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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อที่จะเสนองานสรางสรรคทางสถาปตยกรรม ในแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทย
ในลักษณะการประยุกต ซึ่งสถาปตยกรรมไทยนับเปนงานศาสตรและงานศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและแสดงถึงความ
เจริญรุงเรืองแหงความเปนไทย มีการสืบสานตอกันมาอยางยาวนานตลอดของประวัติศาสตรชาติไทย จนมีการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเพื่อเขาสูยุคโลกาภิวัฒน ทําใหบางครั้งเกิดการละเลยภูมิปญญาและรากเหงาของตนเอง ในชวงเวลานี้เองมีปญหาในเรื่อง
ของการสืบสานงานสถาปตยกรรมไทย ซึ่งนับวันจะมีผูที่มีความรูความเขาใจตองานสถาปตยกรรมนอยลง ทําใหรูปแบบลักษณะ
ไทยที่ปรากฏเปนเอกลักษณในงานสถาปตยกรรมไทยขาดหายไป สาเหตุหนึ่งอาจจะเนื่องจากเรื่องของเอกลักษณไทยในงาน
สถาปตยกรรมเปนเรื่องที่ยากและไมมีขอกําหนดในทฤษฎีที่ตายตัว สถาปนิกจึงละเลยและเห็นวาไมเหมาะกับการที่ตองทํางานใน
ลักษณะของธุรกิจแหงโลกทุนนิยม
การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอโครงการในประเด็นของโรคเอดส และใชสถานดูแลและรักษาผูปวยระยะสุดทาย(ฮฮสปส) โดย
โรคเอดสนับเปนวาทกรรมหนึ่งที่ในสังคมไทยใหความสนใจ ผนวกกับการใชหลักคําสอนในพุทธศาสนาหรือพุทธธรรม ซึ่งพุทธ
ศาสนาเปนพื้นฐานสําคัญของงานสถาปตยกรรมไทยในแนวประเพณีนิยม การศึกษานี้จึงไดนําประเด็นดังกลาวมาใชเปนแนวทาง
เพื่อการไปสูเปาหมายในการออกแบบสถาปตยกรรมในลักษณะการประประยุกตใหมีความรวมสมัยของสถาปตยกรรมไทย
ซึ่งในการเสนอรูปแบบสถาปตยกรรมใหมีเอกลักษณของลักษณะไทยนี้ ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในประเภทของ
อาคารและปจจัยที่แวดลอมในงานนั้นๆ โดยที่ปรากฏจะมีรูปแบบ คือ
- งานสถาปตยกรรมตามแบบประเพณีนิยม มีการสืบตอรูปแบบของสถาปตยกรรมที่มีความตอเนื่องตั้งแตยุคกอน
ประวัติศาสตรจนถึงยุคประวัติศาสตรและถึงปจจุบัน
- งานสถาปตยกรรมไทยในยุคปจุบัน ที่มีการประยุกตใหมีความรวมสมัยและยังคมความปนเอกลักษณไทย โดยการ
นําเอารูปแบบประเพณีหรือรูปแบบที่เหมาะสมตามภูมิภาคหรือที่เรียกวาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น เปนตน มาเปนแมแบบในการ
ประยุกตใช
ผลการวิจัยพบวา
ในการนําเสนองานวิจัยครั้งนี้ไดเลือก วิธีการนําเสนอโดยใชแนวทาง 2 ประการ คือ
1. การใชเอกลักษณในเชิงรูปธรรม โดยการใชองคประกอบทางสถาปตยกรรม เชน การใชรูปแบบตางๆของหลังคา
โดยการซอนชั้น การยื่นชายคา การเชื่อมตอ เปนตน การใชเสาลอย การออกแบบผนัง รูปแบบของชองเปด การจัดกลุมของ
อาคาร การจัดภูมิทัศนและการใชองคประกอบใหเหมาะสมกับสถาปตยกรรมในเขตรอนชื้น
2. การใชเอกลักษณในเชิงนามธรรม โดยการใชพื้นฐานที่แสดงออกในลักษณะของเรื่อคติธรรมที่อยูในพุทธศาสนา
(พุทธธรรม) ในคติเรื่องของจักรวาล คือแนวความคิดเรื่องไตรภูมิ คติในการใชสัญลักษณตางๆ เปนตน
การออกแบบ
สถาปตยกรรมในลักษณะใหเกิดปรัชญาของความเบาและลอยตัว เชนการใชเสาลอย การจัดกลุมและเชื่อมตอกันของอาคาร การ
ใชรูปทรงตางๆของหลังคาและการลดมวลของอาคาร การใชพื้นที่ใตถุนโลงของอาคาร เปนตน
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A purpose of studying in Thai applied architectural design is aimed to express the idea of change
in Globalized world, which sometimes make a misunderstood of Thai traditional concept and character
related to intellectual of the ancestors and appears its own style. The transformation and change of
physical characteristics of buildings today may cause by not having fixed rules or theories of the
characteristic of thai traditional architecture. Thus, it was possible to ignore the blending of Thai identities
with commercial works under the influence of capitalism.
The objective of this study is to investigate factors related to AIDS and “hospice”, which is the
place evolved in response to the need for facilities of the terminally ill. Because AIDS is discussed as one
part of the discourse, which Thai society have focused attention on, particularly concerned with Buddha’s
teaching ( Buddha Dhamma ), which is also being the basic of Thai traditional architecture, The study collect
the data and respect to all hypothesis tested to use as a guideline for an adaptive design to suit the
environment available and regard to Thai contemporary architecture.

To show the Thai architecture style, it has to consider the proper
of building type and factors surrounding which including :
- Traditional architectural style, in which the architectural style has been practiced continually from
the prehistory period to history period and until nowadays.
- Current architectural style, which is applied to be contemporary and still maintain Thai identity by
regarding the proper traditional style to the local which is called “Local Architecture”, to be the main form
in applying.
According to the research, there are two methods to present in the research, which are :
1. To use identity as a substantial by using the elements of architecture such as the variety kind
of roof like to superimpose, to bulge the eaves , grouping and connecting the buildings, using the colonnade,
wall design, void design , using the different types of roof and decreasing the building mass, proper
landscape and element for tropical architecture
2.To use identity as an abstract by following the Buddhism belief which main focus the three
world of universal (hell - earth - paradise) through symbols. Including the technique of architectural design as
form of soft and to buoyed up philosophy,
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เจาหนาที่ของโครงการธรรมรักษณนิเวศน และศูนยวชิลารงกรณ
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คุณปาริฉัตร จิระศักดิ์วิทยา ชวยเหลือทางดานงานเอกสารภาษาตางประเทศ
คุณสุปราณี ศรีเกลี้ยง ใหกําลังใจและคอยชวยเหลือตลอดมา
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ประเด็นความสําคัญของการพิจารณาที่ตงั้ โครงการ …………………
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มุมมองทางดานทิศใตมองเขาไปยังพื้นที่โครงการ ....................................
แสดงตัวอยางการปดลอมของอาคารทําใหเกิดพื้นที่วา งแบบปดลอม ….....
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การใชรูปแบบทางนามธรรม ความตอเนื่อง ทิศทางและแนวแกน ….......
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บริเวณโดยรอบของที่ดิน .......................................................................
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคเอดสเปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) มีผลในการทําลายเม็ดเลือด
ขาวทําใหภูมิตานทานของรางกายลดลง ทําใหเกิดมีโรคแทรกซอนไดงาย ในปจจุบันยังไมมียา
อะไรที่จะกําจัดเชื้อเอชไอวีใหหมดไปได มีเพียงยาที่จะลดปริมาณเชื้อซึ่งไมใหทําอันตรายระบบภูมิ
ตานทานรางกายเทานั้น โรคเอดสพบและมีการรายงานครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป
พ.ศ. 2524 และไดแพรกระจายออกไปทั่วโลกอยางรวดเร็วมาก มีผูเสียชีวิตไปแลวเกือบ 22 ลาน
คนทั่วโลก และพบผูติดเชื้อรายใหมในป พ.ศ. 2543 รวม 5.3 ลานคน สําหรับสถานการณโรค
เอดสในประเทศไทยไดมีการพบผูปวยรายแรกเมื่อป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบันนี้คาดวาพบผูปวย
จํานวนประมาณ 1 ลานคน ในจํานวนนี้มีผูเสียชีวิตแลวประมาณ 3 แสนราย ในอนาคตคาดวา
อัตราผูปวยจะลดลงจากปจจุบัน แตก็ยังเปนตัวเลขในระดับสูง (ดูรายละเอียดตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยโรคเอดส

