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Juvenile delinquency is an important social issue because juveniles are the
expectant future of families communities societies nations and also humankind. Because the
development of behavior and thinking in juveniles are influenced by the quality of
environments so the criminal or other antisocial activity of youths are from the force of their
context.
Wat a Buddish temple – plays a principal role in the communities and societies to
conduct people to deliberate on their living both physically and mentally. Wat is offered as a
center of community where supports the interaction between family and community
consequently juvenile delinquents will be enhanced their spiritual dimension.
Wat Pinijthamasathan is a conceivable idea where Thai Architecture and Buddha’s
teachings become the basic and driving force for the revivification and development of mind
and spirit in juvenile delinquents. When these youths learn to recognize and to be aware of
spiritual situation, they will be able to live in this world by themselves with clear understanding
more than under the mandates. The architectural designs and the landscape decorations
must involve in psychological concept to encourage youths to put faith in human goodness,
moreover, they must harmonize with the local context in order to conserve an original style.
Wat Pinijthamasathan’s theme is the combination of The Application of Vernacular
Architecture in Southern Thailand with the requirements. In addition, this project also
considers the existence of characteristic architectures which vary in each part of Thailand.
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเปนปญหาที่ทุกหนวยงาน องคกรตางๆ ของ
สั ง คมจะต อ งร ว มกั น พิ จ ารณาให ค วามสํ า คั ญ ในการแก ไ ขป ญ หา ทั้ ง การป อ งกั น ฟ น ฟู และ
ชวยเหลือเยียวยาอยางเขาใจ เพื่อเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดใหกลับเปนคนดีสูสังคมได และไม
หวนกลั บ ไปกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า เพราะเด็ ก และเยาวชนคื อ อนาคตของครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศชาติและประชาคมโลก
ในสมัยที่ประเทศไทยใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิดกฎหมาย ศาลจะพิเคราะหถึงความรูสึกผิดชอบของเด็กและเยาวชน ประกอบกับ
ลักษณะของความผิดที่เด็กไดกระทํา แลวจึงกําหนดบทลงโทษไปตามความเหมาะสมกับความผิด
และความรูสึกผิดชอบของเด็กและเยาวชนเทานั้น หลักการที่จะคนหาสาเหตุที่เด็กและเยาวชน
กระทําผิด เพื่อหาทางแกไขเหตุนั้นยังไมอาจปฏิบัติไดในศาลธรรมดาหรือศาลผูใหญ เพราะขาด
หนวยงานพิเศษสําหรับประสานงานกับศาลในการที่จะสืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน
เพื่อทราบสาเหตุที่กระทําผิด ตลอดจนดําเนินการฝกและอบรมใหเด็กและเยาวชนกลับตนเปนคนดี
ได
ตอ มาในป พ.ศ. ๒๔๙๔ รั ฐ บาลไดป ระกาศใชพ ระราชบัญ ญั ติจั ดตั้ง ศาลคดี เด็ก และ
เยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔๙๔ กระทรวง
ยุติธรรมจึงไดจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง พรอมทั้งสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กลางขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕ ซึ่งเปนการเริ่มตนแหงระบบการแกไขเยียวยา
เด็กและเยาวชนที่ถูกตองและเหมาะสม โดยใหแยกการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดออก
จากการกระทําผิดของผูใหญโดยสิ้นเชิง๑
นับ แตป ระกาศใชพ ระราชบั ญ ญั ติดั ง กลา วเปน ต น มาถึ ง ป จจุ บัน พ.ศ.๒๕๔๗ กระทรวง
ยุติธรรมไดจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้น ๑๐ แหง และเปดดําเนินการแผนกคดีเยาวชนและ
๑
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๒
ครอบครัวในศาลจังหวัดได ๔๓ แหง เปดดําเนินการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ๕๒
แหง ศูนยชุมชนบําบัด ๑ แหง ศูนยฝกและอบรม ๑๖ แหง๒

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในบริบทใหมไดตระหนักตอสถานการณสังคม
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และไดกําหนด กลยุทธการทํางานซึ่งมีทิศทางในการดําเนินงาน
พัฒนารูปแบบวิธีการทํางานใหหลากหลายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการ เปลี่ยนภาระใหเปน
พลัง ดวยการคิดคนและนํามาตรการการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดใหเหมาะสมและ
หลากหลายมาใชในการบําบัดแกไข ฟนฟูเด็กและเยาวชนใหสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมได
อยางปกติสุข สงเสริมการใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา รวมทั้ง
ผลักดันใหพนจากระบบเร็วกวากําหนด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้นับเปนการคืนคนดีสูสังคม
เพื่อใหเด็กในสถานพินิจฯไดรับการบําบัด แกไข และฟนฟู ที่เหมาะสม กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจหลักในการดูแลสภาพความเปนอยูการดําเนินคดี การบําบัด
แกไขและฟนฟู เด็กและเยาวชนผูกระทําผิด โดยจะตองมีวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมและ
สอดคลอง กับสภาพปญหา ประกอบกับความจําเปนของเด็กและเยาวชนแตละบุคคล ซึ่งจะตองมี
การจําแนกประเภทของเด็กและเยาวชนเปนกลุม เพื่อจะไดเกิดประโยชนในการบริหารจัดการ โดย
เริ่มตั้งแตรับตัวเด็กและเยาวชนเขามาจนกระทั่ง ออกจากกระบวนการประกอบกับกรมพินิจฯ มี
นโยบายที่ตองการใหมีการพัฒนาและนําระบบการจําแนกประเภท มาใชในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยแบง การ
จําแนกไดเปน ๓ ขั้นตอน ไดแก
๑. การจําแนกขั้นตน (ระยะรับตัว)
๒. การจําแนกเพื่อหาสาเหตุของการกระทําผิดและวางแผนการแกไข (ระยะรอ
พิจารณาพิพากษา)
๓. การจําแนกเพื่อการบําบัดแกไขและเตรียมความพรอมกลับสูสังคม (ระยะ
ฝกอบรม)
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบํ า บั ด แก ไ ขและเตรี ย มความพร อ มก อ นกลั บ สู สั ง คมของ
ผูกระทําความผิดในประเทศไทย มีแนวโนมที่จะดําเนินการตามแนวทางของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท (Restorative Justice) ที่มุงใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาไดรับการชดใชความ
๒
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๓
เสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ยังเปดโอกาสใหครอบครัวและชุมชนของผูกระทําผิดไดเขามามีสวนรวมใน
การบําบัดแกไข หากใหฝายผูเสียหายและผูกระทําผิดไดรวมตกลงกันและพึงพอใจในการชดใช
ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแลวก็ยอมกอใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม
ในปจจุบันจังหวัดตรัง มีสถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง ๑ แหง ตั้งอยูที่ ๑๑๖ หมู ๓
ตําบลทุงคาย อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งยังไมมีสถานอบรม บําบัด ฟนฟู เพื่อเตรียมความพรอม
ของเด็กและเยาวชนกอนกลับไปใชชีวิตอยูในชุมชนและสังคม อีกทั้งสถานที่ตั้งของสถานพินจิ ตัง้ อยูใ น
บริเวณ ต.ทุงคาย ที่เปนชุมชนขนาดไมใหญมากนัก ตั้งอยูระหวาง อําเภอยานตาขาวกับ อําเภอเมือง
(ทับเที่ยง) โดยทางสถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง ไดพยายามใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ชวยอบรม บําบัด ฟนฟู สภาพจิตใจกับเด็กและเยาวชน แตไมสามารถรองรับกิจกรรมใหมีสวนรวมใน
การชวยอบรม บําบัด ฟนฟู สภาพจิตใจได ดวยขอจํากัดของสถานที่ และบรรยากาศภายในของสถาน
พินิจฯ ไมเอื้อตอการรองรับและกระบวนการปฏิบัติที่สามารถใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน การทํา
กิจกรรมการอบรม บําบัดและฟนฟู โดยสถานพินิจฯเปนแกนนํา และชุมชนตางๆ เปนสวนสนับสนุน
ชุมชน ต.ทุงคาย เปนชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมสวนยางพาราเปนสวนใหญ และมีการ
ประดิษฐหัตถกรรมพื้นบานเปนอาชีพเสริม ชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ภายในชุมชนยังไมมี
วัดอยูในชุมชน หากตองการประกอบศาสนพิธีตางๆ ตองเดินทางไปตัว อําเภอยานตาขาว ซึ่งวัดที่นิยม
ไปประกอบศาสนพิธีตางๆคือวัดนิกรรังสฤษฏ ที่อยูหางออกไปจากชุมชนประมาณ ๘ กิโลเมตร จึงมี
แนวความคิดที่เปนไปไดในการตั้งวัดพินิจธรรมสถานเพื่อชุมชน ต.ทุงคาย รวมถึงเด็กและเยาวชนจาก
สถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง
"ดวยบทบาทและสถานะภาพของวัดในอดีตมีฐานะที่เปนหนวยหนึ่งที่สําคัญทางสังคม
และชุมชน เปนแกนเชื่อมโยงถึงความสัมพันธของชนทุกระดับ โดยเฉพาะในฐานะของสถานที่ที่ให
การศึกษาและฐานะเปนที่พึ่งทางกายและใจของสังคม๓" เปนผลใหบทบาทของวัดเปนดั่งศูนยรวม
กลางของชุมชน ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเปดโอกาสใหครอบครัวและชุมชนมีปฏิสัมพันธกัน
และดวยบทบาทฐานะของวัดก็สามารถเปนที่พึ่งพาทั้งทางกายและทางใจของเด็กและเยาวชนได
เมื่อเกิดเหตุประสพปญหาในการดําเนินชีวิตในสภาพสังคมปจจุบัน รวมถึงสามารถทําใหเกิด
ทัศนคติที่ดีในการอยูรวมกันในสังคมชุมชนไดดี
วั ดพิ นิจธรรมสถาน จึ งเป นวัดที่ นอกจากจะเป นศู นย กลางของชุ มชนและเป นสถานที่
ประกอบศาสนพิธีแลว ยังเปนสถานที่เพื่อใชอบรมและฟนฟูสภาพจิตใจเด็กและเยาวชน โดยจะรับเด็ก
๓

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๗), ๒๔ - ๒๕.

๔
และเยาวชนจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง เขามาอบรมเปนกลุมๆ ภายใน
บริเวณวัด ซึ่งสามารถทําใหสถานพินิจฯและชุมชนไดมีสวนรวมชวยกันในการอบรม บําบัดและฟนฟู
สภาพจิตใจ โดยให เด็กและเยาวชนไดเรีย นรูความเปนไปของสัง คม เปดโอกาสใหเ ห็น สัง คม
ภายนอก ได ศึกษาดู ง านดา นตา งๆ ไดบําเพ็ญประโยชนต อสาธารณะ และใหมี โอกาสในการ
ปรับตัวเขากับครอบครัวและชุมชนในสังคม มีการจัดกิจกรรมการอบรม บําบัดและฟนฟูสภาพ
จิตใจโดยใชหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เปนหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจ และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ทั กษะชี วิต ตลอดจนการเรียนรูศึ กษาทางสังคมและชุมชนควบคูกั นไป เพื่อใหเยาวชน
สามารถสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีครอบครัวและชุมชนชวยสงเสริมกิจกรรมในการ
อบรม บําบัดและฟนฟูสภาพจิตใจรวมกันกับเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยา
วัดพินิจธรรมสถาน เปนโครงการศึกษารูปแบบของการใชวัดและธรรมเขามาชวยในการ
บําบัด ฟนฟูสภาพจิตใจเด็กและเยาวชน โดยวิธีการฟนฟูเด็กและเยาวชนแบบผสมผสาน ที่ยึดเด็ก
และเยาวชนเปนศูนยกลางและมีสวนรวม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัดและแกไขปญหาเด็ก
และเยาวชนผูกระทําผิดใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก
ตลอดจนใหเด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมกึ่งชุมชนกึ่งศูนยอบรม บําบัด
ฟนฟูเด็กและเยาวชน ซึ่งการออกนอกสถานที่จะชวยใหเยาวชนไดพัฒนาในดานการควบคุมตนเอง
แทนการใชอํานาจจากเจาหนาที่
การอบรม บําบัด ฟนฟูดวยหลักธรรมในการเตรียมความพรอมกอนกลับไปใชชีวิตในสังคม
ใชเวลาประมาณ ๓ เดือน (คําสั่งศาลอยูในชวงต่ําสุด ๓ เดือนถึงสูงสุดคือ ๓ ป) มีจุดประสงคคือ
๑ เพื่อใหเด็กและเยาวชน เรียนรูตนเอง พรอมที่จะแกไขขอบกพรองของตนเอง
๒. เพื่อใหเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงศักดิ์ศรี และคุณคาของตน รูจักปฏิบัติตน
อยางมีคุณคา เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น
๓. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กและเยาวชนไปในทางที่ดีรวมทั้งปลูกจิตสํานึก
และวิสัยทัศนที่ดี ในการดํารงชีวิตตอครอบครัว และสังคม
๔. เพื่ อปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนและพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด าน
สติปญญา อารมณ และการประกอบอาชีพ
๕. เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการวางแผน ชีวิตของตนเอง ไมหวนกลับไปกระทํา
ความผิดทางกฎหมายซ้ํา
องคประกอบหลักภายในโครงการ จึงประกอบดวย
๑. สวนพุทธาวาส ไดแกพระอุโบสถ พระเจดีย

๕
๒. สวนสังฆาวาส ไดแกกุฏิ หอระฆัง โรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) หองพักลูก
ศิษยพระ โรงครัว และหองน้ํา - หองสุขา
๓. สวนปฏิบัติธรรม และสวนอบรมวิชาชีพ ไดแกสวนอบรมการปฏิบัติธรรมเสริม
สมาธิ และสวนอบรมวิชาชีพหัตถกรรม รวมถึงการอบรมวิชาการเกษตร
โดยมีหลักเกณฑในการรับเด็กและเยาวชนเขารับการอบรม บําบัด ฟนฟู ดวยธรรม ดังนี้
เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ที่ศาลตัดสินแลว ให
ไดรับการฝกอบรม บําบัด ฟนฟู หรือจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนที่มีความตั้งใจ และแนวโนมอยากประพฤติตนเปนคนดี
เด็กและเยาวชนที่ไมมีอาการทางจิต ประสาท และไมมีโรคติดตอรายแรง
จํานวนเด็กและเยาวชนที่รับได ประมาณ ๓๐ - ๖๐ คน มีชวงอายุ ๑๔ - ๑๘ ป
กิจกรรมตางๆสําหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ ภายในวัดเปนกิจกรรมแบบไป
เชา เย็นกลับ ซึ่งประกอบดวย
๑. การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกับชุมชน เชน การทําความสะอาดโรง
ธรรม หองน้ํา ฯลฯ
๒. การฟงเทศนา ฟงธรรมตางๆที่ชวยในการอบรม ฟนฟู บําบัด และใหกําลังใจ
๓. การปฏิบัติธรรม
๔. การร ว มถวายภั ต ตาหารกั บ ญาติ ครอบครั ว ผู ป กครอง เจ า หน า ที่ ฯ และ
พุทธศาสนิกชน
๕. การฝกอบรมวิชาชีพทางการเกษตรกรรมและศิลปหัตถกรรมตางๆ
สําหรับเด็กและเยาวชนที่มีคะแนนความประพฤติดีสามารถมาใชชีวิตอยูภายในวัด เปน
ลูกศิษยพระ ในระยะหนึ่งกอนปลอยตัวกลับบาน เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีกําลังใจ และ
เยาวชนรุนหลังๆ ไดดูเปนตัวอยาง เนื่องจากวัดจะเปนเสมือนบานอีกหนึ่งหลัง ที่สามารถกลับมา
พึ่งพาทั้งทางกายและทางจิตใจได
การออกแบบทางสถาปตยกรรมและการตกแตงภูมิทัศนจําเปนตองนําหลักจิตวิทยามามี
สวนรวมในการออกแบบสรางบรรยากาศความศรัทธาและความเชื่อมั่นในหลักธรรม คุณงามความดี
ใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและการประพฤติ ปฏิบัติธรรมอันดี การชวยสงเสริมความคิดใครครวญหา
เหตุผลและกระตุนใหมีนิสัย คิดกอนทําในดานดี ดวยความสงบ เงียบ เรียบงาย สมถะ และการนํา
ความรมรื่นของธรรมชาติ มาชวยอบรม บําบัด ฟนฟูสภาพจิตใจ สภาพแวดลอมภูมิทัศนที่รมรื่น ที่สุข
ใจเปนกันเองและรูสึกอบอุนจะชวยใหเด็กไดผอนคลาย สงเสริมการเรียนรู อบรม บําบัดและฟนฟู ปรับ

๖
สภาพอารมณจิตใจ และเสริมสรางกําลังสมาธิของเด็กและเยาวชนได พรอมทั้งสามารถใชสภาพ
กายภาพทางธรรมชาติมาชวยในการควบคุมพื้นที่ตางๆไดดวย และจากความตองการในการเฝาสังเกต
เพื่อศึกษาเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคลจําเปนตองเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงพฤติกรรม
ตางๆที่เปนอิสระ และเฝาสังเกตไดเพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมเด็กและเยาวชน จึงมีลักษณะ
โดยภาพรวมของการโอบลอมที่ใหความอบอุน ปกปอง คุมครอง เปดมุมมองที่ผอนคลาย ลดความรูสึก
อึดอัด ลดภาวะความตึงเครียด ใหสบายใจและผอนคลาย แตยังคงการควบคุมไดดวยสายตา การ
เชื่อมความสัมพันธกันและกัน ในแตละสวนดวยความโปรงโลงเพื่อใหสามารถมองเห็นพฤติกรรมตางๆ
ไดจากระยะไกล (ในความอิสระมีการควบคุมและในความควบคุมก็มีอิสระ)
โครงการวัดพินิจธรรมสถาน เปนสวนหนึ่งของการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อชวยเหลือและ
รองรับเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด ถึงแมวาจะไมสามารถชวยเหลือไดหมดทุกเรื่องก็ตาม แตสิ่งที่ตอง
ตระหนักไมแพกันคือ ตัวของเด็กและเยาวชนเอง ที่จะตองใหความรวมมือ ไมวาจะเปนการทํากิจกรรม
รวมกันกับเพื่อนๆ หรือคนใกลชิด ที่จะคอยอบรมบมนิสัยแกเด็กและเยาวชนใหกลับตนเปนคนดีโดยไม
หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก อันเปนเปาหมายสุดทายที่มุงเปลี่ยนภาระใหเปนพลังอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการ
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการออกแบบ “วั ด” ที่ น อกจากจะเป น ศูน ย ก ลางชุ ม ชน เป น
สถานที่ประกอบศาสนพิธีและปฏิบัติตนแลว ยังสามารถรองรับกิจกรรมรูปแบบการอบรมฟนฟูและ
บํ า บั ด สภาพจิ ต ใจของเด็ ก และเยาวชนจากสถานพิ นิ จ ฯ ด ว ยการปฏิ บั ติ ธ รรม โดยให เ ข า กั บ
พฤติกรรม อุปนิสัย และความตองการของเด็กและเยาวชนที่สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมของ
เจาหนาที่ในการอบรมฟนฟูและบําบัดสภาพจิตใจ
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ “วัด” ที่เปนสัญลักษณศูนยรวมจิตใจของเด็กและ
เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงเปนสัญลักษณของที่พึ่งพาทางจิตใจและการฟนฟู
รักษาสภาพจิตใจ
๓. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ “วัด ” ดวยการใชหลักจิ ตวิท ยาเพื่อกระตุน การ
ควบคุมพฤติกรรมและอารมณของตนเองสําหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ
๔. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่สามารถเปนสวนหนึ่งของ
ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น อย า งมี เ อกลั ก ษณ โดยคํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ทของพื้ น ที่ โ ดยรอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ

๗
สถาปตยกรรม และรูปแบบเอกลักษณของสถาปตยกรรมประเภท “วัด” ในภาคใต
แกปญหาของการกลืน ลักษณะสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

เพื่อการ

เปาหมายของโครงการ
๑. เพื่อให “วัด” เปนสถานที่รวมกันในการพัฒนาทั้งชุมชนและเด็กในสถานพินิจฯ โดย
เนนการอบรม บําบัดและฟนฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ ดวยการสอนหลัก
พระธรรมและการปฏิบัติธรรม
๒. เพื่อให “วัด” เปนหลักที่พึ่งทางกายและจิตใจ และใหชุมชนตระหนักในความสําคัญ
ของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเปนการสงเสริมคุณธรรมกับเด็กและเยาวชน ชุมชนและ
พุทธศาสนิกชน
๓. เพื่อให “วัด” เปนสถานที่เตรียมความพรอมและเรียนรูในการกลับมาใชชีวิตรวมกัน
ในสังคม และชวยเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตอยางสงบและเปนสุข
วิธีการดําเนินการ
ภาคขอมูล
๑. ขั้นคนควารวบรวมขอมูล
๑.๑ ข อ มู ล ปฐมภู มิ ได จ ากการรวบรวมข อ มู ล จากสถานที่ จ ริ ง (สํ า รวจ
ภาคสนาม) ซึ่งประกอบดวย การสัมภาษณ การถายภาพ การจดบันทึก เปนตน
๑.๒ ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได จ ากการรวบรวมเอกสารทางวิ ช าการ สถิ ติ และ
รายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๒. ขั้นวิเคราะหขอมูล ศึกษาการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลที่ได แลวนํามา
หาความสัมพันธตามความตองการของกิจกรรมและพื้นที่ใชสอย กําหนดขอบเขตของโครงการ
ตามหลักวิชา
๓. ขั้น สรุปขอมูล นําผลจากการศึกษาการวิเคราะหขอมูลมาจัดทํ าเปน แบบ
แผนผังการออกแบบทางสถาปตยกรรม เพื่อนําไปสูแนวทางการออกแบบในขั้นตอไป
ภาคการออกแบบ
๑. ทําการวิเคราะหที่ตั้งโครงการ กําหนดแนวความคิดเบื้องตนของโครงการ

๘
๒. หาความสัมพันธของสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดมารวบรวมเปน
ฐานขอมูล เพื่อนําไปสูการออกแบบในขั้นตอไป
๓. กํ า หนดแนวความคิ ด ย อ ยของแต ล ะส ว น พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า แบบร า งเพื่ อ
ตรวจสอบปรับปรุงแกไข และพัฒนาแบบตามขั้นตอน
๔. นําเสนองานออกแบบเพื่อตรวจเปนระยะ ตามความเหมาะสม
๕. นําเสนองานออกแบบขั้นสุดทาย
๖. จัดทําเอกสารประกอบการทําวิทยานิพนธ
แหลงขอมูล
๑. เทศบาลเมืองตรัง
๒. สํานักพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๓. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔. หอสมุดแหงชาติ พระนคร
๕. เว็บไซดตางๆที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา , กรมพินิจ
๖. สถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง
๗. ศูนยชุมชนบําบัดพระนครศรีอยุธยา
๘. กรมพินิจ กระทรวงยุติธรรม
๙. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ ๒
หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
ศาสนาและความเชื่อ
ในปจจุบันนี้ตางเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา ศาสนาและความเชื่อมีอิทธิพลตอ
มนุษยมากพฤติกรรมทางศาสนาเปนองคประกอบภายในโครงสรางบุคลิกภาพที่สามารถกําหนด
รูปแบบแนวทางการแสดงออกตางๆ ของมนุษยได ไมวาจะเปนสวนที่แสดงออกในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อถือ ความศรัทธา คานิยมตางๆ อันเปนวิถีชีวิตที่มนุษยยึดถือปฏิบัติอยูในสังคม สิ่งเหลานี้
มีบทบาทตอการแสดงออกที่เปนปฏิกิริยาสนองตอบใหเกิดการสรางสรรคอื่นๆ ระบบศาสนายังมี
อิท ธิ พ ลต อ พฤติก รรมอื่ น ที่ มิ ใช สิ่ ง ที่เ กี่ ย วของกับ ศาสนาโดยตรง เชน พฤติก รรมทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม ศาสนามีอิทธิพลในการสรางแนวรวมทางพฤติกรรมของมวลชน องคกรทาง
ศาสนาสามารถผนึกเอกภาพของมนุษยที่ตางเผาพันธุ ตางเชื้อชาติ ตางสีผิวใหดํารงอยูรวมกันได
อยางสงบสันติปรองดองซึ่งกันและกันได ทําใหมนุษยมีอุดมการณในชีวิตเปนไปในทางเดียวกันได
ศาสนามี บ ทบาทต อ การต อ ต า นพฤติ ก รรมที่ ขั ด ต อ สั ง คม และสามารถบั น ดาลใจมนุ ษ ย ใ ห
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คม ตลอดจนถึ ง ลั ก ษณะการ
แสดงออกเชิงปฏิกิริยาของมนุษยที่สนองตอบตอธรรมชาติตอสิ่งแวดลอมรอบดาน
การให คํ า นิ ย าม และคํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว า “ศาสนา” หรื อ “Religion” ในภาษาไทย
“ศาสนา” มาจากภาษาสันสฤตหมายถึงคําสอน วินัย และการอุทิศตนปฏิบัติประกอบดวยหลัก
ความจริงสูงสุด หลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติใหบรรลุถึงแนวทางนั้น สวนคําวา “Religion”
หมายถึงการกระทําที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกเพื่อใหเกิดความถูกตองแนนอนที่เรียกวาพิธีกรรม ทฤษฎี
ที่สองอธิบายวา “Religion” มาจาก ”Religare” หมายถึงการผูกหรือการรวมเขาดวยกันของกลุม
คนที่มีความเชื่อศรัทธาบูชาในอยางเดียวกัน ทั้งในลักษณะทางอารมณและจิตใจ ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวา ศาสนา หรือ religion มีความหมายในแนวกวางๆ ได ๓ ประเภทคือ
๑. การประกอบพิธีกรรม
๒. กลุมชนที่มีความเชื่อถือและปฏิบัติอยางเดียวกัน
๓. แนวคําสอนหรือความเชื่อที่แสดงใหทราบเปนระบบหรือลัทธิ
สิ่ ง ที่ค วรนํ า มาพิ จ ารณาประกอบการอธิ บ ายความหมายศาสนาใหชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ได แ ก
ลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบของขอประพฤติปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่อหรือคําสอน และความรูสึก

๙

๑๐
ที่บุคคลมีตอสิ่งที่เคารพศรัทธาซึ่งสิ่งเหลานี้เปนองคประกอบรวมกันจนกอสรางเปนเคาโครงรางของ
ศาสนาตางๆ ใหเห็นเปนเอกลักษณเฉพาะของศาสนา
ฟรอยดไดพยายามศึกษารากศาสนาในมนุษยโดยการวิเคราะหเขาไปใน “จิตไรสํานึก”
แลวอธิบายวา การที่มนุษยเรามีศาสนานั้นอาจเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความ
ปรารถนาหรือความตองการในสวนลึกของจิตไรสํานึกที่ถูกเก็บกดหรือจํากัดไวจึงเกิดแสดงออกใน
รูปของอาการทางจิตใจ๑

ทฤษฏีวาดวยความขัดแยงภายในจิต (a conflict theory) เปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพล
โดยตรงจากฟรอยดและจิ ตวิเ คราะห โดยอธิ บายวา ความขัดแยงภายในระหวางซุปเปอรอีโ ก
(Super – Ego) ซึ่งเปนจิตสํานึกทางมโนธรรมกับอิด (Id) ซึ่งเปนความตองการระดับดั้งเดิม หรือ
สัญชาติเดิมที่เกิดขึ้นภายในบุคคล ทําใหบุคคลตองการลดความขัดแยงในรูปแบบทางศาสนา
วิธีการนี้ คือการเปลี่ยนองคประกอบจาก “ตัวตนของฉัน” ไปสู "ผูอื่น" หรือ สิ่งที่ไมใชตนเอง และทํา
ใหเกิดกลุมที่ยอมรับตนเองขึ้นเปนการชดเชยกับความขัดแยงที่ไมสามารถแสดงออกโดยตรง ดวย
กลวิธาน (Defense Mechanism) นี้เองจึงทําใหเกิดความเชื่อเกี่ยวกับพระเจาแหงความดี อสูรแหง
ความไมดี เปนผลผลิตจากความรูสึกภายในอิด ความเชื่อทางศาสนาเปนสิ่งที่ชวยลดหรือบรรเทา
ความรูสึกผิดบาป
ป จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง ทั ศ นคติ ความศรั ท ธา ความเชื่ อ ถื อ ทางศาสนา
นอกเหนือจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชนครอบครัว มิตร สื่อสารมวลชนตางๆ ไดแก พื้นฐานทาง
จิตใจของบุคคล เชนการลดความวิตกกังวลภายในจิตใจ (Anxiety Reduction) ความวิตกกังวลมี
ลักษณะคลายอารมณกลัวหรือความกลัวที่ไมรูสาเหตุ เปนภาวะที่ไมมีความพึงพอใจตึงเครียด
ความรูสึกอยากหนีใหพน เปนความรูสึกหวาดกลัว เพราะเกิดความไมรูสึกมั่นใจแลวจึงกลัว ความ
วิตกกังวลมีสาเหตุจากภายในจิตใจของมนุษยเรา ในทางจิตวิทยาเห็นวาความวิตกกังวลคือแหลง
รวมความบีบคั้นในชีวิต ความวิตกกังวลในภาวะที่ไมแนนอนของชีวิตยังผลใหมนุษยหาทางรอด
จากความกดดันดวยการเขาหาแนวปฏิบัติทางศาสนา มารับความเชื่อถือศรัทธาทางศาสนา เปน
คําตอบและทางแกไขปญหา การที่มนุษยมีความวิตกกังวลในความไมแนนอนของชีวิต และมี
ความกลัวในความตาย ภาวการณสูญเสียสิ่งของหรือบุคคลอันเปนที่รักความเสี่ยงเหลานี้มีอัตรา
สูงทุกขณะลมหายใจ ยิ่งบุคคลใดมีความหวาดวิตกในเรื่องเหลานี้มากในจิตใจเขาก็จะมีแนวโนม
๑

วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ:
ศูนยการพิมพกรุงเทพ, ม.ป.ป.), ๑ - ๓.

๑๑
สูงที่จะศรัทธา และยอมรับความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตาย หรือความเชื่อเรื่องเวียนวายตาย
เกิด การลดภาวะความวิตกกังวลเปนที่มาสําคัญของความเชื่อทางศาสนา เพราะมีการวิจัยทาง
จิตวิทยาศาสนาพบวาผูที่เกิดความเชื่อมั่นในชีวิตมากขึ้นจากการรับความเชื่อทางศาสนาสามารถ
ปรับตัวใหมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุขมากกวาผูที่ปฏิเสธศาสนา นอกจากนี้ยังพบวา พิธีกรรมทาง
ศาสนาเปนสิ่งที่ชวยลดความวิตกกังวล ความกลัวไรสาเหตุได๒
นักปราชญหลายทานไดใหความหมายและความสําคัญของศาสนาไวตางๆ กันดังนี้
วิถีทางอันแนนอนที่สุดเขาไปสูหัวใจของประชาชาติใดๆ ก็คือ เขาไปทางศาสนาของ
ชาตินั้น
ศาสนาเปนพลังแหงเจตนาของคนที่แทจริงแตเพียงอันเดียวในโลกนี้ (เบอรนาด ชอว)
ถึงแมศาสนาเปน “มายา” ดังที่ฟรอยดกลาวไว เราก็ยังจําเปนตองรับพิจารณาเรื่อง
ความเชื่อศรัทธาของคน เพราะวาถาคนเราคิดวาอะไรอยางหนึ่งเปนความจริงแลวความเชื่อมั่นใจ
อันนี้จะไรแกนเพียงใด ก็ยอมจะมีอิทธิพลโนมนาวความประพฤติของเขาอยางแนนอน ...ความจริง
ก็คือวา ประชาชาติใดยอมเปนไปตามสิ่งที่เขาเชื่อนับถือนั่นเอง๓

พระพุทธศาสนา เกิดในชมพูทวีปเปนศาสนาประเภท “สัจนิยม” โดยยึดหลักความจริง
หรือหลักเหตุผลเปนสําคัญ เคารพนับถือพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปน
สรณะที่พึ่งอันประเสริฐ บุคคลจะดีหรือชั่วอยูที่การกระทําของตนเอง หลักคําสอนเนนในเรื่องกรรม
คือการกระทํา ผูทําดีจะไดรับผลดี ผูกระชั่วจะไดรับผลชั่ว
คําวา “พุทธ” หมายถึงผูรู ผูตื่น (จากกิเลส) ผูเบิกบาน ผูแจมใส คําสอนโดยยอของ
พระพุทธศาสนา คือ
๑. ละความชั่วทั้งปวง
๒. ทําแตความดี
๓. ทําจิตใจใหสะอาดผองใส๔

๒

วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, ๘ - ๑๑.
๓
บุญมี แทนแกว, ปรัชญาศาสนา, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๘),
๙ - ๑๐.
๔

เรื่องเดียวกัน, ๒๐.

๑๒
โครงสรางทางวัฒนธรรมภาคใต
ลั ก ษณะโครงสร า งทางวั ฒ นธรรมภาคใต นั้ น ประกอบด ว ย ลั ก ษณะมู ล ฐานของ
องคประกอบสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งโดยตรงและโดยออมที่สามารถทําใหวัฒนธรรม
ภาคใตคงอยูไดมี ๔ ประการคือ
๑. ศาสนา แมวาประชาชนชาวใตจะนับถือพุทธศาสนากันมากก็ตาม แตดวยเหตุ
ที่ชาวบานอยูใกลชิดกับธรรมชาติมานาน จึงมีความเชื่ออํานาจทางธรรมชาติฝงลึกอยูในจิตใจ จน
ยากที่ จ ะทํ า ให สู ญ ไปได ฉะนั้ น จะเห็ น ว า ความเชื่ อ เรื่อ งผี ส างเทวดาแบบดั้ ง เดิ ม ยั ง คงอยู เ ป น
รากฐานอยูชั้นลาง มีพุทธศาสนาซอนอยูชั้นบน ในขณะเดียวกันความเชื่อทางศาสนาพราหมณก็
ไดเขามาปะปนดวยในเวลามีพิธีรีตองตางๆ อยางที่คนแตกอนชอบพูดกันวา พุทธกับไสยยอม
อาศัยกัน ดังจะเห็นวาเวลามีพิธีสงฆยังมีพิธีพราหมณและมีบัตรพลีผีสางเทวดาตอทายปนๆ กัน
อยูเสมอ ภาคใตนั้นมีศาสนาพุทธ ทั้งหินยานและมหายาน เปนแกนนํากําหนดวิถีชีวิตของชาว
พื้นเมืองภาคใต ใหประพฤติปฏิบัติไปตามแนวหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา หลักธรรม
คําสั่งสอนนั้นก็ไดเขามาเกี่ยวพันกับการดํารงชีวิตอยางมากมาย อาจเรียกไดวาเกือบตลอดเวลา
๑๒ เดือน ชาวใตจะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนามิไดขาด จนอาจถือไดวาศาสนาไดเขามาเปนสวน
หนึ่งของชีวิตชาวใต ศาสนาพราหมณก็ไดเขามาแทรกในทางพิธีกรรมควบคูกับพุทธศาสนาเสมอ
ทั้งโดยตรงและโดยออม อาจเปนเพราะศาสนาพราหมณไดเขามาฝงรากหยั่งลึกอยูในภาคใตเปน
เวลายาวนานกวาพุทธศาสนา
๒. อาชีพ ของชาวใตสวนใหญคือการทําเกษตรกรรมเชนสวนยางพารา สวนผลไม
ประมงฯลฯ การดํา เนิน ชี วิ ตที่เ ปน ผลออกมาในทางวัฒ นธรรมจึงแสดงออกให เ ห็น ผลสะท อน
ออกมาในทางวรรณคดีพื้นเมือง การละเลนพื้นเมืองหรือนิสัยใจคอ และขนบธรรมเนียมประเพณี
การตั้งถิ่นฐานและสิ่งแวดลอมของชาวใตอยูในโครงสรางของการเกษตรกรรมทั้งสิ้น ในสมัยกอน
นั้นวัดสําคัญจะตองมีที่กัลปนาขาพระโยมสงฆประจําอยูควบคูกันไปดวย เนื่องมาจากองคการ
พระสงฆยังตองอาศัยผลิตผลทางเกษตรกรรมเพื่อดํารงสถานภาพของตน
๓. สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมพื้นถิ่นทั้งทางตรงและ
ทางออม ดินฟาอากาศ ฤดูกาล ทรัพยากรธรรมชาติ ปา ภูเขา ทะเล พืชพรรณไม แมน้ํา ลําคลอง
เสนทางคมนาคม การคา ทาเรือ สภาพเหลานี้ของภาคใตแตกตางจากภูมิอื่นอยางเดนชัด และเปน
พื้นฐานอันสําคัญยิ่งเหตุที่ชาวใตมีภาษา อาหารการกินอยู การแตงกาย การดํารงชีวิต เครื่องมือ
เครื่องใช ศิลปกรรม ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม หัตถกรรม นาฏศิลปเปนของตนเอง ก็เพราะ

๑๓
เอกลั ก ษณ ท างภู มิ ศ าสตร ช ว ยเกื้อ กู ล โดยตรง ภาคใต มีท รั พ ยากรตามธรรมชาติ ทุ ก ด า นอุ ด ม
สมบูรณยิ่งกวาภูมิภาคใด ชาวพื้นเมืองรูจักบํารุงรักษา นําเอามาใช และนํามาปรับปรุงใชสอยให
เหมาะสมเปนของตนเอง กลายเปนโครงรางทางวัฒนธรรมที่แสดงบุคลิกลักษณะของชาวใต
๔. การศึกษาอบรม ดวยเหตุที่ภาคใตมีการศึกษาเจริญตลอดมาทุกยุคสมัยจึงทํา
ใหศิลปกรรม ศาสนา การละเลนพื้นเมือง วรรณคดีพื้นเมือง และอื่นๆ เจริญรุงเรืองเปนอันมาก
ชาวใตไดรับการอบรมสั่งสอนศิลปวิทยาการตางๆ อยางกวางขวาง การบวชเรียนนอกจากเปน
คานิยมยั่งยืนมั่นคงแลวยังมีประสิทธิผลอีกดวย เพราะคานิยมขั้นมูลฐานทางการศึกษาอบรมนี่เอง
ไดกลายเปนแกนของวัฒนธรรมอยางสําคัญไปในที่สุด๕
ความสัมพันธระหวางชาวใตกับวัด
ความสัมพันธระหวางชาวใตกับวัดนั้นมีมากมายหลายๆ ดาน ตั้งแตแรกเกิดจนกระทั้ง
ถึงการตายขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่ชาวใตถือปฏิบัติสืบตอกันมาแตบรรพบุรุษมิขาดสาย
จนกลายเปนสวนหนึ่งที่จะขาดเสียมิได เปนคานิยมที่ฝงแนนอยูในจิตใจ พิธีกรรมที่สําคัญมี ๒
ประเภทไดแก
๑. ประเพณี ๑๒ เดือน หรือประเพณีสําคัญทางศาสนาในรอบป ถือเปนเทศกาล
งานของสังคมสวนรวม ซึ่งเปนงานเกี่ยวกับการทําบุญใหทาน และสนุกรื่นเริงไปพรอมกัน เชน
สงกรานต เขาพรรษา ออกพรรษา สารทเดือนสิบ ฯลฯ เปนตน
๒. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต หรือประเพณีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต ความเปนอยู
ในรอบอายุขัยของตนโดยตรง ถือเปนงานปจเจกชน การประกอบพิธีกรรมอาศัยทั้งพิธีพุทธและ
พราหมณ และความนิยมในสังคมนั้นๆ เปนเกณฑ เชนการเกิด การทําขวัญเด็ก การบวช การ
แตงงาน การตาย เปนตน
นอกจากนั้ น วั ด ยั ง เป น แหล ง บริ ก ารยาสมุ น ไพรและการรั ก ษาพยาบาลของ
ชาวบานในอดีต ในแตละวัดจะมีพระภิกษุอาวุโสหรือเจาอาวาสเองเปนผูมีความเชี่ยวชาญเรื่อง
สมุนไพรและยากลางบาน และวัดเปนสํานักถายทอดความรูเรื่องนี้ ผูปวยสวนใหญจึงฝงใจที่จะไป
รั บ การรัก ษาจากวั ด เพราะจะไดรั บ การรั ก ษาทั้ ง กายและใจ โดยเฉพาะผูป ว ยที่ มีอ าการทาง
ประสาทชาวบานมีความเชื่อวาเพราะถูกผี ถูกคุณไสย หรือผีปูยาตายายใหโทษเพราะไปลวง
๕
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ละเมิดทานเขา การแกไขตองพึ่งพาบารมีของพระผูทรงศีล ผีและอาถรรพณทั้งหลายยอมเกรงกลัว
เวทมนตรคาถาของผูคงแกเรียนและผูทรงศีลบริสุทธิ์ ดังนั้นเมื่อพระสงฆบําบัดรักษาอาการปวยจึง
ใชทั้งยา พิธีกรรม และการสาธยายมนตประกอบ ตลอดจนการประพรมน้ํามนตเพื่อปดเปาโรคภัย
และเปนสิริมงคล ปกปองคุมครองใหผูปวยหายปวย ขวัญกําลังใจก็มีตามมา ไมเพียงแตพระสงฆ
เทานั้น ฆราวาสที่ชาวบานเชื่อถือเคารพวาเปนครูหมอก็ใชเวทมนตคาถาในการขับผีไลผี เปนการ
บําบัด๖
โลกทรรศนของชาวใตตอศาสนาและความเชื่อ
โลกทรรศนที่ชาวใตมีตอศาสนา กอนที่ชนพื้นฐานเมืองภาคใตจะรับอิทธิพลของศาสนา
จากอิ น เดี ย เขามี ลัท ธิ ความเชื่ อ ของตนเองอยู แล ว เป น ความเชื่ อ ที่ต กอยู ภ ายใต อิท ธิ พ ลของ
ปรากฏการณธรรมชาติ ไดแกการนับถือผีสาง เทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ ตอมาลัทธิพราหมณ
จากอินเดีย ไดเขามาเปนลําดับแรก แลวพระพุทธศาสนาจึงเขาในระลอกตอมา ลัทธิความเชื่อทั้ง
๓ แหลง คือความเชื่อดั้งเดิม พราหมณและพุทธไดประสมปนเปกัน จนกลายเปนคติความเชื่อทาง
ศาสนาของชาวภาคใต โดยเฉพาะในชั้นหลังสุดศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ ไดแพรขยายเขามา
อีก แตก็ไมมีอิทธิพลเหนือพุทธและพราหมณ เวนแต บางจังหวัด เชน นราธิวาส ยะลา ปตตานีและ
สตูล ซึ่งนับถืออิสลามเปนพื้น
สําหรับชาวไทยพุทธ จะยึดถือสถาบันสงฆเปนที่พึ่งทางใจ นับถือศาสนาดวย
ความศรัทธามากกวาความคิดที่จะศึกษาถึงพุทธปรัชญา ดังนั้น วัดและปูชนียสถานทั่วไปจึงไดรับ
การทํา นุบํ า รุง อยา งดี หมูบ านทํา ใหเ กิดวัด และวัดก็ทํา ใหห มูบา นหนาแนน ขึ้น เจริญขึ้น เมื่อ
หมูบานเจริญขึ้นชาวบานก็ทํานุบํารุงวัดมากขึ้น เปนวงจรวัฏจักร หมุนเวียนไป
ชาวภาคใตโดยทั่วไป มีความศรัทธาในศาสนาอยางแรงกลา ขึ้นชื่อวางานบุญ
แล ว เป น ต อ งร ว มบริ จ าคช ว ยเหลื อ กั น แรงสามั ค คี ที่ มี ศ าสนาเป น ตั ว เชื่ อ มเหนี ย วแน น มาก
สมัยกอนวัดเปนศูนยรวมทางสังคม แหลงวิทยาการทั้งหลาย เชน วิชาความรูการอาชีพและแม
ไสยศาสตรทั้งปวง มีการเรียนการศึกษากันที่วัด พระเปนทั้งครู ผูนําสังคม และแมจนกระทั่งโหร
ผูทํานายทายทัก หากจะมองวาศาสนาเปนอยางไร ชาวใตตางจองมองไปที่วัด และสวนใหญเขา
เขาใจเอางายๆวา “วัดคือศาสนา” คติในทางศาสนาที่ชาวใตเชื่อถือที่เดนๆ เชน
๖
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เชื่อวาศาสนาเปนศูนยกลางในการสรางสรรคความดี ใครก็ตามที่หางเหิน
ศาสนา ถือวาหางไกลความดีงาม มีตัวอยางที่แสดงใหเห็นความจริงในขอนี้ ไดมากประการ เชน
นิยมใหบุตรหลานไดบวชเรียน การบวชเปนการนอมกาย วาจา ใจ เขาไปใกลชิด พระศาสนา เขา
ไปใกลความดี ผูที่ผานการบวชเรียนจึงเปนคนสุก ไดรับการยอมรับจากสังคม ถือวาเปนผูใหญ มี
การศึกษา รูดีรูชั่วแลว ชาวใตจึงไมเรียกคนที่บวชเรียนแลววา “ไอ” อีกตอไป แตจะเรียกวา “หลวง”
บาง “เณร” บางแหละ “เจา”บาง ตามแตความนิยมของทองถิ่น และตามฐานะบุคคลคําเรียก
เหลานี้เปนคํายกยอง และใหเกียรติทั้งสิ้น แตถาใครก็ตามที่บวชเรียนแลวยังสํามะเลเทเมาไมเปน
คนดี ก็อาจพูดตําหนิ ศาสนาคือสิ่งที่จะทําคนใหเปนคนดี
เชื่ อ ในพระพุ ท ธคุ ณ มากกว า พระธรรมคุ ณ หากจะว า โดยหลั ก ปรั ช ญา
ศาสนาแลว พระธรรมคือศาสนา ศาสนาคือคําสอนที่เปนหลักปฏิบัติ เปน อกาลิโก แมผูกําเนิด
ศาสนาจะลับลวงไปตามกาลอายุขัย แตพระธรรมเปนตัวแทนอันอมตะ ความจริงเมื่อกลาวถึงพุทธ
ศาสนา ทุกคนควรจะไดนึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนเปนเบื้องแรกและพึงนิยมนําเอาคําสอนมาเปน
สรณะ แตการณไมเปนเชนนั้น ชาวภาคใตทั่วๆ ไปเมื่อพูดถึงศาสนาพุทธ จะนึกถึงพระพุทธคุณเปน
เบื้องแรก สวนพระธรรมคุณเปนเพียงเครื่องประกอบ การนึกถึงพระพุทธคุณเปนไปในทํานอง
อิทธิปาฏิหาริยที่พระพุทธองคทรงมีอยู อิทธิปาฏิหาริยของพระองคที่ชาวบานกลาวถึง นับเนื่องมา
ตั้งแตสมัยอดีตชาติหรือครั้นยังเปนพระโพธิสัตว ชาดกตางๆ ในศาสนาทั้งนิบาตชาดกและชาดก
นอกนิบาตเปนที่เลาติดหูติดปากกันโดย ทั่วๆ แสดงถึงอิทธิพรานุภาพหรือความเปนเลิศไมทางใดก็
ทางหนึ่งของพระโพธิสัตวทั้งสิน ในพระชาติที่ทรงตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจาก็เชนเดียวกัน แงมุมที่
ชาวบานสนใจก็คือ เรื่องพุทธนุภาพชาวบานมองเห็นวา พระพุทธคุณมีเปนอเนกประสงค จนบาง
เรื่องกลายเปนไสยศาสตรหรือฝายลัทธิพราหมณไปก็มี ในความเชื่ออํานาจแหงพระพุทธคุณ ไดแผ
ขยายไปในหมูชาวบานภาคใตทุกกิจทุกงานที่ประกอบขึ้น นอกจากจะเพื่อความเปนสิริมงคลแลว
ยังเพื่อกําจัดทุกขโศก โรคภัย และเสนียดจัญไรทั้งมวล เชน กสิกรนําน้ําพระพุทธมนตไปประพรม
ในนาขาวหรือเรือกสวนที่มีพยาธิหรือศัตรูพืชรบกวน เอาน้ํามนตประพรมหรือตบกระหมอมเมื่อ
ตกใจ ฝนรายหรือเกิดลางราย แมในการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตรซึ่งถือวาเปนเดรัจฉาน
วิชาในทัศนะของพุทธ ก็ไมวายที่อัญเชิญหรือนอมนําเอาคุณพระพุทธเขาไปรวมดวยเสมอ และยก
ยองไวสูงสุดเลยที่เดียว เห็นไดชัดจากการตั้งนะโม ๓ จบ กอนประกอบพิธีกรรมใดๆ ก็ตาม
โลกทรรศนของชาวใตตอสิ่งเรนลับ ชาวใตจะมีความเชื่อวาทุกสิ่งอยางมีผูสราง (อํานาจ
เรนลับ) ยังคงฝงแนนอยูในความรูสึกของชาวบานชนบทภาคใต อํานาจเรนลับหรือสิ่งที่อยูเหนือ
ธรรมชาติ (Super - Nature) เปนเรื่องที่อยูเหนือเหตุผลและการพิสูจน แตเปนสิ่งใหความรูสึกถึง

