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 The study of palm-leaf scripture is designed for learning characteristics 
and important natural forms such as palm-leaf scripture physical, making process, art 
style of scripture and hiding meaning about consciousness. These paraphrase an 
important content for the way of life. From this learning, Buddha's teaching reminds 
the truth that people should be aware of their life. At the present time, urban life is 
considered as a busy life. Applying awareness and consciousness will lead to the real 
happiness of everyday life.  
 This study uses data from survey questionnaires, which includes 400 
working-age persons. Interviewing and observing of 5 meditation specialists is also 
adopted. Furthermore, qualitative data analysis and content analysis are used to 
delineate the outcome.  
 This consequence will be use as a concept design. In conclusion, the 
result from studying is "the sequence of unchanging truth" and is developed to the 
main design of Dhamma space. All details such as planning, material, space and light 
are intended to show the truth of study. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 คนไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติมานาน จึงทําใหพระพุทธศาสนามีความ
เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูในสังคมไทยตลอดจนความเจริญทางวัฒนธรรมและจิตใจที่มาจากการ
อบรมปลูกฝง ซึ่งเห็นไดจากสถาปตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรม 
(มนูญ คันธประภา, 2553; ฐิติรัตน รักษใจตรง, 2548) แมวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งเปนชาติที่ชอบความ
สนุกสนานแตในการประกอบพิธีกรรมต้ังแตเกิดจนตายมีความเช่ือมโยงทางพุทธศาสนา เน่ืองจากเมื่อ
ปฏิบัติแลวเกิดความสบายใจวาไดกระทําสิ่งที่ดีงาม ตามความหมายในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ประมวลศัพท (2527) พระพุทธศาสนา หมายถึง คําสั่งสอนของพระพุทธเจา โดยมีพระสงฆผูสืบทอด
นําคําสั่งสอนมาเผยแผแกพุทธศาสนิกชนดวยการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อใหพุทธศาสนิกชนนําไป
ปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิต ดวยเหตุที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดรับการถายทอด
สืบตอมาโดยพระสงฆ ในหลักสูตรวิชาศาสนาพิธี สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาทุกช้ัน (องคการ
ศึกษา, 2556) มีขอความตอนหน่ึงไดกลาวแสดงหลักการและธรรมเนียมยกยองการแสดงพระธรรม
เทศนาอยางเห็นเปนรูปธรรมมาจนปจจุบันน้ีวา 

 
 ศิษยผูตดิตามจะตองแบกคัมภีรพาดบาซาย ประคองคัมภีรดานลางดวยมือซายอยางทาแบกอาวุธ 
 ของทหารท่ัวไป มือขวาถือพัดตัง้ทาบกับตัวหอยมือลงเดินนําหนาพระเขาสูบริเวณพิธี ธรรมเนียม 
 น้ีถือกันวาการยกยองพระธรรมใหอยูหนาพระสงฆน้ันเองฝายเจาภาพตองคอยตอนรับ ถายังไม 
 ถึงเวลาเทศนก็ใหวางคัมภีรไวในท่ีท่ีสมควรกอนหรือจะนําขึ้นวางบนธรรมาสนเลยก็ได ถาวางท่ี 
 อ่ืนกอนตองนําคัมภีรขึ้นวางบนธรรมาสนเม่ือถงึเวลาเทศนกอนพระขึ้นธรรมาสนและวางขางขวา 
 ของพระผูเทศน (องคการศึกษา, 2556) 

 

 โดยการถือคัมภีรใบลานน้ันเปนปริศนาธรรมเพื่อเปนเครื่องเตือนสติวา พระสงฆกําลัง
แสดงพระพุทธศาสนาหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา (ทองยอย แสงสินชัย, 2555) เมื่อเน้ือความใน
คัมภีรใบลานสงผลตอความเช่ือ ความคิดและพฤติกรรมของคนไทย และกลายเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของสังคมไทยมาจนถึงปจจุบัน (กองแกว วีระประจักษ, 2545) การศึกษาแกนแทของ
พระพุทธศาสนาจึงเปนหนาที่ของพุทธศาสนิกชนซึ่งหากคนรุนใหมนําแกนแทของพระธรรมออกมาใช 
ยอมเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตโดยแทจริง (สถาบันการแพทยแผนไทย, 2540) 
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คัมภีรใบลาน หรือหนังสือซึ่งเกิดจากการบันทึกบนใบของตนลาน แลวเจาะรูรอยหูดวยสาย
สนองมัดรวมเปนผูก มีเน้ือเรื่องที่จารสวนใหญเปนพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา อาทิ 
พระไตรปฎก ดวยเหตุที่พระธรรมเปนสิ่งสําคัญสูงสุดของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจารบนใบลานจึงทํา
ใหคัมภีรใบลานเปนสิ่งสําคัญที่ตองเก็บรักษาไวอยางดีในที่อันควร และตองทะนุถนอมเปนพิเศษดุจ
เดียวกับพระพุทธรูป (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2555) แตเน่ืองจากสภาพสังคมปจจุบันเกิด
การแขงขันสรางความฟุงเฟอในชีวิตความเปนอยู ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก
ดานของสังคมโลก การนําเทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคน ทําใหความเจริญ
ทางวัตถุล้ําหนากวาความเจริญทางจิตใจอยางมาก ซึ่งกอใหเกิดชองวางระหวางความเจริญทางวัตถุ
และทางจิตใจ (สุภกิจ นามวา, 2555) แมแตสถาบันศาสนายังตกอยูใตกระแสวัตถุนิยม ทําใหวัด
กลายเปนพื้นที่ทางพิธีกรรม เปนตลาดขายวัตถุสัญลักษณ คัมภีรใบลานถูกแปรสภาพเปนฝุนผงเพื่อ
นําไปปลุกเสกเปนของขลัง สิ่งศักด์ิสิทธ์ิผสมในพระพิมพเครื่องราง ดวยเหตุน้ีเองสาระแกนธรรมและ
คัมภีรใบลานจึงถูกเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคเดิมอยางสิ้นเชิง 
 จากสภาวะการดําเนินชีวิตของคนสวนใหญในสังคมปจจุบันที่กําลังหลงไปกับกระแสวัตถุ
นิยมที่เขาใจวาการมีขาวของเงินทองเทียบเทาหรือมากกวาคนอื่นคือความสุข แสวงหาเงินจนเกิด
ความเครียดความวิตกกังวลสะสม พื้นฐานความแข็งแรงทางสุขภาพจิตลดลง เน่ืองจากการมีชีวิต
จํากัดอยูในหองทํางาน และเต็มไปดวยความเรงรีบไมมีเวลาดูแลสุขภาพกาย ไมมีกิจกรรมในชุมชน
เพื่อผอนคลายปญหาชีวิต สงผลใหความสามารถในการรับมือกับปญหาตางๆลดลง จนเกิด
ความเครียดอันนําไปสูสาเหตุของความเจ็บปวยทั้งทางกายและทางจิตใจ (มงคล การุณงามพรรณและ
คณะ, 2555; ไกรสิทธ์ิ นฤขัตพิชัย, 2556; วัลลภ ปยะมโนธรรม, 2556) 
 ทางเลือกหน่ึงที่นับวันจะมีบทบาทและความสําคัญมากข้ึน คือการนอมนําคําสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา  มาเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน เลือกหาสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ
ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน น่ังสมาธิ สวดมนต การปรับอารมณ ความคิดและ
พฤติกรรมรูปแบบการดํารงชีวิต เพื่อชวยใหจิตใจเกิดความเขมแข็งสามารถเขาใจและยอมรับความ
จริงที่เกิดข้ึน (อนันต ไชยกุลวัฒนา, 2548; ศูนยสื่อสารสังคม, 2556)  สอดคลองกับงานวิจัยใน
ชวงเวลาประมาณ 30 ปที่ผานมา สนับสนุนวาผูคนจํานวนมากไดหันมาสนใจภูมิปญญาทางพุทธ
ศาสนา (กรมสุขภาพจิต, 2556) และไดนําวิธีเจริญสติ (Mindfulness Meditation) หรือวิปสสนา
กรรมฐาน (Vipassana Meditation) มาใชในการแกปญหาความทุกขความเจ็บปวย อันเกิดข้ึนจาก
สุขภาพกายและลดความเครียดทางสุขภาพจิต (Mindfulness-Based Stress Reduction หรือ 
MBSR) โดยปรับใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตไมยึดติดรูปแบบทางศาสนาและไมทําใหเปนเรื่องที่ลี้ลับ 
(เพทาย เย็นจิตโสมนัส, 2556) 
 สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ (2549) ไดรวบรวม
คําพอสอน อันเปนประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสุขในการดําเนินชีวิต มี
ขอความองคหน่ึงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารใหมสวน
อัมพร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2520 แสดงวา  
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 การบังคบัตนเองน้ันเกิดขึ้นไดจากความรูสึก ระลึกไดวาอะไรเปนอะไร หรือเรียกสั้นๆวาสติ...
 ความมีสติน้ัน จะชวยใหสามารถศึกษาทุกสิง่ทุกอยางไดอยางละเอียดประณีต...เม่ือจะทําการ
 งานใด ๆ ท่ีสาํคญั ควรอยางยิ่งท่ีจะหยดุคดิสักหนอยกอนทุกคร้ังแลวทานจะไมตองประสบกับ
 ความผดิหวัง และผิดพลาดในชีวิต (สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสดศรี-
 สฤษดิ์วงศ, 2549) 
  

 และพระราชดํารสัเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อเตือนสติแกปวงชนชาวไทย หลังจาก
เหตุการณอุทกภัยครัง้ใหญที่เกิดข้ึนขอความองคหน่ึงวา 
 
    วิถีชีวิตของคนเราน้ันจะตองมีทุกขมีภัย มีอุปสรรคผานเขามาเนือง ๆ ไมมีผูใดจะอยูเปนปรกต ิ  
 สุขอยางเดียวได ทุกคนจึงตองเตรียมกาย เตรียมใจและเตรียมการไวใหพรอมเสมอ เพ่ือเผชิญ  
 และปองกัน แกไขความไมปรกติเดือดรอนตาง ๆ ดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลัก  
 วิชาและดวยสามัคคีธรรม ขอใหประชาชนชาวไทยไดตัง้ตนอยูในความไมประมาท โดยมีสติรูตัว  
 และปญญา รูคิดกํากับอยูตลอดเวลา (สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสดศรี- 
 สฤษดิ์วงศ, 2549) 
  

 ซึ่งเห็นไดวาพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
หลายครั้งแทรกคําสอนมุงเนนใหมีสติ "รูตัวเอง" คือรูกาย รูใจ หรือรูความรูสึกนึกคิดของตัวเอง อยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งผลของการรูตัวเองน้ัน สามารถกํากับใหปฏิบัติตนถูกตองได ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางปญญา 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของ
คัมภีรใบลานซึ่งเปนสัญลักษณเตือนใหเกิดสติ เพื่อระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา และแนวทางการแกปญหาความเครียด ความเจ็บปวยทางกายและทางจิตใจของคนในยุคปจจุบัน
โดยการนําหลักคําสอนเรื่องสติมาใชในการดําเนินชีวิต เพราะการเจริญสติทําใหผูปฏิบัติเกิดความ
เขาใจสัจธรรม เกิดศรัทธาความเช่ืออยางมั่นคงวา วิถีทางแหงพุทธธรรมคือวิถีทางแหงชีวิต การ
ดํารงชีวิตอยางมีสติทุกขณะยอมสงผลตอชีวิตที่เปยมสุขและเบิกบานอยางแทจริง การมีสติระลกึตัวอยู
เสมอในการรับรูสิ่งตางๆ ชวยใหการดําเนินชีวิตของคนงายและมีความสุขมากข้ึน เพราะไมตองอาศัย
วัตถุภายนอกสุขภาพจิตที่ดีมาจากการที่รางกายสงบและผอนคลายไมเครงเครียดสามารถควบคุม
อารมณไดดีสงผลใหสุขภาพกายดีตาม เมื่อปราศจากความเครงเครียดที่เกิดสะสมจากปญหาในการ
ทํางาน ในทางตรงกันขามการทํางานอยางมีสติทําใหสามารถรับรูงานที่ละเอียดไดดีข้ึนไมผิดพลาด
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําใหผูที่มีสติ เขาใจกฎธรรมชาติ รูเทาทันความจริงของสิ่งทั้งปวง เปน
หนทางแหงความเจริญ ผูไดรับผลของการปฏิบัติจริงเปนที่ยืนยันและพิสูจนได นับเปนธรรมะสําคัญ
ประการหน่ึงในการสืบทอดพระพุทธศาสนา (พระทรัพยชู มหาวีโร (บุญพิฬา), 2553) 
 จากการวิเคราะหสภาวะสังคมและศึกษาวิถีแหงพุทธธรรมขางตนน้ี ผูวิจัยมีความมุง
หมายจะนําเสนอการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน“สถานลานธรรม” โดยนําองคความรูที่ไดจาก
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การศึกษาคัมภีรใบลาน ในดานลักษณะและนัยสําคัญเปนแนวความคิดหลักในการออกแบบและจัด
ลักษณะสภาพแวดลอมภายในใหครอบคลุมทัศนียภาพ บรรยากาศ พื้นที่ใชสอยรวมถึงกิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองการดําเนินชีวิตสําหรับชุมชนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมือง ซึ่งเผชิญปญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดวยความมีสติ ใหลดและผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหผูใชพื้นที่น้ีสามารถนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการเจริญสติ เปน
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระลึกตัวอยูเสมอในขณะทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน อันเปน
หนทางหน่ึงที่จะสงผลใหคนไทยในยุคปจจุบันพบทางแหงความสุขที่แทจริง เขาใจและรูเทาทันความ
จริงของสิ่งทั้งปวงที่เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไปและพรอมรับมือกับปญหาน้ันดวยสติปญญา 
 
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 ศึกษาลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลาน 
2.2 ศึกษากิจกรรมการเจริญสติ  
2.3 เพื่อสังเคราะหองคความรูจากขอที่1 และขอที่2 สูการออกแบบสภาพแวดลอม

ภายในสถานลานธรรม  
 
3. สมมุติฐานของการศึกษา 

การนําองคความรูดานลักษณะและนัยสําคัญที่ไดจากการศึกษาคัมภีรใบลาน อันเปน
สัญลักษณที่เตือนใหเกิดสติระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา สามารถนํามาเปน
แนวความคิดหลักในการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน“สถานลานธรรม” ที่สงเสริมใหผูใชพื้นที่น้ีนํา
หลักการเจริญสติตามคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา มาเปนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระลึกตัวอยู
เสมอในขณะทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน อันเปนหนทางหน่ึงที่จะสงผลใหคนไทยในยุค
ปจจุบันพบทางแหงความสุขที่แทจริง เขาใจและรูเทาทันความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป
และพรอมรับมือกับปญหาดวยสติปญญา 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา  

ในการศึกษาคัมภีรใบลานสูการออกแบบสถานลานธรรมน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาดานเน้ือหาไวดังน้ี 

4.1 ตัวแปรอิสระ คือ ศึกษาลักษณะและนัยสําคัญคัมภีรใบลาน ในประเด็นดังน้ี 
4.1.1 นิยามและความหมาย 
4.1.2 ความเปนมาและความสําคัญของคัมภีรใบลาน 
4.1.3 ลักษณะทางกายภาพของคัมภีรใบลาน 
4.1.4 ข้ันตอนการทําคัมภีรใบลาน 
4.1.5 รูปแบบทางศิลปะของคัมภีรใบลาน 
4.1.6 คติและความเช่ือจากคัมภีรใบลาน 

4.2 ตัวแปรควบคุม ศึกษาในประเด็นดังน้ี 
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4.2.1 ความหมายของการเจริญสติ 
4.2.2 หลักการเจริญสติ 
4.2.3 กิจกรรมการเจริญสติ 
4.2.4 ประโยชนของการเจริญสติ 

 4.2.5 ทฤษฎีการออกแบบพุทธสถานและกรณีศึกษา 
 4.2.6 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนวัยทํางาน 
4.3 ตัวแปรตาม คือ การออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม  

 
5. ขั้นตอนของการศึกษา 

5.1 การกําหนดขอบเขตการศึกษาดานเน้ือหา คือ ศึกษาคัมภีรใบลาน ในเรื่องลักษณะ
และนัยสําคัญดานรูปธรรมและนามธรรมของคัมภีรใบลาน อันมีผลกอใหเกิดเปนเอกลักษณและ
ประโยชนใชสอยที่สําคัญของคัมภีรใบลาน และศึกษาการเจริญสติ ในดานหลักการ กิจกรรมและการ
ออกแบบพื้นที่สําหรับการเจริญสติ ซึ่งสงผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม 

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารจากหนังสือ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจาก
นิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และเอกสารอื่นๆ รวมทั้งจากอินเตอรเน็ตที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับ
คัมภีรใบลานในเรื่องลักษณะและนัยสําคัญดานรูปธรรมและนามธรรมของคัมภีรใบลาน และขอมูล
การเจริญสติ ในดานหลักการ กิจกรรมและการออกแบบพื้นที่สําหรับของการเจริญสติ 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณผูที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับคัมภีรใบลาน
และภูมิปญญาที่เกี่ยวของและการสังเกตจากคัมภีรใบลาน เพื่อทราบถึงปจจัยตางๆที่กอใหเกิดเปน
เอกลักษณและประโยชนใชสอยที่สําคัญ และสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการเจริญสติ โดยรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมและกิจกรรมการเจริญสติ 

5.4 การเก็บรวบรวมขอมูลการทําแบบสอบถามกลุมเปาหมาย คือ พุทธศาสนิกชนวัย
ทํางานอายุต้ังแต 25 ปแตไมเกิน 50 ป ภายในยานธุรกิจของจังหวัดกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 

5.5 ข้ันตอนการสํารวจพื้นที่เพื่อการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม 
5.6 ข้ันตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและศึกษา นํามา

พัฒนาเปนแนวคิดสูการแปรรูป 
5.7 ข้ันตอนการออกแบบ และนําเสนอผลงานเปนเอกสารรายงานการศึกษาและผังของ

อาคาร รูปดาน รูปตัดอาคาร ทัศนียภาพภายนอกและภายในอาคาร 
5.8 ข้ันตอนการสรุปผลการศึกษาและการเสนอแนะ 

 
6. เวลาท่ีใชในการศึกษา 12 เดือน 
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ตารางที่ 1 แสดงแผนงานและระยะข้ันตอนเวลาที่ใชในการวิจัย  

แผนงาน 
ชวงระยะขั้นตอนเวลา/เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การศึกษาขอมลูเอกสารจากตํารา             
การเกบ็รวบรวมขอมูลจากการสมัภาษณและ 
แบบสอบถาม 

            

 
สํารวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ             
วิเคราะหขอมูลจากการศึกษา             
พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ             
การแปรรปูสูการออกแบบ และนําเสนอผลงาน             
สรปุ อภิปรายผล และเสนอแนะ             
 
เริ่มงานวิจัยเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 
และเสนอเอกสารภายในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
 
7. วิธีการศึกษา 
 7.1 ศึกษาคนหาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจาก
นิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และเอกสารอื่นๆ รวมทั้งจากอินเตอรเน็ตที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับ
คัมภีรใบลาน ในเรื่องลักษณะและนัยสําคัญดานรูปธรรมและนามธรรมของคัมภีรใบลาน อันมีผล
กอใหเกิดเปนเอกลักษณและประโยชนใชสอยที่สําคัญของคัมภีรใบลาน และศึกษาการเจริญสติ ใน
ดานหลักการ กิจกรรมและการออกแบบสําหรับการเจริญสติ  
 7.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนหามาแยกแยะประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวของ 
 7.3 กําหนดประเด็นคําถามเพื่อสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ในขอบเขตการศึกษาคัมภีรใบลาน 
ดานลักษณะและนัยสําคัญ และการเจริญสติ ดานหลักการ กิจกรรม พฤติกรรมและการออกแบบพื้นที่
สําหรับการเจริญสติ 
 7.4 สรางแบบสอบถาม เพื่อทําการเก็บขอมูลในสถานที่จริง โดยประชากรกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด ดังน้ี 
  7.4.1 ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากรเปาหมายคือ พุทธศาสนิกชนวัยทํางาน 
อายุต้ังแต 25 ปแตไมเกิน 50 ป ภายในยานธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยกลุม
ตัวอยางไดจากการสุมประชากรเปาหมาย แบงเปน 2 กลุมโดยเลือกใชวิธีการสุม พิจารณาเลือกจาก  

 7.4.1.1 ประชากรวัยทํางานผูใชบริการสถานปฏิบัติธรรมและวัด ใน
กรุงเทพมหานคร ไดแก หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ, สวนปทุมวนานุรักษ, มูลนิธิบานอารีย, 
วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหารและเสถียรธรรมสถาน 

 7.4.1.2 ประชากรวัยทํางาน ภายในยานธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 
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 7.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 7.4.2.1 ชนิดของเครื่องมือ ใชแบบสอบถามในเรื่องรูปแบบพฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตในชวงเวลาหลังการทํางาน ขอมูลความสนใจและความตองการในเรื่องรูปแบบและ
กิจกรรมการเจริญสติ 

 7.4.2.2 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชประกอบไปดวยลักษณะคําถามที่ให
เลือกตอบ และคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

7.4.3 การสรางเครื่องมือ 
 7.4.3.1 ศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษาจากขอมูลทางทุติยภูมิคือ หนังสือ

เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 
โดยการกําหนดกรอบเน้ือหาของการต้ังคําถามแบบสอบถาม 

 7.4.3.2 จัดทําแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมเน้ือหาและตอบวัตถุประสงคที่
ตองการ 

 7.4.3.3 ทดสอบแบบสอบถามกับกลุมประชากรเปาหมายวาสามารถสื่อ
ความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของการไดมาซึ่งขอมูลตามที่ตองการหรือไม เมื่อพบปญหาจึงเพื่อ
แกไข พัฒนาและปรับปรุงกอนนําไปใชจริง 

7.4.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูออกจัดเก็บขอมูล เมื่อไดขอมูลครบถวน  
จึงนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง 
  7.4.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช วิเคราะหขอมูลโดยเนนประเด็นสําคัญตาม
วัตถุประสงคการศึกษา คือขอมูลรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในชวงเวลาหลังการทํางานและ
ความสนใจ ความตองการในเรื่องของรูปแบบและกิจกรรมการเจริญสติ 
 7.5 การเรียบเรียงขอมูล จัดหมวดหมูและแบงเปนระบบตามความสําคัญของเน้ือหาที่
ทําการศึกษา เพื่อความชัดเจนในการแปรผลการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลของลักษณะและนัยสําคัญ
ของคัมภีรใบลานเปนรูปธรรมเพื่อนําไปพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบ 
 7.6 แปรผลการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลการเจริญสติ เพื่อนําไปพัฒนาในดานการ
ออกแบบ การจัดกิจกรรม การใชสอยพื้นที่ภายใน และสรางบรรยากาศใหความเหมาะสมของสถาน
ลานธรรม 
 7.7 นําเสนอผลงานการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม 
 7.8 อภิปรายและสรุปผลเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาน
ลานธรรม โดยนําลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลานมาใชพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ 

 
8. แหลงขอมูล 

8.1 หอสมุด หองสมุด 
8.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส 
8.3 จากสถานที่จริงและกรณีศึกษา 
8.4 จากบุคคลกลุมตัวอยางและผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ 
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9. อุปกรณท่ีใชในการคนควา 
9.1 คอมพิวเตอร 
9.2 กลองถายรูป  
9.3 อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ 
9.4 แบบสอบถาม 
9.5 แบบการสัมภาษณ 

 
10. คาใชจายท้ังหมดในการวิจัย (โดยประมาณ ) 

10.1  คาเดินทางสําหรับเก็บขอมูล   50,000            บาท 
10.2  คาอุปกรณในการศึกษาขอมูล            30,000   บาท 
10.3  คาเอกสารงานวิจัย     20,000   บาท 

 
11. การนําเสนอผลงาน 

11.1 นําเสนองานดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
11.2  ภาคผลงานออกแบบ ประกอบดวย ผังตาง ๆ ของอาคาร, รูปดาน และรูปตัด 

อาคาร, ทัศนียภาพภายนอกอาคาร และทัศนียภาพภายในอาคาร 
11.3  หุนจําลอง 
11.4  เอกสารประกอบการศึกษาวิจัย 

 
12. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 12.1 ไดรับความรู ความเขาใจลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลานและหลักการเจริญ
สติ ซึ่งเปนแนวคิดสําคัญในการศึกษาครั้งน้ี 
 12.2 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน
สถานลานธรรม เพื่อใหเปนพื้นที่ตอบสนองการดําเนินชีวิตสําหรับชุมชนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมือง 
และสามารถพัฒนานําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการเจริญสติ เปน
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระลึกตัวอยูเสมอในขณะทํางานและการดําเนินชีวิต 
 12.3 เปนแนวทางใหแกผูที่สนใจ องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นความสําคัญของ 
คัมภีรใบลานและการเจริญสติ สามารถนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใชประกอบการออกแบบจัดทํา
สภาพแวดลอมภายในสถานปฏิบัติธรรมและพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนอื่นๆตอไป 

 
13. นิยามศัพทเฉพาะ 
 พุทธศาสนิกชนวัยทํางาน หมายถึง บุคคลวัยทํางานตอนตนถึงตอนกลาง ชวงอายุต้ังแต 
25 ปแตไมเกิน 50 ป โดยเปนผูที่นับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําตัวประจําชีวิต ยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา คือ เวนจากการทําความช่ัว ทําแตความดี และทําจิตใจให
หมดจดจากกิเลส  
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 คัมภีรใบลาน คือ หนังสือที่บันทึกลายลักษณอักษรดวยวิธีจาร(เขียนดวยเหล็กแหลม
เพื่อใหเกิดเปนรองลึก) ลงบนใบของตนลาน มีวิธีเปดอานแบบหมุนวนซึ่งตางจากหนังสือที่พิมพดวย
เครื่องจักรในยุคปจจุบัน เปนเอกสารโบราณที่บันทึกพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา และภูมิ
ปญญาในอดีต โดยการสรางคัมภีรใบลานมีความเช่ือและศรัทธาในการสืบทอดพระพุทธศาสนา มี
ความหวังในการไดบุญและพนทุกขอันหมายถึงมีความเจริญทางจิตใจ โดยมีจุดประสงคใหผูใชไดเผย
แผ อบรม สั่งสอนใหผูฟงไดยึดมั่นในการนําพระธรรมคําสั่งสอนมาเปนแนวคิด วิถีดําเนินชีวิตเปน
พุทธศาสนิกชนที่ดี  
 สถานลานธรรม คือ พื้นที่ตอบสนองการดําเนินชีวิตสําหรับชุมชนวัยทํางานที่ใชชีวิตใน
เมือง ซึ่งเผชิญปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ใหลดและผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูใชพื้นที่น้ีสามารถนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องการเจริญสติ เปนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระลึกตัวอยูเสมอในขณะทํางานและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน อันเปนหนทางหน่ึงที่จะสงผลใหคนไทยในยุคปจจุบันพบทางแหงความสุขที่
แทจริง เขาใจและรูเทาทันความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไปและพรอมรับมือกับปญหา
ดวยสติปญญา 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเพื่อทราบถึงขอมูลที่เปนลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบ
ลานอันเกิดจากภูมิปญญาของบรรพชนไทย และขอมูลการเจริญสติ  เพื่อเปนแนวทางที่สงผลใหคน
ไทยในปจจุบันสามารถทํางานและดําเนินชีวิตไดอยางมีสติ พรอมรับมือกับปญหาที่เกิดจาก
ความเครียด ความเจ็บปวยทางกายและทางจิตใจ ผูวิจัยจึงตองศึกษาขอมูลในประเด็น ดังน้ี 
 1. ลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลาน 
 2. การเจริญสติ 
 3. การออกแบบพุทธสถานและกรณีศึกษา 
 4. การศึกษาตัวแปรควบคุม 
 4.1 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนวัยทํางาน 
 4.2 การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) และขอมูลสัดสวนรางกาย
ประชากรไทยเพื่อการออกแบบ 
 4.3 ความเปนไปไดของโครงการและโครงสรางการบริหารงาน 
 
1. ลักษณะและนัยสาํคัญของคัมภีรใบลาน 
 1.1 นิยามและความหมาย 
  สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (2552: 21) กลาวถึง
ความหมายของคัมภีรใบลานวา คัมภีรใบลานเปนหนังสือโบราณประเภทหน่ึงซึ่งจารลายลักษณอักษร
ลงบนใบของตนลาน คัมภีรใบลานน้ีนิยมบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ 
  กองอุตสาหกรรมในครอบครัว กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2528: 81) และเอกชาติ 
จันอุไรรัตน (2545) กลาวสอดคลองกันวา หนังสือใบลาน คือ หนังสือที่จาร (เขียนดวยเหล็กแหลมคม) 
ลงบนใบของตนลาน เปนเอกสารโบราณที่ใชจดจารพระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา และ
บันทึกเรื่องตาง ๆ  ที่เปนบทนิพนธของอดีต คนไทยโบราณนิยมเรียกหนังสือใบลานเหลาน้ันวา “คัมภีร
ใบลาน” หรือ “หนังสือใบลาน” หรือ “คัมภีรพระไตรปฎก” อักษรที่จารึกจะเปนอักษรขอม ภาษา
บาลี ในภาคเหนือใชอักษรธรรมลานนา ใชภาษาบาลีเทาน้ัน และมีการบันทึกประวัติตางๆทางบทกวี
นิพนธในอดีต หนังสือใบลานเปนเสมือนเอกสารสําคัญตอประวัติศาสตรไทยอยางย่ิง ซึ่งมีการเก็บ
รักษาไวจนถึงปจจุบัน ตามคตินิยมความเช่ือของคนไทยนิยมสรางคัมภีรใบลานของพระพุทธศาสนา  
เพื่อหวังไดบุญในกาลขางหนาและไดพบกับพระศรีอารยเมตไตรยผูที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาใน
อนาคต ดวยเหตุน้ีจึงมีการสรางคัมภีรใบลานไวมากตามวัดตาง ๆ  
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สมชาย ลําดวน (2554) กลาววาหนังสือใบลาน คือ การบันทึกภูมิธรรม ภูมิปญญาไวเปนลายลักษณ
อักษรของบรรพบุรุษไทย เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยยุคโบราณ
ต้ังแตยุคสมัยสุโขทัย ลานนาไทย อยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน กอนที่วัฒนธรรม
การพิมพแบบตะวันตกเขามาแทนที่หนังสือใบลาน 
  กองแกว วีระประจักษ (2530) กลาววา หนังสือใบลานเปนหนังสือโบราณประเภท
หน่ึงซึ่งจารลายลักษณอักษรลงบนใบของตนลาน ใบลานจึงเปนวัตถุธรรมชาติอยางหน่ึงที่นิยมนํามาใช
จารหนังสือไดรวดเร็ว งดงาม เบาและบาง นําเคลื่อนที่ไปไดสะดวกคลองตัว และแข็งแรงทนทานกวา
หนังสือที่ทําดวยวัตถุอยางอื่น 
 1.2 ความเปนมาและความสําคัญของคัมภีรใบลาน 
  กองอุตสาหกรรมในครอบครัว กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2528: 81) กลาววานับแต
อดีตกาล การใชใบลานสําหรับบันทึกตัวอักษรเริ่มมีข้ึนครั้งแรกในประเทศอินเดียซึ่งเปนแหลงกําเนิด
ของศาสนาพุทธ เมื่อคําสอนของพุทธศาสนาเริ่มแพรหลายออกไปยังประเทศเพื่อนบานใกลเคียง จึงได
นําเอาเทคนิคการทําหนังสือใบลานและพันธุตนลานที่ใชใบลานมาจารหนังสือหรือเรียกวา ลานวัด 
เผยแพรไปพรอมๆกันดวย โดยกองแกว วีระประจักษ (2545: 27-29) กลาววา ตามประวัติศาสตร
ศาสนามีหลักฐานวา คติพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทหรือหินยาน ไดเขาไปเจริญอยูในลังกาทวีป 
โดยปรากฏหลักฐานเมื่อ พ.ศ. 433 มีการทําสังคายนาพระไตรปฎก ในรัชกาลพระเจาวัฎฎคามณีอภัย 
แหงลังกาทวีปซึ่งเปนการทําสังคายนาครั้งที่ 5 จึงไดจารพระไตรปฎกที่สังคายนาลงบนใบลานเปนครั้ง
แรก เปนการฟนฟูพระพุทธศาสนาครั้งย่ิงใหญและยังผลใหพระพุทธศาสนาเผยแพรในกลุมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงมีการไปศึกษาเลาเรียนพระไตรปฎกและนําการจารบนใบลานกลับมายัง
ภูมิภาคตนเอง สําหรับในประเทศไทยคัมภีรใบลานไดมีหลักฐานปรากฏครั้งแรกเมื่อพ.ศ.1581 ใน
จารึกปราสาทหินพระวิหาร กลาวถึงการเขียนเอกสารประวัติไวบนใบลาน สวนหลักฐานคัมภีรที่เกา
ที่สุด จารข้ึนเมื่อปพ.ศ. 2014 อยูในรัชสมัยพระเจาติโลกราชแหงอาณาจักรลานนาไดแกคัมภีรใบลาน
จารดวยอักษรธรรมลานนา 
  ใบลานที่บรรพชนคนไทยนํามาเปนอุปกรณรองรับการจดจารลายลักษณอักษรนิยม
เรียกกันเปนสามัญวา หนังสือใบลานหรือ คัมภีรใบลาน เน่ืองจากเน้ือเรื่องที่จดจารลงบนใบลานสวน
ใหญเปนพระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา มีพระไตรปฎก เปนตน ดวยเหตุที่พระธรรมเปนสิ่ง
สําคัญอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจารลงบนใบลานจึงทําใหคัมภีรใบลานมีความสําคัญและ
ศักด์ิสิทธ์ิไปดวย พุทธศาสนิกชนคนไทยจึงถือกันเปนธรรมเนียมใหความสําคัญแกคัมภีรใบลานวาเปน
สิ่งที่ตองเก็บรักษาอยางดีในที่อันสมควรและทะนุถนอมเปนพิเศษย่ิงดุจเดียวกับพระพุทธรูป  
  ตามหลักฐานที่ปรากฏ พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในอาณาจักรของคนไทยมา
ตลอดระยะเวลาต้ังแตเริ่มกอต้ังอาณาจักรจนถึงปจจุบัน จึงมีคัมภีรพระไตรปฎกจํานวนมากบันทึกจด
จารไวเพื่อสืบทอดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ตลอดจนตามประวัติการศึกษาเลาเรียนของเด็กไทยมี
การใชวัดเปนสถานศึกษา  ครูผูสอนหนังสือคือพระสงฆในวัด สิ่งที่จะนํามาเปนแบบเรียนหรือบทเรียน
ประกอบการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมคือคัมภีรใบลานที่เก็บไวในวัด 
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  โดยคัมภีรใบลานมีการแบงหมวดเน้ือหาเรื่องราวที่จารได 3 หมวด คือ หมวดศาสนา 
ประกอบดวย ปรัชญา คําสอน พุทธตํานาน บทสวด พระอภิธรรม พระวินัย ตํารายา โหราศาสตร 
ไสยศาสตร หมวดวรรณกรรม ประกอบดวย นิทานพื้นบาน ภาษิต โคลงกลอน และหมวดตํานาน 
พงศาวดาร ประวัติศาสตร กฎหมายโบราณ (สมชาย นิลอาธิ, 2554: 7-8) 
 โดยสรุปแลวเอกสารหนังสือใบลานจึงเปนวัฒนธรรมภาษาที่ใชรวมกันในสังคม มี
การสืบทอดตอกันมา สะทอนเอกลักษณของกลุมชนที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีคุณคาทางสังคมทําหนาที่
บันทึกวิถีความเช่ือ กฎระเบียบการอยูรวมกันและภูมิปญญาตาง ๆ มายาวนาน (สมชาย นิลอาธิ, 
2554: 1) 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงความสําคัญของคัมภีรใบลาน 
ที่มา: วัดพระธรรมกาย, คัมภีรใบลาน รอยเรียงลาน...สบืสานพุทธธรรม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.dmc.tv 
 
 1.3 ลักษณะทางกายภาพของคัมภีรใบลาน 
  สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (2552: 26); กองแกว  
วีระประจักษ (2530: 37) และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2528: 98) อธิบายลักษณะทางกายภาพของ
คัมภีรใบลานวาในหน่ึงคัมภีรประกอบดวยจํานวนผูกไมเทากัน แลวแตเรื่องในการจาร อาจมี 5 ผูก 
หรือ 20 ผูก แตใน 1 ผูกจะมีใบลาน 24 ลาน และในแตละ 1 ผูก จะประกอบดวย  
 1.3.1 ใบลานเน้ือเรื่อง ที่ใชจารตัวอักษรทั้ง 2 ดาน ใน 1 ดานมีบรรทัด 5 บรรทัด 
โดยการจารจะจารใตเสนบรรทัด ตัวอักษรเปนรองลึกจากการใชเหล็กแหลมจาร และเปนสีดําจาก
เขมาไฟที่นําไปลูบบนใบลานเพื่อใหเห็นตัวอักษรเดนชัดข้ึนและคงทน มีการบอกลําดับหนาลาน โดย
อักษรอังกาที่กึ่งกลางใบลานริมซายดานหลัง 
 1.3.2 ใบลานรองปกหนา-หลัง เปนใบลานเปลาประมาณ 2-3 ลานเพื่อปองกันการ
ฉีกขาดชํารุดหรือสูญหาย 
 1.3.3 สายสนอง เปนไหมหรือดายเปนหูรอย ผูกหูใบลานตามรูที่เจาะไวตอนแรก
ทางริมซายเพียงขางเดียว 
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 1.3.4 ไมประกับคัมภีรใบลาน เปนไมเน้ือแข็งขนาดกวางยาวเทากับหนาลาน หนา
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ขนาบหนา-หลังเพื่อหุมคัมภีรอยูดานนอกปกใบลาน ใหลานแข็งแรง ไมบดิ 
หัก เดาะ หรือฉีกขาด มีเชือกมัดเปน 2-3 ชวง เพื่อปองกันการแตกมัด 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของคัมภีรใบลาน 
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 
หนังสือใบลาน, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/ 
 
  1.3.5 ผาหอคัมภีรใบลาน เพื่อปองกันไมใหคัมภีรใบลานสกปรกหรือชํารุดฉีกขาด 
สวนใหญเปนผาที่มีคุณภาพดี เชน ผาปูม ผาตาด ผาไหม ผาลาย 
  1.3.6 เชือกมัดคัมภีรใบลาน ทําดวยเชือกเสนเดียวยาวตอกัน ทําดวยปอหรือ ปาน 
ไหมหรือผา ก็มี โดยการมัดตองมัดดานขวางวนเชือกรอบหอคัมภีร โดยวนเชือกเวนชวงระยะ 3, 5
หรือ7 ชวง โดยใหมีความหมายสอดคลองกับหลักธรรมทางศาสนาพุทธ 
  1.3.7 ฉลากคัมภีรใบลาน อยูภายนอกผาหอคัมภีรเปนปายบอกช่ือคัมภีร ซึ่งจะเสียบ
ไวหนามัดคัมภีร ทําจากวัสดุตางๆ เชนฉลากไม ฉลากงา ฉลากทองเหลือง ฉลากทอที่ทําจากผาไหม 
  1.3.8 กากะเยีย เปนอุปกรณที่ใชสําหรับการวางคัมภีรเพื่ออาน ทําจากไมกลึงเปน
แทงกลมเล็กๆยาวประมาณ 18 น้ิว จํานวน 8 อันเจาะรูที่ปลายไมดานหน่ึงและตอนกลางไม ใชเชือก
หรือดายรอยไขวกัน 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงไมประกับ ผาหอคัมภีรใบลานและฉลากคัมภีรใบลาน 
ที่มา: สํานักหอสมุดแหงชาติ, คูมือสํารวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ 
ประเภทคัมภีรใบลานและหนังสือสมุดไทย (กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแหงชาติ, 2552).
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ภาพที่ 4 แสดงฉลากคัมภีรใบลานและกากะเยีย อุปกรณใชวางคัมภีรใบลาน 
ที่มา: สํานักหอสมุดแหงชาติ, คูมือสํารวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ 
ประเภทคัมภีรใบลานและหนังสือสมุดไทย (กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแหงชาติ, 2552). 
  