มีผูปวยติดเชื้อสะสม

984 ,000

การคาดการณในป 2549(
ราย)
1,109,000

เสียชีวิตไปแลว

289,000

60,100

มีการรักษาพยาบาล

55,000

48,692

มีอัตราผูปวยเกิดใหมตอป

29,000

17,000

ผูปวยโรคเอดส

การสํารวจในป 2543 (ราย)

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคติดตอ กองโรคเอดส, สถานการณโรคเอดส
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 20 เมษายน 2544. เขาถึงไดจาก http://epid.moph.go.th/
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ปญหาของโรคเอดสไดกลายเปนปญหาใหญของสังคมประชาโลก มิใชเปนเพียงปญหา
ของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเฉพาะสวนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น เนื่องจากไดมีผลกระทบตอ
ทางดานการสาธรณสุข เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน จึงทําใหทุกหนวยงานไดพยายามรวมมือ
กันแกปญหานี้ แนวความคิดในการจัดการ คือตองเริ่มตนตั้งแตระดับครอบครัวรวมมือกับชุมชน
ซึ่งเปนการชวยเหลือกันภายในสังคม มีการใหความเขาใจที่แทจริงและถูกตองตอความรุเรื่องโรค
เอดส และใหเกิดความเกรงกลัวตอโทษและพิษภัย ไมเกิดความรูสึกรังเกียจผูติดเชื้ออันเปน
ผลกระทบตอปญหาภายในชุมชน การแกปญหาแนวทางหนึ่งจึงไดมีการนําเอาสถาบันครอบครัว
ชุมชน องคกรเอกชน1 และศาสนา เขามารวมมือกันในการลดปญหาโรคเอดส เพื่อเปนการแบง
เบาภาระของรัฐในอีกทางหนึ่ง โดยดําเนินการใหความรู การควบคุมปองกัน และใหการชวยเหลือ
แกผูปวยและครอบครัว
สําหรับแนวความคิดในการดูแลผูปวยนั้นไดนําเอาหลักพุทธธรม คือการปฏิบัติตามคํา
สอนทางดานศาสนาพุทธ ซึ่งถือวาการชวยเหลือผูปวยเปนการทําบุญอันยิ่งใหญ ดังมีพุทธพจน
ซึ่งกลาวไวในคัมภีรมหาวรรควา “โย คิลานํ อุปฏฐเหยฺย โส มํ อุปฎฐเหยฺย - ผูใดพยาบาล
ผูเจ็บปวย ผูนั้นเทากับพยาบาลเรา2” มีตัวอยางที่นายแพทยชื่อ Dr. Olaf G. Deatherage
ไดทดลองใหผูปวยทําการบําบัดดวยการใชวิธีฝกจิต3 (Medition on mindfullness) โดยการนั่ง
สมาธิตามหลักสติปติปฏฐานภาวนา 4 เปนตน มาใชเปนสวนหนึ่งในการชวยบําบัดผูปวย ให
สถาบันสงฆซึ่งเปนผูนําทางดานจิตวิญาณและเปนผูนําชุมชน ไดมีสวนเขามาชวยเหลือในการ
แกปญหาโรคเอดส
ในอดี ต ถื อ ว า พระสงฆ มี บ ทบาทหนึ่ ง ในการบํ า บั ด ความเจ็ บ ไข จนวั ด ได ชื่ อ ว า เป น
สถานพยาบาลที่รักษาโรคภัยตามภูมิปญญาในสมัยนั้น โดยพระสงฆมีความรูในสาธารณะสุขขั้น
มูลฐาน และเปนที่พึ่งทางใจของประชาชน นับเปนจิตแพทยที่รักษาทางจิตตามหลักพุทธธรรม
1

สุชีลา ตันชัยนันท, “บทบาทครอบครัว ชุมชน และองคกรเอกชน ตอการดูแลผูปวย
และแกปญหาเอดส,” ใน องคความรูของงานวิจัยเอดสดา นสังคมและพฤติกรรมศาสตร
(กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 145.
2
ประยงค สุวรรณบุบผา, “จิตบําบัดแนวพุทธศาสน,” สยามรัฐ, 11 ตุลาคม 2543, 15.
3
เรื่องเดียวกัน.
4
วริยา ชินวรรโณ และคนอืน่ ๆ, สมาธิในพระไตรปฎก วิวัฒนาการการตีความตามคํา
สอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาผายเถรวาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 36.
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โดยไดผนวกเขากับแนวความคิดในการรักษาและดูแลผูปวยระยะสุดทาย5 (Hospice)
โดยมีหลักการในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ในลักษณะครบองครวม6 เสมือนการดูแล
ผูปวยอยูที่บาน โดยสนองความตองการทางดานกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ กลาวคือ
1. การดูแลทางกาย คือการรักษาพยาบาลตามการรักษาโดยวิธีทางการแพทยใน
หลายวิธี ตามการรักษาในแพทยแผนปจจุบัน แพทยทางเลือก และแพทยแผนไทย
2. ทางดานจิตสังคม คือการดูแลรักษาทางสภาพจิตใจ และสังคมไปพรอมกัน โดย
รักษาสภาพจิตใจของผูปวยใหอยูในสมดุล ไมใหเครียด ไมซึมเศรา ไมเสียสติ
3. ทางดานจิตวิญญาณ คือการใหคําปรึกษาเพื่อใหผูปวยดํารงอยูอยางมีตัวตน (การ
ควบคุมรางกายและจิตใจ) ในการที่จะตองเผชิญกับความเจ็บปวยและความตาย ใหผูปวยที่อยู
ในภาวะใกลตาย ไดมีโอกาสเตรียมตัวตายอยางมีเกียรติ มีสติ และตาย อยางสงบ7 (Euthanasia)
พรอมกับญาติมิตร เพื่อเปนการแสดงความรักและรับรูในสัจธรรมของการมีชีวิตและเรื่องความ
ตาย อันเปนหลักธรรมชาติที่สอดคลองกับหลักธรรมในพุทธศาสนา
เปาหมายของโครงการ
จากประเด็นปญหาขางตน โครงการที่จัดทําขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงไดเสนอแนวทาง
ในการจัดทําโครงการ โดยนําเอาองคประกอบตางๆ ที่สําคัญในทางสถาปตยกรรมที่มาจาก
การศึกษา จากขอปญหาในอาคารตัวอยางและจากการวิเคราะหในการศึกษารายละเอียดตางๆ
ซึ่งพอที่จะสรุปเปาหมายของโครงการได ดังตอไปนี้ คือ
1. เปนสถานดูแลและใหการพยาบาลแบบประคับประคองสําหรับผูปวยในระยะสุดทาย
ของโรคเอดส การดู แ ลผู ป ว ยเป น ลั ก ษณะแบบครบองค ร วม คื อ การดู แ ลทางด า นร า งกาย
5