๑๖
การมีอยูจริง และมีความผูกพันกับมนุษย ซึ่งสวนใหญเปนอิทธิพลทางความเชื่อที่ตกทอดกันมา
ตั้งแตสมัยโบราณ สิ่งเรนลับทั้งหลายและคติทางศาสนาที่อยูเหนือการพิสูจน ถือไดวาสิ่งเหนือ
ธรรมชาติเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากในการกําหนดความสํานึกทางศีลธรรม หรือรูสึกผิดชอบชั่วดี
ควรไมควร แตสิ่งเหนือธรรมชาติบางอยางสงผลใหทางลบ คือทําใหงมงาย ฉุดรั้งการพัฒนาตาม
วิถีทางของวิทยาศาสตร เมื่อเกิดเหตุรายอะไรขึ้นกับมนุษย ก็มองเหตุวาเปนเรื่องของเคราะห เรื่อง
ของดวง จึงหาทางแกไขดวยวิธีการที่เชื่อถือกันมา จะเห็นไดจากโลกทรรศน ที่ชาวใตมีตอสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เชนดังตอไปนี้
โลกทรรศนที่มนุษยมีตอคติเกี่ยวกับคุณไสย ไสยศาสตร คาถา อาคมและของขลัง
เปนศาสตร ที่เกี่ยวแกลัทธิเวทมนตคาถาเจริญรุงเรืองในอินเดียมาแตโบราณ หากจะกลาววา
ไสยศาสตร เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในวิ ถี ชี วิ ต ของชาวภาคใต ก็ เ ห็ น จะไม ผิ ด เพราะตั้ ง แต เ กิ ด จนตาย
ไสยศาสตรเขามาเกี่ยวของอยูโดยตลอด เมื่อเจ็บทองคลอด ตอนฝงรถ เด็กขึ้นเปล โกนผมไฟทํา
ขวัญ แตงงาน สรางบานใหม ขึ้นบานใหม ตอนตาย ตราสัง ทําโลงศพ เอาศพลงจากเรือน ทํา
ประตูปา ทําบันไดผี นําศพขึ้นเผา สวดบาน วงหญาคา ก็ลวนแทรกไสยศาสตรอยูทั้งสิ้น
เชื่อวาสตรีไมเปนมงคลในกิจการบางอยาง ในทางศาสนาชาวภาคใตถือวา
สตรีเปนมารของบุรุษผูอยูในสมณะเพศ และแมแตผูที่จวนเขาสูสมณะเพศ การเปนภิกษุจึงตอง
ระวังสตรีกันมาก กอนบวชก็ตองระวังกันมาก การถวายขาวของแกพระสงฆ ก็เปนอีกลักษณะหนึ่ง
ที่เห็นไดชัด สตรีจะประเคนมือตอมือไมได หรือเมื่อพระภิกษุเดินผาน สตรีและภิกษุตางฝายระวัง
เปนที่สุดที่จะไมใหแตะตองกันแมแตชายจีวร เด็กผูหญิงแมจะเยาววัยแคไหนก็ตาม ถาไมจําเปน
จริงๆ พระภิกษุจะไมแตะตองโดยเด็ดขาด เหลานี้คือพฤติกรรมที่คนทั่วไป และสมณะแสดงออก
หรือมีทาทีตอสตรี
กิจทั้งหลายที่ประกอบขึ้นเพื่อความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ชาวใตมัก
ไมใหสตรีเขาไปเกี่ยวของ เพราะถือวาถาเขาไปเกี่ยวของแลว กิจนั้นจะคลายความขลัง
สิ่งที่เห็นไดชัดในชีวิตประจําวัน คือ การเดินบนบาน สตรีตองระวังอยู
ตลอดเวลา วาใครกําลังอยูใตถุนบาง เรื่องนี้ถามองดวยสายตาคนปจจุบัน จะเห็นเปนเรื่องของ
มารยาท เรื่องคารวะธรรมแตโบราณแลวเกี่ยวของอยูกับความเชื่อทางไสยศาสตรมากกวา
เชื่ อเรื่ องโชคลาง ชาวภาคใตเ ชื่ อเรื่องโชคลางกั น มานานแลว โดยถื อวา
เหตุรายหรือดีที่จะเกิดกับตนหรือการที่คิดทําขึ้น จะมีเครื่องหมายบงบอกใหปรากฏ เครื่องหมาย
อาจเปนความรูสึกผิดปรกติในลักษณะหนึ่งใดในรางกาย เชน เขมนตา ขนลุกขนพอง ฯลฯ

๑๗
ความเชื่อเรื่องขวัญ ความเชื่อเรื่องขวัญมีมาตั้งแตสมัยโบราณ เสถียรโกเศศ
ใหความเห็นวา ขวัญมีความหมายอยางเดียวกับคําวา “วิญญาณ” หรือ Soul ในภาษาอังกฤษ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายยอมมีธรรมชาติอยางหนึ่งเรียกวา “ขวัญ” อยูประจําตน ถาขวัญยังอยูปรกติก็มี
ความสุขสบาย เจริญงอกงาม ถาขวัญหายไปอาจจะเจ็บไขไดปวย หรือทรุดโทรมเสียหายเปน
ธรรมดา ดวยเหตุนี้ ขวัญจึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิต ชาวภาคใตเชื่อมั่นในสิ่งนี้มาก จึงมี
พิธีกรรมที่เรียกวา “การทําขวัญ” เกิดขึ้น เริ่ม ตั้งแตเกิดมีพิธีขึ้นเปล ทําขวัญเด็ก โกนจุกมีพิธีทํา
ขวัญ ออกบวช มี พิธี ทํ าขวัญนาค เจ็บไขไดปว ยมีการสเดาะเคราะหเรียกขวัญ หรือบํา รุงขวัญ
แตงงานมีพิธีทําขวัญบาวสาว ออกเปนทหารหรือออกศึกสงครามมีพิธีทําขวัญทหาร
การทําขวัญนาค กุลบุตรที่เขาสูพิธีบรรพชาอุปสมบทจะตองเตรียมตน
กอนเปนเบื้องตน พิธีที่นิยมทํากันคือ “การทําขวัญนาค” ดวยเขาใจวา ขวัญอาจจะออกระเหเรรอน
อยูจึงควรเชิญมาอยูกับเนื้อกับตัวและเตรียมพรอมเพื่อการบรรพชา ฉะนั้นกอนวันบวชที่เรียกวา
“วันสุกดิบ” จึงมีการปลงผม เปนเจานาคและจัดพิธีทําขวัญขึ้น อุปกรณในพิธีทําขวัญจะมีเครื่อง
อัฐบริขารพรอมสรรพ จัดบายศรีและเครื่องสังเวย ทําน้ําพระพุทธมนตสําหรับประพรมบายศรีและ
นาค ตลอดจนเครื่องบริขารตางๆ แลวทําผงเจิมนาค เอาเทียน ๙ เลมทําเปนแวนเวียนเทียนปกไว
ในขันขาวสารในพิธีนั้น หมอจะหันหนาไปทิศเหนือหรือทิศตะวันออก เจานาคนั่งดานซายของหมอ
ทําขวัญ แลวเอาเทียนชัยปกบนยอดบายศรี จากนั้นก็เริ่มพิธีทําขวัญเจานาค โดยหมอจะวาทํานอง
แหลแพตางๆ ไปเรื่อย ๆ มีใจความเปนลําดับ ดังนี้
บทที่ ๑ บทชุมนุมเทวดาและบูชาพระรัตนตรัย
บทที่ ๒ แหลปฏิสนธิและพรรณนาพระคุณมารดา
บทที่ ๓ วาดวยนามนาค
บทที่ ๔ วาดวยระเบียบของบายศรีและผาไตร
บทที่ ๕ สอนนาค
บทที่ ๖ เชิญขวัญเจานาค
บิดามารดาของเจานาคมารับเอาใบตองในพิธีเปนการรับขวัญ เอาไป
ไวในหองนอน เปนเสร็จพิธี บทแหลทําขวัญนาค มีคุณตอเจานาคเปนอยางยิ่ง เพราะเปนคําเตือน
ใหนึกถึงพระคุณ มารดา บิดา ครูอาจารย ตลอดจนวัตรปฏิวัติในเพศสมณะ๗

๗

สุ ธิ ว งศ พงศ ไ พบู ล ย , โลกทรรศน ช าวไทยภาคใต (กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ ไ ทยนํ า ,
๒๕๒๑), ๓๔.

๑๘
จิตวิทยาพุทธศาสนา
การวิเคราะหจิตใจสาเหตุของพฤติกรรมตางๆ ที่มีผลสงถึงจริยธรรมของบุคคล ลักษณะ
ของจิต การจําแนกจิตกระแสการทํางานของจิต กระบวนการรับรูและการเรียนรู กระบวนการทาง
อารมณ ความรูสึก ความทุกข ความสุขที่มีบทบาทตอคุณภาพและความเปนไปของชีวิตมนุษย
การเสริมสรางความแตกฉานในจิตวิทยาพุทธศาสนา และตระหนักในคุณคาของพุทธธรรมเมื่อได
ทราบถึงคุณลักษณะที่ถึงพรอมซึ่งความเปนศาสนา ปรัชญา จิตวิทยา ทั้งทางทฤษฎี และทาง
ปฏิบัติอยางสมบูรณ ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต ทําใหมีสมรรถภาพ
ในการปรับตัว และการแกปญหาชีวิตที่เกิดขึ้น รูจักการอยูกับผูอื่นไดดียิ่งขึ้น มีความเขาใจใน
ตนเอง และประยุกตใชกับการประกอบอาชีพทุกดาน ซึ่งสิ่งเหลานี้มิใชเปนเรื่องในการดํารงชีวิตใน
สังคมที่มีความสับสนซับซอนอยางในปจจุบัน
ในการเผยแพรพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองคผูเปนพระบรมศาสดานั้น "พระองค
ทรงมีพระคุณที่สรรเสริญวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ คือทรงเปนผูทรงฝกคนที่ควรฝก ไมมีผูอื่นจะ
ยิ่งกวา๘" ฉะนั้นแนวทางในการฝกอบรม บําบัด และฟนฟูสภาพจิตใจใหเด็กและเยาวชน กลับตัว
กลับใจเปนคนดีของสังคมนั้น จึงไดพยายามนําแนวทางของพระพุทธองคมาใช ดั่งเชนในพุทธวิธี
ทรงฝกเวไนยชน พุทธชาดกเรื่องทรงฝกเด็กอันธพาลไดแสดงไววา
เมื่อครั้งพระองคประทับอยู ณ กูฎาคารศาลา คือศาลาที่มีรูปเปนเรือนยอดในปามหาวันใกล
เมืองเวสาลี ครั้งนั้น มีราชกุมารของกษัตริยลิจฉวีองคหนึ่ง ตั้งแตเยาววัยเปนผูที่มีอัธยาศัยหยาบชา
ทารุณโหดราย ไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของพระบิดา มารดา ตลอดถึงครูในราชสํานัก ใครจะหามปราม
วากลาวตักเตือนอยางไร ก็ไมฟงเสียงทั้งนั้น ใชวาจาถอยคําหยาบชาตอผูอื่น และมักจะทําราย
รางกายผูอื่น เพราะแมเพียงความโกรธดวยเหตุเล็กนอยเรื่องเล็กนอยก็ทําใหเปนเรื่องใหญโต กอ
ความวุนวายเดือดรอนขึ้นในราชสํานักเสมอมา กษัตริยลิจฉวี ผูเปนพระบิดา มารดา ไดปรึกษากัน
วากุมารนี้ไมมีใครแลวที่จะวากลาวสั่งสอนใหเปนคนดีได เห็นจะเปนพุทธเวไนย คือเปนผูอันพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นที่จะทรงแนะนําสั่งสอนใหกลับเปนคนดีได เมื่อปรึกษาตกลง
กันแลวจึงไดนําพระกุมารองคนั้น ไปเฝาพระพุทธเจาที่ปามหาวัน กราบทูลเรื่องราวและอัธยาศัย
ของกุมารใหทรงทราบแลว ทูลขอใหพระองคประทานโอวาทสั่งสอน พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระ
๘

พระธรรมยาลังกร, พุทธวิธีทรงฝกเวไนยชน ตอน ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๑๐. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระไผทราชสถาปตและประชุมเพลิงศพนาง
ไผทราชสถาปต พฤศจิกายน ๒๕๑๐), ๑.

๑๙
พุทธดํารัสแกกุมารนั้นวา ดูกอนกุมาร เธอไมควรจะดุรายหยาบชาผลุนผลันเบียดเบียนผูอื่น กุมาร
ขึ้นชื่อวา คนที่มีวาจาหยาบ ยอมไมเปนที่รักแมของมารดาบิดา ผูบังเกิดเกลา ทั้งไมเปนที่รักของ
บุตรภรรยา หรือสามี ทั้งไมเปนที่รักของพี่นองผูรวมอุทรกัน ทั้งไมเปนที่รักของบรรดามิตรและญาติ
พวกพอง ผูที่มีวาจาหยาบไมเปนที่ชอบใจของใครๆ ทั้งนั้น เปนที่เกลียดกลัวของผูอื่น เหมือนกับงู
พิษที่จะเขามากัดเขาและเหมือนพวกโจรที่สองสุมกันอยูจะปลนเขา หรือเหมือนกับยักษที่กินคน
ใครๆ เห็นเขาก็กลัวกันทั้งนั้น ฉันใด ผูมีวาจาหยาบก็ฉันนั้น คนที่มีวาจาหยาบพอตายไปเพียงวาระ
จิตที่สอง หลังจากจุติก็เขาถึงอบาย มีนรกเปนตน ซึ่งเปนที่ทรมาน เต็มไปดวยความทุกข คนผูโกรธ
แมในปจจุบันนี้เอง ถึงจะแตงตัวดวยเครื่องประดับประดาที่สวยงาม ก็ดูไมสวยงาม นาเกลียด นา
กลั ว คนขี้ โ กรธ แม จะมี ดวงหนา ที่ สวยสมบู ร ณเ หมื อ นพระจั น ทร ใ นวั น เพ็ญ แต ก็ ย น เหี่ ยวแห ง
เหมือนกับดอกบัวที่ถูกลนไฟ หรือเหมือนกระจกที่มีฝา หนาของคนขี้โกรธก็ผิดรูปผิดรางไปจาก
ปรกติเดิมไมนาดู เพราะวาสัตวทั้งหลายอาศัยความโกรธแลว ยอมฆาตัวเองดวยศัสตราก็มี กินยา
พิษ ผูกคอตาย กระโดดลงเหวเสียก็มี และผูที่ตายเพราะความโกรธอยางนี้ ยอมเกิดในอบาย มีนรก
เปนตน แมในปจจุบันก็ยอมไดรับขอครหาติเตียนโดยชาติวาเปนผูเบียดเบียนผูอื่น เวลาตายไปก็ยัง
ตกนรกอีก แมเมื่อพนจากนรกมาเกิดเปนมนุษย ก็จะเปนผูที่มีโรคมาก ตั้งแตเกิดมาทีเดียว เชนโรค
ตา โรคหู เปนตนก็จะเกิดขึ้นกลุมรุมเบียดเบียนบุคคลนั้น บุคคลนั้นจะไมหายจากโรค จะทนทุกข
ทรมานตลอดไปจนตาย ดูกอน กุมาร เธอจงเปนผูมีจิตประกอบดวยเมตตา - กรุณา ออนโยนใน
สัตวอื่นเถิดอยาเปนคนขี้โกรธผลุนผลันเลย เพราะวาผูที่มีจิตเมตตากรุณาเชนนี้จะพนภัย มีภัยใน
นรกเปนตน ดวยอํานาจพระพุทธโอวาทที่ทรงแสดงโดยยอนี้ กุมารนั้นเมื่อฟงพระโอวาทอยูก็ละทิฏฐิ
มานะ และเปนคนเรียบรอย ไมมีพิษสง มีจิตเมตตาออนโยนบังเกิดขึ้น ดวยพระพุทธโอวาทเพียง
ครั้งเดียวเทานั้น เมื่อกลับไปแลว ถึงผูอื่นจะดา หรือทุบตีก็ไมโกรธ ทําตนเหมือนกับงูที่ถูกถอนเขี้ยว
เสียแลว หรือเหมือนกับปูกามหัก และเหมือนกับโคเขาหักฉะนั้น ความเรื่องนี้ ภิกษุทั้งหลายทราบ
กันแลวจึงสนทนากันวา ลิจฉวีกุมารนี้ พอแมญาติมิตร ครูบาอาจารย สั่งสอนกันมานาน ก็อบรมให
ดีไมได แตพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคทรงฝกกุมารใหละพยศรายได เหมือนกับพระองคทรง
กระทําชางที่ตกมันใหหยุดนิ่งได และสมกับที่พระองคตรัสวา หมอชางก็ฝกชางได คนฝกมาก็ยอม
ฝกมาได พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงฝกคนไดดีกวานั้น ดังนี้ผูที่ชื่อวาฝกคนไดดีเทาพระผูมี
พระภาคเจาไมมีเลย ถึงเรื่องที่ภิกษุเหลานั้นสนทนากัน เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว
จึงตรัสวา กุมารนี้ เราสอนเพียงชาติเดียวหามิได แมในชาติกอนเราก็เคยฝกใหเปนคนดี ดวยโอวาท
เพียงครั้งเดียวมาแลว แลวจึงทรงนําอดีตนิทานมาเลาใหภิกษุทั้งหลายฟงโดยความวา
“ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ไดเสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิด
ในสกุลพราหมณ เมื่อเจริญวัยแลว ก็ไดไปเรียนไตรเพทและศิลปะในเมืองตักสิลา เมื่อเรียนสําเร็จ
แลว ได ค รองฆราวาสอยูเ พีย งเวลาเล็กนอ ย บิด ามารดาก็ล ว งลั บ ไป จึ ง ไดอ อกบวชเป นฤษี ได
อภิญญา ๕ และเสมาบัติ ไดอาศัยอยูในปาหิมพานตเมื่ออยูในปาหิมพานตนานเขา ก็ไปสูชนบท
เพื่อตองการอาหารที่มีรสเค็มรสเปรี้ยว เมื่อไปถึงเมืองพาราณสี ก็เขาอาศัยอยูในราชอุทยานพอ

๒๐
วันรุงขึ้นนุงหมเรียบรอย มีอากัปกิริยาสมบูรณอยางแบบดาบสเขาไปภิกษาจารในพระนคร เดินผาน
ไปทางสนามหลวง
พระเจาพาราณสี ประทับยืนอยูที่สีหบัญชร ทอดพระเนตรเห็นพระดาบสนั้นแลว ก็ทรงเลื่อม
ในอิ ริ ย าบถของพระดาบสนั้ น จึ ง ทรงพระดํ า ริ ว า พระดาบสนี้ สํ า รวมอิ น ทรี ย มี ใ จสงบ เดิ น
ทอดสายตาเพียงชั่วแอก กาวเทาเดินมานาเกรงขามเหมือนกับราชสีห ถาสันติธรรมคือธรรมที่เปน
เครื่องสงบสักอยางหนึ่งจะพึงมีอยูไซร ก็จะพึงมีในพระดาบสนี้เอง แลวก็ทรงเหลียวมาทางอํามาตย
ผูหนึ่ง อํามาตยผูนั้นจึงกราบทูลถามวา จะใหทําอะไรพระเจาขา จึงรับสั่งวา เธอจงไปนําพระดาบส
องคนั้นมา อํามาตยนั้นเมื่อไดรับรับสั่งแลว จึงเขาไปหาพระโพธิสัตว ไหวแลวจึงเขาไปรับภาชนะ
ภิกษาจากมือ ของทา น เมื่ อ พระโพธิสัต วถามวา ทํา ไม เขาจึ ง บอกวา พระราชารั บ สั่ง ใหนิ มนต
พระคุณเจาไป พระโพธิสัตวจึงวา เรามิไดคุนเคยกับราชสกุล เราอยูปาหิมพานต อํามาตยนั้นจึงรีบ
ไปกราบทูลพระราชาใหทรงทราบ พระราชาจึงรับสั่งวา พระดาบสที่จะคุนเคยในราชสกุลของเรา
องคกอนๆ ก็ไมมี ทานจงไปนําพระดาบสนั้นมาเถิด อํามาตยไปแลว ออนวอนพระดาบสใหเขาไปสู
พระราชวั ง แล ว พระราชาทรงนมัส การพระโพธิสั ตวแ ลว เชื้อ เชิญ ใหนั่ ง บนบัลลั ง กท องภายใต
เศวตฉัตรที่ยกไวแลวดวยดี ทรงอังคาสพระโพธิสัตวดวยโภชนะที่มีรสอันเลิศตางๆ ที่พวกหองเครื่อง
จัด ไว เ พื่ อ พระองค เ อง เมื่ อ พระดาบสฉั น เสร็ จ แล ว จึ ง รั บ สั่ ง ถามว า พระคุ ณ เจ า อยู ที่ ไ หน พระ
โพธิสัตวจึงถวายพระพรวา อยูปาหิมพานต พระราชาจึงดํารัสถามวา บัดนี้พระคุณเจาจะไปไหน
พระโพธิ สั ต ว จึ ง ถวายพระพรว า อาตมภาพ จะเลื อ กหาเสนาสนะอั น ควรแก ก ารอยู ใ นฤดู ฝ น
พระราชาจึงรับสั่งวา ถากระนั้นพระคุณเจาจงอยูในราชอุทยานเถิด เมื่อทรงรับปฏิญญาณของพระ
ดาบสแลว พระองคก็เสวยพระกระยาหาร เมื่อเสร็จแลว ทรงนําพระโพธิสัตวไปสูพระราชอุทยาน
รับสั่งใหสรางบรรณศาลา ทําใหเปนที่พักทั้งกลางวันและกลางคือเสร็จแลวไดถวายบริขารสําหรับ
บรรพชิตแลว ทรงมอบหมายหนาที่ใหผูเฝาราชอุทยาน คอยดูแลรักษาพระดาบส แลวจึงเสด็จเขาสู
พระนครพระโพธิสัตวก็ไดอาศัยอยูในพระราชอุทยานนั้น พระราชาก็ไดเสด็จไปหาพระโพธิสัตวทุก
วัน วันละ ๒ ครั้ง ๓ ครั้งเสมอมา
พระราชาพระองคนั้น มีพระราชโอรสอยูองคหนึ่ง เปนผูดุรายหยาบชา ซึ่งพระบิดาไมสามารถ
จะทรงฝกสอนอบรมใหดีได แมบรรดาพระประยูรญาติอื่นๆ ก็ไมสามารถจะทรงฝกสอนอบรมใหดี
ได แมบรรดาพระประยูรญาติอื่นๆ ก็ไมสามารถเชนกัน จนพวกอํามาตยราชบริพาร พราหมณ และ
คฤหบดีทั้งหลาย รวมพวกกันแคนเคืองพระกุมารนั้น และกลาวแกพระกุมารนั้นวา พระองคอยาได
ทําอยางนี้เลยแตพระกุมารก็ไมเชื่อฟงถอยคําของใครๆ คงประพฤติตนเปนผูดุรายหยาบชาทารุณ
อยูกับใครตอใครเชนเดิม จนพระราชาทรงพระดําริวา คนอื่นนอกจากพระผูเปนเจาของเรา ซึ่งทาน
เปนพระดาบสผูมีศีล ไมมีใครจะสอนลูกของเราได จึงไดทรงนําพระกุมารนั้นไปมอบใหพระดาบส
พรอมดวยพระดํารัสวา ขาแตพระคุณเจา พระกุมารนี้เปนเด็กดุรายหยาบชา ไมยอมฟงเสียงใครๆ
เลย ขอใหพระผูเปนเจาชวยหาอุบายฝกฝนสั่งสอนใหเปนคนดีดวยเถิด พระดาบสรับพระกุมารนั้น
ไปแลวจึงนําเดินเที่ยวไปในพระราชอุทยานนั้น

๒๑
เมื่อพระดาบสนําพระราชกุมารเดินไปในสวนนั้น จึงมองไปเห็นตนสะเดาออนๆ ตนหนึ่งมีใบ
เดียว ทันใดนั้น ความคิดของพระดาบสก็เกิดขึ้น เห็นอุบายที่จะฝกสอนพระกุมาร ซึ่งยังทรงพระ
เยาวไมทรงรูจักตนสะเดานั้น จึงออกอุบายวา พระกุมาร จงเก็บใบไมออนๆ ตนเล็ก ซึ่งแตกเปนหนอ
มีใบเดียวนั้นเสวยดูเถิด พระกุมารไมทรงรูจักวารสใบไมนั้นเปนอยางไร จึงเก็บใบสะเดาออนๆ นั้น
เคี้ยวดู แตพอรูสึกวาเปนใบไมมีรสขมเทานั้น ก็พิโรธดาวาสาปแชงตนไมนั้นเสียอยางหยาบคาย
ตางๆ พรอมกับทรงถอนหนอสะเดานั้นขยี้ทิ้งไปพรอมกับทรงสําทับไปวา อายตนไมอุบาทวนี้ ตน
เล็กนิดเดียวสูงแคคืบยังขมถึงปานนี้ ถาโตขึ้นจะขมสักแคไหน และจะทําใหคนอื่นพลอยถูกรสขม
ของเจาตองเดือดรอนลมตายไปดวย ฉะนั้น เจาตนไมขมนี้เจาอยาเปนอยูเลย เมื่อพระดาบสไดเห็น
อาการกิริยาของพระกุมารเชนนั้น จึงถือโอกาสกลาวสั่งสอนวา พระองคถอนแลวขยี้ตนสะเดานี้ดวย
คิดวา ตนไมนี้ในเวลายังเด็กอยูยังขมถึงปานนี้แลว ตอไปตนโตขึ้นจะขมสักเพียงไหน ความเจริญ
หรือความดีของตนไมนี้ จะมีมาแตไหนนั้น พระองคทรงทําแกตนไมนั้น ฉันใด พวกประชาชนก็จะทํา
แกพระองคฉันนั้น โดยที่พวกเขาคิดเห็นกันวา พระกุมารนี้เมื่อยังเล็กๆ อยูก็ดุรายหยาบชาทารุณถึง
ปานนี้ ตอไปเมื่อโตขึ้นไดครองราชยสมบัติจะเปนอยางไร คงจะเปนพระราชาที่ดุรายทารุณ ความ
เจริญของบานเมืองและประชาราษฏรจะมีไดอยางไร แลวพวกเขาก็จะกําจัดพระองคเสีย ไมให
ครองราชยสมบัติอันเปนของสกุลวงศของพระองค เหมือนกับพระองคถอนตนสะเดานี้ เพราะฉะนั้น
จงละความประพฤติที่เปนเครื่องขมขื่นในใจของประชาชน เหมือนกับความขมของใบสะเดาเพียง
ใบเดียวนั้นเสียเถิด และตอแตนี้ไปจงทรงมีความอดทนตออารมณยั่วเยาตางๆ และจงมีเมตตา
กรุณา ในสัตวอื่นผูอื่นเถิด เพียงโอวาทที่ประกอบไปดวยอุปมาครั้งเดียวเทานั้น พระกุมารก็ละมานะ
หมดพยศราย ทรงประกอบไปดวยขันติ เมตตา และกรุณา ตั้งตนอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว เมื่อ
พระบิดาสวรรคตแลว ก็ไดครองราชยสมบัติ ทรงปกครองบานเมืองโดยธรรม และบําเพ็ญบุญ มีทาน
เปนตนจนตลอดพระชนมายุ"๙

รวมถึงในพุทธประวัติเรื่องที่พระพุทธองคทรงสั่งสอน องคุลิมาล ใหกลับตัวกลับใจ
ตั้งอยูเปนผูไมประมาท บําเพ็ญเพียร จนบรรลุแหงพรหมจรรยเปนพระอรหันต แสดงใหเห็นไดวา
เมื่อในอดีตกาลนั้นพระพุทธองคทรงฝก อบรม สั่งสอน ผูที่เปนอันธพาล และเกเร นั้นดวยการใช
ลักษณะธรรมชาติรอบตัวมาอบรมสั่งสอน และชี้ใหเห็นถึงสภาวะความเปนจริงอยางเปนเหตุเปน
ผล ฉะนั้นจึงเชื่อวาเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ นั้นก็สามารถฝกอบรม บําบัด และฟนฟูสภาพ
จิตใจใหกลับตนเปนคนดีไดเชนกัน ดวยหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค แตคงไมไดทั้งหมด
ทุกคนทุกครั้งไปเพราะเด็กและเยาวชนนั้นมีความสามารถในการรับรูและเขาใจที่แตกตางกัน ดังที่
พระพุทธองคไดทรงเปรียบมนุษยกับดอกบัว ๔ ลักษณะคือ
๙

พระธรรมยาลังกร, พุทธวิธีทรงฝกเวไนยชน ตอน ๑, ๘ – ๑๔.

๒๒
๑ อุคฆติตัญุ คือพวกฉลาดมาก เหมือนบัวที่พนน้ําแลว เพียงไดฟงหัวขอธรรมที่
ยกขึ้น ก็จะเขาใจไดโดยงาย
๒ วิปจิตัญู คือพวกฉลาดพอควร เหมือนดอกบัวที่อยูเสมอน้ํา เพียงฟง
คําอธิบายก็เขาใจได
๓ เยยะ คือพวกฉลาดปานกลาง หรือเวไนยสัตวเหมือนดอกบัวที่อยูใตน้ํา มี
โอกาสที่จะโผลขึ้นมาในวันตอๆไป เมื่อไดรับการอบรมบมสติปญญาพอควรก็จะเขาใจธรรมได
๔ ปทปรมะ คือผูที่โงเขลา เหมือนบัวที่อยูในโคลนตมยากที่จะสอนใหเขาใจได ไม
มีโอกาสโผลเหนือน้ํา๑๐
ในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นั้นก็มีหลายระดับหลายจําพวกเชนกัน คือเด็กที่
ไมตองสอนก็กลับตัวกลับใจได เด็กที่สามารถสอนพระธรรมคําสอน อบรม บําบัดและฟนฟูสภาพ
จิตใจไดและกลุมที่ไมสามารถสอน อบรม บําบัด และฟนฟูสภาพจิตใจได เด็กและเยาวชนเหลานั้น
จึงไมสามารถรับรองไดวาการอบรม บําบัด และฟนฟูสภาพจิตใจดวยหลักพระธรรมคําสอนแลว
เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจจะตั้งอยูเปนผูไมประมาทหรือเปนคนดีของสังคมไดทุกคน ดังนั้น
โครงการวัดพินิจธรรมสถานจึงมุงหวังในกลุมเด็กที่มีความประพฤติที่ดีที่สามารถจะอบรม บําบัด
ฟนฟูสภาพจิตใจได
วัดพินิจธรรมสถาน เปนวัดที่นอกจากจะเปนศูนยกลางของชุมชนและเปนสถานที่ประกอบ
ศาสนพิธีแลว ยังเปนสถานที่เพื่อใชอบรมและฟนฟูสภาพจิตใจเด็กและเยาวชน โดยจะรับเด็กและ
เยาวชนจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง เขามาอบรมเปนกลุมๆ ภายในบริเวณ
วัด ดวยการปฏิบัติธรรม โดยใหเขากับพฤติกรรม อุปนิสัย และความตองการของเด็กและเยาวชน
ดวยการใชหลักพระธรรมคําสอนและหลักจิตวิทยาพุทธศาสนา แบบผสมผสานเพื่อกระตุนการ
ควบคุมพฤติกรรมและอารมณของตนเองสําหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ รวมถึงชุมชน
และพุทธศาสนิกชนผูสนใจในพระธรรมคําสอน ของพระพุทธองค
ในการอบรม บําบัดและฟนฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนดวยหลักพระธรรม คําสั่ง
สอนของพระพุทธองค จําเปนตองทําความเขาใจ พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ในดานจิตวิทยา
เบื้องตนกอน เพื่อทําความเขาใจความตองการเบื้องตน และพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กและ
เยาวชน รวมถึงสาเหตุที่อาจทําใหเด็กและเยาวชน แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และการอบรม
๑๐

๙.

พุทธทาสภิกขุ, แกนพุทธศาสน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแพรพิทยา, ๒๕๒๔),

๒๓
บําบัดฟนฟูสภาพจิตใจตองอาศัยหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
ใหเหมาะสมกับสภาวะทางจิตใจและรางกายดวย
เด็กและเยาวชน
ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางไดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็ก
และเยาวชนกลางเมื่ อ พ.ศ.๒๔๙๔ มีความมุงหมายเพื่อสวัสดิ์ภาพของเด็กและเยาวชน โดย
กําหนดวา
เด็ก หมายความวา บุคคลที่มีอายุเกินกวา ๗ ปบริบูรณ แตยังไมเกินกวา ๑๔ ป
บริบูรณ
เยาวชน หมายความวา บุคคลที่มีอายุเกินกวา ๑๔ ปบริบูรณแตยังไมถึง ๑๘ ป
บริบูรณ แตไมใหหมายความถึงบุคคลผูบรรลุนิติภาวะแลวดวยการสมรส
ในทางการกฎหมายถือเอาผูที่มีอายุ ๑๘ ปบริบูรณ เปนผูที่มีความรับผิดชอบใน
การกระทําสิ่งใดดวยตนเอง หรืออีกนัยหนึ่งในทางความคิดเห็นของนักกฎหมายนั้น ไดกําหนดเอา
อายุครบ ๑๘ ปวาเปนผูมีสภาวะแลว ผูที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ป ถาไปกระทําความผิดก็จะถูกลงนําตัว
ขึ้นศาลเด็ก แทนที่จะเปนศาลของผูใหญตามปกติธรรมดา๑๑
พฤติกรรม
ความหมายของคําวา พฤติกรรม นักจิตวิทยาใหความหมายของคําวา “พฤติกรรม” ไว
กวางขวางมาก อยางไรก็ตามเราพอ สรุปไดวา พฤติกรรมหมายถึง กิจกรรมที่มนุษยแสดงออก
ทั้งหมด อาจจะมองเห็นไดงาย เชนการเดิน การพูด การเขียน และสิ่งที่มองเห็นไดยากหรือมองไม
เห็นเชน การฟง การจํา และการคิดหาเหตุผล
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ทุ ก วั ย พบว า พฤติ ก รรมทุ ก ชนิ ด ที่ แ สดงออกมี
จุดหมายปลายทาง ที่ผูแสดงออกตองการไปใหถึง และมีหลักในการศึกษาพฤติกรรม ดังนี้
๑. พฤติกรรมทุกชนิดจะตองมีสาเหตุ
๒. พฤติกรรมที่เหมือนกัน อาจจะมาจากสาเหตุที่แตกตางกัน
๑๑

คมกริซ วัฒนเสถียร, ศาลคดีเด็กและเยาวชน (กรุงเทพฯ :
๒๕๐๗), ๑ - ๒.

การพิมพพระนคร,

๒๔
๓. พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ไมจําเปนจะตองเกิดมาจากสาเหตุแตเพียงอยาง
เดียว แตอาจจะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลายอยางก็ได๑๒
พฤติกรรมของเด็กยอมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับความเจริญเติบโต ความ
เปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ ตลอดถึงความปรารถนาของหัวใจ นอกจากนั้นขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรมก็เปนสวนที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมขึ้นแกเด็ก และสิ่งประกอบที่สําคัญและ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กคือ ตัวบุคคล เชนพอ แม ครู เพื่อน และประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของ
ที่เด็กไดติดตอสัมพันธดวย แมแตตัวของเด็กเองก็ยังเปนเหตุ เชนเมื่อเด็กรูสึกเกิดปมดอย รูสึกขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึกนอยเนื้อต่ําใจ เห็นตัวเองไมมีคุณคา ก็จะทําใหพฤติกรรมของเด็ก
เปลี่ยนแปลงไป สาเหตุของพฤติกรรมมีมากมายหลายอยาง แตสิ่งที่อยูเบื้องหลังการแสดงออก
ของมนุษยสวนใหญนั้น ไดแกแรงขับภายในตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีแรงเราจากภายนอกมา
กระตุนอวัยวะสัมผัส เราจึงอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา พฤติกรรมทั้งหมดของมนุษยเกิดจากการเรา
ยกตัวอยางใหเห็นชัดขึ้นก็ไดแกขณะที่เรามีชีวิตอยู รางกายมีความตองการหลายอยาง
สําหรับการดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ํา อากาศ และอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่รางกายเกิดความรูสึกหิว
ความหิวเปนสิ่งเรา ทําใหรางกายเกิดแรงขับขึ้นภายใน ผลักดันใหเราไปแสวงหาอาหารเพื่อนํามา
สนองรางกายนั้นคือ การกระทําตางๆ เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการนั้น เรียก พฤติกรรม ดังนั้นอาจกลาว
ไดวา ตนตอสําคัญของพฤติกรรม ก็คือแรงขับ ซึ่งเกิดจากความตองการของรางกายอีกขั้นหนึ่ง
ความตองการของมนุษยมีมากมาย พูดกันไดไมมีวันสิ้นสุด แตนักจิตวิทยาไดสรุปสาเหตุของ
พฤติกรรมของเด็กวา เนื่องมาจากความตองการ ๒ ประเภท ไดแก
๑. ความตองการทางกาย หรือความตองการทางสรีระความตองการประเภทนี้
เปนสิ่งจําเปนของการมีชีวิตอยู เชนความตองการอาหารเพื่อบรรเทาความหิว ความกระหาย ความ
ตองการอากาศสําหรับหายใจ ความตองการออกกําลังกาย ความตองการขับถายของเสีย เปนตน
สิ่งตางๆ ที่รางกายของเด็กตองการนี้ หากวาไมขาดตกบกพรอง เด็กก็จะเกิด
ความสุขและความพอใจ แตถาหากเกิดขาดขึ้นมาในขณะใดก็เปนเหตุใหเด็กตองดิ้นรน ตัดสินใจ
ทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหไดสิ่งที่ขาดมา จะเปนแรงผลักดันใหเด็กกลากระทําพฤติกรรมที่มี
จุดหมายปลายทาง และมีสาเหตุที่เนื่องมาจากความตองการทางรางกาย
๒. ความตอ งการทางสัง คม ถา หากพฤติ กรรมของเด็ ก มีสาเหตุ ม าจากความ
ตองการแตเพียงอยางเดียว การเขาใจพฤติกรรมของเด็กก็คงจะงาย แตเนื่องจากมนุษยเราเปน

๑๒

สุชา จันทนเอม, จิตวิทยาวัยรุน (นครหลวง : แพรพิทยา, ๒๕๑๕), ๑๗๔ - ๑๘๕.

๒๕
สัตวสังคม เด็กจึงมีความตองการทางสังคมเกิดขึ้น เชน ตองการความสําเร็จ ตองการความรัก
ตองการใหคนอื่นยกยองและยอมรับนับถือ ตองการเปนอิสระและอื่นๆ
ความตองการทางสังคมแตละอยาง อาจทําใหเกิดพฤติกรรมนานาชนิด เชน
เด็กที่ตองการความสําเร็จจะพยายามทุกอยางที่จะไปใหถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว โดยยอม
อดทน หรือโดยทุจริตก็ไดเช นกัน ลั กษณะพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมา โดยทั่วไปถาเปน
พฤติ ก รรมที่ ป กติ ก็ ไ ม มี อ ะไรที่ จ ะวิ ต ก แต ที่ ต อ งเอาใจใส ใ ห ม ากหมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผิ ด ปกติ
ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมาใหเห็นไดชัดมีดังนี้ คือ
๒.๑ ขาดเสถียรภาพในทางอารมณ ทําอะไรเกินขอบเขตเพราะเด็กขาด
ความยับยั้งความคิด รูเทาไมถึงการณ หรือมีอารมณวูวามซึ่งเปนเครื่องหมายของการไมบรรลุวุฒิ
ภาวะในทางอารมณ
๒.๒ ทําอะไรเปนเด็กมีความอวดดี
๒.๓ จะสนใจในปญหาเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา
๒.๔ ทําอะไรอยากไดหนา อยากทําเดน มีความโออวด การทําอะไรอยาก
เดน หรืออยากไดหนานี้ เปนความตองการของทางจิตใจ
๒.๕ ชอบแสดงออกมาเหมือนผูใหญ เขาจะเลียนแบบการกระทําของผูใหญ
๒.๖ ยืนยันและอางสิทธิ์บางสิ่งบางอยาง เวลาผูใหญหามปรามหรือดุดา
เด็กมักจะอางสิทธิ์ตางๆ นานา เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือกระทําตามใจตนเอง
๒.๗ มีความสนใจในรางกายเปนพิเศษ เชน สนใจในความองอาจ ความ
สวยงามของรางกาย เปนตน
๒.๘ เด็กหญิงเจริญกอนเด็กชาย ดังนั้นเด็กหญิงจึงมีความสนใจเพศตรง
ขามกอน
ธรรมชาติและพฤติกรรมของวัยรุนที่เห็นเดนชัด มีดังนี้
๑. เด็กวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในรางกายมาก เปนผลให
อารมณของเด็กเปลี่ยนแปลงดวย
๒. เด็กวัยรุนตองการบานที่มีความรัก ความอบอุน ตองการบิดามารดาที่อบรม
เขาดวยความเขาใจ
๓. เด็ ก วั ย รุ น มี ค วามต อ งการอิ ส รภาพมาก ไม ช อบที่ จ ะให บิ ด ามารดามายุ ง
เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของเขา ไมบังคับเขมงวดจนเกินไป

๒๖
๔. เด็กวัยรุนรักความยุติธรรมอยางรุนแรง ถารูสึกวาตนไมไดรับความยุติธรรมจะ
แสดงปฏิกิริยาโตตอบทันที
๕. เด็กวัยรุนตองการจะมีอาชีพที่เปนหลักฐาน ผูใหญจึงควรชี้แนวทางใหเด็กได
ประกอบอาชีพตามถนัด
๖ เด็กวัยรุนมีความรักและตองการเพื่อนมาก มักจะเจ็บใจแทนเพื่อนและอยากมี
ทุกอยางเหมือนเพื่อน
๗. เด็กวัยรุนเริ่มมีความสนใจเพื่อนตางเพศ บิดามารดาไมควรกีดกัน เพราะจะทํา
ใหวัยรุนหาทางหลีกหนีผูใหญไปพบกันเอง
๘. เด็กวัยรุนชอบที่จะคบเพื่อนเปนกลุม และแสดงออกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
กลุมเปนตนวามีทาทาง คําพูดแปลกๆ การแตงกายที่คลายคลึงกัน
๙. เด็ ก วัย รุน มั ก คิดวา ตนเปน ผูใ หญแ ลว จึง มัก เลีย นแบบผูใ หญ แสดงความ
คิดเห็นตางๆ อยางรุนแรงและอาจผิดพลาดได
๑๐. เด็กวัยรุนไมชอบที่จะใหผูใหญปฏิบัติตอเขาอยางเด็กๆ
๑๑. เด็กวัยรุนไมตองการที่จะเปดเผยเรื่องราวของตนใหบิดามารดารูโดยสิ้นเชิง
และไมชอบใหบิดามารดาเปดจดหมายสวนตัวของตน
๑๒. เด็กวัยรุนไมชอบสภาพที่ผูใหญคิดวาตนเองถูกเสมอไป
๑๓. เด็กวัยรุนไมชอบใหบิดามารดาทะเลาะกัน
๑๔. เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญนําตนไปเปรียบเทียบกับผูอื่น
๑๕. เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญดุวา เมื่อเขาสอบไดคะแนนนอยกวาเพื่อนๆ
ความสนใจและอารมณของวัยรุน สามารถแยกความแตกตางของวัยรุนหนุมรุนสาว
ออกไดดังนี้
๑ ความสนใจในเรื่องสุขภาพ ไดแกเรื่องการกิน การนอน การพักผอนนอนหลับ
เสื้อผา ความสะอาด การปองกันโรคภัยไขเจ็บ
๒. ความสนใจในเรื่องเพศ การทํางานของตอมเพศในรางกายของเด็กวัยรุนทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
๓. ความสนใจในงานอาชีพ การศึกษาของนักจิตวิทยาพบวาสิ่งที่วัยรุนปรารถนา
อยางยิ่งคือ ความเปนหลักฐาน (Status) สืบเนื่องมาจากความตองการเปนไทยอิสระแกตัวเอง
๔. ความสนใจในกิจกรรมสนทนาการ เนื่องจากเด็กวัยรุนมีพลังงานมากจึงสนใจ
กีฬาเปนทีม หรือกิจกรรมที่ทําเปนกลุม สนใจเรียนรูการทํางานแปลกๆ และที่ยาก รวมทัง้ ตองการมี

๒๗
ความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวย ความสนใจในการคนควาและสรางจินตนาการ เด็กวัยนี้ควรมี
ความรูสึกนึกคิดในการสรางสรรคการประดิษฐคิดคนเริ่มจะมีขึ้น การคนควาในวิทยาศาสตร สนใจ
มากในการประดิษฐการเขียนภาพ การแตงบทประพันธ เปนตน
๕ ความสนใจการเรีย นรูใ นสิ่ง ที่ตนสนใจ พยายามคิด ค น ว า ทํา อย า งไรจึ ง จะ
ไดผลดี ทํางานใหมีประสิทธิภาพ ปญหายากๆ ได
๖. ความสนใจในเรื่องคุณสมบัติสวนตัว เด็กวัยรุนจะสนใจในลักษณะทั้งหลายที่
จะนําตนไปสูความสําเร็จในดานการงาน หรือการกระทําตางๆ ในดานการสังคมกับบุคคลอื่นๆ
คุณลักษณะที่จําเปนในการเขาสังคมและเปนที่ยอมรับของกลุมสังคมของตน
๗. ความสนใจในเรื่องปรัชญาชีวิต ในระยะที่ยางเขาสูวัยรุนนี้เด็กเริ่มคิดถึงหลัก
อุดมคติ หรือสุภาษิตประจําตัว เพื่อเปนเครื่องเตือนใจซึ่งแสดงใหเห็นวาเขาเริ่มสนใจในปรัชญา
ชีวิตดวย ซึ่งโดยปกติจะเกิดควบคู๑๓
พัฒนาการและความตองการของวัยรุน
วัยรุนเปนวัยที่มีความสําคัญ เปนชวงของชีวิตระหวางความเปนเด็กและความเปน
ผูใหญ ฟรอยด ไดอธิบายวา วัยรุน “คือระยะของการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งอธิบายวาจะเปนการเริ่มตน
ของการเขาสูวัยหนุมสาว วัยรุนเปนวัยที่ยังมี Id (สัญชาติญาณเดิม) ที่กําลังแข็งแรงซึ่งกําลังตอสู
กับ Ego (ความรูตัวตนตามเหตุผล) ที่ยังออนแออยู ลักษณะของวัยรุน คือการเอาตัวเองเปน
ศูนยกลางของจักรวาล และเปนศูนยกลางของความสนใจของคนอื่นทั้งหมด เด็กวัยรุนจะสราง
ความรูสึกที่อยากเปนที่รัก เปนที่สนใจ ในขณะเดียวกันก็อาจจะอุทิศตัวเองเพื่อสังคมอยางมาก
เด็กวัยนี้จะเห็นแกตัวมากวัตถุนิยม แตขณะเดียวกันก็จะมีอุดมการณ เปนคนมีคุณธรรมสูงมาก
ขณะที่วันรุงขึ้นลักษณะตางๆ นี้จะเปลี่ยนไป เชน กลายเปนคนหยาบชา ไมมีสัมมาคาราวะ มอง
โลกในแงราย เปนตน
ลักษณะพัฒนาการในเด็กวัยรุน วัยเริ่มเขาสูวัยรุน (Puberty) รางกายมีการเจริญเติบโต
ทางเพศอยางสมบูรณทั้งในเด็กหญิงและชาย สําหรับเด็กหญิงสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญของ
รางกายเต็มที่คือ การมีประจําเดือนครั้งแรก สวนเด็กชายไมมีลักษณะบงชัดเชนเด็กหญิง แตจะ
สังเกตไดจากการหลั่งน้ําอสุจิในครั้งแรก การมีขนตามอวัยวะเพศ น้ําเสียงที่พูดหาวขึ้น มีลักษณะที่
เรียกวาแตกพาน เด็กหญิงนอกจากมีประจําเดือนเปนครั้งแรกแลว สัดสวนตางๆ ของรางกายก็
๑๓

สุชา จันทนเอม, จิตวิทยาวัยรุน , ๑๗๔ - ๑๘๕.