 
 
ภาพที่ 5 แสดงสวนประกอบของคัมภีรใบลาน  
ที่มา: วัดพระธรรมกาย, คัมภีรใบลาน รอยเรียงลาน...สบืสานพุทธธรรม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.dmc.tv 
 
 1.4 ขั้นตอนการทําคัมภีรใบลาน 
  จากการคนควาศึกษาอุปกรณในการทําคัมภีรใบลาน ประกอบดวย (สมชาย นิลอาธิ, 
2554; สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2552; กองแกว วีระประจักษ, 
2530)  
  1. ใบลาน  
  2. ขนอบ เปนแผนไมรูปสี่เหลี่ยมใชประกบดานหนาและดานหลังใบลาน มีขนาด
กวางยาวเทากับใบลาน เพื่อใชเปนพิมพสําหรับแทงลานโดยเฉพาะ 
  3. เหล็กจาร คือ เหล็กแหลมคมมีดามถือทําดวยไม งาหรือเขาสัตวเปนรูป กลม หรือ 
เหลี่ยมตามถนัดของผูใช สําหรับใชจารหนังสือใบลานโดยเฉพาะ 
  4. สนับรองจาร หรือหมอนรองจาร ทําจากใบลานเย็บติดกัน 6-7 ใบและหุมผาโดย 
รอบ ใชไมไผเหลาเล็กเสี้ยมปลายแหลมเสียบทางดานยาวของหมอนตามรองลาน ขางละ 2 อัน เพื่อใช 
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คีบลานในขณะคัดลอก 
  5. ข้ีหมิ่นหมอหรือเขมาไฟ เพื่อใหผงเขมาฝงลงในรอยจาร และเห็นตัวที่จารเปนสีดํา 
  6. นํ้ามันจากยางไม มีความเหนียว เพื่อใหเขมาติดในรองแนนคงทนมากข้ึน 
  7. ทราย เพื่อขัดผิวใบลานใหขาวสะอาด เรียบเสมอ 
 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงอปุกรณในการทําคัมภีรใบลาน 
ที่มา: สํานักหอสมุดแหงชาติ, คูมือสํารวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ 
ประเภทคัมภีรใบลานและหนังสือสมุดไทย (กรุงเทพฯ: สํานักหอสมุดแหงชาติ, 2552). 
  
  นอกจากน้ียังมีกระบวนการที่นาสนใจศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนการเตรียมใบลาน การ
จาร และการเขาผูก หอคัมภีร ซึ่งประกอบดวย  
  1.4.1 การคัดลาน 
 ใบลานที่นํามาใชจารหนังสือมีการจัดเตรียมหลายข้ันตอน ลานเปนตนไมปาที่
มีมากในแถบจังหวัดปราจีนบุรี สระแกว สระบุรี ลพบุรี ขอนแกน การคัดเลือกลานมาใชจารหนังสือ 
ข้ันแรกตองเขาใจธรรมชาติของใบลานวาเน้ือใบลานมีเสนใยติดกันเปนพืดขวางไปมาซอนกันประมาณ 
3-4 ช้ันหากเปนใบแกเสนใยย่ิงเหนียวมากข้ึน และเมื่อแหงก็จะกรอบ เปราะหรือหักเดาะไดงาย ทั้งยัง
จารหนังสือไดยาก ดังน้ันใบลานที่มีคุณภาพดี มีขนาดพอเหมาะสําหรับการจารหนังสือมากที่สุด คือ 
ใบที่ไมแกจัด เรียกวา ขนาดเพสลาด คือ ใบออนที่สองซึ่งเพิ่งจะเริ่มคลี่ใบออก เปนระยะที่เสนใยของ
ใบลาน ไมเหนียวมากนัก ผิวใบลานจะเนียนและน่ิม ไมกรอบแตกงาย มีอายุการใชงานไดนาน  
 เมื่อคัดเลือกลาน ตามขนาดที่ตองการไดแลว นํามาเจียนกานออก ลานที่
เจียนกานแลว จะมีลักษณะเปนแผนบาง รูปสี่ เหลี่ยมผืนผา มีความยาวมากกวาความกวาง
หลายเทาตัว ทําใบลานใหเรียบตรงและไมงอ ทําใบลานใหแหงและทําความสะอาด แลวแยกลานออก
จากกันดวยการสาดข้ึนไปบนฟา ปลอยใบลานใหตกลงมาตากแดดตากนํ้าคาง 3 วัน 3 คืน แลวจึงเก็บ 
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ภาพที่ 7 แสดงข้ันตอนการคัดลาน 
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 
หนังสือใบลาน, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/ 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงการคัดเลือกลาน 
ที่มา: สัมภาษณ พ.ท. ศักด์ิสทิธ์ิ สิทธิสรเดช, เจาของรานลานทอง, 12 ตุลาคม 2555. 
 
  1.4.2 การแทงลาน  
 เมื่อเลือกลานไดขนาดใกลเคียงกันตามตองการแลว นํามาเจียนกานออกได
เปนแผนสี่เหลี่ยมผืนผา กวางประมาณ 4-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตร ขดมวนให
กลมแลวนําไปแชนํ้านาน 1 คืนแลวจึงตากใหแหง โดยต้ังสันลานข้ึน ตากใหถูกแดดและนํ้าคาง 1-2 
วัน โดยการตมและตากน้ีทําใหใบลานมีเน้ือที่เหนียว น่ิมและขาวข้ึน จากน้ันเช็ดทําความสะอาด
ใบลาน เพื่อนํามาแทงลาน โดยใชขนอบเปนพิมพสําหรับแทงลาน ตัดลานใหเสมอไดระดับกับขนอบ
ทั้ง 4 ดาน เมื่อตัดลานแลวใชกานลานหรือไมกลัดรอยใบลานประมาณ 500 ใบแลวมัด 3 ตอนใช
ขนอบประกับหนาหลังมัดใหแนนเพื่อนําไปอัดดวยเครื่องอัดใหแนนอีกที 
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ภาพที่ 9 แสดงขนอบ เครื่องมือและข้ันตอนการแทงลาน 
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 
หนังสือใบลาน, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/ 
 
  1.4.3 การอบลาน 
 เปนวิธีปองกันไมใหใบลานข้ึนรา โดยการนําลานเขาเตาอบ เมื่อใบลานแหง
แลว ขอบลานจะไมเรียบเสมอกันตองนํามาไสดวยกบทั้ง 4 ดานแลวจึงแกะลานออกจากขนอบแลวทํา
ความสะอาด ใชทรายละเอียดค่ัวโรยลงบนใบลานนําลูกประคบลูบไปมาใหผิวหนาลานเรียบ จากน้ัน
ใชเหล็กแหลมเผาไฟเจาะตามชองที่แทงไวตอนแรกแลวจัดใบลานเขาผูก ใบลานผูกหน่ึงมีลาน
ประมาณ 24 ใบ จากน้ันนําใบลานแตละใบมาลนไฟบริเวณดานลางใหทั่วทั้งใบ ความรอนจะทําใหนํ้า
ยางที่ผิวไหลซึมออกมา ใชผาแหงลูบไปมาใหทั่วเพื่อใหนํ้ายางเคลือบผิวหนา ใบลานจึงมีความเงาและ
รักษาความคงทนถาวร จึงถือเปนอันเสร็จข้ันตอนการเตรียมใบลาน 
  1.4.4 การจารลาน  
 ตองตีเสนบรรทัดโดยใชเสนดายเหนียวขึงตึงกับกรอบไมที่มีขนาดกวางยาว
กวาหนาลานเล็กนอย โดยทั่วไปลานหนาหน่ึงมีจํานวนบรรทัดระหวาง 4-9 บรรทัด แตที่นิยมมากที่สุด
คือ 5 บรรทัด เมื่อจะดีดเสนบรรทัดตองใชลูกประคบชุบดินหมอหรือเขมาไฟบดละเอียดผสมนํ้า ลูบที่
เสนดายที่ใชเปนบรรทัดใหทั่ว วางกรอบเชือกบรรทัดบนใบลานที่กําหนดระยะใหไดขนาดกับหนาลาน
ที่เหมาะสม แลวดึงเชือกที่ขึงตึงข้ึนปลอยมือใหเชือกดีดลงบนหนาลาน เมื่อยกเครื่องตีเสนบรรทัดออก
จะไดเสนบรรทัดสีดําปรากฏบนหนาลานตามตองการ  
 เมื่อชางจารน่ังอยูในทาที่รูสึกสบาย ซึ่งนิยมน่ังชันเขาข้ึนขางหน่ึง พับขาอีก
ขางราบลงกับพื้นหลังพิงเสาหรือผนังหอง วางมือซายบนเขา หงายมือข้ึนใชฝามือและน้ิวทั้ง 4 รองรับ
หมอนที่มีลาน ใชหัวแมมือวางทับบนใบลาน มือขวาถือเหล็กจารจรดปลายเหล็ก พรอมกับใชหัวแมมือ
ซายรองและดันเหล็กจารใหเคลื่อนไป เพื่อชวยใหเหล็กจารที่เจาะลงบนเน้ือลานไมลงลึกเกินไป 
เน่ืองจากตองจารอักษรทั้ง 2 หนา และใบลานมีความบางมากอาจทะลุหรือเห็นเปนรอยที่อีกดานหน่ึง 
 ใบลานที่จารเสร็จจะมีรอยเสนอักษรสีขาวอานไมชัดเจน จึงตองมีการลบโดย
การใชเขมาไฟ หอผาแลวจุมนํ้ามันยางไม ลูบไปบนผิวใบลานที่จารแลวเปนรองตัวอักษร เพื่อใหเขมา
ไฟฝงลงในรอยจารและเห็นตัวอักษรที่ชัดเจน อีกทั้งนํ้ามันยางยังชวยรักษาใหใบลานมีความทนทาน
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มากข้ึนอีกดวย จากน้ันขัดผิวลานดวยทรายละเอียดที่ค่ัวบนไฟใหรอน และโรยทรายรอนบนหนาลาน
น้ัน ใชลูกประคบสะอาดลบเขมาไฟดวยการถูลูกประคบไปมาบนทราย เพื่อใหผิวหนาของใบลานขาว 
เรียบเกลี้ยงจากรอยขรุขระที่เกิดขุยจากการใชเหล็กจาร และเห็นลายเสนตัวอักษรเปนสีดําอยาง
เดนชัด 
 

  
 
ภาพที่ 10 แสดงข้ันตอนการจารคัมภีรใบลาน 
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 
หนังสือใบลาน, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/ 
 
 1.4.5 การเขาผูก หอคัมภีรเพื่อเก็บรักษา 
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2528: 98); กองแกว วีระประจักษ (2545: 15) 
กลาววา หนังสือใบลานที่จารเสร็จแลวทุกลาน ตองมีเครื่องหมายบอกลําดับหนาลานเรียก อังกา เปน
ตัวอักษรจารไวที่กึ่งกลางใบลานริมซาย ดานหลังของใบลานเพียงแหงเดียวเทาน้ัน ใบลานที่เรียงลําดับ
อังกาครบอักษรแลว จะมี 24 ลาน รวมเรียกวา 1 ผูก เมื่อจารครบ 1 ผูกและเรียงลําดับอังกา
เรียบรอยแลว จะมีใบลานเปลาเพิ่มเปนปกหนาและปกหลังของแตละผูก ประมาณ 3-4 ใบลาน เพื่อ
รักษาคัมภีรขางในไว ปองกันการฉีกขาดและการสูญหายของใบลานดานหนาและดานหลัง จากน้ันใช
ไหมหรือดายเปนหูรอยเรียกวา สายสนอง ผูกหูใบลานตามชองที่เจาะไวในตอนแรกทางริมซายเพียง
ขางเดียว เวนอีกดานหน่ึงไว เพื่อสะดวกในการเปดพลิกไปมา  
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงข้ันตอนการเขาผกูคัมภีรใบลาน 
ที่มา: วัดพระธรรมกาย, คัมภีรใบลาน รอยเรียงลาน...สบืสานพุทธธรรม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.dmc.tv 
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 เมื่อผูกหูใบลานน้ัน ปลายสายสนองขางหน่ึงตองผูกเปนหวงไว แลววนปลาย
สายอีกขางหน่ึงรอบกึ่งใบลานดานบน พรอมกับสอดปลายสายสนองเขาในหวงที่ทําไวน้ัน ทั้งน้ีเพื่อใช
ดึงและมัดใหลานแนนสนิทเมื่อตองการจะเก็บและคลายสายสนองออกเมื่อจะคลี่ใบลาน 
 เพื่อทําใหใบลานทั้งหมดเรียบเสมอกัน นําไมประกับขนาบทั้ง 2 ขางแลวใช
กบไสขอบไมประกับและใบลานใหเรียบเสมอกัน เมื่อมีไมประกับขนาบหนาหลังแลว ใหใชเชือกมัด
รอบไมประกับ 2-3 ตอน และเพื่อปองกันไมใหคัมภีรใบลานสกปรกไดงายหรือชํารุดฉีกขาดเร็วข้ึน จึง
ตองมีผาหอคัมภีรอีกช้ันหน่ึง ซึ่งนิยมเปนผาช้ันดี เชน ผาปูม ผาตาด ผาไหม จากน้ันมัดผาหอคัมภีรไว
ดวยเชือกเสนเดียวยาวตอกัน เชือกอาจทําดวยปอ ปาน อาจเปนผา หรือไหม และผูที่มีศรัทธามากจะ
นําผมมาถักเปนเปยยาวใชมัดคัมภีร การมัดตองมัดดานขวางวนเชือกรอบหอคัมภีร โดยทั่วไปนิยมวน
เชือกเวนชวงระยะ 5 ชวง แตละชวงวนเชือก 3 รอบ ทั้งน้ีเพื่อใหมีความหมายสอดคลองกับหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา เชน เลข 5 หมายถึงขันธ 5 เลข 3 หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เมื่อมัด
คัมภีรครบ 5 ชวงแลว เหน็บปลายเชือกไว ไมตองผูกเงื่อน นอกหอผาคัมภีรมีฉลากคือปายบอกช่ือ
คัมภีรเสียบไวที่หนามัดคัมภีร 
 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงการมัดหอเพือ่เกบ็รกัษาคัมภีรใบลาน 
ที่มา: วัดพระธรรมกาย, คัมภีรใบลาน รอยเรียงลาน...สบืสานพุทธธรรม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.dmc.tv 
 
 กองแกว วีระประจักษ (2545: 23-24,170-171) กลาวเพิ่มเติมวา การสงวน
รักษาหนังสือ เปนความสามารถของคนไทยในสมัยโบราณที่รูจักหาวิธีรักษาหนังสือใหมีความคงทน
ถาวร ยืดอายุการใชงาน โดยการใชไมประกับขนาบไวหนาหลังมัดคัมภีรรวมกันแลวมีผาหอไวอีก
ช้ันหน่ึง เพื่อเปนการประคองไมใหลานหักเดาะหรือบิดงอและปองกันไมใหใบลานถูกกระทบกระแทก
ระหวางมัด หรือเวลาหยิบเคลื่อนยายจะชวยใหเคลื่อนยายสะดวกไมแตกผูกแตกมัด นอกจากน้ันการ
ใชผาหอยังชวยปองกันฝุนละอองจับใบลานกันความรอนความช้ืนไดเพราะผาจะชวยระบายอากาศ
รักษาอุณหภูมิไมใหลานแหงกรอบเร็ว การเก็บรักษาคัมภีรใบลานนอกจากผาหอคัมภีรแลวยังนิยม
สรางหีบหรือกลองใสคัมภีรใบลาน แบบใสไดผูกเดียว เรียกหีบหนังสือเทศน แบบขนาดใหญใสได
มากกวา 1 ผูกเรียก หีบพระธรรม โดยหีบเหลาน้ีจะไดรับการตกแตงดวยลายไทย เชน หีบลายรดนํ้า 
หีบประดับกระจก หีบประดับมุก และการเก็บคัมภีรใบลานที่หอผาแลว โดยเรียงซอนกันในตูไทย
โบราณ ที่มีลักษณะพิเศษเปนเอกลักษณ คือเปนตูไมทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก ตอนบนสอบแคบ ภายในตู
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ทาชาดทึบ ดานนอกเปนลายรดนํ้าลงรักปดทอง ประดับมุก หรือกระจก โดยเรียกกันวา ตูลายรดนํ้า ตู
ลายทอง หรือตูพระธรรม 
 

 
 
ภาพที่ 13 แสดงการเกบ็รกัษาคัมภีรใบลานและตูพระธรรม 
ที่มา: วัดพระธรรมกาย, คัมภีรใบลาน รอยเรียงลาน...สบืสานพุทธธรรม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.dmc.tv 
 
 1.5 รูปแบบทางศิลปะของคัมภีรใบลาน 
 1.5.1 กลวิธีการเรียงลําดับหนาและศิลปะบนใบลาน 
 สมัย วรรณอุดร (2551: 5); กองแกว วีระประจักษ (2545: 153-176) 
กลาวถึงกลวิธีการนําเสนอของคัมภีรใบลานวามีการนําเสนอคลายการพิมพหนังสือเลมหน่ึงในสมัย
ปจจุบัน ประกอบเปน 3 สวนดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงลักษณะหนาของคัมภีรใบลาน 
ที่มา: กองแกว วีระประจักษ, สารนิเทศจากคัมภีรใบลานสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2545). 
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 ปกหนาหรือใบหลบหนา เปนใบที่บอกช่ือเรื่อง บอกผูกของคัมภีรใบลาน 
ดานหนาผูก อยูกึ่งกลางใบลาน และปกหลังหรือใบหลบหลัง เปนใบที่บอกช่ือเรื่อง บอกผูกของคัมภีร
ใบลานดานหลังผูก 
 

 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงปกหนาหรือใบหลบหนาและปกหลังหรือใบหลบหลัง 
ที่มา: สมัย วรรณอุดร, “มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีรใบลานภาคอีสาน  ศึกษากรณีจังหวัด
มหาสารคาม,” ใน เอกสารวิชาการโครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงได
จาก http://www.bl.msu.ac.th/bailan/job_bl/01.pdf 
 
 ใบรองปกหนาและใบรองปกหลัง คือใบลานเปลาที่อยูถัดจากปกหนาและ
กอนปกหลงัซึง่อาจมีมากกวา 1 ลาน เปนการเสรมิใหคัมภีรใบลานแข็งแรงและชวยปองกันไมใหลานที่
จารเน้ือเรื่องชํารุดเสียหายเร็ว 
 เน้ือเรื่อง โดยจะเขียนช่ือเรื่อง เขียนไวทางดานซายมอืของหนาลานที่ 1 ของ
ใบลานที ่1 
 

 
 
ภาพที่ 16 แสดงช่ือเรื่องในใบลานที่ 1 
ที่มา: สมัย วรรณอุดร, “มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีรใบลานภาคอีสาน  ศึกษากรณีจังหวัด
มหาสารคาม,” ใน เอกสารวิชาการโครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงได
จาก http://www.bl.msu.ac.th/bailan/job_bl/01.pdf 
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ภาพที่ 17 แสดงลักษณะใบลานสวนเน้ือเรือ่งและสวนปกหนา 
ที่มา: กองแกว วีระประจักษ, สารนิเทศจากคัมภีรใบลานสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2545). 
 โดยการเรียงลําดับหนาของคัมภีรใบลาน ทกุลานใช “อังกา” เปน
เครื่องหมายบอกลําดับหนาลาน แทนเลขหนาอยางหนังสือทั่วไป โดยจารไวบริเวณกึ่งกลางใบลานริม
ซายดานหลงัของใบลานแตละใบเพียงแหงเดียว โดยรูปแบบอักษรทีบ่อกองักาคือใชพยัญชนะผสมสระ 
ดังน้ี 
 ก กา กิ กี กุ กู  
 เก ไก โก เกา กํ กะ 
 เมื่อครบ 12 ลานจงึเปลี่ยนตัวพยัญชนะใหมตามพยัญชนะในภาษาลีซึ่งมี 33 
ตัว ดังน้ี 
 

 

 
 
ภาพที่ 18 แสดงพยัญชนะในภาษาลีและลักษณะอังกาในใบลานสวนเน้ือเรื่อง 
ที่มา: สมัย วรรณอุดร, “มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีรใบลานภาคอีสาน  ศึกษากรณีจังหวัด
มหาสารคาม,” ใน เอกสารวิชาการโครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงได
จาก http://www.bl.msu.ac.th/bailan/job_bl/01.pdf 
 
 โดยมีการใชสัญลักษณอยางแตกตางกันแลวแตผูจารสรางสรรคข้ึนแทน
ความหมาย เพื่อเปนการสิ้นสุดขอความ เพื่อเริ่มตนขอความ และมีการใชรูปภาพประกอบเน้ือหา
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เพื่อใหผูรับสารมองเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน งายตอการเขาใจ (สมัย วรรณอุดร, 2554: 7) นอกจาก
การจารตัวหนังสือลงบนใบลานสีธรรมชาติแลว ในสมัยโบราณใชเทคนิคการจารลงบนพื้นใบลานใน
ลักษณะตาง ๆ กันเพื่อความสวยงาม เชน การลงพื้นใบลานเปนสีแดงหรือสีนํ้าเงิน ตัวหนังสือจารเปน
สีขาว วิธีการลงรักปดทองบนพื้นใบลานตัวหนังสือจารเปนสีดํา หรืออาจเขียนระบายสีตกแตงเปนรูป
ตนไม ดอกไม สัตวตาง ๆ เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติผสมกับตัวหนังสือก็ได เชน ลานทองแดง ลานถม
รักปดทอง (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2528: 98) นอกจากการจารแลว ยังมีวิธีการเขียนอักษรบน
ใบลานอีกวิธีหน่ึง โดยใชพูกันชุบหมึกหรือสี เขียนรูปอักษรแทนการจาร รูปอักษรที่เขียนดวยวิธีน้ี
เรียกวา "เสนชุบ" 
 

 
 
ภาพที่ 19 แสดงอักษรเสนชุบ 
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 
หนังสือใบลาน, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/ 
 

 

 
 
ภาพที่ 20 แสดงรปูภาพประกอบตาง ๆ ในใบลานสวนเน้ือเรื่อง 
ที่มา: สมัย วรรณอุดร, “มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีรใบลานภาคอีสาน  ศึกษากรณีจังหวัด
มหาสารคาม,” ใน เอกสารวิชาการโครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงได
จาก http://www.bl.msu.ac.th/bailan/job_bl/01.pdf 



24 

 
 
ภาพที่ 21 แสดงองคประกอบของกลวิธีการเรียงลําดับคัมภีรใบลาน 
ที่มา: วัดพระธรรมกาย, คัมภีรใบลาน รอยเรียงลาน...สืบสานพุทธธรรม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.dmc.tv 
 
 1.5.2 ศิลปะการตกแตงบนคัมภีรใบลาน 
 1.5.2.1 ศิลปะการตกแตงไมประกับ นับเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของคัมภีรใบ
ลาน เพื่อใหเห็นความแตกตางของผูสรางคัมภีร และใชเรียกคัมภีรใบลานฉบับน้ันตามลักษณะการ
ตกแตง เชน ไมประกับประดับมุก ไมประกับลายรดนํ้า ไมประกับประดับกระจก ไมประกับทาชาด
เขียนลายฉลุทอง (กองแกว วีระประจักษ, 2545: 21; กรมศิลปากร, 2546: 10)  
 

 
 
ภาพที่ 22 แสดงศิลปะการตกแตงบนไมประกบัของคัมภีรใบลาน 
ที่มา: วัดพระธรรมกาย, คัมภีรใบลาน รอยเรียงลาน...สืบสานพุทธธรรม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.dmc.tv 
 
 1.5.2.2 ศิลปะการตกแตงขอบคัมภีร คัมภีรที่มีการตกแตง นิยมทําใหเขาชุด
กันทั้งตัวคัมภีรใบลานและไมประกับ โดยตกแตงใบลานที่ปกหนา ปกหลัง ขอบคัมภีรทั้ง 4 ดานและ
ไมประกับหนา-หลัง ซึ่งทําดวยกรรมวิธีทางศิลปกรรมไทย เชน ลายรดนํ้า ประดับมุก ประดับกระจก 
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ที่มีสีสันและลวดลายที่งดงาม โดยคัมภีรใบลานที่จารแบงออกตามการตกแตงบนหนาปกและริมขอบ
ลาน เทาที่พบมีอยูในหอสมุดแหงชาติ 16 ฉบับ คือ 

1.  ฉบับลานดิบ 
2.  ฉบับรักทึบ 
3.  ฉบับชาดทึบ 
4.  ฉบับทองทึบ  
5.  ฉบับขางลาย 
6.  ฉบับขางลายรดนํ้าดํา 
7.  ฉบับขางลายรดนํ้าแดง 
8.  ฉบับทองใหญ 
9.  ฉบับทองชุบ 
10. ฉบับชุบยอ 
11. ฉบับรองทรง 
12. ฉบับรดนํ้าแดง 
13. ฉบับทองนอย 
14. ฉบับรดนํ้าดําโท รดนํ้าดําเอก รดนํ้าดําลายเทพชุมนุม คือ คัมภีร 

ที่มีการตกแตงปกลานหนาหลังเปนลายตางๆ เชน ลายกรวยเชิง ลายเทพนม ดวยกรรมวิธีที่เรียกวา  
ลายรดนํ้าบนพื้นรักดํา 
 15. ฉบับลองชาด คือ คัมภีรที่ขอบลานดานขางทางยาวทาชาดตรง 
กลาง ปดทองทึบขนาบสองขางและสวนอื่นๆทีเ่หลือปดดวยทองทบึ 
 16. ฉบับลองรัก 
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงภาพการตกแตงขอบใบลานแบบศิลปกรรมไทย 
ที่มา: กองแกว วีระประจักษ, สารนิเทศจากคัมภีรใบลานสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2545). 
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ภาพที่ 24 แสดงศิลปะการตกแตงขอบคัมภีรใบลาน 
ที่มา: วัดพระธรรมกาย, คัมภีรใบลาน รอยเรียงลาน...สบืสานพุทธธรรม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.dmc.tv 
 
 1.5.2.3 ศิลปะการตกแตงรูปแบบและลวดลายของผาหอและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช
หอหุมคัมภีรใบลาน โดยผาหอคัมภีรมีหลายประเภท สวนหน่ึงชาวบานต้ังใจทอเพื่อเปนผาหอคัมภีร
โดยเฉพาะผาหอคัมภีรชาวมอญและไทยใหญที่ทําจากใยฝายยอมสีสดใสแลวนํามาถักหรือผูกบนแผน
ไมไผเหลาบาง ๆ สลับสีใหสวยงาม ดานในบุดวยผาพื้นสีสวย เชน ผาแพรจีนเน้ือนุมสีสดใส อีก
ประเภทหน่ึงเปนผาฝายและผาไหม มีวิธีการทอ วัสดุ สีสันและลวดลายแตกตางตามทองถ่ิน จึงมี
ความคลายคลึงกับผานุงผาหมของคนในทองถ่ิน นํามาตัดเปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญกวาคัมภีร
เล็กนอยแลวใชไหมหรือด้ินเงินด้ินทองปกเปนลวดลาย อาจปกคําอุทิศลงบนผาแลวซับในดวยผาอกีช้ิน 
เย็บริมเขาดวยกันประดับดวยเลื่อม มุก ลูกปด ลูกเดือย ด้ิน ลูกไม ชายครุย หรือพู หรือเปนผาที่มา
จากตางประเทศโดยการแลกเปลี่ยนสินคากับพอคาตางชาติ เชน ผาฝายพิมพลายเขียนสีจากอินเดีย 
ผาไหมจากจีน ผายกด้ินจากอินเดีย (ทัศนีย ยาวะประภาษ, 2538: 105-108) มีลักษณะและรูปแบบ
ทางศิลปะที่เปนเอกลักษณแบงตามแตละประเภทของผาและวัสดุที่ใชหอหุมเปนรูปแบบทางศิลปะ
ดังตอไปน้ี 
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 1.5.2.3.1 ผาไหม ประกอบดวย ผาซิ่นไหมลายมัดหมี่ ผาปมู ผาลาย
หางกระรอก ผาขาวมา ผาโสรง ผาพื้น ผาไหมลายขิด ผาไหมพื้นปกด้ิน หรือเสนดาย หรือยกลวดลาย
ประดิษฐใหงดงามดวยการปกลวดลาย เชน ลายเครือเถา ลายสัตว ลายกนก ลายไทยตาง ๆ มีการ
ขลิบดวยผาสีรมิส ี
 

 
 
ภาพที่ 25 แสดงผาหอคัมภีรประเภทผาไหมขิดสลบัสีและเสนเงิน 
ที่มา: วีณา วีสเพ็ญ, “มิติทางวัฒนธรรมจากผาหอคัมภีรใบลานภาคอีสาน ศึกษากรณีจังหวัด
มหาสารคาม,” ใน เอกสารวิชาการโครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงได
จาก http://www.bl.msu.ac.th/bailan/job_bl/02.pdf 
 
 1.5.2.3.2 ผาฝายและผาดายลายขิด 
 1.5.2.3.3 ผาพิมพลาย 
 1.5.2.3.4 ผาดายปกด้ินเงินด้ินทอง ปกลวดลายม ี 2 แบบ คือ ปก
ลวดลาย รูปดอกไม ลายเครือเถา หรือรปูสัตว และปกเปนตัวอักษรเพื่อบอกช่ือของผูถวาย ช่ือผูที่
ตองการอทุิศสวนกุศลใหและช่ือเรื่องคัมภีรใบลาน 
 

  
 
ภาพที่ 26 แสดงผาหอคัมภีรประเภทผาไหมปกด้ินทองด้ินเงนิและผายกดอก 
ที่มา: วีณา วีสเพ็ญ, “มิติทางวัฒนธรรมจากผาหอคัมภีรใบลานภาคอีสาน ศึกษากรณีจังหวัด
มหาสารคาม,” ใน เอกสารวิชาการโครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงได
จาก http://www.bl.msu.ac.th/bailan/job_bl/02.pdf   
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 1.5.2.3.5 ตกแตงประเภทวัสดุอื่น คือ กานของหญาหางหมาวอ และ
ไมไผมาเหลาเปนซี่ขนาดใบลานทัง้สั้นและยาว และถักรอยเปนแพเพื่อหอหุม การถักรอยเสนดายและ
การจัดเรียงเสนกานของหญาหางหมาวอ หรอืไมไผอยางเปนระเบียบ 
 

 
 
ภาพที่ 27 แสดงหญาหางหมาวอและซี่ไมไผที่ถักเปนแพใชหอหุมคัมภีร 
ที่มา: วีณา วีสเพ็ญ, “มิติทางวัฒนธรรมจากผาหอคัมภีรใบลานภาคอีสาน ศึกษากรณีจังหวัด
มหาสารคาม,” ใน เอกสารวิชาการโครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เขาถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2555, เขาถึงได
จาก http://www.bl.msu.ac.th/bailan/job_bl/02.pdf  
 
 1.6 คติ ความเชื่อจากคัมภีรใบลาน 
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2528: 81); กองแกว วีระประจักษ (2545: 29-30) กลาว
วาคนไทยที่เปนพุทธศาสนิกชนมีความเช่ือวาการสรางหนังสือหรือคัมภีรใบลานจารเรื่องใน
พระพุทธศาสนา พระไตรปฎกและวรรณกรรมชาดกตาง ๆ รวมทั้งตํารายา ตําราทํานายโชคชะตา 
เมื่อสรางแลวนําไปถวายวัดเพื่อใชเปนตําราเรียน จะใหผลบุญคือสุขสบายในเบื้องตน หรือไดมีโอกาส
พบหรือเกิดในดินแดนสวรรค ไดบรรลุถึงความเปนผูเสวยสุข ปรารถนาหลุดพนจากความทุกขคือ
นิพพาน หรือเพื่อการอุทิศผลบุญใหแกบุพการีผูลวงลับ 
 อรุณรัตน วิเชียรเขียว (2556); ชัปนะ ปนเงินและพรรณเพ็ญ เครือไทย (2556)  
กลาวสอดคลองกันวา การสรางและเขียนธรรมเปนทานน้ันจะไดรับอานิสงสมาก ในบันทึกทายใบลาน
คัมภีรทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ ผูที่จารนิยมที่จะจารขอความที่เปนความปรารถนาของผูอุปถัมภ 
หรือผูจาร กลาวถึงอานิสงสที่จะพึงมีพึงได เชนขอใหไดพบสุข 3 ประการคือสุขในโลก สุขในสวรรค 
และไดพบพระนิพพาน และสวนใหญมักจะบันทึกขอความเปนภาษาบาลี วา นิพฺพานปจฺจโย โหตุ เม 
นิจฺจํ ธุวํ (ขอใหผลบุญที่ไดกระทําน้ีเปนปจจัยใหไดพบพระนิพพาน เที่ยงแท แนนอน) จากขอความ
ทายเรื่องจะเห็นไดวาผูที่จารหรือมีสวนรวมในการจารพระธรรมคัมภีร เพื่อใหเปนประโยชนตอพระ
ศาสนา คํ้าจุนเกื้อหนุนใหศาสนายืนยาว คติและความเช่ือเลื่อมใสศรัทธาดังกลาวจึงทําใหมีการ
คัดลอกพระธรรมคัมภีรไวเปนจํานวนมาก  
 สมัย วรรณอุดร (2554: 9) กลาวถึงคานิยมและความเช่ือเกี่ยวกับคัมภีรใบลานวา
การสรางคัมภีรใบลานเพื่อถวายเปนพุทธบูชา ถวายวัดเพื่ออุทิศใหบุพการีผูลวงลับ อยากใหตนและ
ญาติมิตรไดบุญกุศล ประสบสุขสมบัติและเขาถึงนิพพานไมตองเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร เพื่อให
ไดตามที่ตนปรารถนา เพื่อใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เพื่อเกิดชาติหนาใหอยูดีมีสุข เพื่อลบลางบาปที่
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เคยกระทําแลว เปนการถอมตัวไมโออวด ใจกวางของผูจารในการนอมรับความผิดพลาดและพรอมให
ผูอื่นเพิ่มเติมขอความที่ผิดพลาดได มีความเช่ือวาคัมภีรใบลานเปนของสูง เช่ือวาเมื่อสรางคัมภีรใบ
ลานจะไดรับผลบุญและภายภาคหนาสูนิพพาน  
 สมชาย นิลอาธิ (2554: 8-12) กลาววาถาไดถวายผาหอหนังสือใบลานผูกจะไดบุญ
กุศล หญิงบางคนคิดวาการทอผาไหมตองฆาตัวไหมเปนจํานวนมากจึงหาโอกาสไถบาป หรือหญิงบาง
คนเสียสละเสนผมเพื่อทําเปนสายสนองโดยเช่ือวาไดบุญกุศลมาก และการที่จะตองใชหนังสือใบลาน
ผูกมาจับถือประกอบการเทศน อานและสูตรน้ัน เปนการนําหนังสือใบลานมาใชรวมทําพิธีกรรมเปน
พิธีการเพื่อสรางความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิ ขณะประกอบพิธีกรรมงานบุญประเพณี 
 ในความเปนจริงจุดประสงคของการสรางคัมภีรใบลานมีแนวคิดหลักอยูทีศ่รทัธาทีจ่ะ
สืบทอดพระศาสนา โดยมีความเช่ือเรื่องอานิสงคบุญกุศลเปนแรงจูงใจในการสรางหนังสือใบลานและ
การนําเรื่องเลาความรูตางๆมาจดจารบันทึกไวในหนังสือใบลานเปนลักษณะวิธีการบันทึกชวยความจาํ
ของผูคนในสังคม ซึ่งจัดวาเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงของสังคม โดยเฉพาะการบันทึกเกี่ยวกับความเช่ือ
เรื่องศรัทธาความขลัง ความศักด์ิสิทธ์ิ ตํานาน ประวัติศาสตร และรูปแบบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกอบพิธีกรรม สอดคลองกับวีณา วีสเพ็ญ (2547: 9) ที่กลาววา การสรางคัมภีรใบลานที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาจะไดอานิสงคอันย่ิงใหญ ดวยเหตุน้ีพุทธศาสนิกชนจึงสรางหนังสือ และจําเปนในการ
เก็บรักษาใหดี จึงมีธรรมเนียมนิยมสรางผาหอหนังสือ หรือผาหอคัมภีรใบลานถวายวัด โดยเหลาหญิง
สาวเปนผูที่นําผาทอของตนเองมาหอคัมภีรจึงทําใหเกิดงานศิลปหัตถกรรมคือ ผาหอคัมภีร สําหรับ
หอหุมคัมภีรใบลาน เน่ืองจากในวัฒนธรรมไทย ผูหญิงไมมีสิทธ์ิในการจารพระธรรมลงบนใบลาน 
ดังน้ันผูหญิงจึงหาวิธีทดแทนที่จะไดอานิสงคเทาเทียมฝายชาย ดวยการทอผาหอและจะทออยาง
ประณีตงดงาม ลวดลายสีสันตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการของผูทอ มีทั้งผาไหม และผาไหม
ไมจํากัดลวดลาย และนําไปถวายเพื่อใชในการหอคัมภีร โดยคัมภีรใบลานสะทอนใหเห็นบทบาท
หนาที่ของผูชายในการสรางสรรคคัมภีร  และผูหญิงที่ทํานุบํารุงศาสนาตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง เห็นไดจากการสรางสรรคผาหอคัมภีรประเภทตาง ๆ ซึ่งลวนเปนผลมาจาก
ฝมือของสตรีในชุมชน 
 สมชาย นิลอาธิ (2554: 13-14) กลาววา เน้ือหาสาระและจุดประสงคหลาย ๆ เรื่อง
ในหนังสือใบลานนาจะมีสวนชวยสนับสนุนใหมีการสรางกฎระเบียบในหลาย ๆ ดานของสังคม โดย
ผานการถายทอดความเช่ือตามเน้ือความในหนังสือใบลาน เสมือนการสรางความพรอมใหแกคนใน
สังคมที่มีความคิดและเช่ือตรงกัน ทําใหสังคมมีเอกภาพมั่นคงอยูได และยังมีผลเปนวัฒนธรรม
ประเพณีที่กําหนดพฤติกรรมของผูคนในสังคม ทั้งในสวนที่เปนบรรทัดฐาน ขอปฏิบัติและขอหามตาง 
ๆ จนอาจกลาวไดวาเปนสถาบันของสังคม เชน อิทธิพลเรื่องพุทธประวัติในทศชาติชาดก ที่สอนใหคน
มีความเพียร ความอดทน ความกตัญูรูคุณ ความเช่ือเรื่องตํานานการสรางพระธาตุพนมทําใหคนทั้ง
สองฝงลุมนํ้าโขง มีจุดศูนยรวมความเช่ือความศรัทธาในการบูชาพระธาตุพนม จนกลายเปนบุญ
ประเพณีรวมกันสืบทอดเรื่อยมาจนปจจุบัน ความเช่ือจากหนังสือใบลานที่มีผลตอความคิดและ
พฤติกรรม มีผลตอการจัดระเบียบสังคมในรูปแบบของการจัดงานบุญประเพณีตาง ๆ ตามแบบอยาง
บรรพบุรุษที่เคยเรียนรูสืบทอดตอ ๆ กันมา จนเปนวัฒนธรรมรวมของคนสวนใหญในสังคมชุมชน 
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2. การเจริญสติ  
 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เปนหลักคําสอนพระพุทธเจาไดตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจา
ปจจุบันบรรจุไวในคัมภีรของพุทธศาสนา ที่เรียกวา พระไตรปฎก หลักธรรมทั่วไปมี 3 ประการ คือให
เวนความช่ัวทั้งปวง ใหทําความดี และใหชําระจิตใจใหสะอาด หลักทั่วไปดังกลาวน้ี ต้ังจุดศูนยกลาง
อยูที่การปฏิบัติทางศีลธรรม และการทําจิตใหบริสุทธ์ิจากกิเลส มิไดต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนจุด
ศูนยกลาง โดยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับการทำงานจะมุงเนนนําหลักพุทธธรรม สติ
...ในพระไตรปฎก สติ เปนตัวกํากับการต้ังมั่นดํารงอยูของคน ถามีสติทุกเวลาในการดําเนินชีวิตจะเปน
ประโยชนตอตนเอง และผูอื่นอยางมาก...” (สุคนธ มาพัวะ, 2556) สอดคลองกับคํากลาวของพระวินย 
สิริวฑฺฒโน (2556) ที่กลาวถึงปรัชญาในการดําเนินชีวิต คือการมีชีวิตอยูกับปจจุบัน มีชีวิตอยูกับสิ่งที่
เกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไป สิ่งที่ผานเขามาในชีวิต พยายามมีชีวิตอยางเปนปกติที่สุด พยายามดําเนิน
ตามศีลที่พระพุทธเจาไดบัญญัติไวไดอยางครบถวน ถึงแมจะมีบกพรองไปบาง แตพยายามใหครบ 
พยายามเจริญสมาธิภาวนา เจริญสติ สิ่งที่ตนเองคิดเปนวิถีชีวิต เปนการกระทําไดอยางเปนรูปธรรม
และตอเน่ือง ฉะน้ันเรื่องของสติสําคัญ เราจะทําอยางไรใหเราเจริญสติ หรือมีสติอยูไดในทุกขณะ  
 2.1 ความหมายของการเจริญสติ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของ สติ ดังน้ี 
ความรูสึก, ความรูสึกตัว, เชน ไดสติ ฟนคืนสติ สิ้นสติ, ความรูสึกผิดชอบ เชน มีสติ ไรสติ, ความระลึก
ได เชน ต้ังสติ กําหนดสติ 
 ความหมายของสติ ตามพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (2527) หมายถึง 
ความระลึกได, นึกได, ความไมเผลอ, การคุมใจไวกับกิจหรือกุมจิตไวกับสิ่งที่เกี่ยวของ, จําการที่ทํา
และคําที่พูดแลวแมนานได  
 พระโพธิญาณเถร(2556) แสดงความหมายของสติ วา “. ..สติ คือระลึกได 
สัมปชัญญะ ความรูอยู ตัวรูก็คือตัวพุทโธ ตัวพระพุทธเจาน่ันแหละ พอมีสติสัมปชัญญะรูอยู ปญญาก็
ว่ิงตามมาเทาน้ัน รูเรื่องตาง ๆ ตาเห็นรูป สิ่งน้ีควรไหม หูฟงเสียงสิ่งน้ีควรไหม ไมควรไหม มันเปนโทษ
ไหม มันผิดไหม มันถูกตอง เปนธรรมะไหม สารพัดอยาง...” 
 พระทรัพยชู มหาวีโร(บุญพิฬา) (2553) อางถึงใน ติช นัท ฮันหกลาวถึงความหมาย
ของสติ วาหมายถึง ความรูเทาทัน การต่ืนรู การระลึกได ความระลึกรู การตระหนักรูวาอะไรกําลัง
เกิดข้ึนในปจจุบันขณะ หรือความรู สึกตัวทั่วพรอมในปจจุบัน เปนการเฝามองอยางลึกซึ้งใน
ชีวิตประจําวัน ความสามารถในการตระหนักรูสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง “สติ คือ ชีวิตที่แท คือ
ความสามารถในการดํารงอยูกับปจจุบันขณะ ที่น่ีเด๋ียวน้ีอยางเต็มเปยม” 
 เพทาย เย็นจิตโสมนัส (2556) กําหนดความหมายของสติ คือ การระลกึรูของจิต 
(mindfulness) ในปจจุบันแตละขณะ ๆ (moment by moment) เปนการระลึกรูโดยไมมกีาร
ตัดสินใดๆ (non-judgmental) มีสภาพทีเ่ปนกลาง (อุเบกขา) ไมบวกและไมลบ สิง่ทีจ่ิตระลึกรู 
เรียกวา “อารมณ” ไดแก การเคลื่อนไหว (movement) และกิจกรรมหรือสิ่งที่เกิดปรากฏทางกาย
และทางจิต (physical and mental activities) 
 สําหรับความหมายของวิธีเจริญสติ (Mindfulness Meditation) หรอืวิปสสนา
กรรมฐาน (Vipassana Meditation) หรือ ปญญาภาวนา (Insight Meditation) เพทาย เย็นจิต
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โสมนัส (2556) รายงานวา คือการฝกใหเกิดสติอยางตอเน่ือง หรือการฝกระลึกรูการเคลื่อนไหวของ
กายและจิตในปจจุบันแตละขณะๆดวยความตอเน่ือง การฝกเจริญสติจงึเปรียบเสมือนการนําสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวมาไวตอหนาเพื่อใหผูฝกใชจิตของตนเองเฝาสังเกตและจดจออยางตอเน่ือง 
(ดวยสติ) หรือเพื่อใหเกิดความระลึกรูอยูกบัสิง่ทีเ่กิดและดับ (กายและจิต หรอืรปูและนาม ที่เกิดและ
ดับอยูตลอดเวลา) อยางตอเน่ืองกัน (เหมอืนเสนดาย)  การจะฝกเชนน้ีไดผูฝกจะตองใชความเพียร
พยายามและความอดทนที่คอนขางสงูและใชเวลา 
 อาทิตา ปณณานุสรณ (2556) กลาวถึงความหมายของสติและการเจริญสติไวให
เขาใจวา สติคือ การระลึกรูของจิต (mindfulness) ในปจจุบันแตละขณะ ๆ (moment by 
moment) เปนการระลึกรูโดยไมมีการตัดสินใด ๆ (non-judgmental) มีสภาพทีเ่ปนกลาง (อุเบกขา) 
ไมบวกและไมลบ สิ่งทีจ่ิตระลึกรู เรียกวา “อารมณ” ไดแก การเคลือ่นไหว (movement) และ
กิจกรรมหรือสิง่ทีเ่กิดปรากฏทางกายและทางจิต (physical and mental activities) และการทํา
สมาธิเจรญิสติ (Mindfulness meditation, Opening-up meditation) ดวยวิธีวิปสสนาเปนการทํา
สมาธิที่เนนความใสใจตอสิ่งเราทัง้ภายนอกและภายในอยางไมตัดสิน (non-judgmental) ไมยึด
ติดตอสิ่งเราน้ัน เปดใจรบัรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในปจจุบันทั้งความรูสึกของรางกาย (body sensation) 
อารมณ (emotions) ความคิด (thoughts) มีความสงบ ไมหว่ันไหวไปตามสิง่ทีร่ับรู สามารถปลอย
วาง 
 พระทรัพยชู มหาวีโร (บุญพิฬา) (2553) กลาววา การเจรญิสติ หมายถึง การฝกสติ
หรือสรางสติ คือความระลึกรูในปจจบุันขณะ ความรูสึกตัวทั่วพรอม ความไมประมาท ความใสใจ 
ความตระหนักรู การกําหนดรู ใหเกิดข้ึนบอย ๆ ใหมีข้ึนทุกขณะ และใหเจรญิงอกงามเพิ่มพูนมาก
ย่ิงข้ึน ตามมรรควิธีที่จะกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป และจากการวิจัยพบวา การเจริญสติในทาง
พระพุทธศาสนา  คือ  การฝกเจริญสติปฏฐาน 4  ไดแก  การมีสติพิจารณาในกาย เวทนา  จิต  และ
สภาวธรรม  โดยเฉพาะการเจรญิอานาปานสติ  อันเปนหลกัปฏิบัติทีส่งผลใหผูที่ฝกปฏิบัติดีแลวไดรับ
ความสุขสงบทั้งทางรางกายและจิตใจ   จนเกิดเปนสมัมาสมาธิ  และปญญา  สามารถกําจัดทุกข  
และบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยางแทจรงิ 
 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2556) กลาววา วิธีปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันเพือ่ใหเกิดจิตวาง คือการเจรญิสติสัมปชัญญะ หรือการใสใจปจจบุัน (Awareness) มอง
ใหเห็น ฟงใหไดยิน อยาใจลอย 
 2.2 หลักการเจริญสติ 
 ในคําสอนของพระพุทธเจาทานทรงเนนใหคนเรามีสติประคองอยูเสมอ จะยืน จะ
เดิน จะน่ัง จะนอนจะอยูที่ไหนก็ตาม เมื่อเรามีสติเราก็เห็นตัวของเรา เห็นใจของเราแลวก็เห็นกายใน
กายของเรา เห็นใจในใจของเราทุกอยาง ถาไมมีสติ เราก็ไมรูเรื่อง เราก็ไมเห็น การมีสติน้ีจึง
เปรียบเสมือนไดฟงธรรมของพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา เพราะวาตามองเห็นรูปก็เปนธรรมะ หูไดฟง
เสียงก็เปนธรรมะ จมูกไดกลิ่นก็เปนธรรมะ ลิ้นไดรสก็เปนธรรมะ กายไปถูกโผฏฐัพพะ  กระทบเย็น 
รอน ออน แข็ง ก็เปนธรรมะ ธรรมารมณที่เกิดข้ึนกับใจ นึกข้ึนไดเมื่อใดเปนธรรมะเมื่อน้ัน (พระธรรม
โกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2556) 
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 พระโพธิญาณเถร (2556) ใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา ถามีสติแลวมันจะเห็นกําลังใจของ
ตนเห็นจิตของตน ความรูสึกนึกคิดของตัวเองเปนอยางไรก็ตองรู ตัวรูน่ันแหละเรียกวา พุทโธ หรือ
พระพุทธเจา ผูรูแจงแทงตลอด ผูมีปญญาทางธรรมดวยการประพฤติปฏิบัติงาย ๆ พิจารณางาย ๆ ให
อยูในความถูกตอง 
 หลักทั่วไปของวิธีเจริญสมาธิ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2556) เสนอวาใน
บรรดากรรมฐาน 40 น้ัน อานาปานสติเปนวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติไดสะดวกย่ิง  เพราะใชลมหายใจซึ่ง
เน่ืองอยูกับตัวของทุกคน ใชไดทุกเวลาทุกสถานที่ในทันทีที่ตองการ สอดคลองกับความหมายของอา
นาปานสติซึ่งทานพุทธทาสภิกขุกลาววา คือ สติกําหนดที่ธรรมอยางใดอยางหน่ึงอยูทุกลมหายใจเขา
ออก การเจริญสติดวยวิธีบําเพ็ญอานาปานสติจึงทําใหกายใจสุขสงบ ผอนคลายลึกซึ้งลงไปจนลม
หายใจละเอียดประณีตเรื่อย ๆ ถึงข้ันที่แทบจับไมไดเลยวามีลมหายใจ ในเวลาน้ันรางกายดํารงอยูได
โดยใชพลังงานนอยที่สุด เตรียมความสดช่ืนไวใหแกการทํากิจในเวลาถัดไป และชวยใหแกชาลง หรือ
ชวยใหทํางานไดมากข้ึน พรอมกับสามารถพักผอนนอยลง อกุศลกรรมระงับและสงเสริมใหกุศลธรรม
เกิดข้ึน 
 ฐิติรัตน รักษใจตรง (2548) กลาวถึงการฝกอบรมจิตดวยวิธีอานาปานสติสมาธิวา
เปนการปฏิบัติเพื่อมุงผลฝายสมาธิอยางเดียวก็ได หรือจะใชเปนฐานปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานครบทั้ง 
4 อยางก็ได  กลาวงาย ๆ วาเปนทั้งสมถะและวิปสสนา จึงพึงศึกษาใหครบถวนทั้ง 2 ขอปฏิบัติ  
 จากการสืบคนหลักการเจริญสติทางพระพุทธศาสนาจึงสามารถประมวลไดวา สติปฏ
ฐาน 4 คือแนวทางของการต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามเปนจริง ตามที่สิ่งทั้งหลาย
มันเปนของมันไมใชตามความคิดปรุงแตงของเรา ที่คิดใหมันเปนหรืออยากใหมันเปน หลักสติปฏฐาน
น้ี ก็คือ การเอาสติ มาเปนตัวนํา เปนตัวเดน เปนตัวทํางาน โดยกํากับจิตต้ังตนแตการรับรูใหอยูกับสิ่ง
ที่กําลังเกิดข้ึนเปนไปอยูจริง ในขณะน้ัน ๆ ที่เรียกวา อยูกับขณะปจจุบัน ไมเลื่อนไหลลองลอยไปใน
อดีต และอนาคต ที่เปนเรื่องของการคิดปรุงแตง และใหสติน้ันเปนตัวสรางโอกาสแกปญญาโดยจับสิ่ง
ที่ไดเห็นไดยินในขณะน้ัน ๆ ใหปญญารูเขาใจตรงไปตรงมา สติปฏฐานทํางานกับทุกสิ่งทุกอยาง ที่
เกิดข้ึนเปนไปในชีวิตของเราตลอดเวลาน้ีเอง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556) พระพุทธ
องคจัดแยกสติปฏฐานออกตามประเภทของสิ่งที่ชีวิตคนเราเกี่ยวของเปน 4 ขอ คือ 