คุณมานา บุญคั้นผล, “ฮอสปส สถานพยาบาลผูปว ยใกลเสียชีวิต,” ในมุมมองเรื่อง
ความตายและภาวะใกลตาย, ประสาน ตางใจ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ
คบไฟ, 2539), 67 - 68.
6
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ, “มาตรฐานการดูแลผูปวยเอดส ใหครบองครวม,” มติชน,
5 กรกฎาคม 2544, 9.
7
กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
แพทยสภา, การใหผูปวยสิ้นหวังตายอยางสงบ ( Euthanasia ), พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร :
วิญูชน, 2543), 22 - 24.
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ดานจิตสังคมและดานจิตวิญญาณ ถือเปนการชวยใหผูปวยและครอบครัวยอมรับในสภาพการ
เจ็บปวย สามารถเผชิญกับความทุกขโศกยอมรับการตาย และเปนการใหคนไขไดมีโอกาสใช
เวลาที่เหลืออันจํากัด ในการสรางบุญกุศลและพบกับความสงบของจิตใจ ในสวนนี้จึงไดอาศัย
หลักทางศาสนาพุทธมาใช เนื่องจากหลักของพุทธธรรมจะมีประเด็นในการสอนหลายเรื่อง เชน
หลั ก คํ า สอนเรื่ อ งไตรลั ก ษณ สั ง สารวั ฏ กฎแห ง กรรม เป น ตน จึ ง ทํ า ให คิด ได ทํ า ใจได เ ร็ ว
สามารถดําเนินชีวิตตอไปไดดี มีคําอธิบายตอเรื่องความตาย และเปนสถานที่เพื่อเปนการเตรียม
ตัวตายใหเปนการตายแบบสงบ ตายแบบธรรมชาติที่สุด และเปนการตายที่ดีสําหรับผูที่กําลัง
จากไป
2. เปนสถานที่ชวยเหลือทางดานจัดการกับศพผูปวย โดยดูแลเรื่องศพเพื่อประกอบพิธี
ทางศาสนา ใหญาติผูปวยไดแสดงความอาลัย ตลอดจนเตรียมการทางดานการแจงความตาม
กฎหมาย
3. เปนที่ใหความรูตอเรื่องโรคเอดสแกชุมชน และเปนการรวมมือกันของบุคคลหลาย
ฝาย เชน บุคลากรผูดูแล แพทย พยาบาล อาสาสมัครผูผานการฝกอบรม นักสังคมสงเคราะห
ตลอดจนการรวมมือกับบุคคลในชุมชม และพระสงฆ เปนตน
วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคและขอบเขตดังนี้
1. ศึกษาถึงหลักในทางพุทธศาสนา อันเปนพื้นทางทางดานวัฒนธรรมของชาติไทยมา
โดยตลอด และถือไดวาเปนเหตุแหงการสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยในอดีตที่ผานมา ตลอดจน
ศึกษาถึงปรัชญาในความเชื่ออื่นที่เกี่ยวของ เชน ในมุมมองเรื่องของความเชื่ออันเกี่ยวของกับความ
ตาย ปรัชญาที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคภัยไขเจ็บ เปนตน อันเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปสูการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรม
2. ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการ อั น มี ผ ลต อ การกํ า หนด
องคประกอบใชสอยในกิจกรรมของโครงการ เพื่อใหมีความสอดคลองกับการสรางสรรคงาน
สถาปตยกรรม
3. ศึ กษาถึ งแนวทางในการสรางสรรคพื้นที่วางและรูปแบบของสถาปตยกรรมไทย
ใหมีความเหมาะสมกับเปาหมายของโครงการ ตลอดจนใหมีความสัมพันธตอการจัดผังบริเวณ
และสภาพแวดลอมที่ตั้งของโครงการ และนําเอาระบบการบูรณาการอาคารที่เกี่ยวของมาใชไดอยาง
เหมาะสม
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วิธีดําเนินงาน
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ขอมูลขั้นปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจงานภาคสนาม ตาม
โครงการกรณีศึกษาตัวอยาง โดยการสังเกต บันทึกถายภาพ และ สัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดาน
ตางๆ เชนแพทย พยาบาล อาสาสมัคร บุคคลผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน
ผูปวยและญาติ ชาวบาน และพระสงฆ เปนตน
1.2 ขอมูลขั้นทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารตางๆ เชน รายงานการ
วิจัย เอกสารหนังสือทางวิชาการ ขอเขียนตางๆ สถิติ ภาพถาย แผนที่ เปนตน
2. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาทําการศึกษาเพื่อทําการตีความ แยกแยะและทําการสรุปขอมูลออกเปน
สวนตางๆ เพื่อจัดทําโปรแกรมของโครงการ
3. การออกแบบ
3.1 ทําการสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามากําหนดแนวความคิดในการออกแบบ
ทางดานสถาปตยกรรม
3.2 จัดทําความความสัมพันธทางดานพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับกิจกรรม
ตางๆในโครงการ
3.3 ประมวลเอาขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษานําเอามาทํากาออกแบบ
3.4 ศึกษาจากการทําการออกแบบเบื้องตน และทําการพัฒนาแบบ
3.5 สรุปและนําเสนอแบบในขั้นสุดทายและจัดทําภาคเอกสารวิทยานิพนธ
นิยามศัพทเฉพาะ
โรคเอดส (Acquired Immune Deficiency : AIDS) มีความหมายในแตละคําคือ
Acquired แปลวาเปนขึ้นมาทีหลัง มิใชเปนแตโดยกําเนิด
Immune Deficiency แปลวามีภูมิคุมกันนอยลงหรือเสื่อม
Syndrome แปลวากลุมอาการ รวมความแลว หมายถึง กลุมอาการซึ่งเปนผล
เนื่องมาจากภูมิคุมกันลดนอยลงหรือบกพรองที่มิไดเกิดขึ้นมาแตกําเนิด เมื่อเปนโรคนี้แลว
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จะทําใหภูมิตานทานของรางกายลดลงหรือไมมีเลย เชื้อโรคที่ทําใหเกิดอาการดังกลาวคือ เชื้อไวรัส
เอดส หรือ HIV (Human Immunodeficiency Virus)8
ผูติดเชื้อเอดสและผูปวยโรคเอดส
หมายถึงกลุมผูติดเชื้อเอดส แบงตามอาการที่แสดงออกได 3 กลุม คือ
1. ผูติดเชื้อโดยไมมีอาการ (HIV Inspected Cases) เปนระยะที่ยังไมแสดงอาการ
เกี่ยวกับโรคเอดส อาจมีอาการคลายไขหวัดและหายเอง เชื้อจะใชเวลาฟกตัวอยูนาน บางรายอาจมี
อาการคลายไขหวัดและหายเอง เชื้อจะใชเวลาฟกตัวอยูนาน บางรายอาจใชเวลา 10 ปขนึ้ ไป เมือ่
ตรวจเลือดจะมีผลบวกและสามารถแพรเชื้อได
2. ผูมีอาการสัมพันธกับเอดส (AIDS Related Complex หรือ ARC) ผูติดเชื้อมักมี
อาการตอมน้ําเหลืองโตเรื้อรัง ทองเดินบอย มีฝาขาวที่ลิ้นและลําคอ มีไขและไอเรื้อรัง อาการ
เหลานี้ยังมิใชการเกิดจากภูมิคุมกันเสียไป เปนระยะใกลจะเปนเอดส จึงยังไมเรียกวาเปนโรคเอดส
3. ผูปวยโรคเอดส (Full bloom AIDS) มีอาการเชนเดียวกับระยะที่ 2 และจะเกิดอาการ
ติดเชื้อฉวยโอกาส เชน เชื้อแบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส รา พยาธิ9
สถานดูแลและรักษาผูปวยระยะสุดทาย ( HOSPICE )
สรุปตามคําจํากัดความที่เชชิลลี่ ซอนเดอรส ผูกอตั้งฮอสปสขึ้นครั้งแรกในโลก วา
“สถานที่หรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นสําหรับใหบริการผูที่กําลังจะตายจากโลกนี้ จะไดรับการดูแล
รักษาอยางเปนธรรมชาติ จัดเปนสถานที่หรือมีการใหบริการที่บานดวยการเขาใจกระบวนการของ
การตายอยางแทจริง ตามศักดิ์ศรีของมนุษยจะพึงมีอยางเทาเทียมกัน10”
ฮอสปสเปนการเรียกทั้งสถานพยาบาลและระบบการดูแลผูปวยกอนเสียชีวิต โดยเนนที่
การดูแลพยาบาลมากกวาการรักษา เพราะเปนผูปวยที่ไมมีทางรักษาใหหายได จึงดูแลรักษาให
เปนไปตามธรรมชาติ โดยจุดมุงหมายเพื่อใหผูปวยตายอยางเปนธรรมชาติหรือเปนการตายที่ดี
8

นิตยาวดี พรหมอยู, ความรูเรื่องโรคเอดส มหัตภัยแหงศตวรรษที่20
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2530), 4 - 5.
9
เรื่องเดียวกัน.
10
ประสาน ตางใจ, “กอนถึงวันแหงความสงบนิรนั ดร,” ใน มุมมองเรื่องความตายและ
ภาวะใกลตาย, ประสาน ตางใจ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2539),
61.
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สถานดูแลและรักษาผูปวยระยะสุดทาย ไดเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ ในชวง
ปลายป ค.ศ. 1950 และตอตน ค.ศ. 1960 ที่ ST. Christophers” Hospice ในกรุงลอนดอน มี
Dr. Saundes เปนผูริเริ่ม11 เนื่องจากเห็นวาผูปวยจํานวนมากไมไดรับการดูแลดีพอในโรงพยาบาล
ทั่วไป และญาติมีปญหาในการดูแลผูปวย
พุทธธรรม
คือแนวคําสอนในทางพุทธศาสนา พุทธธรรมสูงสุดในทางศาสนาพุทธคืออริยสัจ 4
หมายถึงหลักคําสอนในทางพุทธสาสนาโดยมุงสําหรับคนทุกประเภท ทั้งบรรพชิต และ
คฤหัสถ โดยลักษณะทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ
1. แสดงหลักความจริงทางสายกลาง เรียกวา “มัชเณนธรรม” วาดวยความจริงตาม
แนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ นํามาแสดงเพื่อประโยชนในทางปฏิบัติจริง
เทานั้น
2. แสดงขอปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเปนหลักการครองชีวิต
สําหรับผูฝกอบรมตน ผูรูเทาทันชีวิตไมหลงงมงาย มุงสําเร็จคือ ความสุข สะอาด สวาง สงบ
เปนอิสระ ที่สามารถมองเห็นไดในชีวิตนี12้
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คุณมานา บุญคั้นผล, “ฮอสปส สถานพยาบาลผูปว ยใกลเสียชีวิต,” ใน มุมมองเรื่อง
ความตายและภาวะใกลตาย, ประสาน ตางใจ, บรรณาธิการ, 67.
12
พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตฺโต], พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 9 ฉบับปรับปรุงและขยายความ
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), 6.