๒๘
เปลี่ยนไปโดย เฉพาะดานอวัยวะเพศและการเจริญเติบโตของทรวงอก เนื่องจากตอมตางๆ ผลิตน้าํ
ฮอรโมนไปบํารุงมากขึ้น ในระยะเริ่มเขาสูวัยรุนนี้ เปนระยะที่เตือนใหเราเห็นวาระยะของวัยรุนได
ใกลเขามาแลว
วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรางกาย จิตใจ
และความนึกคิด มีลักษณะคอยเปนคอยไป ในดานรางกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากและสิ้นสุด
ลงเมื่อถึงวุฒิภาวะของวัยรุน ในดานจิตใจนั้นสวนใหญเปนผลพลอยไดมาจากความเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย แมวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรางกายจะเปนสิ่งปกติของเด็กทุกคนเมื่อยางเขาสู
วัยรุนก็ตาม แตลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเด็กแตคนมักไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม
วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) ในระยะนี้การพัฒนาการของวัยรุนเริ่มเขา
สูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบ ซึ่งมักมีการพัฒนาทางดานจิตใจมากกวาทางรางกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทางดานเกี่ยวกับความนึกคิดและปรัชญาชีวิต เด็กวัยรุนตอนนี้ มักพยายามปรับปรุง
รางกายของตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมมากยิ่งขึ้น โดยพยายามหัดตัดสินใจแกปญหาตางๆ
ดวยตัวเอง กอใหเกิดความมั่นคงดวยตนเอง แตก็ตองขึ้นกับสภาพครอบครัวดวยคือ ในบุคคลที่อยู
ในครอบครั ว ใหญ ๆ มี ฐานะมั่ น คงและพอแม ไมเ ขม งวดจนเกิน ไป จะมี ค วามมั่นใจและมั่ น คง
มากกวาคนที่อยูในครอบครัวเล็กๆ และไดรับความเขมงวดจากพอแม เมื่อประสบปญหาในระยะนี้
เด็กมักหลีกเลี่ยงการขอความชวยเหลือจากพอแม ครูบาอาจารย แตมักพยายามหาทางแกปญหา
ดวยตนเอง ซึ่งกอใหเกิดการปรับตัวที่ดีขึ้นและอยูรวมกับคนอื่นไดดวยความสบายใจ แตในทาง
ตรงกันขามถาแกปญหาไมได ก็จะทําใหอารมณไมดี ใจคอออนไหวงาย แตจะพยายามดับอารมณ
ดวยความสุขุมเยือกเย็นมากยิ่งขึ้น
ตามปกติวัยรุนตอนปลายมักมีความกระตือรือรนที่จะสรางความประทับใจ
ตางๆ เพื่อที่จะแสดงวาตนไมใชวัยรุนตอไป เชน ในเด็กหญิงก็จะเริ่มใชลิปสติกและสวมรองเทาสน
สูง สวนในเด็กชายมักจะฝนที่จะเปนเจาของรถยนตสักคัน ทั้งนี้เพื่อตองการสรางความประทับใจ
วาขณะนี้เขาโตเต็มที่แลวและยอมจะมีสิทธิเสรีภาพตางๆ เชนเดียวกับผูใหญ และจะพยายาม
ลอกเลียนแบบผูใหญ เชนสูบบุหรี่ หัดดื่มเหลา เปนตน
เด็ ก แต ล ะคน ย อ มมี พั ฒ นาการแตกต า งกั น ทั้ ง ในด า นขนาด รู ป ร า ง
ความสามารถในการเรียนรู แมวาเด็กจะมีอายุเทากันก็ตาม เมือเด็กยางเขาสูวัยรุน ตอมไรทอ ตางๆ
จะเริ่มผลิตฮอรโมนเพื่อกระตุนใหอวัยวะบางสวนของรางกายทํางานไดสมบูรณ ซึ่งมีผลตอการ
พัฒนาการดานอื่นๆ คือ

๒๙
๑. พัฒนาการทางกาย ความเจริญเติบโตทางดานรางกาย เปนพื้นฐานที่จะ
นําไปสูพัฒนาการในดานอื่นๆ ของวัยรุนเชน พัฒนาการทางดานอารมณและพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออก สําหรับพัฒนาการทางกายนี้มีสวนประกอบตางๆ ไดแก โครงกระดูก สวนสูง น้ําหนัก
ตลอดจนตอมไรทอตางๆ การเปลี่ยนแปลงทางกระดูก เมือเด็กอายุ ๑๓ - ๑๔ ป กระดูกจะแข็งแรง
ขึ้ น ทั้ ง ความแน น และความแข็ ง ของกระดู ก อวั ย วะต า งๆ เริ่ ม เคลื่ อ นไหวและใช ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สวนสูงและน้ําหนัก เด็กอายุ ๑๔ ปสวนใหญมีขนาดรูปรางขยายขึ้นเห็นไดชัด เปน
วัยที่มีความเติบโตทางสวนสูงเปนไปอยางรวดเร็วที่สุด ตอมไรทอมีหนาที่ผลิตฮอรโมนตางๆ ซึ่งจะ
ชวยในการพัฒนารางกายของเด็กตอมเหลานี้อยูตามสวนตางๆของรางกาย สภาพรางกาย เปน
ระยะที่การพัฒนาการทางรางกายเปนไปอยางรวดเร็ว มีน้ําหนักสวนสูงเพิ่มขึ้น สัดสวนตางๆ ของ
รางกายจะเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนผูใหญ อวัยวะเพศเติบโต มีระบบการทํางานไดอยางเติมที่
ซึ่งมีตอลักษณะประจําเพศ (Primary and Secondary sex Characteristics) ทําใหสังเกตไดวา
บุคคลใดเปนเพศชายหรือเพศหญิง ตอมไรทอที่ทําหนาที่ผลิตฮอรโมนตางๆ เปนเครื่องชวยให
สารเคมีภายในรางกายอยูในลักษณะสมดุล ตอมเหลานี้จะทํางานอยูในลักษณะซับซอน และ
ทํางานขึ้นแกกันและกันและ เชน ตอมเพศ อวัยวะเพศของชายเริ่มผลิตอสุจิ และอวัยวะเพศเริ่ม
ผลิตไข ตอมเพศยังผลิตฮอรโมนที่จะทําใหเกิดพัฒนาการของลักษณะที่แสดงเพศหญิงและชาย
เชน เด็กชายเริ่มมีหนวด เสียงแตกและอื่นๆ สวนเด็กหญิงจะเริ่มมีหนาอก สะโพกผาย เอวคอด มี
ประจําเดือน
๒. พัฒนาการทางอารมณ พัฒนาการทางอารมณมีผลมาจากปจจัยตางๆ
ดังตอไปนี้ คือ
๒.๑ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายจะตอเนื่องถึงพัฒนาการ
ทางอารมณ ที่มองเห็นชัด เชน ลักษณะทางเพศปรากฏเดนชัดขึ้น ทําใหเด็กมีความตองการใหมๆ
เริ่มสนใจเพศตรงขาม
๒.๒ พอแม โรงเรียน เพื่อน ก็มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางอารมณของ
เด็กวัยรุนเชนกัน พอแมสรางกฎเกณฑใหมๆ ทําใหเด็กเกิดความคับของใจ เกิดความขัดแยงกับ
ระเบียบวินัยขึ้น ฉะนั้นเวลาอยูในครอบครัว เด็กจะชอบเก็บตัวอยูตามลําพัง โรงเรียนและเพือ่ นเปน
สิ่งแวดลอมใหมที่ทําใหเด็กวัยรุนตองปรับตัวอยางมาก ทําใหพัฒนาการทางอารมณเต็มไปดวย
ความไมมั่นใจ
๒.๓ ฮอรโมน มีสวนทําใหเด็กเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศ ทําใหอารมณ
เด็กไมมั่นคง ขาดความมั่นใจในตัวเอง ทําอะไรไมถูก ความตองการที่สําคัญ คือ ตองการพึ่งตนเอง

๓๐
ตองการมีสวนรวมของหมูคณะ เด็กวัยรุนจึงมักรวมกันเปนกลุมหรือแกง เมื่อผูใหญกีดกันจึงมี
ความเครียดเกิดขึ้น ในวัยรุนยอมประสบความของคับของใจและขอขัดแยงในใจหลายๆดาน จึงทํา
ใหเด็กวัยรุนมีลักษณะความรูสึกทางอารมณหลายชนิดเกิดขึ้น ลักษณะที่สําคัญไดแก
๒.๓.๑ เปนคนเจาความคิด
๒.๓.๒ รูสึกวาตนเองมีปมดอย
๒.๓.๓ กระวนกระวายใจ
๒.๓.๔ เก็บตัว หนีสังคม ซึมเซา
๒.๓.๕ บุคลิกภาพเสื่อม เชน ไมยอมรับผิดชอบทั้งๆ ที่เตือนและ
ลงโทษ
๒.๓.๖ วิตกกังวลใจและกลัว
๒.๓.๗ รางกายผิดปกติไมสบายเพราะอารมณเสีย
๒.๓.๘ ฉุนเฉียวโมโหงาย รุนแรง ปงปง
๒.๓.๙ ติดเพอฝน สรางวิมานในอากาศ
แนวทางตอไปนี้จะชวยใหคนมีอารมณดีได คือ
๑. พยามหลีกเลี่ยงสถานการณที่เราอารมณใหเกิดความเศรา ตกใจและ
กลัว
๒. จงเรียนรูศึกษาถึงอารมณใหมาก เชน จากการอานหนังสือ จากตัวละคร
ที่แสดง หรือสังเกตจากชีวิตจริงวาอะไรดีไมดี
๓. พยายามขมใจใหสงบ ระงับยับยั้งอารมณใหเปนไปทีละเล็กทีละนอย
๔ ทํางานเปนกิจวัตรประจํา งานจะชวยใหเพลิดเพลินไมคิดมาก
๕. มีอารมณ รื่นเริงอยูเสมอ เห็นโลกนี้นาอยูสนุกสนาน
สภาพทางจิตใจ อารมณของเด็กวัยรุนจะรุนแรงกวาวัยเด็ก เมื่อเขาจะทําอะไร
มักจะตองไดดังใจ เด็กวัยรุนใจเร็วดวนได การตัดสินใจไมคอยมีการพินิจพิจารณาใหรอบครอบ
ความรูสึกนึกคิดในทางดานสรางสรรคประดิษฐคิดคนเริ่มจะมีขึ้น ความสงสัยในกฎเกณฑและ
ระเบียบแบบแผนของสังคมก็จะเกิดมีขึ้นดวย ลักษณะพิเศษยิ่งของเด็กวัยรุนคือ ความปรารถนามี
เพื่อนตางเพศ ดวยเหตุที่วาอวัยวะทางเพศเจริญเติบโต พรอมที่จะทํางานตามหนาที่ของมันไดฝาย
เด็กผูชายก็มีตัวสปอรม (Sperm) แลวฝายหญิงก็เริ่มมีไขที่สมบูรณ พรอมที่จะผสมกันเปนเด็กออน
ได
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจในลักษณะตางๆ ของวัยรุนพอสรุปไดดังนี้

๓๑
๑. มี ค วามต อ งการและความปรารถนาใหม ๆ เกิ ดขึ้ น และเป น ไปอย า ง
รุนแรง
๒. มีความรูสึกทางเพศเกิดขึ้น
๓. เกิดความกระวนกระวายใจในเรื่องความเติบโต
๔. สติปญญาและความคิดเจริญกาวหนากวางขวางออกไป
๕. เริ่มรูจักรับผิดชอบ และตองการเปนอิสระ
๖. อารมณเปลี่ยนแปลงไดงายและรุนแรง
๗. จินตนาการมีมากขึ้น
๘. ความเชื่อมั่นตางๆ เปนไปอยางรุนแรง
๙. ความสนใจในการสมาคมมีมากขึ้น
๑๐. ประสาทสวนตางๆ และความรูสึกดานสัมผัสตื่นตัวขึ้นมา
ลักษณะอารมณของวัยรุน อารมณที่เปนลักษณะเฉพาะที่พบบอยในวัยรุน คือ
๑. ความโกรธ ความโกรธเป นการแสดงออกทางอารมณอยางหนึ่ง การ
แสดงออกของความโกรธจะแตกตางกันไปตามวัย เพศ และลักษณะของบุคคล ความโกรธเกิดขึ้น
เมื่อคนเราเกิดความคับของใจ สาเหตุที่เด็กวัยรุนโกรธมีหลายอยาง เชน
๑.๑ ความตองการเสรีภาพ
๑.๒ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
๑.๓ ฐานะทางสังคม ไดรับการยกยอง
๑.๔ วัยรุนเปนวัยที่ตองการไดรับความเปนธรรม
๒ ความกลัว ความกลัวเปนการแสดงออกทางอารมณอยางหนึ่ง
เชนเดียวกับความโกรธ ความกลัวเกิดขึ้นมือบุคคลรูสึกวาตัวเองขาดความมั่นคงปลอดภัย สําหรับ
เด็กวัยรุน สาเหตุที่เด็กวัยรุนกลัวมักจะเนื่องมาจากสังคม
๓. ความรัก ความรักเปนปฏิกิริยาทางอารมณอยางหนึ่งที่แสดงตอบุคคล
หรือสิ่งของ สําหรับความรักของเด็กเมื่อยางเขาสูวัยรุนนั้น พอจะแยกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้
คือ
๓.๑ รักตัวเอง ดังที่กลาวมาแลววา เด็กวัยรุนจะสนใจเกี่ยวกับรูปราง
หนาตา และบุคลิกภาพของตัวเองเปนอยางมาก
๓.๒ รักเพื่อน กลุมเพื่อนมีอิทธิพลอยางมากตอเด็กวัยนี้ เด็กจะทุมเท
ความรักใหแกเพื่อนเพศเดียวกัน และเพศตรงขาม

๓๒
๓.๓ รักคนที่เปนวีรบุรุษในสายตาของเด็กเองเด็กจะเทิดทูนบูชาคน
เกง
๓. พัฒนาการทางสังคม โดยปกติเด็กวัยรุนไมชอบรวมกลุมกับสมาชิกใน
ครอบครัว เด็กวัยนี้เปนวัยที่กลุมมีอิทธิพลตอเขา เปนวัยรวมพวก เลียนแบบเด็กบางคนแยกตัว
หลบซอนไมเขาเพื่อนฝูง ความตองการที่จะทํางานรวมกันกับเพื่อนตางเพศ การรูจักเลือกคบเพื่อน
ที่ตัวเองถูกใจ มีความสนใจ และมีบุคลิกภาพคลายคลึงกับตัวเอง เมือเด็กเติบโตมาถึงขั้นนี้ แสดง
วาเด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น จึงทําหรือแสดงความคิดเห็นที่ไมเหมือนคนอื่นๆ เพราะเด็ก
ตองการจะเปนตัวของตัวเองมากขึ้นและอิทธิพลของหมูคณะก็จะเริ่มลดนอยลง
สรุปพฤติกรรมทางสังคมในวัยรุนลักษณะดังนี้
๓.๑ การสมาคมกับเพื่อนทั้งเพศเดียวและตางเพศ
๓.๒ การเที่ยวเตรเพื่อหาความรู ความบันเทิงใจ เด็กวัยนี้ชอบเที่ยวกัน
เปนหมูคณะ
๓.๓ การแตงกาย ตองเปนไปตามสมัยนิยม ตองการใหเหมือนเพื่อนๆ
เพื่อหวังการยอมรับจากกลุมเพื่อน
๓.๔ การแสวงหาเอกลักษณของการเปนคนเกง ยอมรับและนับถือคน
ในเจตคติของเขา
๔. พั ฒ นาการทางเชาว ป ญ ญา
เด็ ก วั ย รุ น จะมี ค วามกระตื อ รื อ ร น
ความสามารถเพิ่มขึ้นหลายอยาง สนใจผูอื่น สามารถใชความคิดของตนเองไดอยางมีเหตุผล
สามารถออกความคิดเห็นรวมกับผูอื่นได รูจักสังเกตความรูสึกที่คนอื่นมีตอตนไดมากขึ้น ตองการ
ทําตนใหประทับใจแกผูอื่น พยายามหาขอบกพรองเพื่อแกไข พัฒนาการทางปญญาของวัยรุน
พอจะแยกเปนขอๆ ไดดังนี้
๔.๑ มีความสามารถเพิ่มขึ้นหลายอยาง สนใจผูอื่นใชความคิดของ
ตัวเองอยางมีเหตุผล มองเห็นการณไกล
๔.๒ เริ่มรูจักการพึ่งตัวเองทั้งนี้เนื่องมาจากเด็กวัยรุนมีความตองการ
อิสรภาพ ตองการแสดงความคิด และวางโครงการการทํากิจกรรมดวยตัวเอง ไมตองการใหใคร
ปฏิบัติตอเขาแบบเด็กๆ ความตองการเปนตัวของตัวเองนี้เปนลักษณะพัฒนาการที่ดี
๔.๓ การรูจักปรับตัว เด็กวัยนี้รูจักใชความคิดของตัวเองอยางมีเหตุผล
สามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งดีไมดี ดังนั้น เด็กจึงสามารถปรับตัวไดดีเมืออยูตางถิ่น
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และชวยทํางานใหกับสาธารณะประโยชนตามโอกาส เด็กชอบทําและ

๓๓
เรียนรูจากวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and Error) การเรียนรูวิธีนี้เปนสิ่งที่สําคัญเพราะเด็กไดลง
มือทําเอง ไดพบปญหาและไดคิดหาวิธีแกไขปญหาเรื่อยไป จนกวาจะไดผลที่เขาพอใจ
๕. พัฒนาการทางเพศ เนื่องจากฮอรโมนทางเพศทํางานมากขึ้นในชวง
วัยรุน อิทธิพลของฮอรโมนทางเพศนี้ มีผลตอลักษณะทางกายวิภาคของรางกายทั่วๆ ไป และ
ลักษณะทางเพศทุติยภูมิ (Secondary Characteristic) และที่สําคัญยิ่งกวานั้น คือ ไปกระตุน
จิตใจใหเกิดแรงขับทางเพศ (Sexual Drive) ใหสูงขึ้น จึงจะเห็นไดวา ในวัยรุนนี้มีพลังงานมากทั้ง
พลังงานฝายกาย พลังงานทางจิต และพลังงานทางเพศ พลังงานทางเพศที่มีมากขึ้นมานั้น จะทํา
ให วั ย รุ น เริ่ม สนใจกั บกิ จ กรรมหรื อ ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กี่ ย วข อ วงกั บ พฤติ ก รรมทางเพศตนเองมากขึ้ น
ลักษณะพฤติกรรมทางเพศมี ๓ ประเภทคือ
๕.๑ พฤติกรรมทางเพศกับตัวเอง (Auto Sexuality) วัยรุนจะใชตัวเอง
เปนวัตถุที่เราความรูสึกทางเพศใหถึงจุดสุดยอดทางเพศได พฤติกรรมที่พบบอยๆ คือ การสําเร็จ
ความใคร ด ว ยตั ว เอง (Masturbation) ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมที่ ม าจากการที่ วั ย รุ น มี ค วามฝ น หรื อ
จินตนาการทางเพศสูง และตองการผอนคลายความรูสึกตึงเครียดเหลานั้น
๕.๒ พฤติกรรมทางเพศกับคนเพศเดียวกัน (Homosexuality) ในชวงที่
อาจพบไดบอยคือ ในชวงวัยรุนตอนตน เปนชวงที่วัยรุนเริ่มเปลี่ยนจากวัตถุที่เราความรูสึกทางเพศ
(Erotic Object) จากตัวเองไปหาบุคคลอื่น เพื่อนเพศเดียวกันจะเขามามีบทบาทสําคัญมาก โดย
ทฤษฎี Bisexuality ของ ซิกมันด ฟรอยด ที่วา “มนุษยทุกคนจะมีลักษณะซึ่งมีความผสมผสานกัน
ระหวางเพศของของตัวเองกับเพศตรงขาม”
๕.๓ พฤติกรรมทางเพศกับคนตางเพศกัน (Heterosexuality) วัยรุนจะ
เริ่มสนใจเพื่อนตางเพศมากในเมื่อเขาสูวัยรุนตอนกลางและตอนปลาย เนื่องจากมีความมั่นใจวา
เปนความถูกตองตามสังคมและจะเปนทางที่เขาจะแสดงความรูสึกไดอยางเปดเผย เปนการลด
ความคับของใจที่ตนเองเคยมีความรูสึกวาวัยรุนจะสนใจพฤติกรรมและกิจกรรมทางเพศมาก
อยากรูอยากเห็น อยากทดลอง พฤติกรรมที่พบไดบอยๆ ก็ไดแก การแอบอานหนังสือปกขาว แอบ
ดูภาพยนตรเกี่ยวกับเซ็กส หรือแอบไปเที่ยวโสเภณี หรือแมแตการพยายามทําตัวใหเดน หรือ
แตงตัวใหเดน เพื่อใหเพศตรงขามสนใจ พฤติกรรมเหลานี้เชื่อวามาจากแรงขับทางเพศ
ความตองการและความสนใจของวัยรุน ความตองการของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของวัยรุน มักจะขึ้นอยูกับคานิยม (Value) ที่แตละคนยึดถือ และสวนใหญก็มักจะยึดถือคานิยมใน
กลุมที่คนเขารวมดวย ในวัยรุนจะมีความตองการใหมๆ เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมจากวัยเด็กหลายอยาง
ซึ่งเปนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของรางกายและอารมณของเด็ก ความตองการที่สําคัญ คือ

๓๔
๑. ตองการความรัก เด็กวัยรุนตองการความรักจากบุคคลหลายฝาย เชน
จากพอแม ญาติพี่นอง จากครู จากเพื่อน ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและตางเพศ
๒. ความตองการอยากรูและทดลองเกี่ยวกับเรื่องเพศ เด็กวัยรุนจะมีความ
สนใจในเรืองเพศและเพื่อนตางเพศ เปนวัยที่ตองการความรูความเขาใจทางเพศอยางถูกตอง ถา
ถูกกีดกันจะแสดงออกทางออมโดยการปดบัง หรือโดยการหาความรูอยางไมถูกวิธี
๓. ความตองการอิสรภาพมากขึ้น สําหรับความตองการอิสรภาพนั้น จะ
รุนแรงมาก เด็กวัยรุนตองการเปนตัวของตัวเองตองการตัดสินใจ วางแผน วางโครงการของชีวิต
และอยากลงมือทําดวยตัวเอง
๔. ความตองการเปนที่ยอมรับในสังคมวัยนี้เปนวัยที่อยากใหสังคมยอมรับ
หรือชมเชย อยากมีชื่อเสียง อยากเดน อยากดัง อยากรับผิดชอบในกิจกรรมบางอยางเพื่อจะเปน
ประโยชนตอสังคม
๕. ตองการรวมกลุม สําหรับวัยนี้เพื่อนมีความสําคัญมาก เปนวัยที่อยากให
เพื่อนยอมรับ
๖. ตองการประสบการณใหมๆ ความตองการนี้อาจจะรุนแรงมากในวัยรุน
เชนตองการคบเพื่อนใหมๆ ตองการทดลองทําสิ่งตางๆ ตามเพื่อน
๗. ตองการมีอนาคต ตองการมีความสําเร็จ วัยรุนเปนวัยที่เริ่มสนใจอาชีพ
ตางๆ อยากรับผิดชอบ อยากพึ่งตนเอง
๘. ตองการแบบอยางที่ดีถึงแมวัยรุนจะชอบความเปนอิสระ แตก็ยังอยากได
คําแนะนําจากผูใหญที่ดี อยากเลียนแบบผูใหญ
ความตองการดังกลาว ทั้ง ๘ ขอนี้ จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูใหญที่จะตองเขาใจ
และยอมรับถึงลักษณะธรรมชาติของเด็กวัยรุนบาง ทั้งนี้เพื่อชวยใหเด็กวัยรุนไดพัฒนาความคิด
ความสามารถ และจะชวยลดปญหาชองวางระหวางวัยอีกดวย ความตองการของวัยรุนทางดาน
อารมณและสังคม มักจะแตกตางไปจากเด็กเล็กและผูใหญ ความตองการที่สําคัญๆ สามารถจัด
กลุมตามแรงขับไดดังตอไปนี้
๑. ความตองการทางเพศ เนื่องจากระยะนี้ตอมตางๆ ภายในรางกายของ
วัยรุนกําลังทํางานเต็มที่ โดยเฉพาะตอมเพศที่ผลิตฮอรโมนออกมาเพื่อควบคุมการถึงวุฒิภาวะทาง
เพศทําใหวัยรุนพยายามหาทางออกเพื่อผอนคลายอารมณไมทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นจึงควรที่จะ
อบรมเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงขามใหวัยรุนเขาใจพอควร เพราะการปกปดอาจทําใหเด็กที่มีความ
อยากรูอยากเห็น พยายามทดลองหาความจริงดวยตนเอง ซึ่งอาจทําใหเกิดผลเสียได

๓๕
๒. ความตองการไดรับอิสระ เมื่อเด็กยางเขาสูวัยรุนแลว เด็กจะพยายาม
แสวงหาความจริงและพยายามยืนหยัดอยูดวยลําแขงของตนเอง พอแมจึงควรรูจักผอนปรนปลอย
ใหลูกเปนตัวของตัวเองบาง ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้น การพยายามที่จะทําให
เด็กทําตามความตองการของเราเองจะทําใหเด็กเปนคนที่ไมกลาแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
ไมกลาที่จะตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดวย ซึ่งเราจะเห็นไดจากเด็กบางคนที่มีอายุพอที่จะรับผิดชอบ
เรืองบางอยางไดดวยตนเองก็ยังทําไมไดตองใหคนอื่นทําให
๓. ความตองการที่จะหาเลี้ยงตนเอง เด็กหนุมสาวเริ่มมีความคิดที่จะหา
เลี้ยงตนเองแทนที่จะตองอาศัยพอแม ทั้งนี้เพราะเด็กจะรูสึกวาการหาเงินไดดวยตนเองจะทําให
เกิดความรูสึกภาคภูมิใจ การใชจายเงินในการจับจายสิ่งตางๆ เปนไปไดอยางสบายใจโดยไมตอง
เกรงใจใคร เพราะเปนเงินที่หามาไดดวยตัวของเขาเอง และอีกประการหนึ่งเปนการที่เขาจะพิสูจน
ไดวาเขาโตแลว ควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น แทนที่จะตองถูกควบคุมเหมือนอยางแตกอน
๔. ความตองการที่จะไดรับความนับถือจากสังคม เด็กตองการใหสังคม
ยอมรับนับถือวาตนเปนผูใหญแลว โดยจะพยายามทําตนใหเหมือนผูใหญ ซึ่งเราจะเห็นไดจากการ
ที่เด็กหนุ มสาว พยายามดื่มหลาและสูบบุห รี่ เพื่ออวดความเปนผูใหญของตน สวนผูหญิงมัก
พยายามแตงตัวแตงหนา ทาปาก ใสรองเทาสนสูง เปนตน
๕. ความตองการในปรัชญาชีวิตที่นาพอใจ เด็กวัยรุนพยายามถามเรื่องราว
ที่ตนอยากรูอยางมีเหตุผล ถาไดรับคําตอบที่ไมพึงพอใจ ก็จะพยายามซักถามจนกวาจะไดรับ
คําตอบที่พึงพอใจ โดยไมยอมเลิกลมความสงสัยงายๆ จึงเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะตองสงเสริม
เด็กใหไดสรางปรัชญาของชีวิต เพื่อชวยเหลือใหเด็กรูจักสรางมาตรฐานของศีลธรรมใหแกตนเองได
นอกจากนี้สมาคมศึกษาแหงชาติของอเมริกาไดคนพบความตองการของวัยรุน ๑๐
ประการ คือ
๑. ตองการที่จะปรับปรุงสมรรถภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น เพื่อจะไดมีสวนใน
การผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภค
๒. ตองการที่จะรักษาสุขภาพใหสมบูรณ
๓. ตองการที่จะเขาใจถึงสิทธิหนาที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๔. ตองการที่จะเขาใจความสําคัญของครอบครัว และปจจัยตางๆ ที่จะนํามาซึ่ง
ความสุขของครอบครัว
๕. ตองการทราบถึงวิธีการใชจายสิ่งของ ตลอดจนบริการตางๆ อยางฉลาด

๓๖
๖. ตองการที่จะเขาถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร ความเจริญและความสําคัญทาง
วิ ท ยาศาสตร ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ชี วิ ต ประจํ า วั น ของชี วิ ต มนุ ษ ย เ รา ตลอดจนความจริ ง ต า งๆ ทาง
ธรรมชาติ
๗. ตองการที่จะซาบซึ้งในรสแหงวรรณคดี ดนตรี และศิลปะ กลาวคือตองการรูถึง
คุณคา มองเห็นความงดงามและไพเราะของสิ่งเหลานั้น
๘. ตองการที่จะมีความสามารถในการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเปนอยางดี
รูจักแบงสรรปนสวนใหสมดุลกับกิจกรรมตางๆ ของเขา
๙. ตองการที่จะปรับปรุงความเคารพตอผูอื่น มีความสามารถดํารงชีวิตอยูและ
งานรวมกับบุคคลอื่น
๑๐. ตองการปรับปรุงความสามารถ ในการคิด มีเหตุผลและมีความสามารถใน
การที่จะแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางแจมแจง สามารถอานและฟงไดอยางเขาใจ๑๔
สังคมกับวัยรุน
สังคมกับวัยรุน พัฒนาการทางสังคมนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ
ของวัยรุนแลวเรายังจะพบไดวา เด็กยังมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเกี่ยวกับสถานะความเปนอยู
ภายในครอบครัวดวย ดังจะเห็นไดวา เด็กในวัยนี้ตองการอิสระ และเปนตัวของตัวเอง ชอบอยูตาม
ลําพัง มีหองอยูเปนสัดสวน มีของใชสวนตัว ดังนั้นเราจึงควรที่จะชวยเหลือเขา โดยอาจจะจัดหอง
ใหเขาอยูตามลําพังใหเขาใชความคิดของตนเองไดอยางเปนอิสระ ซึ่งจะชวยใหเขาสามารถที่จะ
ปรับตัวใหเขากับสังคมไดตอไปในอนาคต ในระยะนี้เด็กกําลังมีความตองการอยางรุนแรงในการที่
จะปรับปรุงตนเอง ใหเปนที่ยอมรับนับถือของเพื่อนและบุคคลในวงสังคม โดยพยายามทําทุกสิ่งทุก
อยางสุดความสามารถ เพื่อที่จะไดมาซึ่งสถานะดังกลาวซึ่งสามารถที่จะสังเกตไดจาก
๑. การแตงตัว พิถีพิถันเปนพิเศษ
๒. เอาใจใสในกิริยาทาทางของตนและบุคคลในครอบครัว
๓. ตองการใหทุกคนยอมรับวาตนเปนผูใหญ
๔. มีการรวมกลุมระหวางเพื่อนสนิทในเพศเดียวกันในรูปของ “แกง” แตในระยะ
ตอมามักเริ่มมีความสัมพันธทางเพศตรงขามโดยจะมีสมาชิกตางเพศเขามารวมกลุมดวย
สังคมของวัยรุนที่จะมีอิทธิพลตอตัววัยรุนนั้นยังประกอบดวย
๑๔
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๑. คานิยมของสังคม วัยรุนจะสนใจตอคานิยมของสังคมที่มักจะถูกกําหนดโดย
วัยรุนดวยกันหรือรุนพี่ที่ไมแตกตางวัยกันมากนักหรือคานิยมที่ไดรับจากสื่อมวลชน หรือคานิยมที่
เกี่ยวกับความสบายๆ งายๆ ไมลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเหลานี้บางครั้งวัยรุนก็รับไปแบบไมแนใจตัวเอง
และ หรือลงมือปฏิบัติตามไมไดก็มี แตเขาจะพยายามใฝใจที่จะกระทํา
๒ แฟชั่น ทรงผม เสื้อผา เครื่องแตงกาย เนื่องมาจากวัยรุนเบื่อกับความจําเจ
และตองการความตื่นเตนสูงบวกกับวัยรุนมีพลังงานทางรางกาย จิตใจ และพลังงานทางเพศสะสม
ไวมาก จึงพรอมที่จะแสดงออกทางดานการแตงกายแปลกๆ โดยไมอายกัน
๓ ดนตรี วัยรุนนี้มีพลังงานทางดานความคิดสูงมาก ในขณะเดียวกันการที่จะลง
มือปฏิบัติการตางๆ ดวยรางกายนั้น อาจจะไมสมดุลกับความคิด วัยรุนจึงฝนไดมาก ดนตรีจะเปน
สื่อที่ทําใหความคิดฝนของวัยรุนเพริดไปกับเสียงดนตรีไดเปนอยางดี
๔. โรงเรีย น โรงเรียนมีอิ ทธิพ ลตอวัย รุนอยางยิ่ง เพราะวัยรุ นจะตองออกจาก
ครอบครัวมาเขาสังคมใหมทําใหตองประสบความยุงยากตอการปรับตัวใหเขากับครู เพื่อนฝูง
ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียน
๕. สื่อสารมวลชน สื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และ
หนังสืออานเลนประเภทนวนิยาย ฯลฯ มีอิทธิพลตอเด็กวัยรุนอยางมาก แตจะมีอิทธิพลเหนือ
ความคิดของเด็กมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับสภาพรางกายและจิตใจของเด็กแตละคนดวย
๖ วัฒนธรรมแนวใหม การที่มีวัฒนธรรมใหมๆ เขามาในประเทศ ทําใหเด็กวัยรุน
เกิดความรูสึกสับสน ลังเลวาจะยึดถืออะไรเปนหลัก เกิดความขัดแยงในใจเพราะถาปฏิบัติตาม
แนวใหม ก็จะขัดกับความตองการของพอแม ถาเชื่อพอแมก็จะเขากับกลุมเพื่อนไมไดเปนตน
๗. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วามีอิทธิพลตอเด็กวัยรุนเชนกัน ทั้งนี้เพราะเด็ก
ตองอยูในสังคมจะตองทําตัวใหสอดคลองกับระเบียบแบบแผนของสังคม เชน การเปลี่ยนจาก
สังคมเกษตรมาเปนสังคมอุตสาหกรรม๑๕
ปญหาของวัยรุนและวิธีการปองกันแกไข
ลักษณะของวัยรุนทั่วๆไปแลวแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๑ พวกจิตใฝดี พวกที่มีจิตใฝที่จะกระทําแตสิ่งที่ดีทั้งในยามปกติและในยามคับ
ขัน มีความรูสึกตัวดีอยูตลอดเวลา พวกนี้มีคุณธรรมประจําใจไมเกเร มีความซื่อสัตย
๑๕
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๒. พวกจิตไมใฝดี จะแยกออกไดอีกเปน ๒ ชนิด คือ
๒.๑ พวกจิตเฉยๆ ไมใฝดีและก็ ไมใฝชั่ว ไมคอยมี ความกระตือรือรน ไม
อยากชวยตัวเอง แตก็ไมถึงกับจะทําใหใครๆ เขาเดือดรอน
๒.๒ พวกจิตใฝเลว พวกนี้มักจะมีจิตใจที่ฝกใฝอยูกับการทําผิดหรือทําไมดี
ตลอดเวลา ทั้งในเวลาปกติ หรือในเวลาที่มีความคับของใจ
ลักษณะปญหาของวัยรุนออกเปน ๓ ชนิด คือ
๑. ปญหาที่เกิดจากตัวของวัยรุนเองในขณะนั้น (Self Originator Aspect)
ปญหาเหลานี้ ปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชวงของความเปนวัยรุน มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางรางกาย จิตใจ สังคม เชาวนปญญา อารมณ และทางเพศ ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวนั้น
มาจาก
๑.๑ เกิดการเปลี่ยนแปลง หลายๆ อยางในเวลาเดียวกันในตัววัยรุน
๑.๒ เกิดจากความไมรูลวงหนา ไมรูวาอะไรจะเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้น จึงเกิด
ความวาวุนใจและความกังวล
๑.๓ เกิดจากพลังงานในชวงอายุของวัยรุนมีมาก ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
และทางเพศ
๒. ปญหาที่เกิดจากสังคมมองวัยรุนวามีปญหา (Social Response Aspect) เชน
วัยรุนไวผมยาว แตงตัวแปลกๆ ผูใหญก็มองวาเปนฮิปป หรือเปนเด็กมีปญหา หรือวัยรุนอยากเดน
อยากเลนดนตรี สนใจการเรียนนอยลงไป ผูใหญก็คิดวามีปญหาไมอยากเรียน
๓ ปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาตอตานของวัยรุนที่มีตอสังคม (Reaction Aspect)
ปญหานี้เปนปญหาที่รายแรง และเปนปญหาที่ยากตอการแกไข วัยรุนจะเกิดปฏิกิริยา (Reaction)
เมื่อเขาคิดวาผูใหญหรือสังคมไมเขาใจเขา สิ่งที่เขาจะกระทําหรือแสดงออกมานั่นจึงเปนไปใน
ลักษณะของการตอตานกฎเกณฑหรือผูใหญเหลานั้น โดยมีขอแนะนําในการปองกันแกไขปญหา
เด็กวัยรุนมีดังนี้ คือ
๓.๑ พอแม หรือผูใหญ ตองเขาใจลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นตามขั้นตอน
๓.๒ ปญหาหลายๆ อยางที่มองดูเหตุผลแลว ดูประหนึ่งวาเปนปญหา แต
แทจริงแลวไมไดเปนปญหา เชนความอยากเดน การแตงกาย แฟชั่นฯลฯ ผูใหญเปนแตเพียงให
แนวทางในการแสดงออก ออมชอมใหเปน
๓.๓ การแกไขปญหาใหแกไขเปนขั้นตอนไป

๓๙
๓.๔ ทีทาของผูใหญที่จะแสดงตอวัยรุน ควรจะเหมาะสมทั้งสีหนาทาทาง
น้ําเสียง ความรูสึกของความเปนมิตร อบอุน ใหความชวยเหลือ
๓.๕ ความสัมพันธกับลูกวัยรุน พอควรจะสนิทสนมใกลชิดกับลูกชาย และ
แมควรจะสนิทสนมใกลชิดกับลูกสาว๑๖
ความเชื่อในศาสนาของวัยรุนไทย
ความเชื่อกับศาสนาเปนสิ่งที่ตองไปควบคูกันเสมอ เพราะศาสนาเปนบอเกิดของความ
เชื่ อ ถ า ปราศจากความเชื่ อ ศาสนาก็ จ ะคงอยู ไ ม ไ ด ความเชื่ อ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นพื้ น ฐานของ
ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย
ทั ศ นคติ ข องวั ย รุ น ต อ ศาสนา จากลั ก ษณะของสั ง คมไทยที่ ยั ง คงยึ ด มั่ น ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมตลอดจนวัฒนธรรม เปนปจจัยที่สําคัญตอการปลูกฝงความเชื่อ
ในศาสนาของสมาชิกในสังคมอยางยิ่งเพราะขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมตางไดรับ
อิทธิพลมาจากศาสนาทั้งสิ้น วัยรุนก็ยังคงมีทัศนคติที่ดีตอศาสนา เพราะถือวาศาสนาเปนของสูง
เปนสิ่งดีงาม
ความศรัทธาในศาสนาของวัยรุน ศรัทธาในศาสนาก็เชนเดียวกัน ตองเกิดจากการใช
สติปญญาคิดหาเหตุผลเพื่อใหเกิด เรื่องศรัทธานั้นเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะศรัทธาจะนําไปสูการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติตน ซึ่ ง การประพฤติป ฏิบัติต นนี้ เ ป น หัว ใจของศาสนา เพราะหลัก คํ า สอนของ
ศาสนาจะไรประโยชนและคุณคา ถาไมมีการปฏิบัติวัยรุนไทยโดยสวนรวมแลว ยังใหความสําคัญ
และเทิดทูนศาสนาวาเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนตอพวกเขาอยูมาก๑๗
สาเหตุที่ทําใหเด็กพาลเกเร
เด็กเกเรหลายคนมักเปนเด็กที่เสียเปรียบ (Handicapped Child) กวาเด็กธรรมดาทั่วๆ
ไป เชนขาดอาหาร รูปรางบกพรองบางประการ เด็กเรียนหนังสือไมทันเพื่อนสมองทึบและเปนเด็ก
เรียนชา เด็กบางคนเคยไดรับความกระทบ กระเทือนใจอยางรุนแรง นอกจากนี้เด็กบางคนเคย
ประสบกับความของคับใจ (Frustrations) ตางๆ แตมิไดหมายความวาเด็กเกเรจะตองเปนเด็กอยู
๑๖

สุชา จันทนเอม, จิตวิทยาวัยรุน , ๒๐๘ - ๒๑๔.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, ๒๑๗.

๔๐
ในลักษณะดังกลาวมาไปทุกคน ทั้งนี้เพราะปจจุบันนี้มีอยูไมนอยที่เด็กที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาด
มีสุขภาพดี มีฐานะที่ดีแตประพฤติตนเปนพาลเกเรไดเชนเดียวกัน สาเหตุที่พบมากที่สุดที่ทําใหเด็ก
เกเรพอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
๑. ความยากจน (Poverty)
๒. บานแตก (The Broken Home)
๓. วัยรุน (Adolescence)
๔. ความเปนเพศชาย (Mas Culinity)
๕. การเงินของครอบครัว (The Flow of Money)๑๘
มูลเหตุแหงความเกเรนั้น มีหลายประการดวยกันและเด็กเกเรแตละคนยอมมีสาเหตุ
แตกตางออกไป การที่เด็กและเยาวชนประพฤติขัดตอสังคมนั้น เกิดมาจากสาเหตุและความ
ตองการดานตางๆ นั่นเอง และความตองการเหลานั้นเอง ที่เปนสิ่งผลักดันใหเด็กแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ออกมา ซึ่งบางครั้งก็ขัดตอศีลธรรมอันดีของสังคม ซึ่งความตองการของเด็กวัยรุนมีความ
ตองการตางๆ พอสรุปโดยสังเขปในดานตอไปนี้ คือ
๑. เด็กวัยรุนทุกคนตองการที่จะปรับปรุงสมรรถภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น เพื่อ
จะไดมีสวนในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค
๒. เด็กทุกคนตองการที่จะบํารุงรักษาสุขภาพใหดี เพื่อใหมีรางกายสมบูรณ
๓. เด็กทุกคนมีความตองการที่จะเขาใจถึงสิทธิ และหนาที่ของพลเมืองในระบบ
การปกครอง เพื่อจะไดปฏิบัติตนใหเหมาะสมในการที่ตนเปนสมาชิกของชุมชน และเปนพลเมือง
ของประเทศและของโลก
๔. เด็กทุกคนตองการที่จะเขาใจความสําคัญของครอบครัวและเหตุการณตางๆ ที่
จะนําความสุขมาสูครอบครัว
๕. เด็กทุกคนตองการทราบปญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปญหาชีวิตประจําวัน
๖. เด็ ก ทุก คนต อ งการที่ จ ะเข า ใจ วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร และความจริ ง ทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกและมนุษย
๗. เด็กทุกคนตองการที่จะปรับปรุงความสามารถ ที่จะซาบซึ้งถึงคุณคาของความ
สวยงาม ความไพเราะของวรรณคดี ศิลปะดนตรี และธรรมชาติ
๘. เด็ ก ทุ ก คนมี ค วามต อ งการที่ จ ะมี ค วามสามารถในการใช เ วลาว า งให เ ป น
ประโยชน และรูจักแบงเวลานั้นใหพอเหมาะกับกิจการของตน
๑๘

สุชา จันทนเอม, จิตวิทยาวัยรุน, ๒๒๓ - ๒๒๖.

๔๑
๙. เด็กทุกคนตองการเคารพนับถือบุคคลอื่น และมีความสามารถที่จะดํารงชีวิต
อยู และทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๑๐. เด็กทุกคนตองการปรับปรุงความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล สามารถที่
จะแสดงความคิดเห็นของตน ตลอดจนสามารถอานและฟงไดอยางเขาใจ
๑๑. เด็กทุกคนตองการ ความรักความอบอุน จากบิดา มารดาและครูอาจารย
๑๒. เด็กทุกคนตองการความปลอดภัยในการดํารง ชีวิตอยูรวมกับผูอื่น
๑๓. เด็กทุกคนตองการความสําเร็จ และชื่อเสียงในชีวิต
๑๔. เด็กทุกคนตองการใหผูใหญสนใจ และเห็นความสําคัญของตน๑๙
นอกจากนี้ โครว และโครว (Crow and Crow) ไดกลาวถึงสาเหตุที่เด็กประพฤติผิด หรือ
ทําใหเด็กไมรวมมือหรือไมสามารถเขากับคนอื่นไดนั้น อาจเนื่องมาจาก
๑. สภาพรางกาย
๒. สภาพทางสวนตัว
๓. สภาพทางสังคม
๔. สภาพในขณะนั้น
สภาพรางกาย สุขภาพไมดี อาจทําใหเด็กประพฤติผิดตางๆได พฤติกรรมบางอยางเกิด
มาจากสภาพทางรางกาย ถาเราไมไดเอาใจใสปลอยปละละเลยก็จะกอผลเสียใหเกิดขึ้นแกเด็ก
สภาพทางสวนตัว เปนสาเหตุที่สามารถทําใหเด็กประพฤติผิดไดเชน
๑. การทําตามใจตัว อาจเกิดจากการขาดเสถียรภาพทางอารมณ หรือกระทํา
เพื่อใหเพื่อนๆ ชอบตน
๒. การไมรูเทาถึงการณ เปนเพราะขาดความสามารถทางจิตหรือเพราะไมบรรลุ
วุฒิภาวะ
๒.๑ การขาดความสามารถทางจิตใจ เชนทําอะไรชา เพราะสมองทึบ ขาด
ความวองไว
๒.๒ ความไมบรรลุนิติภาวะ เด็กอาจจะพอใจในการกระทําเพื่อความสนุก
หรือเลนตลก
๒.๓ การเอาอยางความประพฤติไมดี
๒.๔ การตระหนี่ตัว อันเปนรากฐาน ของการจะเขากับใครไมได

๑๙

สุชา จันทนเอม, จิตวิทยาวัยรุน, ๒๒๗ - ๒๒๘.

๔๒
สภาพทางสังคม เด็กประพฤติผิดเพราะเด็กตองการแสดงเดน และทําอะไรตามความ
พอใจ จึงอาจแสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่ผิดได สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
๑. ความตองการเปนสวนหนึ่ง หรือที่หนึ่งในหมูคณะ
๒. ความปรารถนาที่จะมีเสรีภาพในกิจกรรม
สภาพในขณะนั้ น กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ไปตามความมุ ง หมาย ตามบุ ค คลและ
สิ่งแวดลอมที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตนเหตุใหเกิดปฏิกิริยาแหงความประพฤติของวัยเด็ก สิ่งที่
สําคัญอีกอยางคือ ระยะเวลาของการทํางาน หรือการทํากิจกรรมของเด็ก
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้นับวาเปนความตองการในดานตางๆ ของเด็กวัยรุน และเปน
แรงจูงใจที่จะนําไปสูการกระทํา หรือพฤติกรรมตางๆ ทั้งในทางที่สังคมยอมรับและไมยอมรับ
พฤติกรรมตางๆ ที่เด็กแสดงออกมาเปนการตอบสนองหรือบําบัดแรงจูงใจตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเอง
และพฤติกรรมตางๆ ที่เด็กใชแกปญหาอันเกิดจากความตองการของเด็กนี้ บางครั้งก็นําไปสูการ
เปนพาลเกเรโดยที่เด็กเองไมไดตั้งใจใหเปนเชนนั้น แตดวยความรูเทาไมถึงการณ หรือดวยความ
เขลาขาดการแนะนําที่ดี จึงทําใหเด็กประพฤติขัดตอสังคม จนไดชื่อวาเปนเด็กเกเร
ดังนั้นในการที่จะชวยเหลือหรือลดปริมาณของเด็กเกเรใหลดนอยลง สังคมของเด็ก
โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวและสังคมสภาพแวดลอมของเด็กมีบทบาทที่จะชวยปองกันไมใหเด็ก
กลายเปนเด็กเกเรหรือเด็กที่สังคมรังเกียจไดมาก ดวยการเอาใจใส ดูแล ทําความเขาใจสภาวะ
ตางๆ ของเด็กในแตละชวงเวลา ขณะของความตองการในการตอบสนองตออารมณและความ
ตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ
การเรียนรูและการรับรู
การเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากการไดรับประสบการณ
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนี้ สามารถทําใหผูเรียนเผชิญกับเหตุการณชนิดเดียวกันในลักษณะ
ที่ แ ตกต า งกั น ไปจากเดิ ม การเรี ย นรู มี ข อบเขตกว า งขวาง และสลั บ ซั บ ซ อ น จนกล า วได ว า
บุคลิกภาพของคนเรานั้นเปนผลของการเรียนรูแทบทั้งสิ้น
นักจิตวิทยาเชื่อวา การเรียนรูของคนเรานั้นจะแยกออกเปนสวนยอยไมได เวลาคนรับรู
สิ่งตางๆ นั้น คนเรายอมรับรูเปนสวนรวมเสียกอน จึงคอยมองเห็นภาพที่ชัดเจนในภายหลัง ดังนั้น
การเรียนรูก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของการรูจัก (Cognitive Structure) ของผูเรียนให
ละเอียดและชัดเจนขึ้น กลาวไดวาการเรียนรูยอมเกิดจาก ประสบการณ ยิ่งเมื่อผูเรียนรูตองเรียนรู

๔๓
ในเรื่องที่ซับซอนแลว ก็ตองรับรูและพิจารณารายละเอียดปลีกยอยใหมาก การเรียนรูที่ซับซอน
เชนนี้เกี่ยวพันกับกระบวนการทางจิตใจที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบของความคิด ความจํา การ
สังเกตความคิดรวบยอด ทัศนคติ ความเขาใจ และการแกปญหาอยางใกลชิด
การเรียนรูและการรับรูจะตองเกี่ยวเนื่องควบคูกันไป มีการรับรูกอนแลวจึงเกิดการ
เรียนรู หรือเพราะมีการเรียนรูแลวจึงทําใหการรับรูงายและเร็วขึ้น
การรับรู หมายถึงการที่เราไดทราบลักษณะของสิ่งตางๆ ที่ลอมรอบตัวเราจากอวัยวะ
สัมผัสของเรา วาอะไร มีความหมายอยางไร กลาวคือ การรับรูนั้นเปนผลของการเรียนรูบวกกับ
ความรูสึกจากการสัมผัส การรูจักสิ่งตางๆ โดยผานทางอวัยวะสัมผัสที่กลาวมาแลวขางตนเปนการ
เรียนรูอยางหนึ่ง
ในทางพุทธศาสนา กลาววาคนประกอบดวยสวนสําคัญสองสวนคือ สวนรางกายและ
สวนจิตใจ รางกายไมมีความสามารถจะรับรูอะไรไดเลย เพราะถือวากายเปนวัตถุธาตุ (แมสมองก็
เปนวัตถุรูอะไรไมได) ตัวรูคือจิต คําวาจิตมีวิเคราะหตามหลักอภิธรรมวา จินเตตีติ จิตฺตํ อารมณ
วิชานาตีติ อตฺโถ (ธรรมชาติใดยอมคิด เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นชื่อวา จิต อธิบายวา ธรรมที่รู
แจงซึ่งอารมณ) ซึ่งก็ไมไดขัดแยงกับแนวความคิดของนักจิตวิทยาที่บอกถึงลักษณะการเรียนรูใน
ภาพรวมกอนแลว จึงแยกย อยในแตละสวน และทางพุทธศาสนาไดอธิบายเรื่องของจิตวา จิต
ประกอบดวยอารมณ ๔ ประการ
๑. อดีตกรรม หรือประสบการณเกา
๒. อารมณ หรือสิ่งเรามากระทบอวัยวะ
๓. เจตสิก หรือความรูสึกนึกคิดของจิต
๔. วัตถุรูป คืออวัยวะที่รับสิ่งเราเชน หู ตา จมูก ปาก กาย ฯลฯ๒๐
วิธีการเรียนรูแบบพุทธ
พระพุทธเจาทรงแสดงวิธีการเรียนรู มีองคประกอบ ๕ ประการ คือ
๑. การฟง หมายถึงการฟงดวยความตั้งใจ ความสนใจ ฟงพรอมดวยกําหนดขอที่ควร
กําหนด เปนการเปดโอกาสใหตนไดประสบการณ เปรียบเหมือนการเปดฝาภาชนะรับน้ํายามฝน
ตก (สุตมยปญญา)

๒๐

วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, ๑๒๔ - ๑๒๕.