1. กายานุปสสนา สติปฏฐาน ใชสติตามดูโดยมีปญญารูเทาทันสภาพทางรางกาย 
2. เวทนานุปสสนา สติปฏฐาน ใชสติตามดูโดยมีปญญารูเทาทันความรูสึกสุข ทุกข 

หรือไมสุข ไมทุกขที่เกิดข้ึน 
3. จิตตานุปสสนา สติปฏฐาน ใชสติตามดูโดยมีปญญารูเทาทันสภาพจิตใจ 
4. ธัมมานุปสสนา สติปฏฐาน ใชสติตามดูโดยมีปญญารูเทาทันเรื่องราวที่รูที่คิดที่

เกิดข้ึนในใจ 
 จากการสืบคนทางhttp://www.dhammajak.net/ (2556) กลาวถึงการเจริญสติ 
วา คือการกําหนดอิริยาบถใหทันในปจจุบัน และการรับรูความรูสึกตามทวารตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 
ตลอดเวลาใหมากที่สุด ความรูสึกของคนมีทางรูอยู 6 ทางคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหกําหนดรูไป 
ตามจริงที่ใจรู พรอมกับกิริยาเคลื่อนไหวอื่นๆ ทําอะไรก็ใหมีสติกําหนดรูใหทันปจจุบันใหมากที่สุด  
อิริยาบถใหญ คือ การยืน เดิน น่ัง นอน อิริยาบถยอย คือ การเคลื่อนไหวกายทุกกิริยา เชน การ 
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รับประทาน ด่ืม เค้ียว กลืน เหลียว กม เงย หยิบ ยก ตลอดจนการถายอจุจาระ ปสสาวะ สําคัญควร 
ใชความเพียรพยายามอยูตลอดเวลา ต้ังความรูสกึไวกับตัว ต่ืนตัวอยูเสมอ ไมประมาทนอนใจ (สุคนธ  
มาพัวะ: 2556)  
 ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของพระทรัพยชู มหาวีโร (บุญพิฬา) (2553) ที่ 
พบวาการเจริญสติ (practising mindfulness) หรือการเจริญจิตภาวนา (mental development 
or meditation) หรือการปฏิบัติธรรม หรือการบริหารจิต หรือที่รูจักกันตามหลักทั่วไปวา การเจริญ 
กรรมฐานลวนหมายถึงแนวทางในการฝกฝนอบรมพัฒนาจิตตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งมี 2 อยาง คือ การเจริญสมถะกรรมฐาน (concentration meditation) และการเจริญวิปสสนา 
กรรมฐาน (insight meditation) คําวา สมถะ แปลวา สมาธิ (Concentration) หรือความสงบ 
(Tranquillity) หมายถึง หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อไหเกิดความสงบทางจิต หรือการทําจิตใหสงบเปน 
สมาธิแนวแนมั่นคง วิปสสนา (Insight) แปลวา การเห็นแจง หรือวิธีทําใหเกิดการเห็นแจง รูแจง 
เห็นจริง หมายความวา การฝกฝนอบรมจิตใหมีปญญา เกิดความเห็นแจงรูชัดในสิ่งทั้งหลาย ตรงตอ 
สภาวะ คือใหเขาใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตรงตามความเปนจริง 
 ดังน้ันหลักการเจริญสติทางศาสนาพุทธของชาวตะวันออกจากรายงานการฝกปฏิบติั
ที่สืบทอดตอกันมาในสมัยโบราณจนกระทั่งปจจุบันน้ี จึงอาจสรุปไดวา ผูเจริญสติจะตองเขาใจเรื่อง
ของอานาปานสติ สมาธิและสติปฏฐานสี่ เปนพื้นฐานที่แนนหนากอนแลวจึงไปสูเรื่องของวิปสสนา 
 2.3 กิจกรรมการเจริญสติ   
 ทั้งน้ีไมวาจะเปนการออกแบบ อาทิ ดานภูมิสถาปตยกรรมวางผังอาคารทางศาสนา
พุทธ (จตุรงค, 2540) หรือสถานปฏิบัติธรรมของคนพิการ (อนันต, 2548) หรือการออกแบบภายใน
สถานสุขภาพ (ประสิทธ์ิศักด์ิ, 2551) หรือการออกแบบพุทธสถาน (กฤษดา, 2553) กิจกรรมที่พึง
ประสงคสําหรับผูปฏิบัติธรรม ผูมาใชบริการในสถานที่เหลาน้ันนิยมยึดพื้นฐานทางการฝกจิตใจใหสงบ
น่ิง เชน การเดินจงกรม การยืนภาวนา การไหวพระสวดมนต และการน่ังสมาธิ มิติองครวมทางกาย 
ใจ จิตวิญญาณและสังคม เชน แพทยทางเลือก โยคะและธรรมชาติบําบัด หลักคุณธรรมและวิธีการ
ของสมาธิ 
 โดยสรุปแลวหลักการฝกปฏิบัติเจริญสติ คงยึดพื้นฐานของการภาวนาอานาปานสติ 
สมาธิ และสติปฏฐาน 4 ของพระพุทธเจาและกรอบแนวคิดวิธีเจริญสติน้ีสัมพันธกับการจัดกิจกรรม 
ซึ่งนําไปสูวิธีปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเจริญสติในอิริยาบทหลักตามแนวทางของติช นัท ฮันห 
แหงหมูบานพลัม ดังแสดงในภาพที่ 28 
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ภาพที่ 28 แสดงกรอบแนวคิดวิธีเจริญสติในชีวิตประจําวัน ตามแนวของทานติช นัท ฮันห 
ที่มา: พระทรัพยชู มหาวีโร (บุญพิฬา), “การศึกษาวิธีการเจริญสติในชีวิตประจําวันตามแนวทางของ 
ติชนัทฮันห” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553). 
 
 แนวทางอันเปนหลักในการเจริญสติของทานติช นัท ฮันหอาศัยทั้งหลักสมถะ 
(Stopping) และวิปสสนา (Looking Deeply) โดยใชวิธีการเจริญอานาปานสติควบคูกับการฝก 
พิจารณาตามหลักสติปฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรม รวมทั้งการเปนไปตาง ๆ ของโลกผาน 
กระบวนการแหงหลักไตรสิกขา คือ ศีล (สติ) สมาธิ ปญญา ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักการฝกเจริญ
สติในพระไตรปฎกเถรวาท แนวคิดคําสอนจึงโดดเดนดวยวิธีการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกลมกลืนเขากับ
สังคมแหงยุคสมัย (พระทรัพยชู มหาวีโร (บุญพิฬา) (2553) 
 วิธีฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามแนวทานติช นัท ฮันหแหงหมูบานพลัม มีทั้งการ
ฝกปฏิบัติในรูปแบบหลักและการฝกปฏิบัติในวิถีชีวิตผานกิจวัตรประจําวัน พิธีกรรมและกิจกรรมอืน่ ๆ  
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ที่หลากหลาย โดยอาศัยอุบาย 5 วิธี คือ การหายใจ การฝกรวมกับสังฆะ การใชเสียงระฆัง การใชบท
กลอนแหงสติ และการรองเพลงแหงสติ เพื่อเกื้อกูลใหผูฝกปฏิบัติไดสัมผัสกับพุทธภาวะ ความเรียบ
งาย สงบ ผอนคลาย เบิกบาน และลึกซึ้ง อันชวยใหเกิดการเยียวยาแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดี 
 กิจกรรมการฝกหรืออุบายในการเจรญิสติในชีวิตประจําวัน สอนไวดังน้ี 
 1. การหายใจ (Breathing) เปนอุบายที่สําคัญอยางย่ิงในการเจริญสติเพื่อพัฒนาไปสู
ความพนทุกขตามคําสอนของพระพุทธองค เพราะวาลมหายใจเปนสะพานเช่ือมระหวางรางกายและ
จิตใจ ใหปรองดองเปนอันหน่ึงอันเดียวกันนําไปสูสันติและความสงบ ผูปฏิบัติอาจใชเปนอุปกรณเพื่อ
ความรูตัวทั่วพรอม นําไปสูการพิจารณาปรากฏการณธรรมชาติและทําใหเกิดความรูแจง 
 2. การมีสังฆะหรือนักบวช (Sangha Body) จํานวนมาก และปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน ดํารงอยูอยางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทําใหการเผยแผพุทธธรรมหรือจัดกิจกรรมภาวนามีพลัง
และงดงาม 
 3. ระฆังแหงสติ (Bell of Mindfulness) คือการใชเสียงระฆังเปนสื่อในการฝกสติ 
ทุกครั้งเมื่อผู ปฏิบัติไดยินเสียงระฆังดัง ทุกคนจะหยุดการกระทําตาง ๆ หยุดพูดคุย หยุดการ
เคลื่อนไหว ผอนคลายรางกาย แลวกลับมาตระหนักรูถึงลมหายใจเขาออกของตนเอง ใหรูวาขณะน้ี
กายกับใจอยูดวยกัน และรูวาเรากําลังทําสิ่งใดอยู 
 4. บทเพลงภาวนา (Song for the Practice) หรือการรองเพลงอยางมีสติอาจเปน
เพลงธรรมะหรือบทเพลงแหงสันติภาพ ที่มีเน้ือหาสาระในทางที่ดีงาม เชน เกี่ยวกับการมีสติ การ
กลับมาเบิกบานอยูกับขณะปจจุบัน การเปนสวนหน่ึงของกันและกัน การดํารงอยูอยางสงบสันติ 
กลมกลืนกับธรรมชาติ 
 5. บทกลอนแหงสติ (Mindfulness Verses) การทองบทภาวนา บทกลอน หรือ
บริกรรมคาถา ชวยในการฝกเจริญสติทั้งในอิริยาบถหลัก และการฝกกับกิจวัตรหรือกิจกรรมตาง ๆ  ใน
ชีวิตประจําวัน  
 สําหรับการเจรญิสติในอริิยาบถหลกั ทานติช นัท ฮันหไดแนะนํากิจกรรมสําหรบั
นักบวช และผูรวมปฏิบัติธรรมแหงหมูบานพลัม ไวดังน้ี 
 1. การน่ังสมาธิ (Sitting Meditation) คือ การน่ังน่ิง ๆ น่ังเพื่อน่ัง เพื่ออยูกับ
ปจจุบันตรงน้ันอยางเต็มเปยม เหมือนกับการกลับบานเพื่อใสใจดูแลตนเอง ดวยอาศัยการมีสติตามรู
ลมหายใจ เพื่อใหเกิดความสงบ ผอนคลาย เบิกบาน และทําใหเขาใจตัวเราเองอยางที่เปนอยู ซึ่งการ
เจริญสติในอิริยาบถน่ัง มี 2 วิธีหลัก คือ น่ังสมาธิแบบมีบทนํา และน่ังสมาธิเงียบหรือน่ังสมาธิทั่วไป 
 2. การเดินสมาธิ (Walking Meditation) การเดินจงกรม หรือการเดินในวิถีทาง
แหงสติ คือ การเดินอยางเบิกบานในขณะปจจุบัน เปนการเดินอยางมีสติที่กาวไปชาๆ ดวยอาการผอน
คลายและสงบ พรอมกับย้ิมนอย ๆ บนใบหนาเสมือนการเดินเลนของคนที่มีเวลาวางไมกําหนดเปา
หมายหรือเวลาที่จะไปใหถึง เปนการเดินเพื่อเดินใหแตละยางกาวคือความสุขสันติ 
 3. การผอนพักตระหนักรู (Total Relaxation) หรือ การผอนคลายอยางสมบูรณ 
เปนการฝกเจริญสติในอิริยาบถนอน เพื่อใหรางกายและจิตใจไดพักและผอนคลายอยางลึก (Deep 
Relaxation) อันเปนหัวใจของการเยียวยารางกายและจิตใจ  
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 นอกจากน้ีการเจริญสติในชีวิตประจําวันกับกิจกรรมภาวนาตามหลักสติปฏฐาน 4 
ตามแนวทางแหงหมูบานพลัม ยังมีการภาวนาที่ประยุกตเขากับกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันซึ่งมี
ดังตอไปน้ี 
 1. รับประทานอาหารรวมกันอยางมีสติ (Eating together) จะเปนอาหารมังสวิรัติ
ทั้งหมด วิธีการปฎิบัติเริ่มตนดวยการตักอาหารในปริมาณที่พอดีตระหนักถึงสังฆะโดยรวม และขณะ
ตักอาหารตระหนักถึงธาตุตาง ๆ เชน สายฝน แสงแดด ผืนแผนดินและความรัก ความรับผิดชอบที่มา
ประกอบรวมกันเปนอาหาร 
 2. การกราบสัมผัสพื้นดิน (Touching the Earth) เปนการฝกปฏิบัติเพื่อระลึกถึง
สายสัมพันธอันลึกซึ้งระหวางตัวเรากับบรรพบุรุษ เพื่อรับรูวาเรามิไดโดดเด่ียวหากแตเช่ือมตอกับ
กระแสธารแหงจิตวิญญาณและเลือดเน้ือของบรรพบุรุษ เพื่อใหตระหนักรูวาเราเปนสวนหน่ึงของผืน
ดิน เปนสวนหน่ึงของสรรพชีวิต 
 3. การเริ่มตนใหม (Beginning Anew) คือ การมองอยางลึกซึ้งและซื่อสัตย ถึงการ
กระทํา คําพูด และความคิดในอดีต เพื่อสรางสรรคการเริ่มตนอยางสดใสของตนเองกับผูอื่น ดวย
อาศัยการรับฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) และการใชวาจาแหงความรัก (Loving Speech)  
 4. การสนทนาธรรม (Dhamma Discussion) เปนการฝกฟงอยางลึกซึ้งดวยการ
เปดใจกวางรับฟงอยางไมตัดสิน เปนการฝกพูดดวยภาษาแหงความรักอีกรูปแบบหน่ึงที่ต้ังอยูบน
พื้นฐานของการฝกเจริญสติ ผูฝกปฏิบัติมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติ และสามารถถามตอบในประเด็นที่ตนเองสงสัย 
 5. พิธีเขารับศีลหรือขอฝกอบรมแหงสติ 5 ประการ เนนที่การมีสติ เปนพิธีสมาทาน
ศีลหรือรับศีลที่เปนทางการมีทั้งความศักด์ิสิทธ์ิและผอนคลายไปพรอม ๆ กัน 
 6. การภาวนากอนกรวด (Pebble Meditation) เปนการฝกเจริญสติอีกวิธีหน่ึงที่
งายเหมาะสําหรับเด็ก 
 7. การเคลื่อนไหวอยางมีสติ (Mindful Movement) เปนการออกกําลังกายอยางมี
สติอีกรูปแบบหน่ึง โดยจัดใหเปนกิจกรรมสุดทายในภาคบายของวัน 
 8. การฝกปฏิบัติและกิจกรรมอื่น ๆ เชน การสวดมนตตอนเชาและเย็น ความเงียบ
อันประเสริฐ (Noble Silence) เปนชวงของการฝกปดวาจา งดการพูดคุยสนทนากันภายหลังการน่ัง
สมาธิยามเย็นจนถึงเวลาหลังรับประทานอาหารเชาของวันถัดไป เพื่อเปดโอกาสใหผูฝกปฏิบติัไดอยูกบั
ตนเอง  
 อาทิตา ปณณานุสรณ (2556) กลาวถึง วิธีปฏิบัติเบื้องตนอานาปานสติภาวนาของ
เสถียรธรรมสถาน โดยแมชีศันสนียแนะนําใหฝกในอิริยาบถทั้ง 4 ไดแก ยืน เดิน น่ัง นอน โดยใหมีสติ
รูทันปจจุบัน การฝกระยะแรก เริ่มจากระลึกรูการเคลื่อนไหวของอิริยาบถใหญทางกาย ไดแก การยืน 
เดิน น่ัง และนอน และตอมาจึงระลึกรูในอิริยาบถยอย ไดแก การรับประทาน เค้ียว-ด่ืม เหยียด-คู 
เหลียว กม-เงย เดินหนา-ถอยหลัง อาบนํ้า ลางหนา แปรงฟน ทํากิจธุระสวนตัว ขับถาย ใส-ถอด
เสื้อผา 
 ในการฝกใหม ๆ ผูฝกจะตองกระทําดวยความเช่ืองชา ดวยความเพียรพยายามและ
ความอดทน เพื่อใหเกิดสติ (ความระลกึรู) สมาธิ (ความสงบและจดจอ) และสัมปชัญญะ (ความรูตัว) 
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จนเกิดความชํานาญ  เมื่อ ผูฝกชํานาญ จึงสามารถทําเร็วข้ึน และละเอียดมากข้ึน คือ การระลึกรูใน
ความรูสึก (เวทนา) ที่เกิดกับกายและจิต (เชน เจ็บ ปวด เมื่อ คัน) การระลึกรูในอารมณที่เกิดทางจิต 
(เชน โทสะ หดหู ฟุงซาน) และการระลึกรูในสภาวะธรรมชาติที่เกิดปรากฏตามความเปนจริง (เชน ตา
เห็นแสง-ส,ี หูไดยินเสียง, จมกูไดกลิ่น, ลิ้นรูรส, กายสัมผัสความเย็น-รอน-ออน-แข็ง, ใจรูความนึก-คิด) 
 การเจริญสติโดยอาศัยฐานทั้งสี่ตามพุทธพจนขางตน คือ การระลึกรูการเคลื่อนไหว
ของกาย (กาย) การระลึกรูความรูสึก (เวทนา) การระลึกรูอารมณที่เกิดกับจิต (จิต)และการระลึกรู
สภาวะธรรมชาติที่เกิดปรากฏตามความเปนจริง (ธรรม) ในปจจุบันแตละขณะน่ันเอง 
 แมชีศันสนีย เสถียรสุต แหงเสถียรธรรมสถาน แนะนํากิจกรรมในโครงการธรรมชาติ
บําบัดเพื่อชีวิตเปนสุขใหแกผูปฏิบัติ มีรายละเอียดบางสวนที่เกี่ยวของกับหลักพุทธธรรม สมาธิ โยคะ 
ออกกําลังกายและพักผอน ดังน้ี (แมชีกาญจนา เตรียมธนาโชค, 2552) 
 1. กายเคลื่อนไหว ใจต้ังมั่น เปนการทําโยคะสมาธิ เพื่อเปนการฝกการหายใจ และ
การออกกําลังกาย 
 2. เทากระทบพื้น จิตรูต่ืนและเบิกบาน เปนการเดินจงกรมในพื้นที่สวนที่รื่นรมย 
 3. พักผอนตระหนักรู เปนการทําสมาธิในอริยาบทนอน 
 4. ธรรมชาติเปลี่ยนชีวิต จะเอบายบาย เปนการสอนปฏิจจสมุปบาทโดยเนนการใช
สื่อวีดิทัศนเพื่อสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรม 
 5. เยียวยาดวยคลื่นเสียง โดยอาศัยการสาธยายมนตเปนหมูคณะ คลื่นเสียงและ
ความหมายของบทสวดมนตจะนอมนําใหเกิดความคิดที่ดีงามและเปนการปรับสมดุลนํ้าในรางกาย 
 6. การอธิษฐานจิต เปนการแสดงธรรมะ 
 2.4 ประโยชนของการเจริญสติ 
 การเจริญสติ เปนเรื่องที่มีประโยชนและคุณคาสําหรับมนุษยทุกยุคทุกสมัย โดยมิได
ข้ึนกับกาลเวลา การเจริญสติอยางตอเน่ืองและยาวนานจะทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพกายและจิต 
สามารถปองกันและรักษาโรคที่เกี่ยวเน่ืองกับทางจิตและทางกายได ในปจจุบันเปนที่ยอมรับและมกีาร
นํามาใชควบคูไปกับการแพทยแผนปจจุบัน (เพทาย เย็นจิตโสมนัส, 2556) สอดคลองกับพระทรัพยชู 
มหาวีโร (บุญพิฬา), (2553) ที่กลาววา การฝกเจริญสติมีความสําคัญอยางมากในการดูแลสุขภาพทาง
กายคูกับการพัฒนาทางจิตใจ เพราะการฝกน่ัง เดิน ผอนพักตระหนักรูดวยสมาธิ การทํางาน การออก
กําลังกายในทุก ๆ วัน เชน โยคะและซี่กง การรับประทานอาหารมังสวิรัติ การใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ
ที่มีอากาศบริสุทธ์ิ มีสวนอยางมากที่ทําใหรางกายและจิตใจของผูฝกปฏิบัติเกิดความสมดล สุขภาพ
รางกายแข็งแรงสดใส กระปรี้กระเปรา สมองโปรงโลงเบาสบาย มีภูมิคุมกันโรคไมเจ็บปวยงาย  
เพราะการฝกเจริญสติตามหลักศรัทธาและแนวทางของพระพุทธองคน้ันเบื้องตนมีจุดมุงหมายเพื่อ
เตรียมกายและจิตใหพรอมที่จะใชปญญาอยางไดผลดี 
 การมีสติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิต สงผลใหเกิดความคิดที่เปนระบบคือการคิด 
อยางมีเหตุผลรูจักใชปญญาในการแกไขปญหาหรือขจัดความทุกขที่เกิดข้ึน มีความเขาใจและยอมรับ 
ถึงสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปรไปตามสภาพของโลก เรียกวาเปนผูใชปญญาในการดําเนินชีวิต ซึ่งเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยจะสงผลใหผูน้ันมีความเปนอยู 
มีชีวิตที่ดีงามและมีปญญาเรียนรูพัฒนาฝกฝนใหถึงเปาหมายสูงสุด คือความดับทุกขได (สุคนธ มาพัวะ 
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, 2556) 
 การเจริญสติจัดวามีความสําคัญเปนอันดับหน่ึง การเดินจงกรมเปนอันดับสอง และ 
การน่ังสมาธิมีความสําคัญเปนอันดับสาม ในอันที่จะทําใหเกิดปญญา เพราะเมื่อเจริญสติกําหนดรูให 
ตอเน่ืองกัน จิตจะสงบลงได ความฟุงซานจะนอยลง จะเกิดความคิดถูก รูถูก พูดถูก ทําถูก เรียกวา  
ปญญา หรือวิปสสนาญาณ หรือความดําริชอบ ซึ่งเปนการแกปญหาโลก-ปญหาธรรม ไดอยางถูกตอง 
ผลที่ตามมาคือ การพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและความสันติสุข (http://www.dhammajak.net/,   
2556) 
 วิธีฝกสมาธิหลายวิธี ไดแก การน่ังภาวนา เดินจงกรม การแผเมตตา การอธิษฐานจิต 
การฝกใชพลังภายในรางกาย การใชพลังภายนอก ทั้งหมดเปนการผอนคลายความเครียดที่ลึกซึ้งที่สุด 
เพราะสมาธิทําใหจิตใจสงบน่ิงแตมีสติ หยุดความคิดที่ฟุงซาน วิตกกังวลหรืออารมณดานลบ เมื่อเรา
ทําสมาธิรูสึกสบายข้ึนเพราะรางกายจะหลั่งฮอรโมนเอนโดรฟนออกมาในขณะที่จิตใจสงบน่ิง และภูมิ
ตานทานสรางเพิ่มข้ึนหลังจากถูกยับย้ังดวยฮอรโมน หากฝกสมาธิเปนประจําทําใหจิตใจเบิกบาน 
อารมณเย็น สมองแจมใส หายเครียด (อารียา ศุภโชคพาณิชย, 2552) และอารมณเครียด อารมณ
โกรธ เปนสาเหตุของโรคเรื้อรัง เชน มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การรักษาโรคเหลาน้ีไม
สามารถรักษาไดจากวิธีการแพทยแผนปจจุบันทางเดียว ตองรักษาทางดานจิตใจ ความผอนคลายเปน
สิ่งสําคัญในการรักษาและปองกันไมใหเกิดโรค ดวยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ตลอดจนความคิด ทัศนคติ
ใหอยูอยางเรียบงาย มักนอย สันโดษ โดยนําแนวคิดวิธีการของศาสนาและปรัชญามาใช (แพทยพงษ 
วรพงศพิเชษฐ, 2550) และในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน สิ่งที่เปนเครื่องบํารุงจิตใจที่สําคัญ ก็คือการ
ทําบุญ การไดใกลชิดพระรัตนตรัย ไดอาศัยอานุภาพบุญกุศล และอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 
เปนเครื่องอภิบาลรักษา (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549) 
  การเจริญสติทําใหเกิดผลดีตอทางรางกายและจิตใจ เพราะเมื่อผูฝกปฏิบัติมีสติ
กําหนดรู (สติ, ศีล) พิจารณาตนเองและสิ่งตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกไดมากข้ึน ยอมทําใหรางกาย 
และจิตใจเกิดความสงบ (สมาธิ) ผอนคลาย ทําใหมองเห็นไดอยางลึกซึ้ง จนเกิดความรูความเขาใจ 
(ปญญา) ไดลึกซึ้งมากข้ึน สงผลใหใหการคิด การพูด การกระทําเปนไปอยางถูกตองมากข้ึน   
นอกจากน้ันยังสงผลดีตอครอบครัว และสังคม ซึ่งสามารถอธิบายประโยชนของการเจริญสติกับการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี (พระทรัพยชู มหาวีโร (บุญพิฬา), 2553; แพทยพงษ  
วรพงศพิเชษฐ, 2550; เจริญสุข จิระศักด์ิวิทยา, 2547) สรุปไดดังน้ี 
 1. ทางรางกายและพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน (Health And Behavior growth) 
เพราะการเจริญสติเปนการนําไปสูการผอนคลาย ปลอยวาง เปนเขาหาสมาธิ ชวยใหรางกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี ชวยปองกันโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ สงเสริมประสิทธิภาพการทํางานและกิจการตาง ๆ เพราะ
จิตที่เปนสมาธิยอมแนวแนอยูกับสิ่งที่กําลังกระทํา ไมฟุงซานวอกแวก ทําใหคิดและทํางานไดผลดี อัน
จะเปนการปองกันความผิดพลาด  
 1.1 สงเสริมสุขภาพทางกาย บรรเทาหรือแกไขโรคได 
 1.2 ชวยใหสํารวมทางกาย วาจามากข้ึน 
 1.3 ชวยใหตระหนักรูถึงการบริโภคอาหารและสื่อตาง ๆ มากข้ึน 
 1.4 ชวยใหสุขุม รอบคอบ มีสติ สมาธิกับการทํางานมากข้ึน 
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 2. ทางจิตใจ (Emotional growth)เปนการเตรียมจิตใหพรอม มีความมั่นคงทาง
อารมณ เปนภูมิคุมกันโรคทางจิต ชวยใหจิตใจผอนคลาย ไมเครียด เกิดความสงบ ใจสบายและมี
ความสุข 
 2.1 ทําใหมีความสุข ปติ ผอนคลาย จิตใจแจมใสและเบิกบานมากข้ึน 
 2.2 ทําใหมีจิตใจสงบเยือกเย็น สุขุมไดมากข้ึน มีอารมณความโกรธ ความกลัว 

2.3 มีจิตที่เปดกวาง ยอมรับคนอื่นไดมากข้ึน มีความรักเมตตากรุณาตอตนเอง 
และคนอื่น ทําใหมองโลกในแงดี 
 3. ทางปญญา (Intellectual growth) สูจุดมุงหมายหรืออุดมคติทางศาสนาเพราะ
เปนการเตรียมจิตใหพรอมที่จะใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธรรม เพื่อการบรรลุจุดสูงสุดตามหลัก
ศาสนา คือความหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง  
 3.1 สามารถแปรเปลี่ยนปมหรือสังโยชนบางอยางในจิตใตสํานึกได 
 3.2 สามารถรูเทาทันและจัดการกับความทุกขทางจิตใจไดมากข้ึน 
 3.3 สามารถรับฟงคนอื่นไดมากข้ึน สามารถเขาใจตนเองและคนอื่นมากข้ึน 
 3.4 ทําใหเขาใจคําสอนในทางพระพุทธศาสนามากข้ึน 
 4. ทางสังคม (Social growth) 

4.1 ประโยชนแกครอบครัว ทําใหมีความสุข เขาใจซึ่งกันและกันยอมรบัและให 
อภัย สงเสริมสัมพันธภาพทางครอบครัว 

4.2 ประโยชนแกเพื่อนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธ ปรับตัวเขาสงัคมและยอมรบัคน 
อื่น 
 4.3 ประโยชนแกสงัคม ชวยแกปญหาความขัดแยงในสังคม 
  