บทที่ 2
การศึกษารายละเอียดโครงการ
กรอบความคิดโรคเอดสในมิติวัฒนธรรมพุทธศาสนา
นับตั้งแตไดตรวจพบโรคเอดสขึ้นในโลก จนกระทั่งไดแพรกระจายมายังประเทศไทย
ซึ่งนับถึงวันนี้ก็เปนเวลากวา 20 ปแลว สถานการณเอดสไดกลายเปนปรากฏการณที่เปนวาทกรรม
หนึ่ง ซึ่งสงผลกระทบตอระบบสถาบันครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระบบสังคมระดับประเทศ มี
ความเกี่ยวโยงกับปญหาทุกดาน โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งซึ่งมีพื้นฐานในการพัฒนาประเทศตาม
ระบบเศรษกิจแบบทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย มีความเกี่ยวของกับระบบการเมือง ภาวะทาง
วัฒนธรรมและกลไกทางสังคม1
สภาวะเริ่มแรกของสถานการณเอดสทผี่ ูปวยประสบ คือการทีถ่ ูกกีดกันและรังเกียจจาก
สังคม เนื่องจากการขาดความรูและการไมเขาใจโดยคิดวาเอดสเปนแลวรักษาไมหาย ตองพบกับ
วาระสุดทายคือตายทุกคน เนื่องเพราะระบบการแพทยยงั ไมสามารถเขามาทําการรักษาได และ
ในขณะที่กลไกทางสาธารณะสุขจากรัฐที่ยงั ไมสามารถเขาไปจัดการไดทันตามปญหา ผูปวยจึงตอง
พยายามหาวิธีที่จะทําใหตัวเองสามารถมีชีวิตที่ยนื ยาว มีการพัฒนาจนเกิดการรวมกลุมเปนองคกร
และขยายไปเปนเครือขาย เชน กพอ. หรือคณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส ซึง่ เปน
เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน2 เพื่อที่จะประสานและรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเคลื่อนไหว
ดังกลาวทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคม ผูป วยถูกลดการรังเกียจ ทําใหใหชุมชนและ
สังคมเกิดการยอมรับ จนกลายมาเปนองคความรูใหมโดยเปลี่ยวิธีคิดในการที่เพียงตองการเอาชนะ
เอดสใหเปนปรากฏการณทเี่ กิดขึ้นใหมในชุมชน โดยมีการรื้อฟนองคความรูเกาๆขึ้นมาใหม ไม
อาศัยการรักษาดวยการแพทยแผนใหมแตเพียงอยางเดียว
แตใชการดูแลและรักษาตนเองให
สามารถอยูรวมกันกับเอดสได ผลก็คือไดมีการขยายวิธีการดูแลรักษาออกไปในหลายรูปแบบเชน
1

รังสรรค จันตะ, ภูมิปญญาพื้นบาน : มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดสในภาคเหนือของประเทศไทย (เชียงใหม : โรงพิมพมงิ่ เมือง, 2544), 3 - 4.
2
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส, องคกรใหบริการทางดานเอดส
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2545. เขาถึงไดจาก http://thcathai.com/
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นําเอาความรูจากการรักษาดวยสมุนไพ การรักษาโดยวิธีการพืน้ บาน การแพทยทางเลือกตางๆ
ตลอดจนถึงการใชวิธีการทางการรักษาโดยใชหลักการทางสมาธิ จากสถาบันศาสนาโดยพระสงฆ
บางรูป ซึง่ ในพืน้ ฐานของชุมชนเดิมจะเกี่ยวของกับพุทธศาสนาก็คือวัด บางแหงวัดเองไดริเริม่
โครงการเกีย่ วกับเอดสขึ้นมา จนไดรับการยอมรับและชุมชนเขาไปมีสว นรวมภายหลัง
จากปรากฏการณที่เกิดขึ้น เมื่อมีวัดเปนแกนกลางเกิดความสัมพันธกันขึ้นมาในชุมชน
จึงมีการรื้อฟนองคความรูเกาๆ ขึ้นมาใหม มิติทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนาจึงไดเขามามีบทบาท
เกี่ยวกับโรคเอดส (ดูแผนภูมิที่ 1และ 2 ประกอบ)

วัด - พระสงฆ
- การใชทรัพยากร
และพื้นที่ของวัด
- การดูแลทางดานจิตใจ
และการบําบัดรักษา
- พิธีกรรมทางศาสนา
- หลักธรรม

การแพทย
(ฮอสปส)

ศาสนา
(วัด)

องครวม
(วัฒนธรรมเอดส
แบบบูรณาการ)

ชุมชนและสถาบันครอบครัว
- ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนในพื้นที่
- ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับองคกรภายนอก
สถาบันและ
ชุมชน
(ครอบครัว ,
ชุมชน ,สังคม)

ฮอสปส - สถานที่ใหผูปวยตายอยางสงบสุข
- การดูแลรักษาตามสภาวะของโรค โดยใชวิธีทางการแพทยสมัยใหม
- การดูแลรักษาโดยการแพทยทางเลือก
แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธของกลุมตางๆ ในแนวความคิดการแกปญหาเอดสโดยบูรณาการ
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ยุคเรียนรู