๔๔
๒. การจําได หมายถึงการฟงแลวจําได การอานแลวจําได หรือการเขียนแลวจําได การ
กระทําตางๆ เพื่อชวยความจําก็อยูในขอนี้ การจําได (สัญญา) หมายถึงความสามารถในการรับ
เรื่องตางๆ ที่ผานมาทางประสบการณไวได เหมือนภาชนะที่เปดฝารับน้ําไวนั้น มีความสามารถที่
จะอุมที่จะรับน้ํานั้นไวได เพราะไมทะลุไมรั่วไมมีรอยราว น้ําจึงอยูได
๓. การสาธยาย หมายถึงการอานทบทวนบอยๆ การพูดถึงเนื้อหาวิชานั้นบอยๆ การ
บรรยายเรื่องนั้นบอยๆ หรือการตั้งปญหาและทําการตอบปญหานั้นดวยตนเอง
๔. การเพงพินิจดวยใจ หมายถึงการเอาใจติดตามพินิจดู จนความรูปรากฏที่ใจ หรือ
เห็นความรูดวยใจ ตองอาศัยวิธีการทางสมาธิเขาชวย ใหอยูดวยความรูสึกปลอดโปลงปราศจาก
อารมณรบกวน ปราศจากอารมณกังวลใจ (ภาวนามยปญญา)
๕ แทงทะลุเขาถึงความถูกตองดวยทัศนะ หมายถึงความเขาใจชัดแจงอยางถูกตอง
ภายใตแสงสวางแหงทัศนะที่ถูกตองเขาถึงความรูดวยเหตุผลที่ถูกตอง เขาถึงความรูอยางแทจริง
เปนตัวความรูอยางแทจริง ปรากฏใสสะอาดชัดเจน (วิปสสนาปญญา) ๒๑
ในลักษณะของการเรียนรู สามารถเกิดขึ้นไดพรอมๆ กัน หลายลักษณะในชวงเวลา
เดียวกัน กอเกิดความเขาใจ และจําได จากการฟง การสาธยาย การเพงพินิจดวยความเขาใจและ
แทงทะลุเขาถึงทัศนะขององคความรู ไดอยางถูกตอง โดยการฝกฝน หัดเรียนรู จากการใชสติและ
ปญญาเขามาเปนองคประกอบการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูนั้นตั้งอยูบนฐานของอริยสัจทั้ง ๔ ประการ
ในทางปรัชญาบริสุทธิ์ (Pure Philosophy) ในพระพุทธศาสนามีดังนี้
๑. อภิปรัชญา (Metaphysics) สาขานี้จะกลาวถึง “ความจริง” ทั้งที่สัมผัสไดและ
สัมผัสไมได ถาจิตขุนมัว ไมผองใส รางกายก็ไมสมบูรณ จิตไมดี คิดก็คิดในทางไมดี ทําก็ทําในทาง
ไมดี ผลที่เกิดยอมไมดีเปนอกุศล (บาป) และอริยสัจอันเปนความจริง อันประเสริฐมี ๔ อยางคือ
๑.๑ ทุกข เปนสภาวะที่ทนไดยากยิ่ง เชนการเกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน
๑.๒ สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข เชนอวิชชาความไมรูจริง ตัณหาความอยาก
ความใคร อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและอื่นๆ
๑.๓ นิโรจ ความดับทุกข ความสิ้นไปแหงทุกข โดยปฏิบัติในไตรสิกขา หรือ
อริยมรรคมีองค ๘ ไดอยางสมบูรณ ยอมดับทุกขไดจริง
๑.๔ มรรค อั น เปน ทางปฏิบัติ เ พื่ อนําไปสูความดับทุ กข ไดแก ปฏิบัติใน
ไตรสิกขา หรืออริยมรรคมีองค ๘ นั่นเอง อยางครบถวน ถูกตองสมบูรณ

๒๑

วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, ๑๒๕.

๔๕
๒. ญาณวิทยา (Epistemology) สาขานี้กลาวถึงทฤษฎีความรูหรือแหลงที่เกิด
ความรู ในพระพุทธศาสนาทฤษฎีความรูมี ๓ ทางคือ
๒.๑ สุ ต มยป ญ ญา ความรู เ กิ ด จากการฟ ง จากท า นผู รู ห รื อ นั ก ปราชญ
รวมทั้งจากการอานตําราหรือคัมภีรที่นาเชื่อได ในการฟงตั้งตั้งใจ หรือฟงดวยดี ฟงดวยจิตที่ตั้งมั่น
จึงจะเกิดปญญาได แมการอานตําราหรือคัมภีรตองมีจิตแนวแน จิตเปนสมาธิ จิตจดจออยูเฉพาะ
ตํารานั้น จิตผองใส ยอมทําใหเกิดความรูความเขาใจไดดี
๒.๒ จินตามยปญญา ความรูเกิดจากการคิดใครครวญ วิเคราะห ทบทวน
ตรวจสอบ ตรวจทานดวยเหตุดวยผล เพราะถาเราประสบกับสิ่งใด จะเปนทางตาทางหูก็ตาม ถา
เราไมคิดใครครวญ ไมวิเคราะห ตรวจสอบดวยเหตุผล สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราไดฟงมาอาจจะไม
ถูกตอง ไมเปนจริงได แตถาเราไดคิด ใครครวญ วิเคราะหใหดีอยางถี่ถวน ยอมเกิดความรูจริงได
๒.๓ ภาวนามยปญญา ความรูเกิดจากการฝกฝน อบรม การปฏิบัติจริง
เนื่องจากการศึกษาเลาเรียนในภาคทฤษฏีอยางเดียว จะไมเกิดความรูจริง ไมเชี่ยวชาญจริง จึง
จําตองอาศัยการปฏิบัติ การฝกฝนอบรมตอเนื่อง ความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนมาจึงจะเกิดผลดีได
ภาวนามยปญญาคือ การนําเอาหลักทฤษฎีที่ไดศึกษาเลาเรียนนั้นมาปฏิบัติหรือทดลองนั่นเองถา
ไดผลจริงถือวาทฤษฎีที่ไดศึกษาเลาเรียนมานั้นใชไดและถูกตอง
การศึกษาในพระพุทธศาสนามี ๓ ระดับ
ในพุทธปรัชญาหรือพุทธธรรมจึงมีระดับการศึกษาเพื่อใหเกิดความรู
ใหมีปญญาจริงไว ๓ ระดับคือ
๒.๓.๑ ปริยัติศึกษา หมายถึง การศึกษาเลาเรียนจากตําราหรือศึกษา
ในทางทฤษฎี เพื่อใหเขาใจในหลักคําสอนหรือตํารานั้นๆ กอน
๒.๓.๒ ปฏิ บั ติ ศึ ก ษา หมายถึ ง การนํ า เอาหลั ก ทฤษฎี ที่ ไ ด ศึ ก ษา
มาแลวปฏิบัติ ทดลอง วิเคราะห ทบทวน ใครครวญวาถูกตองหรือไม อยางไร ถาถูกตองยอมเกิด
ผลดีจริง
๒.๓.๓ ปฏิเวธศึกษา หมายถึง การไดรับผลหรือรูแจงเปนผลจริงที่เกิด
เมื่อไดปฏิบัติ ทดลอง วิเคราะห ใครครวญมาแลวตามขอที่ ๑ และขอที่ ๒ นั้น
๓. จริยศาสตร (Ethics) สาขาจริยศาสตรนี้ในพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญามี
๓ ระดับคือ
๓.๑ ระดับตน ไดแก เบญจศีล เบญจธรรม คือการปฏิบัติดีทางกายและ
วาจาใหมีความเรียบรอย

๔๖
๓.๒ ระดับกลาง ไดแก กุศลกรรมบถ คือ ทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความดี ๑๐
ประการ คือ กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และมโนสุจริต ๓
๓.๓. ระดับสูง ไดแกอริยมรรคมีองค ๘ ประการ คือ
๓.๓.๑ มีความเห็นชอบ
๓.๓.๒ มีความดําริชอบ
๓.๓.๓ มีวาจาชอบ
๓.๓.๔ มีการทําการงานชอบ
๓.๓.๕ มีความเลี้ยงชีพชอบ
๓.๓.๖ มีความพยายามชอบ
๓.๓.๗ มีการตั้งสติไวชอบ
๓.๓.๘ มีการตั้งสมาธิชอบ๒๒
จากที่กลาวมานี้พอจะสรุปไดวา การเรียนรูในพุทธศาสนานั้นคือการเรียนรูในทาง
ที่จะทําใหพนทุกข เปนการเรียนรูไดจากการมองทุกสิ่งทุกอยางตามสภาวะความเปนจริงของมัน
(ยถาภูตํ) ซึ่งเปนไปตามลักษณะของสามัญลักษณะ หรือไตรลักษณ ลักษณะธรรมชาติที่มีอยูโดย
ทั่วๆ ไป แยกเปนการพิจารณาขันธ ๕ คือ รูปกับนามอันเปนที่อาศัยของกิเลสอาสวะใหเห็นชัดแจง
โดยยกเอาไตรลักษณมาประกอบ
ในการพิ จ ารณาให เ ห็ น ว า ขัน ธ ๕ หรื อแม แตทุ ก สิ่ง ทุ ก อย า งในโลกล ว นตกอยู
ภายใตอํานาจทั้ง ๓ ลักษณะคือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เมื่อรับรูทุกสิ่งทุกอยางดวยสภาวะเปน
จริงอยางนี้แลวจิตใจจะรูเทาทันและหมดอาลัยใน ขันธ ๕ วาไมใชตัวตน ไมเฉพาะคนเราหรือสัตว
สิ่งของ อะไรอยางใดอยางหนึ่งลวนแลวแต เมื่ออาสวะที่หมักดองอยูในสันดานนั้นหมดไป จิตใจจะ
บรรลุถึงซึ่งความอิสระอยางเต็มที่ ไมยึดติดอยูกับความเปนตัวตนของตนปลอยวางเปนความวาง
ไมรูสึกถึงความเปนเจาของแมแตตัวของตนเอง
การเรียนรูเปนการกระทําอยางหนึ่งของสวนที่เปนกาย กับสวนที่เปนใจ หรือจิตกระทํา
อยางที่ จอน ดิวอี้ (John Dewey) ไดใหคําอธิบายไวจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการศึกษาวา
การเรียนโดยการกระทํา (Learning by Doing) ซึ่งก็สอดคลองกับหลักการ “การเรียนรูโดยการ
กระทํา” ทางพุทธศาสนาไดดังนี้

๒๒

บุญมี แทนแกว, ปรัชญาศาสนา, ๓๖ - ๓๙.

๔๗
ทางตา
ทางหู
ทางจมูก
กาย

รูปเปนฝาย
กระทํา
ทางลิ้น
ทางมือ
ทางเทา

คน

ใจ

นามเปนฝาย
กระทํา

หรือกายสัมผัสตางๆ

เวทนา
สัญญา

(รูสึก)

สังขาร
วิญญาณ

(คิด)

(จํา)

(รู)

แผนผังที่ ๑ แสดงผังการเรียนรูโดยการกระทํา
ที่มา : บุญมี แทนแกว, ปรัชญาศาสนา, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๘), ๓๙.
ดังนั้น ในธัมมจักกับปวัตตนสูตร พระพุทธองคจึงทรงแสดงหลักการเรียนรู (เพื่อดับทุกข)
คือมรรค ๘ ไวดังนี้
ใจเปนฝายทํา (รู)
กายเปนฝายทํา

ใจเปนฝายทํา (รู)

๑. สัมมาทิฎฐิ (ความเห็นชอบ)
๒. สัมมาสังกัปปะ (ความมุงหมายดําริชอบ)
๓. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)
๔. สัมากัมมันตะ (ทําการงานชอบ)
๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตชอบ)
๖. สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ)
๗. สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)
๘. สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจชอบ)

ปญญา
ปญญา
ศีล
ศีล
ศีล
สมาธิ
สมาธิ
สมาธิ

๔๘
เมื่อพิจารณามรรค ๘ จะเห็นไดวาเปนหลักของไตรสิกขา หมายถึงการเรียนรูหรือการ
ปฏิบัติ ๓ หลักการคือ
๑. หลักศีลสิกขา เปนการศึกษาเพื่อใหรูจักใชอายตนะและอวัยวะทั้งหลายมี มือ
เทา ปาก ตา เปนตน ทั้งทางกาย ทางวาจา ใหมีระเบียบ มีระบบ มีวิธีการแสดงออกที่เหมาะสม
และมีวินัย สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเรียบรอยทางกายและวาจา ศีลสามารถ กําจัด
กิเลสระดับหยาบ ที่แสดงออกทางกาย ทางวาจาหรือที่เรียกวา “วีติกมกิเลส” เทานั้น สมาธิ กําจัด
กิเลสระดับกลางที่คอยรัดรึงใจใหเดือดรอนเศราหมองหรือที่เรียกวา “ปริยุฏฐานกิเลส” เทานั้น และ
ปญญา สามารถกําจัดกิเลสระดับละเอียดที่นอนนิ่งในสันดานเรียกวาอนุสัยกิเลส กิเลสระดับนี้ที่
ทําใหปถุชน ไมสามารถขามพนเปนพระอรหันต เพราะฉะนั้น “ปญญา” จึงมีความสําคัญสูงสุด
ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา “ปญญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนติ” คนฉลาดยอมกลาววาปญญาแล
ประเสริฐสุด แตปญญาในที่นี้ตองเปนโลกุตตรปญญาจึงจะสามารถกําจัดอนุสัยกิเลสได
๒. หลักจิตสิกขา เปนการศึกษาเพื่อฝกจิตใหเปนสมาธิคือไมใหวอกแวกกระสับ
กระสาย ใหรูจักมนสิการ และมีโยนิโสมนสิการ จิตจึงตองมีการควบคุมใหดีเพราะทั้งการกระทํา
หรือคําพูดทั้งหลายนั้นมาจากจิตทั้งสิ้น ดังพระพุทธพจนในพระธรรมบทขุททกนิกายวา “มโนปุพ
พงคมา ธมมา มโนเสฏฐา มโนมยา” แปลความวา ธรรม (คือการกระทําที่เปนกุศล หรืออกุศล)
ทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จดวยใจฯ ดวยเหตุนี้ การศึกษาเรื่องจิตเพื่อทําให
จิตมีสมาธิ เพื่อใหเกิดพลังจึงมีความจําเปนในการฝกฝนเสริมสรางพลังกําลังของจิต
๓. หลักปญญาสิกขา คือหลักการศึกษาเพื่อใหเกิดปญญาความรูแจง ใหรูจักสิ่ง
ทั้งหลายตามความเปนจริง (ยถาภูตํ) นําไปปฏิบัติฝกหัด ใครครวญทดสอบเพื่อใหเกิดความรูค วาม
เขาใจอยางแจมแจง ปญญา แบงออกไดหลายประการดังตอไปนี้
๓.๑ ปญญา แบงออกเปน ๒ ชนิดคือ
๓.๑.๑ โลกียปญญา หมายถึงปญญาชั้นโลกียะไมเปนไปเพื่อสิ้นกิเลส
ตัณหา
๓.๑.๒ โลกุตตรปญญา หมายถึงปญญาที่เปนไปเพื่อสิ้นกิเลสตัณหา
ไดแกความรูในอริยสัจ ๔ โดยตรง
๓.๒ ในอภิธรรมมัตถวิภาวินี กลาววา ปญญามี ๓ ประเภทคือ
๓.๒.๑ อายโกศล ฉลาดรอบรูในความเจริญ
๓.๒.๒ อปายโกศล ฉลาดรอบรูในความเสื่อม
๓.๒.๓ อุปายโกศล ฉลาดรอบรูในวิธีการหรืออุบายตางๆ

๔๙
๓.๓ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธองคตรัสวาปญญามี ๔ ประการคือ
๓.๓.๑ ความรูในทุกข หรือสิ่งที่เปนปญหา
๓.๓.๒ ความรูในเหตุแหงทุกข หรือสาเหตุที่กอใหเกิดปญหา
๓.๓.๓ ความรูในการดับทุกข หรือรูวาปญหานั้นแกไขได
๓.๓.๔ ความรู ใ นข อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข คื อ รู ใ นวิ ธี ก าร
แกปญหา
๓.๔ ในพระไตรปฎก เลมที่ ๑๑ ขอที่ ๒๓๑ แสดงถึงสาเหตุใหเกิดปญญา ๓
ประการคือ
๓.๔.๑ จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากคิดนึกตรึกตรอง
๓.๔.๒ สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการฟงตามพระบาลีที่วา
สุสสูส ลภเต ปฺญา แปลวา ฟงดวยดียอมไดปญญา
๓.๔.๓ ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากอบรมจิ ตคือการเจริญภาวนา ๒
ประการสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา
สมถภาวนา คื อ การอบรมจิ ต แบบสมถวิ ธี โดยใช ธ รรมที่ เ ป น
อารมณของสมถะ ๔๐ ประการ
วิปสสนาภาวนา คือการอบรมจิตโดยใชหัวขอธรรมในโพธิปกชิย
ธรรม (ธรรมเปนฝายตรัสรู หรือธรรมใหเกิดความรูคือปญญา) ๓๗ ประการ
ผลทางจิตที่ ได รับจากการปฏิบัติวิปสสนากั ม มัฏฐาน คือไดโลกี ยป ญญาและ
โลกุตรปญญา เพื่อสามารถดํารงชีวิตตามอริยมรรค ๘ ประการสงผลใหผูปฏิบัติเขาใจสภาพจิตใจ
ของตนเอง มีสติในการกระทํา ผลของการปฏิบัติสรุปโดยยอไดดังนี้
๑. จิตของผูที่ทําการฝกฝนแลวยอมสามารถทําใหบุคคลนั้นมีจิตใจที่ตั้งอยู
ในเจตนาและความคิดที่ถูกตองเหมาะสมได อันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม
๒. ผูที่มีการฝกอบรมจิต จะเปนผูที่มีปญญาที่จะทําใหตนมีชีวิตอยูอยางมี
ความสุขไดแมในเวลาที่เกิดความทุกข
๓. ผูที่ไดรับการฝกอบรมจิตทางสมาธิและวิปสสนากัมมัฏฐาน จะเปนผูที่ไม
มีความหวั่นไหวดวยโลกธรรม (คือเหตุปจจัยภายนอกอันเปนธรรมดาโลก) จิตมีสภาวะความมั่นคง
ในทางอารมณ เพราะมีความประณีตในทางจิตที่เรียกวาจิตมีพัฒนาการสูงขึ้น๒๓

๒๓

บุญมี แทนแกว, ปรัชญาศาสนา, ๔๖ - ๔๗.

๕๐
การอบรม
ลักษณะการอบรม บําบัด ฟนฟูสภาพจิตใจเด็กและเยาวชนภายในวัดพินิจธรรมสถาน
จึงประกอบดวย ๓ สวนหลักคือ
๑. อบรมหลักพระธรรมคําสอน
๒. อบรมหลักปฏิบัติ ฝกสมาธิ และเจริญวิปสสนากรรมฐาน
๓. อบรมศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน
๑. การอบรมหลักพระธรรมคําสอน พระธรรมคําสอนตางๆของพระพุทธองคนั้นเปน
หลักธรรมที่เปนไปตามหลักธรรมชาติ ที่มีอยูในธรรมชาติ เพราะในธรรมชาติมีหลักธรรมตางๆอยู
มากมาย ขึ้นกับจะหยิบหลักธรรมเรื่องใด สวนใดนํามาใช ดังเชน ในสูตรที่มีอยูในสังยุตนิกาย เลา
เรื่องนี้ไววา; เมื่อกําลังเดินกันอยูในปา พระพุทธเจาทานกําใบไมที่เรี่ยราดอยูขึ้นมากํามือหนึ่งแลว
ถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นวา ใบไมที่กําขึ้นมานี้กับใบไมทั้งหมดในปา มันมากนอยกวากันกี่มาก
นอย ทุกคนก็เห็นวามันมากกวากันมาก จนเปรียบเทียบกันไมไหว.พระพุทธเจาจึงบอกวาเรื่องที่
ตรัสรูและรูนั้นมันมาก เทากับใบไมทั้งปา แตเรื่องจําเปนที่ควรรูควรนํามาสอน นํามาปฏิบัตินั้น
เทากับใบไมกํามือเดียว๒๔
หลั ก ธรรมคํ า สอนและหลั ก ปฏิ บั ติ ในการอบรมธรรมของพระพุ ท ธองค นั้ น มี
มากมาย ดวยความมุงหมายใหพนจากทุกขทั้งปวง ในการนําหลักธรรมคําสอนและหลักปฏิบตั ขิ อง
พระพุทธองค มาอบรมและปฏิบัติธรรม สําหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ และพุทธบริษัท
ในวัดพินิจธรรมสถานนั้น เปนไปเพื่อทําความเขาใจถึงหลักพระธรรมคําสอน และหลักปฏิบัติให
เขาใจไดงายและรวดเร็วเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีสติสัมปชัญญะ ใหรูเทาทัน
ความเปนไปและเหตุการณตางๆ ที่จะผานเขามา และระลึกถึงพระธรรมอยูเปนเนืองนิตย โดยการ
แสดงออกของวัดพินิจธรรมสถานในรูปแบบของการอบรมพระธรรมคําสั่งสอนในความเปนไปของ
หลักธรรมชาติ ตั้งแตสวนหยาบที่เปนรูปธรรมมองเห็นได สัมผัสได จนกระทั้งถึงสวนละเอียดที่เปน
นามธรรมมองเห็นไดยาก สัมผัสไดยาก และทําความเขาใจไดยาก ซึ่งตามหลักพุทธธรรมเบื้องตน
นั้นได ถือวา สิ่ง ทั้งหลายเกิ ดจากสวนประกอบตางๆ มาประชุม กันเขา หรือมีอยูในรูปของการ
รวมตัวเขาดวยกันของสวนประกอบตางๆ คือ สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปของกระแส สวนประกอบ แต
ละอยางๆ ลวนประกอบขึ้นจากสวนประกอบอื่นๆ ยอยลงไป ในแตละอยางไมมีตัวตนของมันเอง
เปนอิสระ ลวนเกิดดับตอกันไปเรื่อย ไมเที่ยง ไมคงที่ กระแสนี้ไหลเวียนหรือดําเนินตอไป อยางที่ดู
๒๔

พุทธทาสภิกขุ, แกนพุทธศาสน, ๙ - ๑๐.

๕๑
คลายกับรักษารูปแนวและลักษณะทั่วไปไวไดอยางคอยเปนคอยไป ก็เพราะสวนประกอบทั้งหลาย
มี ค วามสั ม พั น ธ เ นื่ อ งอาศั ย กั น และกั น เป น เหตุ ป จ จั ย สื บ ต อ แก กั น อย า งหนึ่ ง และเพราะ
สวนประกอบเหลานั้นแตละอยางลวนไมมีตัวตนของมันเอง และไมเที่ยงแทคงที่อยางหนึ่ง
กฎธรรมชาตินี้ เปน ธรรมธาตุ คือภาวะที่ทรงตัวอยูโดยธรรมดา เปน ธรรมฐิติ คือ
ภาวะที่ตั้งอยูหรือยืนตัวเปนหลักแนนอนอยูโดยธรรมดาเปน ธรรมนิยาม คือกฎธรรมชาติ หรือ
กําหนดแหงธรรมดาไมเกี่ยวกับผูสรางหรือผูบันดาล หรือการเกิดขึ้นของศาสนาหรือศาสดาใดๆ กฎ
ธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดา ในความหมายของพุทธธรรมดวยวาเปนผูคนพบกฎเหลานี้แลว
นํามาเปดเผยชี้แจง พระพุทธตรัสรูไดเขาถึงหลักพระธรรมนั้นแลว จึงออกแสดง วางแผน ตั้งเปน
หลัก เปดเผยแจกแจง ทําใหเขาใจงายวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้ง
ปวงเปนอนัตตา ทั้งหมดนั้นเปนธรรมนิยาม หรือกฎธรรมชาติ๒๕
กฎธรรมชาติ (Orderliness of nature) ในคัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถาแบง นิยาม หรือกฎ
ธรรมชาติเปนอยู ๕ อยางดวยกัน คือ
๑.อุตุนิยาม (Physical inorganic order) คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิหรือ
ปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ํา อากาศ และฤดูกาล อันเปนสิ่งแวดลอมของมนุษย
๒.พีชนิยาม (Physical organic order) คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ รวมทั้ง
พันธุกรรม
๓.กรรมนิยาม (Order of act and result) คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา
๔.ธรรมนิยาม (Order of the norm) คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ และ
ความเปนเหตุเปนผลแกกันของสิ่งทั้งหลาย
๕.จิตตนิยาม (Physic law ) คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของจิต
(ที่.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ.๔๐๘)๒๖

คําวา ธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเอง ไมมีใครไปตบแตงสรางสรรคขึ้น เชน
ดิน ฟา อากาศ แมน้ํา ภูเขา สัตว และมนุษย เปนตน รวมถึงลักษณะตาง ๆ อันมีมาแตกําเนิด เชน
รู ป ร า ง ลั ก ษณะของคนอั น ได แ ก สู ง ต่ํ า ดํ า ขาว เป น ต น อั น เป น ไปตามหลั ก พั น ธุ ก รรมและ
๒๕

วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, ๖๗ - ๖๘.
๒๖
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพ
ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), ๖๗.

๕๒
คุณสมบัติตาง ๆ ที่ซึ่งมีอยูในสสารและพลังงาน กฎธรรมชาติทั้ง ๕ ประการนี้ เปนกฎถาวรและ
เปนไปตามธรรมชาติของมัน ไมขึ้นอยูกับอํานาจใด ๆ ทั้งสิ้น
ความเปนไปตางๆ นั้นเปนไปตามกฎธรรมชาติ อาศัยความสัมพันธและความเปนปจจัย
เนื่องอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายเอง ไมมีตัวการอยางอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผูสรางหรือผู
บันดาล จึงเรียกเพื่อเขาใจงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ ซึ่งมีหลักธรรมใหญๆ อยู ๒ หมวด ที่ถือไดวา
พระพุทธเจาทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ และ ปฏิจจสมุปบาท ความจริงธรรม
ทั้ง ๒ หมวดนี้ถือไดวาเปนกฎเดียวกัน แตแสดงในคนละแงหรือในคนละแนว เพื่อมองเห็นความ
จริงอยางเดียวกัน คือ ไตรลักษณ มุงแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏใหเห็นวาเปนอยาง
นั้ น ในเมื่ อ สิ่ ง นั้ น เป น ไปโดยอาการที่ สั ม พั น ธ เ นื่ อ งอาศั ย เป น เหตุ ป จ จั ย สื บ ต อ แก กั น ตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท สวนหลักปฏิจจสมุปบาท ก็มุงแสดงถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ
เนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันเปนกระแส จนมองเห็นลักษณะไดวาเปนไตรลักษณ๒๗
ดั ง นั้ น จะเห็ น ไดจ ากพุ ท ธพจน ว า มนุ ษ ยเ ราเมื่อ เกิ ดมาก็ ต กอยู ภายใต ก ฎสํา คั ญ ๓
ประการแลวโดยหาทางหลีกเลี่ยงไดยากและเปนกฎตายตัวที่อยูคูกับทุกสรรพสิ่งมาชานาน โดยที่
สิ่งนี้จะครอบงําทุกสิ่งทุกอยางทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ทั้งเปนสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต โดย
ไมมีการยกเวนสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น ไตรลักษณ หรือลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑. อนิจจตา
๒. ทุกขตา
๓.อนัตตตา
ไตรลักษณ (The Three Characteristics of Existence) นี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา สามัญ
ลักษณะ หมายถึงลักษณะทั่ว ๆ ไป หรือเสมอเหมือนกันแกสิ่งทั้งปวง ที่เกิดขึ้นกับสังขาร กลาวคือ
สังขารทั้งหลายตกอยูภายใตอํานาจแหงกฎ ๓ ประการนี้ คือ
๑. อนิจจตา (Impermanence) คือความไมเที่ยง ความไมมั่นคง ไมคงที่ หรือไม
ถาวร เพราะจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตจะชาหรือเร็ว เห็นไดยากหรือเห็นไดงาย
ขึ้นอยูกับสภาพของสิ่งนั้น ๆ ตลอดจนถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวย และจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางแนนอน ภาวะที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมและสลายไป
ในการดูใหเห็นความไมเที่ยงนั้น ดูได ๒ วิธีคือ
๑.๑. ดูโดยนิมิต คือดูรวม ดูรวมทั้งตัวหรือดูภาพรวมแลวก็เรียกชื่อเปนที่
หมายรูกัน เชน ดูวานี่คือ คน สุนัข หนังสือ เปนตน
๒๗

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), ๖๗.

๕๓
๑.๒. ดูโดยอนุพยัญชนะ คือดูรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ โดยแยกออกเปน
สวนๆ เชน ดูคน ก็แยกออกเปนขันธ ๕ ธาตุ ๕๔ และแยกออกเปน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เปนตน ดูใหลึกลงไปจนกระทั่งความเปนคนหายไปหรือแตสวนประกอบหรืออวัยวะตางๆ
ซึ่งเมื่อแยกดูใหละเอียดลึกลงไปแลวก็จะเห็นวาไมมีอะไรเลยที่จะพึงยึดถือเอา
๒. ทุกขตา (Stress and Conflict) คือความเปนทุกข ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยการ
เกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดัน ฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปน
อยางนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหคงอยูในสภาพนั้นไมได ภาวะที่สมบูรณมีความบกพรองอยูในตัว
ไมใหความสมอยากแทจริง หรือความพึงพอใจเต็มที่แกผูอยากดวยตัณหา และกอใหเกิดทุกขแกผู
เขาไปอยากเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน
ความทนอยูไมได ความตองขัดแยงในตัว หากเราสังเกตจะเห็นไดวาไมมีสิ่ง
ใด ๆ ที่จะดํารงอยู ทนอยู หรือเปนอยูในสภาพเดิมได สิ่งนั้น ๆ จะตองเปลี่ยนไปอยูเสมอทุกเมื่อ
ภาวะที่ไมสามารถดํารงอยูในสภาพเดิมของสังขารทั้งปวงนั้นแหละ คือ ทุกขัง หรือทุกขตา
ความเปลี่ยนแปลง (อนิจจตา) กับความทนอยูไมไดจําจะตองเปลี่ยนแปลง
ไป (ทุกขตา) ถามองอยางผิวเผินก็จะเห็นเปนสิ่งเดียวกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงก็คือภาวะที่ไมอยู
ในสภาพเดิม และภาวะที่ไมอยูในสภาพเดิมหรืออยูในสภาพเดิมไมไดก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
แตถามองใหลึกแลวจะเห็นวาเหตุผลซึ่งกันและกันมิใชสิ่งเดียวกัน
๓. อนัตตตา ( Soullessness หรือ Non Self ) คือความเปนอนัตตา ความมิใช
ตั ว ตน หรื อ ความไม มี ตั ว ตนที่ แ ท จ ริ ง ของมั น เอง ในโมกขุ ป ายกถา ซึ่ ง เป น พระราชนิ พ นธ ใ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีอธิบายเกี่ยวกับความเปนอนัตตาของสิ่งทั้งหลายไวใน
อรรถ ๔ ประการ คือ
๓.๑ เพราะไมอยูในอํานาจ คือ ไมอยูในอํานาจของใคร ไมขึ้นตอผูใด จะ
เรียกรองหรือปรารถนาใหมันเปนอยางใด ๆ ไมได แตมันจะตองเปนไปตามเหตุปจจัย หากตองการ
ใหมันเปนอยางไรจะตองทําเหตุปจจัยขึ้น เชน ตองการพนทุกขจะตองปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ
ปญญา
๓.๒ เพราะเปนขาศึกแกอัตตา คือ แยงตออัตตา และโดยสภาวะของมันเอง
ก็ปฏิเสธอัตตาอยูในตัวนั่นคือ การที่องคประกอบทั้งหลายสัมพันธกันดําเนินไปโดยความเปนไป
ตามเหตุปจจัยนั่นเอง ซึ่งเปนการปฏิเสธอยูในตัววา ไมมีตัวตนตางหากซอนอยูที่จะมาแทรกแซง
บงการหรือแมแตขัดขวางความเปนไปตามเหตุปจจัย

๕๔
๓.๓ เพราะเปนชองวางเปลา คือ เปนสภาพซึ่งเปลาปราศจากตัวตนที่เปน
สาระเพราะวางจากความเปนสัตว บุคคล เรา เขา ที่แทจริง ไมมีตัวผูสรางบันดาลใหเปนไปอยาง
นั้นอยางนี้
๓.๔ เพราะไมมีเจาของ คือไมเปนตัวตนของใคร ไมมีใครเปนเจาของ มัน
เกิดขึ้นและเปนไปตามเหตุปจจัย กลาวคือมันเปนเพียงขบวนธรรมลวน ๆ ที่เปนไปตามลําพัง
เพราะอาศัยเหตุปจจัย๒๘
คําวา อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตานี้ โดยทั่วไปมักเรียกกันจนติดปากวาอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ใชเปนคําคุณศัพท ในความหมายไมเที่ยง เปนทุกข และไมมีตัวตน
พระพุทธองคไดตรัสไวในคิลานสูตร ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา………………
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา……………….
สพฺเพ ธมฺมา อนัตฺตา……………..…
ซึ่งมีความหมายวา ตถาคต (พระพุทธเจา) ทั้งหลายจะอุบัติหรือไมก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นก็
ยังคงอยูเปนธรรมฐิติ (ความดํารงอยูแหงธรรม) เปนธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) วา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง………………
สังขารทั้งปวงเปนทุกข……………..
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา……………๒๙

ความรูในไตรลักษณ เปนตัวเรงโดยตรงสําหรับความไมประมาท เพราะเมื่อรูวาสิ่ง
ทั้งหลายไมเที่ยงแทแนนอน ไมคงที่ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมคงตัว จะตองแตกสลายกลับ
กลายไป ไมรอเวลาและไมฟงใคร เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อเปนเชนนี้ ก็จําเปนอยูเองวา วิธีปฏิบัติ
ที่ ถู ก ต อ งย อ มมี อ ยู อ ย า งเดี ย วคื อ พึ ง เร ง รั ด ทํ า การตามเหตุ ป จ จั ย หมายความว า จะต อ งเร ง
ขวนขวายปองกันความเสื่อมที่ยังไมเกิดขึ้น แกไขปญหาและความเสียหายผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
รักษาสิ่งดีที่มีใหคงอยู และทําสิ่งที่ดีเพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามตอไป ทั้งนี้ดวยการศึกษาเหตุ
ปจจัยและทําการตรงตัวเหตุตัวปจจัยนั้น เชน รูอยูวาสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง จะเสื่อมสิ้นสูญสลายไป
ตามเหตุปจจัย เมื่อเราตองการความดีงามความเจริญ เราก็ตองเพียรพยายามทํากรรมทั้งหลายอัน

๒๘

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), ๖๘.
๒๙
เรื่องเดียวกัน, ๖๙.

๕๕
จะเปนเหตุใหสิ่งดีงามนั้นดํารงอยูไดนานที่สุดและบังเกิดประโยชนแกคนมากที่สุดโดยนัยนี้จึง
เรียกวา คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท
คําสอนของพระพุทธเจาที่แนะนําใหทํากิจดวยความไมประมาทนั้น แบงตามประเภท
ของจิตได ๒ อยาง คือ
๑. เกี่ยวกับจิตดานใน ไดแก คําสอนที่แนะนํากระตุนเตือนใหเรงพัฒนาจิตใจของ
ตน อยางที่เรียกวา ทําความเพียรทางจิต เพื่อบรรลุภูมิธรรมที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งก็คือ การเขาถึง
คุณคาดานการทําจิตของไตรลักษณ หรือ ความสามารถทําใจของตนใหหลุดพนเปนอิสระไดมาก
ขึ้นไปโดยลําดับนั่นเอง กิจดานนี้อาจเรียกงาย ๆ วาการปรับปรุงภายใน หรือเรียกสั้น ๆ วา ปรับ
ภายใน
๒. เกี่ยวกับจิตดานนอก ไดแก คําสอนที่แนะนําเราเตือนใหเรงพัฒนาชีวิตดาน
นอก เกี่ยวกับความเปนอยูประจําวัน การดํารงตนในโลก ใหกระตือรือรนขยันหมั่นเพียรในการ
ประกอบอาชีพการงาน การทําหนาที่ของตน การแกไขปองกันปญหาตาง ๆ การสรางสรรคสิ่งดี
งาม และการบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม กิจดานนี้อาจเรียกงาย ๆ วา การปรับปรุง
ภายนอก หรือเรียกสั้น ๆ วา ปรับภายนอก
พระอภิธรรมเปนพุทธศาสนาทีมีเคาความเชิงจิตวิทยาอยูมาก พุทธศาสนาอธิบายจิต
โดยอาศั ย ลั ก ษณะกิ จ กรรมของจิ ต เช น มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การคิ ด ความจํ า การใช เ หตุ ผ ล
(Reasoning) การสรางเจตนา ความรูสึก ความตองการ ความทะยานอยากซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
กิ จ กรรมทางจิ ต มี ก ารกล า วถึ ง จิ ต ที่ เ รี ย กว า วิ ญ ญาณ อารมณ ใ นจิ ต วั ต ถุ ข องอารมณ ใ นจิ ต
สมุฏฐานของอารมณภายในจิตใจ คําสอนเรื่องจิตที่มักปรากฏเกี่ยวของกับสังสารวัฏและนิพพาน
นั้นเปนสวนสําคัญของพุทธวิทยา
ความสัมพันธระหวางรางกายและจิตใจ ในเรื่องความสัมพันธระหวางจิตกับรางกาย มี
คําอธิบายในคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนาหลายเลม ในลักษณะนามและรูปมีความสัมพันธเชิงเหตุ
ปจจัยซึ่งจะแยกขาดจากกันมิได ชีวิตจะเจริญตอไปไมไดเลยถารางกายและจิตใจมิไดอาศัยอยู
รวมกัน เพราะรางกายเปนที่อาศัยของกระแสอายตนะการทํางานของจิต ในวิสุทธิมรรคไดอธิบาย
ลักษณะสําคัญของรางกายและจิตใจไววานามและรูปนั้น มีอยูในโลกนี้โดยปรมัตถสัจจะ ในนาม
และรูปนั้น สัตวและคนไมมีเลย นามและรูปเปนของวางเปลา อันปจจัยปรุงแตงขึ้นเหมือนหุนยนต
นั้นเปนกองทุกขเชนกองหญาและฟน๓๐

๓๐

วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, ๒๓ - ๒๕.

๕๖
นามและรูปอยูรวมกันไดเพราะมีสามัญลักษณะเหมือนกันคือ มีความเปนอนิจลักษณะ
ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ และชีวิตของมนุษยเจริญอยูไดดวยอาหารหลอเลี้ยง ๔ ประการ
คือ
๑. กวฬิงการาหาร คืออาหารที่บริโภคดื่มกินใหรางกายอยูได
๒. ผัสสาหาร คืออาหารใจที่ไดแกรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณและ
ธรรมารมณ สิ่งเหลานี้หลอเลี้ยงใหชีวิตทางจิตมีกระแสอารมณออกมาทางกาย วาจาและใจ
๓. มโนสัญญาเจตนาหาร คือความหวัง ความตั้งใจอันมีสวนที่ทําใหชีวิตจิตใจมี
ความสดชื่น อยากมีชีวิตอยู ที่เรียกวา ชีวิตอินทรียเจตสิก
๔. วิญญาณาหาร คือความรูและปญญา
กวฬิงการาหารทําใหรางกายทรงตัวอยูได มโนสัญญเจตนาหารทําใหเกิดการวาง
เจตนาของการกระทํา ซึ่งทําใหมีปฏิสนธิชีวิตของกรรม และวิญญาณาหารทําใหเกิดความรูตางๆ
จิตกับรางกายมีกิจการงานตางกันแตละประสานกัน จึงมีองคกรรม (การกระทําทัง้ หมด) เปนหนวย
เดียวกัน ซึ่งยอมสงผลในทางที่เหมือนๆ กัน การกระทําทางกายและวาจา ถามีจิตสรางเจตนารวม
แลว ถือเปนการกระทําที่วิบากกรรมสมบูรณในตัวเอง อันจะสงผลของการกระทําไปสูปจจุบันและ
อนาคตของการกระทํานั้นได สิ่งเหลานี้ที่ชวยหลอเลี้ยงนามรูปใหมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไปตามวัฏจักรของกรรม๓๑
๒. การอบรมหลักปฏิบัติธรรมฝกสมาธิ และเจริญวิปสสนากรรมฐาน การปฏิบัติ
ธรรม นั้น หมายความวา การนําธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช เอามาใชดําเนินชีวิตทําการทํางาน
คือเอาธรรมมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง ทําใหการดําเนินชีวิตนั้นเปนไปดวยดี เปนชีวิตที่มี
ความสุขนั่นเอง หรือเอามาชวยใหดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
การปฏิบัติธรรมก็จึงเปนเรื่องกวางๆ ไมเฉพาะการที่จะปลีกตัวออกจากสังคม ไป
อยูที่วัด ไปอยูที่ปา แลวก็ไปนั่งบําเพ็ญสมาธิอะไรอยางนั้น ไมใชแคนั้น อันนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง
เปนการพยายามนําธรรมมาใชในขั้นลึก ในการที่จะฝกฝนจิตใจอยางจริงจัง การปฏิบัติธรรมตองมี
ตลอดเวลา นั่งอยูก็ตองมีการปฏิบัติธรรม คือเอาธรรมมาใชเมื่อปฏิบัติสิ่งนั้น ทําสิ่งนั้นอยางถูกตอง ก็
เป น การปฏิ บั ติธ รรม
เมื่ อทํ า งานหรื อ ทํ า หน า ที่ ข องตนอย า งถู ก ตอ งตั้ง ใจทํ า ใหดี ให เ กิ ด
คุณประโยชน ใหสําเร็จความมุงหมายที่ดีงาม ก็เปนการปฏิบัติธรรม แมแตการนั่งฟงปาฐกถาก็มี
การปฏิบัติธรรม เมื่อตั้งใจฟง ฟงเปนใชความคิดพิจารณาไตรตรอง สิ่งที่รับฟงนั้นทําใหเกิดปญญา
ขึ้น ก็เปนการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น เปนอันวา การปฏิบัติธรรมนี้ เปนเรื่องที่กวางมาก หมายถึงการ
๓๑

สุธิวงศ พงศไพบูลย, โลกทรรศนชาวไทยภาคใต, ๔๘.