3. ทฤษฎีการออกแบบพุทธสถานและกรณีศึกษา 
 ในสมัยที่พระพุทธเจายังมีพระชนมชีพอยู จะมีการเผยแผหลักธรรมโดยตรงถึงพุทธ
บริษัท สอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ที่สามารถสัมผัสแตะตองได มีวัดเปนสถานที่ฟงธรรมและ
ปฏิบัติธรรม ตอมาหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พุทธบริษัทไดนําหลักธรรมของพระพุทธองค
ไปประกาศยังสถานที่ตางๆดวยวิธีการแสดงธรรมและใชพุทธศิลปที่ประกอบในสถาปตยกรรม  
 พระพุทธศาสนามีภูมิสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง คือการอิงอาศัย
ธรรมชาติ จากหลักฐานในอดีตปรากฎรูปแบบของภูมิสถาปตยกรรมวัด เพื่อตอบสนองประโยชนใช
สอยและเพื่อสงเสริมการปฏิบัติธรรม เชน เนนการปลูกตนไมใหญเพื่องายตอการดูแลรักษา มีการ
เลือกทําเลปาและเขานอกเมือง โดยรักษาความงดงามรมรื่นของพันธุไมเดิมไวแลวตกแตงใหสะอาดตา 
ในสมัยพุทธกาลสภาพแวดลอมวัดจะเปนปาและสวนอุทยาน สิ่งกอสรางจะมีเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติธรรมเทาที่จําเปน เปนสิ่งกอสรางที่เรียบงายเนนประโยชนใชสอย เปนที่กันรอนกันหนาว 
กันสัตวราย กันฝน พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญตอภูมิสถาปตยกรรมที่เกื้อหนุนใหเกิดโพธิญาณ มี
ขอความแสดงถึงความสําคัญของสถานที่ โดยมีนัยสําคัญของความหมายแหงสถานที่ซึ่งสามารถ
กระตุนเตือนเราทั้งหลายใหเกิดแรงในใจ ใหเรงขวนขวายปฏิบัติความเพียรดวยความไมประมาท (ปย
วัลย ลี้ไวโรจน , 2555) 
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 กฤษฎา อานโพธ์ิทอง (2553) กลาวถึงพุทธสถานวา ในยุคเริ่มตนหลังปรินิพพาน เปนจุด
กําเนิดของพุทธสถานเพราะหลังจากที่พระพุทธเจาดับขันธปรินิพพานลง พุทธศาสนิกชนรวมถึง
พระสงฆและนักบวชตางเกิดความคิดถึงในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดเกิดมีการใหสราง
สังเวชนียสถานตามสถานที่ตางๆ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนระลึกถึงและแสดงความเคารพตอพระพทุธเจา 
เชน พระมหาสถูปที่สาญจี เปนการเจาะหนาผาเพื่อที่จะทําเปนคูหา โดยมีพระสถูปบรรจุอยูภายในแต
ละคูหา สําหรับพุทธศาสนิกชนใชเปนที่นมัสการโดยคูหาประกอบดวยหองโถงขนาดใหญ ปลายสุด
ของหองจะทําเปนสถานที่สําหรับบูชา สวนทั้งหองซายและหองทางขวา เจาะสกัดเปนคูหาเล็กเรียง
รายไปสําหรับจําพรรษา หลังจากที่เกิดการสรางสิ่งอันเปนที่สําหรับใหรําลึกถึงพระพุทธเจา โดยเจดีย
หรือ สถูป ลักษณะของความเปนพุทธสถานมีความชัดเจนมากข้ึนในดานการจัดวางอาคารแมจะไมมี
แนวแกนหรือทิศทางที่ชัดเจน แตที่เห็นชัดคือการยึดศูนยกลางและกระจายตัวออกของกลุมอาคาร
ตาง ๆ นอกจากธรรมชาติที่มีความสําคัญในสมัยยุคพุทธกาลไดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู ความเปน
สัญลักษณและการออกแบบเพื่อรองรับกับการใชงานตาง ๆ ไดชัดเจนมากข้ึน เจดียหรือสถูปยังคง
ความสําคัญที่สุดในผังเพราะยังคงสัญลักษณในเชิงความหมายอันเปนตัวแทนพระพุทธเจา โดยไมได
คํานึงวาตองการจะทําใหแผนผังใหญโตหรือมหึมา เพียงแตมุงเนนประโยชนใชสอยที่มากกวาความ
สวยงาม ที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆในสมัยพุทธกาลวา อาคารน้ันสรางดวยไมและมุงหลังคาดวย
หญาคา กุฏิแบบน้ีกลาววาในฤดูหนาวก็หนาว ในฤดูรอนก็รอน อาจมีลักษณะเปนกระทอมหรือเปน
การกอสรางงาย ๆ รื้อถอนนําออกไดงายและเคารพตอสถานที่ ไมไดสรางความแปลกแยกใหกับ
สภาพแวดลอมใด ๆ การไดอยูกับธรรมชาติกอใหเกิดความสงบและเรียบงาย ทําใหการศึกษาพระ
ธรรมน้ันเปนไปไดอยางดีข้ึน 

3.1 องคประกอบของภูมสิถาปตยกรรมที่ปรากฏในคัมภีรพระพทุธศาสนา  
 3.1.1 ภูมิทัศนนุม (Softscape) เปนสวนที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เกี่ยวกับตนไม  
ดิน นํ้า มีการเติบโต หมุนเวียนไปตามธรรมชาติ 

3.1.2 ภูมิทัศนแข็ง (Hardscape) เปนสวนอาคาร สถาปตยกรรมในพื้นที่ซึ่งสามารถ 
เช่ือมการใชงานสูภายนอกอาคาร เชน ถํ้า ภายในมีการจัดแบงพื้นทีส่ําหรบัประกอบศาสนกจิไวอยาง 
เปนระเบียบแบบแผน คือ พื้นที่ตรงกลางเปนตําแหนงประธานภายใน เปนที่ต้ังองคสถูป กับจะมเีน้ือที ่
วางรอบ ๆ เปนลานสําหรับทําประทกัษิณ บริเวณดานหนาของสถูปเปนลานที่วางสําหรับปฏิบัติสมณ 
กิจตาง ๆ สวนดานหลังและดานขางมกีารขุดเขาไปภายในลกัษณะเปนคูหาเลก็ ๆ เรียงชิดติดกันใช 
เปนที่พกั สวนภายนอกอาคารเปนการออกแบบบรเิวณโดยรอบใหสอดคลองเอื้อตอการใชงาน เชน 
ลานทราย ทางเดิน บอนํ้า ประติมากรรม ที่น่ัง ภูมิทัศนแข็งสวนที่เปนมนุษยสรางข้ึนทีพ่ระพทุธเจา 
ทรงอนุญาต เทียบเคียงกับชนิดของสถาปตยกรรมปจจบุันไดดังน้ี 
 1. วิหาร คือ อาคารซึ่งมีหลังคา 2 ปก ทั่วไปเรียกทรงมะนิลา (Gable Roof) 
รวมถึงทรงปนหยา (Hip Roof) 
 2. เรืองมุงแถบเดียว คือ อาคารที่มีหลังคาปกเดียวเปนเพิง โดยทั่วไปเรียก  
เพิงหมาแหงน (Lean to roof) 
 3. เรือนช้ันหรือปราสาท คือ อาคารซึ่งสูงต้ังแต 2 เมตรข้ึนไป มีลักษณะยอด
ตอจากหลังคาข้ึนไปเปนยอดแหลม หรือโดม 
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 4. เรือนโลน คือ อาคารที่มีหลังคาเปนลานใหพระจันทรสองแสงไดตลอดหรือ
หลังคาแบน (Flat Roof) 
 โดยมีขอกําหนดดานประโยชนใชสอย เพื่อหารูปแบบสิ่งที่สรางข้ึนตาม
วัตถุประสงคในการตอบสนองประโยชนใชสอยพื้นฐานตามพุทธประสงคสรุปเปนตารางไดดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการออกแบบพทุธสถานตามพุทธประสงคเพื่อตอบสนองประโยชนใชสอย 
 

ขอกําหนดทางประโยชน 
ใชสอย 

รูปแบบภูมิสถาปตยกรรมวัดตามพุทธประสงคทีต่อบสนองประโยชนใชสอย 
ส่ิงกอสรางถาวร อุปกรณ

ชั่วคราว HARDSCAPE SOFTSCAPE 
สวนที่เปนอาคาร สวนที่ไมใชอาคาร 

ผนัง หลังคา อ่ืนๆ พ้ืน 
ฤดูกาล ปองกันความ

หนาว, อากาศ
หนาวเย็น (ฝน
ตกติดกัน 7 วัน) 

ผนังหนา 
หนาตางนอย 

หลังคาไมร่ัว 
ระบายน้ํา
ออกไดเร็ว 

ควรมีศาลา
อเนกประสงค 
ไวใชกัน
น้ําคางในหนา
หนาวแลกัน
ฝน 

ไมอมความ
เย็น 

ทนอากาศเย็น
และน้ําฝน ควรมี
สนามโลง 

ผาหม 

ปองกันความ
รอน แดดอัน
แรงกลา 

ผนังโปรง รับลม
ได 

ระบายความ
รอนไดดี 
ควรดึงลมให
พัดผาน
หลังคาได 

- ไมอมความ
รอน 

ควรมีตนไมราย
ลอมเพ่ือชวยบัง
แดด 
สนามหญาโลง
ควรมีตนไมปก
คลุม 

ผาใบ
กัน
เปยก, 
มุง 

ปองกันฝน ผนังเปด-ปด กัน
ฝนไมกันลม 

ชายคายาว
กันฝน ทน
ฝน ผาใบ
มวนเก็บได 

- ไมล่ืน 
ระบายน้ําได
ดี ทนน้ําเมื่อ
โดนฝน 

ดินระบายน้ําดี 
แยกจุดที่จะ
หนวงน้ําชัดเจน 

รม 

ลมแรง ผนังเปด-ปด กัน
ลมแรง อาจเปน
ผนังเบาชั่วคราว 
เชน ผาใบ 

ติดตัง้แนน
หนาไมหลุด
ตามลม 
ผาใบมวน
เก็บได 

- ทําความ
สะอาดได
งาย 

ตนไมทนลมแรง 
ก่ิงกานไมหักงาย 
ปลูกหลายระดับ
เปนกลุม เพ่ือ
ชวยใหตนไมไม
ถูกลมแรงเกินไป 

- 
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการออกแบบพทุธสถานตามพุทธประสงคเพื่อตอบสนองประโยชนใชสอย 
 (ตอ) 
 

ขอกําหนดทางประโยชนใช
สอย 

รูปแบบภูมิสถาปตยกรรมวัดตามพุทธประสงคทีต่อบสนองประโยชนใชสอย 
ส่ิงกอสรางถาวร อุปกรณ

ชั่วคราว HARDSCAPE SOFTSCAPE 
สวนที่เปนอาคาร สวนที่ไมใชอาคาร 

ผนัง หลังคา อ่ืนๆ พ้ืน 
ปลอดภัย
จากสัตว 

ปองกันสัตว 
เชน นก หนู 
แมลง สุนัข 

มีมุงลวดหรือมุง การทํา
หลังคาที่นก
ไมสามารถ
มาอาศัยได 

ถามีตูควร
เปนวัสดุที่
สัตวไมกัด 
เชน เหล็ก 

ยกพ้ืนสูง โปรงโลง 
สะอาด ไมมี
ซอกหลืบให
สัตวอาศัย 

มุงนั่งสมาธิ, 
ผาใบรองพ้ืน, 
ยาทากันสัตว, 
ไฟฉาย 
 

 เปนที่อยู
อาศัยอํานวย
ความสะดวก 

เปนสัดสวน 
ขนาด 1.5 x 3 
ตร.ม. มีหองน้ํา
อยูไมไกลและ
ไมรบกวนสวน
อ่ืน มีตูฝากของ 

มีสวน
บริการที่
ชัดเจน เชน 
ซักผา เก็บ
ผา 

 ทําความ
สะอาดงาย 

ดูแลรักษางาย 
มีตนไมบัง
สายตา 

ผาใบกันเปยก, 
รองนั่ง, มุง  

 เปนที่หลีกเรน
เพ่ือเพง
พิจารณาธรรม 

มีความสงดัสงบ 
ไมพลุกพลาน 
ไมถูกรบกวน
จากบริเวณ
อ่ืนๆ มีหองน้ํา
ไมไกลแตไม
รบกวนสวนอ่ืน 

มีศาลาเล็ก
หรือใหรม
เงา 1 จุด มี
ตูฝากของ 

 ไมอมความ
รอน 
สามารถ
เดินจงกรม
ได 

สงเสริมการ
บรรลุธรรมโดย
แสงดความเปน
ธรรมชาติ มีปา 
โคนไมและกลง
แจง 

มุงนั่งสมาธิ, 
ผาใบรองพ้ืน 

 
ที่มา: ปยวัลย ลี้ไวโรจน, “ศึกษาวิเคราะหภูมิสถาปตยกรรมวัดที่พึงประสงคตามแนวพระพุทธศาสนา” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรและศิลปะแหงชีวิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555). 
  
 3.2 หลักการออกแบบสถาปตยกรรมของอาวาส พุทธสถาน ศาสนสถาน 
  ภคชาติ เตชะอํานวยวิทย (2556) กลาวถึงคุณลักษณะของอาวาสสัปปายะน้ันมี 
คุณลักษณะอยู 4 ประการไดแก  
  3.2.1 ลักษณะที่สอดคลองกับธรรมชาติ ลักษณะที่สงบและวิเวก ในธรรมชาติมี
ความวิเวกที่ทําใหจิตใจของผูคน มีความสงบ เมื่อจิตสงบจิตจึงเปนกุศลไดงาย  และธรรมชาติเปน
สถานที่เอื้อใหเกิดการศึกษา และปฏิบัติใหเขาถึงแกนของพระพุทธศาสนา คือ ไตรลักษณ ไดแก ความ
ทุกข ไมเที่ยงและเปนอนัตตา เชน ใบไมกิ่งไมที่เติบโต ผุพังและรวงหลน ทองฟาที่แปรเปลี่ยนจาก
กลางวันเปนกลางคืน  
  3.2.2 ลักษณะที่สมถะและมีเทาที่จําเปน เพราะสภาพแวดลอมที่มีองคประกอบมาก
จนเกินไป เชน มีการประดับประดาตกแตง หรูหรา จะทําใหเกิดภาระในการดูแล และความสมถะเปน
จุดที่เรียกวา ความพอดี 
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  3.2.3 ลักษณะที่แฝงนัยยะทางธรรม คือ มีวัตถุธรรมที่เปนเครื่องมือในการสอน
ธรรมะควบคูไปกับสอนการเจริญสมาธิวิปสสนา ซึ่งเปนสื่อที่เปนรูปธรรมทําใหคนสามารถเขาถึงไดงาย 
โดยเฉพาะคนที่ไมรูหนังสือเปรียบไดกับวิธีการที่พระพุทธองคใชในการสอน คือ การอุปมาอุปไมย 
เพื่อใหผูฟงไดเห็นภาพและเขาใจในธรรมกถาไดงายข้ึน สรุปถึงรูปธรรมของลักษณะแหงอาวาสสัปปา
ยะ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3 แสดงรูปธรรมของลักษณะแหงอาวาสสัปปายะ 
 

รูปธรรมของลักษณะแหงอาวาสสัปปายะในกรณีศึกษาทั้ง2 
 วัดปานานาชาต ิ สวนโมกขพลารามและสวนโมกขนานาชาต ิ

ลักษณะที่สอดคลอง
กับธรรมชาติ 

1. สัดสวนของธรรมชาต ิ95% 
2. ตนไมใหญสูง 20-30 เมตร 
3. สัดสวนอาคารไมสูงเกินยอดไม 
4. อาคารกระจายตัวแทรกไปกับธรรมชาติ 
5. ชองเปดที่นําธรรมชาติเขามาสูภายในตัวอาคาร 
6. วัสดุธรรมชาต ิ

1. สัดสวนของธรรมชาต ิ90% 
2. ตนไมใหญสูง 20-30 เมตร 
3. สัดสวนอาคารไมสูงเกินยอดไม 
4. ผนังเปดโลง นําธรรมชาติเขามาภายในอาคาร 
 

ลักษณะที่สงบ 
สะอาด สวาง 

1. การแบงพ้ืนที่ใชงานใหเปนสัดสวน 
2. มีปาปลูกเปนปราการธรรมชาติ 
3. การเขาถึงอยางแยบคาย 

1. การแบงพ้ืนที่เปนสัดสวน 
2. การเขาถึงอยางแยบคาย 

ลักษณะที่สมถะ มี
เทาที่จําเปน 

ไมมีการประดับตกแตงใด ๆ 1. วัสดุคงทน บํารุงรักษางาย 
2. ใชพ้ืนที่อยางยืดหยุน 
3. รูปแบบอาคารที่เรียบงาย 
4. ใชพ้ืนที่ธรรมชาติใหมากที่สุด 

ลักษณะที่แฝงนัยยะ
ทางธรรม 

พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป ตนไมพูดได รูป
ถายครูบาอาจารย โครงกระดูก 

ภาพปริศนาธรรมและภาพหินสลักในโรงมหรสพทาง
วิญญาณ สระน้ํานาฬิเกร ธรรมวารีนาวา รูปปนพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรและโบสถธรรมชาต ิ

 
ที่มา: ภคชาติ เตชะอํานวยวิทย, “การศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมที่เอื้อใหเกิดความสัปปายะ
เพื่ อ นําไปออกแบบวัดปา วิมุตตยาลัย ,”  วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 12, 1(สิงหาคม 2556): 15-26, เขาถึงเมื่อ 14 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก
http://arch.kku.ac.th/journal/wp-content/uploads/2013/08/021.pdf 
 
 สุริยะ อัมพันศิริรัตน (2556) กลาววางานสถาปตยกรรมเปนการรวมศาสตรหลาย
อยางเขาดวยกัน และการออกแบบศาสนสถานเปนการเรียนรูชีวิตมนุษย และจิตวิทยา งานทางดาน
ศาสนาทําใหเรียบงาย พยายามตัดทอนใหไดมากที่สุด ลักษณะสมถะ ใหดูเบาและบางมากที่สุด ใหมี
วัสดุกอสรางนอยที่สุด เอาเฉพาะที่จําเปนใชจริงๆ การออกแบบอาคารทางดานศาสนาคือ ตอง
ออกแบบอาคารใหมีสวนชวยใหคนเขาถึงศาสนาไดงายข้ึน โดยจตุรนต บูรณรักธรรมและคณะ (2540) 
กลาวถึงการแบงลักษณะการใชแนวความคิดและจัดภูมิสถาปตยกรรมได 2 แนวทาง คือ 
  1. การใชหลักธรรมและคติความเช่ือทางศาสนามาเปนตัวกําหนดรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมทั้งตัวอาคารและการจัดภูมสิถาปตยกรรม เปนลักษณะการแปรความหลักธรรมและคติ



44 

ความเช่ือทางศาสนาทีส่ืบทอดกันมาต้ังแตอดีตมาเปนสัญลักษณทางรูปธรรม สามารถสื่อกบับุคคลได
ชัดเจนและเขาใจงายจากการมองเห็น เชน รูปแบบการตกแตงอาคาร การจัดผงัตามคติจักรวาล 
  2. การใชแกนแทแหงพทุธศาสนา ใชสัจธรรมแหงธรรมชาติและความเปนไปทางโลก
มาเปนแนวความคิด สิ่งที่สือ่ออกมาจะไมไดแสดงถึงรูปธรรมทางศาสนาโดยตรง แตจะสือ่ถึงความ
เปนไปแหงโลกกบัผูปฏิบัติธรรมโดยเนนใหผูปฏิบัติไดรบัรูและเขาใจไดดวยตัวเองหลังจากทีเ่ขาไป
สัมผัสกบับริเวณน้ัน และจากการวิจัยของกฤษฎา อานโพธ์ิทอง (2553) พบวาสถาปตยกรรมของพุทธ
สถานที่สมัพันธกับการรับรูของคนมีดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหเชิงสถาปตยกรรมทีส่ัมพันธกบัการรับรูของคน 
 

การออกแบบเชิง
สถาปตยกรรม 

การรับรูของคน 

แนวแกน ลักษณะของแกนที่ปรากฏในวัดเปนแกนที่กระทํากับกลุมอาคารในแนวเสนตรงชัดเจน  
แนวแกนที่เกิดขึ้นนั้นมาจากระบบศูนยกลางอันสืบเนื่องมาจากแนวความคิดแบบไตรภูมิที่มีเขาพระสุเมรุ
อยูตรงกลางผัง ซ่ึงทํางานในลักษณะของวงกลมและรัศมีมากกวาที่เปนแนวแกนแบบเสนตรงชัดเจน 

องคประกอบ จากแนวคิดในเร่ืองของความเชื่อองคประกอบที่ส่ือสารถึงส่ิงที่ศักดิ์สิทธิ์ ไดทําการปกปองคุมครองอาคาร
เหลานี้ใหหางไกลตออันตรายตาง ๆ และยังเปนตัวแทนของยุคสมัยผานองคประกอบตาง ๆ เชน หนาบัน 
ที่เปนสัญลักษณประจํารัชกาล บงบอกถึงความยิ่งใหญและความเปนพุทธศาสนิกชนของพระมหากษัตริย 
สวนมากจะถูกประดับประดาดวยสีทองและกากเพชร ที่ทําใหเราสามารถรับรูไดจากในระยะไกล 

สี มีการใชสีที่เดนชัดคือ แดง สม เขียว ทําใหเราสามารถเห็นอาคารไดอยางชัดเจนและมีความเฉพาะตัว 
ความจริงแลวเพ่ือปองกันไมใหนกมาเกาะหลังคา สําหรับสีทองเปนของที่มีคุณคาและเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ไม
สามารถมีในอาคารทั่วไป 

รูปทรงอาคาร มีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา ซ่ึงเปนไปตามสัดสวนที่เหมาะสมบางที่มีขนาดใหญมากตามขนาดพระ
ประธานดานใน รูปทรงส่ีเหล่ียมไมมีผลตอความรูสึกเทาไหรแตขนาดใหญของอาคารทําใหความรูสึกนา
เกรงขามและสงบดูสงางาม และรูปทรงส่ีเหล่ียมก็ตอบรับกับมุมมองในลักษณะที่มีองคพระประธานเปน
จุดรวมสายตายามเขาไปดานในโบสถ 

รูปทรงหลังคา สวนมากเปนหลังคาจ่ัว มีการซอนของหลังคาเพ่ือลดความใหญโตของขนาดและความลาดเอียง ที่ทําให
เห็นชัดเจนเมื่ออยูในระยะไกล  

ลักษณะการสัญจร เปนการเดินรอบอาคาร และเดินเขาไปเพ่ือสักการะประธานที่อยูภายใน 

 
ที่มา: กฤษฎา อานโพธ์ิทอง, “วัด: การออกแบบพุทธสถานเชิงทดลอง” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553). 
  
  ปยวัลย ลี้ไวโรจน (2555) กลาววาการสรางสถานที่ใหเหมาะกับจริตคนควรมี
สถาปตยกรรมที่แตกตางกันเปนคูตรงขาม คือแบบปลอยธรรมชาติกับแบบประดับตกแตง แบบ
ปรักหักพังกับแบบเรียบรอยสวยงาม แบบอยูในซอกลืบกับแบบโลงสวางไมคับแคบ ทางสูง ๆ ตํ่า ๆ 
กับทางเดินเรียบสบาย มีมุงบังแบบช่ัวคราวกับมีรมเงาบริบูรณ เพราะทั้งสองแบบ จะสัปปายะกับคน
ทุกจริต สามารถสงเสริมการปฏิบัติธรรมของคนแตละจริตแตกตางกันไป ทั้งน้ีในสวนสภาพพื้นที่
สามารถออกแบบเพื่อสงเสริมผูใชสอยใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ไดดังน้ี 
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  1. การวางผัง โดยออกแบบใหมีลําดับการเขาถึงแบบชะลอ คือ มีลําดับช้ันเพื่อโนม
นาวใจผูใชสอยใหเกิดความสงบและพิจารณาธรรม ดึงใหคนสนใจรูปธรรมที่ปรากฏอยูแลวพบ
นามธรรมภายในใจ 
  2. ระบบทางสัญจร เนนความไมพลุกพลาน ออกแบบใหเกิดการผานไปมานอยที่สุด 
แตสามารถรอยสถานที่สัมพันธเดินถึงกันไดโดยทางลัด ควรมีทางหลักทางรองที่ชัดเจนใหเดินสั้น งาย 
เร็ว สวนทางยอยทางเสริม ควรใหเดินบนหญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินบอย 
  3. การแบงโซน สามารถชวยใหเกิดความสงบไดมากข้ึน ลดการรบกวนกันของแตละ
กิจกรรมใชวิธีการเวนระยะหางเพื่อสรางอาณาเขต เชน สวนปฏิบัติธรรมใชสอนธรรมะ เปนสวน
สวยงาม มีสถานจงกรม มีธรรมศาลา 
  4. การออกแบบ ควรสงเสริมศรัทธา ไมจําเปนตองปลูกสรางมาก เนนรูปแบบเรียบ
งาย แสดงความเปนไปตามกฎธรรมชาติ จะทําใหคนเขาใจชีวิตที่แทจริงและพิจารณาถึงความไมเที่ยง
ในชีวิต เห็นความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ  
  5. กิจกรรม ควรทําในภูมิสถาปตยกรรมมากกวาในอาคารปดลอม เพราะสามารถใช
ความเปนธรรมชาติเกื้อกูลตอการปฏิบัติ  
 

 
 
ภาพที่ 29 แสดงผังทางเดินภายในพุทธสถานทีพ่ึงประสงค 
ที่มา: ปยวัลย ลี้ไวโรจน, “ศึกษาวิเคราะหภูมิสถาปตยกรรมวัดที่พึงประสงคตามแนวพระพุทธศาสนา” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรและศิลปะแหงชีวิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555). 
   
 3.3 กรณีศึกษา  
  โดยผูวิจัยไดศึกษาการออกแบบพุทธสถานจากกรณีศึกษา 3 แหง ดังน้ี 
  1. วัดปาวิมุตตยาลัย 
  2. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกขกรุงเทพ) 
  3. เสถียรธรรมสถาน 
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  เพื่อเปนแนวคิดในการออกแบบอาคาร และพื้นที่ใชสอยภายในสถานลานธรรม 
ตลอดจนใหสอดคลองกับกจิกรรมและผูใชบรกิาร โดยการศึกษาจากสถานทีจ่ริงมุงเนนประเด็นตาง ๆ 
ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
  กรณีศึกษาท่ี 1 วัดปาวิมุตตยาลัย 
 
ตารางที่ 5 แสดงการศึกษากรณีศึกษาวัดปาวิมุตตยาลัย จังหวัดปทุมธานี 
 

ประเด็นศึกษา รายละเอียด 
กรณีศึกษา วัดปาวิมุตตยาลัย  
ประเภท วัด (ปจจุบันอยูในชวงของการหางบประมาณในการกอสรางโครงการ) 
ที่ตั้ง รังสิตคลอง14 อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
แนวความคิด วัดปาชานเมือง ที่พักพิงทางจิตวิญญาณของคนกรุง และเปนสํานักงานการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิง

รุก (Applied Buddhism) ครบวงจร (การศึกษา การเผยแผ การพัฒนาสังคม และการสรางสันติภาพ
โลก) ตลอดจนเพ่ือเปนหองสมุดพระพุทธศาสนานานาชาต ิ และศูนยวิจัยและวิปสสนาเพ่ือสันติภาพ
โลก  ภายใตแนวคิดพัฒนาวัดใหเปนแหลงความรู (wisdom) คู ความตื่น (mindfulness)  

รูปแบบอาคาร 1. เปนอาวาสที่เอ้ือตอการตื่นรู โดยนําธรรมชาติมาเสริมสรางเรียนรูธรรมะที่สําคัญคือ ไตรลักษณ และ
กลอมเกลาจิตใจใหมีความสงบและร่ืนรมย โดยสถาปตยกรรมจะปรากฏตัวอยางออนนอมถอมตนตอ
ธรรมชาติ มคีวามสูงไมเกินยอดไมอยูกับตนไม ผืนดินและผืนน้ําอยางกลมกลืน มีอาวาสที่สงบ สะอาด 
สวาง เพ่ือจิตเกิดสติและสมาธิไดงายและเปนเหตุใหเกิดปญญา  
2. วางผังแบบมีแกน มุงตรงไปยังพระอุโบสถซ่ึงเปนศูนยกลางของวดัเพ่ือใหเกิดการรับรูถึงความเปน 
ศาสนสถาน นําไปสูความสงบสํารวมและงามอยางพระ เพ่ือใหเปนอาวาสที่ไมกระตุนใหเกิดโลภะ 
ราคะ อันนําไปสูการลด ละ เลิก ใหมีความเปนปกติของจิตใจ เปนอาวาสที่งายแตงาม ดวยวธิีการ 
2.1 ออกแบบรูปลักษณของอาคารใหมีความเรียบงาย เกล้ียงเกลาไมมีการประดับตกแตงใดๆ มีเทาที่
จําเปน พอดีอยางมีศิลปะ 
2.2 แสดงสัจจะของโครงสรางและวัสดุอยางไมมีการปดบังเพ่ือใหวัสดุไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที ่
เปนการใชงานที่ไดประโยชนสูงสุดและประหยัดสุด 
2.3 ออกแบบอาคารใหประหยัดพลังงานอยางสอดคลองกับธรรมชาติ วางอาคารสอดคลอง กับทิศทาง
ของลมและแดด 
3. ออกแบบใหแตละพ้ืนที่มีวัตถุธรรมทางโลกที่สามารถนอมนําจิตใจไปสูคุณงามความดี ไดแก  
- ลานโพธิ์และลานไทร เปนตนไมในพุทธประวัติยามตรัสรู ที่มีนยัถึงปญญา 
- ลานสาละ เปนตนไมยามประสูติและปรินิพพานของพระพุทธองค ถูกวางไว บริเวณทางเขามีนัย 
ถึงการเร่ิมตนและส้ินสุดการเขาสูสถานที่อันศักดิ์สิทธิ ์
- รูปปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร หมายถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก 
- พฤกษาธรรม ตนไมพูดไดที่บอกกลาวถึง ธรรมของพระพุทธเจา 
- พระอุโบสถลอยอยูบนธรรมธารา หมายถึงการรูแจงที่ขามแลวซ่ึงโมฆะของผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน 
- สระธรรมปทุม ดอกบัวบานที่ลอยพนน้ําตามคติธรรมของบัวส่ีเหลา 
- หอไตร อันเปนสัญลักษณแหงปญญาและศรัทธาในพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษชาวไทย 
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ตารางที่ 5 แสดงการศึกษากรณีศึกษาวัดปาวิมุตตยาลัย จังหวัดปทุมธานี (ตอ) 
 

ประเด็นศึกษา รายละเอียด 
พ้ืนที่ใชสอยและกิจกรรม แบงพ้ืนที่ใชงานออกเปน 6 สวน ไดแก 

- สวนที่จอดรถ 
- ทางเดินปรับอารมณ 
- สวนความรูทางโลก 
- พระอุโบสถและธรรมธารา 
- สวนความตื่นทางธรรม 
- สวนสังฆาวาส 
ประกอบดวยเสนาสนะทั้ง 9 ไดแก 
1 พระอุโบสถกลางน้ํา 
2 หอจดหมายเหตุวิมุตตยาลัย 
3 มูลนิธิและสถาบันวิมุตตยาลัย 
4 วิหารแหงวรรณกรรม 
5 วิปสสนาคาร 
6 เรือนแขกแกว 
7 เรือนรับรองผูปฏิบัติธรรม 
8 ภัตตาศาลาและเรือนครัว 
9 กุฏิสงฆ 

 
ที่มา: ภคชาติ เตชะอํานวยวิทย, “การศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมที่เอื้อใหเกิดความสัปปายะ
เพื่ อ นําไปออกแบบวัดปา วิมุตตยาลัย ,”  วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 12, 1(สิงหาคม 2556): 15-26, เขาถึงเมื่อ 14 กันยายน 2556, เขาถึงไดจาก
http://arch.kku.ac.th/journal/wp-content/uploads/2013/08/021.pdf 
 
 

 

 
 
ภาพที่30 แสดงบรรยากาศของวัดปาวิมุตตยาลัย จังหวัดปทุมธานี 
ที่มา: สถาบันอาศรมศิลป, โครงการออกแบบวัดปาวิมุตตยาลัย, เขาถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2556, 
เขาถึงไดจาก http://arsomsilp.ac.th/webnew/portfolio/โครงการออกแบบวัดปาวิม/ 
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กรณีศึกษาท่ี 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกขกรุงเทพ) 
 
ตารางที่ 6 แสดงการศึกษากรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปญโญ (สวนโมกขกรงุเทพ) 
 

ประเด็นศึกษา รายละเอียด 
ประเภท ศูนยเรียนรูและสถานบริการดานศาสนธรรม (Spiritual Fitness & Edutainment Center ) 
ที่ตั้ง สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
แนวความคิด 1. เปนการสืบสานงานพระพุทธศาสนา ใหศาสนิกชนเขาถึงหัวใจพระพุทธศาสนา ดวยการปฏิบัติให

ดู เปนอยูใหเห็น  
2. เปนที่รวบรวมเอกสาร สนับสนุนการศึกษา เผยแผแลกเปล่ียนเรียนรูดานศาสนธรรม โดยมีการ
จัดกิจกรรมเสริมสรางสติปญญาและจิตใจ 
3. สงบ เย็น เปนประโยชน คือ วิถีแหงสวนโมกขที่พุทธทาสภิกขุ โดยเสนอแนะใหหมั่นฝกฝนและ 
ปฏิบัติตน ใหเปนผูมีความสงบ เย็น และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม 

รูปแบบอาคาร ลักษณะเปนอาคาร 3 ชั้น แทนพระธรรมหมวด 3 เปรียบเสมือนหอไตรริมฝงสังสารวัฏฏ เพ่ือเจริญ 
กาย ใจ ปญญา และขามสูนิพพาน 

พ้ืนที่ใชสอยและกิจกรรม พ้ืนที่ใชสอย ประกอบดวย 
1. ลานวางและภัตตศาลา แบบโภชเนมัตตัญตุา ประมาณในการบริโภค 
2. ธรรมทาน ณ หองหนังสือและส่ือธรรม 
3. สวนพุทธธรรม ลานจัดกิจกรรมรอบลอมดวยพุด 
4. ลานหินโคง เปนศาลาการเปรียญกลางแจง 
5. โถงพุทธธรรมกับศิลา 4 กอง แสดงภาพคุณูปการของพระพุทธศาสนาเพ่ือจัดการไมใหเหลือ ใน
เร่ืองการเบียดเบียน พิธีตางๆ อัตตาตัวตน โชคชะตาราศี ชั้นวรรณะ โดยการเจริญศีล5 
6. สระมะพราวนาฬิเกร เสมือนทะเลขี้ผ้ึงแหงวัฏฏสงสาร นาลงเลนแตถอนตัวยาก ตนมะพราว
เสมือนนิพพานอยูกลางทะเล 
7. โถงโอวาทปาฏิโมกข มีพระพุทธรูปจําลองพรอมคาถาโอวาทปาฏิโมกข 
8. สวนปฏิจจสมุปบาท เปนสวนหินแบบเซน หมายถึงธรรมชาติและกฎแหงธรรมชาติ ปฏิจจสมุป
บาท 12 (หิน12กอน) มรรคหนทางดับทุกข 8 (โมก8ตน) ผลคือนิพพาน 1 (ศาลา) 
9. หองเจริญจิตตภาวนา 
10. หองนิพพานชิมลอง เปนหองทําสมาธิและเรียนรูกรณีศึกษาเพ่ือใหเปนพุทธทาสทุกคน สวน
โมกขทุกที ่
11. คลังพุทธธรรมและศูนยศึกษาคนควา เก็บรักษางานของทานพุทธทาสภิกข ุ
12. ลานประทักษิณ เปนโถงใชเดินจงกรมภาวนาประทักษิณ เสมือนเวียนบูชาพระธรรมเจดีย 
 
กิจกรรม ประกอบดวย 
1. การเจริญจิตตภาวนา ตามหลักไตรสิกขา ฝกฝนพัฒนากาย ใจ ปญญาดวยการเจริญศีล สมาธิ
และภาวนา ตามหลักแหงพระธรรมคําสอน(ปริยตัิ) แนวทางการปฏิบัติ(ปฏิบัติ) เพ่ือใหไดรับผล
(ปฏิเวธ) ตามขั้นตอนการอบรมภาวนาสติปฏฐาน (กาย เวทนา จิต ธรรม) เพ่ือการถึงพรอมในสมถะ
และวิปสสนา ผานการสวดมนต ทําวัตร ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา อานาปานสติ 
-สวดมนตทําวตัรและเจริญจิตตภาวนา ชวงเย็นทุกวัน 
-สมาธิภาวนาจากพระอาจารย ทุกวันอาทติย 
-บรรยายธรรมอานาปานสติภาวนา ชวงบายทุกวัน 
-อบรมอานาปานสติภาวนานอกสถานที่ 
2. กายบริหารเพ่ือจิตตภาวนา เพ่ือความหลากหลายในการภาวนา ประสานกายกับจิตใหเกิด
ภาวนาภสาวะ ดวยการทดลองและปฏิบัติ 
-โยคะในสวนธรรม  
-ไทเก็กอานาปานสติ  
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ตารางที่ 6 แสดงการศึกษากรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปญโญ (สวนโมกขกรงุเทพ) (ตอ) 
 

ประเด็นศึกษา รายละเอียด 
 -อบรมเพ่ือพัฒนาชีวิต จิตใจและองคกร-คายครอบครัวธรรมะผานกิจกรรมศิลปะและการละเลน 

-กิจกรรมฝกหัดลมหายใจดวยดนตรีเพ่ือพิจารณาความคิดและเขาใจชีวิต 
-เสวนา ปาฐกถา สนทนาและอภิปรายธรรม 
-เพลินธรรมนําชม เรียนรูปริศนาธรรม  
-ธรรมในสวนและตักบาตรเดือนเกิด ใหทาน ถือศีล ฟงธรรมและเจริญจิตตภาวนา  
-บุญมาฆ-วิสาข-อาสาฬหบูชา เพ่ือพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาดวยทานมยั ศลีมัย ภาวนามัย คือ
สมาธิ ทําวัตร ตักบาตร เจริญจิตตภาวนา อานาปานสติภาวนา ฟงธรรม เดินจงกรม เวียนเทียน 
3.ธรรมนิทรรศการ ปริศนาธรรมหมุนเวียน 
-ภาพปริศนาธรรมถาวร 
-นิทรรศการหมุนเวียน เพ่ือสะทอนขอธรรมจากศิลปน 
4.ธรรมนันทนาการ Dhamma Theatre@BIA 
-ดนตรีมีธรรมและเพลงนี้มีธรรม การแสดงดนตรีสอดแทรกธรรม  
-ดูหนังไดธรรม การฉายภาพยนตรแฝงแงคิดธรรมะ  
5.กิจกรรมจิตอาสาและหัตถจริยศิลป กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือขัดเกลาตนเองใหสงบเย็นและเปน
ประโยชน พรอมการเจริญสมาธิจิต 
-หัดทําการด 3 มิติกับผูพิการ 
-ทํางานศิลปะบนถุงผาใหผูปวย 

 
ที่มา: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ, 8 เร่ืองนารูสวนโมกขกรุงเทพ, พิมพครั้งที่1 (กรุงเทพฯ: 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ, 2554). 
 