องคความรู
เรื่องโรคเอดส

การวิจัยโรค

กลุมบุคคล
และองคกร

ยุคเขาใจและปองกัน

การรณรงคปอ งกัน
การคิดคนยาและ
วิธีการรักษา

การแพทย
ทางเลือก

สถาบัน
หรือ
องคกรใน

ศาสนา
อื่นๆ

ยุคอยูรวมกับเอดส

สถาบัน

ศาสนา
พุทธ

องคกร
เอกชนเอดส

ชุมชน
เอดส

การแพทย
แผน
ปจจุบัน

แผนภูมิที่ 2 พัฒนาการเกี่ยวกับแนวความคิดตอโรคเอดสในสังคมไทย
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การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโรคเอดส
โรคเอดสเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV หรือ Human Immunodeficiency
Virus) ซึ่งจะโจมตีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดในรางกายทําใหเม็ดเลือดขาวทํางานไมดีหรือถูกทําลาย
ไปในที่สุด มีผลทําใหภูมิตานทานของรางกายออนแอลง ทําใหเกิดโรคติดเชื้อแทรกซอนตางๆ ได
งาย บางโรคก็มียารักษา บางโรคก็ยังไมมียารักษา ทําใหสุขภาพทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆจนเสียชีวิต
ในที่สุด ในปจจุบันยังไมมียาอะไรที่จะกําจัดเชื้อเอชไอวี ใหหมดไปจากรายกายได จะมีก็แตยาที่
จะลดปริมาณเชื้อลงจนถึงระดับที่จะไมไปทําอันตรายระบบภูมิตานทานของรางกาย แตยาราคา
แพง และตองกินไปเรื่อยๆ โรคเอดสมีผลกระทบทางดานจิตใจตอผูปวยและครอบครัวมากกวาโรค
รายๆ อื่นๆ เชนมะเร็งหลายเทาตัว คนที่ติดเชื้อหรือครอบครัวของคนที่ติดเชื้อจะไมกลาเลาใหคน
อื่นฟงวาตนเอง หรือญาติของตนเองติดเชื้อ เพราะกลัวคนอื่นจะรังเกียจหรือดูถูก นอกจากนี้โรค
เอดสยังมีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับครอบครัวและระดับประเทศ
1. คํานิยามโรคเอดส หรือ AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) เปน
กลุมอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดสซึ่งจะเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาว แหลงสราง
ภูมิคุมกันโรค ทําใหติดโรคชนิดอื่นๆ ไดงายขึ้น เชน วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุมสมองอักเสบ หรือเปน
มะเร็งบางชนิดไดงายกวาคนปกติ อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอยางรวดเร็ว
ศาสตราจารยนายแพทย อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ ใหความหมายวา ภูมิคุมกันบกพรองจาก
การเสาะหา ไมไดผิดปรกติมาแตกําเนิด ไมไดถายทอดทางกรรมพันธุ
ไพรัช ดีสุดจิต ใหความหมายวา กลุมอาการที่เกิดจากความบกพรองของภูมิคุมกัน
ชนิด Cell-mediated type โดยไมทราบสาเหตุ3
2. ประวัติความเปนมา โรคเอดสพบครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูปวยเปนชายรักรวมเพศปวยเปนปอดบวมจากเชื้อ นิวโมซีสตีส แครินิอาย
(Pneumocystis Carinii) ทั้งที่เปนคนแข็งแรงมากมากอน และไมเคยใชยาลดภูมิตานทาน ผลการ
ตรวจทางหองปฎิบัติพบวาเซลลที่มีหนาที่เกี่ยวของกับภูมิตานทาน ไมสามารถทําหนาทีไ่ ดตามปกติ
จากการศึกษายอนหลัง พบวาโรคนี้มีตนกําเนิดจากประเทศแถบอัฟริกาตะวันตกในป พ.ศ. 2503
และตอมาไดแพรไปยังเกาะไฮติ ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเซียรวมทั้งประเทศไทยดวย สําหรับ
3

นิตยาวดี พรหมอยู, ความรูเรื่องโรคเอดส มหันตภัยแหงศตวรรษที่ 20
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2530), 4.
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ผูปวยเอดสรายแรกในประเทศไทยนั้นเปนชายอายุ 28 ปเดินทางไปศึกษาตอที่อเมริกาและมี
พฤติกรรมรักรวมเพศ เริ่มมีอาการในป พ.ศ. 2526 ไดรับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลแหงหนึ่ง
ในอเมริกา พบวาปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystis Carinii แพทยลงความเห็นวาเปนโรคเอดส
จึงกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยในป พ.ศ. 2527 และเสียชีวิตในปตอมา4
3.สถานการณเอดสในไทย จากรายงานสถานการณผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่มี
อาการในประเทศไทย ของศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ
วันที่ 30 มีนาคม 2547 มีรายละเอียด คือ
ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการ รายงานจากสถานบริการทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ตั้งแต พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 มีรวมทั้งสิ้น 322,565 ราย และมีผูเสียชีวิต
ตั้งแต พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 รวมทั้งสิ้น 322,565 ราย และมีผูเสียชีวิต
74,359 ราย โดยจําแนกเปนผูปวยเอดสจํานวน 236,099 ราย และมีผูเสียชีวิต 65,166 ราย(ตามป
ที่เริ่มปวย) ผูติดเชื้อที่มีอาการจํานวน 86,466 ราย และมีผูเสียชีวิต 9,193 ราย (ตามปที่เริ่มปวย)
ผูปวยเอดส กลุมอายุ ที่พบมาก เปนกลุมวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 20 – 39 ปพบวา
กลุมอายุ 25 - 29 ปมีผูปวยสูงสุด( รอยละ 26.22) รองลงมาอายุ 30 - 34 ป (รอยละ 25.57)
อายุ 35 - 39 ป (รอยละ 15.99) อายุ 20 - 24 ป (รอยละ 9.77) และต่ําสุดในกลุมอายุ 10-14 ป
(รอยละ 0.14)
อาชีพ พบวาผูปวยสวนใหญประกอบอาชีพ รับจางมากที่สุด รองลงมา คือ เกษตรกรรม
วางงาน และคาขาย (รอยละ 44.2, 20.9, 5.6, และ 4.3 ตามลําดับ)
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ที่ไดรับรายงานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ Mycobacterium
tuberculosis, Pulmonary or extrapulmonary 69,049 ราย( รอยละ 25.6 ) รองลงมา โรคปอด
บวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii 50,396 ราย (รอยละ 18.7) Cryptococcosis 39,662 ราย
(รอยละ 14.7) Candidiasis ของหลอดอาหาร หลอดลม (Trachea , bronchi ) หรือปอด 12,405
ราย (รอยละ 4.6) และ Pneumonia recurrent (Bacteria) มากกวา 1 ครั้งใน 1 ป จํานวน 8,777
ราย (รอยละ 3.3) รายละเอียดอื่น ๆ ดูตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3

4

นิตยาวดี พรหมอยู, ความรูเรื่องโรคเอดส มหันตภัยแหงศตวรรษที่ 20, 5.
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ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยเอดส จําแนกตามกลุมอายุและเพศ ระหวาง กันยายน พ.ศ. 2527 - 30
มีนาคม พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2527 - 2544
กลุม
อายุ (ป) ชาย
หญิง รวม

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

รวม

ชาย

หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

รวม
ทั้งหมด

รอยละ

0 -4

3,819

3,358 7,177

167

167 334

104 87

191

2

0

2

7,704

3.26%

5 -9

929

815

1,744

186

152 338

96

107 203

3

1

4

2,289

0.97%

10-14

71

97

168

39

50

89

25

52

77

0

1

1

335

0.14%

15-19

791

991

1,782

59

51

110

29

41

70

1

1

2

1,964

0.83%

20-24

12,433 8,562 20,995 614

4

10

14 23,067

9.77%

25-29

40,305 14,169 54,474 2,638 2,024 4,662 1,362 1,362 2,724 30 20

50 61,910

26.22%

30-34

40,018 10,394 50,412 4,075 1,960 6,035 2,540 1,306 3,846 43 27

70 60,363

25.57%

35-39

24,735 5,982 30,717 3,041 1,289 4,330 1,822 826 2,648 37 19

56 37,751

15.99%

40-44

12,978 3,403 16,381 1,548 685 2,233 1,028 461 1,489 14 6

20 20,123

8.52%

45-49

6,356

1,683 8,039

827

358 1,185 590 268 858

11 3

14 10,096

4.28%

50-54

3,037

801

3,838

363

160 523

231 134 365

5

0

5

4,731

2.00%

55-59

1,737

469

2,206

144

76

220

120 61

181

0

0

0

2,607

1.10%

60 ปขึ้น
2,155
ไป

428

2,583

203

80

283

130 41

171

1

3

4

3,041

1.29%

ไมทราบ 79

27

106

3

4

7

2

5

0

0

0

118

0.05%

รวม

687 1,301 374 383 757

3

149,443 51,179 200,622 13,907 7,743 21,650 8,453 5,132 13,585 151 91

242 236,099 100.00%

ที่มา : กรมควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา, สถานการณโรคเอดส
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2547. เขาถึงไดจาก http://epid.moph.go.th/
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ตารางที่ 3 จํานวนผูปวยเอดส จําแนกตามอาชีพและเพศ ระหวาง กันยายน พ.ศ. 2527 - 30
มีนาคม พ.ศ. 2547
กลุมอาชีพ

พ.ศ. 2527 - 2544

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

รวม

ชาย

ชาย

ชาย หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

ร ว ม
รอยละ
ทั้งหมด

หญิง รวม

หญิง รวม

1.
31,040 10,987 42,027 2,720 1,698 4,418 1,646 1,120 2,766 17 16
เกษตรกรรม

33 49,244 20.86%

2.ขาราชการ
4,428 637
พลเรือน

5,065

327

69

396

164 44

208

2

1

3

5,672

2.40%

3.ขาราชการ
1,042 12
ทหาร

1,054

62

2

64

32

1

33

0

0

0

1,151

0.49%

4. ตํารวจ

8

719

71

1

72

41

1

42

0

0

0

833

0.35%

26

255

27

7

34

15

4

19

0

0

0

308

0.13%

1,708

138

79

217

115 64

179

9

5

14 2,118

6,006 2,663 8,669

602

401 1,003 307 260 567

9

4

13 10,252 4.34%

711

5. เจาของ
229
กิจการบริษัท

6. พนักงาน/
1,322 386
ลูกจางบริษัท
7. คาขาย

0.90%

8. กรรมกร/
3,103 620
ผูใชแรงงาน

3,723

54

25

79

41

15

56

0

0

0

3,858

1.63%

9. ลูกจาง
โรงงาน

232

318

59

33

92

41

31

72

0

0

0

482

0.20%

10. ขับรถ
รับจาง

1,239 19

1,258

66

1

67

61

1

62

4

0

4

1,391

0.59%

11. รับจาง
ทั่วไป

69,490 18,991 88,481 6,603 3,206 9,809 3,972 2,089 6,061 56 34

12.นักเรียน
720
นักศึกษา
13. รับจาง
ทําประมง

86

517

2,720 74

14. พนักงาน
478
รัฐวิสาหกิจ

22

1,237

162

151 313

98

109 207

2,794

251

16

267

151 7

500

42

5

47

23

6

90 104,441 44.24%

1

1

2

1,759

0.75%

158

4

0

4

3,223

1.37%

29

1

0

1

577

0.24%
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ตารางที่ 3 จํานวนผูปวยเอดส จําแนกตามอาชีพและเพศ ระหวาง กันยายน พ.ศ. 2527 - 30
มีนาคม พ.ศ. 2547 (ตอ)
พ.ศ. 2527 - 2544