๕๗
นําเอาธรรมมาใชใหเปนประโยชนแกชีวิต หรือการทํากิจทํางานทําหนาที่ใหถูกตอง ทําทุกเรื่องทุก
อยางใหถูกตอง ใหดี ใหเกิดผลเปนประโยชน เพราะจะไดเขาถึงชีวิตที่ดีงามมีความสุขที่แทจริง
นั่นเองเปนการปฏิบัติธรรม๓๒
สมาธิคือความแนวนิ่งของใจ ของจิตของเรา ปกติใจซึ่งเปนพลังเปนสิ่งที่กระเพื่อม
เหมือนกับน้ําอยูตลอดเวลา เมื่อมีการเคลื่อนไหว มีการคิดไป ไหลไปตามอารมณ โดยไมมีหลักยึด
เหนี่ยว ก็จะเหนื่อย จะหมดกําลังไปโดยเปลาประโยชน
สมาธิ ตามตัวอักษรแปลวา ความตั้งมั่น หมายถึงความตั้งมั่นแหงจิต มีความ
มั่นคง ทนทาน เสาเรือนที่ปกลงมั่นยอมรับนําหนักไดดี ไมโยกคลอนฉันใด ดวงจิตที่มั่นคงดวย
กําลังสมาธิก็ฉันนั้น ยอมไมวอกแวกหวั่นไหว แมมีอารมณภายนอกมากระทบก็สามารถรักษาปกติ
ภาพของดวงจิตไวได ดวงจิตอยางนี้มีคุณคามาก กระแสดวงจิตก็เหมือนกระแสน้ํา ถาพุงไปทาง
เดียวก็มีกําลังแรง เมื่อแยกไปหลายทาง กําลังก็ออนลง
สิ่งใดก็ตามที่อยูภาวะเขมขน ยอมมีคุณสมบัติกลาขึ้นกวาเมื่ออยูในภาวะธรรมดา
ฉันใด เมื่อบุคคลสามารถรวมกระแสจิตใหเปนหนึ่งเดียว (เอกัคตา) กระแสจิตหรือกระแสความคิด
ยอมมีกําลังแรง สามารถทําสิ่งที่คนธรรมดาทําไมได ฉันนั้น
สมาธิมีผลดีตอการงานทุกชนิด การทํางานดวยใจสงบยอมดีกวาทําดวยใจ
ฟุงซาน การทํางานหรือการศึกษาเลาเรียน ถาทําดวยใจเปนสมาธิก็เหนื่อยนอยและไดผลงานมาก
มีความเพลิดเพลินและความสุขในการงานนั้นเปนอยางดี ถือวาเปนพรอันประเสริฐของชีวิต
สมาธิเปนที่อยูอันสงบสุขของดวงใจ ไมมีที่ใดจะใหความสงบสุขแกดวงจิตอันไมมี
โทษเทากับสมาธิ แมพระอริยะเจาอยูปราศจากกิเลสแลวก็ยังอาศัยเรือนแกว กลาวคือสมาธินี้
แหละเปนที่พักผอน สมาธิยังเปนบาทฐานอันสําคัญยิ่งของปญญา คือการรูเห็นตามเปนจริงซึ่งเปน
คุณธรรมหลักในพระพุทธศาสนา สมดังพระพุทธภาษิตที่วา
“ภิกษุทั้งหลาย! จงเจริญสมาธิเถิด, ผูมีจิตตั้งมั่นดีแลว ยอมรูชัดเห็นตามเปนจริง”
พุทธพจนนี้ แสดงทั้งความหมาย (จิตตั้งมั่น) และประโยชนที่มุงหมายของสมาธิ (รูชัดตามเปนจริง)
“...ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเทียบหวงน้ําใส กระจางไมขุนมัว คนตาดียืนอยูบนฝง
พึงเห็นไดซึ่งหอยโขง หอยกาบ กอนหิน กอนกรวด ตลอดจนฝูงปลา ที่กําลังแหวกวายอยูบาง กําลัง
หยุดอยูบาง ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดวยจิตที่ไมขุนมัว ก็จักรูไดซึ่งประโยชนตนประโยชน

๓๒
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๕๘
ผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย จักประจักษแจงได ซึ่งคุณวิเศษยิ่งกวามนุษยสามัญ คือ ญาณทัสสนะ
ที่สามารถทําใหเปนอริยะชน…”
เมื่อจิตตั้งสงบแนวนิ่งเรียบสนิท จะคิดพิจารณาสิ่งใด เรื่องใด ก็มองเห็นงายเขาใจ
ชัดเจน เมื่อเขาใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย รูเทาทันธรรมดาของความเปนไปตามเหตุปจจัย จิตใจ
ก็หายเรารอนกระวนกระวาย สงบ ผองใส เปนอิสระปลอดกิเลส ไรทุกข เปนประโยชนสูงสุดของ
ชีวิต ถึงแมยังไมใชปญญา เพียงแตสมาธิอยางเดียว เกิดขึ้นเมื่อใดจิตใจก็สงบผองใส มีความสุข
ดับกิเลสดับทุกขไดชั่วคราว ตลอดเวลาที่สมาธินั้นยังคงอยู๓๓

การนั่งสมาธิ มี ๒ ลักษณะคือ
๑. นั่งสมาธิเพื่อใหจิตสงบ ไดพักจิตใจ นั่งโดยการดูลมหายใจ ตั้งจิตอยูที่รู
จมูก สังเกตลมที่กระทบตอนเขาและออก บางคนบริกรรมดวย เมื่อจิตสงบ บางทีคําบริกรรมจะ
หายไป ก็ใหหายไป บางทีสงบจนลมหายใจละเอียดแผวเบา เหมือนไมไดหายใจ การนั่งใหจิตสงบ
อยางนี้ เรียกสมถะภาวนา
๒. วิปสสนา เปนการดูจิตเพื่อเจริญปญญา จิตจะเจริญของเขาเอง แลวแต
เขาจะหยิบยกธรรมใดขึ้นมาพิจารณา โดยกอนหนานั้นผูปฏิบัติเพียงแตเจริญสติสัมปชัญญะ
เทานั้น แตเรื่องนี้เปนเรื่องที่ตองศึกษาถึงวิธีปฏิบัติที่ละเอียดมาก จึงจะถึงขั้นนี้ได หลักการดูจติ จาก
หนังสือของหลวงปูดูลย อตุโล หลักของทานวา “อยาสงจิตออกนอก"
ความหมายของวิปสสนา หมายถึงการพิจารณาสังขารตามหลักไตร
ลักษณ (ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา) นั่นเอง
การทําสมาธิทําไดหลายวิธีการ แตละคนมีวิธีทําสมาธิแตกตางกันไปแลวแตใจ
ชอบ การทําสมาธิ ทําบางเล็กนอยก็ยังดี จะรูสึกสดชื่น สมองปลอดโปรง และความจําดีแลฯ อาทิ
เชน
การทําสมาธิโดยสวดมนต สําหรับคนที่ยังไมเคยทําสมาธิและมีความเครียด
อยูมาก จะผอนคลายความเกร็งตอการนั่งสมาธิ หันไปเปนการสวดมนตแทนก็อาจจะชวยได ทําให
จิตใจเกิดสมาธิไดอีกแบบหนึ่ง
คุณหมอชินโอสถ หัสบําเรอ ไดแนะนําใหผูปวยที่ไมเคยทําสมาธิ มา
กอน ใหทําสมาธิดวยการแผเมตตา วิธีนี้นอกจากจะทําใหจิตใจสงบแลว ยังเปนการแผเมตตาให
สรรพสัตวอีกดวย
๓๓
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๕๙
วิธีสวดชา ๆ และใหหายใจเขา – ออกตามที่กําหนดไว การสวด
ดังกลาวถาสวดแบบทองจําจะใชเวลาประมาณ ๑๕ นาที ถาสวดชา ๆ แบบกําหนดลมหายใจอาจ
ใชเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ซึ่ง ๑๕ นาทีถึง ๑ ชั่วโมงเปนเวลานานพอที่จะทําใหจิตใจสงบ
ทําสมาธิโดยฟงธรรม การทําสมาธิดวยการมาฟง นั่งสงบฟง โดยไมทําอะไร
ควบคูไปดวย ใจจดจอฟงใหรูเรื่อง ก็จะมีสมาธิไดเหมือนกัน และเวลาฟงซ้ําจะไดขอคิดอะไรใหม ๆ
ขึ้นมาเสมอ เพราะเวลาฟงบางชวงเราก็เผลอไป หรือวันที่เรามีเรื่องมากระทบใจการฟงก็ไดคําที่มา
ชวยใหคิด ซึ่งเปนคําที่วันกอนเราอาจไมสนใจ ดังนั้นเวลาฟงแลวก็ยังฟงใหมไดเรื่อยๆ
แบบกําหนดลมหายใจ การทําสมาธิ แบบกําหนดลมหายใจ จัดวาเปนแบบ
ที่งายและสะดวกที่สุดกวาทุกวิธี จึงมีผูนิยมทํากันอยางแพรหลาย ตั้งแตสมัยพุทธกาลมาจนถึง
ปจจุบันเปนแบบที่พระพุทธเจา ไดทรงแสดงไวชัดเจน ในอานาปานสติสูตร (๑๔/๑๖๗) และสติปฏ
ฐานสูตร (๑๒/๘๔) วิธีการทําสมาธิ แบบกําหนดลมหายใจ มีหลักการทําแยกยอยออกไปอีกมาก
เพื่อปองกันความสับสนจึงขออธิบายเปนขอๆ ดังนี้
๑. แบบอิสระ คือ เอาจิตไปกําหนดที่ลมหายใจ อยูกับลมที่หายใจเขา
และลมหายใจออก โดยไมตองใชคําบริกรรมหรือคําภาวนาเขาประกอบดวย เมื่อขณะที่กําลัง
หายใจเขา ก็เอาจิตเขาไปประกบกับลมที่กําลังหายใจเขาดวย เมื่อขณะที่กําลังหายใจออก ก็เอา
จิตเขาไปประกบ กับลมที่กําลังหายใจออกดวย การทําแบบนี้ เราจะหลับตาทํา หรือลืมตาทําก็ได
ตามถนัด แตในการฝกแรกๆ การหลับตาจะสะดวกและทํางายกวา เมื่อตาไมเห็น ใจก็ยอมไมคิด
ไมปรุงใหฟุงซานทานั่งขัดสมาธิ นั่งตัวตรง ขาขวาซอนทับขาซาย มือขวาวางซอนทับมือซาย เปน
ทาที่ดีที่สุด สําหรับผูที่จะทํานานๆ แตสําหรับผูที่ทําเปนพิธี ใชเวลาไมมากนัก จะใชทานั่งหรือ
อิริยาบถไหนก็ได ขอแตวาใหหายใจสะดวกและนั่งสบายเปนพอแบบอิสระนี้ มีวิธีทําแยกออกเปน
๒ อยาง คือ แบบปกหลัก กับ แบบตามลม
๑.๑ แบบปกหลัก คือ ไมตามลมเขา ไมตามลมออก ทําอุปมา
เหมือนยามเฝาประตู ดูเฉพาะคนที่กําลังผานประตูเขา และออกเทานั้น ขณะเมื่อเรากําลังหายใจ
เขาอยู ใหสังเกตวา ลมกระทบจมูกตรงสวนไหนชัดเจนมากที่สุด ถายังจับไดไมชัดเจน ควรหายใจ
แรง ๆ ลึก ๆ สัก ๓ ครั้ง ก็จะรูไดทันทีวา สวนไหนถูกกระทบมากที่สุด ก็เอาตรงนั้นแหละ เปน
“ศูนยกลาง” ของลมหายใจ ทุกขณะที่หายใจเขาและหายใจออก เอาจิตไวกับลมหายใจเขา และ
ลมหายใจออกตลอดเวลา เมื่อเผลอลืมไป ก็ใหตั้งตนทําไปใหม ซึ่งในการฝกแรกๆ มันก็ยอมลืมงาย
เปนธรรมดา ขอใหตั้งใจมีฉันทะเอาจริงเอาจริง ไมนานนักจิตก็ยอมจะเกิดความคุนเคย เกิดความ
เชื่อง เหมือนหมาถูกลามโซอยูนานๆ ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จยอมอยูที่นั่น ขอควร

๖๐
ระวัง ในการทําสมาธิทุกครั้ง ควรปลุกประสาทใหตื่นตัวอยูเสมอ นั่นคือ เมื่อเกิดความงวงงัวเงีย
หรือออนเพลียก็ไมควรนั่งทํา ควรบริหารรางกาย ใหเกิดความสดชื่นกอน จิตจะเปนสมาธิงาย และ
จะไมเสียนิสัย คือ นั่งโงกงวง สะลึมสะลือ
๑.๒ แบบตามลม คือ ตามลมเขาและตามลมออก เมื่อหายใจ
เขา ก็จับลมที่บริเวณจมูก แลวก็ตามลมเขาไปในทอง เมื่อสุดลมหายใจเขาก็หยุดนิดหนึ่ง พอลม
หายใจออก ก็ตามลมออกมาดวย โดยตั้งฐานของลมไว ๓ จุด คือบริเวณจมูก (หรือโพรงจมูก)
หนาอกตรงลิ้นป และสะดือ เมื่อหายใจเขาเริ่มจับจุดที่หนึ่ง คือ บริเวณจมูก ตรงที่ลมกระทบชัด
ตามลมเขาไปจับจุดที่ ๒ คือ หนาอก ตามลมเขาไปสิ้นสุดเอาที่สะดือ เมื่อหายใจออก ก็ผาน ๓ จุด
เชนเดียวกัน
๒. แบบผสม คือ ใชเลขเขามานับประกบดวยกับใชคําบริกรรม หรือคํา
ภาวนา เขาผสมกับลมหายใจ มีวิธีการทําแยกออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๒.๑ การนับเปนคู คือ เมื่อหายใจเขานับวา “หนึ่ง” หายใจออก
นับวา “หนึ่ง" หายใจเขาครั้งที่สองนับวา “สอง” หายใจออกครั้งที่สองนับวา “สอง” นับไปจนถึง
“สิบ” แลวก็ตั้งตนนับหนึ่งไปจนถึงสิบอีก ทําอยางนี้เรื่อยไปตามกําหนดเวลาที่ตองการ
๒.๒ การนับเปนเดี่ยว คือ เมื่อหายใจเขาไมนับ เมื่อหายใจออก
สุดแลว จึงนับ “หนึ่ง” กลาวคือนับเฉพาะลมหายใจออกอยางเดียว ตอนลมหายใจเขาไมนับ นับ
หนึ่งไปจนถึงสิบ แลวตั้งตนนับหนึ่งจนถึงสิบอีกเรื่อยไป
๒.๓ การบริกรรมหรือภาวนา คือ ใชคําตางๆ เชน พุธ - โธ พอง
หนอ - ยุบหนอ สัมมาอรหัง เปนตน เขาประกบกับลมหายใจเขาและออก แบบพุทธ - โธ หายเขา
ระลึกวา “พุทธ” หายใจออกระลึกวา “โธ” แบบพองหนอ - ยุบหนอ หายใจเขาระลึกวา “พองหนอ”
หายใจออกระลึกวา “ยุบหนอ” แบบสัมมาอรหัง หายใจเขาระลึกวา “สัมมาอรหัง” หายใจออกก็
ระลึกวา “สัมมาอรหัง” เมื่อเราปฏิบัติธรรม ทําความเห็นใหถูกตรง เห็นดีเปนดี เห็นชั่วเปนชั่ว เห็น
บุญเปนบุญ เห็นบาปเปนบาป ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และเมื่อเรามีความเห็นถูก ความคิดก็ถูกไป
ดวย ทําใหเราพูดดี ทําดี ทําอาชีพสุจริต มีความเพียรพยายามในทางที่ดี มีสติ มีสมาธิ คือ มรรคมี
องค ๘ จะขยับตามไปทุกขั้นตอนแลวสงผลใหเรา ทําดี เวนชั่ว ทําใจใหผองแผว ตามไปดวย เพราะ
เมื่อเห็นบาปเปนบาปไดแลว เราคงไมอยากไปทําบาป เมื่อทําดี ก็มีจิตใจดี ทําใหใจก็ผองแผว รู
หลักปฏิจจสมุปบาทวาทําใหเปนทุกข มีตัวตัณหาความอยากได เปนตัวตั้งตัวตี แลวก็คอยปลง
คอยวาง ก็ไมตองเปนทุกข ปกติคนเราก็มีสมาธิกันอยูโดยธรรมชาติแลวทั้งนั้น แตเราอาจไมรูสึกตัว
วานั่นเปน สมาธิ

๖๑
ระดับขั้นตางๆ ของสมาธิและการไดฌาน ระดับของความตั้งมั่นในความสงบนิ่ง
ของจิต แบงออกเปน ๓ ขั้นกลาวคือ (สมาธิ ๓)
๑.สมาธิที่เกิดขึ้นชั่วขณะ แตตั้งมั่นอยูไมไดนาน (ขณิกสมาธิ)
๒.สมาธิที่ตั้งมั่นอยูในอารมณเดียวไดนิ่งสงบ และนานกวาระดับแรกแตยัง
ไมตัดขาดจากสิ่งรบกวนภายนอกหรือเรียกวาสมาธิขั้นจวนเจียน (อุปจารสมาธิ)
๓.สมาธิที่แนบแนนและมั่นคงอยูในอารมณนั้นๆ จนตัดจากสิ่งรบกวน
ภายนอกไดสิ้น เปนสมาธิในฌาน (อัปปนาสมาธิ)
ประโยชนของสมาธิ
ประโยชนขอแรกของสมาธิคือ การพัก การสงบของใจ เพื่อใหเกิดกําลัง เมื่อ
ใจสงบนิ่งไดพัก ใจก็จะเย็น จะสบายขึ้น หรือถาเราจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนอยางกับไฟฉาย หาก
เราเปดอยูตลอดเวลา แบตเตอรี่จะออนลง ๆ แสงของมันจะคอย ๆ มัวเขา ในที่สุดเมื่อเรามีปญหา
มีความจําเปน ที่จะใชแสงไฟฉายสองดูอะไร มันก็ไมมีกําลังพอจะสองใหเราเห็นไดชัดเจน ใจของ
คนเราก็เหมือนกัน หากปลอยใหไหลไปกับอารมณ ไปในอดีต ไปในอนาคต โดยไมมีเปาหมาย
อยางนั้น เมื่อเวลาที่มีปญหาอะไรเกิดขึ้น เราตองการคิดใหเปนเหตุ เปนผล มันก็ไมมีแรงจะคิดแลว
แตถาเราทําสมาธิใหใจไดพักอยางนี้ เมื่อมีปญหาหรือมีงานที่ตองการจะทํา ใจก็มีกําลัง พรอมที่จะ
ทํางานไดดวยประสิทธิภาพที่สูง
ประโยชนขอที่สอง คือมีสติสัมปชัญญะ เมื่อใจมีกําลังแลว เราฝกสติ ฝก
สติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา สองสิ่งนี้จะคมขึ้น จะอยูกับจิตของเรามากขึ้น แตเดิมนั้น มีหลายสิ่ง
ที่เราทําโดยไมตองใชสติใชความคิดมากมายนัก
ประโยชนขอที่สาม คือ ปญญา ปญญาจะคอย ๆ เพิ่มขึ้น และแนะสอนใจ
ใหเราคอย ๆ แลเห็นวา อะไรคือสิ่งที่เราตองการจริง ๆ กันแน เราเริ่มตนอยูไดดวยความพอใจใน
ความมี ความเปนของเราเริ่มมีที่พักพิง มีหลัก มีตนเปนที่พึ่งแหงตน ไมใชวิ่งตามคานิยม หรือวิ่ง
ตามสิ่งที่อยูรอบขางของเรา จนปลอยตัวเองใหกลายเปนอะไรอยางหนึ่ง ที่ถูกลมของภาวะ
แวดลอมภายนอก หรือโลกธรรม ซึ่งไดแกความสุข ความทุกข นินทา สรรเสริญ ความมี และ ความ
เสื่อม จาก ลาภ ยศ เหลานี้ มากําหนดชีวิตของเรา แตเราจะเริ่มกําหนดชีวิตของเราเอง เมื่อเราเอา
ปญญาแนะสอนตัวของเราบอยครั้งเขา ความหวั่นไหว ความสับสน ความไมแนใจ ก็จะคอย ๆ
คลายลงไป เราจะมีหลักของเรา เราก็จะเริ่มมองเห็นวา บางครั้ง ใจของเราไมไดตองการอยางนั้น
จริง ๆ แตมันเกิดจากความอยาก ความโลภ ซึ่งเปนของเกินพอ เกินความจําเปน เพราะถาเรามอง
ลงไปใหแนวแนแลว เราจะพบวา ถาเราไมมี เราก็ไมเดือดรอน หรือมันไมไดทําใหความเปนอยูของ

๖๒
เราขณะนี้ขัดสนลงไปเลย แตเพราะเรามีความรูสึกวา คนอื่นซึ่งอยูในฐานะเดียวกันกับเรา เขามี
เขาเปน หากเราไมมี เรานอยหนาเขา ซึ่งความนอยหนาอันนั้น ก็ไมไดมีอะไรเปนของจริงของจัง
อาจเปนเพราะจิตของเราคิดไปเอง
ประโยชนขอสุดทายของสมาธิคือ เพื่อแกไขขัดเกลาสันดานของตน ใหเปน
คนประณีตขึ้นเปนคนมีจิตใจสะอาด ผองใสขึ้น เมื่อเรากําหนดสติเพงมองเขาไปในใจของเรา เรา
แลเห็นวา เรามีขอบกพรอง เชนเราเปนคนขี้โกรธ อะไรไมไดอยางใจ เราก็คอย ๆ มองดูวา เมื่อโกรธ
ออกไปอยางนั้นแลว มันชวยใหอะไรดีขึ้นบาง เราจะพบวา ตรงกันขาม มันมีแตจะทําใหทรุดโทรม
มากขึ้นไปเทานั้น ดังนั้นอะไรทุกอยางก็จะคอยๆ ดีขึ้น สิ่งที่จะเปนอุปสรรค เปนความยากลําบาก
เปนปญหา ก็จะคอยๆ คลายลงไป หรือหากยังเหลืออยู ก็จะเหลืออยูในแงที่เบาบาง ซึ่งอยางนอย
ที่สุด เราคงพบหนทางออกได หากเราบากบั่นตอไป
ถาหากเราฝกฝนอบรมจิตใจของตนใหสงบระงับเปนสมาธิได ยอมไดอานิสงส
บุคคลที่ทําใหจิตสงบมีอานิสงส คือ
๑. ความจําแมนยําดี ความจําไมหลงลืม
๒. อยูในสังคมไมผิดใคร เราอยูกับสังคมคนหมูมากๆ ไมผิดหมางกับใคร
เพราะจิตใจเราสงบ เรารับฟงคนอื่นเขาพูด เขาจะเถียงกันวุนวายอะไร เขาจะนั่งดูยืนดูอยูก็ตาม
เขาเดินไปเราก็รูหากจิตใจเรารู เราสงบ พวกนั้นเขาเถียงกันเรื่องอะไร เราก็รูก็ไมผิดหมางกับใคร
เพราะจิตใจเราสงบ คนมีสมาธิ ใหความสุขอยางนั้น
๓. อานิสงส เมื่อมีปญหาอะไรเกิดขึ้นแกตนแลว ยอมแกปญหาดวยตนเอง
ได คนที่มีจิตมีสมาธิ สงบ แนบแนน มั่นคงอยู ก็เพราะรูวาเมื่อทุกขเกิดขึ้นแกจิตใจของตนเอง คือ
ปจจุบันนั้นมันทุกขเพราะเหตุอะไร มันสาวหาเหตุหาผลใหจงได สาวขึ้นไป มันจะ รูเพราะจิตมันอยู
นิ่งอยู เราคิดเรื่องอะไรมันจึงทุกข เมื่อรูวาทุกขเรื่องนั้นก็หยุดคิดเรื่องนั้น ทุกขก็ดับไป เรียกวา
แกปญหาดวยตนเอง เวลามีความสุขสบายรื่นเริง โลงสบาย มีความสุข ก็รูมันมาจากเหตุอะไร คน
ที่จิตมีสมาธิ ยอมเขาใจ คิดเรื่องนี้แลวจิตของมีความสุขอยางนี้ก็รู รูจักทั้งดี และไมดีเกิดขึ้น เปน
อานิสงส ของบุคคลที่ทําจิตใจของตน ใหสงบระงับเปนสมาธิเปนอยางนี้ เราก็จะไดอานิสงสอยางนี้
ประโยชนของการฝกสมาธิภาวนาในภาษาชาวบาน ที่เห็นไดชัดเจนในระดับแรก
คือ ทําใหจิตใจที่เคยวาวุน กลับมาเปนสงบเยือกเย็น คนที่เคยเอาแตใจตัวเองเปนคนอารมณรอน
ฉุนเฉียวมากอน ก็ทําใหเปนคนหนักแนนมีเหตุผลมากขึ้น ไมโกรธงายและรูจักระงับอารมณไดเปน
อยางดี ทั้งยังมีจิตใจงาม ยังผลใหสภาพจิตโดยทั่วไปมีแตความปลอดโปรง ผองใส และบงบอกได
จากใบหนาที่อิ่มเอิบ หรือจะวาแกชาลงก็ไมวา เพราะวาการเผาผลาญพลังงานในรางกาย ดําเนิน

๖๓
ไปดวยความมีระเบียบและทํางานชาลง นั่นก็คือคนที่ฝกสมาธิภาวนา จะมีผลพลอยไดทําใหแลดู
ออนกวาวัย ในระดับที่ดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือ ชวยรักษาโรคภายในกายเราได และทําใหรางกาย
เราแข็งแรง เพราะการที่สภาพจิตที่ผานการฝกสมาธิ จะทําใหกระแสคลื่นความถี่ในสมองมี
ระเบียบ ไมกระจัดกระจาย เมื่อมีระเบียบก็มีพลังงานที่แรงกวาคนปกติ ทําใหการใชความคิดใน
เรื่องใดๆ ก็ตาม สามารถขบปญหาไดแตกและวองไว สวนดานการเดินพลังงานในจักรตามจุด
ตางๆ ของรางกายก็เปนการทําใหอวัยวะตางๆ ทํางานไดอยางสมบูรณ ไมบกพรอง สุขภาพกายก็
แข็งแรง โรคภัยก็ไมคอยเบียดเบียน ในระดับที่สูงขึ้นไปก็คือ ทําใหลวงรูในอดีต อนาคต และเห็น
ความเปนไปของสิ่งตางๆ ซึ่งทั้งนี้ก็ตองแลวแตความบริสุทธิ์ของระดับสมาธิภาวนา ที่เปนเชนนี้
เพราะจิตเรานิ่งและวาง สามารถใชพลังของจิตเพงกําหนดรูไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะไดคําตอบใน
เรื่องนั้นๆเอง ไมวาจะเปนการแกปญหาในชีวิตประจําวัน หรือเพื่อความหลุดพนก็ตาม และนั่นก็คือ
เปนการขัดเกลากิเลส และทําใหเกิดปญญาที่แทจริงเขาใจตอสภาพของสิ่งตางๆ กอนที่จะกาวเขา
ไปสูขั้นสูงสุด ในระดับที่สูงที่สุดก็คือ ชวยเพิ่มบุญ หรือเรียกวาเปนการสั่งสมกรรมดีใหมีกระแส
เพิ่มขึ้นในตัวเราเอง กรรมดีนี้จะสงผลแรงไดมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับระดับของการทําสมาธิ
ความจริงบุญที่เกิดจากสมาธินี้แมในระดับตนๆ ที่จิตสงบก็เรียกวาไดบุญแลว และกรรมดีนี่เองที่จะ
ชวยลดทอนแรงแหงกระแสกรรมชั่วที่เราไดเคยทําไวในอดีตใหมีอํานาจนอยลง หรือตามใหผลไม
ทัน เพราะอํานาจกรรมดีที่เพิ่มขึ้นจะคอยเติมใหอยูเสมอ แตถาทําไดจนถึงขั้นสูงสุดเรียกวาบรรลุ
นิพพาน ก็คือหลุดพนจากอํานาจแหงกรรมได ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป
การฝกกรรมฐานนั้นมี ๒ อยางคือ
๑.สมถกรรมฐาน คือการใชอารมณเปนที่ตั้งเพื่อฝกกําหนดจิตใหเกิดความ
สงบ เปนสมาธิ
๒.วิปสสนากรรมฐาน คือการใชอารมณเปนที่ตั้งในการกําหนดจิต เพื่อการ
เจริญภาวนาตามหลักไตรลักษณเพื่อเขาสูมรรค ผล และนิพพาน ในบางแหงมีเรียกวาอารักข
กรรมฐาน หรือแปลวากรรมฐานที่เปนเครื่องรักษาตัว ซึ่งก็ใชหลักการเจริญกรรมฐานเชนเดียวกัน
เชนการใชพุทธานุสสติ หรือมรณะสติเปนตน
ทั้งสองอยางนี้เกือบจะเปนอยางเดียวกัน ตางกันก็ตรงที่ระดับของสมาธิที่
เรียกวาไดฌาน ถาหากวาไดฌานในระดับขณิกสมาธิ คือความรูสึกโลงสบาย สงบ ลืมตัวชั่วขณะ
หากประคองความสงบนิ่งตอไปก็จะไดจนถึงระดับ อุปจารสมาธิ ซึ่งจะนานกวาขั้นแรก
ความหมายของกรรมฐาน หมายถึงสิ่งที่ใชเปนอุบายในการกําหนดจิต เพื่อ
พิจารณา เจริญภาวนา เปนเหมือนอุปกรณในการฝกอบรมจิต (บางตําราเรียก กัมมัฏฐานก็ใชได

๖๔
เหมือนกัน) ในทางพระพุทธศาสนามีกรรมฐานทั้งสิ้น ๔๐ กอง ในความเปนจริงจะใชสลับกัน
คอนขางมาก โดยความหมายไมตางกันมากนัก เชนวิปสสนาสมาธิ หรือ วิปสสนาภาวนาก็ได มี
ความหมายเดียวกันวาคือการฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามความเปนจริง หรือการเจริญ
ปญญานั่นเอง ประโยชนของการฝกสมาธิภาวนา ตามหลักศาสนาพุทธที่พระพุทธเจาทรงแนะนํา
ไวแบงออกเปน ๔ ระดับ คือ
๑. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อความสุขในปจจุบัน หรือเพื่อพักผอนจิต
(ทิฏฐธรรมสุขวิหาร)
๒. สมาธิภาวนาเพื่อการไดญาณทัสสนะ คือการไดญาณวิเศษเชนมีหู
ทิพย ตาทิพยเปนตน ยังถือเปนขั้นตนเทานั้น
๓. สมาธิภาวนาเพื่อสติและสัมปชัญญะ คือเพื่อใหมีสติรูตัวอยูตลอด
วาถูกตองหรือไม ทําอะไรดวยความรอบคอบและยั้งคิด
๔. สมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นไปซึ่งอาสวะ นั่นก็คือดับกิเลสทั้งปวงได
หมด เพื่อบรรลุนิพพาน
การเจริญสมาธิภาวนาทานแบงออกเปน ๒ อยางหลักๆ กลาวคือ (ภาวนา ๒)
๑.สมถภาวนา คือการฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ มีสมาธิเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขในเบื้องตน
๒.วิปสสนาภาวนา คือการฝกอบรมจิตใหเกิดปญญาและรูแจงในความ
เปนไปของสภาวะตางๆในโลก
ความหมายในทางพุทธและประเภทของภาวนาที่เกี่ยวกับการฝก (ภาวนา ๔)
ในทางพุทธศานาภาวนาคือ การทําใหเจริญ การฝกหรือพัฒนาใหเจริญขึ้น ในทางพระพุทธศาสนา
แบงการภาวนาออกเปนดังนี้คือ
๑.กายภาวนา คือการฝกฝนอินทรียทั้ง ๕ ใหเปนไปในทางกุศล ในทางที่ดี
๒.ศีลภาวนา คือการประพฤติอยูในศีลธรรม ระเบียบวินัย
๓.จิตตภาวนา คือการพัฒนาจิตใหเจริญดวยคุณธรรมทั้งปวง
๔.ปญญาภาวนา คือการเจริญปญญาใหรูแจงในสภาวะของสิ่งตางๆ
การเจริญภาวนา แบบกรรมฐานจะแบงการฝกสมาธิออกเปนขั้นตางๆ ๓ ขั้น
(ภาวนา ๓) ดังนี้คือ

๖๕
๑.บริกรรมภาวนา เปนขั้นตอนแรกในการฝกจิตใหมีสมาธิโดยกําหนดใชสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเปนอารมณกรรมฐาน เชนการระลึกถึงพุทธคุณเปนตน หรือกองใดกองหนึ่งใน กรรมฐาน
๔๐
๒.อุ ป จารภาวนา
ความหมายทางตรงของคํ า นี้ แปลว า จวนเจี ย น
ความหมายโดยนัยก็คือสมาธิขั้นจวนเจียนหรือเกือบจะสงบนิ่งดีแลว เปนขั้นตอนที่ไดหลังจากการ
กําหนดจิตในขั้นแรกเปนอารมณกรรมฐาน แลวเกิดความสงบตัดจากอารมณ*นิวรณได (อารมณ
ของกามฉันทะ การคิดราย ความหดหู ฟุงซาน สงสัย)
๓.อัปปนาภาวนา หมายความวาขั้นแนวแน กลาวคือ เมื่อผานสองขั้นตน
มาแลว นิมิตที่เกิดขึ้นนั้นจะสม่ําเสมอไมขาดตอนดวยอุปจารสมาธิ ประคองความสงบนิ่งและ
อารมณของจิตไดไปจนถึงขั้นปฐมฌานอันถือวาไดบรรลุการเจริญภาวนาขั้นตนแลว๓๔
๓. การอบรมศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบาน ศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งแสดง
ความเจริญของมนุษย ชาติใดมีศิลปวัฒนธรรมเปนแบบอยางของตนเอง พื้นฐานของวัฒนธรรมที่
สามารถสืบทอดตอกันมาเปนเวลานาน หลายชั่วอายุคน นอกจากจะแสดงถึงความเจริญทางจิตใจ
ของชนในชาติ ยังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งและความสามัคคีในการรักษาเอกลักษณ
ของชาติไวได ศิลปะและวัฒนธรรมมีความผสมกลมกลืนกันในลักษณะของการสืบทอดพฤติกรรม
ความคิดความเชื่อ รูปลักษณของผลงานและแนวความคิดในการสรางงานนั้น อาจกลาวไววา
วัฒนธรรมเปนผูสรางงานศิลปะ และงานศิลปะก็ไดมีสวนจรรโลงวัฒนธรรมซึ่งมีบริบทที่กวางใหญ
กวา วัฒนธรรมคือวิถีการดําเนินชีวิตที่สัมพันธกับสังคมและสภาพแวดลอมเมื่อกลาวถึงวัฒนธรรม
เปนการกลาวถึงในทางดีงามวัฒนธรรมเปนสิ่งที่พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตาม
สภาพสังคมและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเชนกัน ศิลปวัฒนธรรมคือวัฒนธรรม
ในเชิงศิลปะ ศิลปะคือสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เปนผลพวงหรือภาพสะทอนของวัฒนธรรม ศิลปะ
อาจเปนวัตถุหรือเปนปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งที่เหลือตกทอดอยู หลังจากที่วัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ศิลปะจึงเปนสิ่งมีคุณคาอย างหนึ่งในสังคม ในอันที่จะสืบคนจาก
ศิลปวัตถุหรือศิลปะที่เปนปรากฏการณ เพื่อแสวงหาความรูสึกนึกคิดและวิถีการดําเนินชีวิตใน
สังคมแตละชวงเวลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริบอยครั้งที่แสดงความหวงใย
วั ฒ นธรรมเป น สิ่ ง ที่ สื บ ทอดกั น มาเป น สายเลื อ ด เป น สิ่ ง ที่ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงให
เจริญกาวหนา สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมมิใชสิ่งที่บอกแตเพียงความ
๓๔
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๖๖
เจริญกาวหนา หรือมิไดบอกแตเพียงอดีตที่เจริญมาชานานเทานั้น วัฒนธรรมเปนผลมาจากภูมิ
ปญญาความคิดที่มีพัฒนาการสืบเนื่องกันมาภูมิปญญาความคิดของกลุมชนในบริบทสังคมแตละ
ชวงเวลา
วัฒนธรรม คือสิ่งที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามแกหมูคณะ วิถีชีวิตของหมูคณะ
ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามในดานศีลธรรม ดานวิทยาการ และความเปนระเบียบเรียบรอย๓๕
หัตถกรรม คืองานชางที่ทําดวยมือมีประโยชนใชสอยเปนหลัก๓๖
การอบรม ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบานนั้นจะมาจากชุมชนเปนแกนหลัก
สําคัญในการเผยแพรองคความรูตางๆ ที่มีอยูในชุมชน สงตอใหกับเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งสามารถ
นําไปใชประกอบสัมมาอาชีวะตอไปได เปนการสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการชวยอบรม
บําบัด และฟนฟูสภาพจิตใจ ไดเรียนรูการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมชุมชนไดอยางมีความสุข และ
สันติ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และหัตถกรรมภายในวัดพินิจธรรมสถาน
นั้น ไดคํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานที่ซึ่งเปนวัดและการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยเปน
สําคัญ และการเลือกหาวัสดุอุปกรณ มาทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในชีวิตประจําวัน ที่มีอยูทั่วๆไป
ในชุมชน
การสรางวัด
การสรางวัด มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการตามที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้
๑. บุคคลใดประสงคจะสรางวัด ใหยื่นคําขออนุญาตตอนายอําเภอทองที่ที่จะ
สรางวัดนั้น ตามแบบคําขออนุญาตสรางวัด (ศถ.๑) ซึ่งทางราชการไดกําหนดไว
๒. นายอําเภอหรือหัวหนาเขตไดรับคําขออนุญาตสรางวัดแลว พิจารณา
เห็นสมควรใหนําปรึกษาเจาคณะอําเภอหรือเจาคณะเขต นายอําเภอหรือหัวหนาเขตเสนอเรือ่ งและ
ความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด
๓. ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นสมควรใหนําปรึกษาเจาคณะจังหวัด ผูวา
ราชการจังหวัด เสนอเรื่องและความเห็นไปยังกรมการศาสนา
๓๕

ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ :
นามนีบุคสพับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), ๑๐๕๘.
๓๖
เรื่องเดียวกัน, ๑๒๘๐.

๖๗
๔. เมื่อกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรใหสรางวัด จะสงรายงานใหกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม
๕. มหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแลว กรมการศาสนาจะออกหนังสืออนุญาต
ใหสรางวัด
๖. กรมการศาสนาสงหนังสืออนุญาตใหสรางวัดไปใหจังหวัด เพื่อทราบและมอบ
หนังสืออนุญาตใหแกผูขออนุญาตตอไป
การตั้งวัด
การตั้งวัด มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการตามที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดัง
๑. ใหผูไดรับอนุญาต ทายาท หรือผูแทน เสนอรายงานขอตั้งวัดตามแบบ (ศถ.๓)
ซึ่งทางราชการไดกําหนดไวตอนายอําเภอหรือหัวหนาเขต
๒. นายอําเภอหรือหัวหนาเขตไดรับรายงานขอตั้งวัด และพิจารณาเห็นสมควรให
นําปรึกษาเจาคณะอําเภอหรือเจาคณะเขต แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด
หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
๓. ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นสมควรให
นําปรึกษาเจาคณะจังหวัดหรือเจาคณะกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร สงเรื่องและความเห็นไปยังกรมการศาสนา
๔. เมื่อกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรใหสรางวัด จะสงรายงานใหกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อขอรับความเห็นชอบแลวนําเสนอมหาเถรสมาคม
๕. มหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแลว กระทรวงศึกษาธิการจะไดประกาศตั้งวัดใน
ราชกิจจานุเบกขาตามแบบ ว.๑ ทายกฎกระทรวง ดังกลาว
๖. กรมการศาสนา จะไดสงประกาศตั้งวัดไปใหผูวาราชการจังหวัด หรือผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร เจาคณะภาค เพื่อทราบและแจงใหผูไดรับอนุญาตสรางวัด ทายาท หรือ
ผูแทนดําเนินการโอนที่ดิน และสิ่งปลูกสรางใหแกวัดนั้นตามกฎหมาย
๗. เจาอาวาส จะตองบันทึกประวัติของวัดไวเปนหลักฐานดวย และพิจารณาจาก
๗.๑ มี ประชาชนในละแวกใกลเคียงจํานวนมากพอที่จะทํานุบํารุง ใหวัด
เจริญได

๖๘
๗.๒ ตั้งอยูหางจากวัดที่มีพระภิกษุอยูจําพรรษาไมต่ํากวา ๒ กิโลเมตร เวน
แตจะมีเหตุอันสมควร
๗.๓ มีที่ดินพอที่จะขยายใหวัดเจริญไดซึ่งไมต่ํากวา ๖ ไร เวนแตจะมีเหตุ
จําเปน
๗.๔ สามารถจัดใหมีพระภิกษุมาอยูอาศัยและจําพรรษาในวัดไดไมนอ ยกวา
สี่รูป โดยมีเอกสารแสดงการยินยอมของพระภิกษุที่จะเขามาอยูอาศัยและจําพรรษาประกอบมา
ดวย

บทที่ ๓
การวิเคราะหโครงการ
ความเปนไปไดของโครงการ
จากนโยบายของกรมพินิจฯ ในการบําบัด แกไขและเตรียมความพรอมกอนกลับสูสังคม
ของผูกระทําความผิด ใหไดรับการเยียวยา และเปดโอกาสใหครอบครัวและชุมชนไดเขามามีสวน
รวมในการบําบัดแกไข รวมทั้งจากความตองการของชุมชนที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
และภายในชุมชนยังไมมีวัดอยูในชุมชน ดวยเนื่องกําลังฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน
ไมเอื้อตอการใหสรางวัดไดในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน ดังนั้นเมื่อสถานพินิจฯ ที่มีรายไดจากภาครัฐ
มีกําลังเพียงพอตอการสนับสนุนเปนผูอุปถัมภหลัก ในการใหงบประมาณทําโครงการวัดพินิจธรรม
สถาน ซึ่งจะไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการชวยอบรมบําบัด ฟนฟู สภาพจิตใจ และเตรียม
ความพรอมของเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังสามารถดึงชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการบําบัดแกไข
และเปดโอกาสใหมีการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่นๆ ในจังหวัดเชน องคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เทศบาลอํ า เภอ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนา รวมถึงการจัดทอดผาปา ทอดกฐิน เรี่ยไรจากประชาชนผูมีกําลังศรัทธา เพื่อให
ประชาชนและสังคมไดมีสวนรวมในการจัดตั้งโครงการวัดพินิจธรรมสถาน
การวิเคราะหกิจกรรมและองคประกอบโครงการ
โครงการเปนโครงการเพื่อใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ไดรับการอบรม บําบัด
ฟนฟูสภาพจิตใจที่เหมาะสมจากการศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรม รวมทั้งเปนโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน รวมกิจกรรมในชุมชนสงเสริมใหประชาชนไดศึกษาพระธรรม และปฏิบัติธรรม
เพื่อกลอมเกลาจิตใจ และฝกการปฏิบัติธรรม วิปสสนากรรมฐาน โดยมีลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ
ของโครงการ คือ
๑. กิจกรรมของโครงการ สามารถแบงได ๒ ลักษณะตามประเภทของผูใชสอย คือ
๑.๑ กิจกรรมของสงฆ
๑.๑.๑ กิจกรรมในการประกอบศาสนพิธี
๖๙

๗๐
๑.๑.๒ กิจกรรมในการอบรม การปฏิบัติธรรม วิปสสนากรรมฐาน
๑.๒ กิจกรรมของฆราวาส
๑.๒.๑ กิจกรรมการอบรม บําบัด ฟนฟูสภาพจิตใจ
๑.๒.๒ กิจกรรมการอบรม วิชาชีพทางการเกษตรชีวภาพ และหัตถกรรม
พื้นบาน
๑.๒.๓ กิจกรรมในการปฏิบัติศาสนพิธี
จากกิจกรรมตามประเภทผูใชสามารถแบงเปนพื้นที่ใชสอยได ๓ สวน
๑. พื้นที่สวนพุทธสถาน
๒. พื้นที่สวนธรรมสถาน
๓. พื้นที่สวนอาชีวะสถาน
รายละเอียดของการใชประโยชนพื้นที่ใชสอย ดังนี้
๑. พื้นที่สวนพุทธสถาน สามารถแบงได ๒ เขตคือ
๑.๑ พื้นที่เขตพุทธาวาส หมายถึงขอบเขตบริเวณสวนที่สําคัญที่สุดของวัด
ที่ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนเหมือนสัญลักษณแหงสถานที่
ประทับขององคพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น เพราะคําวาพุทธาวาส มีความหมายโดยตรงอยูแลววา
เปน สถานที่ประทับของพระพุทธเจา (พุทธวาสะ พุทธะ+อาวาส) แนวความคิดในการใชคําเพื่อให
มีความหมายเชนนี้ก็เพราะตองการใหพื้นที่ดังกลาว เปนเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนมีพระพุทธองค
สถิตอยูเพื่อเปนประธาน ณ ที่นั้น ดวยเหตุนี้เองเขตพุทธาวาส จึงมักประกอบดวยสถาปตยกรรม
หลักสําคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค และพิธีกรรมตางๆ๑
๑.๒ พื้นที่เขตสังฆาวาส หมายถึงขอบเขตบริเวณพื้นที่สวนหนึ่งของวัดที่
กําหนดไวใหเปนที่อยู อาศัยของพระภิกษุสงฆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวเนื่อง
กับพิธีกรรมหรือพิธีการใดทางศาสนาโดยตรง คําวา สังฆาวาส มาจาก สงฆ+อาวาส แปลวาที่อยู
แหงหมูสงฆ พื้นที่บริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตที่มิดชิด และประกอบไปดวย อาคารสถานที่สัมพันธ
เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่เปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตของเพศสมณะเทานั้น๒
๒. พื้นที่สวนธรรมสถาน สวนอบรมปฏิบัติธรรม เปนพื้นที่ใชในการบรรยายอบรม
ธรรม สนทนาปญหาธรรมตางๆ และการปฏิบัติธรรม เปนประจําทุกวันอาทิตยและวันสําคัญทาง
๑

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๗), ๒๗.
๒
เรื่องเดียวกัน, ๓๒.