 

 
 
ภาพที่ 31 แสดงบรรยากาศของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกขกรุงเทพ) 
ที่มา: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ, 8 เร่ืองนารูสวนโมกขกรุงเทพ, พิมพครั้งที่1 (กรุงเทพฯ: 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ, 2554). 
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กรณีศึกษาท่ี 3 เสถียรธรรมสถาน 
 
ตารางที่ 7 แสดงการศึกษากรณีศึกษาเสถียรธรรมสถาน 
 

ประเด็นศึกษา รายละเอียด 
ประเภท เปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพระธรรมคือ สงเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมและเผยแผ

ธรรม 
ที่ตั้ง ซอยวัชรพล รามอินทรา ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
แนวความคิด เพ่ือสงเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแพรธรรมะ แกคนที่ยงัไมรู ไมเขาใจ หรือคนที่

รูที่เขาใจแตยังไมกาวหนา เพราะการมีธรรมะเปนเร่ืองจําเปนสําหรับชีวิต ชีวิตที่มีธรรมเปนชีวิตที่
สมบูรณ ชีวิตที่ขาดธรรมะเปนชีวิตที่บกพรอง 

รูปแบบอาคาร การอยูรวมกับธรรมชาติอยางพ่ึงพิงอิงอาศัย 

พ้ืนที่ใชสอยและกิจกรรม 1. สํานักงาน 
2. รานคาผลิตภัณฑและอาหารธรรมชาต ิ
3. สะพานแหงสติ สรางองคประกอบทางภูมิทัศนที่สอดคลองกับกิจกรรมดวยการอุปมาอุปไมย
ความหมายแหงสติเขาสูการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เนนการรับรูดวยตนเอง โดยใชสะพานเปน
องคประกอบที่ทําใหเกิดสติจากการเดินผาน สตทิี่เกิดขึ้นจากการรับรูของระดับสะพานที่เดินผาน
ซ่ึงไมเทากันตลอดทาง การใชสะพานไมขามคูน้ําเปนการนําองคประกอบตางๆของธรรมชาติและ
ส่ิงที่สรางขึ้นเขามาประกอบกัน เพ่ือสรางความหมายทางพุทธศาสนา โดยมสัีญลักษณซ่ึงแสดง
ตัวตนถงึวัฏจักรและสัจธรรมแหงความเปนไปในธรรมชาติ 
4. ลานโพธิ์ ใชทํากิจกรรมทางวิปสสนา เชน ทาํสมาธิ หรือเดินจงกรม ซ่ึงใชตนโพธิ์เปนศูนยกลาง
ของลาน อันเปนองคประกอบทางพุทธศาสนาโดยอุปมาอุปไมย และใชลักษณะการจัดภูมิทัศนที่
แสดงถึงองครวมทางพุทธศาสนา ลดความแขง็กราวของสถานทีด่วยการใชSoft space ดิน พุมไม 
ตนไม น้ํา โดยตัวสถานที่ไดแสดงตนถึงธรรมชาติดวยบริบทแหงธรรมชาต ิ เปนการอุปมาอุปไมย
เขาสูสัจธรรมแหงพุทธศาสนา ที่เนนสัจจะแหงความเปนไปในธรรมชาติและส่ิงมชีีวิต 
5. ธรรมศาลา เปนอาคารประกอบพิธีตางๆจุคนได 200-300 คน โดยออกแบบใหเปนหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติเปนอาคารโลงๆสบายๆเพ่ือผูปฏิบัติธรรมจะเกิดความสงบ มีความสนใจตอกิจกรรมใน
อาคารมากกวาตื่นเตนกับรูปแบบอาคาร พ้ืนในธรรมศาลาเปนดินอัดทุบแนนเหมือนลานวัด เกิด
จากแนวคิดทีว่า ดินเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติแมเขามาในอาคารก็ไมไดหนีส่ิงนั้นไป 
- หองจิตวิเวก เปนหองเล็กๆอยูใตเนินดิน เปรียบเปนถ้ําที่อยูในเมือง ใชสําหรับสงเสริมใหคนใน
ชุมชนไดมีโอกาสอยูเงียบๆสําหรับคนที่จิตใจสับสน ฟุงซาน คิดมาก 

 
ที่มา: เสถียรธรรมสถาน, รูจักเสถียรธรรมสถาน, เขาถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก
http://www.sdsweb.org/sdsweb/index.php/home/ 
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ภาพที่ 32 แสดงบรรยากาศของเสถียรธรรมสถาน 
ที่มา: เสถียรธรรมสถาน, รูจักเสถียรธรรมสถาน, เขาถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2556, เขาถึงไดจาก
http://www.sdsweb.org/sdsweb/index.php/home/ 
 
4. การศึกษาตัวแปรควบคุม 
 4.1 เอกสาร บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัย
ทํางาน 
 ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556) ใหความหมาย
ของประชากรวัยแรงงานวาหมายถึง ประชากรที่มีอายุต้ังแต 13 ป ข้ึนไป เปนวัยที่มีความสําคัญตอ
ประเทศชาติอยางมาก เพราะตองรับผิดชอบครอบครัว ตองสรางรายได การแบกรับภาระในการเลี้ยง
ดูเด็กและผูสูงอายุ  
 วิลลญา สงคอิ่ม (2555) กลาวถึงกลุมคนวัยทํางานวาสามารถจัดอยูในชวงของคน
กลุม generation X และgeneration Y โดยพฤติกรรมของกลุมคน 2 generation มีรายละเอียด
ดังน้ี 
  generation X (Extraordinary generation) คือ กลุมคนที่เกิดระหวางปพ.ศ.
2508-2522 มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรงาย ๆ ไมตองเปนทางการ ใหความสําคัญกับเรื่องความ
สมดุลระหวางงานกับครอบครัว มีแนวคิดและการทํางานในลักษณะรูทุกอยางทําทุกอยางไดเพียง
ลําพังไมพึ่งพาใคร มีความคิดที่เปดกวางพรอมรับฟงขอติติงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ในดาน
พฤติกรรมการบริโภคจะเปนกลุม คนหนุมสาวที่กลาใชจายฟุมเฟอย แตจะทํางานในลักษณะใช
ความคิด 
 generation Y (Why generation) คือ กลุมคนที่เกิดระหวางปพ.ศ.2523-2543 
เปนกลุมคนที่โตมาพรอมกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เปนวัยที่เพิ่งเริ่มเขาสูวัยทํางาน มีลักษณะ
นิสัยชอบแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมชอบอยูในกรอบและไมชอบเงื่อนไข คนกลุมน้ี
ตองการความชัดเจนในการทํางานวาสิ่งที่ทํามีผลตอตนเองและตอหนวยงานอยางไร อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร และยังสามารถทํางานหลาย ๆ  อยางไดใน
เวลาเดียวกัน เปนผูบริโภคที่ใจรอนตองการเห็นผลสําเร็จทุกอยางอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเช่ือใน
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ศักยภาพของตนเอง โดยเช่ือวาการประสบความสําเร็จในชีวิตจะเกิดข้ึนตองทํางานหนัก แตมักเปลี่ยน
งานบอยเน่ืองจากเบื่องาย โดยสรุปลักษณะเดนของคนวัยทํางานในเมืองได ดังน้ี 
 1. คนวัยทํางานในเมืองรวมถึงคนเมืองสมัยใหมในปจจุบันมีแนวโนมที่จะใชชีวิตเรง
รีบและมีเวลาคอนขางนอย 
 2. สนใจอะไรตามกระแส สังเกตไดจากความสนใจในขาวสาร เพลงหรือบุคคล มัก
ไดรับความสนใจอยางรวดเร็วและกวางขวาง แตเปนไปในชวงเวลาอันสั้น 
 3. ไมสนใจในรายละเอียดลึกซึ้ง คือ ความสนใจในสิ่งรอบตัวจะไมเปนไปในเชิงลึก 
รับรูเรื่องราวตามกระแส แตไมสนใจในเรื่องใดอยางจริงจังหรือยาวนาน ทําใหขาดการรับรูขอมูลที่
ถูกตองครบถวน และมักกอใหเกิดความเขาใจผิดไดงาย 
 4. เนนความรวดเร็ว ทันใจ ฉาบฉวยเห็นผลทันที 
 5. เปดกวางรับสิ่งใหม ๆ ไดงาย 
 และจากการศึกษาคนวัยทํางานวาใหความสนใจหรือมีสิ่งสรางแรงบันดาลใจ โดยคน
สวนใหญสนใจลักษณะดังน้ี 
 1. มีแนวทางการใชชีวิตหรือการสอนที่เขาใจงาย เขาถึงไดในเวลาอันรวดเร็ว 
 2. มีการสอนในลักษณะขอคิด คําคมที่จดจํางาย จับใจและดึงดูดใจ 
 3. ใชลักษณะการเปรียบเทียบ อุปมาอุปมัยในแบบที่เปนสากล ทําใหจดจําไดงาย 
อยูในความสนใจไดยาวนานและแพรหลาย 
 4. สามารถติดตามไดตลอดและหลายชองทาง ทําใหเกิดความคุนเคยเหมือนเปน
สวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน 
 5. สิ่งตาง ๆ ที่สอนหรือปฏิบัติ สามารถนํามาสรางเปนแรงบันดาลใจในการใชชีวิตได 
เปนสิ่งที่นาสนใจและมีประโยชน 
 6. สนใจหลักธรรมหรือหลักการใชชีวิตใหดีมากย่ิงข้ึน 
 วีรชาญ บรรณวิรุฬห (2554). กลาววาในปจจุบันทั้งตางประเทศและเมืองไทยมีการ
ทําการศึกษาเรื่องวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูบริโภคมากข้ึนเพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมของลูกคาจาก
ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรม โดยผูบริโภคมีแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันโดยสะทอน
ออกมาใน 3 มุม คือกิจกรรม (Activity), ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) ซึ่ง
ทั้ง 3 ปจจัยขางตน หลอหลอมใหคนมีวิถีการใชชีวิตที่ตางกัน โดยแยกกลุมคนกรุงเทพฯ ตามวิถีชีวิต 
ดังน้ี 
   1. กลุมหนุมสาวนักบริโภค กลุมน้ีมีอยูประมาณ 3.4% ของคนกรุงเทพฯ เปนผูหญิง
ถึงประมาณ 2 ใน 3 คนกลุมน้ีชอบทํากิจกรรมนอกบานไปงานเลี้ยงสังสรรคมากกวาอยูบาน ชอบดู
โทรทัศนเคเบิ้ลทีวี ฟงวิทยุ อานนิตยสาร กลุมน้ีใชเวลาวางออกมาชมภาพยนตร ชมคอนเสิรต และ
เที่ยวบาร ไนทคลับหรือผับ นิยมกิจกรรมที่สรางความบันเทิง สนุกสนานและเพิ่มความคึกคักใหชีวิต 
ดานความสนใจและความคิดเห็น กลุมน้ีมีความกระตือรือรนที่เผชิญวันใหมอยางต่ืนเตน ชอบชีวิตที่
คลองแคลว เราใจ ไมยึดติดกับคานิยมเกา ๆ คอนขางมองโลกในแงดี  
 2. กลุมชายชาตรี กลุมน้ีมีอยูประมาณ 7.3% เปนกลุมที่ใชทัศนคติและพฤติกรรม
การใชชีวิตเปนตัวแบง ทําใหคนกลุมน้ีมีผูหญิงรวมอยูดวยประมาณ 28% ซึ่งถือวาสูงมากเพราะกลุม
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ตัวอยางรวมของงานวิจัยน้ีมีสัดสวนระหวางผูชายกับผูหญิงที่ 1:3 สวนใหญอยูในวัยทํางาน ในดาน
กิจกรรม กลุมชายชาตรีดูโทรทัศนตํ่ากวาคาเฉลี่ย ชอบอานหนังสือพิมพและนิตยสาร โดยเฉพาะ
นิตยสารเกี่ยวกับรถยนตและกีฬา และคนกลุมน้ีมีความนิยมในการออกกําลังกายสูง ดานความสนใจ
และความคิดเห็น คนกลุมน้ีใหความสําคัญกับครอบครัวและความมั่นคงทางการเงินมาก คอยไปทาง
อนุรักษนิยม ไมชอบทดลองสินคาใหม ๆ ย่ีหอใหม ๆ มีความสุขกับการอยูบานมากกวาออกไป
สังสรรค 
 3. กลุมหนุมสาวไฮเทค กลุมน้ีมีอยูประมาณ 13.4% มีอายุเฉลี่ยประมาณ 27 ป 
การศึกษาสูงคือปริญญาตรีหรือสูงกวา ดานกิจกรรมคนกลุมน้ีชมเคเบิ้ลทีวี รับสื่อภาษาอังกฤษ เชน 
รายการวิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารตางประเทศ นิยมออกไปทานอาหารนอกบาน ชอบออกกําลังกาย
ทั้งใน Health Clubและสวนสาธารณะ ทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ ในดานความสนใจและความ
คิดเห็นมีทัศนคติชอบทดลองอะไรใหม ๆ  ชอบความต่ืนเตนในการใชชีวิต ไมยึดติดประเพณี ทําอะไร
ตามสัญชาติญาณ ใชสินคาไฮเทค อยางคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ บัตรเครดิต 
 4. กลุมนักอนุรักษ กลุม น้ีมีประมาณ 14% ของคนกรุงเทพฯ อายุเฉลี่ย
ประมาณ 32 ป กลุมน้ีสวนใหญเปนพนักงานบริษัท พนักงานขาย ขาราชการและทหาร รวมทั้งอาชีพ
เฉพาะ  เชน ครู วิศวกร หมอ พยาบาล กิจกรรมที่คนกลุมน้ีสนใจ คือ ฟงเพลง ชมรายการทอลค
โชว ชอบอานหนังสือพิมพไทย หนังสือพิมพธุรกิจและนิตยสาร ชอบใชเวลาวางในกิจกรรมดูแล
สุขภาพที่ไมตองใชเงินมากนัก เชน ว่ิงออกกําลังกายกลางแจงในที่สาธารณะ ในสวนของความสนใจ
และความคิดเห็น คนกลุมน้ีไมคอยชอบความเสี่ยง ไมคอยชอบการลงทุนซื้อหุน คอนขางให
ความสําคัญกับการแตงกายและประเมินคนอื่นจากการแตงตัว กลุมน้ีชอบชีวิตที่เรียบงาย ไมโลดโผน 
ไมชอบชีวิตที่ต่ืนเตนเราใจ ไมสนใจสถานะทางสังคมมากนัก 
 5. กลุมทั่วไป กลุมน้ีมีอยูประมาณ 15.2% ของคนกรุงเทพฯ มีการศึกษาเฉลี่ยสูง 
โดยมีผูจบปริญญาตรีข้ึนไปสูงถึง 1ใน 3 ของกลุมและมีผูทํางานในระดับผูจัดการเกือบ 5% ทํางานใน
สายวิชาชีพ 12% ในดานกิจกรรม คนกลุมน้ีใชเวลาดูโทรทัศนนอย ใชเวลาในการเลนกีฬาและออก
กําลังกายตํ่า แตออกไปรับประทานอาหารนอกบานบอย ดานความสนใจและความคิดเห็น มีคานิยม
ในการใชชีวิตโดยยึดทางสายกลาง ไมชอบความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ใหความสําคัญกับความมั่นคง
ทางการเงิน ไมชอบเสี่ยง ไมคอยมั่นใจในตัวเอง คอนขางมองโลกในแงดี  
   6. กลุมตรงไปตรงมา ถือไดวาเปนกลุมใหญที่สุด คือ 23.4% คอนขางเปนผูใหญและ
สวนใหญเปนผูหญิงถึง 3 ใน 4 ระดับการศึกษาสูง ในดานกิจกรรมใชเวลาในการดูโทรทัศนสูง ไมคอย
ชอบออกไปทานอาหารนอกบานหรือออกกําลังกายในที่สาธารณะ ในดานความสนใจและความ
คิดเห็น คือ คิดวาตัวเองเปนคนขวางโลก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ไมเครงครัดในประเพณีหรือ
ธรรมเนียม ไมคอยสนใจเรื่องสิ่งแวดลอม  
 และจากการสืบคนทาง http://www.nationejobs.com (2556) กลาววาการ 
ทํางานที่หนักทําใหเกิดอาการเหน่ือยลาสมองต้ือ คนวัยทํางานตางมีวิธีการผอนคลายและเติมพลังให
ตัวเองกลับมามีประสิทธิภาพในการทํางานอีกครั้ง ในชวงเวลาวันหยุดหรือวันวางจากการทํางาน 
กิจกรรมที่คนทํางานนิยมทําคือ  
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 1. การปารต้ีสังสรรค คือการนัดเพื่อนฝูงคนสนิท มาพบปะ พูดคุยกัน ไมวาจะเปน
ตามรานอาหารบรรยากาศผอนคลายหรือแหลงสถานบันเทิง  
 2. การออกกําลัง เปนกิจกรรมทางเลือกที่นอกเหนือจากการที่จะชวยใหคุณรูสกึผอน
คลายความตึงเครียดจากหนาที่การงานยังสามารถทําใหคุณมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงจาก
ปญหาจากโรคฮิตประจําของคนทํางานออฟฟศ (Office Syndrome) 
 3. ช็อปปง จากบทความวิจัยคนควาทั้งจากในประเทศและตางประเทศพบกวา
ผูหญิงหลายทานรูสึกวาการไดเลือกเดินซื้อของตาง ๆ หรือช็อปปงน้ัน เปนกิจกรรมที่สามารถคลาย
เครียดไดอยางดี  
 4. รานอาหาร การไดรับประทานอาหารอรอยๆก็เปนวิธีหน่ึงที่ทําใหผอนคลาย
ความเครียดได และเปนโอกาสไดทองเที่ยวและไดลองเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ 
  5. นวดเพื่อสุขภาพ ดวยบรรยากาศที่เย็นสบาย กลิ่นหอมของสมุนไพรและการนวด
เพื่อคลายกลามเน้ือและแกเมื่อยตามจุดตาง ๆ  
  โดยประสิทธ์ิศักด์ิ ไกรนุยะฉันท (2551) กลาวถึงสถิติวิธีการทางเลือกดูแลสุขภาพ
ของคนเมือง สรปุไดดังน้ี 
 
ตารางที่ 8  แสดงวิธีการทางเลอืกดูแลสุขภาพของคนเมือง 
 

ลําดบั วิธีการดูแลสขุภาพคนเมือง รอยละ 
1 การนอนหลับใหเพียงพอ 24.4 
2 การออกกําลังกาย 20.5 
3 ทานวิตามินเสริม 11.7 
4 การพักผอนทําใหจิตใจสงบโดยการนั่งสมาธิ 11.1 
5 การนวดรูปแบบตางๆ 10.8 
6 การรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติ 7.8 
7 การตรวจสุขภาพรางกายประจําป 7.3 
8 ของใชและเคร่ืองใชจากวัสดุธรรมชาต ิ 4.0 
9 ทานอาหารครบ 5 หมู 1.3 
10 ใชผลิตภัณฑ Detox 0.5 
11 ควบคุมอาหาร 0.3 
12 ใชสมุนไพร 0.2 

 
ที่มา: ประสิทธ์ิศักด์ิ ไกรนุยะฉันท, “ปราณะยามะ คติความเช่ือฮินดู แปรรูปสูงานออกแบบภายใน
สถานสุขภาพ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 
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4.2 ขอมูลสัดสวนรางกายประชากรไทยในอิริยาบถไทย 
  เพื่อใชในการออกแบบพื้นที่สําหรับการปฏิบัติธรรมจึงตองทราบขอมูลสัดสวน
รางกายประชากรไทยในอิริยาบถแบบไทยคือ การน่ังขัดสมาธิ การน่ังพับเพียบ การกมกราบ การ
หมอบคลานและการเดินจงกรม โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ (2552) ไดใหขอมูล
โครงสรางรางกายของการวัดสัดสวนรางกายชนิดบุคคล ดังน้ี 
  1. การน่ังขัดสมาธิและการน่ังพบัเพียบ 
 

 

 
ภาพที่ 33 แสดงขอมลูสัดสวนรางกายประชากรไทยในการน่ังขัดสมาธิและการน่ังพับเพียบ 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, คูมือปฏิบัติวิชาชีพ ขอมูลสัดสวนรางกาย
ประชากรไทยเพ่ือการออกแบบทางสถาปตยกรรม (Thai Anthropometry Handbook for 
Architectural Design) (กรุงเทพมหานคร: สถาบันสถาปนิกสยาม, 2552). 
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 2. การกมกราบ และการหมอบคลาน 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 34 แสดงขอมูลสัดสวนรางกายประชากรไทยในการกมกราบ และการหมอบคลาน 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, คูมือปฏิบัติวิชาชีพ ขอมูลสัดสวนรางกาย
ประชากรไทยเพ่ือการออกแบบทางสถาปตยกรรม (Thai Anthropometry Handbook for 
Architectural Design) (กรุงเทพมหานคร: สถาบันสถาปนิกสยาม, 2552). 
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 3. การเดินจงกรม 
 

 
 
ภาพที่ 35 แสดงขอมลูสัดสวนรางกายประชากรไทยในการเดินจงกรม 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, คูมือปฏิบัติวิชาชีพ ขอมูลสัดสวนรางกาย
ประชากรไทยเพ่ือการออกแบบทางสถาปตยกรรม (Thai Anthropometry Handbook for 
Architectural Design) (กรุงเทพมหานคร: สถาบันสถาปนิกสยาม, 2552). 
 
 4.3 ความเปนไปไดของโครงการ 
  จากการศึกษาหาขอมูลของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2559) ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับความเปนไป 
ไดของโครงการ คือ เปาหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานครในป 2556-2559 เนนการฟนฟูเมืองทั้ง 
ดานกายภาพและสังคม สรางเสริมความสุขแกประชาชนเพื่อกระตุนและรวมพลังของประชาชน โดย 
การทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่พึงพอใจ ทั้งน้ีการพัฒนากรุงเทพมหานครจะยังคงมุงสู 
ความเปนเมืองนาอยูอยางย่ังยืนที่มีความสมดุลทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยมี 
ยุทธศาสตรหน่ึงคือ การพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนมหานครแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ 
ทางวัฒนธรรม เพราะสถานการณและสภาวะแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สงผลให 
ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครประสบปญหา ความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งม ี
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมที่ดีงามสงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยมมากข้ึน  
โดยใหความสําคัญกับหนาที่และศีลธรรมทั้งตอตนเอง ครอบครัวและสังคมลดลง  
 ดังน้ัน ในป 2556-2559 กรุงเทพมหานครจึงมุงเนนการวางกรอบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมและมีความย่ังยืน โดยยุทธศาสตร
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“เสริมสรางเสนหกรุงเทพมหานคร เพื่อเอกลักษณทางวัฒนธรรม” คือ เสริมสรางเสนห
กรุงเทพมหานคร ใหเปนเมืองแหงศาสนา โดยการสงเสริมใหชุมชนและองคกร ทางศาสนาไดเขามามี 
สวนรวมในการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ตลอดจนการจัดทา รวบรวม และเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับศาสนา 
  ทั้งน้ียังมีแผนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครในป 2556 ที่รองรับแผน
ยุทธศาสตร 
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในป 2554- 2556 ที่ยังตองพัฒนาและดําเนินโครงการตอ ในดานนโยบาย 
สาธารณะสรางสุข ซึ่งมีเปาหมายสงเสริมการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายและใจดังน้ี 
 1. นโยบายการวางผังเมือง การสรางพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว ระบบขนสง
มวลชน การกอสรางอาคาร สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการออกกําลังกายใกล
บาน ใกลที่ทํางาน ใกลชุมชน ไดอยางปลอดภัย 
 2. การจัดการความรูในการขับเคลื่อนสังคมและสื่อสารสาธารณะ (สรางวัฒนธรรม
และสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
  และศึกษาในเรื่องโครงสรางการบริหารงานในหนวยงาน จากกรณีศึกษาหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปญโญ อันมีจุดประสงคโครงการ กิจกรรม ประโยชนใชสอยพื้นที่และการใหบริการ 
ของผูใหบริการ ที่ใกลเคียงกับโครงการสถานลานธรรม มาเปนแนวทางเพื่อการวิเคราะหผูใหบรกิารใน 
โครงการ 
 

 
 
ภาพที่ 36 แสดงโครงสรางการบรหิารงาน 
 (จากหอจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปญโญ) 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

1. แนวทางและวิธีการวิจัย 
  1.1 แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)  
   ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม พุทธศาสนิกชนวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อไดขอมูลมาแลวจึงนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคาสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเนนประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคการศึกษา คือขอมูล
รูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในชวงเวลาหลังการทํางานและความสนใจ ความตองการในเรื่อง
ของรูปแบบและกิจกรรมการเจริญสติ 
  1.2 แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) 
   ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) ที่เนนประเด็นเรื่อง  
   1.2.1 นัยสําคัญคัมภีรใบลาน เรื่องลักษณะและนัยสําคัญดานรูปธรรมและนามธรรม
ของคัมภีรใบลาน อันมีผลกอใหเกิดเปนเอกลักษณและประโยชนใชสอยที่สําคัญของคัมภีรใบลาน โดย
สัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับคัมภีรใบลาน คือ พระสงฆผูใชงานและเก็บรักษา และผูเช่ียวชาญดาน
คัมภีรใบลานจากหอสมุดแหงชาติ 
   1.2.2 กิจกรรมการเจริญสติ ในดานหลักการ พฤติกรรม กิจกรรมและการออกแบบ
พื้นที่สําหรับการเจริญสติ ซึ่งสงผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรมโดย
สัมภาษณพระสงฆ องคกร กลุมอาสาสมัคร เจาหนาที่และผูเช่ียวชาญดานการออกแบบที่มีความ
เกี่ยวของกับกิจกรรมการเจริญสติ   
 
2. ประชากรเปาหมาย และการสุมตัวอยางประชากร 
  2.1 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกประชากรเปาหมาย คือ (1) พระสงฆผูใชงานและ
เก็บรักษาคัมภีรใบลาน จํานวน 1 รูป (2) ผูเช่ียวชาญดานคัมภีรใบลานจากหอสมุดแหงชาติ จํานวน 1 
ราย (3) กลุมผูที่มีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนรู การดําเนินชีวิตวิถีพุทธธรรม โดยสัมภาษณ
องคกร กลุมอาสาสมัคร หรือเจาหนาที่ จํานวน 1 ราย (4) ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 2 
ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย 
  2.2 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ 
   กลุมประชากรเปนหนวยวิเคราะหของการวิจัยครั้งน้ีเปนพุทธศาสนิกชนวัยทํางานที่
มีอายุต้ังแต 25 ป แตไมเกิน 50 ป ในยานตาง ๆ ของเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย โดย 
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แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมพุทธศาสนิกชนวัยทํางานทั่วไป จํานวน 200 ราย และกลุมพุทธศาสนิกชน
วัยทํางานที่มีการรวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเปนประจํา จํานวน 200 ราย 
3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.1 การศึกษาคนหาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความ
จากนิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งจากอินเตอรเน็ตที่มีเน้ือหาเกี่ยวของ
กับลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลาน จากการทบทวนวรรณกรรม ไดกําหนดกรอบแนวความคิด
ของการวิจัยในการศึกษาคัมภีรใบลานสูการออกแบบสถานลานธรรม โดยมีกรอบแนวความคิดหลัก
สําหรับการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
  

 
ภาพที่ 37 แสดงกรอบแนวความคิด 
 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.2.1 แบบสัมภาษณ 

3.2.1.1 เก็บขอมูลเกี่ยวกับนัยสําคัญของคัมภีรใบลาน จากการสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญ โดยมีแนวทางการสัมภาษณดังน้ี (1) ประวัติและความสําคัญของคัมภีรใบลาน (2) 
รูปลักษณและองคประกอบของคัมภีรใบลาน (3) ข้ันตอนการทําคัมภีรใบลาน (4) วัตถุประสงคและ
ประโยชนใชสอยของคัมภีรใบลาน (5) คติ ความเช่ือจากคัมภีรใบลาน 
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   3.2.1.2 เก็บขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเจริญสติโดยสัมภาษณพระสงฆ 
องคกร, กลุมอาสาสมัครและผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ที่มีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการเจริญสติ
ในประเด็นที่เกี่ยวของมีแนวทางการสัมภาษณดังน้ี (1) หลักกิจกรรมสําหรับการเจริญสติ ที่ใชเปนแนว 
ทางการดําเนินชีวิตประจําวันและประกอบการทํางาน (2) พฤติกรรมการใชงานและความตองการ 
สําหรับกิจกรรมการเจริญสติ (3) การจัดสภาพแวดลอมภายใน พื้นที่ใชสอย และกิจกรรมสําหรับการ 
ออกแบบพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรมเพื่อการเจริญสติสําหรับพุทธศาสนิกชนวัยทํางานในเมอืง 

3.2.1.2 สรางประเด็นและกําหนดหัวขอคําถามแบบสัมภาษณ โดยอิงตาม 
วัตถุประสงคงานวิจัย 

3.2.1.3 เสนอช่ือผูเช่ียวชาญ พิจารณาความเหมาะสมของแบบสมัภาษณ  
ทดลองใชและนํามาปรับปรงุคําถาม 

3.2.1.4 คัดสรร/คัดเลือก ผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมการเจรญิสติ 2 ทาน และ
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบพุทธสถาน จํานวน 2 ทาน 

3.2.1.5 ติดตอและนัดวัน-เวลา สัมภาษณผูเช่ียวชาญ บันทึกความเหน็ 
3.2.1.6 ทําการถอดเทปถอยคําจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  
3.2.1.7 สังเคราะหขอความ ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ ดวยวิธี Delphi 

Technique Synthesis เพื่อรวบยอดเปนขอสรุปสําคัญในการนําไปเปนแนวทางการออกแบบสถาน
ลานธรรมของผูวิจัย 

3.2.2 แบบสอบถาม 
     ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและทําการทดสอบเครือ่งมอืพฒันาขอ
คําถาม และหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยนําไปทดสอบกับประชากรเปาหมายวา สามารถสื่อ
ความไดตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตองการ หากพบวายังมีปญหาที่ตองแกไข ตองทําการ
ปรับปรุงกอนนําไปใชไดจริง ประเด็นและกําหนดหัวขอคําถามอิงตามวัตถุประสงคงานวิจัย แบงเปน 4 
ตอน ดังน้ี 

3.2.2.1 สภาพและขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และสถานที่ทํางาน ซึ่งแบบสอบถามจะเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) 

3.2.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในชวงเวลาหลังการ 
ทํางาน โดยแบบสอบถามจะมีคําตอบใหเลือกแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions)  
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา ความถ่ีในการไป ปจจัยที่เลือกไป และยานที่ต้ังของสถานที่สําหรับกิจกรรม 

3.2.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เขารวมหรือสนใจในกิจกรรมการดําเนินชีวิต 
วิถีพุทธธรรม และสาเหตุที่เขารวมกิจกรรม โดยแบบสอบถามจะมีคําตอบใหเลือกแบบเลือกตอบ  
(Multiple Choice Questions) คําตอบใหเลือกแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ (Likert Rating  
Scale Questions)  

3.2.2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมภายในสถานลานธรรม  
แบบสอบถามจะมีคําตอบใหเลือกแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ (Likert Rating Scale  
Questions) วัดระดับความตองการ และแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อใหแสดงขอเสนอแนะ 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมภายในสถานลานธรรม 
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  3.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณแลวนํามา
วิเคราะหสังเคราะหขอมูล โดยสามารถสรุปเชิงเน้ือหาไดดังน้ี 
   3.3.1 วิเคราะหสังเคราะหความเห็นจากถอยคําที่ไดจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
ดานคัมภีรใบลานและกลุมผูที่มีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการเจริญสติ โดยใชวิธีวิเคราะหเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative Data Analysis) โดยวิเคราะหความเปนเหตุเปนผลกันของเรื่องตาง ๆ 
และความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ ของเน้ือหา (Content Analysis) เชน นําขอมูลมาโยง
ความสัมพันธตามหลักตรรกะและใชการบรรยายเชิงพรรณนา 
   3.3.2 วิเคราะหแบบสอบถาม ใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Data 
Analysis) บนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science)  
คาสถิติ การวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และ คารอยละ (Percentage) มาตราสวนประมาณคาตอบ 
(Likert Rating Scale Questions) มีเกณฑในการแปลความหมายในรูปแบบคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
    คะแนนเฉลี่ย  ระดับความตองการ 
    4.21 – 5.00  มีระดับความตองการมากที่สุด 
    3.41 – 4.20  มีระดับความตองการมาก 
    2.61 – 3.40  มีระดับความตองการปานกลาง 
    1.81 – 2.60  มีระดับความตองการนอย 
    1.00 – 1.80  มีระดับความตองการนอยที่สุด 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหลักษณะและนัยสาํคัญของคัมภีรใบลาน 
พัฒนาสูกระบวนการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม 

 
  จากการศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิของตัวแปรอิสระคือ ศึกษาลักษณะและ
นัยสําคัญของคัมภีรใบลาน ผูศึกษาไดวิเคราะหสังเคราะหขอมูลเพื่อหาคําสําคัญ (Key Word) เพื่อนา
ไปใชในการสรางแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) กอนที่จะนํามาประยุกตใชสู
การออกแบบสภาพแวดลอมภายใน  
  
1. การวิเคราะหสังเคราะหลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลาน 

 จากนิยามความหมายของคัมภีรใบลานที่มีผูเช่ียวชาญนิยามไวโดยมีเน้ือหาสอดคลองกัน 
ผูศึกษาจึงไดนิยามความหมายของคัมภีรใบลาน โดยการใหความหมายของศัพทมาจากการศึกษา ที่
คัดเลือกประเด็นความนาสนใจอันเปนเอกลักษณของคัมภีรใบลาน เพื่อไปใชในกระบวนการสราง
แนวความคิดในการออกแบบ ดังน้ี  

 คัมภีรใบลาน คือ หนังสือที่จาร (เขียนดวยเหล็กแหลมเพื่อใหเกิดเปนรองลึก) ลงบนใบ
ของตนลาน มีวิธีการใชเปนลําดับข้ันตอนจากวิธีการทําและการเก็บรักษา มีความแตกตางจากหนังสือ
ดวยการรอยโยงใบลานและวิธีการเปดอานแบบหมุนวน โดยเน้ือหาที่บันทึกคือ พระธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาและภูมิปญญาในอดีต ใบลานมีความเหมาะสมกับการใชงานและวิถีชีวิตของคนไทย 
เพราะเปนพันธุไมพื้นบาน หาไดงาย เมื่อใชถืออานมีความเบาและบางถืออานไดนาน เมื่อเก็บรักษาถูก
วิธีจึงมีความแข็งแรงทนทานกวาวัสดุอื่น โดยการสรางคัมภีรใบลานมีความศรัทธาในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา หวังไดบุญและพนทุกขหมายถึงความเจริญทางจิตใจ พระสงฆใชคัมภีรใบลาน
ประกอบในการแสดงเทศน เพื่อเปนเครื่องยืนยันและเตือนสติวาสิ่งที่พระสงฆสอนมาจากคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา คือสัญลักษณของพระธรรม  

 จากการนิยามความหมายของผูศึกษา จึงคัดเลือกประเด็นจากการศึกษาลักษณะและ
นัยสําคัญของคัมภีรใบลาน ในดานข้ันตอนการทํา รูปลักษณและองคประกอบ ประโยชนใชสอย 
ความสําคัญและความเช่ือคานิยม แยกกลุมประเด็นออกเปนเชิงนามธรรมและรูปธรรม สังเคราะห
นัยสําคัญอันเปนภูมิปญญาของคัมภีรใบลาน เพื่อหาคําสําคัญ (Key Word) ดังน้ี 

4.1 การวิเคราะหประเด็นเชิงรูปธรรม  
4.1.1 ข้ันตอนการทํา  

 เปนการแปรรปูวัสดุธรรมชาติเพื่อเตรียมพรอมกบัการใชงานที่เหมาะสมจงึ 
ตองเปนผูเช่ียวชาญที่ผานการฝกฝนปฏิบัติทุกข้ันตอนอยางมีความเขาใจและมีสมาธิในขณะที่ทํา 
  การเตรียมลาน ผูจัดหาและแปรรูปวัสดุ เปนการไดมาซึง่วัสดุที่เหมาะกบัการ 
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ใชงาน ผูจัดหาจึงตองมีความเช่ียวชาญและเขาใจในเรื่องของคุณสมบัติวัสดุ และข้ันตอนการทํา  
  การจารลาน ผูจารตองมีความรูความเขาใจ ในดานเน้ือหาพุทธธรรม คําสั่ง 
สอนของพระพุทธศาสนา เน่ืองจากผูทําตองคัดลอกเน้ือหาใหถูกตองทุกประการ ผูทําจึงตองทาํอยางม ี
สติและสมาธิ 
  การผูกหอ เปนการเก็บรักษาที่ผูใชตองใหความสําคัญเน่ืองจากเปนการรักษา 
ปองกันเพื่อใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานและไมเสื่อมสภาพ ทั้งยังเปนการบงบอกถึงความสําคัญ 
 

 
 
ภาพที่ 38 แสดงข้ันตอนการทําคัมภีรใบลาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 39 แสดงการวิเคราะหลกัษณะใบลานจากข้ันตอนการเตรียมลาน 
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4.1.2 รูปลักษณองคประกอบ  
  จากลักษณะภายนอกเปนผาหอและมัดไวดวยเชือก 3-5 ชวง มีฉลากเสียบ
ไวเพื่อบอกช่ือคัมภีร ขนาดความหนาข้ึนอยูกับจํานวนผูกที่อยูภายในคัมภีร โดยมีองคประกอบทุกสวน
จากวัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นบาน มีลักษณะความเปนธรรมชาติที่เรียบงาย คุณสมบัติประโยชน
เหมาะสมกับการใชงาน โดยมีเอกลักษณคุณสมบัติที่ตางกัน ดังน้ี 

 4.1.2.1 ช้ันนอก ประกอบดวย ผาหอ ฉลากและเชือกมัด 
  ลักษณะ : การหอหุม เสนใยที่ถักทอ ระบายอากาศไดดี 
  คุณสมบัติ : เพื่อรวบรวมองคประกอบภายในใหอยูอยางเรียบรอยมี 
ระเบียบ เปนการปองกันไมใหใบลานสกปรก ชํารุด และเพื่อระบายความช้ืนเมื่อเก็บไวในตูพระธรรม 
ที่อับทึบเปนเวลานาน อีกทั้งยังเปนการบอกสถานะถึงความสําคัญกับสิ่งที่อยูภายใน 
  4.1.2.2 ช้ันกลาง ประกอบดวย ไมประกับ  

 ลักษณะ : หนา ตรง แข็งแรง   
  คุณสมบัติ : เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ปองกันใบลานแตกหักหรือขาด  
  4.1.2.3 ช้ันใน ประกอบดวย ใบลาน และสายสนอง 
  ลักษณะ : แคบ ยาว เบา บาง ลายและสีเปนธรรมชาติ ขาวนวล มี 
รองลึกเปนตัวอักษรสีดํา และรอยโยงดวยเชือกยาว 

 คุณสมบัติ : เพื่อบันทึกขอความดวยการทําใหเปนรองลึกลงเน้ือวัสดุ  
ซึ่งมีความคงทนถาวรกวาการบันทึกบนพื้นผิววัสดุ การรอยใบลานเพื่อรวบรวมใหอยูเปนผูกเดียวกัน  
เพื่อสะดวกในการเปดพลิกอานหนาหลัง ขนาดพอเหมาะมือ ถือจับไดงาย เหมาะกับการใชงานที่ 
พระสงฆตองถืออานเทศนเปนเวลานาน 
 

 

 
 
ภาพที่ 40 แสดงการวิเคราะหองคประกอบคัมภีรใบลานจากรูปลักษณะและคุณสมบัติ
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ภาพที่ 41 แสดงการวิเคราะหองคประกอบคัมภีรใบลานจากรูปลักษณองคประกอบ 
 
 4.1.3 รูปลกัษณการใชงานและศิลปะ 
 วิเคราะหจากรูปแบบการใชงานและวิธีเก็บรักษาของคัมภีรใบลาน ซึ่งรวมกัน
เปนผูก โดยมีลักษณะภายนอกเปนหอผา มัดดวยเชือก 3-5 ชวง ขนาดข้ึนอยูกับจํานวนคัมภีร เมื่อใช
งานจึงมีลักษณะการใชงานที่เปนเอกลักษณคือ ทําเปนลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
  4.1.3.1 การใชงาน  

 เมื่อคลายผาออก วางไมประกับและหยิบใบลานที่อยูภายในมาใช 
งาน ขณะเปดอานใบลานทุกใบตองมีการพลิกเพื่ออานหนาหลัง และเมื่ออานจบผูกใบลานทุกใบจะ 
หมุนวนกลับมาที่เดิม เปนภูมิปญญาที่แสดงถึงความใสใจและเหมาะสมในการใชงานเมื่อพระสงฆใชถือ 
ขณะเทศน  
 

                           

 
ภาพที่ 42 แสดงลําดับการใชงานของคัมภีรใบลาน 
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4.1.3.2 ลักษณะศิลปะการตกแตง 
 คัมภีรใบลานแตละฉบับมีศิลปะการตกแตง เพื่อบอกความแตกตาง
ของแตละคัมภีร ดังน้ี 
  ผาหอ มีการใชวัสดุ ลวดลายและสีสันตางกันตามทองถ่ินที่จัดทํา 
แบงเปนวัสดุผาและวัสดุธรรมชาติ ทําใหเกิดลักษณะลายเสนและรูปแบบตาง ๆ 
 

  
 

ภาพที่ 43 แสดงวัสดุ ลวดลาย สีสันของผาหอคัมภีรใบลาน 
 
  ไมประกับ มีลวดลายและสีสัน ตามความประณีตของผูจัดทํา โดย
สวนใหญเปนลวดลายแบบไทย มีการใชทอง รักและชาด จึงทําใหเกิดสีสันที่นิยมคือ สีทอง สีนํ้าตาล
ไหมหรือดําและสีแดงชาด 

 

 
 

ภาพที่ 44 แสดงลวดลาย สีสันของไมประกบั 
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 ใบลาน ในหน่ึงคัมภีรมีการเรียงลําดับหนา จากลานปกหนา ลานรอง
ปกหนา ลานเน้ือหา ลานรองปกหลัง และลานปกหลัง เปนกลวิธีเพื่อปองกันลานสวนเน้ือหาไมให
ชํารุดงาย ในแตละลานมีรูปแบบการจัดหนาและการตกแตงที่ตางกัน  ดังน้ี 
 

    
 

ภาพที่ 45 แสดงรปูแบบการจัดวางเน้ือหาบนใบลาน 
 
 โดยในสวนของลานเน้ือหา ทางแนวกวางในใบลาน 1 ลาน แบงเปน 
3 สวน ในสวนแรกมีอักษรอังกา เพื่อบอกลําดับหนา และเน้ือหา แบงสวนดวยรูเจาะที่เปนจุดหมุน 
และในสวนที่สองและสาม เปนเน้ือหาที่เปนตัวอักษรสีดําบนพื้นสีนํ้าตาลออนนวล 
 

 

 
 

ภาพที่ 46 แสดงรปูแบบพื้นที่ในสวนเน้ือหาบนใบลาน 
 

 สวนของการตกแตงทีบ่รเิวณขอบลาน มรีูปแบบทีห่ลากหลายโดย
สวนใหญใชทอง รักและชาด จึงทําใหเกิดสีสันที่นิยมคือ สทีอง สีนํ้าตาลไหมหรือดําและสีแดงชาด 
และเกิดเปนรูปแบบ ดังน้ี 
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ภาพที่ 47 แสดงรปูแบบการตกแตงบนขอบใบลาน 
 
 4.2 การวิเคราะหประเด็นเชิงนามธรรม 

 4.2.1 ความสําคัญและประโยชนใชสอย เปนเอกสาร บันทึกองคความรู โดยเฉพาะ 
พระธรรมคําสั่งสอนหรือพระไตรปฎก  พระสงฆนํามาใชในการประกอบการเทศนาพระธรรมคําสอน  
เพื่อเผยแผและสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงเปนสัญลักษณ เพื่อเตือนสติผูที่พบเห็นคัมภีรใบลานให 
ระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนจากพระพุทธเจา เปรียบเสมือนเปนรูปแบบหน่ึงของพุทธพจน โดยเน้ือหา 
ในคัมภีรใบลานยังสงผลถึงวัฒนธรรมประเพณี พฤติกรรม การดําเนินชีวิต และมีบทบาทหนาที่ในการ 
สรางกฎระเบียบในสังคมไทย 
  4.2.2 คานิยมความเช่ือ เปนของสําคัญ ศักด์ิสิทธ์ิมีคุณคาสูงสุด มีความดีงาม  
เหมาะสมควรแกการเคารพ และเกิดความสบายใจคือ ความเจริญทางจิตใจ เมื่อพบเห็น 
 

