในวัดเพื่อไม่ให้นำ้าภายในเน่าเสีย โดยมีประตูนำ้า

ทีส่ามารถควบคมุนำา้เขา้และออกจากคลองรงัสติ 14 และคลองดา้นทศิตะวนั

ตกของที่ดิน

- ลดสภาพความเปน็กรดของดนิดว้ยดนิมาลยห์รอืใชห้นิเกลด็ขนาดเลก็โรยทัว่

พื้นที่

- ปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มนำ้า เช่น จามจุรี มะฮอกกานี 

ฯลฯ เพื่อทดแทนต้นไผ่ตงเดิมที่ล้มระเกะระกะและไม่ได้รับการดูแล  
สร้างทะเลสาบขนาดใหญ่ภายในที่ดิน (บน) 

เพื่อรองรับนำ้าในฤดูนำ้าหลากให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มนำ้า

และต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มนำ้า(ล่าง) เช่น จามจุรี มะฮอกกานี 

เพื่อทดแทนต้นไผ่ตงเดิมที่ล้มระเกะระกะและไม่ได้รับการดูแล

ผังบริเวณแสดงระบบการหมุนเวียนนำ้าและเขื่อนคันดินโดยรอบวัด

3.2.)	นำาเทคโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน	 เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและลด

การใชพ้ลงังานไฟฟา้จากภาครฐั	ไดแ้ก	่โซลา่รเ์ซลล์	เครือ่งทำานำา้อุน่พลงัแสง

อาทิตย์	ปั๊มนำ้าพลังลม

ตารางที่ 2 แนวคิดและรูปธรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรม (ต่อ)
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สรุปผล
 จากการปฏิบัติการทั้งหมด นอกจากจะได้แบบวัดป่า 

วิมุตตยาลัยที่เอื้อต่อความสัปปายะแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่าอาวาสสัป

ปายะในกระบวนการออกแบบสถาปตัยกรรมนัน้มลีกัษณะทีส่ำาคญั 

4 ประการ คือ  

 1.) มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับปุคคลสัปปายะและ

โคจรสัปปายะ คือ ผู้นำาทางจิตวิญญาณและที่ตั้งโครงการ กล่าว

คือ หากอาวาสนั้นมีลักษณะที่เอื้ออำานวยต่อปฏิปทาการสอนของ

ผู้นำาทางจิตวิญญาณแล้ว อาวาสนั้นย่อมเอื้อให้เกิดความสัปปายะ

ได้ง่าย หรือหากอาวาสนั้นได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับที่ตั้ง

โครงการและส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วความเป็นอาวาสสัปปายะ

นัน้กย็อ่มเกดิขึน้ไดง้า่ยเชน่กนั เพราะอาวาสหรอืสถาปตัยกรรมนัน้

จะมีพลังเกื้อหนุนต่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณของผู้ใช้งานได้จริง 

 2.) เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของสถาปนิก 

ผู้ออกแบบ ตราบเท่าที่อาวาสสัปปายะนั้นเชื่อมโยงกับปุคคลสัป

ปายะและโคจรสัปปายะแล้ว สถาปนิกจึงจำาเป็นต้องเข้าใจในตัว 

ผู้นำาทางจิตวิญญาณ ผู้ใช้โครงการ และที่ตั้งโครงการอย่างถ่องแท้

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจนกระทั่งสถาปนิกสามารถ

แปลความหมายเชิงนามธรรมที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ให้เป็น

รูปธรรมของสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องโดยผ่านสู่กระบวนการ

ออกแบบทั้งการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ตั้งโครงการ โปรแกรมการ

ใช้งาน การสร้างทางเลือก และการพัฒนาแบบ  

 3.) มีข้อค้นพบที่พ้องกับกรณีศึกษาอื่นๆ อาจกล่าวได้

วา่เปน็ลกัษณะสาธารณะของอาวาสสปัปายะทีอ่าจจะนำาไปกำาหนด

เกณฑ์เบื้องต้นในการออกแบบอาวาสสัปปายะได้ คือ  คือ 3.1) 

ความเป็นธรรมชาติ 3.2.) ความสงบ สะอาด สว่าง 3.3.) ความงาม

อย่างพระ 3.4.) การแฝงนัยยะทางธรรม 

 4.)  มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวหรือมีอัตตลักษณ์ตาม

ปฏิปทาของผู้นำาทางจิตวิญญาณ กลุ่มสังฆะ และที่ตั้งโครงการทั้ง

ในแนวคิดและวิธีการตอบแนวคิดในการออกแบบ 

ข้อเสนอแนะ
 สำาหรับบริบทของวัดป่าวิมุตตยาลัย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า

ควรจะมีการวิจัยประเมินความเป็นอาวาสสัปปายะเมื่ออาคารได้

รับการสร้างเสร็จสมบูรณ์และมีการใช้งานจริงโดยผู้ใช้โครงการใน

อนาคตว่าสามารถเป็นเหตุปัจจัยจากภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา

จิตใจของมนุษย์ได้จริงหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ในประเด็นของ

ความสัปปายะนั้นควรจะมีการวิจัยซำ้าๆกันในหลายๆบริบทที่มี

ตัวแปรต้นทั้ง 4 อันได้แก่ ปุคคลสัปปายะ คือ ผู้นำาทางจิตวิญญาณ 

สังฆะ สถาปนิกผู้ออกแบบ และโคจรสัปปายะ คือ ที่ตั้งโครงการ 

แตกต่างกัน โดยการแก้ไขข้อจำากัดและพัฒนาจุดเด่นจากงานวิจัย

ชิ้นนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง

อนัจะนำาไปสูก่ารสรา้งชดุความรูแ้ละทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความสปั

ปายะในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมต่อไป

 นอกเหนือประโยชน์ตนที่เกิดขึ้นกับทั้งผู้วิจัยและผู้ถูก

วิจัยโดยตรงแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการชิ้นต่อๆมา โดยอาจเป็น

หนึ่งในตัวอย่างทั้งในเรื่องการกำาหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

วิธีดำาเนินการวิจัย การดำาเนินงาน กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้

เพื่อนำาไปสู่ผลงานการออกแบบ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นประโยชน์ต่อ

วงการสถาปนิกในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อให้

เกดิการพฒันาจติวญิญาณของมนษุยท์ัง้ในแงก่ระบวนการออกแบบ

อยา่งมสีว่นรว่มของผูใ้ชโ้ครงการและผลงานการออกแบบทีม่าจาก

การพัฒนาแนวคิดและวิธีตอบแนวคิดในการออกแบบที่ได้กล่าว

ไปแล้วในบทที่ผ่านๆมา ซึ่งผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าจะทำาให้งาน

สถาปัตยกรรมได้ทำาหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ในการเป็นเหตุ

ปัจจัยในการแก้ไขวิกฤติโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปเป็นประโยชน์ต่อ

ไปในอนาคต
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