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

ชาย หญิง รวม

รวม
รอยละ
ทั้งหมด

38

413

451

2

27

29

4

16

20

0

1

1

501

0.21%

16. นักแสดง
นักรอง นัก 71
ดนตรี

61

132

12

5

17

9

5

14

0

0

0

163

0.07%

17. พนักงาน
เสริฟ ทํางาน 65
บาร

99

164

7

12

19

6

2

8

0

0

0

191

0.08%

18. เสริม
สวย

62

143

3

10

13

6

13

19

0

0

0

175

0.07%

0

1,017 1,017 0

0

19

19 8,911

3.77%

3,555

338

27

224

2

1

3

4,147

1.76%

21. เด็กต่ํา
4,504 3,911 8,415
กวาวัยเรียน

269

245 514

157 146 303

3

1

4

9,236

3.91%

กลุมอาชีพ
15. ขาย
บริการทาง
เพศ

81

19. งานบาน 0

7,152 7,152

20. ผูตองขัง 3,439 116

365

723 723

218 6

22. วางงาน 8,477 2,075 10,552 1,120 384 1,504 844 261 1,105 26 5

31 13,192 5.59%

23. อาชีพอื่น 3,204 226

5

24. ไมระบุ
อาชีพ
รวม

3,430

332

36

368

6,804 2,016 8,820

640

286 926

189 28

217

313 180 493

5

0

12 3

149,4
51,179 200,622 13,907 7,743 21,650 8,453 5,132 13,585 151 91
43

4,020

1.70%

15 10,254 4.34%
242 236,099

100.00
%

ที่มา : กรมควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา, สถานการณโรคเอดส
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2547. เขาถึงไดจาก http://epid.moph.go.th/
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4.รายละเอียดของโรคเอดส
4.1. เชื้อไวรัสเอดส
ไวรัสเอดส (HIV) มีสายพันธุกรรมถูกอัดแนนอยูในแกนกลาง หรือยีนสเปนอารเอ็นเอ
(RNA) แทนที่จะเปนดี-เอ็น-เอ (DNA) เหมือนกับเซลลของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงทั่วไป ซึ่งจะถูกหอหุมอีก
ชั้นหนึ่งดวยเปลือกนอกซึ่งมีปุมยื่นออกมาภายนอก มีความสําคัญในการไปเกาะติดกับเซลสของ
รางกายที่ไวรัสเอดสจะบุกรุกเขาไป เซลลเหลานี้จะมีโปรตีนพิเศษบนเซลล (เรียกCD4) ซึ่ง
พอเหมาะที่จะใหgp120 ของไวรัสมาเกาะ ไวรัสเอดสจึงจะเขาสูเซลลของรายกายไดโดยถอด
เปลือกนอกออก ไวรัสเอดสจะสามารถเปลี่ยนสายพันธุกรรมของมันจาก อารเอ็นเอ ใหกลายเปน ดี
เอ็นเอ สอดแทรกเขาไปในสายพันธุกรรมของเซลลรางกายซึ่งเปน ดีเอ็นเอได เวลาเซลลของรางกาย
แบงตัวก็จะมีสายพันธุกรรมชนิด ดีเอ็นเอ ของไวรัสแบงตัวตามเขาไปอยูในเซลลใหมดวย ทําให
ไวรัสเอดสถูกกําจัดใหหมดจากรางกายไดยาก ขณะเดียวกันไวรัสเอดสในเซลลก็สามารถแบงตัวได
ดวย และสรางโปรตีนมาเปนเปลือกหอหุมตัวแลวแตกตัวออกจากเซลลที่อาศัยอยูเดิม เขาไปบุกรุก
เซลลอื่นตอไป โดยเซลลเดิมอาจถูกทําลายหรือตายได เซลลของรางกายคนที่สามารถถูกไวรัส
เอดสบุกรุกเขาไปไดสวนใหญ จะเปนเซลลที่มี CD4 อยูบนผิวเซลล ที่สําคัญไดแกเม็ดโลหิตขาว
ชนิดลิมโฟซัยท (Lymphocyte) โดยเฉพาะอยางยิ่งพวก ทีลิมโฟซัยท ซึ่งมีหนาที่ถูกทําลายไปภูมิ
ตานทานของรางกายซึ่งใชตอสูหรือกําจัดจุลชีพงายๆ ที่มีอยูทั่วไปก็จะเสียไป และกําจัดเซลลมะเร็ง
ทําใหผูปวยมีโอกาสติดเชื้อจําพวกฉกฉวยโอกาสเหลานี้ไดงาย และเปนมะเร็งไดงาย ซึ่งก็เปนกลุม
อาการของโรคเอดสนั่นเอง นอกจากนี้ ไวรัสเอดสยังสามารถบุกรุกเขาไปในเซลลอื่นๆ เชนที่
เกี่ยวกับการรับรูสิ่งแปลกปลอม เซลลสมอง และเซลลของ เยื่อบุทางเดินอาหารเปนตน ทําใหภูมิ
ตานทานของรางกายเสียไป และมีอาการทางสมอง หรือทางเดินอาหารได เนื่องจากไวรัสเอดสพบ
สวนใหญในเม็ดโลหิตขาว ในเลือดของผูปวยจึงมีเชื้อเอดสอยูมากที่สุดรองลงมาเปนน้ํากามของ
ผูชาย และน้ําเมือกที่อยูในชองคลอดของผูหญิง ถายิ่งมีเม็ดโลหิตขาวปะปนอยูในน้ําเหลานี้มากก็
ยิ่งมีไวรัสเอดสอยูมาก สวนน้ําลาย น้ําตา และสิ่งคัดหลั่งอื่นๆ ของผูปวย ก็อาจพบมีไวรัสเอดส
ปะปนอยูไดบางแตมีปริมาณนอยมากๆ ขึ้นอยูกับปริมาณของเม็ดโลหิตขาวปะปนอยูในสิ่งหลั่งหรือ
ในสิ่งขับถายเหลานี้ ดังนั้นเหงื่อน้ําลาย น้ําตา และปสสาวะของคนที่ติดเชื้อเอดสจึงไมเปนอันตราย
ตอผูอื่นนอกจากจะมีเลือดปน5
5