 
 

ภาพที่ 48 แสดงผลสรปุการวิเคราะหคัมภีรใบลาน 
 



70 
 

 

2. การวิเคราะหแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Conceptual Design) ของคัมภีรใบลานสู
การออกแบบ   

 จากการวิเคราะหคัมภีรใบลานในประเด็นที่สําคัญนํามาสังเคราะหสูคําสําคัญ (Key 
Word) ที่นํามาใชเปนแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Conceptual Design) เพื่อเปนการกําหนด
ขอบเขตภาพรวมของโครงการ โดยยังสามารถสื่อถึงลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลานไดดังน้ี  

“ลําดับเวียนเปลี่ยนผัน สัจธรรมยากเลือน” 
 “ลําดับเวียน” จากลักษณะองคประกอบภายนอก ที่มีวิธีการเก็บรักษาแสดงถึง

ความสําคัญของสิ่งที่อยูภายใน และการเปดอานแบบหมุนวน ที่แฝงแนวคิดใหเขาใจวาทุกสิ่งชีวิตวน
เปนวัฏจักรเกิด แก เจ็บ ตายเปนเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนตองเจอ 

 “เปลี่ยนผัน” จากข้ันตอนการทําคัมภีรใบลาน ที่มีข้ันตอนการเปลี่ยนรูปรางจากใบไม
ธรรมชาติมาสูใบลานที่มีขนาดพอเหมาะกับการใชงานถืออานแสดงเทศนา รวมถึงการพลิกหนาใบลาน
ในการอานดานหนาและดานหลัง โดยแฝงแนวคิดแกนธรรมคือหลักไตรลักษณ มีการเกิดข้ึน ต้ังอยู
และดับไป 

  “สัจธรรม” จากวัสดุของคัมภีรใบลานที่มาจากธรรมชาติ โดยใชความเขาใจในคุณสมบัติ
ที่ตางกันของแตละวัสดุ และจากเน้ือหาภายในของคัมภีรใบลาน คือแกนพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาที่จดจารบันทึกไว วาเปนความจริง ใหเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตตามความเปนจริง  

“ยากเลือน” จากลักษณะของการจดจาร ที่ฝงเปนรองลึกลงในเน้ือวัสดุ ทําใหมีความ
คงทนถาวร และสื่อถึงความจริงของโลกที่เมื่อเขาใจและฝกปฏิบัติจะทําใหจดจําอยูในวิถีการดําเนิน
ชีวิตสงผลใหเกิดความเจริญทางจิตใจ 

จึงนํามาใชเปนแนวความคิดหลักในการออกแบบ (Conceptual Design) เปนการ
กําหนดขอบเขตภาพรวม อธิบายไดดังน้ี 

Rotation  ใชในการออกแบบทางเดิน (Circulation) ที่มีลักษณะลอมรอบทุกพื้นที่การ
ใชงานและอาคาร โดยเช่ือมเสนทางการเดินจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดสุดทาย คือการกลับมาสูจุดเริ่มตน
เดิม และมีการออกแบบโดยใชบานหมุนหรือบานพับเพื่อเปนการเช่ือมตอพื้นที่การใชงาน 
  Changable ใชคุณสมบัติวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวสัมผัสโดยเทคนิควิธีตาง ๆ เชน  
การทําใหเกิดรอง การใชพื้นผิวหยาบขรุขระไปสูพื้นผิวที่เรียบละเอียด การใชเทคนิคพนทรายหรือกัด 
กรดลงบนพื้นผิววัสดุใหเกิดผิวสัมผัสที่แตกตาง การปลอยใหวัสดุเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโดย 
ธรรมชาติ  
  Sequence ใชการออกแบบใหมีลําดับการเขาถึงพื้นที่ใชงานที่เหมาะสมกับการใชงาน 
และกิจกรรมสําหรับผูใชโครงการ และลวดลายที่ซ้ําเปนจังหวะ 
  Realism ใชการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน โดยการใชวัสดุที่แสดงถึงเน้ือแทตาม 
คุณสมบัติของวัสดุ (สัจจะวัสดุ) และออกแบบโดยสรางบรรยากาศใหเกิดความรูสึกใกลชิดธรรมชาติ 
หรือเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ 
  Impressive ใชการออกแบบสภาพแวดลอมภายในใหเกิดความรูสึกประทับใจ โดยในทุก 
พื้นที่มีการแฝงแนวคิดเพื่อใหเกิดสติระลึกตัวและเกิดการจดจําได การออกแบบลวดลายที่ชองแสงทํา 
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ใหเกิดแสงและเงาที่ปรากฏลงบนรางกายของผูใชพื้นที่ 
  Inscribe ใชการออกแบบลักษณะการใชพื้นที่โดยอาคารมีลักษณะเสมือนฝงลงใตดิน  
และพื้นผิววัสดุที่ทําใหเกิดรองรอย ทั้งจากการออกแบบและจากกาลเวลาที่ผานไป 
 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงแนวความคิด“ลําดับเวียนเปลี่ยนผัน สัจธรรมยากลบเลือน” ในการออกแบบ  
 
 จากกระบวนการวิเคราะหขางตนสูผลสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาคัมภีรใบลาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 9 แสดงผลสรปุการนําผลการศึกษาคัมภีรใบลานสูแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
 (Conceptual Design) 

 
ขอมูลท่ีศึกษา ขอคนพบ การออกแบบ 

ความสําคัญและประโยชนใชสอย สัญลักษณของพระ
ธรรมคําสอน  

จุดประสงคโครงการ 
แนวความคิดที่แฝงในการออกแบบ 

ความเช่ือและคานิยม ความเจรญิทางจิตใจ  ประโยชนทีผู่ใชโครงการไดรบั 
ข้ันตอนการทํา การแปรเปลี่ยนรูป รูปแบบเฟอรนิเจอร 
รูปลักษณและองคประกอบ ยาว บาง เปนเสนตรง 

ความเปนธรรมชาติ 
ลําดับ 

วัสดุที่ใชในการออกแบบ 
ลักษณะอาคารและพื้นที่ใชสอยของ
โครงการ 

กลวิธีการใชงานและรปูแบบ
ศิลปะ 

ลวดลายและส ี
การพลิก 
รองลึก  

การจัดวางผังอาคาร 
การเขาสูพื้นที่การใชงาน 
ลายและสีที่ใชในการออกแบบ 
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บทท่ี 5 
 

การวิเคราะหกลุมผูใชบริการ สถานท่ีต้ังและพ้ืนท่ีประโยชนใชสอยภายในโครงการ 
 
 เพื่อการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรมไดอยางเหมาะสมกับกลุม
ผูใชบริการกิจกรรม พื้นที่ประโยชนใชสอย ที่ทําใหสามารถนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการเจริญสติ มาเปนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระลึกตัวอยูเสมอในขณะทํางาน
และการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูวิจัยจึงตองวิเคราะหขอมูลในเรื่องกิจกรรมการเจริญสติ  ดังน้ี 
  1. การวิเคราะหกิจกรรมการการเจริญสติ จากขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2. การวิเคราะหพิจารณาเลือกสถานที่ต้ังโครงการ (SITE ANALYSIS) 
  3. การวิเคราะหผังองคกร (ORANIZATION CHART) 
  4. การวิเคราะหพื้นที่ประโยชนใชสอยภายในโครงการ (PROGRAMMING) 
  5. การวิเคราะหแผนผังการทํางานของผูใชบริการภายในโครงการ (FLOW CHART) 
  6. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพื้นที่ประโยชนใชสอยภายในโครงการ (BUBBLE 
DIAGRAM) 
 
1. การวิเคราะหกิจกรรมการเจริญสติ  จากขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรพุทธศาสนิกชนวัยทํางานที่มีอายุต้ังแต 
25 ป แตไมเกิน 50 ป ในเขตตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 375 ราย โดยนําเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบคําอธิบาย ดังตอไปน้ี 
 
ตอนท่ี 1 สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 10 แสดงรอยละของเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 280 74.7 
ชาย 95 25.3 
  จากผลการสํารวจ กลุมประชากรตัวอยาง จํานวน 375 คน พบวา รอยละ 74 เปน
เพศหญิง และรอยละ 25.3 เปนเพศชาย 
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ตารางที่ 11 แสดงรอยละของชวงอายุ 
ชวงอายุ (ป) จํานวน รอยละ 

25-30 103 27.5 
31-36 136 36.3 
37-42 91 24.3 
43 ข้ึนไป 45 12 
   กลุมประชากรตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ 31-36 ป รอยละ 36.3 ชวงอายุ 25-
30 ป รอยละ 27.5 ชวงอายุ 37-42 ป รอยละ 24.3 และชวงอายุ 43 ปข้ึนไป รอยละ 12 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12 แสดงรอยละของระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธธยมปลายหรือตํ่ากวา 17 4.5 
อนุปรญิญา 14 3.7 
ปริญญาตร ี 262 69.9 
สูงกวาปริญญาตร ี 81 21.6 
   ระดับการศึกษาของกลุมประชากรตัวอยาง อยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 69.9 
รองลงมา รอยละ 21.6 มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ระดับมัธยมปลายหรือตํ่ากวามีรอยละ 
4.5 และระดับอนุปริญญา รอยละ 3.7  
 
ตารางที่ 13 ตารางแสดงรอยละของอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน 241 64.3 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 72 19.2 
กิจการสวนตัว 35 9.3 
รับจาง 21 5.6 
วางงาน 6 1.6 
   อาชีพที่เปนรายไดหลักของกลุมประชากรตัวอยาง รอยละ 64.3 เปนพนักงาน
บริษัทเอกชน รอยละ 19.2 มีอาชีพ รับราชการ หรอืทํางานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 9.3  มีกิจการสวนตัว 
รอยละ 5.6 ทํางานรับจาง และรอยละ 1.6 วางงาน ตามลําดับ 
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ตารางที่ 14 ตารางแสดงรอยละของเขตที่ต้ังสถานที่ทํางาน 
เขตท่ีต้ังสถานท่ีทํางาน จํานวน รอยละ 

เขตจตุจักร-เขตบางเขน-เขตดอนเมือง-เขตหลกัสี ่ 108 28.8 
เขตวัฒนา-เขตคลองเตย 53 14.1 
เขตราชเทวี-เขตพระนคร-เขตปอมปราบ 51 13.6 
เขตพระโขนง-เขตบางนา-เขตสวนหลวง 47 12.5 
เขตบางรัก-เขตปทมุวัน 29 7.7 
เขตมีนบรุ-ีเขตคลองสามวา 25 6.7 
เขตลาดกระบงั-เขตหนองจอก 16 4.3 
เขตลาดพราว-เขตวังทองหลาง 10 2.7 
เขตบางกอกนอย-เขตบางกอกใหญ-เขตบางพลัด 9 2.4 
เขตหวยขวาง-เขตบางกะป 8 2.1 
เขตพญาไท-เขตดินแดง-เขตดุสิต 4 1.1 
เขตหนองแขม-เขตบางบอน-เขตบางขุนเทียน 3 0.8 
เขตทวีวัฒนา-เขตตลิ่งชัน 3 0.8 
เขตบางแค-เขตภาษีเจรญิ 0 0 
อื่นๆ 9 2.4 
   จากการสํารวจกลุมประชากรตัวอยางพบวา สวนมาก รอยละ 28.8 ทํางานในเขต
จตุจักร-เขตบางเขน-เขตดอนเมือง-เขตหลักสี่ อันดับที่สอง รอยละ 14.1 คือ เขตวัฒนา-เขตคลองเตย 
และอันดับสาม รอยละ 13.6 คือ เขตราชเทวี-เขตพระนคร-เขตปอมปราบ   
 
ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในชวงเวลาหลังการทํางาน 
ตารางที่ 15 ตารางแสดงรอยละของกิจกรรมหลงัเลิกงาน 

กิจกรรมหลังเลิกงาน จํานวน รอยละ 
รับประทานอาหาร-เครื่องด่ืม 193 51.5 
พบปะสังสรรค 189 50.4 
ดูและซื้อสินคา 173 46.1 
ออกกําลงักาย 132 35.2 
ชมภาพยนตร/ รอง-ฟงเพลง 114 30.4 
สวดมนต น่ังสมาธิ 104 27.7 
อานหนังสือ 55 14.7 
เสริมความงาม/ สปา 28 7.5 
ชมศิลปะ/ การแสดงนิทรรศการ 22 5.9 
นวดผอนคลาย 18 4.8 



75 
 

   พบวา กิจกรรมหลังเวลาเลิกงาน นอกจากกลับบานพักผอน ของกลุมประชากร
ตัวอยาง สวนใหญคือการไปรับประทานอาหาร-เครื่องด่ืม คิดเปนรอยละ 51.5 รองลงมาคือ ไปพบปะ
สังสรรคหลังเลิกงาน รอยละ 50.4 ไปเดินดูและซื้อสินคา รอยละ 46.1 ไปออกกําลังกาย รอยละ 35.2 
ไปชมภาพยนตร รอง-ฟงเพลง รอยละ 30.4 ไปสวดมนต น่ังสมาธิ รอยละ 27.7 ไปอานหนังสือ รอย
ละ 14.7 ไปเสริมความงาม-สปา รอยละ 7.5 ไปชมศิลปะ การแสดงนิทรรศการ รอยละ 5.9 ไปนวด
ผอนคลาย รอยละ 4.8 และทํากิจกรรมอื่นๆ อันไดแก การเดินเลนรอเวลา รอยละ 11.7 
 
ตารางที่ 16 ตารางแสดงรอยละของประเภทสถานที่ทํากิจกรรมหลังการทํางาน 

ประเภทสถานท่ีทํากิจกรรมหลังเลิกงาน จํานวน รอยละ 
หางสรรพสินคา 231 61.6 
สวนสาธารณะ 132 35.2 
ศูนยการคาชุมชน 114 30.4 
ฟตเนส / สถานที่ออกกําลังกาย 110 29.3 
สถานปฏิบัติธรรม / วัด 79 21.1 
สถานที่ทองเที่ยว 40 10.7 
แหลงเรียนรูตางๆ  33 8.8 
สถานบันเทิงกลางคืน 17 4.5 
   จากการสํารวจสถานที่ในการทํากิจกรรมตางๆ หลังเลิกงานของกลุมประชากร
ตัวอยาง พบวา รอยละ 61.6 ไปหางสรรพสินคา รองลงมารอยละ 35.2 ไปสวนสาธารณะ รอยละ 
30.4 ไปศูนยการคาชุมชน (COMMUNITY MALL) รอยละ 29.3 ไปฟตเนส หรือสถานที่ออกกําลัง
กาย รอยละ 21.1 ไปสถานปฏิบัติธรรมหรือวัด รอยละ 10.7 ไปสถานที่ทองเที่ยว รอยละ 8.8 ไป
แหลงเรียนรู และรอยละ 4.5 ไปสถานบันเทิงกลางคืน ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 17 ตารางแสดงรอยละของยานที่ต้ังสถานที่ทํากจิกรรมหลังการทํางาน 

ยานท่ีต้ังสถานท่ีกิจกรรม จํานวน รอยละ 
สามยาน-สยาม 148 39.5 
สีลม-สาทร 96 25.6 
อโศก 91 24.3 
ลาดพราว-บางกะป 72 19.2 
วิภาวดี-จตุจักร 54 14.4 
ทองหลอ 37 9.9 
อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ 36 9.6 
อารีย-พหลโยธิน 36 9.6 
เอกมัย 33 8.8 
ราชประสงค-ราชปรารภ 32 8.5 
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงรอยละของยานที่ต้ังสถานที่ทํากจิกรรมหลังการทํางาน (ตอ) 
ยานท่ีต้ังสถานท่ีกิจกรรม จํานวน รอยละ 

รัชดาภิเษก-รัชโยธิน 28 7.5 
รามอินทรา-วัชรพล 27 7.2 
เกษตรนวมินทร 22 5.9 
แจงวัฒนะ 8 2.1 
อื่นๆ 22 5.9 
   ยานที่กลุมประชากรตัวอยางทํากิจกรรมหลังเลิกงาน ไดแก สามยาน-สยาม รอยละ 
39.5 สีลม-สาทร รอยละ 25.6 และอโศก รอยละ 24.3 ตามลําดับ สําหรับยานอื่นๆ ไดแก ปนเกลา 
บางแค วัดระฆัง งามวงศวาน บางซื่อ ขาวสาร เจริญกรุง รามคําแหง บางนา ราชพฤกษ พระราม5 ติ
วานนท 
 
ตารางที่ 18 ตารางแสดงรอยละของความถ่ีในการทํากจิกรรมหลงัการทํางาน 

ความถ่ีในการทํากิจกรรม จํานวน รอยละ 
ทุกวัน / เกือบทกุวัน 83 22.1 
3 – 4 ครั้ง / สัปดาห 60 16 
1 – 2 ครั้ง / สัปดาห 155 41.3 
1 – 2 ครั้ง / เดือน 60 16 
นอยกวาเดือนละครั้ง 14 3.7 
อื่นๆ 3 0.8 
   ความถ่ีในการไปทํากิจกรรมหลังเลิกงาน สวนใหญจะไปสัปดาหละ 1-2 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 41.3 รองลงมาไปทุกวันหรือเกือบทุกวัน รอยละ 22.1 ไปทุก 3-4 ครั้งตอสัปดาห และเดือน
ละ 1-2 ครั้ง รอยละ 16 นอยกวาเดือนละครั้ง รอยละ 3.7 และไปตามโอกาสหรือวันสําคัญ รอยละ 
0.8 
 
ตารางที่ 19 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของปจจัยในการทํากิจกรรมหลังการทํางาน 

ปจจัยในการทํากิจกรรม คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ 
ผอนคลายจากความตึงเครียด 4.12 สําคัญมาก 
อยูในยานที่เดินทางสะดวก มรีถหรือบริการสาธารณะผาน 4.00 สําคัญมาก 
รูสึกโปรงโลงและเย็นสบาย 3.97 สําคัญมาก 
มีกิจกรรมอื่นๆ ทีห่ลากหลายรองรับ 3.97 สําคัญมาก 
รมรื่นดวยพื้นที่สเีขียวและมีแหลงนํ้า 3.64 สําคัญมาก 
มีที่จอดรถสะดวกสบาย 3.59 สําคัญมาก 
อยูใกลยานที่พกัอาศัย 3.57 สําคัญมาก 
อยูใกลยานทีท่ํางาน 3.53 สําคัญมาก 
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ตารางที่ 19 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญของปจจัยในการทํากิจกรรมหลังการทํางาน 
 (ตอ) 

ปจจัยในการทํากิจกรรม คาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ 
ช่ืนชมความสวยงามของสถานที ่ 3.47 สําคัญมาก 
เพื่อหากิจกรรมทําฆาเวลาจากชวงเวลารถติด 3.39 สําคัญปานกลาง 
เปดบริการตอนกลางคืน หรอืตลอด 24ชม. 2.41 สําคัญนอย 
   ปจจัยที่กลุมประชากรตัวอยางใหความสําคัญมากในการทํากิจกรรมตางๆ หลังการ
ทํางาน คือ ผอนคลายจากความตึงเครียด รองลงมาคือ อยูในยานที่เดินทางสะดวก มีรถหรือบริการ
สาธารณะผาน อันดับสามคือ รูสึกโปรงโลงและเย็นสบาย และมีกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายรองรับ 
อันดับสี่คือ รมรื่นดวยพื้นที่สีเขียวและมีแหลงนํ้า อันดับหา คือ มีที่จอดรถสะดวกสบาย 
 
ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเขารวมหรือสนใจในการดําเนินชีวิตวิถีพุทธธรรม และสาเหตุท่ี
เขารวมกิจกรรม 
ตารางที่ 20 ตารางแสดงความคิดเห็นทีม่ีตอคํากลาวเกี่ยวกบัวิถีชีวิตของสังคมในปจจบุัน 

ความคิดเห็นตอคํากลาวเก่ียวกับวิถีชีวิตของสังคมในปจจุบัน จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 321 85.6 
ไมเห็นดวย 54 14.4 
   กลุมประชากรตัวอยาง ไดแสดงความเห็นตอคํากลาวที่วา “สังคมปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหความเจริญทางดานวัตถุล้ําหนากวาความเจริญทางดานจิตใจอยางมาก 
มนุษยเราสะดวกสบายข้ึน แตความเจริญทางดานจิตใจกลับลาหลังกวาความเจริญทางดานวัตถุ ทําให
คนเหินหางจากคําสอนของพระพุทธศาสนา (พุทธธรรม) อันเปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจและเปนวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนไทย จึงกอใหเกิดปญหาทางสังคมที่รุนแรงในสังคมไทย คือ ปญหาความเสื่อมโทรม
ทางศีลธรรมและจิตใจ ความเครียด โกรธและซึมเศรา ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาการฆาตัวตายและโรค
เรื้อรัง เชน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน” โดยเห็นดวยกับคํากลาวจํานวน 
321 คน คิดเปนรอยละ 85.6 และไมเห็นดวย จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.4 
 
ตารางที่ 21 ตารางแสดงรอยละของการเขารวมกจิกรรมพุทธศาสนา 

การเขารวมกิจกรรม จํานวน รอยละ 
เคย 337 89.9 
ไมเคย 38 10.1 
   กลุมประชากรตัวอยาง เคยเขารวมกิจกรรมทางศาสนา หรือสถานปฏิบัติธรรม คิด
เปนรอยละ 89.9 และที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมทางศาสนาหรือสถานปฏิบัติธรรม รอยละ 10.1 
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ตารางที่ 22 ตารางแสดงรอยละของความถ่ีในการเขารวมกจิกรรมพทุธศาสนา 
ความถ่ี จํานวน รอยละ 

ตามโอกาสวันสําคัญ 189 50.4 
1-2 ครั้ง/สปัดาห 89 23.7 
1-2 ครั้ง/เดือน 86 22.9 
อื่นๆ: ทุกวัน แลวแตสะดวก ไมเคย มีเพื่อนไปดวย 11 2.9 
   ความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา หรือไปศาสนสถาน หรือสถานปฏิบัติธรรม
ของกลุมประชากรตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมพบวา สวนใหญไปตามโอกาสวันสําคัญ รอยละ 50.4 
รองลงมาไปรวมกิจกรรมทุก 1-2 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 23.7 ไปรวมกิจกรรมทุก 1-2 ครั้งตอเดือน 
รอยละ 22.9 และอีกรอยละ 2.9 ที่ไปรวมกิจกรรมทุกวัน  
 
ตารางที่ 23 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและระดับความสนใจของการเขารวมกิจกรรมพุทธศาสนา 

กิจกรรมพุทธศาสนา คาเฉลี่ย ระดับความสนใจ 
การสวดมนต 4.03 สนใจมาก 
การปฏิบัติเจริญอานาปานสติ-ฝกสมาธิ 3.71 สนใจมาก 
การรกัษาศีล 3.62 สนใจมาก 
การฝกดําเนินชีวิตแบบไมเบียดเบียน 3.47 สนใจมาก 
การฟงธรรม 3.30 สนใจปานกลาง 
การเรียนรูพุทธประวัติ-พุทธวัจนะ 3.04 สนใจปานกลาง 
การศึกษาพุทธธรรม 2.97 สนใจปานกลาง 
การสนทนาธรรม 2.75 สนใจปานกลาง 
   กิจกรรมในการดําเนินชีวิตวิถีพุทธธรรมที่กลุมประชากรตัวอยางใหความสนใจมาก 
ไดแก การสวดมนต การปฏิบัติเจริญอานาปานสติ-ฝกสมาธิ การรักษาศีล และการฝกดําเนินชีวิตแบบ
ไมเบียดเบียน สนใจปานกลาง ไดแก การฟงธรรม การเรียนรูพุทธประวัติ-พุทธวัจนะ การศึกษาพุทธ
ธรรม และการสนทนาธรรม ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและกิจกรรมภายในสถานลานธรรม 
ตารางที่ 24 ตารางแสดงรอยละความเห็นเรื่องการจัดต้ังสถานลานธรรม 

ความเห็นเร่ืองการจัดต้ังสถานลานธรรม จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 329 87.7 
ไมเห็นดวย 46 12.3 
   จากการสํารวจความคิดเห็นพบวา กลุมประชากรตัวอยางเห็นดวยตอการจัดต้ัง
สถานลานธรรม ซึ่งเปนพื้นที่ชุมชนตนแบบที่รองรับกับวัฒนธรรมการใชชีวิตของชาวพุทธในปจจุบัน 
โดยเนนใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต (Life Style) ที่นําหลักพุทธธรรมมาใชให
เหมาะสมกับการดําเนินวิถีชีวิตในปจจุบัน ใหชาวพุทธสามารถเขาใจ นํามาปฏิบัติและปรับเปนแนวคิด 
เปนวิถีการดําเนินชีวิตแบบคุณธรรมนิยม คิดเปนรอยละ 87.7 ไมเห็นดวย รอยละ 12.3 
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ตารางที่ 25 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและระดับความตองการเกีย่วกับรูปแบบของสถานลานธรรม 
รูปแบบ คาเฉลี่ย ระดับความตองการ 

เย็นสบายและโปรงโลง 4.50 ตองการมากทีสุ่ด 
สงบเงียบ ใหความรูสึกบําบัดและผอนคลาย 4.46 ตองการมากทีสุ่ด 
เนนธรรมชาติ รมรื่น พื้นทีส่ีเขียว 4.40 ตองการมากทีสุ่ด 
เรียบงาย สะอาดตา สือ่ถึงความพอดี 4.32 ตองการมากทีสุ่ด 
สรางสรรคและรวมสมัย มเีอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 3.59 ตองการมาก 
มีความแตกตางจากสิ่งแวดลอมภายนอก สะดุดตาและดึงดูด
ใจ 

3.43 ตองการมาก 

มีสัญลักษณแบบพุทธ ศักด์ิสิทธ์ิ นาเคารพยําเกรง 3.15 ตองการปานกลาง 
   รูปแบบบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรมที่กลุมประชากรตัวอยาง
ตองการมากที่สุด ไดแก เย็นสบายและโปรงโลง สงบเงียบ ใหความรูสึกบําบัดผอนคลาย เนน
ธรรมชาติ รมรื่น พื้นที่สีเขียว และเรียบงาย สะอาดตา สื่อถึงความพอดี รูปแบบที่กลุมประชากร
ตัวอยางตองการมาก คือ การสรางสรรคและรวมสมัย มีเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความ
แตกตางจากสิ่งแวดลอมภายนอก สะดุดตาและดึงดูดใจ รูปแบบที่กลุมประชากรตัวอยางมีความ
ตองการปานกลาง คือ สัญลักษณแบบพุทธ ศักด์ิสิทธ์ิ นาเคารพยําเกรง 
 
ตารางที่ 26 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและระดับความตองการเกีย่วกับกิจกรรมของสถานลานธรรม 

กิจกรรมสถานลานธรรม คาเฉลี่ย ระดับความตองการ 
พื้นที่ปฏิบัติสมาธิ 4.29 ตองการมากทีสุ่ด 
พื้นที่สวดมนต 4.22 ตองการมากทีสุ่ด 
รานอาหารเพือ่สุขภาพ 3.67 ตองการมาก 
พื้นที่สําหรบัการฟงบรรยายและสนทนาธรรม 3.66 ตองการมาก 
พื้นที่ออกกําลังกาย 3.58 ตองการมาก 
หองสมุด 3.53 ตองการมาก 
พื้นที่เดินจงกรม 3.51 ตองการมาก 
พื้นที่แสดงงานพุทธศิลป 3.27 ตองการมาก 
รานคา จําหนายวัตถุดิบและสินคาเพือ่สุขภาพ 3.25 ตองการมาก 
พื้นที่แสดงภาพยนตรและดนตร ี 3.09 ตองการปานกลาง 
พื้นที่นวดผอนคลาย 2.71 ตองการปานกลาง 
พื้นที่สอนทําอาหารเพือ่สุขภาพ 2.50 ตองการนอย 
   กิจกรรมภายในสถานลานธรรมที่กลุมประชากรตัวอยางตองการมากที่สุด ไดแก 
พื้นที่ปฏิบัติสมาธิ พื้นที่สวดมนต ที่มีตองการมาก ไดแก รานอาหารเพื่อสุขภาพ พื้นที่สําหรับการฟง
บรรยายและสนทนาธรรม พื้นที่ออกกําลังกาย หองสมุด พื้นที่เดินจงกรม พื้นที่แสดงงานพุทธศิลป 
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รานคาจําหนายวัตถุดิบ และสินคาเพื่อสุขภาพ ความตองการปานกลาง ไดแก พื้นที่แสดงภาพยนตร
และดนตรี พื้นที่นวดผอนคลาย สําหรับความตองการนอย คือ พื้นที่สอนทําอาหารเพื่อสุขภาพ 
 1.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดทําการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็น “การจัดสภาพแวดลอม 
ภายใน พื้นที่ใชสอย และกิจกรรมสําหรับการออกแบบพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรมเพื่อการ 
เจริญสติสําหรับพุทธศาสนิกชนวัยทํางานในเมือง” พรอมทั้งนําขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่ 
เกี่ยวของมาสนับสนุนขอคนพบในการสัมภาษณเจาะลึก เพื่อนําไปใชในการออกแบบสถานลานธรรม  
ในหัวขอตอไปน้ี 
    1.2.1 กิจกรรมที่ทําใหเกิดการเจริญสติ 
     การสัมภาษณเจาะลึกใชขอซักถามประเด็นที่วา “อะไรทําใหเกิดสติ และมี 
กิจกรรมหรือวิธีการในการทําใหเกิดสติในการดํารงชีวิตประจําวันและการทํางานตองทําอยางไร”  
สรุปไดดังน้ี 
 “ทุกอิริยาบถใชสติเปนตัวขับเคลื่อนไดหมดเลย เชนการบริหารชวงเชาต่ืนมา
แปรงฟนลางหนา คือรูวากําลังทําอะไรอยูตอนน้ี กิจกรรมที่มาเสริมใหเกิดสติ เชน ใชเสียงเพลงทํา
ทาทาง ฝกสติ เปนการบังคับใหอยูในอารมณในอิริยาบถน้ันๆใหนานข้ึน ตองเปน activity ที่มีการ
เคลื่อนไหวหรืออยูกับอะไรไดนาน สมาธิจะอยูไดนาน กิจกรรมที่เสริมใหเกิดการมุงมั่นทําอะไรไดนาน 
คนเราถาจะตองมุงมั่นน่ันคือเกิดสมาธิแลว ก็จะมีสติในการทําเรื่องน้ัน ทําอยางไรก็ไดใหคนมีอารมณ
มุงมั่นในการทําอะไรตรงน้ัน ใหคนสนใจและอยากจะรูและตองการจะทํา น่ันคือเกิดสติทั้งน้ันเลย เชน 
รองเพลง เลนออกกําลังกาย จะเคลื่อนไหวหรือไมเคลื่อนไหวก็ไดแคมุงมั่นวาจะตองทํา”  

 “การทําสมาธิ เปนจุดรวมที่ทุกคนเขาถึงไดงายและดึงใหตัวเองรูวาควรทํา
อะไร ตองทําอะไรและไมตองบังคับวาคุณตองมานับถืออะไรกอน ตองมาเขารีต การทําสมาธิตาม
แนวทางที่พระพุทธเจาเคยสอนไว การฝกลมหายใจ อยูกับตัวเอง จิตคุณจะดีข้ึน เพราะเราสอนเรื่อง
ชีวิต ชีวิตคืออะไร ตองเปนอยางไร” 

 “กิจกรรมที่เสริมใหคนสนใจธรรมะ เชนกิจกรรมสวดมนตขามป คนเขารวม 

เยอะมากทุกวัย กิจกรรมเชิงรุกก็เขารวมตามชุมชน โรงเรียน พระเปนสวนหน่ึงของการเขารวมแกไข

ปญหาสังคม วัดในเมืองหลวงที่เปดใหคนเขารวมเยอะเชน วัดสุทัศน น่ังสวดมนตบรรยากาศเย็น ๆ มี

เสียงระฆังคลอ มีหนังสือใหสวดมนตเมื่อเสร็จก็กลับ ไมมีขอผูกมัด” 

 “สมาธิภาวนาเปนกิจกรรมหลักชัดเจน เราจึงหากิจกรรมที่เปนการฝกสมาธิที่ 

ไมใชน่ังสมาธิเพียงอยางเดียว ตองเปนกิจกรรมอื่นที่สอนคนใหเขาใจสมาธิได กิจกรรมสงเสริมศิลปะ  

การคนควางานวิจัยตาง ๆ กิจกรรมที่ชัดเจนจึงเปน ตักบาตร สมาธิภาวนา ฟงธรรม ที่คนนิยมรวม 

กิจกรรมมากที่สุดคือ สมาธิภาวนา” 

  1.2.2 การเลือกสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อการเจริญสติ 

  การสัมภาษณเจาะลึกใชขอซักถามประเด็นที่วา การออกแบบสําหรับสถาน 
ปฏิบัติธรรมเพื่อการเจริญสติที่เหมาะสมควรเปนอยางไร สรุปไดดังน้ี 
  “ออกแบบใหเขาถึงธรรมชาติมากที่สุด ใชบานเฟยมเพราะวิวมีอยูแลว ไม 
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อยากเปดแอร 24 ช่ัวโมง บรรยากาศดีอยากเปดใหลมเขา แตมีแอรไว เผื่อหนาฝนและเวลารอนมาก  
อยางออฟฟศเราตองการความโปรงใส ทุกหองเปนกระจกหมดเพราะเราทํางานแบบโปรงใสเราไม 
ปดบัง เปดเผยทุกอยาง” 
    “ที่ปฏิบัติธรรม อาจมีอาสนะสําหรับผูที่มาบรรยายธรรม มีพื้นที่โลง ๆ  
สําหรับผูมาฟงธรรม มีที่สําหรับน่ังปฏิบัติสมาธิเปนสถานที่โลง ๆ ควรมีตนไมใหญและไมยืนตน ตนไม 
ใหญเพื่อความรมเย็นของผูที่มาน่ังฟงปฏิบัติสมาธิ ตนไมเล็กเพื่อคนเมื่อมาน่ังมองเห็นตนไมและ 
ธรรมชาติทําจิตใจสงบข้ึน เปนผลดีตอการฟงและปฏิบัติธรรม อาจอยูในที่โลงหรือมีหลังคาคลุมก็ได  
ดานหนามีศาลา เผื่อฝนตกยายคนเขามา อีกขางเปนกุฏิเล็กเพื่อทําสมาธิกลางคืนหรือพักตอน 
กลางคืน” 
    “ตองมีการยกสูง มีลาน มี hall ที่มีรูปเคารพหรืออาจเปนพิพิธภัณฑ ที่โลง 
เปนที่ปฏิบัติธรรม ดานบนบรรจุสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ มีทางเดินรอบ ๆ เพื่อเดินจงกรมยกพื้นข้ึน” 
 “รอบ ๆ บริเวณควรเปน green area ที่ทึบใหพรางตา มีความเปน privacy 
เนนพื้นที่ outdoor ที่มี security มีพื้นที่ใหสามารถกระจายตัวไดทั้งในหองและนอกหอง ในหองอาจ
เปนการฝกแบบมีเสียงหรือเงียบ อาจเปนพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศหรือไมมีก็ได บางวิธีเปนการฝก
แบบไมหลับตาเปนการปลอยตามธรรมชาติ” 
    “ใหเนนการจัด event จะไดใชพื้นที่ไดอยางคุมคา ควรมี court กลางเพื่อ 
ชวยระบายอากาศ ทําผนังหองเปนสีขาวนวล คนตองการหลีกหนีจากโตะทํางานมาพักผอน คลาย 
เครียดดวย meditation” 
 “พื้นที่เดินจงกรม ลักษณะรม ไมมีแดด รําไรมีแสงสวางแตไมแรง มีตนไม พื้น
เรียบ รอนเปนการรบกวนสมาธิ” 
 1.2.3 สภาพแวดลอมตามความตองการ  

 การสัมภาษณเจาะลึกใชขอซักถามประเด็นที่วา แนวคิดหรือเทคนิคในการ 
ออกแบบสถานปฏิบัติธรรมเพื่อการเจริญสติที่เปนที่ตองการและสามารถดึงดูดดึงคนวัยทํางานใหเขา 
มาใชบริการ สรุปไดดังน้ี 

  “ถาเปนการฝกสมาธิ ตองมีคนนําและสวนใหญตองเปนพระ คนไทยติดพระ” 
 “หองทําสมาธิแบบ open air คนชอบหองน้ีมากต้ังแตเชาจะมีคนมารอใช
หองน้ี การเปดเสียงเพลงเบา ๆ คลอเปนการกลบเสียงคนที่เดินไปมา คนอยูขางนอกอากาศรอน ๆ 
พอมาเขาหองน้ี อากาศเย็น บรรยากาศมืด ๆ คนชอบมาก” 
 “คนวัยทํางานตองการสิ่งที่เตะตา สะดุดตากอนเปนอันดับแรก ดังน้ันตรง
ทางเขาแรกตอง treat ใหคนสะดุดตาและชักนําคนเขามา เชน เปนผนังมาวางดานหนา เปน
ประติมากรรมลอยตัวอยู เลนแสงในตอนกลางคืนหรือ 5 โมงเย็น ผนังติดหิน หินมีแสงและนํ้าไหลลง
มาจากหิน เมื่อเห็นนํ้าพรอมกับประติมากรรมจะเปนที่นาสนใจและเกิดความรมเย็น เพราะนํ้าดึงดูด
ทางสายตาและใหความเย็น” 
 “ปากทางเขามี board event มีเสียง มีขายของ ในชวงทางเขากอนถึง
อาคารควรมีปาย มีเสียงเพลง บรรยากาศใหเปนเน้ือแทธรรมชาติ เชน คอนกรีตเปลือยหรือปูนดิบ 
วัสดุธรรมชาติจะเขากับธรรมะดวย เพราะ ธรรมะ คือธรรมชาติ” 
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    “ใหมี buffer กั้น แยก zoning พื้นที่สงบกับพื้นที่สาธารณะ ทําที่สวน 
สาธารณะใกลคนทํางานดี เพราะมีการพักผอน ใชวิธีเดินมากับบริการสาธารณะ buffer อาคารดวย 
ตนไม surrounding ตองมีตนไม” 
   1.2.4 ลักษณะของสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
    การสัมภาษณเจาะลึกใชขอซักถามประเด็นที่วา ลักษณะของสภาพแวดลอมที่ 
เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อการเจริญสติควรเปนอยางไร สรุปไดดังน้ี 
 “ตองเปนพื้นที่ที่เงียบสงบ สงัด เปนมุมที่ดึงดูด เปนรูปแบบที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง
ที่เราใกลชิดกับการใชชีวิตจริงสําหรับคนเมือง การจะเขาฟงเทศนไมจําเปนตองเขาวัด วัดตางหากที่
ตองรูปแบบที่ใหคนเขาใจเขาถึงไดงายเปนสื่อ เปนมุมหรือกิจกรรม” 
 “การเปดเพลงเปนเหมือนอุบาย เปนเครื่องลอ เหมือนบางคนเวลาทํางานตอง
เปดเสียงเพลงคลอจึงมีสมาธิ คําตอบมันไมตายตัว ข้ึนอยูกับคน บางคนอยูปาฟงเสียงนกเสียงจิ้งหรีด
เสียงธรรมชาติแลวมีสมาธิ ไมไดตองเงียบสนิท พระพุทธเจาบอกไวการน่ังหันหนาเขาหาผนังดีที่สุด 
เงียบ ไมเห็นไมไดยินอะไร แตคนจะกลัว พระพุทธเจาถึงมีวิธีน่ังสมาธิ 49 วิธีแลวแตจริตคน” 
  “ใชแสงธรรมชาติ เพราะเปนหองโลง เมื่อกลางคืนใชแสงประดิษฐ สวน
เรื่องเสียง ใชผนังเปนตัว absorb เสียง บางผนังเปนเปดโลง เพราะฉะน้ันปองกันเสียงไดยากจะ
ปองกันไดแคน้ี เพราะคนที่จะมาสถานที่น้ีสวนใหญไมทําเสียงดัง”  
   “บรรยากาศสงบ สํารวม คือ dimmer และควรติดกลองวงจรปดในพื้นที่
สาธารณะและในหองปฏิบัติธรรมเพราะคนน่ังหลับตา อาคารตองมีการเปดโลง ตองเห็นภายนอกอาจ
เปนกระจก จะชวยเรื่องแสงสวางดวย แตถาเปดในระดับเทาคนเดินไมดี ตองมีอะไรมาบังและไมตอง
เปดมาก ตองมีชวงเปดปด ถาจะเปดชองตองเปดใหมีจุดมุงหมาย เพื่อระบายอากาศหรือเพื่อใหเห็น
อะไร เชน เครื่องหมาย พุทธรูป สําหรับชองระบายอากาศใหเปดในระดับสูงกวาระดับตาคน ไมงั้นคน
จะวอกแวกไมมีสมาธิ” 
   “สถานปฏิบัติธรรมก็ตองคลายบรรยากาศในถํ้า ที่เปนธรรมชาติไมมีการ
ปรุงแตง สงบ เย็น อากาศถายเทสะดวก เสียงรบกวนนอย อาจติดแอรจะปองกันเสียงไดมากแต
คอนขางสิ้นเปลืองคาใชจาย สิ่งรบกวนอื่น เชน ยุง แมลง ตองปองกันไมใหรบกวนสมาธิ อาจมีมุงลวด
กันสัตวกันแมลง” 
 1.2.5 การใชสอยภายในเพื่อรองรับกิจกรรมเพื่อการเจริญสติ  
    การสัมภาษณเจาะลึกใชขอซักถามประเด็นที่วา การใชสอยภายในเพื่อรองรับ 
กิจกรรมการเจริญสติควรเปนอยางไร สรุปไดดังน้ี 