๗๑
ศาสนา โดยมีการจัดชวงเวลาพิเศษสําหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ ในชวงบายของทุกๆ
วัน และในกรณีที่เปนวันสําคัญทางศาสนาก็ไดเปดโอกาสการมีสวนรวมกันในการทํากิจกรรม
เพราะโดยปกติในวันธรรมดา ที่ไมใชวันหยุดเสาร - อาทิตย จะมีผูที่มาทําบุญปฏิบัติธรรมมีไมมาก
นัก โดยสวนมากเปนผูที่มีอายุเลยวัยกลางคนมีเวลาเพียงพอในการทําวัตรปฏิบัตของทางศาสนา
๓. พื้นที่สวนอาชีวะสถาน เปนพื้นที่ใชในการฝกอบรม ปฏิบัติวิชาชีพทางการ
เกษตรและทางหัตถกรรมพื้นบานตางๆ เพื่อการประกอบสัมมาอาชีวะ ทั้งของเด็กและเยาวชนจาก
สถานพินิจฯและผูสนใจในการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อการสรางบุคลากรใหมีความรูทั้งทางดาน
การเกษตรชี ว ภาพและการสื บ ทอดศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ า น อี ก ทั้ ง สามารถประกอบเป น
สัมมาอาชีวะหารายไดเสริมแกครอบครัวและตนเองได และในการฝกสัมมาอาชีวะนั้นยังถือวาเปน
การปฏิบัติธรรมในดานหนึ่งไดดวย เมื่อมีสติและสมาธิในการทํางานนั้นเปนการฝกปฏิบัติธรรมขั้น
พื้นฐานในเรื่องการมีสติ สมาธิ กําหนดรูถึงการงานที่กําลังกระทําอยูและการทํางานอยางรูเทาทัน
ดั่งเชน ทานพุทธทาสไดแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการทํางานคือการปฏิบัติธรรมไดกลาวถึง การ
ทํางานกับการปฏิบัติธรรมตามอรรถกถาในหนังสือวิสุทธิมรรค หรืออรรถกถา ถือวาการงานเปน
ปลิโพธิ คือเปนอุปสรรคหรือเครื่องหนวงเหนี่ยว ขัดขวางทําใหลาชาแกการปฏิบัติธรรม แตหาก
ตองการใหการทํางานเปนการปฏิบัติธรรมก็สามารถทําได โดยมีแนวความคิดในการทํางานใหถกู ที่
ถูกทางก็ถือเปนการปฏิบัติธรรม ซึ่งมีอยูหลายแนวทางดังเชน การทํางานเพื่อใหรางกายแข็งแรง
(หัฐถะโยคะ) ถือเปนลักษณะเริ่มแรกตั้งตนแตเตรียมพรอมรางกายใหแข็งแรง การทํางานเพื่อผูอื่น
(กัมมะโยคะ) โดยหากการงานนั้นผลิตผลออกมาไมนําเอามาเปนประโยชนแกตนเอง ใหเปน
ประโยชนแกผูอื่น ไมตองการอะไรตอบแทน ไมมีการทําเพื่อแลกเปลี่ยน และที่สําคัญคือไมหวังได
รับคําชม การทํางานสามารถวัดระดับได ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับ หนึ่ง ทําเพื่อใหรางกายแข็งแรง
๒. ระดับ สอง ทําเพื่อเสียสละความเห็นแกตัว
๓. ระดั บ สาม ทํ า เพื่ อ ต อ สู กิ เ ลสและวั ด ระดั บ ตั ว เองในการต อ สู กิ เ ลสที่
ละเอียดยิ่งขึ้นไป ในการทํางานเพื่อตอสูกิเลส ทําใหเกิดการเรียนรูจริงเปนการทดสอบทีต่ าเห็นรูป หู
ฟงเสียง จมูกไดกลิ่น ฯลฯ ใหเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง กับสัมผัสตางๆ แลวเกิดอะไรขึ้นในใจของตนนั้น
คือใหมีเรื่องมากระทบ ทําใหเกิดความเกลียดความอิดหนาระอาใจเปนเรื่องธรรมดา เมื่อเขาใกล
บุคคลที่สอง ที่สาม ที่สี่ ฯลฯ นี้ นิสัยที่จะเดนกวาคนอื่น จะดีกวาคนอื่นนั้น ยอมมีการแสดงออกมา
ที่กอนหนานี้เก็บไว เดี๋ยวนี้ก็แสดงออกมา และถาควบคุมไมดี มันก็มากขึ้นไปอีก มันจะเจริญงอก
งามยิ่งขึ้นไปอีก นี้เปนตัวอยางเทานั้น ฉะนั้นจะเห็นไดวาการทําลงไปอยางจริงๆ กับการที่ลําพังแต

๗๒
คิดๆ เองนั้นมันตางกันมาก จนกวาจะลองเขาจริงๆ จึงจะรูวาทนไดหรือไมได หากมองในแงหนึ่งก็
เปนอุปสรรคแกการปฏิบัติธรรม แตถามองในอีกแงหนึ่งที่กลับกัน ก็เปนการตอสูเพื่อการปฏิบัติ
ธรรม อนึ่งการทํางานนี้ทําใหเหนื่อย ใหลําบากมันจึงเปนเครื่องทดลอง ทดสอบ เพราะการงานและ
ผลของงานมันเปนโยคะ และมันเปนการศึกษาเรื่องตัวกู ของกู เรื่องการทําลายตัวกู ของกู นี้เปนตัว
ปฏิบัติธรรมแท และอยางสูงสุดดวย การงานคือการปฏิบัติธรรมนี้เปนหลักที่ถูกตองที่สุด เหมาะสม
ที่สุด แลวก็ไมเสียหายทั้งทางโลกและทางธรรมเพียงแตตองระวังใหดีๆ เทานั้น ระวังใหดีๆ แลวก็มี
ความบริสุทธิ์ใจ พลาดไปก็กลับตัวทัน ผิดไปก็กลับตัวทัน เปนการระมัดระวังใหมาก
กิจกรรมโดยทั่วไปภายในโครงการวัดพินิจธรรมสถาน
๑. กิ จ กรรมในวั น สํ า คั ญ ทางศาสนาและเทศกาลประเพณี ประกอบด ว ย วั น
มาฆบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๓) วันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๖) วันอัฏฐมีบูชา (แรม ๘ ค่ําเดือน
๖) วันอาฬาหบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๘) วันเขาพรรษา (แรม ๑ ค่ําเดือน ๘) ออกพรรษา (ขึ้น ๑๕
ค่ําเดือน ๑๑) วันโกน (ขึ้น ๗ ค่ํา กับ ๑๔ ค่ํา และแรม ๗ ค่ํา กับแรม ๑๔ ค่ํา ของทุกเดือน หรือแรม
๑๓ ค่ํา หากตรงกับเดือนขาด ซึ่งเปนวันกอนวัน พระ ๑ วัน) วันพระ หรือวันธรรมสวนะ (ขึ้น ๘ ค่ํา
กับ ๑๕ ค่ํา และแรม ๘ ค่ํา กับแรม ๑๕ ค่ํา ของทุกเดือน หากตรงกับเดือนขาดเปน แรม ๑๔ ค่ํา)
และวันสําคัญตามเทศกาลเชนวันขึ้นปใหม วันสงกรานต งานทําบุญทอดกฐิน ทอดผาปา วันสารท
เดือนสิบ (งานบุญเดือนสิบเปนความเชื่อของชนชาวใตวาเปนวันรับสงตายาย เปนที่รูจักกันในชื่อ
ของวันชิงเปรตหรือวันรับเปรตสงเปรต) กําหนดปละสองครั้ง คือวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๐ (วันรับตา
ยายหรื อ วั น ชิ ง เปรต) และอี ก ครั้ง ในวั น แรม ๑๕ ค่ํ า เดื อ น ๑๐ (วั น ส ง ตายายหรื อ วั น ส ง เปรต)
ประเพณีลากพระหรือชักพระ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๑ ซึ่งเปนวันแรกหลังจากวันออกพรรษา
๒. กิจกรรมการอบรมหลักธรรมและการปฏิบัติธรรม เนนการสอนหลักธรรม หลัก
ปฏิบัติตน ใหตั้งอยูโดยชอบ ตามหลักองคมรรค ๘ และการปฏิบัติธรรมเนนการสอนสมาธิ และการ
เจริญวิปสสนากรรมฐาน การกําหนดชวงเวลาในการทําสมาธิและเจริญวิปสสนากรรมฐานตาม
ชวงกําลังสมาธิของเด็ก ซึ่งมีสมาธิ ตั้งอยูประมาณ ครึ่งชั่วโมง เปนไปเพื่อใหพิจารณาตนเอง รูจัก
ใช ส ติ อย า งรู เ ท า ทั น ในการให ก ารอบรมหลั ก ธรรมแก เ ด็ก และเยาวชนจากสถานพิ นิ จ จะใช
ชว งเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ซึ่ ง ในการกํา หนดชว งเวลาดั ง กล า ว สั ม พั น ธกั บช ว งเวลาของ
ตารางสอนปจจุบันภายในสถานพินิจฯ ที่กําหนดให ในชวงเวลาภาคบายเปนชวงของการอบรม
และการบําบัด และในชวงเชาของวันเปนกิจกรรมของสถานพินิจในการอบรมดวยหลักจิตวิทยา
และการเขากลุมประชุมของเด็ก รวมถึงการเรียนการสอนในวิชาสามัญบางวิชาที่สถานพินิจฯ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมใหกับเด็กและเยาวชนฯ

๗๓
ตารางที่ ๑ แสดงตารางกิจกรรมประจําวันกลุม ๑๕ วันแรกรับ

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

๙.๐๐

๑๐.๓๐

๑๒.๐๐

๑๓.๐๐

ปฐมนิเทศ

๑๔.๓๐

๑๖.๐๐

ศิลปะ

พัฒนาฯ

คดี

ปฐมนิเทศ

ฝกระเบียบ พลศึกษา

จริยศึกษา

ฝกระเบียบ พยาบาล
ฝกระเบียบ

ศิลปะ

อาหารกลางวัน

จันทร

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ -

พอบานหอใหมอบรม

วัน/เวลา

ดนตรีบําบัด
ชมรม

ครูที่ปรึกษา

เสาร
อาทิตย

ที่มา : สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง, "ตารางกิจกรรมประจําวันกลุม ๑๕ วัน
แรกรับ," กันยายน ๒๕๔๘. (พิมพดีด)
ตารางที่ ๒ แสดงตารางกิจกรรมประจําวันกลุม ๑๕ วันกลุมยาเสพติด
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ ๑๒.๐๐

จันทร

กิจกรรม

ดนตรี

อังคาร

จิตบําบัด วิชาสามัญ

พฤหัสบดี
ศุกร

กลุมประชุมเชา

๑๐.๓๐

พุธ

๙.๐๐

กลุม

พลศึกษา

กิจกรรม วิชาสามัญ
สุขศึกษา วิชาสามัญ

๑๓.๐๐

๑๔.๓๐

๑๖.๐๐

จริยศึกษา อาชีวบําบัด
อาชีวบําบัด
อาหารกลางวัน

วัน/เวลา

ศิลปะ

พลศึกษา

จริยศึกษา พัฒนา
ชมรม

ครูที่ปรึกษา

เสาร
อาทิตย

ที่มา : สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง, "ตารางกิจกรรมประจําวันกลุม ๑๕ วัน
กลุมยาเสพติด," กันยายน ๒๕๔๘. (พิมพดีด)

๗๔
ตารางที่ ๓ แสดงตารางกิจกรรมประจําวันกลุมเสี่ยง
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ ๙.๐๐

๑๐.๓๐

๑๒.๐๐

จิตบําบัด วิชาสามัญ

อังคาร

กิจกรรม

ศิลปะ

กลุม

พลศึกษา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

กลุมประชุมเชา

จันทร

จิตบําบัด อาชีวศึกษา
กิจกรรม วิชาสามัญ

๑๓.๐๐

๑๔.๓๐

๑๖.๐๐

พลศึกษา

พัฒนา

อาชีวบําบัด
อาหารกลางวัน

วัน/เวลา

ดนตรี

วิชาสามัญ

จริยศึกษา จริยศึกษา
ชมรม

ครูที่ปรึกษา

เสาร
อาทิตย

ที่มา : สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง, "ตารางกิจกรรมประจําวันกลุมเสี่ยง,"
กันยายน ๒๕๔๘. (พิมพดีด)
๓. กิ จ กรรมในการอบรมสัม มาอาชี ว ะ เป น การอบรมการปฏิบัติ วิช าชี พ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานตางๆ ของชุมชนและชุมชนใกลเคียง โดยขอความรวมมือจากชาวบานใน
ชุมชนและชุมชนใกลเคียง หรือผูปกครองของเด็กและเยาวชนเองเปนผูใหความรูในการอบรม
ในชวงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ซึ่งในการกําหนดวันเวลาดังกลาว สัมพันธกับชวงเวลาของ
ตารางสอนปจจุบันภายในสถานพินิจฯ ที่กําหนดให ในชวงเวลาภาคบายเปนชวงของการอบรม
และการบําบัด
๔. กิ จ กรรมในการอบรมวิ ช าชี พ การเกษตร นอกจากใช เ วลาอบรมใน
ชวงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่เปนชวงเวลาการอบรมสัมมาอาชีวะแลว สามารถจัดใหมีเวลา
เสริมในการดูแลตนไมและพืชผักที่ทําการเพาะปลูกได จึงกําหนดใหใชเวลาในชวงเชาของทุกวัน
คือ ชว งเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. นั้ น เปน ชว งเวลาสํ า หรั บ การทํ า กายบริ ห ารและ ๑๖.๐๐ ๑๖.๓๐ น. นั้นเปนชวงเวลาสําหรับการเลนกีฬา ในการบริหารจัดการสามารถแบงกลุมในการดูแล
ตนไมและพืชผักที่ไดทําการเพาะปลูก ไวแล วไดโดยไมส งผลกระทบตอสวนรวมในการจัดการ
บริหารตามตารางสอนที่ทางสถานพินิจฯไดจัดไวแลว
กิจกรรมโดยตามลักษณะพฤติกรรมของผูใชสอย
๑. กิจกรรมของสงฆ คือการปฏิบัติศาสนพิธี ศึกษาพระธรรม การอบรมการ

๗๕
ปฏิบัติธรรม และการเทศนาสั่งสอนเผยแพรพระธรรม
๒. กิจกรรมฆราวาส คือการปฏิบัติศาสนพิธี ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม
รับฟงเทศนาธรรม มีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อชวยการอบรม บําบัด ฟนฟูสภาพจิตใจเด็ก
และเยาวชนจากสถานพินิจฯ
๓. กิจกรรมของเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ คือการปฏิบัติศาสนพิธี
ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม รับฟงเทศนาธรรม รับการอบรมวิชาชีพตางๆ รับการอบรม บําบัด
ฟนฟูสภาพจิตใจ และบําเพ็ญสาธารณประโยชน ชวยพัฒนาทําความสะอาดสถานที่
ลักษณะพฤติกรรมตามชวงเวลาภายในวัด
๐๔.๐๐ น. - ๐๔.๓๐ น.
ตื่นนอน
๐๔.๓๐ น. - ๐๖.๐๐ น.
สวดมนต ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม
๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๓๐ น.
บิณฑบาต
๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น.
ฉันภัตหาร เชา
๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.
ทําวัตรเชา
๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
กิจประจําของสงฆ
๑๑.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
ฉันภัตหารเพล
๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น.
กิจประจําและอื่นๆ ของสงฆ
๑๗.๓๐ น. - ๑๘.๓๐ น.
ทําวัตรเย็น
๑๘.๓๐ น. - ๒๑.๐๐น.
ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม
๒๑.๐๐น. - ๐๔.๐๐ น.
เขาจําวัด
๒. องคประกอบของโครงการ สามารถแบงเปนสวนๆ ได ๓ สวน ตามลักษณะกิจกรรม
ภายในโครงการ
๒.๑ สวนพุทธสถาน ประกอบดวย ๒ สวน
๒.๑.๑ เขตพุทธาวาส ประกอบดวย พระอุโบสถ พระเจดีย
พระอุโบสถ เปนอาคารเฉพาะสําหรับพระภิกษุสงฆ ในการประกอบ
พิธีกรรม การทําสังฆกรรม โดยคําวา “อุโบสถ” มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนา
ใน ๔ ลักษณะคือ
๑. หมายถึงวันพระ ซึ่งเปนวันที่พระสงฆและคฤหัสถมาประชุม
กันเพื่อแสดงธรรมและรับฟงธรรม

๗๖
๒. หมายถึงการแสดงปาฏิโมกขของพระสงฆ ตามพระธรรมวินัย
ทุกๆ ๑๕ วัน
๓. หมายถึงการรักษาศีล ๘ ของเหลา ฆราวาสในทุกๆวันพระ
๔. หมายถึง สถานที่ซึ่งพระสงฆทําสังฆกรรม รวมกัน
คําวา อุโบสถ จึงเปนการรวมเอาความหมายของพิธีกรรมมาใชเรียก
สถานที่ ซึ่งใชทําพิธีกรรมนั้นๆ และพระอุโบสถจะมีความสัมพันธกับสีมา คือเปนอาคารที่สรางลง
บนพื้นที่ที่ใชทําสังฆกรรม โดยในพระธรรมวินัยจะใหความสําคัญกับระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวกับ
สีมา อยางละเอียดตอมาเมื่อพุทธศาสนาไดเจริญขึ้นและเผยแพรไปยังที่ตางๆ จึงมีผูบวชมากขึ้น
ตลอดจนเกิดกิจพิ ธีในทางสังฆกรรมที่จะใชพื้นที่ในเขตสีมามากขึ้น ความจําเปนในการสรา ง
อาคารเพื่อสนองประโยชนใชสอยเหลานั้น ที่จะตองมีโรงพระอุโบสถ จึงเกิดขึ้นโดยนัยยะนี๓้
พระเจดีย เปนอาคารที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนศูนยกลางหลักของวัด หลัก
ประธานของวัดในฐานะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา หรือในฐานะสื่อสัญลักษณ
แทนพระสัพพัญูเจา๔
๒.๑.๒ เขตสั ง ฆาวาส หมายถึ ง ขอบเขตบริ เ วณพื้ น ที่ ส ว นหนึ่ ง ของวั ด ที่
กําหนดไวใหเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุสงฆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวเนื่อง
กับพิธีการใดทางศาสนาโดยตรง ลักษณะการวางตําแหนงอาคารในผังเขตสังฆาวาสไมมีการ
กําหนดที่ตั้งของแตละอาคารใหสัมพันธกับเรื่องของทิศโดยตรงแตจะขึ้นกับทิศทางที่เกี่ยวกับ
ทางเขาหลักในเขตเปนเกณฑ๕ ภายในเขตสังฆาวาสจึงประกอบดวย โรงธรรม โรงครัว หอระฆัง
หอกลอง กุฏิ หองพักลูกศิษยวัด และวัจจกุฎี (เว็จกุฎี) หองพักลูกศิษยวัด หองน้ํา - หองสุขา
โรงธรรม มีการใชประโยชนในทางพระพุทธศาสนาไมตางไปจากศาลา
การเปรียญในภาคกลาง เปนอาคารอเนกประสงคทํากิจกรรมรวมกันระหวางพระภิกษุสงฆกับพุทธ
สนิกชน (ชาวบาน) รวมถึงการฟงธรรมเทศนา และการปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาดวย ใน
บางขณะก็สามารถใชเปนสถานที่เลี้ยงภัตตาหารพระไดดวย ในเขตพื้นที่สังฆาวาส จึงมีอาคารโรง
ธรรมสําหรับพุทธสนิกชน
หอระฆัง เปนอาคารที่ใชแขวนระฆังสําหรับตีบอกสัญญาณเพื่อให
พระภิกษุสงฆรูเวลาในการลงทําอุโบสถเชาและเย็น หรือใชตีบอกเวลาสําหรับฉันเพลพรอมกันที่หอ
๓

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย, ๖๓ - ๖๔.
๔
เรื่องเดียวกัน, ๒๘.
๕
เรื่องเดียวกัน, ๓๒.

๗๗
ฉัน ในการวางตําแหนงที่ตั้งจึงตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถสงสัญญาณใหทุกๆ กุฏิไดยินโดยทั่วถึง
กัน๖
กุฏิ เปนอาคารใชสําหรับที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆสามเณร พระ
พุทธองคทรงกําหนดขนาดของกุฎีขึ้นเพื่อใหเปนกฎเกณฑสําคัญที่พระภิกษุทุกรูปพึงใหยึดถือ
ปฏิบัติ คือ ภิกษุจะใหทํากุฎี อันหาเจาของมิไดเฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง พึงทําใหได
ประมาณ...โดยยาว ๑๒ คืบ โดยกวาง ๗ คืบ ดวยคืบพระสุคตในรวมใน (ยาวประมาณ ๓.๐๐
เมตร กวางประมาณ ๑.๗๕ เมตร) พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ภิกษุเหลานั้นพึงแสดงที่อันไม
มีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือทําใหลวงประมาณ เปน
สั ง ฆาทิ เสส โดยความหมายก็ คื อเมื่ อพระภิ ก ษุ จ ะทํ า กุ ฎีที่ อ าศั ย ขึ้ น ห า มจั บ จองที่ ทับหรื อ คาบ
เกี่ยวกับที่ซึ่งมีผูจองไวกอน หรือมีกรรมสิทธิ์ในที่นั้นอยูตองเปนที่วางหรือปา โดยจะตองมีชานรอบ
(พื้นที่โดยรอบพอประมาณเพื่อเวนไวแสดงเปนเขต) ๗
หองพักลูกศิษยวัด (ขาพระ) เปนอาคารสําหรับใหฆราวาสไดใชพัก
อาศัยอยูภายในวัดเพื่อคอยชวยอํานวยความสะดวกและแบงเบาภารกิจบางประการแกพระภิกษุ
สงฆและสามเณร อีกทั้งใชเปนที่พักอาศัยเพื่อศึกษาธรรม ระเบียบวิธี ขอปฏิบัติตางๆของสงฆ
สําหรับผูมีความประสงคในการบวชเรียนเพื่อการศึกษาธรรม และปฏิบัติธรรมภายในวัด
วัจจกุฎี (เว็จกุฎี) เปนอาคารใชสําหรับที่ขับถายของพระภิกษุสงฆใน
วัด นิยมปลูกเปนอาคารหลังเดียวโดดๆ มีทั้งชนิดยกพื้นสูงและไมยกพื้น๘
๒.๒ สว นธรรมสถาน เปน พื้นที่สําหรับฝกอบรมการปฏิบัติ ธรรม และสงเสริม
เผยแพรพระธรรม ประกอบดวย นิทรรศการ พื้นที่ปฏิบัติธรรม สํานักงานเจาหนาที่ และอื่นๆ
๒.๓ ส ว นอาชี ว ะสถาน เป น พื้ น ที่ สํ า หรั บ ฝ ก อบรมการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ทางการ
เกษตรและทางหัตถกรรมพื้นบานตางๆ ประกอบดวย โรงเรือนเพาะชํา โรงปุย พื้นที่อบรม และเก็บ
วัสดุอุปกรณ
โรงปุยชีวภาพ เปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมการอบรมทําปุยชีวภาพและเก็บ
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชเกี่ยวกับการเกษตรกรรม
พื้นที่อบรม เปนพื้นที่สําหรับการอบรมวิชาชีพทางหัตถกรรมพื้นบานตางๆ

๖

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย, ๑๒๑.
๗
เรื่องเดียวกัน, ๑๔๕.
๘
เรื่องเดียวกัน, ๑๖๕.

๗๘
การวิเคราะหจํานวนผูใชสอยโครงการ
การวิเคราะหจํานวนผูใชสอยจากขอมูลพื้นฐานดานความจะเปน สถิติ และตัวอยาง
โครงการใกลเคียง โดยแยกไดตามประเภทของผูใชโครงการ คือ
๑. พระสงฆและสามเณร ในจังหวัดตรังมี ๑๖๕ วัด มีพระสงฆและสามเณรอยู ๑,๐๕๐
รูป๙ เฉลี่ยแลวจะมีพระสงฆและสามเณร ๗ รูปตอวัด แตในกรณีโครงการวัดพินิจธรรมสถาน ซึ่งมี
ความสัมพันธกับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯโดยตรง เปนโอกาสใหเด็กและเยาวชนเหลานั้น
สามารถบวชสามเณรไดในกรณีที่เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี และมีความประสงคจะบวช
ในชวงกอนถูกปลอยตัวออกจากสถานพินิจฯ หรือเด็กและเยาวชนที่ถูกปลอยตัวออกจากสถาน
พินิจฯแลว มีความประสงคจะบวชเรียน เพื่อศึกษาหลักพระธรรมใหเขาใจมากยิ่งขึ้น จึงมีจํานวน
พระสงฆและสามเณรโดยทั่วไป ๗ รูป และมีสามเณรที่มาจากความประสงคของเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจฯ ในอัตรา ๑ ตอ ๑ เพื่อการดูแลไดอยางทั่วถึง ฉะนั้นจึงเตรียมจํานวนของพระสงฆ
และสามเณรไวประมาณ ๑๔ รูป
๒. ฆราวาส บุคคลทั่วไป ในจังหวัดตรังมีประชากรผูนับถือศาสนาพุทธ ๔๖๒,๖๓๓ คน
มีวั ดอยู ๑๖๕ วั ด๑๐ เมื่ อเฉลี่ ยแล ว จะมี ประชากรประมาณ ๒,๘๐๔ คนตอวั ด ซึ่ง จะเห็น ไดว า
อัตราสวนของประชากรตอวัดไมเพียงพอ โครงการวัดพินิจธรรมสถานชวยรองรับภารกิจของวัดที่มี
อยูในปจจุบันไดสวนหนึ่งเทานั้น ตามศักยภาพความสามารถของวัด จากจํานวนพระสงฆและ
สามเณร ๑๔ รูป ตออัตราสวนของฆราวาสประมาณ ๑ ตอ ๑๐ คน จึงสามารถรองรับจํานวน
ฆราวาสไดประมาณ ๑๔๐ คนตอวัน และจากพฤติกรรมโดยทั่วไปในวันธรรมดาจะมีฆราวาสเขา
วัดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจโดยทั่วไปประมาณ ๓๐ – ๔๐ คนตอวัน ฉะนั้นจึงเตรียมจํานวนของฆราวาส
มากสุดประมาณ ๑๔๐ คนตอวัน
ลู ก ศิ ษ ย วั ด (ข าพระ) วิเ คราะห จ ากจํ า นวนพระสงฆและสามเณร ๑๔ รูป ต อ
อัตราสวนของลูกศิษยวัด (ขาพระ) ประมาณ ๒ ตอ ๑ จึงเตรียมจํานวนของลูกศิษยวัด (ขาพระ) ไว
ประมาณ ๗ คน
๓. เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ ในปจจุบันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัด
ตรัง มีจํานวน ๒๒ คน จากสถิติสูงสุดในการรับดูแลและควบคุมเด็กและเยาวชนจํานวน ๖๕ คน
๙

จั ง หวั ด และคณะกรรมการจั ง หวั ด , วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร
เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), ๓๕.
๑๐
เรื่องเดียวกัน.

๗๙
และในการนําเด็กและเยาวชน ออกนอกสถานพินิจฯ จึงจําเปนตองมีผูดูแลหรือผูควบคุมในอัตรา
เด็กและเยาวชน ๕ คนตอเจาหนาที่ควบคุม ๑ คน ซึ่งเปนไปตามอัตราที่เหมาะสมของกรมพินิจ
จากสถิ ติ เ ด็ ก และเยาวชนสู ง สุ ด ๖๕ คน จึ ง ต อ งมี ผู ค วบคุ ม ประมาณ ๑๓ คน รวมถึ ง ให มี
นักจิตวิทยา ๒ คน และนักอบรมบําบัดอีก ๒ คน ในการออกนอกพื้นที่ควบคุมเพื่อประโยชนของ
การสังเกตและควบคุมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะมีผลตอการพิจารณาประเมินลักษณะ
ของพฤติกรรมและจิตใจของเด็กและเยาวชนแตละคน (ศึกษาเฉพาะราย) ฉะนั้นจึงเตรียมจํานวน
ของเด็กและเยาวชน รวมถึงเจาหนาที่ควบคุม นักจิตวิทยา และนักอบรมบําบัด ประมาณ ๘๒ คน
๔. บุคลากรดานการบริหารและการจัดการตางๆ เปนคณะกรรมการในการบริหารและ
จัดการดานตางๆ ภายในโครงการฯ โดยคัดเลือกมาจากประชาชนในชุมชน และเจาหนาที่จาก
สถานพินิจฯ ใหเขามามีสวนรวม ในการบริหาร จัดการและการจัดกิจกรรมทั้งภายในวัดและใน
ชุมชน ใหเกิดความรวมมือกันระหวางวัด ชาวบานในชุมชนและเด็ก เยาวชนจากสถานพินิจฯ ไดมี
โอกาส ในการทํากิจกรรมรวมกัน โดยจํานวนของบุคลากรนั้น เมื่อครั้งพระยารัษฎานุประดิษฐ
สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ยังมีชีวิตอยูไดแนะนําเจาคณะมณฑลขอใหจัดภิกษุเปนเจาหนาที่
สําหรับวัดคือ สมภาร ๑ ภิกษุผูมีหนาที่เลี้ยงอาหาร ๑ ภิกษุผูมีหนาที่สุขาภิบาล ๑ ภิกษุผูมีหนาที่
ในการแพทย ๑ ภิกษุผูมีหนาที่รับแขก ๑ ภิกษุผูมีหนาที่ทําบัญชีทรัพยสมบัติของสงฆ ๑ แตได
แกไขบางเปน
๑. สมภาร เรียกเจาอาวาส หรือเนวาสิก
๒. ภิกษุผูจัดเรื่องอาหาร เรียก ภัตตุทเทศน
๓. ภิกษุรักษาวัดเรียก อารามิกเปสกะ หรืออารามรักษ
๔. ภิกษุผูมีหนาที่ในการแพทย เรียก คิลานุปฏฐาก
๕. ภิกษุผูมีหนาที่รับแขก เรียกผูทําปฏิสันถาร
๖. ภิกษุผูทําบัญชีรักษาของสงฆ เรียกภัณฑาคาริก
ศาสนสมบัติคือเงินผลประโยชนของวัด ตามระเบียบที่เปนที่มาของกระทรวงได
วางรูปการ ใหคณะกรรมธรรมการเปนเจาหนาที่จัดการตั้งขึ้นเปนคณะกรรมการกองรักษาเงิน
ผลประโยชน รวมทั้งเจากรมธรรมการดวยรวมเปน ๔ นาย ฉะนั้นจึงตองเตรียมเจาหนาที่กรรม
ธรรมการจํานวน ๔ คน มีมรรคนายกหรือไวยาวัจกรวัดจํานวน ๑ คน และเจาหนาที่ธุรการจํานวน
๓ คน เจาหนาที่อาคารและสถานที่อีกจํานวน ๒ คน รวมทั้งหมดจึงมีบุคลากรในการบริหารและ
การจัดการจํานวน ๑๐ คน(พระภิกษุและฆราวาส) เปนคณะกรรมการ และบริหารจัดการภายใน
วัดพินิจธรรมสถาน

๘๐
โดยมีผังการบริหารบุคลากรภายในโครงการวัดพินิจธรรมสถานดังนี้
เจาอาวาส ๑
รองเจาอาวาส ๑
พระลูกวัด ๕
มรรคนายก
หรือไวยาวัจกรวัด ๑

ลูกศิษยวดั ๗

กรรมธรรมการ ๔

ธุรการ ๓
อาคารสถานที่ ๒

แผนผังที่ ๒ แสดงผังบริหารบุคลากรภายในโครงการ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
๕. บุคคลากรดานการอบรมมี ๓ สวนคือ
๕.๑ การอบรมการปฏิบัติธรรม โดยพระภิกษุสงฆและสามเณร ภายในวัดจึงไม
นํามาคิดการเตรียมจํานวนผูใชสอยโครงการ
๕.๒ การอบรมวิชาชีพศิลปหัตถกรรมพื้นบาน มีจํานวนไมแนนอนแลวแตกลุม
แลวแตวิชาชีพ จึงวิเคราะหจากอัตราสวนที่เหมาะสมคือ บุคลากร ๑ คนตอเด็กและเยาวชน ๕ คน
ฉะนั้นเด็กและเยาวชน ๖๕ คน จึงควรมีบุคลากรอยางนอย ๑๓ คน
๕.๓ การอบรมวิชาชีพการเกษตร โดยเจาหนาที่จากสถานพินิจฯ ที่มีอยูแลวและ
พระภิกษุสงฆสามเณรภายในวัด จึงไมนํามาคิดการเตรียมจํานวนผูใชสอยโครงการ
๖. ลู ก ศิ ษ ย วั ด หรื อ ข า พระ เป น เด็ ก และเยาวชนจากสถานพิ นิ จ ฯในกลุ ม ที่ มี ค วาม
ประพฤติดี ใกลถึงกําหนดการปลอยตัวจากการควบคุม มีจํานวนในอัตราที่เหมาะสมกับพระ ๗ รูป
และเณร ๗ รูป จึงใหมีลูกศิษยวัด ประมาณ ๗ คน

๘๑
สรุปการวิเคราะหจํานวนผูใชสอยเพื่อวิเคราะหพื้นที่ใชสอย แบงได ๒ กลุม
๑. ผูที่อยูอาศัยภายในวัด คือพระภิกษุสงฆ สามเณร และลูกศิษยวัด รวมทั้งหมด
๒๑ คน
๒. ผูที่เขามาภายในวัด คือฆราวาส เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติธรรม ฟงเทศนา
ธรรม การอบรมและกิจกรรมอื่นๆ พิจารณาในจํานวนมากสุดคือ ๑๔๐ คน
การวิเคราะหพื้นที่ใชสอย
จากพื้นที่โครงการสามารถแบงได ๓ สวนคือสวนพุทธสถาน สวนธรรมสถาน และสวน
อาชีวะสถาน โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ ดังนี้คือ
๑. พื้นที่สวนพุทธสถาน
๑.๑ เขตพุทธาวาส
๑.๑.๑ พระอุโบสถ มีความตองการพื้นที่ใชสอย คือ ในการทําสังฆกรรมของ
สงฆ คือประชุมภิกษุพรอมเพรียงกันตามลักษณะพระวินัยแลวมีอํานาจทําสังฆรรมนั้นๆ ไดตาม
กําหนด สังฆกรรมเปนอยางๆ ตองการจํานวนพระภิกษุผูเขาประชุมเปนสงฆ ๔ รูปก็มีเรียกวาจตุ
วรรค ๕ รูปก็มีเรียกวาปญจวรรค ๑๐ รูปก็มีเรียกวาทศวรรค ๒๐ รูปก็มีเรียกวา วีสติวรรค ตาม
ความแหงบาลี จมฺเปยฺยขนฺธก คัมภีรมหาวรรคพระวินัยเลม ๑ หนา ๒๓๔ พระสงฆมีจํานวน ๔ รูป
ทํากรรมไดทุกอยาง เวนอุปสมบท ปวารณาและอัพภาน พระสงฆมีจํานวน ๕ รูป ทํากรรมไดทุก
อย า ง เว น อุป สมบทในมั ชฌิ ม ประเทศ กั บ อัพ ภาน แปลว า ทํา อุ ป สมบทในปจจั น ตประเทศได
พระสงฆมีจํานวน ๑๐ รูป ทํากรรมไดทุกอยางเวนอัพภานอยางเดียว แปลวาทําอุปสมบทในมัชฌิม
ประเทศได พระสงฆมีจํานวน ๒๐ รูป ทํากรรมไดทุกอยางไมมีเวน ในเวลาตอมาไดอนุญาตให
คณะสงฆมีจํานวน ๕ รูป ทั้งพระวินัยธร คือพระกรรมวาจาจารย ทําการอุปสมบทในปจจันตชนบท
ได หมายความวาในตําบลที่เปนมัชฌิมชนบทอันกําหนดไวนั้น คือหาพระงายใหถือเอาความตาม
นัยนั้น ตําบลที่ไมแรนแคน ดังกลาวไวในบาลีจัมมขันธกะ ควรจะประชุมสงฆมีจํานวนไมต่ํากวา
๑๐ รูปทําการอุปสมบท๑๑ คติความเชื่อการบวชของไทยโดยทั่วไปจะนิยมอุปสมบทใชสถานที่เพียง

๑๑

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, การคณะสงฆ (พระนคร : โรง
พิมพศรีศตวรรษ, ม.ป.ป.), ๒๒๓ - ๒๒๔.

๘๒
โรงอุปสมบทเทานั้น โดยประชุมสงฆ ๒๘ รูป มีพระอุปฌาย ๑ พระกรรมอาจารย ๑ พระอนุสาวนา
จารย ๑ (พระคูสวด ๒ รูป) อีก ๒๕ รูปเปนพระอันดับ (๑๐ รูปขึ้นไป ไมถึง ๒๕ รูปก็ได)๑๒
จึงเตรียมพื้นที่ใชสอยในการทําสังฆกรรมและอุปสมบทสําหรับภิกษุสงฆ
๒๘ รูป ซึ่งการกําหนดขนาดของพระอุโบสถนั้นตองสัมพันธกับหลักเกณฑการสมมติสีมา การ
กําหนดเขตนั้นใหกําหนดทิศ มีวัตถุเปนเครื่องหมายเขตเรียกวานิมิต ใชภูเขา ศิลา ปาไม ตนไม
หนทาง จอมปลวก แมน้ํา น้ํานิ่ง อยางใดอยางหนึ่งจะกําหนดครบ ๘ ทิศหรือนอยกวาก็ไดแตไมให
นอยกวา ๓ ทิศ แลวใหสวดสมมติวิธี สีมาที่สมมติถูกตองตามแบบแผนนี้เรียกวา พัทธสีมา
โดยการกําหนดแดนที่ไดใหเปนเขตของสามัคคีเวนจากวิบัติ ๑๑ ประการ
พรอมดวยสมบัติ ๔ ประการคือ
วิบัติ ๑๑ ประการคือ
๑. สมมติที่เล็กเกินไป ภิกษุ ๒๑ รูปนั่งไมพอ
๒. สมมติที่ใหญเกินไปกวา สามโยชน (๓๐ ตารางกิโลเมตร)
๓. สมมติที่ไมมีนิมิตเครื่องหมาย
๔. สมมติที่มีนิมิตเครื่องหมายขาด ไมติดตอกัน
๕. สมมติที่เอาเงาเปนนิมิต
๖. เมื่อสมมติไมไดประชุมกันในสีมานั้น ประชุมกันนอกสีมา
๗. สมมติเอาแมน้ํา
๘. สมมติเอาทะเล
๙. สมมติบึงที่เกิดขึ้นเอง
๑๐. สมมติสีมาใหมเกี่ยวสีมาเกา
๑๑. สมมติสีมาใหมทับสีมาเกา
สมบัติ ๔ ประการคือ
๑. ดินแดนที่จะสมมตินั้น ไดลักษณะไมเล็กนัก ไมใหญนัก ไม
คาบเกี่ยวและทับสีมาเกา ไมใชแมน้ํา ทะเล และบึงที่เกิดเอง เรียกวัตถุสมบัติ
๒. นิมิตที่ใชเปนเครื่องกําหนดหมายเขตสีมา เปนของ ๘ อยาง
คือ ภูเขา ศิลา หมูไม (ปาไม) ตนไมมีแกน หนทาง จอมปลวก แมน้ํา น้ําในบอ (น้ํานิ่ง) เปนตนของ
๘ อยางนี้ ตองเปนของที่ตั้งอยูเปนหลักฐาน จะใชอยางเดียวลวนหรือตางกันก็ไดเรียก นิมิตสมบัติ
๑๒

พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ), มนตพิธี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย
(๑๙๙๙), ม.ป.ป.), ๑๘๗.

๘๓
๓. ภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป ประชุมกันในสีมาที่จะสมมตินั้น แต
ถาในสีมานั้นมีมากกวา ๔ รูปขึ้นไป ตองประชุมกันทั้งหมด หรือนําฉันทะแตผูที่ไมไดมาประชุมและ
ผูที่มาประชุมนั้น พรอมเพรียงไมแกงแยงกันดวยเรื่องการสมมติสีมานั้นเรียกวา ปริสสมบัติ
๔. เมื่อสมมติสีมานั้นไดกําหนดนิมิตไวในทิศนั้นๆ อยางนอย ๓
ทิศกอนแลวสวดสมมติดวยทุติยกรรมวาจาถูกตองตามแบบพระวินัยเรียกวา กรรมวาจาสมบัติ๑๓
ความตองการพื้นที่ใชสอยภายในพระอุโบสถ
จากจํานวนพระสงฆ ๒๘ รูป ซึ่งครอบคลุมการสวดสมมติสีมา
(พระสงฆ ๑ รูปมีความตองการพื้นที่ใชสอย ๑.๕ ตารางเมตร) จึงเตรียมพื้นที่สําหรับพระสงฆทํา
สังฆกรรมอุปสมบทคือ ๔๒ ตารางเมตร
พื้น ที่สํา หรับผูขออุปสมบท (นาค) โดยคิดจากจํ านวนการขอ
อุปสมบทหมูประมาณ ๕ รูป (สถิติการอุปสมบทหมูสูงสุด จากการสอบถามวัดขางเคียงในพื้นที่
ตําบลทุงคาย) จึงเตรียมพื้นที่สําหรับนาค (นาค ๑ รูปมีความตองการพื้นที่ใชสอย ๑.๕ ตาราง
เมตร) คือ ๗.๕๐ ตารางเมตร
พื้นที่สําหรับพระประธานประจําพระอุโบสถใชพื้นที่ประมาณ (๓
x ๔) คือ ๑๒ ตารางเมตร
พื้นที่สําหรับฆราวาส ๑๔๐ คน (คนละ ๑.๒๐ ตารางเมตร) ใช
พื้นที่ประมาณ ๑๖๘ ตารางเมตร
พื้นที่ภายในพระอุโบสถจึงมีพื้นที่ใชสอยอยางนอยที่สุด (๔๒+
๗.๕+๑๒ +๑๖๘) คือ ๒๒๙.๕๐ ตารางเมตร
๑.๑.๒ พระเจดีย มีความตองการพื้นที่ใชสอย คือ ตามความนิยมการสราง
พระสถูปเจดียในภาคใตนั้น นิยมสรางพระสถูปเจดียขนาดเล็ก ไวเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป
สักการบูชา เปนที่เคารพ และเพื่อใหครบองคประกอบของผังบริเวณ ซึ่งมีพื้นที่ใชสอยสําหรับ
สักการบูชาและทักษิณาวัตร หรือเวียนเทียนรอบพระสถูปเจดีย โดยขนาดของพระสถูปเจดียขึ้นกับ
ตําแหนงสถานที่ตั้งและความเหมาะสมของพื้นที่ มีขนาดไมแนนอน จึงเตรียมพื้นที่ไว ประมาณ
๑๔๔ ตารางเมตร และมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๒ x ๑๒ เมตร
พื้นที่ภายนอกพระเจดียมีขนาดทางเดินโดยรอบกวางประมาณ ๒.๕๐
เมตร จึงมีขนาดพื้นที่โดยประมาณ ๑๗ x ๑๗ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยทั้งหมดประมาณ ๒๘๙
ตารางเมตร
๑๓

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, การคณะสงฆ, ๔๑๕.

๘๔
๑.๒ เขตสังฆาวาส
๑.๒.๑ โรงธรรม มีความตองการพื้นที่ใชสอยแยกตามลักษณะองคประกอบ
อาคาร คือ
โถงทางเข า อาคารคิ ด พื้ น ที่ ใ ช ส อย ๑ ตารางเมตรต อ คน รองรั บ
ฆราวาส ๑๔๐ คน จึงไดความตองการพื้นที่ใชสอยโถงทางเขาคือ ๑๔๐ ตารางเมตร
บริเวณโถงรองรับกิจกรรมพุทธสนิกชน (ฆราวาส) จํานวน ๑๔๐ คน
โดยคิดพื้นที่ใชสอยคนละ ๑ ตารางเมตรจึงไดความตองการพื้นใชสอยคือ ๑๔๐ ตารางเมตร
บริเวณสําหรับพระภิกษุสงฆและสามเณร ๑๔ รูป โดยคิดพื้นที่ใชสอย
รูปละ ๒ ตารางเมตร จึงไดความตองการพื้นที่ใชสอยคือ ๒๘ ตารางเมตร
รวมพื้นที่ใชสอยโรงธรรมรวมทั้งหมดคือ ๓๐๘ ตารางเมตร
๑.๒.๒ โรงครัว ใชสําหรับเตรียมภัตตาหาร เพื่อถวายพระภิกษุสงฆและเก็บ
ขาวของเครื่องใชตางๆ โดยสามารถแยกพื้นที่ใชสอยคือ
พื้นที่วางเตาไฟ ๒ หัว ใชพื้นที่ประมาณ ๓ ตารางเมตร
พื้นที่ชําระลางประมาณ ๔ ตารางเมตร
พื้นที่จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆประมาณ ๔๐ ตาราง
เมตร
หองเก็บวัสดุอุปกรณประมาณ ๒๐ ตารางเมตร
บริเวณที่ตั้งบาตรพระ (ศาลาบาตร) จํานวน ๑๔ ใบ ใชพื้นที่ ใบละ
๐.๒๕ ตารางเมตร จึงเตรียมพื้นที่ไวประมาณ ๓.๕๐ ตารางเมตร
พื้นที่เสนทางสัญจร ๓๐% คือ ๒๑.๑๕ ตารางเมตร
รวมพื้นที่ใชสอยโรงครัวและเก็บวัสดุอุปกรณ ๙๑.๖๕ ตารางเมตร
๑.๒.๓ หอระฆังและหอกลอง มีความตองการพื้นที่ใชสอยในการแขวนระฆัง
และวางกลองเพื่อใหสัญญาณตางๆ ประมาณ ๘ ตารางเมตร
๑.๒.๔ วัจจกุฎี (หองสุขา) มีความตองการพื้นที่ใชสอยในการขับถายสําหรับ
พระภิกษุสงฆ เตรียมหองไว ๗ หองเทากับจํานวนพระภิกษุสงฆและเณร ๒ รูปตอ ๑ หอง และมี
พื้นที่ใชเปนสถานที่สรงน้ําได (๑ หองใชพื้นที่ ๑.๐ x ๑.๕ คือ ๑.๕๐ ตารางเมตร) รวมมีพื้นที่หอง
สุขาคือ ๑๐.๕๐ ตารางเมตร เสนทางสัญจร ๓๐% จึงมีความตองการพื้น ที่ใชสอยวัจจกุฏีคือ
๑๓.๖๕ ตารางเมตร

๘๕
๑.๒.๕ กุฏิหรือกุฏี จากขอกําหนดในพระวินัยสงฆ สังฆาทิเสส๑๓ ขอ ๖ ให
กุฏิยาว ๑๒ คืบกวาง ๗ คืบ ดวยคืบพระสุคตในรวมใน (ยาวประมาณ ๓.๐๐ เมตร กวางประมาณ
๑.๗๕ เมตร)๑๔ เปนพื้นที่ภายใน และพื้นที่ภายนอกเปนระเบียงประมาณ ๓ ตารางเมตร กุฏิจึงมี
ขนาดประมาณ ๘.๒๕ ตารางเมตรตอกุฏิดวยมีพระภิกษุและสามเณร ๑๔ รูปจึงเตรียมกุฏิ ๑๔
หอง จะไดพื้นที่ใชสอยสําหรับกุฏิทั้งหมดประมาณ ๑๑๕.๕๐ ตารางเมตร
๑.๒.๖ หองพักลูกศิษยวัด (ขาพระ) มีความตองการพื้นที่ประมาณ ๕.๒๕
ตารางเมตรตอหอง ลูกศิษยวัดมี ๗ คน จึงมีความตองการพื้นที่ใชสอยประมาณ ๓๖.๗๕ ตาราง
เมตร
๑.๒.๗ ห อ งน้ํ า ห อ งสุ ข าลู ก ศิ ษ ย วั ด มี ค วามต อ งการพื้ น ที่ ใ ช ส อยในการ
ขับถายและอาบน้ํา เตรียมหองไว ๕ หอง โดยหองน้ําหองสุขา๑ หองใชพื้นที่ ๑.๐ x ๑.๕ คือ ๑.๕๐
ตารางเมตร รวมมีพื้นที่หองสุขาคือ ๗.๕๐ ตารางเมตร เสนทางสัญจร ๓๐% จึงมีความตองการ
พื้นที่ใชสอยหองน้ําหองสุขาฆราวาสคือ ๙.๗๕ ตารางเมตร
๑.๒.๘ ลานจอดรถ สําหรับฆราวาส จากจํานวนฆราวาส ๑๔๐ คน เตรียมที่
จอดรถยนต ๑๐% คือประมาณ ๑๔ คัน และจอดรถจักรยานยนต ๓๐% คือประมาณ ๔๒ คันจะ
ไดลักษณะการเดินทางดวยรถยนตประมาณ ๕๖ คน (๔ คนตอคัน) และรถจักรยานยนตประมาณ
๘๔ คน (๒คนตอคัน) พื้นที่ใชสอยสําหรับจอดรถยนต ๑๔ คันคือ ๒๘๐ ตารางเมตร (๒๐ ตาราง
เมตรตอคั น) และพื้นที่ ใชส อยสํา หรับจอดรถจัก รยานยนต ๔๒ คัน คือ ๒๒๐.๕๐ ตารางเมตร
(๕.๒๕ ตารางเมตรตอคัน) รวมพื้นที่ใชสอยสําหรับจอดรถคือ ๕๐๐.๕๐ ตารางเมตร
๒.๕๐
๑.๕๐

๕.๐๐

จอดรถยนต

๓.๐๐

๒.๕๐
๑.๕๐
จอดรถจักรยานยนต

แผนผังที่ ๓ แสดงผังที่จอดรถยนตและที่จอดรถจักรยานยนต
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
๑๔

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย, ๑๔๕.