ประพันธ ภานุภาค, โรคเอดสและตัวทาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2544.
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ภาพที่ 1 โครงสรางของไวรัสเอดส
ที่มา : ประพันธ ภานุภาค, โรคเอดสและตัวทาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5
พฤษภาคม 2544.เขาถึงไดจาก http://clinicrak.com/index.html/
4.2 การติดตอของโรคเอดส มีชองทางการติดตอที่สําคัญมี 3 ทางคือ
4.2.1 การรวมเพศกับผูติดเชื้อเอดส โดยไมใชถุงยางอนามัย ไมวาชายกับ
หญิง ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง ทั้งชองทางธรรมชาติหรือไมธรรมชาติ ก็ลวนมีโอกาสติดโรคนี้
ไดทั้งสิ้น และปจจัยที่ทําใหมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นไดแกการมีแผลเปดและจากขอมูลของกอง
ระบาดวิทยาพบวา รอยละ 83 ของผูปวยเอดสไดรับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ
4.2.2 การรับเชื้อทางเลือด โอกาสติดเชื้อขึ้นอยูกับปริมาณไวรัสในเลือด
พบได 2 กรณีคือ ใชเข็มหรือกระบอกฉีดยารวมกับผูติดเชื้อเอดส มักพบในกลุมผูใชสารเสพติด
ชนิดฉีดเขาเสนและรับเลือดในขณะผาตัดหรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด
4.2.3 การแพรเชื้อจากแมสูลูก ผูหญิงสามารถติดเชื้อเอดสไดจากสามี คูรัก
คูนอน หรือพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง และสามารถถายทอดใหทารกไดทั้งในขณะตั้งครรภ ขณะ
คลอดและภายหลังคลอด ในขณะนี้มีวิธีปองกันการแพรเชื้อเอดสจากแมสูลูกไดโดยการกินยาตาน
ไวรัส ในชวงอายุครรภ 34 สัปดาหไปจนคลอด สามารถลดโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสลงไดรอย
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ละ 30 เหลือเพียงรอยละ 8 นอกจากนี้อาจจะเกิดการติดตอทางอื่นไดบาง แตก็มีโอกาศเปนไปได
ยาก ตองมีปจจัยอื่นๆ ดวยจึงจะติดเชื้อนี้ได ไดแก
- การใชของมีคมรวมกับผูติดเชื้อเอดส โดยไมทําความสะอาดฆาเชื้อ เชน ใบมีดโกน
ที่ตัดเล็บ
- การเจาะหูโดยใชเข็มเจาะหูรวมกับผูติดเชื้อเอดสโดยไมทําความสะอาดและฆาเชื้อ
- การสักผิวหนัง สักคิ้ว โดยการใชเข็มรวมกับผูติดเชื้อเอดสโดยไมทําความสะอาดและ
ฆาเชื้อ วิธีดังกลาวเปนการติดตอโดยการสัมผัสกับเลือดหรือน้ําเหลืองโดยตรง โอกาสติดโรคดวย
วิธีนี้ตองมีแผลเปด และปริมาณเลือดหรือน้ําเหลืองที่เขาไปในรางกายตองมีจํานวนมาก6
4.3 ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหติดเชื้อเอดส
โรคเอดสไมติดกันไดงายๆ ปจจัยที่ทําใหติดเชื้อเอดสมีหลายประการ คือ
- ปริมาณเชื้อเอดส หากไดรับเชื้อมากโอกาสติดโรคก็มากไปดวย เชื้อเอดสมีมากที่สุดใน
เลือด รองลงมาคือ น้ําอสุจิ และน้ําในชองคลอด
- การมีบาดแผล เพราะเชื้อจะเขาสูรางกายทางบาดแผลทําใหติดโรคไดงายขึ้น
- การติดเชื้ออื่นๆ ไดแกการเปนกามโรคบางชนิดเชน แผลริมออน แผลเริมทําใหมีเม็ด
เลือดขาวอยูที่แผลจํานวนมากพรอมจะรับเชื้อไดโดยงาย และเปนหนทางใหเชื้อเอดสเขาสูแผลได
งายขึ้น
- จํานวนครั้งของการสัมผัส การสัมผัสเชื้อโรคบอย จะมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นไปดวย
- สุขภาพของผูรับเชื้อ ถาไปสัมผัสเชื้อเอดสในขณะที่รางกายไมแข็งแรงก็จะมีโอกาสรับ
เชื้อไดงายขึ้น
4.4 การแบงระยะของอาการโรคเอดส
ผูที่ไดรับเชื้อเอดส จะเกิดอาการตางๆ ของโรค ซึ่งมี 3 ระยะดังนี้
4.4.1 ระยะไมปรากฏอาการ (Asymptomatic stage) ผูติดเชื้ออาจจะ
ไมมีอาการผิดปกติแตอยางใด ระหวางนี้สุขภาพจะแข็งแรงเหมือนคนปกติ เลือกจะใหผลบวกหลัง
รับเชื้อประมาณ 4 สัปดาหขึ้นไป ผูติดเชื้อจํานวนมากจะอยูในระยะนี้และไมทราบวาตนเองติดเชื้อ
เมื่อมีเพศสัมพันธ ก็อาจถายทอดเชื้อเอดสไปสูคูเพศสัมพันธได
6
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4.4.2 ระยะเริ่มปรากฏอาการ (Symptomatic HIV Infection)
เดิมเรียกระยะมีอาการสัมพันธกับเอดสหรือ ARC (AIDS Related Complex) ปจจุบัน
ใชคําใหมเพื่อเขาใจงาย ในระยะนี้นอกจากเลือดจะใหผลบวกแลวยังอาจมีอาการอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยาง เชน
- มีเชื้อราในปากบริเวณกระพุงแกม และเพดานปาก
- ตอมน้ําเหลืองโต ที่บริเวณ คอ รักแร ขาหนีบ
- เปนงูสวัด หรือแผลเริมชนิดลุกลาม
- มีอาการเรื้อรังนานเกิน 1 เดือน โดยไมทราบสาเหตุ เชน มีไข ทองเสีย ผิวหนังอักเสบ
น้ําหนักลด
4.4.3 ระยะโรคเอดส (AIDS) ภูมิตานทานของผูปวยถูกทําลายไปมาก
ทําใหเกิดการติดโรคที่มักไมเปนในคนปกติ ที่เรียกวา "โรคติดเชื้อฉวยโอกาส" ซึ่งมีหลายชนิด
แลวแตวาจะติดเชื้อชนิดใด และเกิดที่สวนใด ของรางกาย เชน
- ถาเปนวัณโรคที่ปอดจะมีอาการไขเรื้อรัง ไอเปนเลือด หอบ น้ําหนักลด
- ถาเปนปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis Carinii จะมีไข ไอแหงๆ หอบ
- ถาเปนเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อ Cryptococcus จะมีอาการปวดศรีษะอยางรุนแรง
คอแข็ง คลื่นไสอาเจียน
- ถาเปนเชื้อราในทางเดินอาหารจะมีอาการ เจ็บคอ กลืนลําบาก
- บางรายอาจเปนมะเร็ง7
4.5 โรคเอดสกับการดูแลรักษา ขณะนี้ยังไมมียาที่สามารถรักษาโรคเอดสให
หายได เปนเพียงยับยั้ง ไมใหไวรัสเอดสเพิ่มจํานวนมากขึ้นในรางกาย ผูปวยจะมีอายุยืนยาวไปอีก
ระยะหนึ่งเทานั้น แตมีแนวทางในการชวยเหลือผูปวยคือ
4.5.1 การดูแลสุขภาพดวยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบัน ยาที่ใช
ในการรักษาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมี 2 ลักษณะคือ
4.5.1.1 ยาตานไวรัสเอดส ในปจจุบัน มี 3 ประเภทคือ
- Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) ไดแก AZT ddl ddC d4T
3TC ABC
- Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ไดแก NVP EFV
7

นิตยาวดี พรหมอยู, ความรูเรื่องโรคเอดส มหันตภัยแหงศตวรรษที่ 20, 7 - 8.
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- Protease Inhibitors (Pls) ไดแก IDV RTV Q4V NF
ยาเหลานี้มีฤิทธิ์เพียงยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสเอดสแตไมสามารถ กําจัดเชื้อเอดส
ใหหมดไปจากรางกายได และมีผลขางเคียงไดแก โลหิตจาง คลื่นไส อาเจียน ผื่นตามผิวหนัง ฯลฯ
ดังนั้นการใชยาดังกลาวตองอยูในการดูแลของแพทยอยางใกลชิด
4.5.1.2 ยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หากผูปวยเอดสมีภูมิ
ตานทานลดลงมาก (คาเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ต่ํากวา 200 เซลลในเลือด 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร)
จะมีโอกาสติดโรคฉวยโอกาสเพิ่มมากขึ้นจึงจําเปนตองไดรับยาปองกัน เชน
- INH ใชปองกันวัณโรค
- Cotrimoxazole Dapsone Aerozolized pentamidine ใชปองกันโรคปอดบวม
- Itraconazole Fluconazole Amphotericin B ใชปองกันโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
- Ketoconazole Itraconazole Fluconazole ใชปองกันเชื้อรา ในขณะนี้ยังไมมีวัคซีน
ชนิดใดที่สามารถปองกันหรือรักษาโรคเอดสไดยังอยูในระหวางการศึกษาวิจัย คาดวาตองใชเวลา
ไมต่ํากวา 5 ป จึงจะทราบผลวาสําเร็จหรือไม
4.5.2 การดูแลสุขภาพดวยทางเลือกอื่น เปนวิธีการสงเสริมสุขภาพดวย
ตนเอง อยางงายๆ โดยคํานึงถึงมิติอันหลากหลายของมนุษย ไมเนนทางดานรางกายเทานั้น อัน
กอใหเกิดผลในแงปองกันโรคและฟนฟูสภาพทําใหรางกายแข็งแรง เพิ่มภูมิตานทานและมีจิตใจ
สงบ มี 4 แนวทาง8 ไดแก
4.5.2.1 ดานโภชนาการ การดูแลรักษาผูปวยที่เปนโรคตางๆ โดย
ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของโภชนาการ นั บ ว า เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ยิ่ ง เนื่ อ งจากการดู แ ลในเรื่ อ ง
โภชนาการหรือ ”โภชบําบัด” หากมีการจัดการที่ดีจะชวยชะลอและยับยั้งการลุกลามของโรค
บางอยางได9
ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ 5 หมูและเหมาะสมกับอาการของโรค เพื่อให
ไดสารอาหารที่จําเปนครบถวนลักษณะอาการเจ็บปวยที่พบไดบอยคือ
- น้ําหนักลด ควรเพิ่มอาหารประเภทเนื้อสัตวและแปง งดอาหารประเภทไขมันเนือ่ งจาก
ยอยและดูดซึมไดยาก และควรดื่มน้ํามากๆ
8