 “เปนสถานที่ใหคนไปทํากิจกรรม ทําคนเดียวก็ได เชน น่ังดูตัวตอโมเดลใหน่ัง 

นึกคิด หรืออาจเปนคําพูดที่ทําใหไดคิดฝกสติ ใหทําอะไรไดนาน เปนสถานที่หรือมุมที่ทําใหคนหยุด 

เขามาและสนใจมาน่ังทําตามประเด็นที่เราต้ังไวตรงน้ัน หรือเปนพื้นที่เรื่องสติเดินหรือทํายังไงใหเราไป 

ถึงตรงน้ันตามเวลาที่เรากําหนดได การอบรมสติในบานเราสวนใหญใชหลักสติปฏฐานสูตร กาย  

เวทนา จิต ธรรม จะใช พุทโธ ยุบหนอพองหนอหรือสัมมาอรหัง ก็แลวแต ตามที่เราระลึกข้ึนมา วิธีที่ 

งายที่สุดสําหรับคนไมเขาใจหรือคนที่เพิ่งเริ่ม คือการนับ 1-10” 



83 
 

 “ทุกสถานเรียนรูตองมีนิทรรศการเปนตัวดึงดูดใหคนเขามาเรียนรู จากการ 

อานการฟงหรือวิธีใด ๆ ก็ตามที่เขาจะเขาใจไดเอง  เราตองการใหคนเรียนรูไดประโยชนกลบัไปไมใช 

มาเดินดูอาคารเฉย ๆ การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญเรื่องพุทธมันเยอะมันหนัก คนจะรบัไมได” 

  “สัดสวนการใชพื้นที่ รานคามากไปจะดูเปนเชิงธุรกิจ ใหเปดสวน outdoor 

ใหมากข้ึน ตองมีผูรูเพื่อสอนธรรมะ มีหองพักให มี security ผูมาสอนธรรมะตองมีตลอด เชน 3 ครั้ง 

ตออาทิตย ตองมี event มีจุดแสดงวาวันน้ีใครสอนใครเปนวิทยากร ตองมีบอรดแสดง” 

  “บริการที่เหมาะสําหรับคนไมคุนเคยกับการปฏิบัติธรรม คือ หองสมุด เพราะ 

ที่ปฏิบัติธรรมตองสงบเทาน้ัน คนมาปฏิบัติก็มีหลายระดับแตตองเนนความเปนธรรมชาติ” 

  “การเนนใหคนปฏิบัติดวยตนเอง นอกจากน่ังสมาธิ หรือมีสิ่งจูงใจอะไรเพื่อให 

คนเรียนรูคือการเดินจงกรม การทําสมาธิมีสองวิธี คือน่ังกับเดิน เดินประมาณ 20 กาวเปนทางตรง  

รานอาหารไมตองเนน ใหเปนแค snack หรือ fastfood เพื่อแกหิวเทาน้ัน ไมตองเนนอาหาร” 

 “รานอาหารในบริเวณสถานทีป่ฏิบัติธรรมอาจเปนโรงทาน รานคาคิดวาไม

จําเปน ไมควรมีวุนวาย” 

  “น่ังสมาธิ ฟงเทศน สวดมนต เดินจงกรม อาจเปนนอกอาคารจะไดไมปะปน 

กับคนที่น่ังสมาธิ ถาเปนขาจรเขามานาจะเปนแบบหอง ๆ ที่เริ่มปฏิบัติคนละเวลา 10 โมงหองนึง 11  

โมงหองนึง จะไดไมปนกัน คนนําสอนเปนพระหรืออาจารย แตหองอื่นอาจเปนวีดีโอ สวนถาเปนหอง 

ที่ไมไดเปนคอรสกําหนด ควรเปนหองสวนกลาง เขาเมื่อไหรก็ได ไมมีเวลากําหนด ควรโลง ไมตองมีสื่อ 

อะไรรบกวน ไมตองมีภาพไมตองมีเสียง แลวแตคน ไมเฉพาะบุคคล อาจมีหองฟงเทศนหรือสนทนา 

ธรรม ไวแลกเปลี่ยน” 

  1.2.6 การใชวัสดุ สี สื่อสัญลักษณและแสงสวางตอการออกแบบ 

 การสัมภาษณเจาะลึกใชขอซักถามประเด็นที่วา การใชวัสดุ สี สื่อสัญลักษณ 
และแสงสวางตอการออกแบบพื้นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับกิจกรรมการเจริญสติควรเปนอยางไร สรุป 
ไดดังน้ี 
 “การใชพื้นที่ หอง มีภาพมีมัลติมีเดียมีเพลง พระพุทธรูปอาจไมจําเปนก็ได
เพราะไมไดสื่อใหมีสติ เปนเพียงสัญลักษณใหเราระลึกถึงพุทธคุณ” 
 “โดยคุมทุกกิจกรรมวาใหเกิดสติ ในเรื่องวัสดุสีสัน คนเราจริตไมเหมือนกัน 
ดังน้ันใชไดหมด การควบคุมสติ กรรมฐานยังมี 40 วิธี ต้ังแตงายที่สุดจนยาก แตเราก็เลือกเอา ที่เขา
กับเรา” 
 “พื้นของลานธรรมเปนวัสดุที่ทําความสะอาดงายเมื่อสกปรก พวกคอนกรีต
หยาบและมีราคาถูก เมื่อไมเขากับบรรยากาศโดยรอบที่มีตนไมและสนามหญาอาจใชวัสดุกอสราง
ธรรมชาติเสริมแตงเขาไป เชน อิฐมอญ อิฐดินเผา หรือแผน ceramic ปูพื้น เพื่อทําความสะอาดงาย 
ตัวอาสนะที่วิทยากรน่ังอยูเหนือระดับตาเพื่อที่ทุกคนน่ังฟง สายตาพุงไปหาควรยกพื้นข้ึนประมาณ 
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60-100 ซม. ดานหลังวิทยากรอาจมีสัญลักษณของศาสนา เชน พระพุทธรูปหรือธรรมจักรหรืออะไรก็
แลวแต” 
 “สวนผนังดูดซับเสียงตองเปนผนังที่ไมลื่นเปนรู เสียงจะทอนลงหรือตีผนังเปน
ระแนง เสียงจะไมสะทอนออกมา ในกรณีเดียวกันกับฝา หลักการคือถาย่ิงลื่นจะย่ิงสะทอนดัง ดังน้ัน
ใหเจาะเปนรูหรือมีรองรอย” 
 “ในหองโลงควรมีรูปเคารพ เพราะกอนปฏิบัติคนตองกราบพระ ความจริงไม
ตองมีก็ไดถาตองการ modern แตควรมีตัวแทนพระพุทธเจาเปนคตินิยมของคน หรือไมก็ทําเปน 
movable ใหใชก็ไดไมใชก็ได เพราะคนสวนใหญชอบใหมี แตถาเปนคนปฏิบัติจริงคนจะไมยึดติด แต
ตองเปนคนที่ปฏิบัติมาในระดับนึงแลวที่ชินแลว” 
 “เปนเรื่องที่หลากหลายใชไดหมด แตควรเนนเรื่อง lighting เปนสําคัญ โทนสี
ใหสวางหนอยใชแสงไมตองมาก ทําใหสงบ สีทึบจะทําใหมืด วัสดุที่ใชควรเปนวัสดุดูดซับเสียง 
ประเภทพรมแตคอนขางทําความสะอาดยาก แตน่ังสมาธิตองถอดรองเทาอยูแลว มี locker หรือ
บริการถุงใสรองเทา หรืออาจเปน mat บนพื้น ceramic หรือแกรนิต ทําบรรยากาศใหขลังๆเหมือน
เขาโบสถ มีความสงบ สํารวม สะอาด” 
 “นาจะเปนสีโทนเย็น พระพุทธรูปเปนสิ่งที่ดึงดูด เอาใจมายึดเหน่ียวที่
พระพุทธรูปที่พระพุทะเจา แตไมตองจัดเปนหิ้งมีธูปเทียน บางคนแพกลิ่น อาจมีโตะเกาอี้ น่ังสบาย ๆ
คุยกัน หองสมุดก็ได เอนกประสงค” 
 
2. การวิเคราะหพิจารณาเลือกสถานท่ีต้ังโครงการ (SITE ANALYSIS) 

 เน่ืองจากผูใชสอยโครงการ คือ กลุมคนวัยทํางานที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน
เกณฑในการเลือกยานคือ  
 1. ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนยานที่มีสํานักงานเปนจํานวนมาก เพื่อใหกลุม
คนวัยทํางานเดินทางมาโครงการสะดวก  
 2. เปนพื้นที่ที่มีความวุนวาย เรงรีบสูง และเปนจุดเช่ือมตอการเดินทาง เนนทางเดินทาง
เทาและบริการสาธารณะ  
 3. เปนพื้นที่ที่มีความเกี่ยวเน่ืองและเอื้อใหเกิดกิจกรรมผอนคลาย เชน เปนพื้นที่สําหรับ
ออกกําลังกาย เปนพื้นที่ที่มีธรรมชาติเปนองคประกอบ 
 4. เปนพื้นที่ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีแผนงานโครงการที่สอดคลอง
รองรับกับจุดประสงคของโครงการที่จัดต้ัง 
  จากสถิติจํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนตามมาตรา 33 ในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม 2554 โดยสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
พบวาเขตที่มจีํานวนสถานประกอบการ มากทีสุ่ดเปน 5 อันดับแรกของกรงุเทพมหานคร คือ  
 เขตบางรัก มีสถานประกอบการ  6,923  แหง 
 เขตวัฒนา มีสถานประกอบการ  6,438  แหง 
 เขตจตุจักร มสีถานประกอบการ  5,655 แหง 
 เขตปทุมวัน มสีถานประกอบการ  5,042  แหง 
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 เขตคลองเตย มีสถานประกอบการ  5,004  แหง 
 

 
 

ภาพที่ 50 แสดงเขตทีม่ีจํานวนสถานประกอบการ 5 อันดับแรกของกรุงเทพมหานคร 
 
 ผูวิจัยพบวาพื้นที่สวนสาธารณะ คือ พื้นที่ที่มีความเกี่ยวเน่ืองและเอื้อใหเกิดกิจกรรมผอน
คลาย เชน เปนพื้นที่สําหรับออกกําลังกาย เปนพื้นที่ที่มีธรรมชาติเปนองคประกอบ และเปนพื้นที่ของ
หนวยงานกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีแผนงานโครงการที่สอดคลองรองรับกับจุดประสงคของ
โครงการที่จัดต้ัง โดยเขตบางรักและเขตปทุมวันมีอาณาเขตติดตอกัน และมีสถานประกอบการรวม
เปน 11,965 แหง เขตวัฒนาและเขตคลองเตยมีอาณาเขตติดตอกัน และมีสถานประกอบการรวมเปน 
11,442 แหง และเขตจตุจักร มีสถานประกอบการ 5,655 แหง  
 จึงเลือกพื้นที่สวนสาธารณะในอาณาเขตของพื้นที่เขตบางรักและเขตปทุมวัน คือ สวน
ลุมพินี เน่ืองจากมีผูมาใชบริการมาก เดินทางสะดวกดวยบริการสาธารณะและมีพื้นที่ที่ใหญเหมาะสม
กับการจัดต้ังโครงการ  
 

 
 

ภาพที่ 51 แสดงอาณาเขตพื้นที่และบรรยากาศรอบสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 
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ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการศึกษาพื้นที่ต้ังโครงการ คือ สวนลุมพินี เพื่อใชในการออกแบบ ดังน้ี 
2.1 สถานที่ต้ัง อาคารสําคัญโดยรอบ และการเขาถึงพื้นที ่

 

 
 
 

ภาพที่ 52 แสดงสถานที่ต้ัง อาคารสําคัญโดยรอบ และการเขาถึงพื้นที่สวนลมุพินี เขตปทุมวัน กทม. 
 

2.2 กลุมอาคารเดิมและกจิกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที ่
 

 
 

ภาพที่ 53 แสดงกลุมอาคารเดิมและกจิกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่สวนลมุพินี เขตปทมุวัน กทม. 
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2.3 ความหนาแนนของกลุมผูใชบริการภายในพื้นที ่
 พบวาในพื้นที่สวนที่ติดกับถนนพระรามสี่และถนนราชดําริ มีความหนาแนนมาก  

เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่ติดกับบริการสาธารณะและมีการเขาถึงไดงาย 
 

 
 

ภาพที่ 54 แสดงความหนาแนนของกลุมผูใชบริการภายในพื้นที่สวนลมุพินี เขตปทมุวัน กทม. 
 
 2.4 พื้นที่สีเขียว กลุมตนไมใหญในพื้นที ่
 

 
 
ภาพที่ 55 แสดงพื้นทีส่เีขียว กลุมตนไมใหญในพื้นทีส่วนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 
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  เน่ืองจากตองการหาพื้นที่ต้ังที่เหมาะสม โดยใหสอดคลองกับพื้นที่เดิมและสงผลกระทบ 
กับสภาพแวดลอมภายในใหนอยที่สุด  ผูวิจัยจึงนําผลการศึกษามาวิเคราะหรวมกัน พบวาพื้นที่ที่ 
สามารถต้ังโครงการได คือ 

1. พื้นที่ที่ติดกับถนนหลัก เพื่อดึงดูดผูสัญจรผาน โดยตองมีการเขาถึงพื้นที่ไดงาย มีการ
เช่ือมตอกับชุมชนรอบขางเพิ่มข้ึน และเปนการเพิ่มประโยชนใหแกที่ดิน 

2. พื้นที่ที่มีกลุมกิจกรรม อาคารเดิมและความหนาแนนของผูใชบริการนอย เพื่อให
สอดคลองกับกิจกรรมของโครงการ ที่ตองการความสงบ และเปนการกระจายกิจกรรมสูพื้นที่สวนอื่น
ในสวนลุมพินี 

3. พื้นที่วางที่มีตนไมนอย เน่ืองจากตองการคงสภาพแวดลอมเดิมของสวนลุมพินี ให
มากที่สุด 

จากการศึกษาและวิเคราะหพื้นที่ทั้งหมด จึงไดพื้นที่ในสวนที่ติดถนนสารสิน ตรงกับ 
ทางออกแยกหลังสวน 
 

 
 

ภาพที่ 56  แสดงพื้นที่ต้ังโครงการในพื้นที่สวนลมุพินี เขตปทุมวัน กทม. 
 

 โดยมีอาณาเขตที่ต้ัง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกบั ถนนสารสิน แยกหลังสวน 
 ทิศใต ติดกับ พื้นที่สวนสาธารณะ  
 ทิศตะวันออก ติดกับ ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นที่สวนสาธารณะ 
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ภาพที่ 57 แสดงบรรยากาศที่ต้ังโครงการ ภายในสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 
 

  และนําพื้นที่สวนดังกลาวมาวิเคราะหในเรื่องทิศที่ต้ัง ทิศทางของแดดและลม การสัญจร
เพื่อเขาถึงพื้นที่และบรรยากาศภายนอกและภายในของที่ต้ัง เพื่อนําไปสูการออกแบบ ดังน้ี 

1. ทิศที่ต้ัง ทิศทางของแดดและลม 
 

 
 

ภาพที่ 58 แสดงทิศที่ต้ัง ทิศทางของแดดและลม 
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2. ทางสญัจรและการเขาถึงที่ต้ังจากนอกพื้นที่และในพื้นที ่
 

 
 

ภาพที่ 59 แสดงทางสญัจรและการเขาถึงที่ต้ัง 
 
3. มุมมองที่ต้ังอาคารโครงการ 

 

 
 
ภาพที่ 60 แสดงบรรยากาศที่ต้ังอาคารโครงการ 

 
3. การบริการของโครงการ 

 3.1 จํานวนผูใชโครงการ  
 วิเคราะหจากสถิติผูมาใชงานในพื้นที่ต้ังโครงการคือ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร เฉพาะกลุมผูใชงานที่มีชวงอายุ 20-60 ป (ธนวัฒน จันทรดิลกรัตน, 2554) 
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  ในหน่ึงวัน มีจํานวนผูใชงาน รอยละ 60 คิดเปน   3,750  คน  
  ในชวงเวลาหลังเลิกงานคือ 17.00-21.00 น. มีรอยละ 35 คิดเปน  1,312  คน  
  จากการเก็บแบบสอบถามความเห็นดวยในการจัดต้ังโครงการ 
  พบวา ผูเห็นดวย รอยละ 87.7 คิดเปน    1,150 คน  
  เน่ืองจากเปดบริการชวงเวลาหลังเลิกงาน 17.00-21.00 น. คิดเปน  4     ช่ัวโมง 
  ดังน้ันจึงมีผูใชบริการโครงการเฉลี่ย     288     คน 
 3.2 ผังองคกร  
  จากการวิเคราะหผงัองคกรของกรณีศึกษาและความเปนไปไดของโครงการในบทที่  
2 สูผังองคกรของโครงการสถานลานธรรม มพีนักงานผูใหบริการรวมเปนจํานวน 27 คนประกอบดวย 

1. แผนกอํานวยการ 9 คน 
2. แผนกกจิกรรม 7 คน 
3. แผนกหองสมุด 3 คน 
4. แผนกบริการโครงการ 7 คน 
5. รานคา 1 คน 
 

 
 
ภาพที่ 61 แสดงผังองคกรของโครงการสถานลานธรรม 

 
3.3 ชวงเวลาใชบริการ 

โครงการสถานลานธรรม เปดใหบริการเวลา 6.00-21.00 น. ตามเวลาเปดบริการ 
ของสวนลุมพินี โดยชวงเวลาที่มีผูใชบริการมากที่สุด คือชวงเวลาหลังเลิกงาน 17.00-21.00 น. 
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4. การวิเคราะหพ้ืนท่ีประโยชนใชสอยภายในโครงการ (PROGRAMMING) 
 จากผลวิเคราะหของแบบสอบถาม “แนวทางการสงเสริมการดําเนินชีวิตดวยวิถีพุทธ
ธรรมแกพุทธศาสนิกชนวัยทํางานโครงการสถานลานธรรม” และขอมูลที่เกี่ยวของแลว สูขอสรุปเพื่อ
การออกแบบสถานลานธรรม โดยมีแนวทางเพื่อใหผูใชพื้นที่น้ีสามารถนําคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการเจริญสติ ไปเปนแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อระลึกตัวเสมอในขณะทํางาน
และการดําเนินชีวิตประจําวัน ใหเปนพื้นที่ที่มีประโยชนใชสอยเพื่อตอบสนองการดําเนินชีวิตสําหรับ
ชุมชนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมือง ซึ่งประสบปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยใชความเขาใจใน
การเจริญสติเพื่อลดและผอนคลายความตึงเครียด  
 ประโยชนใชสอยและบรรยากาศภายในโครงการสถานลานธรรม จึงประกอบดวยพื้นที่
การใชงาน 3 สวนหลัก ดังน้ี 

4.1 พื้นที่สวนสนับสนุนโครงการ “ผอนกายคลายจิต” 
  เปนพื้นที่สําหรับการพักผอน การผอนคลายรางกายและจิตใจใหมีความสงบ สบาย 
สําหรับคนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมือง ดวยบรรยากาศธรรมชาติและรมรื่นดวยพื้นที่สีเขียวของตนไม
นอยใหญ ประกอบดวย โถงทางเขา พื้นที่พักคอย และรานเครื่องด่ืมสมุนไพร 
 

 
 

ภาพที่ 62 แสดงบรรยากาศของพื้นทีส่วน “ผอนกายคลายจติ” 
 

4.2 พื้นที่สวนเรียนรู “ปดตาหย่ังรู”  
เปนพื้นที่สําหรับการเรียนรูหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องการ 

เจริญสติ เพื่อเปนการสืบสานพระพุทธศาสนาใหพุทธศาสนิกชนสามารถศึกษาเรียนรูและเขาใจการ 
เจริญสติอยางถูกตองผานประสาทสัมผัสตาง ๆ ประกอบดวย พื้นที่แสดงนิทรรศการปดตาหย่ังรู,  
หองสมุดดูเห็นจารฟง และทางเดิน เปลี่ยนผัน 
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ภาพที่ 63 แสดงบรรยากาศของพื้นทีส่วน “ปดตาหย่ังรู” 
 

4.3 พื้นที่สวนกิจกรรม “ลานธรรมยากเลือน”  
เปนพื้นที่สําหรับสงเสริมการปฏิบัติและเผยแผธรรม ดวยการจัดกิจกรรมเสริมสราง 

สติปญญาและการพัฒนาจิตใจ ประกอบดวย พื้นที่กิจกรรมภายใน (หองปฏิบัติธรรม) และพื้นที่ 
กิจกรรมภายนอก (ลานเอนกประสงค) ที่ใชทํากิจกรรมไดหลายรูปแบบ เชน โยคะ ไทเกก ช่ีกง 
 

 
  
ภาพที่ 64 แสดงบรรยากาศของพื้นทีส่วน “ลานธรรมยากเลอืน” 
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โดยสรปุรายละเอียดพื้นที่การใชงานภายในโครงการตามตาราง ดังน้ี 
ตารางที่ 27 แสดงพื้นที่ในโครงการสถานลานธรรม 
 

พื้นที่ประโยชนใชสอย พื้นที ่(ตร.ม.) พื้นที่รวม(ตร.ม.) 

1. พื้นที่สวนสนับสนนุโครงการ “ผอนกายคลายจิต” 
โถงทางเขาและพื้นที่พักคอย (Lobby Hall) 
รานเครื่องดื่มสมุนไพร 

 
420 
230 

 
 

650 
2. พื้นที่สวนเรียนรู “ปดตาหย่ังรู” 

พื้นที่แสดงนิทรรศการ ปดตาหยั่งรู 
หองสมุด ดูเห็นจารฟง 
ทางเดิน เปล่ียนผัน 

 
380 
435 
256 

 
 
 

1071 
3. พื้นที่สวนกจิกรรม “ลานธรรมยากเลือน” 

พื้นที่กิจกรรมภายใน (หองปฏิบัติธรรม) 
พื้นที่กิจกรรมภายนอก (ลานเอนกประสงค) 

 
480 
230 

 
 

710 
4. สวนบริหารโครงการ 175 175 

5. สวนงานระบบโครงการ 110 110 

รวมพื้นที่โครงการ                                                                          2,716 

 
5. การวิเคราะหแผนผังการทํางานของผูใชบริการและผูใหบริการภายในโครงการ (FLOW 
CHART) 

 
 
ภาพที่ 65 แสดงแผนผังการทํางานของผูใชบรกิารและผูใหบริการภายในโครงการสถานลานธรรม 
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บทท่ี 6  
 

การนําไปใชในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม 
 

 แนวความคิดในการออกแบบสถานลานธรรม ควรตอบสนองประโยชนใชสอยและการ
ดําเนินชีวิตของผูใชบริการคือ คนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมืองไดอยางเหมาะสม การออกแบบ
สภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรมจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหคนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมือง
ไดใชพื้นที่และทํากิจกรรมอยางเกิดประโยชนสูงสุด โดยสามารถนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
เรื่องการเจริญสติ เปนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระลึกตัวอยูเสมอในขณะทํางานและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน อันเปนหนทางหน่ึงที่จะสงผลใหคนไทยในยุคปจจุบัน ลดและผอนคลายความตึงเครียด
จากการทํางาน พบทางแหงความสุขที่แทจริง เขาใจและรูเทาทันความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เกิดข้ึน 
ต้ังอยู ดับไปและพรอมรับมือกับปญหาน้ันดวยปญญาทางธรรม 
 
1. การแปรรูปคัมภีรใบลานสูการออกแบบ 
 จากการศึกษาคัมภีรใบลานในดานข้ันตอนการทํา รูปลักษณและองคประกอบ ประโยชน
ใชสอย ความสําคัญและความเช่ือคานิยม และนําแนวความคิดหลักคือ “ลําดับเวียนเปลี่ยนผัน สัจ
ธรรมยากเลือน” มาใชในการออกแบบ ดังน้ี 
 1.1 ลักษณะและผังอาคาร 
  ลักษณะอาคารไดแนวคิดจากรูปลักษณองคประกอบของคัมภีรใบลาน ที่มีลักษณะ
แคบและยาว ใบลานมีลักษณะบางเปนเสนตรงหลายช้ันรวมกัน ประกบดวยไมประกับที่มีลักษณะแข็ง
และหนาอยูดานบนและลาง  
  ผังอาคารไดแนวคิดจากการวางสัดสวนบนหนาของใบลานที่แบงเปน 3 สวน โดย
ดานซายมือจะมีอักษรอังกาเปนการบอกลําดับหนา  
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ภาพที่ 66 แสดงการแปรรปูคัมภีรใบลานสูลักษณะและผงัอาคาร 
 

1.2 ลวดลาย 
  นําแนวคิดการเก็บรักษาคัมภีรใบลาน ที่เปนช้ันลําดับและแฝงไวดวยการบอกถึง
ความสําคัญและคุณคาที่มากข้ึนของใบลานดานใน สูการเปลี่ยนลวดลายบนพื้นผิววัสดุ จากผิวหยาบ
ไปผิวละเอียด จากโปรงไปทึบ โดยแฝงแนวความคิดจากพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรลักษณ  
  ลวดลายโดยรวมของทั้งโครงการไดแนวคิดจากลักษณะของใบลานที่จารแลว คือมี
ตัวอักษรสีดําบนพื้นสีขาวนวล จึงพัฒนาสูลักษณะลายสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็ก มีการปดและเปดตามรอง
ตัวอักษรหรือมีลักษณะนูนตํ่า มีผิวสัมผัสที่ตางกันและเพื่อเกิดแสงเงาลงบนพื้นผิววัสดุอื่น 
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ภาพที่ 67 แสดงการแปรรปูคัมภีรใบลานสูพื้นผิววัสดุและลวดลาย 
 
 1.3 วัสดุ โทนสีและเฟอรนิเจอร 
  วัสดุโดยรวมของทั้งโครงการไดแนวคิดจากรูปลักษณองคประกอบของคัมภีรใบลาน 
ที่เปนวัสดุธรรมชาติโดยมี 3 ลําดับที่มีคุณสมบัติตางกัน จึงนําลักษณะของวัสดุคัมภีรใบลานมาเปน
แนวความคิด โดยวัสดุที่นํามาใชเปนวัสดุที่สามารถแสดงความงามผานสัจจะวัสดุได จึงใชวัสดุไม ไมไผ 
หินและคอนกรีต และโทนสีของวัสดุ จากการศิลปะตกแตงของคัมภีรใบลาน ที่สวนมากเปนสีของใบ
ลาน แลวจึงมีการตกแตงเปนสีนํ้าตาลไหม สีแดงชาดและสีทอง จึงใชโทนสีออนจากไมและสราง
จุดเดนเหมือนรอยจารดวยวัสดุโลหะสีดํา  
  ในการเลือกใชวัสดุยังคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชงาน ความคงทนและการ
รักษาทําความสะอาด ในบางพื้นที่จึงมีการใชวัสดุที่มีลักษณะภายนอกเหมือนแตคุณสมบัติตางไป เชน 
กระเบื้องไวนิล ลามิเนตปดผิว ไมสังเคราะห 
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ภาพที่ 68 แสดงการแปรรปูคัมภีรใบลานสูการเลือกใชวัสดุ  
 
 การเลือกใชเฟอรนิเจอรโดยรวมของทั้งโครงการไดแนวคิดจากลักษณะความเปน
ธรรมชาติของใบลาน จึงมีลักษณะ สีสันตามธรรมชาติ ดวยวัสดุไม และโลหะ ที่แสดงความเปนสัจจะ
ของวัสดุ นอกจากน้ียังมีการเลือกใชเฟอรนิเจอรที่สะทอนถึงแนวคิดสัจธรรม ที่ทุกสิ่งมีการ
เปลี่ยนแปลง เกิดข้ึน ต้ังอยูและดับไปโดยนําลักษณะกอนหินมาใช เพื่อแฝงแนวคิดใหปลอยวาง ความ
ไมจีรัง และเปนการนําลักษณะธรรมชาติจากสภาพแวดลอมภายนอกที่ต้ังโครงการมาใชรวมอยาง
กลมกลืนเพื่อสรางบรรยากาศสอดคลองกัน  
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ภาพที่ 69 แสดงการเลือกใชเฟอรนิเจอรใหสอดคลองกบัแนวคิดในการออกแบบ 
 
 
2. ผลงานการออกแบบ 

 จากกระบวนการศึกษา วิเคราะห แปรรปูพัฒนาและแกไขการออกแบบสูผลงานการ 
ออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม ดังน้ี 
  2.1 ลักษณะอาคารสภาพแวดลอมภายนอกและผังบรเิวณ 
   จัดบรรยากาศโดยสรางแนวตนไมกระจายโดยรอบขอบเขตของที่ต้ังอาคาร เพื่อเปน 
การสรางความกลมกลืนกับที่ต้ังและเพิ่มความรมรื่น และเพื่อปองกันไมใหถูกรบกวนจากสภาพ 
แวดลอมโดยรอบ จึงจํากัดรถยนตใหอยูดานหนาอาคารยกเวนรถสําหรับบริการ ทางเขาหลักจากดาน 
ทิศเหนือที่ติดกับถนนสารสินและที่จอดรถ ทางเขารองจากทิศตะวันตก สรางทางเดินแนวตนไม เพื่อ 
สรางบรรยากาศที่สงบ รมรื่นและเปนการปรับอารมณกอนเขาถึงอาคาร  
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  โดยออกแบบรูปลักษณของอาคารใหมีความเรียบงาย เกลี้ยงเกลา การตกแตงมี 
เทาที่จําเปนและพอดี แสดงสัจจะของโครงสรางและวัสดุ สอดคลองกับแนวความคิดของคัมภีรใบลาน 
จากการศึกษาที่มีความเรียบงายและใชวัสดุธรรมชาติ เพื่อการใชงานที่ไดประโยชนสูงสุดและประหยัด  
ออกแบบอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติภายนอกอยางกลมกลืนเพื่อสรางบรรยากาศ 
ที่เอื้อประโยชนตอกิจกรรมภายในอาคารและการเคารพออนนอมตอธรรมชาติในสถานที่ต้ังอาคารจงึม ี
ลักษณะช้ันเดียว ความสูงอาคารไมเกินตนไมใหญ มีชองเปดเพื่อรับลมทางทิศตะวันตกเฉียงใตและ 
เนนการสัญจรทางเทาโดยมีทางเดินเช่ือมพื้นที่ใชงานตางๆ นําความเปนธรรมชาติของพื้นที่เขาสู 
อาคาร โดยรอบอาคารเพื่อเกิดความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับสถานที่ต้ังเมื่อเกิดความสบาย สงบ  
จึงเปนเหตุและปจจัยที่สําคัญในการชวยใหคนใชบริการโครงการเกิดการระลึกรู รูตัว เกิดสติ  
  โครงการสถานลานธรรมประกอบดวยอาคารสองหลัง โดยอาคารทั้งสองมีลักษณะ 
เปนแนวยาว จากลักษณะของคัมภีรใบลาน เมื่อมองจากดานหนาอาคาร และสามารถมองเห็นอาคาร 
ดานหลังที่มีความสูงกวาอาคารดานหนา ที่มีลักษณะเหมือนการเปดพลิกใบลานข้ึนอาน โดยอาคาร 
เปนโครงสรางแบบ คสล. ใชวิธีการถมดินข้ึนรอบอาคารเพื่อใหเกิดระดับตางจากอาคารดานหลังที่ 
ตองการทําใหเกิดความรูสึกเสมือนเดินลงสูพื้นที่ตํ่าลง เปรียบถึงการจารที่เปนการทําใหเกิดรองลึกฝง 
ลงเน้ือวัสดุ และเพื่อเปนการเช่ือมตอกับสภาพแวดลอมภายนอกของที่ต้ังที่มีคูนํ้าดานหลังจึงขยาย 
พื้นที่บอนํ้าใหกวางข้ึน เปนการดึงดูดใหเขาสูพื้นที่และเพิ่มความเย็นสบายใหกับผูใชงานภายในอาคาร 
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 2.2 ลักษณะสภาพแวดลอมภายใน  
 จัดลําดับการเขาถึงอาคาร โดยใหเดินผานความรมรื่นของตนไมใหญ บริเวณโถง 

ทางเขาและลานพักคอยกอนเขาสูการใชงานในสวนตอไป โดยนําแนวคิดจากอักษรอังกาที่บอกถึง 
ลําดับเลขหนาอันเปนจุดเริ่มตนของหนาใบลาน และแฝงแนวคิดการใชตนไมใหญเพื่อเปนสัญลักษณ 
ถึงการเริ่มตน จากพุทธประวัติอันเปนสถานที่ประสูติ ตรัสรูและปรินิพพาน  โดยใชวิธีการวางผัง 
แบบแกนแนวยาว เขาถึงพื้นที่เปนลําดับตามลักษณะกลวิธีลําดับหนาและการวางสัดสวนบนหนาของ 
ใบลาน และการเขาถึงการใชงานที่เหมาะสมตามกิจกรรม ประกอบดวย 

 พื้นที่แรก คือ สวนสนับสนุน “ผอนกายคลายจิต” จากโถงทางเขา พื้นที่พักคอยและ 
รานเครื่องด่ืมสมุนไพร โดยสามารถเขาถึงพื้นที่ไดจากทางเขาหลักดานหนาอาคารและทางเขารองดาน 
สวนสาธารณะ เปนพื้นที่สวนที่เขาถึงไดงายและสามารถมองเห็นชัดเจน  
  พื้นที่สวนที่สอง คือ พื้นที่สวนเรียนรู “ปดตาหย่ังรู” ประกอบดวย สวนแสดง 
นิทรรศการ หองสมุด และทางเดินปรับอารมณ เปนสวนที่ดึงดูดใหคนเขาใชพื้นที่ในสวนตอไป  
  พื้นที่สวนที่สาม คือ พื้นที่สวนกิจกรรม “ลานธรรมยากเลือน” ประกอบดวย พื้นที่ 
กิจกรรมภายในคือ หองปฏิบัติธรรม ทางเดินจงกรม และพื้นที่กิจกรรมภายนอกลานเอนกประสงค ซึ่ง 
ตองการความสงบมากที่สุดจึงจัดไวดานในหางจากถนนดานหนา  
  ทุกพื้นที่มีการเช่ือมตอกันดวยทางเดินรอบอาคารที่มีลักษณะเปดโลงเปนชาน ให 
สามารถรูสึกใกลชิดธรรมชาติทําใหเกิดความเย็น สงบ สะอาดและสวางดวยการไมมีกําแพงกั้นเปดโลง 
ใหอากาศถายเทไดสะดวก เมื่อเกิดความสบายที่พอดีจึงนําไปสูความระลึกรูตัวอยางมีสติ 

  นอกจากการนําแนวคิดคัมภีรใบลานมาใช ยังคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก มี 
ชองเปดรับทิศทางลมและแดดเพื่อการระบายอากาศที่ดี การใชแสงธรรมชาติเพื่อประหยัดพลังงาน  
การเขาถึงพื้นที่อยางเหมาะสมกับการใชงานที่สะดวก และการนําสภาพแวดลอมภายนอกมาใชรวม 
อยางกลมกลืนเพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อประโยชนตอกิจกรรมภายในอาคาร 
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2.2.1 ผังการเขาถึงพื้นที ่(Zonning) 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 73 แสดงผังการเขาถึงพื้นที่ตามลําดับ 
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2.2.2 ผังเฟอรนิเจอร (Furniture Lay-out plan) 
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2.2.3 ผังพื้น (Floor Pattern Plan) 
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2.2.4 ผังไฟฟา (Electrical Plan) 
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 2.3 ทัศนียภาพภายในโครงการ 
  2.3.1 สวนสนับสนุนโครงการ “ผอนกายคลายจิต” 

 เปนพื้นที่สวนเริ่มตนของโครงการ สามารถเขาถึงไดงายและมองเห็นไดชัดเจน  
สรางบรรยากาศใหรูสึกสบาย ผอนคลายโดยใชความรมรื่น เย็นสบายดวยตนไมนอยใหญ เปนพื้นที่ 
เปดโลงเช่ือมตอบรรยากาศภายนอกและภายในอาคาร เพื่อใหสามารถมองเห็นไดทั่วโครงการและเปน 
การปรับอารมณกอนเขาสูพื้นที่ถัดไป ประกอบดวย 
  โถงทางเขา 
  นําแนวความคิดจากการศึกษาคัมภีรใบลาน ในสวนของลักษณะใบลานที่ผาน 
การเตรียมและพรอมจาร มีตนไมใหญและชองแสงจากดานบนเพื่อรับแสงธรรมชาติ เปนการบอกถึง 
การเริ่มตน ประกอบดวยสวนจัดแสดงกิจกรรมและเคานเตอรบริการขอมูล ออกแบบใหเปนพื้นที่เปด 
โลงสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได 
  วัสดุ พื้น ฝาเพดานและผนังเปนคอนกรีตขัดมันและขัดหยาบ โดยออกแบบให 
มีผิวสัมผัสที่ตางกัน เพื่อแสดงความสามารถของวัสดุและนําแนวคิดจากการจารบนใบลาน ที่ทําใหเกิด 
ผิวสัมผัสที่ตางกัน จัดเปนรูปแบบเสนตรงตามความยาวอาคาร เปนเสนทางเพื่อนําเขาสูพื้นที่สวน 
เรียนรูตอไปผนังดานหลังเคานเตอรใหบริการขอมูล เปนการจัดลวดลายที่เปนลายหลักของโครงการ  
ที่แปรรูปมาจากลักษณะตัวอักษรบนใบลานจากการจาร มีผิวสัมผัสไมเทากัน เพื่อเกิดแสงเงาเมื่อโดน 
แสง 
 

 
 

ภาพที่ 77 แสดงผังเฟอรนิเจอรสวน“ผอนกายคลายจิต” บรเิวณโถงทางเขา และลานพกัคอย  
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  ลานพักคอยและรานเครื่องด่ืมสมุนไพร 
 เปนพื้นที่ semi-outdoor ลานโลงสําหรับการพักผอน สามารถเขาถึงไดงาย 

จากทางเดินภายในสวน โดยสรางบรรยากาศใหรูสึกสบาย ผอนคลาย ดวยรมเงาของตนไมใหญและ 
ความเย็นจากคูนํ้า มีการจัดวางงานพุทธศิลปภายนอกเพื่อความเพลิดเพลินและรานจําหนายเครื่องด่ืม 
สมุนไพร  
  โดยนําแนวความคิดจากการศึกษาคัมภีรใบลาน ในสวนของข้ันตอนการทํา ที่ 
นําใบจากตนลานที่มีลักษณะรูปทรงเปนธรรมชาติ จัดวางเฟอรนิเจอรลอยตัว และลักษณะของ 
เฟอรนิเจอรที่มีความโปรง เปนเสนคลี่ออกเหมือนใบลาน  
  วัสดุ พื้นไม ผนังคอนกรีตทาสี หลังคาไมไผจัดเรียงใหมีระยะหางพอใหแสง 
ธรรมชาติสองลอดลงมา เกิดเปนเงาบนพื้นและผูใชพื้นที่  

 

 
 

ภาพที่ 79 แสดงผังเฟอรนิเจอรสวน“ผอนกายคลายจิต” บรเิวณลานพักคอยและรานเครื่องด่ืม
 สมุนไพร  
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 2.3.2 สวนเรียนรู “ปดตาหย่ังรู ดูเห็นจารฟง” 
 เปนพื้นที่ถัดมาจากสวนโถงทางเขา โดยสามารถมองเห็นไดจากดานหนา 

อาคารที่ติดถนนใหญ เพื่อเปนการดึงดูดคนจากภายนอกเขามาสูพื้นที่เรียนรู สรางบรรยากาศดวย 
เสียง กลิ่นและแสงเพื่อสรางความนาสนใจ การเขาใชพื้นที่น้ีเพื่อเปนการกระตุนเตือนใหเกิดสติ จึง 
ออกแบบใหรับรูและเรียนรูผานสัมผัสตาง ๆ ในสวนน้ีไดนําลักษณะแนวความคิดจากรูปลักษณศิลปะ 
การตกแตงของคัมภีรใบลาน คือสวนไมประกับและขอบใบลานมาใชในการออกแบบ ประกอบดวย 

 นิทรรศการ “ปดตาหย่ังรู” 
 แบงเปนพื้นที่นิทรรศการช่ัวคราวและพื้นที่นิทรรศการถาวร โดยมีจัดแสดงสือ่ 

เพื่อใหอายตนะภายนอกของผูเขาชมเกิดสติคือระลึกรูตัว โดยผานการรับรูจากสัมผัสตาง ๆ คือ 
 การใชเสียงที่มีจังหวะซ้ําๆ ชา ๆ เหมือนเสียงเคาะไม เสียงระฆัง เสียงนํ้าหยด  