๘๖
๒. พื้นที่สวนธรรมสถาน มีความตองการพื้นที่ใชสอยตามลักษณะการใชสอยคือ
๒.๑ พื้นที่สวนอบรมและปฏิบัติธรรม มุนเนนที่เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ
เปนหลัก จากจํานวนเด็กและเยาวชนรวมถึงเจาหนาที่จากสถานพินิจฯ ๘๒ คน รับการอบรมการ
ปฏิบัติธรรมสมาธิและการฟงธรรมเทศนารวมกับพระภิกษุสามเณรภายในวัด ๑๔ รูป ในการปฏิบตั ิ
อบรมสมาธิมีลักษณะการนั่งยืน ยาง เดิน โดยใชพื้นที่ประมาณ ๑.๕ ตารางเมตรตอคนหรือรูป จึง
มีพื้นที่สําหรับการอบรมและปฏิบัติธรรมสมาธิ ๑๔๔ ตารางเมตร เวทีสําหรับผูนําการปฏิบัติสมาธิ
หรือการบรรยายธรรมเทศนาประมาณ ๒๐ ตารางเมตร และพื้นที่โถงทางเขา 1 ตารางเมตรตอคน
คือประมาณ ๙๖ ตารางเมตร รวมพื้นที่สําหรับการอบรมและปฏิบัติธรรมประมาณ ๒๖๐ ตาราง
เมตร
๒.๒ พื้นที่หองเก็บวัสดุอุปกรณใชสําหรับเก็บอุปกรณเครื่องมือและสื่อการอบรม
ธรรมตางๆ ประมาณ ๔๐ ตารางเมตร
๒.๓ พื้นที่หองทํางานบุคลากรและเจาหนาที่ตางๆ จากจํานวนพระภิกษุผูมีหนาที่
ประจํา ๖ รูปและเจาหนาที่ทั่วไป ๑๐ คน โดยใชพื้นที่ประมาณ ๔.๕ ตารางเมตรตอคนหรือรูป จึงมี
พื้นที่ใชสอยเปนหองทํางานเจาหนาที่ประมาณ ๗๒ ตารางเมตร
๒.๔ หองน้ําหองสุขา จากขอกําหนดกฎหมายอาคารสาธารณะที่มีผูใชสอย ๑ ๒๐๐ คน ใหมีหองสุขาชาย ๒ หอง หญิง ๓ หอง โถปสสาวะชาย ๒ โถ อางลางมือชาย ๑ อาง
หญิง ๑ อาง และอาคารสํานักงานที่มีผูใชสอยไมเกิน ๒๕ คนใหมีหองสุขา ๑ หอง โถปสสาวะชาย
๒ โถ อางลางมือ ๑ อาง โดยสุขภัณฑแตละอันมีความตองการพื้นที่ใชสอยดังนี้หองสุขา ๑.๕๐
ตารางเมตร โถปสสาวะ ๐.๕๖ ตารางเมตร อางลางมือ ๐.๖๔ ตารางเมตร สามารถแยกพื้นที่ในแต
ละสวนไดดังนี้คือหองสุขา ๑๐.๕๐ ตารางเมตร โถปสสาวะ ๑.๖๘ ตารางเมตร อางลางมือ ๑.๙๒
ตารางเมตร รวมพื้นที่คือ ๑๔.๑๐ ตารางเมตร เสนทางสัญจร ๓๐% จึงมีพื้นที่ใชสอยสําหรับหอง
สุขาประมาณ ๑๘.๕๐ ตารางเมตร
ความตองการพื้นที่ใชสอยสวนธรรมสถาน ๓๘๖.๑๐ ตารางเมตร
เสนทางสัญจร ๓๐% รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมดคือ ๕๐๑.๙๓ ตารางเมตร
๓. พื้น ที่ส วนอาชีวะสถาน มีความตองการพื้น ที่ใช สอยตามลักษณะการใชสอย
ดังนี้คือ
๓.๑ พื้นที่สวนอบรมวิชาชีพเกษตรอินทรียและหัตถกรรมพื้นบาน มุงเนนเพื่อเด็ก
และเยาวชนจากสถานพินิจฯ เปนหลักจํานวน ๘๒ คนใชพื้นที่โดยประมาณ ๒ ตารางเมตรตอคน
จะไดพื้นที่ ๑๖๔ ตารางเมตรและพื้นที่สําหรับวิทยากรผูฝกอบรมประมาณ ๑๐ คนตอคณะ ใช

๘๗
พื้นที่โดยประมาณ ๒.๕๐ ตารางเมตรตอคนจะไดพื้นที่ ๒๕ ตารางเมตร รวมพื้นที่สําหรับการอบรม
ประมาณ ๑๘๙ ตารางเมตร
๓.๒ พื้นที่โรงปุยชีวภาพและหองเก็บวัสดุอุปกรณ ใชสําหรับเก็บอุปกรณเครื่องมือ
ตางๆ ประมาณ ๑๒๕ ตารางเมตร
๓.๓ พื้นที่แปลงเกษตร โดยคิดจากจํานวนเด็กและเยาวชน ๖๕ คน ในการปลูก
พืชและดูแลพืชจนถึงการเก็บเกี่ยวโดยประมาณ ๔ ตารางเมตรตอคนจะไดพื้นที่ ๒๖๐ ตารางเมตร
และมีพื้นที่เสนทางสัญจรภายใน ๓๐% ของพื้นที่แปลงเกษตร รวมพื้นที่ในการเพาะปลูกพืช ๓๓๘
ตารางเมตร
ความตองการพื้นที่ใชสอยสวนอาชีวะสถานประมาณ ๖๕๒ ตารางเมตร
เสนทางสัญจร ๓๐% รวมพื้นที่ใชสอยประมาณทั้งหมดคือ ๘๔๗.๖๐ ตารางเมตร
ตารางที่ ๔ สรุปความตองการพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ
รายการ
๑. สวนพุทธสถาน
๑.๑ สวนพุทธาวาส
๑.๑.๑ พระอุโบสถ
พื้นที่พระสงฆ
พื้นที่นาคผูขอบวช
พื้นที่พระประธาน
พื้นที่ฆราวาส
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๑.๑.๒ พระเจดีย
พระเจดีย
พื้นที่ภายนอกพระเจดีย
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๑.๒ สวนสังฆาวาส
๑.๒.๑ โรงธรรม
โถงทางเขา

จํานวน

หนวย

พ.ท.ใชสอย
รวม
ตร.ม/หนวย พื้นที่ใชสอย

๒๘ รูป
๕ รูป
๓ องค
๑๔๐ คน

๑.๕๐
๑.๕๐
๔
๑.๒

๔๒
๗.๕๐
๑๒
๑๖๘
๒๒๙.๕๐

๑ องค
-

๑๔๔
๑๔๕

๑๔๔
๑๔๕
๒๘๙

๑

๑๔๐

๑๔๐

คน

๘๘
ตารางที่ ๔ สรุปความตองการพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ (ตอ)
รายการ
โถงภายใน
พื้นที่พระสงฆและเณร
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๑.๒.๒ โรงครัว
พื้นที่วางเตา
พื้นที่ชําระลาง
พื้นที่จัดเตรียมอาหาร
หองเก็บวัสดุอุปกรณ
ชั้นวางบาตร
รวมพื้นที่
พื้นที่สัญจร ๓๐%
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๑.๒.๓ หอระฆังและหอกลอง
พื้นที่วางกลอง
พื้นที่แขวนระฆัง
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๑.๒.๔ วัจจกุฏี
พื้นที่สุขา
เสนทางสัญจร ๓๐%
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๑.๒.๕ กุฏิหรือกุฏี
พื้นที่กุฏี
พื้นที่ระเบียง
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๑.๒.๖ หองพักลูกศิษยวัด
พื้นที่หองพัก
รวมพื้นที่ทั้งหมด

จํานวน

หนวย

๑๔๐
๑๔

คน
รูป

๒ หัว
๑ อาง
๑ หนวย
๑ หอง
๑๔ ใบ

พื้นที่ใชสอย
รวม
ตร.ม/หนวย พื้นที่ใชสอย
๑
๑๔๐
๒
๒๘
๓๐๘
๑.๕๐
๔
๔๐
๒๐
๐.๒๕

๓
๔
๔๐
๒๐
๓.๕๐
๗๐.๕๐
๒๑.๑๕
๙๑.๖๕

ใบ
ใบ

๔
๔

๔
๔
๘

๗ หอง

๑.๕๐

๑๐.๕๐
๓.๑๕
๑๓.๖๕

๑๔ หลัง
๑๔ หลัง

๕.๒๕
๓

๗๓.๕๐
๔๒
๑๑๕.๕๐

๕.๒๕

๓๖.๗๕
๓๖.๗๕

๑
๑

๗

คน

๘๙
ตารางที่ ๔ สรุปความตองการพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ (ตอ)
รายการ

จํานวน

หนวย

๑.๒.๗ หองน้ําหองสุขาลูกศิษยวัด
พื้นที่สุขา
๕ หอง
เสนทางสัญจร ๓๐%
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๑.๒.๘ ลานจอดรถ
รถยนต
๑๔ คัน
รถจักรยานยนต
๔๒ คัน
รวมพื้นที่ทั้งหมด
๒. อาคารธรรมสถาน
๒.๑ พื้นที่อบรมธรรม
พื้นที่อบรมธรรม
๙๖ คน
เวที
โถงทางเขา
๙๖ คน
รวมพื้นที่
๒.๒ พื้นที่หองเก็บวัสดุอุปกรณ
หองเก็บของ
๒.๓ หองทํางานเจาหนาที่
พื้นที่หองทํางาน
๑๖ คน
๒.๔ หองน้ําหองสุขา
หองน้ําหองสุขา
๖ หอง
๒.๕ เสนทางสัญจรพื้นที่สวนธรรมสถาน ๓๐%
รวมพื้นที่ใชสอยพื้นที่สวนธรรมสถาน
๓. พื้นที่สวนอาชีวะสถาน
๓.๑ พื้นที่สวนอบรม
พื้นที่สวนอบรม
พื้นที่วิทยากร
รวมพื้นที่

๘๒ คน
๑๐ คน

พื้นที่ใชสอย
รวม
ตร.ม/หนวย พื้นที่ใชสอย
๑.๕๐

๗.๕๐
๒.๒๕
๙.๗๕

๒๐
๕.๒๕

๒๘๐
๒๒๐.๕
๕๐๐.๕๐

๑.๕๐
๒๐
๑

๑๔๔
๒๐
๙๖
๒๖๐
๔๐

๔.๕๐

๗๒

๒.๖๔

๑๕.๘๔
๑๑๖.๓๖
๕๐๔.๒๐

๒
๒.๕๐

๑๖๔
๒๕
๑๘๙

๙๐
ตารางที่ ๔ สรุปความตองการพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ (ตอ)
รายการ

จํานวน

หนวย

๓.๒ โรงปุยชีวภาพและเก็บวัสดุอุปกรณ
โรงปุยและเก็บอุปกรณ
๓.๓ แปลงเกษตรสาธิต
พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต
๖๕ คน
เสนทางสัญจร ๓๐%
รวมพื้นที่
๓.๔ เสนทางสัญจรพื้นที่สวนอาชีวะสถาน ๓๐%
รวมพื้นที่ใชสอยพื้นที่สวนอาชีวะสถาน
รวมพื้นที่ใชสอยภายในโครงการทั้งหมด

พื้นที่ใชสอย
รวม
ตร.ม/หนวย พื้นที่ใชสอย
๑๒๕
๔

๒๖๐
๗๘
๓๓๘
๑๙๖
๘๔๘
๒,๙๗๓.๐๕

ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
รวมความตองการพื้นที่ใชสอยภายในโครงการโดยประมาณทั้งหมด ๒,๙๕๙.๔๐
ตารางเมตร
รวมพื้นที่เปดโลง ๕๐๐% คือ ๑๗,๗๕๖.๔๐ ตารางเมตร
สรุปพื้นที่ตั้งโครงการไมนอยกวา ๑๗,๗๕๖.๔๐ ตารางเมตรคือประมาณ ๑๑ ไร
(ตามขอกําหนด พ.ร.บ.สงฆ ในการขอตั้งวัดมีขอพิจารณาเรื่องเนื้อที่ไมควรนอยกวา ๖ ไร)

บทที่ ๔
บริเวณที่ตั้งโครงการ
ประวัติและความเปนมา จังหวัดตรัง
เนื่องจากตรังเปนเมืองทาคาขายจึงมีคนหลากหลายเชื้อชาติทํามาหากินอยูในพื้นที่
ตางๆ ในตัวเมืองสวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ทําอาชีพคาขาย ตามพื้นที่ราบลุมรอบนอกเปน
ชุมชนชาวไทยพุทธที่ทําการเกษตร สวนบริเวณชายฝงเปนชุมชนชาวไทยมุสลิมที่ยึดอาชีพประมง
ชุมชนชาวไทยมุสลิมที่รวมกันอนุรักษผืนปาชายเลนและชายฝง
เมื่อไปตรังจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในตัวเมือง งาน
ประเพณีถือศีลกินเจประจําป การใชภาษาพูดทองถิ่นที่ผสมสานคําจีนเขาไปดวย ในพื้นที่ชุมชน
ชาวไทยพุทธ มักจะมีวัดซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชาวบานเลื่อมใสศรัทธา
อาชีพของราษฎร เมื่อครั้งยังไมมีการปลูกยางพารา พลเมืองปลูกพริกไทยและสวน
จันทนเทศ เงาะ ทุเรียน ประชาชนสวนใหญทําสวนพริกไทยกันมาก จึงไดชื่อวาเปนเมืองแหง
พริกไทย และสมัยกอนเมืองตรังทํานาเกลือกันมาก แตการทําสวนพริกไทยและนาเกลือเปนงาน
หนัก ดังนั้นพอยางพาราเขามา พ.ศ.๒๔๔๒ - ๒๔๔๔ ตอมาก็เลิกเพราะราคายางพาราดีกวา
เมืองตรังแมจะเปนเมืองที่มีอายุไมเกาแกมากนัก แตก็เปนเมืองขึ้น๑๒ นักษัตรของเมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่๑๗ - ๑๘ คือจัดเปนปมะเมียถือตรามาเปน
เครื่องหมายสัญลักษณประจําเมือง เมืองตรังเกิดขึ้นเพราะกําหนดใหทําหนาที่เปนเมืองหนาดาน
เปนเมืองทาเรือ เพื่อสําหรับติดตอกับโลกภายนอก โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตก เมืองตรังจึง
เปรียบเสมือนเปนประตูบานประตูเมือง ประจําดานฝงทะเลตะวันตกของแหลมมลายู สําหรับ
ชาวตางชาติที่ตองการเขามาติดตอธุรกิจคาขาย หรือสรางสัมพันธไมตรีใด ๆ กับเมืองตามพรลิงค
หรื อ นครศรี ธ รรมราช และเมื อ งนครศรี ธ รรมราชเองอาศั ย ใช เ ป น ฐานที่ พั ก พล เป น ท า เรื อ ตั้ ง
คลังสินคา เพื่อเดินทางออกไปคาขายหรือเดินทางไปยังดินแดนอื่น ๆ ทางตะวันตก เชนมอญ พมา
บังคลาเทศ อินเดีย ลังกา อาหรับและเปอรเชีย เปนตน
จากเอกสารรายงานสมัยรัชกาลที่ ๕ กลาวถึงประชากรจังหวัดตรังเปน ๓ กลุม ไดแก
ไทย จีน แขก ไทย คือกลุมพื้นเมืองดั่งเดิม อยูในบริเวณเขาควนและที่ราบลุมแมน้ํา นับเปนหมูเขา
และหมูทุง จีน คือพวกอพยพจากโพนทะเลตั้งถิ่นฐานตามที่ราบริมฝงและทาเรือเพื่อสะดวกในการ
๙๑

๙๒
ติดตอคาขาย กลายเปนหมูตลาด แขก ไดแกกลุมนับถือศาสนาอิสลามอยูตามชายฝงทะเลและ
เกาะ นับเปนหมูเล๑
จํานวนประชากรในจังหวัดตรังรวมทั้งสิ้น ๕๘๔,๗๐๕ คนรายละเอียดตามตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ แสดงจํานวนประชากรจังหวัดตรัง
อําเภอ
จํานวน
ชาย
หญิง
เมืองตรัง
เขตเทศบาลเมือง
นอกเขตเทศบาล
กันตรัง
เขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
หวยยอด
เขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
ปะเหลียน
ยานตาขาว
สิเกา
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฎา
หาดสําราญ(กิง่ อําเภอ)
รวม

รวม

จํานวน
บาน

เฉลี่ยตอ
เรือน

๒๙,๒๑๐

๓๑,๑๒๐

๖๐,๓๓๐

๑๘,๓๘๙

๓.๒๘

๔๒,๐๑๘

๔๓,๑๘๔

๘๕,๒๐๒

๒๐,๕๗๓

๔.๑๔

๔,๔๘๘

๔,๖๐๕

๙,๐๙๒

๒,๗๙๘

๓.๒๕

๔,๔๘๘
๔๐,๓๑๖
๓๐,๒๖๗
๓๑,๐๓๓
๑๕,๕๕๙
๑๗,๙๑๗
๒๐,๕๑๗
๑๒,๗๑๖
๗,๒๑๑
๒๙๐,๗๖๒

๔,๖๐๔
๔๐,๐๗๐
๓๐,๖๘๗
๓๑,๕๕๗
๑๔,๘๖๐
๑๗,๙๒๖
๒๑,๑๙๑
๑๒,๘๓๖
๗,๐๕๓
๒๙๓,๙๔๓

๙,๐๙๒
๒,๗๙๘
๘๐,๓๘๖ ๑๗,๕๗๒
๖๐,๙๕๔ ๑๒,๖๕๑
๖๒,๕๙๐ ๑๓,๐๕๑
๓๐,๔๑๙
๖,๙๕๕
๓๕,๘๔๓
๘,๕๓๓
๔๑,๗๐๘
๙,๑๐๖
๒๕,๕๕๒
๖,๕๒๓
๑๔,๒๖๔
๒,๕๘๐
๕๘๔,๗๐๕ ๑๓๖,๐๓๕

๓.๒๕
๔.๕๗
๔.๘๑
๔.๗๙
๔.๓๗
๔.๒๐
๔.๕๘
๓.๙๒
๕.๕๓
๔.๒๙

ที่มา : จังหวัดและคณะกรรมการจังหวัด, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ
ภูมิปญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), ๒๓.
๑

จั ง หวั ด และคณะกรรมการจั ง หวั ด , วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร
เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), ๒๑.

๙๓
ที่มาของชื่อ “ตรัง” มีขอสันนิษฐานหลายประการเกี่ยวกับชื่อเมืองตรังที่นาสนใจ เชน
มา จากคําภาษาสันสกฤต วา ตรังค - ตรังค อานวา ตะรังคะ ตะรัง แปลวา ลูกคลื่น อาจหมายถึง
ทะเลเมืองตรังที่มีคลื่นลม หรือสภาพภูมิประเทศ สูงๆ ต่ําๆ ของตรัง หรือมาจากภาษา มลายูวา
เตอรัง แปลวา สดใส สวางแลว เพราะชาวมลายูที่เดินทางจะไปคาขายกับนครศรีธรรมราชหรือ
อยุธยา จะมาถึงเมืองตรังในเวลารุงอรุณพอดี หรือมาจากคําภาษาเขมร ที่ถอดเปนอักษรไทยวา
เฎียมเตรียง แปลวา ตนลาน เพราะคําวาตรังมีปรากฏในชื่อเมืองอื่นในจังหวัดอื่นอีก เชนบานตรัง
ที่ชุมพรและปตตานี บานไตรตรัง ที่ภูเก็ต เปนตน
ขอมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปทางกายภาพ
๑.๑ อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอเมือง อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล และ
มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก
ติ ด ต อ กั บ กิ่ ง อํ า เภอศรี บ รรพต อํ าเภอกงหลา และกิ่ ง
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก
ติ ด ต อ กั บ อํ า เภอคลองท อม และอํ า เภอเกาะลั น ตา
จังหวัดกระบี่ และมหาสมุทรอินเดีย
๑.๒ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่สวนใหญมีสภาพเปนพื้นที่มีเนินสูงๆ ต่ําๆ สลับกับ
พื้นที่ราบเรียบทั่วไป มีพื้นที่สูงชันและพื้นที่ภูเขาที่เดนชัด ซึ่งจะมีเฉพาะดานทิศตะวันออกและดาน
ทิศใต โดยเฉพาะดานทิศตะวันออก ไดแกเทือกเขาบรรทัดกั้นระหวางจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง
ตลอดแนว มียอดเขาที่สูงที่สุดอยูในเขตอําเภอยานตาขาว คือเขารอน สูงประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร
นอกจากนั้นก็มีพื้นที่ภูเขาบริเวณเล็กๆ ที่ไมสูงชันนัก โดยสรุปแลวจังหวัดตรังมีพื้นที่สูงชัน (มีความ
ลาดชันมากกวา ๓๐ เปอรเซ็นตขึ้นไป) ประมาณ ๒๙ เปอรเซ็นต พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน
ประมาณ ๔๓ เปอรเซ็นต สวนพื้นที่ราบหรือเกือบราบมีประมาณ ๒๘ เปอรเซ็นต

๙๔

แผนที่ ที๑่ แผนที่จงั หวัดตรังแสดงอาณาเขตและเขตการปกครอง
ที่มา : จังหวัดและคณะกรรมการจังหวัด, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ
ภูมิปญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), ๒๓.

แผนที่ ที่๒ แสดงที่ตั้งและเสนทางคมนาคม จังหวัดตรัง
ที่มา : จังหวัดและคณะกรรมการจังหวัด, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ
ภูมิปญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), ๒๔.

๙๕
สภาพลักษณะประชากร
ความหนาแนน ประชากรในจังหวังตรัง มีจํานวน ๕๘๔,๗๐๕ คน อําเภอยานตา
ขาว มีความหนาแนนเฉลี่ย ๑๑๐.๘ คนตอ ๑ ตารางกิโลเมตร
การศึกษา ประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดตรังไดรับการศึกษาดี ประชากรสวน
ใหญไดรับการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีประมาณรอยละ ๘๐.๐๐ รองมา
นับถือศาสนาอิสลามอีกประมาณรอยละ ๑๘.๕๐ และนับถือศาสนาคริสตประมาณรอยละ ๑.๐๕
การเผยแผ พุ ท ธศาสนาเขา สูจั ง หวั ด ตรัง มีม านานแล ว หลั ก ฐานที่ป รากฏ คื อ
โบราณวั ตถุ ป ระเภทพระพิ ม พ ดิน ดิ บ ในถ้ํ า ต า ง ๆ แถบอําเภอหว ยยอดแสดงอิท ธิ พ ลของพุ ท ธ
ศาสนามหายาน เปนหลักฐานรวมสมัยกับอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีอายุประมาณตั้งแตพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๒ - ๑๕ ๒
ลักษณะชุมชนที่ตั้งโครงการ ต.ทุงคาย
ในอดีตเมืองตรังที่เคยเปนเมืองหนาดานของเมืองนครศรีธรรมราช คนเกาแกในปจจุบัน
ยังเชื่อกันวา ต.ทุงคายเคยเปนสถานที่ตั้งของคายทหารอยู ถึงแมจะไมพบรองรอยของการตั้งคาย
หรือฐานที่พักพลเลยก็ตาม ประชาชนในชุมชนโดยสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวน
ยางพาราเปนอาชีพหลักของครอบครัว และรานคาขายของบางเล็กนอย ประชากรชาวสวนยางจะ
ตั้งบานเรือนอยูอยางกระจัดกระจาย ไปตามสวนยางของตนเอง ไมเปนกลุมกอนทําใหความ
หนาแนนของประชากรไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนของพื้นที่ รวมกับที่ตั้งของชุมชน มี
พื้นที่อยูภายใน ต.ทุงคาย อําเภอยานตาขาว อยูติดกับอําเภอเมือง(ทับเที่ยง) และอําเภอนาโยง
ทิศเหนือติดอําเภอเมือง(ทับเที่ยง) ระยะทางประมาณ
๑๔ กิโลเมตร
ทิศตะวันออกติดอําเภอนาโยง ระยะทางประมาณ
๘ กิโลเมตร
ทิศใตติดอําเภอยานตาขาว
ระยะทางประมาณ
๘ กิโลเมตร
จากทั้งความหนาแนนของประชากรและสถานที่ตั้งที่สะดวกในการคมนาคม จึงเปนเหตุ
และผลของการเลือก ต.ทุงคาย เปนที่ตั้งของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง
การศึกษาประชากรโดยทั่วไปไดรับการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน(ม.๓) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีเพียงสวนนอยที่ไดรับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาเหตุเนื่องจาก
๒

จั ง หวั ด และคณะกรรมการจั ง หวั ด , วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร
เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), ๒๑ - ๓๐.

๙๖
ฐานะทางบานและการประกอบอาชีพเปนชาวสวนยางที่ตองการแรงงานในการกรีดยางและทํายาง
แผน ชาว ต.ทุงคายนั้นนับถือศาสนาพุทธมหานิกายเปนสวนมาก
ลักษณะสภาพแวดลอม เปนพื้นที่ดอนมีฝนตกชุก จึงเหมาะกับการเพาะปลูกยางพารา
ทําใหสภาพชุมชน ต.ทุงคาย จึงเต็มไปดวยสวนยางพารารมครึ้มตลอดสองขางทาง มีบางบางสวน
ที่เปนทุงรางและเริ่มมีการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนยางพาราในบางสวนดวยราคาในทองตลาดได
ราคาดี โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งสถานพินิจฯ จังหวัดตรัง จะถูกลอมรอบดวยสวนยางพารา สวนปาลม
น้ํามันและทุงพื้นที่รกราง ในบริเวณรอบๆสถานพินิจฯ จึงเปนพื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนมาก

สถานพินิจฯ จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร
แผนที่ ที่๓ แสดงตําแหนงทีต่ ั้งสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐, พิมพครั้งที่ 2 - RTSD, ระวาง
4923 IV.

พื้นที่เกษตรกรรม
สถานพินิจฯ
พื้นที่เกษตรกรรม

ลายเสนที่ ๑ แสดงลักษณะพื้นที่และที่ตงั้ สถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๙๗

ภาพที่ ๑ ลักษณะถนนสายหลักเชื่อมอําเภอเมือง(ทับเทีย่ ง) - อําเภอยานตาขาว
ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

ภาพที่ ๒ ลักษณะถนนภายในตําบลทุงคาย อําเภอยานตาขาว – อําเภอนาโยง
ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

ภาพที่ ๔ สภาพพืน้ ที่ตงั้ สถานพินิจฯ และสภาพรอบๆบริเวณ

ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

ภาพที่ ๓ สภาพพืน้ ที่ตงั้ สถานพินิจฯ และสภาพรอบๆบริเวณ

๙๘

๙๙
การวิเคราะหเลือกทําเลที่ตั้งโครงการ
ในการพิจารณากําหนดตําแหนงที่ตั้งโครงการ คือ
๑. ความสัมพันธกับสถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง
๒. ลักษณะการคมนาคม การสัญจร และการเขาถึง
๓. ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ
๔. ขอกําหนดของขนาดพื้นที่
๕. ศักยภาพของพื้นที่
๑. ความสัมพันธกับสถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง หมายถึงระยะทางจาก
สถานพินิจฯ กับตําแหนงที่ตั้งโครงการ ไมควรหางกัน เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาในการ
เดินทางและการดูแล ควบคุมเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ มายังตําแหนงที่ตั้งโครงการฯ อีกทัง้
ขอกําหนดของการตั้งวัดตองไมหางจากชุมชน เกิน ๒ กิโลเมตร จึงกําหนดพื้นที่ตั้งโครงการฯ ใน
ระยะ ๒ กิโลเมตรจากสถานพินิจฯ
๒. ลักษณะการคมนาคม การสัญจร และการเขาถึง สถานพินิจฯนั้นจะใชเสนทางถนน
สายที่เชื่อมระหวางอําเภอยานตาขาวและอําเภอนาโยง ที่ตั้งโครงการฯ จึงไมควรอยูไกลจากถนน
เสนหลัก ควรอยูใกลกับถนนเสนหลักในระยะที่เขาถึงไดงาย และสามารถมองเห็นไดชัดเจน
๓. ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ ระบบอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตําบล
ทุงคาย และรอบๆ บริเวณมีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ ใหบริการไมสมบูรณ
เพียงพอ แตสภาพพื้นดินสามารถทําพื้นที่เก็บกักน้ําไดจึงไมมีผลในการพิจารณาเลือกตําแหนงทีต่ งั้
โครงการมากนัก
๔. ขอกําหนดของขนาดพื้นที่ ในการตั้งวัดตองมีขนาดของพื้นที่ไมนอยกวา ๖ ไร และ
พื้นที่โดยรอบของสถานพินิจฯ นั้นมีพื้นที่ในสวนราชการที่เปนโรงเรียนประถม และสถานพินิจฯ
เทานั้น ที่เหลือนอกจากนั้นเปนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชน (ชาวบาน) ใชในการเกษตรกรรมทําสวน
ยางพารา ปาลมน้ํามันและเปนทุงรกราง ในการพิจารณาที่ตั้งโครงการฯ จึงพิจารณาพื้นที่รกราง
ของเอกชน (ชาวบาน) กอนพื้นที่ที่มีการทําเกษตรกรรม
๕. ศักยภาพของพื้นที่ ในการพัฒนาเปนที่ตั้งโครงการเปนการพิจารณาคุณภาพของ
สภาพดิน ภูมิประเทศ และการขยายตัวในอนาคตของพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ขางเคียง ทิศทาง
แนวโนมของการขยายตัวในชุมชน ซึ่งในพื้นที่ชุมชนรอบๆ สถานพินิจฯ เปนพื้นที่เกษตรกรรมทํา
สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน และทุงรกราง โอกาสการขยายตัวของชุมชนเปนไปไดนอย เพราะ

๑๐๐
สาเหตุจากลักษณะการประกอบอาชีพชาวสวนยาง และไมมีหนวยงานราชการ หรือปจจัยอื่นๆ ที่
จะเพิ่ม ศัก ยภาพของพื้ นที่ ให มี การขยายตัวของชุม ชนที่จ ะสง ผลกระทบกั บโครงการฯ จึ งไมมี
ผลกระทบในการพิจารณาเลือกตําแหนงที่ตั้งโครงการฯ

พื้นที่ในระยะ ๒ กิโลเมตร
จากสถานพินิจฯ จ.ตรัง

แผนที่ ที่๔ แสดงการพิจารณาเลือกตําแหนงที่ตงั้ โครงการฯ
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐, พิมพครั้งที่ 2 - RTSD, ระวาง
4923 IV.

อยูใกลกับถนนเสนหลัก
ในระยะที่เขาถึงไดงาย
และสามารถมองเห็นไดชัดเจน

แผนที่ ที่๕ แสดงการพิจารณาเลือกตําแหนงที่ตงั้ โครงการฯ
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐, พิมพครั้งที่ 2 - RTSD, ระวาง
4923 IV.

๑๐๑

พื้นที่กรรมสิทธิ์

พื้นที่กรรมสิทธิ์
พื้นที่รกราง

แผนที่ ที๖่ แสดงการพิจารณาเลือกตําแหนงที่ตงั้ โครงการฯ
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐, พิมพครั้งที่ 2 - RTSD, ระวาง
4923 IV.

พื้นที่ตั้ง A
พื้นที่เกษตรกรรม
สถานพินิจฯ
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ตั้ง B
ลายเสนที่ ๒ แสดงลักษณะพื้นที่ ที่พจิ ารณาเลือกที่ตงั้ โครงการฯ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
จากการพิจารณาลักษณะพื้นที่โดยรวมจึงสรุปพื้นที่ที่จะนําพิจารณาถวงคาน้ําหนักได
๒ พื้นที่คือ พื้นที่ A มีพื้นที่ขนาดประมาณ ๑๗ ไร มีลักษณะเปนพื้นที่ทุงรกราง ไมมีการปรับสภาพ

๑๐๒
พื้นที่ ลอมรอบดวยพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ B มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร เปนพื้นที่ทุงรกราง
และไมมีการปรับสภาพพื้นที่เชนกัน ลอมรอบดวยพื้นที่เกษตรกรรมและมีสวนติดกับดานหลังพื้นที่
ของสถานพินิจฯ

ภาพที่ ๕ แสดงสภาพพื้นที่ตงั้ โครงการฯ A ดานตะวันออกเฉียงใต
ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

ภาพที่ ๖ แสดงสภาพพื้นที่ตงั้ โครงการฯ A ดานตะวันตกเฉียงใต
ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

๑๐๓

ภาพที่ ๗ แสดงสภาพทางเขาที่ตั้งโครงการฯ B
ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

ภาพที่ ๘ แสดงสภาพทางเขาที่ตั้งโครงการฯ B
ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

๑๐๔

ภาพที่ ๙ แสดงสภาพพื้นที่ตงั้ โครงการฯ B ดานตะวันตกเฉียงเหนือ
ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

ภาพที่ ๑๐ แสดงสภาพพื้นทีต่ ั้งโครงการฯ B ดานตะวันออกเฉียงใต
ที่มา : การสํารวจผูวิจัย

๑๐๕
ในการพิจารณาลักษณะตําแหนงพื้นที่ ที่ตั้งโครงการสามารถสรุปขอแตกตางที่
สําคัญในการถวงคาน้ําหนักไดดังตารางที่ ๖ ตอไปนี้
ตารางที่ ๖ แสดงการถวงคาน้ําหนักพิจารณาเลือกที่ตงั้ โครงการ
ระดับ
พื้นที่ A
พื้นที่ B
ขอพิจารณา
คาถวงน้าํ หนัก คะแนน รวม คะแนน รวม
๑. ความเชื่อมตอเนื่องและสะดวกใน
๓
๓
๙
๔
๑๒
การเดิ น ทางเข า – ออก ของเด็ ก และ
เยาวชนจากสถานพินิจฯ
๒. การคมนาคม การสัญจร การเขาถึง
๓
๔
๑๒
๓
๙
และมุมมอง
๓. ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ และ
๓
๔
๑๒
๓
๙
ศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต
๔. ราคาที่ดิน
๒
๓
๖
๔
๘
รวม
๓๙
๓๘
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
๔ = ดีมาก
๓ = ดี
๒ = ปานกลาง
๑ = พอใช
๐ = ไมมีน้ําหนัก
จากการพิจารณาเลือกพื้นที่ตั้งโครงการฯ ดวยการวิเคราะหพิจารณาพื้นที่ที่มีคุณสมบัติ
แลวตัดสินดวยการถวงคาน้ําหนักปรากฏวาพื้นที่ A เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการ
กําหนดเปนตําแหนงที่ตั้งเพื่อทําการศึกษา โครงการ “วัดพินิจธรรมสถาน จังหวัดตรัง”

บทที่ ๕
กรณีศึกษาโครงการตัวอยาง
กรณีศึกษาโครงการตัวอยาง
ในการศึกษาโครงการวัดพินิจธรรมสถาน ซึ่งเปนวัดที่มุงเนนเพื่อการอบรมการปฏิบัติ
ธรรมและศึกษาธรรมสํ า หรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ นั้น ผูศึกษาไดพยายามศึก ษา
ลักษณะของวัดที่มีลักษณะดั้งเดิมในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง เพื่ออนุรักษสถาปตยกรรมดั้งเดิมของ
ชุมชน และเพื่อนํามาพัฒนาแนวความคิดใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ฉะนั้นในกรณีศึกษา
โครงการตัวอยางเพื่อการออกแบบโครงการวัดพินิจฯ จึงมี ๒ สวนคือ
ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมของวัดดั้งเดิมในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงเทาที่จะทํา
ได ทั้งจากการสํารวจและจากการคนควาทางเอกสาร
การใชพื้นที่ตามประโยชนใชสอยรวมถึงการใชพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชนจาก
สถานพินิจฯ ศึกษาจากสถานพินิจฯ จังหวัดตรัง และศูนยชุมชนบําบัด พระนครศรีอยุธยา
ในการศึกษาโครงการตัวอยางนั้น ไมสามารถศึกษาไดจากโครงการใดใดเพียงโครงการ
หนึ่ง จึงจําเปนตองศึกษาในแตละองคประกอบจากหลายๆ โครงการ โดยแยกตามลักษณะไดดังนี้
๑. ลั ก ษณะรู ป แบบสถาป ต ยกรรมวั ด ดั้ ง เดิ ม ในพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง จาก
การศึกษาสํารวจวัดเกาหลายๆ วัดใน อ.เมือง (ทับเที่ยง) อ.ยานตาขาว อ.นาโยงและ อ.ปะเหลียน
ทํา ใหท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของรูปแบบสถาปตยกรรมที่มี มาแตดั้ ง เดิม นั้น ไดถู ก ดัดแปลง
ซอมแซมจนแทบไมเหลือเคาลางลักษณะเดิมไวในหลายๆองคประกอบ จึงไดนําขอมูลจากการ
คนควาบันทึกทางเอกสารตางๆ และการสัมภาษณมาชวยในการศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมพื้น
ถิ่นภาคใตแบบดั้งเดิม
ในการสํ า รวจรู ป แบบสถาป ต ยกรรมของวั ด ที่ มี ม าแต ดั้ ง เดิ ม ๑๐ วั ด
ประกอบดวย วัดประชานิมิตร(ปากลวย) วัดอัมพวัน(โคกมวง) วัดคลองลําเลียง วัดควนวิไล(สม
เฟอง) วัดศรัทธาราม(ไสจีนติก) วัดโคกมะขาม(หาดเลา) วัดชลวาปวิหาร วัดประชา(ปากคลอง) วัด
ทุงหินผุด และวัดควนนาแค ทั้งหมดเปนวัดในระดับหมูบานชุมชนที่มีขนาดเล็ก เปนวัดที่ไมมีสิ่ง
โดดเดนหรือเปนที่รูจักในวงกวาง เปนเพียงวัดที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกิจกรรมทางศาสนาเฉพาะ
กลุมแตละชุมชนเทานั้น การดูแลรักษาจึงเปนไปตามสภาพของความศรัทธาและสภาพของสังคม
๑๐๖

๑๐๗
เศรษฐกิจในลักษณะเฉพาะภายในกลุม ไมมีแรงหนุนจากภายนอก ลักษณะโดยทั่วไปจึงเปนวัดที่
คอนขางจะขาดการดูแลรักษา โดยมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมตามองคประกอบดังนี้
๑.๑ รูปแบบผังบริเวณ ลักษณะของการวางผังจะพบไดวาทุกๆวัด จะมีการปลูก
ตนโพธิ์ เขามาเปนองคประกอบสําคัญที่เดนชัดของผังบริเวณวัด แนวแกนของการวางผังบริเวณ
นั้นอาจไมเดนชัดมากนัก แตก็มีลักษณะของการแบงกลุมอาคาร ตําแหนงของการวางตัวอาคารมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันไมมากนัก แมกระทั้งอาคารที่มีความสําคัญเชนพระอุโบสถ
พระเจดีย โรงธรรม กุฏิ ฯลฯ ในบริเวณพุทธาวาสจึงประกอบดวยพระอุโบสถและพระเจดียหรือตน
โพธิ์ มีลักษณะอยูรวมกลุมกันเปนกลุม โดยมีบริเวณสังฆาวาสอยูใกลๆ เชื่อมตอถึงกัน ดานหนา
ทางเขามักเปนลานโลงมากกวาสวนอื่นๆ เชื่อมกับเขตพุทธาวาส เพื่อการใชสอยเอนกประสงคได
หลายๆ ประการเชนที่จอดรถ การจัดงานประเพณี งานวัดฯลฯ การหันหนาของพระอุโบสถยังคง
เปนตามแบบแผนคือหันหนาไปทางทิศตะวันออก เพื่อรักษาการหันพระพักตรขององคพระประธาน
ซึ่งตรงบางหรือยักเยื้องไปเล็กนอยบาง ในกรณีที่วัดตั้งอยูติดถนนสายหลักมักหันหนาเขาสูทางเขา
หลักของวัด สวนอาคารอื่นๆนั้นมัก หันหนาเขาสูลานวัด หรือลานโลงของแตละสวนกลาวคือในแต
ละกลุ ม จะมี ล านอยู ด า นหน า เล็ ก บ า งใหญ บ า งหรื อ จะเป น ลานหน า วั ด โดยไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง
ความสัมพันธระหวางอาคารกับอาคารเปนหลัก แตจะคํานึงถึงเสนทางคมนาคมสําคัญ

ลายเสนที่ ๓ แสดงผังบริเวณวัดประชานิมิตร
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๐๘

ลายเสนที่ ๔ แสดงผังบริเวณวัดอัมพวัน
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ลายเสนที่ ๕ แสดงผังบริเวณวัดคลองลําเลียง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

๑๐๙

ลายเสนที่ ๖ แสดงผังบริเวณวัดควนวิไล (สมเฟอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ลายเสนที่ ๗ แสดงผังบริเวณวัดศรัทธาราม (ไสจีนติก)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

๑๑๐

ลายเสนที่ ๘ แสดงผังบริเวณวัดโคกมะขาม (หาดเลา)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ลายเสนที่ ๙ แสดงผังบริเวณวัดประชา (ปากคลอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๑๑

ลายเสนที่ ๑๐ แสดงผังบริเวณวัดชลวาปวหิ าร
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ลายเสนที่ ๑๑ แสดงผังบริเวณวัดทุงหินผุด
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

๑๑๒

ลายเสนที่ ๑๒ แสดงผังบริเวณวัดควนนาแค
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั
๑.๒ พระอุโบสถ จากการสํารวจในปจจุบันไมพบรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
แบบดั้งเดิม ซึ่งมีอยู ๓ ลักษณะคือ
๑.๒.๑. อาคารทรงโรง การกอสรางจะยกพื้นเปนฐานสูงประมาณ ๕๐ ๑๐๐ เซนติเมตร พื้นเปนอิฐหินหรือทั้งสองอยางผสมกัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผาหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดยอมหรือขนาดใหญแลวแตสถานที่ ขางบนฐานสรางเปนอาคารไมทรงจั่ว ลักษณะเปนหอง
โถง ไมมีฝาผนังกั้น หลังคามุงดวยใบจาก ใบสาคูหรือใบไมอื่นๆ ที่มุงกระเบื้องก็มี ที่บริเวณตรง
กลางอาคารหรือทายอาคารดานในสุด สรางเปนแทนฐานสูง (ฐานชุกชี) ตั้งพระพุทธรูปพรอมกั้น
แผนผนังดานหลังเพื่อความมั่นคงเทานั้น
๑.๒.๒. อาคารทรงกระเปาะ สรางเปนอาคารกออิฐถือปูนผสมเครื่องไมคือ
เปนอาคารยกฐานสูงแบบเดียวกับแบบแรก โครงสรางเปนอาคารไมทรงจั่ว มุงกระเบื้อง แตสวนที่
ใชประดิษฐานกอสรางดวยอิฐรูปกระเปาะสี่เหลี่ยมขนาด ๒ x ๒ เมตร สูงราว ๑ - ๒ เมตร หรือบาง
แหงก็สรางเปนอาคารแบบมีผนังปดกั้นเฉพาะดานหลังรูปเคารพเทานั้น ในยุคแรกเขาใจวาอาจจะ
รับเอาแบบอยางอิทธิพลของพวกพราหมณมาสรางขึ้นบาง และไดพัฒนามาในยุคตอมาโดยทํา

๑๑๓
ผนังอาคารดานหลังเปนแบบคลายอักษรยู ลอมรอบเฉพาะฐานชุกชีเทานั้น หรือกอผนังโดยรอบ
ฐานนอกอาคารเพียงครึ่งเดียว สวนดานหนาเปดโลงเปนลานเปลาไมมีหลังคาคลุม
๑.๒.๓.อาคารทรงหอ เปนอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลีย่ มผืนผา มีผนัง
โดยรอบกออิฐถือปูนอยางตึกทั่วไป เปนอาคารรุนหลังนิยมสรางกันมาก อาคารแบบนี้อาจจะมี
หนาตางหรือไมมีก็ได ถาเปนชนิดไมมีหนาตางจะนิยมเจาะเปนชองแสง ชองลมรูปยาวตั้งขนาด
๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร เรียงกัน ๕ - ๖ ชอง หรือเจาะขอบบนผนังใตหลังคาแทนกอผนังหนาใชรับ
น้ําหนักแทนเสาโครงหลังคาเครื่องบนเปนไมทรงจั่ว มุงหลังคาทั้งกระเบื้องและใบจาก ใบสาคู และ
ไดมีพัฒนาการรูปรายละเอียดเพิ่มเติมออกไปบาง๑

ลายเสนที่ ๑๓ แสดงลักษณะผังพืน้ พระอุโบสถ
ที่มา : ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๘), ๑๑๑.
จากการศึกษาถึงลักษณะพระอุโบสถ ในชวงเวลากอนมีการเปลี่ยนแปลง
อยางเชนในปจจุบันนั้น ลักษณะของสถาปตยกรรมในอดีตนั้น นิยมกอสรางดวยไมมีลักษณะ
อาคารเปนโรงโถง ตั้งอยูบนชั้นฐานเตี้ย ตัวอาคารไมนิยมกั้นฝาผนังเนื่องดวยความตองการ การ
ระบายอากาศที่อับชื่นจากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก หากแตนิยมกั้นหองเปนคูหาในสวนที่
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ส ว นชั้ น หลั ง คาเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในการบ ง บอกถึ ง ฐานะ
ความสําคัญของอาคารนั้นๆ ลักษณะทรงหลังคาพระอุโบสถที่เปนที่นิยมมีลักษณะเปนทรงคฤห
หรือทรงจั่ว ยกคอสองสูง เพื่อระบายอากาศภายใตหลังคา มีชายคา ปกนกยื่นยาวลอมรอบอาคาร
๑

๑๑๑.

ประทุม ชุม เพ็งพันธุ, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๘),

๑๑๔

ลายเสนที่ ๑๔ แสดงลักษณะพระอุโบสถวัดน้ําขาวใน จ.สงขลา
ที่มา : วนิดา พึ่งสุนทร, "สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต," เอกสารประกอบวิชา ๒๖๒ ๔๔๑
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. (อัดสําเนา)

ภาพที่ ๑๑ แสดงลักษณะพระอุโบสถวัดน้ําขาวใน จ.สงขลา
ที่มา : วนิดา พึ่งสุนทร, "สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต," เอกสารประกอบวิชา ๒๖๒ ๔๔๑
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. (อัดสําเนา)

๑๑๕

ลายเสนที่ ๑๕ แสดงลักษณะพระอุโบสถวัดโลการาม จ.สงขลา
ที่มา : วนิดา พึ่งสุนทร, "สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต," เอกสารประกอบวิชา ๒๖๒ ๔๔๑
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. (อัดสําเนา)

ลายเสนที่ ๑๖ แสดงลักษณะทรงหลังคาพระอุโบสถ
ที่มา : วนิดา พึ่งสุนทร, "สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต," เอกสารประกอบวิชา ๒๖๒ ๔๔๑
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. (อัดสําเนา)
จากการสัมภาษณสอบถามผูเฒาที่อยูในชุมชนและไดทันเห็นลักษณะพระ
อุโบสถในอดีตกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางเชนปจจุบันนั้นไดความวา ลักษณะพระอุโบสถใน
อดีตนั้นมี ลักษณะสถาปตยกรรมเปนโรงโถงตั้งอยูบนชั้นฐานเตี้ยมีชองระบายลมในชั้นฐาน เสาไม
ตั้งอยูบนตีนเสา ไมมีผนัง มีระเบียงพะไลลดระดับลงมามีหลังคาคลุมรอบพระอุโบสถ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูป ๓ องค องคกลางมีขนาดใหญกวา ๒ องคซายขวาเล็กนอย ภายนอกมี
สีมารอบพระอุโบสถประจําทิศทั้ง ๘ ทิศ แตปจจุบันพระอุโบสถจะมีลักษณะรูปแบบที่ไดรับอิทธิพล
จากสวนกลางมาก จึงไมปรากฏลักษณะทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณะของพื้นถิ่นในชุมชน
ดั่งตัวอยางที่ไดทําการสํารวจวัดเกาแกของชุมชนรอบๆ พื้นที่ตั้งโครงการฯ

๑๑๖

ภาพที่ ๑๒ แสดงดานหนาพระอุโบสถวัดควนวิไล (สมเฟอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๑๓ แสดงดานหนาพระอุโบสถวัดประชา (ปากคลอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

๑๑๗

ภาพที๑่ ๔ แสดงดานหนาพระอุโบสถวัดทุง หินผุด
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๑๕ แสดงดานหนาพระอุโบสถวัดควนนาแค
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

๑๑๘
๑.๓ พระเจดีย จากการศึกษาถึงลักษณะพระเจดียในอดีตนั้น พบวามีความนิยม
กอสรางพระเจดียทรงระฆังเอวคอด ตั้งอยูบนชั้นฐานเตี้ย มียอดเจดียสูงชะลูด หลักฐานในการ
ตกแตงพบไดนอยมาก หลักฐานที่พบเปนชิ้นสวนหนึ่งของซุมประตูมีลักษณะโคงเปนกรอบหนา
นาง ขุดพบที่เมืองยะรัง จ.ปตตานี

ภาพที่ ๑๖ แสดงลักษณะพระเจดียภาคใต
ที่มา : วนิดา พึ่งสุนทร, "สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต," เอกสารประกอบวิชา ๒๖๒ ๔๔๑
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. (อัดสําเนา)

ภาพที่ ๑๗ แสดงลักษณะพระเจดียประกอบองคพระธาตุไชยา จ.สุราษฎรธานี
ที่มา : จังหวัดและคณะกรรมการจังหวัด, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ
ภูมิปญญา จังหวัดสุราษฎรธานี (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), ๘๘.

๑๑๙

ภาพที่ ๑๘ แสดงลักษณะซุม โคงแบบกรอบหนานางประดับอาคาร จ.ปตตานี
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ และความหมายของ ซุมประตู - หนาตาง ไทย
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖), ๑๙๑.

ภาพที่ ๑๙ แสดงลักษณะพระเจดียวัดสทิ้งพระ จ.สงขลา
ที่มา : ทองเที่ยวถายภาพ, วัดพระธาตุไชยา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๙. เขาถึง
ไดจาก http://www.photoontour.com/Gall_SlideShow_HTML/Watchaiyai/SlideWatChaiYa_
27.htm

๑๒๐
จากการสํารวจวัดเกาแกดั้งเดิมพบพระเจดียอยูเพียงวัดเดียวคือวัดทุงหินผุด
(พระเจดียสรางขึ้นภายหลังมีอายุประมาณ ๖๐ ป) วัดสวนมากที่สํารวจนิยมปลูกตนโพธิ์และตน
สาละอยู บ ริ เ วณใกล เ คี ย งกั บ พระอุ โ บสถ ซึ่ ง ตํ า แหน ง ต น โพธิ์ แ ละต น สาละมั ก อยู ใ นแนวแกน
เดียวกับพระอุโบสถ เปนไปไดวาการสรางพระเจดียไมเปนที่นิยมของชุมชนชาวตรัง และดวยฐานะ
ทางเศรษฐกิจของชาวบานประชาชนทั่วไปไมเอื้ออํานวยใหกอสรางพระเจดียไดมากนัก

ภาพที่ ๒๐ แสดงลักษณะพระเจดียวัดทุงหินผุด
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๒๑

ภาพที่ ๒๑ แสดงลักษณะตนโพธิว์ ัดควนวิไล (สมเฟอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

ภาพที่ ๒๒ แสดงลักษณะตนสาละวัดควนวิไล (สมเฟอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

๑๒๒

ภาพที่ ๒๓ แสดงลักษณะตนโพธิว์ ัดอัมพวัน
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

ภาพที่ ๒๔ แสดงลักษณะตนโพธิว์ ัดศรัทธาราม (ไสจีนติก)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

๑๒๓
๑.๔ โรงธรรม จากการศึกษาถึงลักษณะของโรงธรรมในอดีตนั้น มีลักษณะเปน
อาคารโรงโถง ตั้งอยูบนชั้นฐานเตี้ย หรือยกพื้นใตถุนโลงสูงประมาณ ๑.๐๐ เมตร วางอยูบนตีนเสา
ไมกั้นฝาผนัง พื้นที่ใชสอยแบงเปนสองสวนคือสวนสําหรับพระภิกษุสงฆนั่งเปนพื้นที่เฉพาะ และ
สวนของพื้นที่นั่งของฆราวาส ในสวนของชั้นหลังคา มีหลังคาปกนกลอมรอบอาคารยื่นยาว ยกคอ
สองสูงหรือไมยกคอสอง หลังคาปดดวยหลังคาทรงจั่ว

ลายเสนที่ ๑๗ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดหวยลึก จ.พัทลุง
ที่มา : วนิดา พึ่งสุนทร, "สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต," เอกสารประกอบวิชา ๒๖๒ ๔๔๑
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. (อัดสําเนา)

ภาพที่ ๒๕ แสดงลักษณะโรงธรรมภาคใต
ที่มา : วนิดา พึ่งสุนทร, "สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต," เอกสารประกอบวิชา ๒๖๒ ๔๔๑
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น ภาควิชาสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. (อัดสําเนา)
จากการสํารวจพบโรงธรรมมีอยูทุกๆวัด และไดรับการซอมแซมดัดแปลงตอ
เติ ม แล ว แทบทั้ ง สิ้ น การดั ด แปลงต อ เติ ม ซ อ มแซมมี ตั้ ง แต พื้ น จากพื้ น ถมดิ น ทรายอั ด แน น
เปลี่ย นเปน พื้น คอนกรี ต ขั ดมั น บา งหรือปู ก ระเบื้องเคลือ บ เสาเดิ ม เป น เสาไมตั้ ง อยูบ นตี น เสา
เปลี่ยนเปนเสาคอนกรีต หลังคาและโครงสรางหลังคามีการเปลี่ยนแปลงแลวทั้งสิ้นเพราะของเดิม

๑๒๔
ชํารุดเสียหาย ในบางวัดที่มีการตอเติมในยุคปจจุบันจะใชโครงสรางเหล็กรับกระเบื้องหลังคา และ
มีการใชฝายิปซั่มบอรดปดโครงสรางภายใน วัสดุมุงหลังคาในอดีตเคยมุงดวยใบจาก ใบสาคู หรือ
กระเบื้องดินเผาถูกเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอนเล็กหรือลอนคู สวนรูปทรงหลังคายังคงเปนรูปแบบ
ลักษณะหลังคาเดิมอยูมาก ลักษณะการใชสอยเปนโรงโถง ยังคงแบงพื้นที่และยกพื้นบริเวณที่
พระภิกษุสงฆนั่งอยูในลักษณะเดิมเพียงแตไดปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะหมูบูชา
ขนาดเล็กไวดานขวามือพระภิกษุสงฆเสมอ และมีพื้นที่สําหรับฆราวาส จากการสํารวจเห็นได
ชัดเจนวาชุมชนชาวตรัง มีความผูกพันมีปฏิสัมพันธกับโรงธรรมมากกวาพระอุโบสถ ในบางวัดยัง
มิไดมีพระอุโบสถแตมีโรงธรรมเพื่อการทําบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ กอน นั้นเปน
เพราะการใชสอยนิยมใชโรงธรรมเปนสวนมาก ยกเวนการอุปสมบทและการสวดมนตทําวัตรเชา เย็น ในปจจุบันการซอมแซมปรับปรุงตอเติมจึงมักกระทําที่โรงธรรมกอนเนื่องเพราะการใชสอยและ
กิจกรรมโดยมากอยูที่โรงธรรม ซึ่งในหลายๆ วัดจะปลอยพระอุโบสถที่ยังสรางไมเสร็จสมบูรณไว
กอน เพื่อซอมแซมโรงธรรมทําใหพระอุโบสถโดยสวนมากจึงขาดความสมบูรณในการกอสราง
รวมถึงรายละเอียดการตกแตงที่ไมสมบูรณหรือถูกลดทอน และโรงธรรมเองก็ไดรับการปรับปรุง
ซอมแซมอยูเสมอทําใหมีลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรมสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลจากการใช
วัสดุและคานิยมจากสวนกลางมาก

ภาพที่ ๒๖ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดประชานิมิตร
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

๑๒๕

ภาพที่ ๒๗ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดคลองลําเลียง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๒๘ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดควนวิไล (สมเฟอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๒๖

ภาพที่ ๒๙ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดโคกมะขาม (หาดเลา)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๓๐ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดประชา (ปากคลอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๒๗

ภาพที่ ๓๑ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดประชา (ปากคลอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๓๒ แสดงลักษณะโรงธรรมเดิมของวัดทุงหินผุด
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๒๘

ภาพที่ ๓๓ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดควนนาแค
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๓๔ แสดงลักษณะโรงธรรมวัดควนนาแค
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๒๙
๑.๕ โรงครัว จากการสํารวจพบโรงครัวเหลืออยูเพียงบางวัด ซึ่งการใชงานใน
ปจจุบันแทบไมไดใชแลว ยังคงมีลักษณะโรงครัวแบบดั้งเดิมอยูบาง คือเปนโรงครัวโลงตั้งติดพื้นดิน
หลังคาทรงจั่ว ไมยกคอสอง ภายในมีบริเวณที่ตั้ งเตากอ ๔ - ๕ เตา แตละเตาเปนวงกลมหรือ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในเปนหลุมกลม มีชองใสฟนอยูดานหนา ซึ่งวัสดุที่ใชในอดีตเปนเตาดินเหนียว
แตตอมาไดปรับเปลี่ยนเปนเตากออิฐฉาบปูน และในหลายๆวัด โรงครัวนิยมใชเตาแกสมากกวา
ดวยการใชสอยที่งาย รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยกวาเขามาแทนที่การใชเตาถานหรือฟน โดยมี
ลักษณะอาคารโลงตั้งติดพื้นดินและมีหองเก็บวัสดุอุปกรณเครื่องครัวตางๆ จํานวนมาก

ภาพที่ ๓๕ แสดงลักษณะโรงครัววัดศรัทธาราม (ไสจีนติก)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๓๖ แสดงลักษณะโรงครัววัดศรัทธาราม (ไสจีนติก)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๐
๑.๖ หอระฆัง จากการสํารวจหอระฆังมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนของใหม
ทั้งหมด (อายุประมาณ ๕๐ - ๖๐ ป) จากขอมูลการสัมภาษณ ระฆังและกลองดั้งเดิมมักแขวนไว
บริเวณโรงธรรมมากกวาการสรางหอระฆัง และมีบางวัดที่มีหอระฆังเดิมเปนไมยกใตถุนสูงโปรง
ประมาณ ๕ เมตร ชั้นฐานเปนพื้นปูนเตี้ยๆ มีหลังคาทรงจั่วมุงดวยตับจาก แตปจจุบันเปนหอระฆัง
โครงสรางคอนกรีตยกสูงใตถุนกั้นเปนผนังกออิฐฉาบปูนภายในประดิษฐานรูปเหมือนตางๆ (มัก
เปนรูปเหมือนเจาอาวาสที่มรณภาพแลว) และหลังคามักนิยมเปนยอดเจดียทรงกลม

ภาพที่ ๓๗ แสดงลักษณะหอระฆังวัดควนวิไล (สมเฟอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๓๘ แสดงลักษณะหอระฆังวัดโคกมะขาม (หาดเลา)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๑
๑.๗ กุฏี กุฏีหรือกุฏิจากการสํารวจพบวาการสรางกุฏีนิยมแยกหลังเปนหลังเล็กๆ
มีทั้งสรางดวยไมและคอนกรีตกออิฐฉาบปูน และมีทั้งแบบยกพื้นมีใตถุนไมสูงนักวางอยูบนตีนเสา
และแบบปลูกสรางติดดิน ซึ่งของดั้งเดิมเปนกุฏีไมยกพื้นไมสูง วางบนตีนเสา พบเพียงที่วัดศรัทธา
ราม (ไสจีนติก) และวัดทุงหินผุดเทานั้น สวนกุฏีแบบดั่งเดิมที่พบในวัดโคกมะขาม (หาดเลา) เปน
กุฏิหมูแบบดั้งเดิมสรางดวยไมยกพื้นมีใตถุนไมสูง วางบนตีนเสาเชนกัน แบงหองเปน ๓ หอง ซึ่งใน
แตละหองมีขนาดเล็กเชนกัน ขนาดกุฏีที่พบเฉลี่ยประมาณ ๒.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร และมีระเบียงยื่น
ออกมาเล็กนอย

ภาพที่ ๓๙ แสดงลักษณะกุฏีวัดศรัทธาราม (ไสจีนติก)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๔๐ แสดงลักษณะกุฏีวัดศรัทธาราม (ไสจีนติก)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๒

ภาพที่ ๔๑ แสดงลักษณะกุฏีหมูวัดโคกมะขาม (หาดเลา)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๔๒ แสดงลักษณะกุฏีวัดทุงหินผุด
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๔๓ แสดงลักษณะกุฏีวัดทุงหินผุด
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๓
๑.๘ วัจจกุฏีและหองสรง จากการสํารวจไมพบวัจจกฏีที่มีลักษณะรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมดั้งเดิม เทาที่สํารวจพบนั้นเปนอาคารกออิฐฉาบปูนที่สรางขึ้นมาใหมในภายหลัง มี
ลักษณะตั้งติดกับพื้นดิน หลังคาเปนทรงจั่วหรือเพิงหมาแหงน นิยมแยกเปนหลังโดดออกมา โดย
แตละหลังจะมีประมาณ ๒ - ๓ หอง และแตละหองมีขนาดประมาณ ๑ x ๑.๕ เมตร ซึ่งจากการ
สัมภาษณในอดีตนั้นพื้นที่สรงน้ําจะกั้นผนังรอบๆบอดวยตับจาก และวัจจกุฏีนั้นจะเรียกวาเว็จ มี
ลักษณะเปนสวมหลุมคือขุดหลุมกวางประมาณ ๑ x ๑ เมตรหรือเปนวงกลมเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ ๑ เมตร ใชไมขอนพาด ๒ - ๓ ทอน กั้นผนังดวยตับจากไมมีหลังคาคลุม

ภาพที่ ๔๔ แสดงลักษณะวัจจกุฏีวัดควนวิไล (สมเฟอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๔๕ แสดงลักษณะวัจจกุฏีวัดคลองลําเลียง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๔
๑.๙ ลานวัด จากการสํารวจวัดกรณีตัวอยางพบวาทุกๆวัดจะมีลานวัดเปนพื้นที่
วางโลงอยูบริเวณดานหนาซึ่งเปนพื้นที่ชวยสรางบรรยากาศ ความรมรื่นและความสงบใหกับวัดใน
ยามที่ไมมีการใชสอย และยังสามารถจัดกิจกรรมไดเอนกประสงคตามประเพณีนิยมตางๆ เชน
ประเพณีงานบุญเดือน ๑๐ (เทศกาลวันชิงเปรต) ประเพณีงานชักพระ ประชันหนังตะลุง การแสดง
ตางๆ ซึ่งการใชลานวัดในปจจุบันยังคงมีลักษณะการใชงานและรองรับกิจกรรมของประชาชนใน
ชุมชนเหมือนกับในอดีต

ภาพที่ ๔๖ แสดงลักษณะพืน้ ที่ลานวัดอัมพวัน
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๔๗ แสดงลักษณะพืน้ ที่ลานวัดควนวิไล (สมเฟอง)
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๕
๒. พื้นที่ใชสอยสําหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ
๒.๑ พื้นที่เอนกประสงคใชสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึงการอบรมวิชาชีพ และ
อบรมธรรมบําบัดและฟนฟูสภาพจิตของเด็กและเยาวชน

ภาพที่ ๔๘ แสดงพืน้ ที่อเนกประสงคภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๔๙ แสดงผลงานการวาดภาพศิลปะภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๖

ภาพที่ ๕๐ แสดงลักษณะการอบรมเด็กและเยาวชนภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ภาพที่ ๕๑ แสดงพืน้ ทีน่ ั่งพิจารณาเสาธรรม ภายในศูนยชุมชนบําบัด พระนครศรีอยุธยา
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๗
๒.๒ หองอบรมวิชาชีพตัดผมและตัดผมเด็กและเยาวชน

ภาพที่ ๕๒ แสดงลักษณะหองฝกวิชาชีพตัดผมภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย
๒.๓ โรงฝกอบรมวิชาชีพงานไม เปนพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนไดฝกอบรมวิชาชีพ
และเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงผลงาน

ภาพที่ ๕๓ แสดงลักษณะโรงฝกอบรมงานไม ภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๘

ภาพที่ ๕๔ แสดงผลงานของเด็กและเยาวชน ภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั
๒.๔ หองน้ํา หองสุขาสําหรับเด็กและเยาวชน มีความตองการในการสามารถมอง
สังเกตการณและควบคุมพฤติกรรมไดสะดวก โดยภายในจะกั้นเปนผนังเตี้ยๆ กั้นระหวางหองสุขา

ภาพที่ ๕๕ แสดงลักษณะหองน้าํ หองสุขา ภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๓๙

ภาพที่ ๕๖ แสดงลักษณะหองน้าํ หองสุขา ภายในศูนยชมุ ชนบําบัด พระนครศรีอยุธยา
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย
๒.๕ โรงเพาะชํา และงานเกษตรกรรม เปนพื้นที่ใหเด็กและเยาวชนไดฝกอบรม
วิชาชีพและเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงผลงานดานการเกษตรกรรม

ภาพที่ ๕๗ แสดงลักษณะโรงเรือนเพาะชํากลาไม ภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๔๐

ภาพที่ ๕๘ แสดงลักษณะพืน้ ทีท่ ําการเกษตรกรรมภายในศูนยชุมชนบําบัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

ลายเสนที่ ๑๘ แสดงลักษณะผังพืน้ โรงปุยชีวภาพของเกษตรกรในชุมชน
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

๑๔๑

ภาพที่ ๕๙ แสดงลักษณะโรงปุยชีวภาพของเกษตรกรในชุมชน
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั
๒.๖ การควบคุมและปองกัน โดยการใชรั้ว ลวดหนามและคูน้ํากั้น เพื่อปองกัน
การหลบหนีของเด็กและเยาวชน

ภาพที่ ๖๐ แสดงลักษณะคูนา้ํ และรั้วควบคุมและปองกัน ภายในสถานพินิจฯ จ.ตรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจัย

บทที่ ๖
สรุปลักษณะโครงการ
สรุปลักษณะโครงการ
ชื่อโครงการ
วัดพินิจธรรมสถาน
ลักษณะโครงการ เปนโครงการศึกษาที่มีความเปนไปได
ที่ตั้งโครงการ
ชุมชนบานทุงคาย อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
ขนาดพื้นที่ตั้ง
๑๗ ไร
เปาหมายโครงการ
๑. เพื่อให “วัด” เปนสถานที่รวมกันในการพัฒนาทั้งชุมชนและเด็กในสถานพินิจฯ
โดยเนนการอบรม บําบัดและฟนฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ ดวยการสอน
หลักพระธรรมและการปฏิบัติธรรม
๒. เพื่ อ ให “วั ด ” เป น หลั ก ที่ พึ่ ง ทางกายและจิ ต ใจ และให ชุ ม ชนตระหนั ก ใน
ความสํา คัญของหลัก ธรรมในพระพุ ทธศาสนา อี ก ทั้ง ยังเปนการสง เสริ ม คุณธรรมกับเด็กและ
เยาวชน ชุมชนและพุทธศาสนิกชน
๓. เพื่อให “วัด” เปนสถานที่เตรียมความพรอมและเรียนรูในการกลับมาใชชีวิต
รวมกันในสังคม และชวยเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตอยางสงบและเปนสุข
ผูใชโครงการ
๑. พระภิกษุสงฆ สามเณร และลูกศิษยวัด (ขาพระ)
พระภิกษุสงฆ สามเณร
๑๔ รูป
ลูกศิษยวัด (ขาพระ)
๗ คน
๒. ฆราวาสภายนอก
ประชาชนชุ ม ชนบ า นทุ ง ค า ย และบริ เ วณใกล เ คี ย งที่ ม าปฏิ บั ติ ธ รรม
ประมาณ ๑๔๐ คน
เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ และเจาหนาที่ประมาณ ๘๒ คน
พื้นที่ใชสอยภายในโครงการ
พื้นที่ใชสอยภายในโครงการโดยประมาณทั้งหมด ๒,๙๖๐ ตารางเมตร
๑๔๒

๑๔๓
ตารางที่ ๗ สรุปพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ

รายการ

รวม
พื้นที่ใชสอย

๑. สวนพุทธสถาน
๑.๑ สวนพุทธาวาส
๑.๑.๑ พระอุโบสถ

๒๒๙.๕๐

๑.๑.๒ พระเจดีย

๒๘๙.๐๐

๑.๒ สวนสังฆาวาส
๑.๒.๑ โรงธรรม

๓๐๘.๐๐

๑.๒.๒ โรงครัว

๙๒.๐๐

๑.๒.๓ หอระฆังและหอกลอง
๑.๒.๔ วัจจกุฏี

๘.๐๐
๑๔.๐๐

๑.๒.๕ กุฏี

๑๑๕.๕๐

๑.๒.๖ หองพักลูกศิษยวัด

๓๗.๐๐

๑.๒.๗ หองน้ําหองสุขาลูกศิษยวัด

๑๐.๐๐

๑.๒.๘ ลานจอดรถ

๕๐๐.๕๐

๒. อาคารธรรมสถาน
๒.๑ พื้นที่อบรมและปฏิบัติธรรม
๒.๒

พื้นที่หองเก็บของเก็บอุปกรณ

๒.๓

หองทํางานเจาหนาที่

๒.๔

หองน้ําหองสุขา

๒.๕

เสนทางสัญจรทั้งหมด ๓๐%

๒๖๐.๐๐
๔๐.๐๐
๗๒
๑๖.๐๐

รวมพื้นที่ใชสอย

๑๑๖.๕๐
๕๐๔.๕๐

๑๔๔
ตารางที่ ๗ สรุปพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ (ตอ)
รวม

รายการ

พื้นที่ใชสอย

๓. พื้นที่สวนอาชีวะสถาน
๓.๑
พื้นที่สวนอบรม

๑๘๙.๐๐

๓.๒

หองเก็บของและโรงเรือนเพาะชํา

๑๒๕.๐๐

๓.๓

แปลงเกษตรสาธิต

๓๓๘.๐๐

๓.๔

เสนทางสัญจรทั้งหมด ๓๐%

๑๙๖.๐๐
รวมพื้นที่ใชสอย

รวมพื้นที่ใชสอยภายในโครงการทั้งหมด
พื้นที่เปดโลง ๕๐๐%
สรุปพื้นที่โครงการทั้งหมด
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ไฟฟา
เขาถึงพื้นที่ตั้งโครงการฯ
ประปา
เขาถึงพื้นที่ตั้งโครงการฯ
โทรศัพท
เขาถึงพื้นที่ตั้งโครงการฯ

๘๔๘.๐๐
๒,๙๖๐.๐๐
๑๗,๗๖๐.๐๐
๑๗,๗๖๐.๐๐

บทที่ ๗
การออกแบบโครงการ
หลักการออกแบบสถาปตยกรรม
เอกลักษณในรู ปลัก ษณะสถาปตยกรรมไทยที่สํา คัญ ๓ ประการ คือ ความสงบนิ่ง
ความเบา และการลอยตัว ซึ่งรูปลักษณะเชนนี้นาจะเปนการแปลปริศนาธรรมออกมาเปนรูปแบบ
ทางกายภาพที่แสดงใหเห็นถึงหลักธรรมของพระพุทธเจาที่สําคัญอันวาดวยลักษณะและธรรมชาติ
ของความพนทุกขและการหาทางหลุดพนจากสังสารวัฏ หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา “ความสงบ
นิ่ ง ” แสดงออกถึ ง การทํ า จิ ต ใจให มี ส มาธิ เมื่ อ จิ ต มี ส มาธิ ไ ด มี ส ติ ร ะลึ ก ได ทุ ก เวลา ก็ จ ะเกิ ด มี
ลักษณะจิตที่วางจากกิเลส เกิดเปน “ความเบา” ธรรมชาติของความเบานั้นก็จะเกิด “การลอยตัว”
ขึ้นสูเบื้องสูง ซึ่งเปรียบไดกับ ความหนาและหนักของกิเลส ในใจคน หากไดมีสมาธิจนทําใหจิตวาง
จากกิเลสไดแลว ความทุกขจะพนไป ศาสตราจารยโชติ กัลยาณมิตร ไดพยายามอธิบายใหเห็นวา
การกําหนดพุทธปรัชญาดังกลาวในรูปลักษณะของสถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนา คงจะเปน
วิธีการชักจูงความศรัทธาในหลักธรรมของพระพุทธองคแกบุคคลธรรมดาที่ยังอยูในโลกียวิสัย ซึ่ง
เปนความสามารถของชางไทยในอดีตที่ไดกําหนดรูปแบบขึ้นมาจนเปนเอกลักษณที่ยอมรับกันมา
นานตราบเทาทุกวันนี้
รูปลักษณะที่เปนแกนแทของสถาปตยกรรมไทย ซึ่งเกี่ยวของกับพุทธศาสนานั้น
ประการแรก น า จะมี ร ากฐานแนวความคิ ด มาจากรู ป ลั ก ษณะดั้ ง เดิ ม ของ
สถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัยของคนไทยโดยทั่วๆ ไป ที่อยูในสังคมเกษตรกรรมในภูมิภาคที่มี
อากาศรอนชื้น อุดมไปดวยน้ําและไมมีภัยธรรมชาติที่รุนแรง หรืออาจเรียกวาสถาปตยกรรมพื้นบาน
ก็ได ซึ่งสถาปตยกรรมดังกลาวมีลักษณะ นิ่ง เบา และลอยตัว เชนเดียวกัน ทั้งนี้มีเหตุและปจจัยมา
จาก การออกแบบที่ตองการใหสอดคลองกับสภาวะอากาศของประเทศไทย รวมทั้งการออกแบบที่
ตองการใหมีพื้นที่ใชสอยอเนกประสงคเปนจํานวนมาก และตองการความเรียบงายเพื่อประหยัดใน
การใชวัสดุตามลักษณะของสังคมเกษตรกรรม
ประการที่สอง รูปลักษณะของสถาปตยกรรมไทยที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา นาจะมี
รากฐานแนวความคิดมาจากรูปลักษณะธรรมชาติ ซึ่งเปนที่ประทับใจและเคยชินแกชางผูออกแบบ

๑๔๕

๑๔๖
หรือเปนเอกลักษณที่อางอิงกันอยูในพุทธศาสนา เชน รูปลักษณะของดอกบัวตูม ใบไม เชนใบโพธิ์๑

ในการออกแบบสถาปตยกรรมที่สะทอนถึงหลักพระธรรมสามารถทําไดหลากหลายวิธี
ขึ้ น อยู กั บ การเลื อ กหลั ก พระธรรมที่ จ ะนํ า มาแสดงและสื่ อ ความหมายด ว ยลั ก ษณะของ
สถาปตยกรรม จากแกนหลักพระธรรมของพระพุทธองคที่มีอยูมากมายนั้น เปนหลักธรรมที่คงมีอยู
แลวในธรรมชาติพระพุทธองคเพียงหยิบยกนํามาเผยแพรใหรูเทาทัน ดวยการแสดงในลักษณะ
หลักพระธรรม หลังจากผูศึกษาไดพยายามศึกษาหลักพระธรรมจากแนวความคิดที่มีพื้นฐานตั้งอยู
บนกฎเกณฑของธรรมชาติ ที่เหมาะสมแลวสําหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ และพุทธ
บริษัทนั้น ใหสามารถทําความเขาใจถึงหลักพระธรรมคําสอน และหลักปฏิบัติ ไดงายและรวดเร็ว
เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีสติสัมปชัญญะ ใหเกิดความรูเทาทันความเปนไป
และเหตุการณตางๆ ที่จะผานเขามา ใหระลึกถึงพระธรรมปฏิบัติตั้งตนอยูบนฐานคําสอนอยูเปน
เนืองนิตย ซึ่งตองสอดคลองกับความเชื่อชาวใตในเรื่องบุญกรรม อํานาจการดลบัลดาลจากสิ่ง
ลึกลับอยูมาก ชาวตรังมีทัศนคติตอวัด ในลักษณะชวยปองกันสิ่งไมดีปดเปาสิ่งชั่วราย สิ่งที่ไมเปน
สิริมงคล แตเปนสถานที่มอบความเปนสิริมงคลแกผูเขาไปเคารพสักการะ ในความเชื่อที่สําคัญ
ของชาวบานในชุมชนบานทุงคาย คือความเชื่อในเรื่องบุญกรรมและเชื่อในเรื่องของวัฏสงสาร คือ
ในเรื่องของการทองเที่ยวเวียนวาย ตาย เกิด ในชั้นภูมิตางๆ ตามแตบุญกรรมที่ไดทําไวทั้งชาตินี้
และชาติกอน ความเชื่อในเรื่องวัฏสงสาร อํานาจบุญกรรม การดลบัลดาล เปนพื้นฐานการดําเนิน
ชีวิต เห็นไดชัดจากประเพณีทําบุญวันสารทเดือน ๑๐ (งานบุญชิงเปรต) และงานถือศีลกินเจหรือ
กินผักไหวเจาเขาทรงพระ๑๐๙ ของชาวบานจังหวัดตรังเหลานั้น สะทอนถึงแนวความเชื่อของชีวิต
หลังความตายไดดี
ในแนวความคิด ความเชื่อเรื่องลึกลับอํานาจเหนือธรรมชาตินั้น นักจิตวิเคราะห
บางกลุมเชื่อวาเกิดจากความตองการ แสวงหาสถานะพิเศษที่มาจากความกลัว เชนความตาย๒
ในทางจิตแลวเราจะสรางมายาภาพในการเอาชนะความกลัวหรือเลื่อนเวลาแหงการตายออกไป
พื้นฐานที่ไมนับถือตนเอง หรือไมเขาใจตนเอง โดยรูสึกวาตนเองขาดความสําคัญจึงติดยึดในบุคคล
อื่น เชนบิดา มารดา ครู ดารา กษัตริย เจานาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือหากไมติดที่วีรบุรุษ วีรสตรี สิ่ง
๑

ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ, เอกลักษณสถาปตยกรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗), ๙๕.
๒
สุลักษณ ศิวรักษ [ส.ศิวรักษ], วิเคราะหโครงสรางแบบพุทธ (กรุงเทพฯ :
เรือนเทการพิมพ, ม.ป.ป.), ๑๑๖.

๑๔๗
ศักดิ์สิทธิ์แลว ก็ติดในยศ ทรัพย ฯลฯ สิ่งที่ทําใหเกิดความมั่นใจ แมจนการเปนสมาชิกกลุมกอนใน
สโมสรใดๆ ก็ตาม เพื่อใหเกิดความมั่นใจในตนเองยิ่งขึ้น ทั้งหมดนั้นเปนมายา ในเรื่องที่ตนเองไม
เขาใจในเรื่องอัตตา หรืออวิชชาที่โยงมาถึงอัตตานั่นเอง ปญหาเหลานี้มีรากฐานมาจากจิตใตสํานึก
ที่ปราศจากโยนิโสมนสิการ คือขาดการวิพากษ วิจารณ ตนเองจนสามารถ ลดความเห็นแกตัวเอง
ได แกดวยการเจริญสิกขาอยางแยบคาย ๓
จากการวิเคราะหพฤติกรรมและสาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนนั้น
มาจากกระบวนความคิดของเด็กและเยาวชนที่มีตอสภาพแวดลอมรอบตัว รูสึกถึงตนเองเปนทุกข
และแสวงหาความสุขจากการกระทําตางๆ ในลักษณะที่แสดงออกมาเปนพฤติกรรมเชน มีความ
ตองการเปนจุดเดน เปนที่สนใจ แสวงหาเอกลักษณ อิสระ การนําเสนอ แสดงศักยภาพทั้งทาง
ปญญาและรางกาย โดยมีแรงดึงดูดจากการผลสําเร็จที่ไดแสดงออกและไดรับความชื่นชม หรือ
ไดรับความยอมรั บจากกลุ ม หรื อบุคคลอื่น รวมถึ ง การพูดถึ งในด า นไมดีก็ เ ชนกัน ซึ่ งความคิด
ความรูสึกเหลานั้นเปนผลของแรงขับเคลื่อนที่เปนปญหาคือ ความตองการทางเพศ โดยไมรูตัว
เพราะไมรูเทาทันความคิด ไมรูจักในการควบคุมความคิด และสติ
พุทธพจน แบงทุกขตาเปน ๓ อยาง
๑. ทุกขทุกขตา คือความทุกขที่เปนความรูสึก ทุกขเชน ทุกขกาย ทุกข
ใจ ตามสภาพ ทุกขเวทนา เกิดขึ้นเมื่อประสบสิ่งกระทบกระทั่งบีบคั้น
๒. วิปริณามทุกขตา ทุกขเนื่องดวยความผันแปร หรือทุกขที่เนื่องใน
ความผันแปรของความสุข
๓. สังขารทุกขตา ทุกขตามสภาพสังขาร คือสภาวะสังขารหรือสิ่งทั้ง
ปวงที่เกิดจากเหตุปจจัย
ในการแกปญหาดวยการอบรมภายในโครงการ มี ๓ ลักษณะคือ
๑. อบรมหลักพระธรรมคําสอน
๒. อบรมหลักปฏิบัติเจริญสมาธิ
๓. อบรมศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม
การอบรมดวยการเรียนรูแบบพุทธ มี ๕ ลักษณะคือ
๑. การฟง
๒. การจําได
๓

สุลักษณ ศิวรักษ[ส.ศิวรักษ], วิเคราะหโครงสรางแบบพุทธ, ๑๒๙.

๑๔๘
๓. การสาธยาย
๔. การเพงพินิจดวยใจ
๕. การแทงทะลุดวยทัศนะ
กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนภายในวัดพินิจธรรมสถาน
๑. การนั่งสมาธิ ฝกจิตใหใกลชิดกับธรรมชาติมากที่สุด เขาใจในสัจธรรมที่เปนไป
ตามกฎธรรมชาติ (การเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป) หมุนเวียนตามวัฏจักร สะทอนใหมองเห็นถึง
ตนเอง เห็นถึงการกระทําของตนเอง เพื่อพิจารณาตนเอง และเขาใจหลักธรรม
๒. การทําการเกษตร ปลูกพืชผัก เพื่อชวยใหแสดงออกถึงศักยภาพ การคิด การ
วางแผน และตองการแสดงออกนําเสนอผลงาน การชอบเปนที่ไดรับความสนใจ
๓. การทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมบําเพ็ญประโยชน รวมกันกับชาวบานในชุมชน
แสดงไดถึงการเปนที่ยอมรับของชุมชน
๔. การทํ าหัตถกรรม ชว ยฝกสมาธิ และฝ กอาชี พ เพื่อสามารถนําไปประกอบ
วิชาชีพได ในกรณีไมไดรับการศึกษาตอ
ในการออกแบบไดใชหลักธรรมของพุทธศาสนาเปนหลักและพยายามนําแนวความคิด
ทัศนคติของชุมชนชาวใตบานทุงคายมาผสมผสานเพื่อเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนและสามารถ
รองรับกิจกรรมของเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ
แนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดในการออกแบบวางผังบริเวณโครงการ ความเชื่อชาวใต เชื่อเรื่องบุญ
บาป กรรม อํานาจการดลบัลดาลจากสิ่งลึกลับ การเวียนวายตายเกิดในชั้นภูมิภพตางๆ ตามบุญ
กรรมที่ไดกระทําไวทั้งชาตินี้และชาติกอน ตามความเชื่อในเรื่องวัฏสงสาร
หลักธรรมในเรื่องวัฏสงสาร การหมุนเวียนที่ไมมีจุดเริ่มและไมมี มีความเกิดและ
ความดับสลับกันไปหมุนเปนวงวัฏสงสาร หากตองตองการหยุดวงจรของวัฏสงสาร คือตองหยุดยึด
มั่น ถือมั่น เพื่อหมดความเปนตัวตน ของตนใหเกิดแลวดับไป จะพบนิพพานที่เปนความวางอยาง
ที่สุด ซึ่งหลักธรรมนี้คือกฎไตรลักษณ อันประกอบดวยอนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา และหลักปฏิจจสมุป
บาท อันประกอบดวย อวิชชา สังขาร วิญญาณ นาม - รูป สฬายตนะ สัมผัส เวทนา ตันหา อุปทาน
ภพ ชาติ และชรา - มรณะ และหลักธรรมทั้งสองขอนี้มีความเหมาะสมกับการนํามาอบรม บําบัด
ฟนฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนเพราะความเรียบงายและสามารถเขาถึงหลักธรรมไดงายโดย

๑๔๙
สามารถนํา ลักษณะกิจกรรมการเพาะปลูกมาเปนสื่อการสอนเพื่อโนมนําจิตใจของเด็กใหเรียนรู
หลักธรรมจากธรรมชาติ และทําใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูถึงการ ดูแล รักษา ตลอดจนรับรูถึง
การจากไป เปนวัฏสงสารของธรรมชาติในรูปเกิดขึ้นเปนเบื้องตน ตั้งอยูเปนทามกลาง และดับไปใน
ที่สุด

ลายเสนที่ ๑๙ แสดงแนวความคิดในการออกแบบ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
ลักษณะสถาปตยกรรมภายในโครงการมีแรงบันดาลใจจากลักษณะสถาปตยกรรมพื้น
ถิ่นภาคใต ที่มีความเรียบงาย สมถะ สอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม สภาพภูมิศาสตร
สภาพภูมิอากาศ และสภาพทางเศรษฐกิจ สอดคลองกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมประเพณีใน
ชุมชน สามารถประยุกตเขากับลักษณะสถาปตยกรรมในปจจุบัน รวมถึงมีความเหมาะสมกับการ
ใชงานและการใชสอยพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ
ลักษณะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต ในอาคารทางพุทธศาสนามีลักษณะ
เดน แบงเปนสวนตางๆ ของอาคารคือ
๑. สวนฐานถึงพื้น แบงไดเปน ๒ ลักษณะคือ

๑๕๐
๑.๑ แบบยกพื้นเตี้ยใตถุนโลง ตั้งอยูบนตีนเสา
๑.๒ แบบยกพื้ น ตั้ ง อยู บ นฐานเตี้ ย นิ ย มมี บั ว โคนเสาและบั ว
ปลายเสา
๒. สวนตัวอาคาร (เสาและผนัง)
๒.๑ แบบทรงโรง เปนโถงโลง ใชเสารับน้ําหนักหลังคา ไมมีผนัง
กั้นหรือมีผนังกั้นบางสวน
๒.๒ แบบทรงหอ ใชเสาหรือผนังรับน้ําหนักหลังคา กั้นผนังลอม
เปนหอง
๓. สวนหลังคา เปนสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไดงายและรวดเร็วที่สุด มี
ลักษณะเดน เปนที่นิยมและพบมากที่สุดคือ
๓.๑ แบบทรงคฤห หรือทรงจั่ว
๓.๒ แบบทรงปนหยา
ลักษณะหลังคาทั้งสองแบบมักนิยมมีชายคาปกนกยื่นยาวเพื่อ
กันแดดฝน โดยรอบอาคาร และยกคอสองสูงเพื่อระบายอากาศใตหลังคา
ขอพิจารณาพิเศษตอการออกแบบทางสถาปตยกรรมในดานจิตวิทยาตามความ
เหมาะสมกับการใชสอยของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความตองการในการสังเกตพฤติกรรม การดูแล
เด็กและเยาวชนจากระยะไกล เพื่อใหเด็กและเยาวชนไมรูสึกถึงการควบคุมที่เขมงวดในระยะ
ประชิด และเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนกลาแสดงออกเปดเผยถึงพฤติกรรมที่ซอนเรน ซึ่งเปน
ขอมูลสําคัญในการพิจารณาอบรมบําบัด ฟนฟู และแกไขพฤติกรรมจากนักจิตวิทยา รวมถึงความ
ตองการในการควบคุมพื้นที่ดูแลไดทั่วถึง และการปองกันการหลบหนี
การวิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ
การวิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการสามารถพิจารณาในแตละดานได ๔ ดาน คือ
๑. บริเวณดานทิศใตของพื้นที่ ติดถนนหลักหนากวางประมาณ ๘ เมตร ซึ่งเปน
ถนนสายหนึ่งที่เชื่อมอําเภอยานตาขาวกับอําเภอนาโยง และฝงตรงขามเปนสถานที่ตั้งสถานพินิจฯ
จ.ตรัง จากลักษณะของพื้นที่ ที่ติดเสนทางสัญจรอยูเพียงดานเดียวนั้นจึงทําใหดานหนาทางเขาวัด
(โครงการ) อยูทางทิศใตของพื้นที่ตั้งเปนทางเขาหลัก ไดรับผลกระทบจากการสัญจร คือเรื่องของ

๑๕๑
เสียง ฝุนละออง โดยมีลมประจําทิศใตชวยนําเขามาในพื้นที่โครงการและขาดความสงบเงียบ
รวมถึงความเปนสวนตัวดวย
๒. บริ เ วณด า นทิ ศ ตะวั น ออกของพื้ น ที่ ติ ด คลองธรรมชาติ ข นาดเล็ ก กว า ง
ประมาณ ๕ เมตร และฝงตรงขามคลองเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่รกรางมีความสงบและเปนสวนตัว
มากกวาพื้นที่ดานอื่นๆ
๓. บริเวณดานทิศเหนือของพื้นที่ ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม(สวนยางพารา) ของ
ชาวบ า น ภายในสวนมี บ า นพัก ของเกษตรกรอยู จึง ทํา ให มีเ สี ย งจากการทํ า เกษตรกรรมบ า ง
เล็กนอยเปนชวงๆ
๔. บริเวณดานทิศตะวันตกของพื้นที่ ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมที่รกรางและมีบาน
รานขายของชําอยูในบริเวณถัดออกไปเล็กนอย ซึ่งไดรับผลกระทบเล็กนอยจากเสียงรานคาขาย
ของชํา

ลายเสนที่ ๒๐ แสดงลักษณะพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

๑๕๒

ลายเสนที่ ๒๑ แสดงลักษณะ และขนาดพืน้ ที่ตงั้ โครงการ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

ลายเสนที่ ๒๒ แสดงลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ตงั้ โครงการ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

๑๕๓
การวิเคราะหพฤติกรรมการใชพื้นที่ใชสอย
จากลักษณะพฤติกรรมการใชพื้นที่ใชสอยของแตละอาคารมีความตองการลักษณะ
สภาวะสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ตามตารางดังนี้
ตารางที่ ๘ แสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอยกับผูใชสอย
การใชพื้นที่ใชสอยตอผูใชสอย

พระภิกษุ ผูปฏิบัติ ลูกศิษย
สามเณร ธรรม
วัด

จนท.
วิทยากร

จนท.
สถาน
พินิจ

เด็กและ
เยาวชน

พระอุโบสถ

●

¤

¤

○

○

○

พระเจดีย

¤

¤

¤

¤

¤

¤

โรงธรรม

●

●

●

○

○

○

โรงครัว
หอระฆังและหอกลอง
วัจจกุฎี
กุฎี
หองพักลูกศิษยวัด

¤

¤

●
●
●

○

●
¤

○

¤

หองน้ํา – หองสุขา (ฆราวาส)

○
○

●

●

●

หองน้ํา – หองสุขา
(เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ)
สวนอบรมและปฏิบัติธรรม

●

¤

¤

สวนอบรมและปฏิบัติอาชีวะ

¤

○

¤

ลานจอดรถ

●

●

●
○

●

¤

●

●

●

●

●

●

○

○

ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
●
¤
○

มีความตองการมาก
ความตองการปานกลาง
มีความตองการนอย

๑๕๔
ตารางที่ ๙ แสดงความตองการลักษณะสภาวะสภาพแวดลอมการใชสอย
ความเปน
สวนตัว

ความสงบเงียบ

ความ
ปลอดภัย

พื้นที่
โลง

การ
เขาถึง
สะดวก

พระอุโบสถ

●

●

¤

¤

¤

พระเจดีย

¤

¤

¤

¤

○

โรงธรรม

○

○

¤

¤

¤

โรงครัว
หอระฆังและหอกลอง
วัจจกุฎี
กุฎี
หองพักลูกศิษยวัด

¤

○
○
○
¤

¤

¤

○
●
●
¤

○
○
○
●
¤

○
○
¤

○
○
○

¤

¤

○

หองน้ํา – หองสุขา (ฆราวาส)

¤

○

○

○

¤

○

○

●

¤

¤

●

●

●

●

¤

สวนอบรมและปฏิบัติอาชีวะ

¤

○

●

●

¤

ลานจอดรถ

○

○

○

●

●

พื้นที่ใชสอย

หองน้ํา – หองสุขา
(เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ)
สวนอบรมและปฏิบัติธรรม

ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
●
¤
○

มีความตองการมาก
ความตองการปานกลาง
มีความตองการนอย

๑๕๕
ตารางที่ ๑๐ แสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอยกับพื้นที่ใชสอย

ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย
มีความสัมพันธมาก
มีความสัมพันธปานกลาง
มีความสัมพันธนอย

๑๕๖
การวิเคราะหการใชพื้นที่ใชสอย
ผังบริเวณของโครงการประกอบดวย ๓ สวนหลักๆ คือ
๑. สวนเขตพุทธาวาส
๒. สวนเขตสังฆาวาส
๓. สวนอบรมปฏิบัติ
ลักษณะโครงการเปนการออกแบบวัด ซึ่งอาคารที่ประกอบในโครงการ โดยสวนใหญ
เปนอาคารประเภทลอยตัว ซึ่งตองการพื้นที่รอบอาคาร ดังนั้นการออกแบบในขั้นตอนการวางผัง
การวางตําแหนงอาคารตางๆ นั้น จึงตองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของที่ตั้งโครงการ และ
สรางความสัมพันธของอาคารแตละกลุมใหเหมาะสมกับการใชงาน สรางบรรยากาศของธรรมชาติ
เปนสถานที่พักผอน ผอนคลายความตึงเครียดตางๆ จากโลกภายนอก

แผนผังที่ ๔ แสดงลักษณะความสัมพันธของพืน้ ที่ใชสอย
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

๑๕๗
การออกแบบผังบริเวณ

เกิดขึ้น

ตั้งอยู

ดับไป

การรูเริ่มตน
กอเกิด
ศรัทธา

การปฏิบัติ
รักษา
มีสติ

ปลอยวาง
สู
ความวาง

ภาพที่ ๖๑ แสดงลักษณะการกําหนดแนวความคิดในผังบริเวณ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

กลุมกอน

แตกยอย

กรอบโครงภายนอก

ภาพที่ ๖๒ แสดงลักษณะการกําหนดแนวความคิดในผังบริเวณ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

โปรง โลง
สบาย
วาง
พนจากการยึดมั่นถือมั่น

๑๕๘

ภาพที่ ๖๓ แสดงลักษณะผังบริเวณ
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๕๙

ภาพที่ ๖๔ แสดงเสนทางสัญจรของเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๐

ภาพที่ ๖๕ แสดงเสนทางสัญจรของฆราวาส
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๑

ภาพที่ ๖๖ แสดงเสนทางสัญจรของพระภิกษุสงฆและสามเณร
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๒

ภาพที่ ๖๗ แสดงเสนทางสัญจรทั้งหมดของผูใชสอยโครงการ
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๓

๑

ภาพที่ ๖๘ แสดงลักษณะภาพรวมของรูปดานโครงการ
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๒

๑๖๔
การออกแบบสถาปตยกรรม

ภาพที่ ๖๙ แสดงลักษณะงานออกแบบพระอุโบสถ
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๕

ภาพที่ ๗๐ แสดงลักษณะงานออกแบบพระเจดีย
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๖

ภาพที่ ๗๑ แสดงลักษณะงานออกแบบโรงธรรม
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๗

ภาพที่ ๗๒ แสดงลักษณะงานออกแบบอาคารธรรมสถาน
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๘

ภาพที่ ๗๓ แสดงลักษณะงานออกแบบอาคารธรรมสถาน
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๖๙

ภาพที่ ๗๔ แสดงลักษณะงานออกแบบอาคารอาชีวะสถาน
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๗๐

ภาพที่ ๗๕ แสดงลักษณะงานออกแบบอาคารโรงเพาะชํา
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๗๑

ภาพที่ ๗๖ แสดงลักษณะงานออกแบบหองน้าํ - หองสุขาและอาคารโรงครัว
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๗๒

ภาพที่ ๗๗ แสดงลักษณะงานออกแบบกุฏแี บบเรือนแถวและวัจจกุฏี
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๗๓

ภาพที่ ๗๘ แสดงลักษณะงานออกแบบกุฏแี ละศาลาพิจารณาธรรม
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๗๔

ภาพที่ ๗๙ แสดงลักษณะงานออกแบบหอกลอง - หอระฆัง
ที่มา : การศึกษาของผูวจิ ัย

๑๗๕
หุนจําลอง

ภาพที่ ๘๐ แสดงลักษณะผังบริเวณรวมของโครงการฯ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

ภาพที่ ๘๑ แสดงลักษณะภาพโดยรวมของโครงการฯ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

๑๗๖

ภาพที่๘๒ แสดงลักษณะภาพมุมมองสูง
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

ภาพที่ ๘๓ แสดงลักษณะบริเวณดานหนาทางเขาโครงการฯ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

๑๗๗

ภาพที่ ๘๔ แสดงลักษณะการเขาถึงบริเวณหนาพระอุโบสถและสํานักงาน
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

ภาพที่ ๘๕ แสดงลักษณะดานขางพระอุโบสถ แปลงผัก โรงเพาะชํา และอาคารอาชีวะสถาน
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

๑๗๘

ภาพที่ ๘๖ แสดงลักษณะบริเวณลานโพธิ์และสระน้ํา
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

ภาพที่ ๘๗ แสดงลักษณะบริเวณลานโพธิ์ พระเจดีย และพระอุโบสถ
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

๑๗๙

ภาพที่ ๘๘ แสดงลักษณะบริเวณลาน โรงธรรม หอระฆัง และอาคารธรรมสถาน
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

ภาพที่ ๘๙ แสดงลักษณะที่ตงั้ บริเวณกลุมกุฏี
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

๑๘๐

ภาพที่ ๙๐ แสดงลักษณะพระอุโบสถ พระเจดีย และลานโพธิ์
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

ภาพที่ ๙๑ แสดงลักษณะหุนจําลองขยายของพระเจดีย
ที่มา : การศึกษาของผูวิจัย

บทที่ ๘
สรุป
สถานะและบทบาทของวัดในสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลง ตามเหตุและปจจัยตาม
ความตองการของแตละสังคม ในขณะที่สังคมสะสมปญหาและบมเพาะความขัดแยง ความรุนแรง
ของสังคมมากขึ้นอยางตอเนื่องนั้น สงผลตอเด็กและเยาวชน กอเกิดเปนปญหาของสังคมและ
ชุมชนเปนวงจรที่สืบเนื่อง สงตอเปนวงจรของปญหา หนทางในการแกปญหาสังคมจากจุดเล็กๆ
จุดหนึ่งในชุมชน สังคมที่ใหโอกาสแสวงหาแนวทางการอบรม บําบัด ฟนฟูสภาพจิตใจของเด็กและ
เยาวชน โดยอาศัยแรงศรัทธา ดวยความเปนวัดในฐานะหนวยหนึ่งที่สําคัญของสังคมและชุมชน
เปนแกนเชื่อมโยงถึงความสัมพันธของชนทุกระดับ โดยเฉพาะในฐานะเปนสถานที่ใหการศึกษา
อบรมและเปนที่พึ่งทางกายและใจของสังคม บทบาทของวัดชวยในการโนมนําจิตใจของเด็กและ
เยาวชน ใหตั้งมั่นดํารงตนอยูในกรอบของศีลธรรม และสามารถอยูในสังคมไดอยางยอมรับและ
เขาใจ ในสภาวะแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปตามแตบริบท
การสะทอนภาพลักษณของสภาพสังคมดังกลาวออกมาในรูปของสถาปตยกรรมที่
สามารถรองรับพฤติกรรมตามการใชสอย ที่เฉพาะในการชวยบําบัด ฟนฟูสภาพสังคม พรอมกัน
นั้นยังคงตอบสนองและคงบทบาทของวัดในชุมชนไปพรอมๆ กัน
วัดพินิจธรรมสถาน เปนวัดที่ออกแบบโครงการเพื่อหาหนทางชวยเหลือ แบงเบาปญหา
ของสังคม ดวยแนวความคิดในทางปรัชญาของหลักธรรม นอกจากเพื่อประชาชนทั่วไป และชุมชน
แลวยังมีจุดประสงค เพื่อการอบรม บําบัด ฟนฟูสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ
จังหวัดตรัง ลักษณะของโครงการวัดพินิจธรรมสถาน จึงพยายามออกแบบใหมีลักษณะความเปน
วัดที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอม สภาพชุมชนดวยรูปลักษณ ภายนอกเปนแบบพื้นถิ่นประยุกต
ภาคใต ผสมผสานกั บลั ก ษณะของกิ จ กรรมการอบรม และมีค วามเป น ปรัช ญาพุท ธะ ในการ
กําหนดแนวความคิดการออกแบบทางพุทธะศิลปสถาปตยกรรมไทย ดวยแนวความคิดของแกน
พระพุทธศาสนาที่มีลักษณะเปนไปเพื่อดับทุกข โดยเขาใจถึงหลักธรรมชาติของไตรลักษณ คือ
อนิจจัง ทุกขขัง และอนัตตา หรือการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป เปนลักษณะสามัญธรรมชาติของสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวง ในการออกแบบทางสถาป ตยกรรมก็ยังคงตั้งอยูบนพื้นฐานของลักษณะของ
ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น ดํารงอยูไดไมนานดวยการบํารุงรักษา แตในที่สุดยังคงหมดอายุขัย ไมสามรถ
ดํารงอยูตอไดตลอดไป
๑๘๑

๑๘๒
การออกแบบทางสถาปตยกรรมของโครงการวัดพินิจ ธรรมสถาน จัง หวั ดตรัง นั้ น มี
ลั ก ษณะของสถาป ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น แบบประยุ ก ต ที่ เ ขา ได กั บ รู ป แบบพฤติ ก รรมการใช ส อยใน
ปจจุบัน ดวยความตระหนักถึงการสูญเสีย เอกลักษณพื้นถิ่นของภาคใตที่มี การเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ใหมีการสืบสานถายทอดเอกลักษณของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใตอยางตอเนื่องและ
พัฒนารูปแบบรูปลักษณประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอมในปจจุบัน การออกแบบสถาปตยกรรม
แบบพื้นถิ่นประยุกต จึงมีลักษณะของการผสมผสานทางพฤติกรรมการใชสอยตามความตองการ
และพื้นที่ใชสอย รวมถึงความตองการในการควบคุมดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนจากสถาน
พินิจฯ ในดานแนวความคิดเชิงปรัชญาการออกแบบตัวสถาปตยกรรม เนนที่ความเรียบงาย สมถะ
ปลดเปรื่องเครื่องประดับและการตกแตง เพื่อโนมจิตใจนําไปสูการปลอยวาง และความวาง วาง
จากการผูกพันทางรูปลักษณภายนอก แตความเปนแกนเนื้อแทยังคงดํารงอยูภายใน

๑๘๓
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สถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ กองแผนงานและนโยบายพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ อุทยานแหงชาติภาคที่ ๕ สํานักอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ สวนอุทยานแหงชาติ สํานักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ.๒๕๔๘ - ปจจุบนั สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