เพื่อเปนการดึงดูดใหคนเขาสูพื้นที่ภายในโดยรับรูผานทางโสตสัมผัส 
 การใชกลิ่น  เพื่อใหเกิดการรับรูทางจมูก และสามารถระลึก รูตัวขณะไดกลิ่น 

  การรับรูทางตา ออกแบบใหภายในหองมีความสวางนอยมาก เพื่อใหผูเขา 
ชมมีความระมัดระวังในการเดินและเกิดสติในการเดิน มีการฉายภาพเคลื่อนไหวบนผนังหองและพื้น 
หองบางขณะ เพื่อใหเกิดการรับรูทางตา และเมื่อออกจากหองสูพื้นที่นิทรรศการช่ัวคราว ที่เปนผนัง 
กระจกรับแสงจากธรรมชาติทําใหผูเขาชมเกิดการรับรูของสภาพแวดลอมที่ตางกัน เปนการกระตุน 
เตือนใหเกิดสติรูตัว 

 การรบัรูทางกาย เกิดจากพื้นผิวของหองจัดแสดง มีการใชวัสดุที่ตางกัน ผิว 
เรียบ ผิวหยาบ ผิวขรุขระเพื่อใหเกิดการรบัรูทางกายผัสสะ 
  วัสดุ พื้น ฝาเพดานและผนัง เปนคอนกรีตขัดมันและขัดหยาบเช่ือมตอจาก 
สวนโถงทางเขาออกแบบใหมีผิวสัมผัสที่ตางกัน เพื่อใหเกิดการรับรูแตกตางเกิดสติในการยางกาวเดิน 
 

 
 
ภาพที่ 82 แสดงผังเฟอรนิเจอรสวนนิทรรศการ “ปดตาหย่ังรู” 
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 หองสมุด “ดูเห็นจารฟง” 
 เปนพื้นที่สวนตอมาจากนิทรรศการ “ปดตาหย่ังรู” โดยมีพื้นที่ชองเปดจาก 

ดานขางและดานบนเพื่อนําบรรยากาศธรรมชาติจากสวนภายนอกเขาสูอาคาร มีลานโลงเพื่อน่ังพัก 
หยุดคิด ใหระลึกตัว โดยมีงานพุทธศิลปจัดวาง เพื่อใหนอมนําจิตใจไปสูการมีสมาธิ โดยการมุงมั่น 
ต้ังใจเพงมองอยางมีสติ เมื่อมองผานผนังโลหะอะลูมิเนียมฉลุลายไปยังผนังยาวดานหลังจะเสมือนการ 
อานตัวอักษรที่จารบนใบลาน 
  การออกแบบในสวนหองสมุด “ดูเห็นจารฟง” นําแนวคิดจากลักษณะการ 
พลิกใบลาน ที่หมุนวนเมื่อเปดใชงาน โดยใชวัสดุและลวดลายที่เช่ือมตอในสวนของพื้น ผนัง ฝาเพดาน  
ใชวัสดุโลหะอะลูมิเนียมฉลุลายจากลายหลักของโครงการ ที่แปรรูปมาจากลักษณะตัวอักษรบนใบลาน 
จากการจาร มีผิวสัมผัสไมเทากัน เพื่อเกิดแสงเงาที่ตางกันบนพื้นผิววัสดุอื่น คือพื้นไม และคอนกรีต 
ขัดหยาบที่มีลายเปนแนวยาวจากลักษณะเสนใยใบลาน เปรียบเหมือนตัวอักษรจารบนใบลาน  
  ในสวนการจัดวางผังเฟอรนิเจอร ออกแบบตามลักษณะยาวตามอาคาร มี 
พื้นที่น่ังอานหนังสือ 3 แบบเพื่อรองรับความตองการที่ตางกันของผูใช คือ สวนอานหนังสือแบบน่ัง 
เหยียดขา จัดวางดานหนาอาคารเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเห็นบรรยากาศภายนอกอาคาร เพื่อทราบ 
ถึงการเวียนเปลี่ยนของสรรพสิ่งรอบกาย, สวนน่ังอานหนังสือแบบโตะ-เกาอี้ และสวนน่ังอานหนังสือ 
แบบในหองมืดสลัว บรรยากาศคลายถํ้า โดยเจาะชองแสงดานบน เพื่อเห็นบรรยากาศการ 
เปลี่ยนแปลงภายนอก วัสดุในหองเปนพื้นพรมลายพื้นทรายเลียนแบบบรรยากาศธรรมชาติและเปน 
การปรับพฤติกรรมการใชงานโดยถอดรองเทาเขาสูพื้นที่ เพื่อใหเกิดการระลึกรู เขาใจและแสดงความ 
ออนนอมตอธรรมชาติและเกิดสติในการอานหนังสือ 

 

 
 
ภาพที่ 85 แสดงผังเฟอรนิเจอรสวนหองสมุด “ดูเห็นจารฟง” 
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 ทางเดิน “เปลี่ยนผัน” 
 เปนพื้นที่สําหรับการเช่ือมตอทั้งโครงการและปรับอารมณเพื่อเขาสูพื้นที่การ 

ใชงานในสวนปฏิบัติธรรม ออกแบบโดยนําลักษณะตัวอักษรที่จารบนใบลาน สูผนังวัสดุโลหะ 
อะลูมิเนียมฉลุลาย เมื่อเดินจากทั้งสองดานของผนังโปรงน้ีจะเกิดแสงเงาลงบนผูที่เดินผาน เกิดเปน 
รอยจารบนตัว เพื่อใหผูใชพื้นที่เกิดอารมณความรูสึกสอดคลองและนอมนําเขาหาความสงบ 
  พื้นออกแบบโดยใชวัสดุคอนกรีตและหินที่มีขนาดและพื้นผิวที่เปลี่ยนไป จาก 
หยาบสูละเอียด รวมทั้งการจัดวางที่ขนาดไมเทากันเพื่อใหเกิดการมีสมาธิในการเดิน ใหเปนการต้ังใจ 
เคลื่อนไหวอยางเกิดสติ และเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัสดุเปนการเตือนใหนึกถึงสัจธรรมของชีวิต 

                                       

   
 

ภาพที่ 89 แสดงผังเฟอรนิเจอรสวนทางเดิน “เปลี่ยนผัน” 
 

            
 

ภาพที่ 90 แสดงบรรยากาศสวนทางเดิน “เปลี่ยนผัน” จากหุนจําลอง 
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 2.3.3 สวนกิจกรรม “ลานธรรมยากเลือน”  
 นําแนวคิดข้ันตอนในขณะจารใชในการออกแบบ เพราะขณะจารผูจารตองทํา 

ดวยความต้ังใจมีสมาธิ จึงเกิดสติไมทําผิดพลาด พื้นที่สวนน้ีจึงออกแบบใหการเขาถึงเดินลงสูพื้นที่ที่ 
ตํ่าลง เสมือนการจารลงบนผิววัสดุที่ฝงลึกลงเน้ือยากตอการลบเลือน เหมือนการปฏิบัติธรรมเจริญสติ  
หากฝกหมั่นปฏิบัติจะทําใหเกิดปญญาและความเจริญแกผูปฏิบัติ ประกอบดวย 
  สวนปฏิบัติธรรมภายใน (หองปฏิบัติธรรม) เปนพื้นที่ที่ตองการความสงบที่สุด  
จึงใชผนังที่กั้นพื้นที่จากภายนอกเปนบานทึบ ที่สามารถหมุนเปดเมื่อตองการเช่ือมตอพื้นที่การใชงาน 
กับภายนอก ดานหนาหองเปนผนังกระจกมองเห็นบรรยากาศภายนอก ทําใหรับรูถึงความ 
เปลี่ยนแปลง โดยมีตนไมใหญวางเปนจุดรวมสายตา เปนวัตถุเชิงสัญลักษณที่ตองการสื่อถึง 
พระพุทธเจาที่ตรัสรูใตตนไมใหญ ดานหลังตนไมเปนผนังทึบเพื่อกันสายตาจากคนภายนอกและความ 
ไมสงบ  
  วัสดุและการตกแตง นําแนวความคิดตัวอักษรบนใบลานที่มีลักษณะสีดําบน 
พื้นสีขาวนวล โดยออกแบบผนังและบานหมุนดวยวัสดุไม มีแถบคาดดวยเสนวัสดุโลหะสีดําเปนมือจับ  
พื้นเปนวัสดุกระเบื้องไวนิลลายไม ที่มีลักษณะเหมือนไมแตมีคุณสมบัติยืดหยุน รองรับการกดทับของ 
นํ้าหนักผูน่ัง และดูดซับเสียงไดดี 

 สวนปฏิบัติธรรมภายนอก (ลานเอนกประสงค) และทางเดินจงกรม 
 ออกแบบเพื่อการใชงานที่สามารถเช่ือมตอกับสวนปฏิบัติธรรมภายใน (หอง 

ปฏิบัติธรรม) เมื่อตองการเพิ่มพื้นที่ใหสามารถรับคนใชงานไดเพิ่มข้ึน เมื่อไมไดเปดเช่ือมตอกับสวน 
หองปฏิบัติธรรมยังเปนพื้นที่สําหรับน่ังเจริญสติดวยตนเอง ภายใตบรรยากาศสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ทัง้ 
ในสวนลานอเนกประสงค ที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อใหรมเงาและสวนกลางแจงที่เปนเนินหญา กอนหิน ม ี
การจัดวางผลงานพุทธศิลปเพื่อการเจริญสติอยางเขาใจธรรมชาติ คือการเปลี่ยนผัน มีการเกิดข้ึน  
ต้ังอยู และดับไป 
 

 
 

ภาพที่ 93 แสดงผังเฟอรนิเจอรสวน “ลานธรรมยากเลือน” 
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 2.4 หุนจําลอง (Model) 
 

 
 
ภาพที่ 98 แสดงผลงานหุนจําลอง (Model) 
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บทท่ี 7 

 

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาคัมภีรใบลานทําใหไดรับความรู ความเขาใจตามขอคนพบดังที่นําเสนอ
ขางตน และเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสําคัญในการศึกษาครั้งน้ีและสามารถนําประโยชนจากขอ
คนพบไปใชในการออกแบบ ผูวิจัยไดนําเสนอขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคนพบที่
ไดจากการทดสอบสมมติฐาน หลังจากน้ันไดทําการอภิปรายผลจากการวิเคราะหเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แลวจึงเสนอแนะแนวทางเชิงวิชาการตอไป 
 

1. สรุปผลของการศึกษา 

1.1 วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลาน ในเรื่องลักษณะ
และนัยสําคัญดานรูปธรรมและนามธรรม ประกอบดวย นิยามและความหมาย ความเปนมาและ
ความสําคัญ ลักษณะทางกายภาพ ข้ันตอนการทํา รูปแบบทางศิลปะ รวมถึงคติและความเช่ือ อันมีผล
กอใหเกิดเปนเอกลักษณและประโยชนใชสอยที่สําคัญของคัมภีรใบลาน ผูวิจัยไดวิเคราะหเพื่อนํามา
ออกแบบสถานลานธรรม โดยนําเอกลักษณและนัยสําคัญมาใชเปนแนวความคิดเพื่อใหการออกแบบ
สถานลานธรรมมีสภาพแวดลอมภายในและบรรยากาศที่สื่อถึงคัมภีรใบลานอยางถูกตองและชัดเจน 

1.2 วัตถุประสงคขอที่ 2 ศึกษากิจกรรมการเจริญสติ ในดานหลักการ กิจกรรมและการ
ออกแบบพื้นที่สําหรับการเจริญสติ ประกอบดวย ความหมาย หลักการ กิจกรรม ประโยชน ตลอดจน
ทฤษฎีการออกแบบพุทธสถานและกรณีศึกษา จนถึงบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
คนวัยทํางาน ซึ่งสงผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม อันเปนพื้นที่ตอบสนอง
การดําเนินชีวิตสําหรับชุมชนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมือง และนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการเจริญสติ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อระลึกตัวอยูเสมอในขณะ
ทํางานและการดําเนินชีวิตได โดยผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกลุมพุทธศาสนิกชน
วัยทํางานในยานธุรกิจตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในประเด็นของรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ในชวงเวลาหลังการทํางาน และความสนใจ ความตองการเรื่องกิจกรรมการเจริญสติ และการ
สัมภาษณเจาะลึกองคกร กลุมอาสาสมัคร เจาหนาที่และผูเช่ียวชาญดานการออกแบบที่มีความ
เกี่ยวของกับกิจกรรมการเจริญสติ  ในประเด็นเรื่องพฤติกรรม กิจกรรมและการออกแบบพื้นที่สําหรับ
การเจริญสติ เพื่อใหทราบถึงหลักการ ขอคิดเห็น คําแนะนํา ขอเสนอแนะ และนํามาวิเคราะหผล เพื่อ
นําไปสูการออกแบบสถานลานธรรมที่ตอบสนองการดําเนินชีวิตสําหรับชุมชนวัยทํางานที่ใชชีวิตใน
เมือง และตรงกับความตองการสําหรับการทํากิจกรรมเพื่อการเจริญสติ 
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1.3 วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อสังเคราะหองคความรูจากขอที่ 1 และขอที่ 2 สูการ 
ออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม โดยนําขอคนพบองคความรูในเรื่องลักษณะและ 
นัยสําคัญดานรูปธรรมและนามธรรมของคัมภีรใบลาน และขอคนพบองคความรูในดานหลักการ  
กิจกรรมและการออกแบบพื้นที่สําหรับการเจริญสติ มาสังเคราะหเพื่อแปรรูปสูการออกแบบ 
สภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม โดยแสดงถึงสัจธรรม ลําดับของการเปลี่ยนแปลง ที่เปนความ 
จริงยากลบเลือนของสิ่งทั้งปวง แฝงในรูปทรงอาคาร วัสดุ ที่วาง แสงและเงาจากธรรมชาติที่เกิดจาก 
การออกแบบพื้นที่ และการจัดวางเฟอรนิเจอรภายในโครงการ ที่สงเสริมใหผูใชงานเกิดการระลึกรูตัว  
เขาใจสัจธรรม พบความสุขที่แทจริงและพรอมดําเนินชีวิตตอไปอยางมีสติ ผูวิจัยไดนําเสนอผลงานเปน 
เอกสารรายงานการศึกษาและผังของอาคาร รูปดาน รูปตัดอาคาร ทัศนียภาพภายนอกและภายใน 
อาคาร 
 
2. ขอคนพบ 

 2.1 ในเรื่องลักษณะดานรูปธรรมของคัมภีรใบลานมีการแปรเปลี่ยนรูปผานข้ันตอนการ
ทํา มีรูปลักษณเปนลําดับ ซ้ํา ซอนและมีองคประกอบของความเปนธรรมชาติดวยเสนสาย พื้นผิวและ
สี โดยจากลักษณะการใชงานทําใหคัมภีรใบลานมีเอกลักษณที่แตกตางจากหนังสือประเภทอื่นดวย
การเปดแบบหมุนวน 360 องศาและตองพลิกอานแบบหนาหลัง ที่เหมาะสมกับการใชงานเมื่อ
พระสงฆอานขณะเทศน สวนรูปแบบการตกแตงทางศิลปะมีลักษณะเปนรองลึกลงบนเน้ือวัสดุที่ยาก
ตอการทําลาย ลบหาย รวมถึงลักษณะที่ยาว แคบ และเปนเสนตรง มีสีที่พบบอยคือ สีดํา สีแดงและสี
ทอง ในดานของนัยสําคัญหรือนามธรรม คัมภีรใบลานมีความสําคัญคือเปนสัญลักษณที่เปนเครื่อง
เตือนสติ ใหระลึกถึงคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยคัมภีรใบลานมีความเช่ือและคานิยม
ตอคนไทยวาเพื่อใหเกิดความเจริญทางจิตใจ จึงนํามาสูคําสําคัญที่สามารถสื่อถึงลักษณะและนัยสําคัญ
ของคัมภีรใบลานไดวา “ลําดับเวียนเปลี่ยนผัน สัจธรรมยากเลือน” 

 2.2 สําหรับการศึกษากิจกรรมการเจริญสติ ผูวิจัยพบวากิจกรรมการเจริญสติดวยการนํา
หลักคําสอนเรื่องสติมาใชในการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดความเขาใจสัจธรรม และดํารงชีวิตอยางมีสติทุก
ขณะ ชวยใหการดําเนินชีวิตงายและมีความสุขมากข้ึน โดยไมตองอาศัยวัตถุภายนอก เมื่อรางกายสงบ
และผอนคลาย ไมเครงเครียดจะสามารถควบคุมอารมณไดดีสงผลใหสุขภาพใจดีตาม จึงเหมาะสม
สอดคลองเมื่อนํามาใชรวมกับการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมือง แนวทางหน่ึงในการ
แกปญหาความเครียด ความเจ็บปวยทางกายและทางจิตใจ 

 
3. ขอเสนอแนะ 

 สําหรับผูที่มีความสนใจ ในการศึกษาครั้งน้ีนอกจากขอคนพบที่ผูวิจัยไดนําเสนอดัง

ขางตนแลว ยังมีองคความรูและสาระสําคัญอีกหลายประเด็นที่นาสนใจเพื่อนําไปใชศึกษาและพัฒนา

ตอไป  

 3.1 การศึกษาคัมภีรใบลาน ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นลักษณะทางกายภาพและ
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รูปแบบทางศิลปะของคัมภีรใบลานใหละเอียดและชัดเจนมากข้ึน เชน ความเบา บาง สัดสวนของ

คัมภีรใบลาน รูปแบบของการจัดวางหนาบนใบลาน โดยควรนําภูมิปญญาสําคัญคือ ลักษณะที่เปนรอง

ลึกลงบนเน้ือวัสดุยากตอการทําลาย ลบเลือนหาย และความเปนสัญลักษณที่เปนเครื่องเตือนสติ ให

ระลึกถึงคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาไปใชในการศึกษาตอไป 

 3.2 การศึกษากิจกรรมการเจริญสติ เพื่อการออกแบบที่ตอบสนองประโยชนใชสอยในแต

ละพื้นที่ใหมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรือ่งกิจกรรมทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับ

ชวงเวลาหลังเลิกงานสําหรบักลุมคนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมอืง โดยเพิ่มพื้นทีส่ําหรับการปรับเตรียม

รางกายและอารมณใหสบาย ผอนคลายจากความตึงเครียด เชน พื้นที่น่ังเพือ่ดูหรือชมความรมรื่นของ

ธรรมชาติ กิจกรรมนวดคลายเสน โยคะ   

 3.3 การออกแบบสภาพแวดลอมภายนอกสถานลานธรรม ควรคํานึงถึงบริบทของสถาน
ที่ต้ัง การวางผังบริเวณ และที่วางภายนอกอาคาร สําหรับมุมมองการมองเห็นจากภายนอก ควรใหมี
ความสัมพันธระหวางภายในและภายนอกอาคาร เพื่อบรรยากาศและการใชงานที่เหมาะสม 
 3.4 การออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม ควรคํานึงถึงรายละเอียดในเรื่อง
ของวัสดุ เฟอรนิเจอร และงานระบบภายในอาคาร ใหสอดคลองกับความเหมาะสมกับการใชงาน เพื่อ
ตอบสนองประโยชนใชสอยของแตละพื้นที่การใชงานรวมถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึน  
 
4. บทสรุป 

 ลักษณะและนัยสําคัญของคัมภีรใบลานอันเปนแนวคิดสําคัญในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัย
สามารถนําขอคนพบและความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถานลาน
ธรรม เพื่อใหเปนพื้นที่ตอบสนองการดําเนินชีวิตสําหรับชุมชนวัยทํางานที่ใชชีวิตในเมือง ที่สามารถ
สรางความสงบ ผอนคลายและนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการเจรญิสติ 
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อระลึกตัวอยูเสมอในขณะทํางานและการดําเนินชีวิตได อันเปน
หนทางหน่ึงที่จะสงผลใหคนไทยในยุคปจจุบันพบทางแหงความสุขที่แทจริง เขาใจและรูเทาทันความ
จริงของสิ่งทั้งปวงที่เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไปและพรอมรับมือกับปญหาดวยสติปญญา โดยผลการวิจยัครัง้น้ี
สามารถเปนแนวทางใหแกผูที่สนใจ องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชประกอบการออกแบบ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมภายในสําหรับพื้นที่ที่มีจุดประสงคสอดคลองหรือใกลเคียงและพัฒนา
กิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่และชุมชนตอไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง แนวทางการสงเสริมการดําเนินชีวิตดวยวิถีพุทธธรรมแกพุทธศาสนิกชนวัยทํางาน 

โดยการจัดต้ังสถานลานธรรม (The Dhamma space) 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของผูใชบริการ ที่มีตอ
รูปแบบสถานลานธรรม แบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในชวงเวลาหลังการทํางาน 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจในการดําเนินชีวิตวิถีพุทธธรรมสําหรับ

พุทธศาสนิกชนวัยทํางาน 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของสถานลานธรรม 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานลานธรรม 

2. การตอบแบบสอบถาม ผูตอบจะตองพิจารณาเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 
 ชองหมายเลข 1 หมายถึง ความสนใจ ความตองการในหัวขอรูปแบบหรือกิจกรรม ที่ทานเห็น
ดวยนอยที่สุด 
 ชองหมายเลข 2 หมายถึง ความสนใจ ความตองการในหัวขอรูปแบบหรือกิจกรรม ที่ทานเห็น
ดวยนอย 
 ชองหมายเลข 3 หมายถึง ความสนใจ ความตองการในหัวขอรูปแบบหรือกิจกรรม ที่ทานเห็น
ดวยปานกลาง 
 ชองหมายเลข 4 หมายถึง ความสนใจ ความตองการในหัวขอรูปแบบหรือกิจกรรม ที่ทานเห็น
ดวยมาก 
 ชองหมายเลข 5 หมายถึง ความสนใจ ความตองการในหัวขอรูปแบบหรือกิจกรรม ที่ทานเห็น
ดวยมากที่สุด 
3. โปรดอานคําช้ีแจงของแตละตอน และกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามสภาพความเปน
จริง 
4. ผูวิจัยจะนําคําตอบของทานมาวิเคราะหในทางสถิติ และเสนอผลการวิเคราะหเปนสวนรวม เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการประยุกต ปรับปรุง พัฒนา การใหบริการและการจัดกิจกรรมตางๆภายใน
สถานลานธรรม ซึ่งเปนพื้นที่ชุมชนตนแบบแหงวิถีพุทธธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิต(Life Style) โดยนําหลักพุทธธรรมมาใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตในปจจุบัน และ
เพื่อสงเสริมสุขภาวะทางใจแกพุทธศาสนิกชนวัยทํางาน  

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอื 
นางสาววิทตรี ประชานุกูล 

นักศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาการออกแบบภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นิยามศัพทเฉพาะ 
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พุทธศาสนิกชนวัยทํางาน หมายถึง บุคคลวัยทํางานตอนตนถึงตอนกลางชวงอายุต้ังแต 25-
45 ป โดยเปนผูที่นับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําตัวประจําชีวิต ยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนา คือ เวนจากการทําความช่ัว ทําแตความดี และทําจิตใจใหหมดจดจากกิเลส 
ดวยการบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เชน ใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเพื่อขัดเกลา อบรม 
บมเพาะกาย วาจา ใจใหงดงามเรียบรอย ใหสงบน่ิง และใหพนจากความเศราหมองตางๆ เปนผูที่
เลื่อมใส พระรัตนตรัย แลวศึกษาหลักคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา และนํามาเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต  

พุทธธรรม คือ หลักการหรือคําสอนของพระพุทธเจาที่มุงเนนใหเขาใจธรรมชาติของโลกและ
ชีวิตตามความเปนจริง ใหมีแนวคิดและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม คือการกิน อยู ดู ฟง
แบบทําความดี ละเวนความช่ัว และการทําจิตใจใหปลอดโปรงและสงบ ผูปฏิบัติตามพุทธธรรมจึงมี
ความสุข ชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุขไปพรอมกัน  

สถานลานธรรม คือ พื้นที่ชุมชนตนแบบแหงวิถีพุทธธรรม ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิต (Life Style) โดยนําหลักพุทธธรรมมาใชใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบัน เปนพื้นที่ที่รวมเผยแผ สืบทอด สงเสริมความเขาใจวิถีพุทธธรรม ใหชาวพุทธสามารถ
นํามาปฏิบัติและปรับเปนแนวคิด นําไปใชเปนวิถีการดําเนินชีวิตแบบคุณธรรมนิยม เพื่อเปนหน่ึงใน
แนวทางการบําบัดทางดานจิตใจ ที่จะรักษาและปองกันปญหาความเสื่อมโทรมทางสังคมและจิตใจที่
เกิดจากภาวะความเครียด อันกอใหเกิดปญหาการฆาตัวตายและโรคเรื้อรัง และเพื่อใหชาวพุทธนํา
พุทธธรรม อันเปนแกนแทของศาสนามาเปนแนวทางปฏิบัติในใจประจําตัว 
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ตอนท่ี 1 สภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มี 5 ขอ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง  หนาขอความ และเติมคําตอบลงในชอง....................
ใหตรงกับความเปนจริงของทาน 

1. เพศ    ชาย      หญิง 

2. อายุ   25-30 ป    31-36 ป 

 37-42 ป    43 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา    

 มัธยมปลายหรอืตํ่ากวา   อนุปรญิญา  

 ปริญญาตร ี    สูงกวาปริญญาตร ี
4. อาชีพที่เปนรายไดหลัก 

 รับราชการ, รัฐวิสาหกจิ   พนักงานบริษัทเอกชน 

 กิจการสวนตัว    รับจาง  

  วางงาน     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ…… 
5. เขตที่ทานทํางาน  

 เขตจตุจักร-เขตบางเขน-เขตดอนเมือง-เขตหลกัสี ่

 เขตราชเทวี-เขตพระนคร-เขตปอมปราบ 

 เขตพระโขนง-เขตบางนา-เขตสวนหลวง 

 เขตบางรัก-เขตปทมุวัน 

 เขตมีนบรุ-ีเขตคลองสามวา    

 เขตลาดกระบงั-เขตหนองจอก 

 เขตลาดพราว-เขตวังทองหลาง   

 อื่นๆ..........................……………………………………........................... 

 เขตบางกอกนอย-เขตบางกอกใหญ-เขตบางพลัด   

 เขตหวยขวาง-เขตบางกะป 

 เขตพญาไท-เขตดินแดง-เขตดุสิต    

 เขตหนองแขม-เขตบางบอน-เขตบางขุนเทียน 

 เขตทวีวัฒนา-เขตตลิ่งชัน    

 เขตบางแค-เขตภาษีเจรญิ 

 เขตวัฒนา-เขตคลองเตย 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในชวงเวลาหลังการทํางานมี 5 
ขอ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง  หรือทําเครื่องหมาย / ลงในตารางระดับความสําคัญ
ตามความคิดเห็นของทานและเติมคําตอบลงในชอง..........ใหตรงกบัความเปนจรงิของทาน 

1. เวลาหลังเลกิงาน นอกจากกลับบานพักผอน ทานมีการทํากจิกรรมที่ไหน (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ)  

   หางสรรพสินคา    Community Mall  

 สวนสาธารณะ    สถานที่ทองเที่ยว 

 แหลงเรียนรู (พิพิธภัณฑ, หองสมุด)  สถานปฏิบัติธรรม/ วัด 

 สถานบันเทิงกลางคืน   ฟตเนส สถานที่ออกกําลังกาย 

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………… 
2. กิจกรรมที่ทานทําในสถานที่ดังกลาวคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 พบปะสังสรรค    ชมภาพยนตร/ รอง-ฟงเพลง 

   ออกกําลงักาย    เสริมความงาม/ สปา 

   นวดผอนคลาย    รับประทานอาหาร-เครื่องด่ืม 

 อานหนังสือ    ดูและซื้อสินคา 

 สวดมนต, น่ังสมาธิ   ชมศิลปะ/ นิทรรศการ  

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………… 
3. ความถ่ีในการไปในสถานที่ดังกลาว 

 ทุกวัน/ เกือบทุกวัน   1-2 ครั้ง/สปัดาห 

 3-4 ครั้ง/สปัดาห    เดือนละ 1-2 ครั้ง 

 นอยกวาเดือนละครั้ง   อื่นๆ(โปรดระบ)ุ…………………… 
4. ยานที่ทานไปในสถานที่ดังกลาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ทองหลอ    เอกมัย 

 อโศก     สีลม-สาทร 

 แจงวัฒนะ    รัชดาภิเษก-รัชโยธิน 

 เลียบทางดวนรามอินทรา   เกษตรนวมินทร 

 อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ   วิภาวดี-จตุจักร 

 อารีย-พหลโยธิน    ลาดพราว-บางกะป 

 สามยาน-สยาม    ราชประสงค-ราชปรารภ 
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 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ……………………......................……………….............................. 
5. ปจจัยที่ทานเลือกไปในสถานที่ดังกลาว 

 
ปจจัย 

ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. ไดผอนคลายจากความตึงเครียด       

2. เพื่อหากิจกรรมทําฆาเวลาจากชวงเวลารถ
ติด 

     

3. มีการเปดบริการตอนกลางคืนหรือตลอด 24 
ชม. 

     

4. อยูใกลยานทีท่ํางาน      

5. อยูใกลยานที่พกัอาศัย      

6. อยูในยานที่มีการเดินทางสะดวก มรีถหรือ
บริการสาธารณะผาน 

     

7. มีกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายรองรับ เชน 
ออกกําลงักาย ทานอาหาร ซื้อสินคา  

    
 

 
 

8. มีที่จอดรถสะดวกสบาย      

9. รูสึกโปรงโลงและเย็นสบาย      

10. รมรื่นดวยพื้นที่สเีขียวและมีแหลงนํ้า      

11. ช่ืนชมความสวยงามของสถานที ่      

ความคิดเห็นเพิม่เติม…………………….........……………….......................…………………...............………......... 
…………………….......................………………….......................…………………...............…………….……………… 
….......................………………….......................…………………...............……….......................…………….……. 
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสนใจในการดําเนินชีวิตวิถีพุทธธรรมสําหรับพุทธศาสนิกชน
วัยทํางาน มี 6 ขอ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง  และทําเครือ่งหมาย / ลงในตารางระดับความสนใจ
ตามความคิดเห็นของทานและเติมคําตอบลงในชอง..........ใหตรงกบัความเปนจรงิของทาน 

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับคํากลาวที่วา “สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทาํ 
ใหความเจริญทางดานวัตถุล้ําหนากวาความเจริญทางดานจิตใจอยางมาก มนุษยเราสะดวกสบายข้ึน 
แตความเจริญทางดานจิตใจกลับลาหลังกวาความเจริญทางดานวัตถุ ทําใหคนเหินหางจากคําสอนของ 
พระพุทธศาสนา(พุทธธรรม) อันเปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจและเปนวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย จึง 
กอใหเกิดปญหาทางสังคมที่รุนแรงในสังคมไทย คือ ปญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและจิตใจ  
ความเครียด โกรธและซึมเศรา ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาการฆาตัวตายและโรคเรื้อรัง เชน โรคมะเร็ง  
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน” 
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 เห็นดวย     ไมเห็นดวย 
2. ทานเคยเขารวมกิจกรรมทางศาสนาหรือไปศาสนสถาน, สถานปฏิบัติธรรมหรือไม 

 ใช     ไม  
3. ประเภทของสถานที่ที่ทานเขารวมกจิกรรมทางศาสนาหรือไปศาสนสถาน, สถานปฏิบัติธรรม 

 วัด   

 พื้นที่ในอาคาร, บริษัท, ชมรม 

 สถานปฏิบัติธรรม, สํานักวิปสสนา   

 อื่นๆ เชน มูลนิธิสอนและเผยแพรพระพุทธศาสนา ศูนยศึกษา 
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย  

4. สาเหตุที่ทานเขารวมกจิกรรมทางศาสนา หรือไปศาสนสถาน, สถานปฏิบัติธรรม 

 ตองการพกัผอนทางใจ   ตองการลดความเครียด 

 ตองการปฏิบัติธรรม   ตองการศึกษาธรรมะ 

 ตองการทําบุญ    ตองการมีสุขภาพที่ดี  

 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ............................................................................................ 
5. กิจกรรมในการดําเนินชีวิตวิถีพุทธธรรมที่ทานใหความสนใจ 

 
กิจกรรมการดําเนินชีวิตวิถีพุทธธรรม 

ระดับความสนใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 

1. การฝกดําเนินชีวิตแบบไมเบียดเบียน ทานมงัสวิรัติ       

2. การปฏิบัติเจริญอานาปานสติ-ฝกสมาธิ      

3. การเรียนรูพุทธประวัติ-พุทธวัจนะ      
4. การศึกษาพุทธธรรม      
5. การสนทนาธรรม      
6. การฟงธรรม      

7. การสวดมนต      
 

 
 8. การรกัษาศีล      

9. อื่นๆ(โปรดระบ)ุ.............................................      
6. ถามีการจัดต้ังสถานลานธรรม ซึ่งเปนพื้นที่ชุมชนตนแบบที่รองรับกับวัฒนธรรมการใชชีวิตของ 

ชาวพุทธในปจจุบัน โดยเนนใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต(Life Style) ที่นําหลักพุทธ 
ธรรมมาใชใหเหมาะสมกับการดําเนินวิถีชีวิตในปจจุบัน ใหชาวพุทธสามารถเขาใจ นํามาปฏิบัติและ 
ปรับเปนแนวคิด เปนวิถีการดําเนินชีวิตแบบคุณธรรมนิยม ทานมีความคิดเห็นวาอยางไร 

 เห็นดวย      ไมเห็นดวย  
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เพราะ(โปรดระบุ).................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและกิจกรรมภายในสถานพุทธธรรมบําบัด มี 19 ขอ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในตารางระดับความตองการตามความคิดเห็นของทานและเติม
คําตอบลงในชอง..........ใหตรงกบัความเปนจรงิของทาน 

1. การจัดรูปแบบบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานลานธรรม 
 

บรรยากาศสภาพแวดลอม 
ระดับความตองการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. มีความแตกตางจากสิ่งแวดลอมภายนอก 
สะดุดตาและดึงดูดใจ  

     

2. สงบเงียบ ใหความรูสึกบําบัดและผอนคลาย      

3. เนนธรรมชาติรมรื่น พื้นที่สเีขียว       

4. เย็นสบายและโปรงโลง      

5. มีสัญลักษณแบบพุทธ ศักด์ิสิทธ์ิ นาเคารพยํา
เกรง 

     

6. เรียบงาย สะอาดตา สือ่ถึงความพอดี      

7. สรางสรรคและรวมสมัยมเีอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมของไทย 

     

 
2. การจัดกจิกรรมภายในสถานลานธรรม 

 
กิจกรรม 

ระดับความตองการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. รานอาหารเพือ่สุขภาพ      

2. รานคา จําหนายวัตถุดิบและสินคาเพือ่
สุขภาพ 

     

3. พื้นที่สอนทําอาหารเพือ่สุขภาพ      

4. หองสมุด       

5. พื้นที่เดินจงกรม      

6. พื้นที่ปฏิบัติสมาธิ      

7. พื้นที่สวดมนต      
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับสถานลานธรรม 
วัน-เวลาเปด-ปด
............................................................................................................................................................ 
รูปแบบ กิจกรรมและบริการอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอื. 

นางสาววิทตรี ประชานุกูล 
นักศึกษาปรญิญาโทสาขาวิชาการออกแบบภายใน  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กิจกรรม 

ระดับความตองการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. พื้นที่สําหรบัการฟงบรรยายและสนทนา
ธรรม 

     

2. พื้นที่นวดผอนคลาย      

3. พื้นที่ออกกําลังกาย โยคะ จี่กง ไทเกก      

4. พื้นที่แสดงงานพุทธศิลป      

5. พื้นที่แสดงภาพยนตรและดนตร ี      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
หัวขอเร่ือง “การศึกษาคัมภีรใบลานสูการออกแบบ “สถานลานธรรม” 

 สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
 
ช่ือ/ สกุลของผูเช่ียวชาญ .......................................................................................  อายุ....................ป 
การศึกษา /คุณวุฒิ 
……………………………………………………..…………………………………………………………………..…………......…
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………….……………………….……….……………………………………………………………………………….………… 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน (หรือประสบการณ ในอดีต) 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………….……………………………………………………………………
………….……………………………….….………………………………………………………………………….………………… 
ผลงาน /ความสนใจพเิศษ 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………….………………………………………………………………
……………….………………………..……….….………………………………………………………………………….…………… 
วัน/ เวลาที่สัมภาษณ ครั้งที่ 1 ...................................................สถานที่................................................ 
วัน/ เวลาที่สัมภาษณ ครั้งที่ 2 .................................................. สถานที่................................................ 
 
หัวขอคําถาม 
 1. ทานคงคุนเคยกับคําวา “คัมภีรใบลาน” มาบางไมมากก็นอย ขออนุญาตเรียนถาม
ความเขาใจหรือประสบการณของทานที่มีตอคําน้ี ในเบื้องตน 
 2. ทานคิดวา “คัมภีรใบลาน” มีความสําคัญหรือไมอยางไร ต้ังแตอดีตจนถึงยุคปจจุบัน  
 3. เทาที่ผูวิจัยสังเกตการใชคัมภีรใบลาน คือใชเมื่อพระสงฆข้ึนธรรมมาสนเทศนา เหตุใด
ในปจจุบันยังมีการใชงานอยู ในเมื่อมีเทคโนโลยีสิ่งพิมพสมัยใหมแลว และคัมภีรใบลานยังมีการใชงาน
ในรูปแบบลักษณะอื่นอีกหรือไม 
 4. ทานคิดวาความสําคัญของคัมภีรใบลานในดานรูปธรรม (ลักษณะ องคประกอบและ
ประโยชนใชสอย) และในดานนามธรรม (ความสําคัญและความเช่ือคานิยม)อันเปนเอกลักษณ เปน
ใจความสําคัญ เปนภูมิปญญาของคัมภีรใบลาน คืออะไร 
 5. ถาจะนํา“คัมภีรใบลาน” หรือใจความสําคัญของคัมภีรใบลาน ใหกลับเขามาสูวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวพุทธในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะคนในเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานคร  มีความ
เปนไปไดมาก หรือ นอย เพียงใดและดวยวิธีการใด 
 6. สําหรับคนวัยทํางาน ควรยึดถือหลักธรรมะใด เปนแนวทางปฏิบัติประจําตัว และใชใน
การประกอบการทํางาน 
 7. อะไรทําใหเกิด “สติ” และ “สติ” ใหอะไรกับเรา 
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 8. กรุณาอธิบาย ยกตัวอยางวิธีการมี “สติ” สําหรับการดํารงชีวิตประจําวันในคนวัย
ทํางาน เชน การบริโภค การพักผอน การเรียนรู การปฏิบัติ 
 9. เมื่อคนมีความเครียดจากปญหาตางๆ “สติ” ชวยผอนคลายและบรรเทาความเครียด
ไดหรือไม 
 10. จากการสอบถามความเห็นคนในยุคปจจุบัน มีจํานวนหน่ึงที่ไมมีความสนใจ ความ
ศรัทธา จนถึงไมเคยเขาวัดเน่ืองจากมองวาวัด ไมไดทําหนาที่ของวัด และสําหรับคนเมืองที่มี
ชีวิตประจําวันเต็มไปดวยความเรงรีบ การทํางานเกินเวลา การยึดติดวัตถุนิยม มีวิธีการใดหรือ
หลักธรรมใดหรืออุบายใด ที่จะทําใหคนกลุมน้ีมีความสนใจธรรมะ เขาวัดหรือตองการเรียนรูปฏิบัติ
ธรรม 
 11. นอกจากวัด และสถานปฏิบัติธรรม ทานคิดวาหากมีการจัดต้ังสถานที่ เพื่อสงเสริม
การเรียนรูพระพุทธศาสนา ใหแกคนในยุคปจจุบันโดยเฉพาะคนเมืองหลวง หรือคนที่เริ่มมีความสนใจ
ในพระพุทธศาสนา ในความคิดเห็นของทาน สถานที่น้ันควรเปนอยางไร (ดานกิจกรรม ดาน
บรรยากาศ สถานที่ต้ัง ชวงเวลาใหบริการ)  
 12. คําถามสุดทายน้ี  ทานอาจใชเวลาจินตนาการ  แสดงความเห็นจากประสบการณ
ตรงของทานเปนอยางมาก  ซี่งความเห็นของทานจะเปนประโยชนตอผูวิจัย และการศึกษาการ
ออกแบบสถานปฏิบัติธรรม“สติสถาน” สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ครั้งน้ีมากที่สุด  ผูวิจัยขอ
อนุญาตเรียนถามวา “ ในสถานะที่ทานมีประสบการณการออกแบบ (วิศวกรกอสราง หรือ สถาปนิก 
หรือ มัณฑนากร สายอาชีพใดก็ดี) ผานความสําเร็จในชีวิต หนาที่การงาน มีความสนใจลึกซึ้งใน
พระพุทธศาสนา  รวมทั้งเปนผูปฏิบัติธรรมจริงจัง  ทานพอจะใหคําแนะนําอยางไร ที่เปนประโยชนตอ
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