สุรพล เกาะเรียนอุดมและคณะ, ความรูเกีย่ วกับเอดส [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
5 พฤษภาคม 2544. เขาถึงไดจาก http://clinicrak.com/std/std.html/
9
อุษา ชีวจําเริญ, “โภชนบําบัด รักษาผูปว ย กาวสําคัญของการแพทย,” กรุงเทพธุรกิจ :
จุดประกาย, 12 มกราคม 2541, 3.
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- เบื่ออาหาร ควรรับประทานอาหารทีละนอย แตบอยครั้งและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่น
แรง
- มีแผลในปาก ควรรับประทานอาหารที่เคี้ยวและกลืนไดงายใหพลังงานสูง หลีกเลี่ยง
อาหารที่กรอบ แข็งและรสจัด
- คลื่นใสอาเจียน ควรรับประทานอาหารทีละนอยแตบอยครั้ง งดของทอดของมัน
อาหารที่มีรสเค็มและเปรี้ยวจะชวยลดอาการนี้ได อาหารประเภทขิงจะชวยใหรับประทานอาหารได
ดีขึ้น
- ทองเสีย ควรเพิ่มอาหารประเภทแปงหรือสารโปแตสเซียมสูง เชน สม น้ํามะพราว
กลวย มะเขือเทศ ดื่มน้ํามาก ๆ หลีกเลี่ยงของทอด กาแฟ และอาหารที่มีเสนใย เชน ถั่วลิสง
ขาวกลอง
4.5.2.2 สมุนไพร คือ ตัวยาที่ไดจากพืชสัตว และแรธาตุที่ยังไมได
แปรสภาพ มีฤทธิ์กะตุนภูมิคุมกันและบรรเทาอาการโรคติดเชื้อฉวยโอกาสบางชนิดไดแก
- บรรเทาอาการทองเสีย เชน ฟาทะลายโจร ฝรั่ง ชา และมังคุด
- ลดไข เชน ฟาทะลายโจร มะระ
- กระตุนใหอยากอาหาร เชน บอระเพ็ด มะระ กระเทียม
- กระตุนภูมิคุมกัน เชน มะขามปอม กระเทียม ฟาทะลายโจร
- ขับเสมหะ และบรรเทาอาการไอ เชน มะขามปอม มะนาว มะแวงเครือ และมะแวงตน
- ขับลม เชน กระเพราะ ตะไคร ขิง
- บรรเทาอาการทางผิวหนัง เชน เสลดพังพอนตัวเมีย หรือพญายอ เหงือกปลาหมอ พลู
- ชวยระบายทอง เชน ขี้เหล็ก
- บรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน เชน ยอ10
4.5.2.3 การออกกําลังกาย ถือเปนยาอายุวัฒนะที่ชวยใหมีอายุยืน
ยาวอารมณแจมใส นอนหลับงาย รูปรางสมสวน สุขภาพแข็งแรง ควรออกกําลังกายทุกวันอยาง
สม่ําเสมอ และเหมาะสมกับสภาพรางกาย
4.5.2.4 การปฏิบัติสมาธิ เปนกระบวนการที่จิตตั้งมั่นจดจออยูกับ
สิ่งที่ตองการ และเพิ่มความสามารถในการควบคุม และเสริมสรางสุขภาพในดานรางกาย จิตใจ
สังคม และวิญญาณดีขึ้น อาจทําไดโดย
10

สถาบันการแพทยแผนไทย, “สมุนไพรเพื่อชีวิต ผักพื้นบานตานเอดส,” วัฏจักร, 9 - 10
มิถุนายน 2544, 19.

22
- การปฏิบัติโดยมีผูชวยเหลือ เชน พระสงฆชวยใหคําปรึกษา
- การปฏิบัติสมาธิดวยตนเอง เชน สมาธิโดยการกําหนดลมหายใจ สมาธิโดยการเดิน
จงกรมสมาธิโดยใชเทคนิคความเงียบ สมาธิ แบบทําใหสนุกเพลิดเพลินโดยการใชภาพจินตนาการ
ที่คิดถึงแลวรูสึกสงบ สบาย เพลิดเพลิน เปนตน
สถานดูแลและรักษาผูปวยระยะสุดทาย (HOSPICE)
1. ความสําคัญ นับตั้งแตป 1960 เปนตนมา ในวงการตางๆของสังคมตะวันตก เชน
นักมานุษยวิทยา นักสังคมสงเคราะห เภสัชกร นักทฤษฎี นักประวัติศาสตร นักกฏหมาย รวมถึง
สถาปนิกเอง ไดใหความสนใจตอปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ แนวความคิดทางดานวัฒนธรรมการตาย
และทําใหมีสวนรวมตอเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพตอผูปวยที่กําลังใกลตาย มีการเปลี่ยนแปลงตอ
คนไขเรื้อรัง เชน กลุมโรคหัวใจ กลุมโรคมะเร็ง เปนตน ที่กําลังใกลตาย
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลกําลังเปนปญหาวาเหมาะสมที่จะเปนสถานที่สําหรับที่
ผูปวยเรื้อรังใชเปนที่ตายหรือไม แตดวยการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปวย การเพิ่มขึ้นของคนไขเรื้อรัง
การเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของครอบครัว กระแสบริโภคนิยม ปจจัยเหลานี้มีผลตอผูปวย
และการเคลื่อนไหวทางดานวงการแพทย ถึงแมวาผูปวยสวนมากมีความรูสึกวาตองการจะตายใน
สภาพที่อยูทีบาน โดยไมตองการที่จะตายในสภาพแวดลอมที่เปนสถานพยาบาลที่มีผูปวยรายอืน่ ๆ
ไดรับการดูแลรักษาอยู แตผูปวยเหลานี้ก็ยังมักจะจบชีวิตลงที่โรงพยาบาล
เพื่อเปนการแสดงใหเห็นคุณคาของผูปวยที่สูงอายุหรือผูปวยที่เรื้อรัง จึงเห็นวานาจะมี
สถานที่หนึ่งที่ใดรองรับผูปวยที่กําลังจะสิ้นใจเหลานั้น จึงไดเกิดแนวความคิดในเรื่องการกอตั้ง
ฮอสปสขึ้น โดยพยายามไมใหการดําเนินงานอยูภายใตเงื่อนใขของโรงพยาบาล และไดรับการ
พัฒนาตอๆมาเพื่อใหเปนสถานที่เหมาะสมสําหรับการตาย11
2. ประวัติความเปนมาและความหมาย สถานดูแลและรักษาผูปวยระยะสุดทาย
จึง ไดเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอั งกฤษ ฮอสปสขึ้น ครั้ งแรกในโลก ในชวงปค.ศ. 1960 ที่ ST.
Christophers” Hospice ในกรุงลอนดอน มีดอกเตอร เชชิลลี่ ซอนเดอรส เปนผูริเริ่ม และ
หลังจากนั้นก็พบบางในสหรัฐอเมริกา เชชิลลี่ ซอนเดอรส ไดใหคําจํากัดความไววา “สถานที่
11

Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments (New york : Van
Nostand Reinhold Company, 1986), 16 - 17.
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หรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นสําหรับใหบริการผูที่กําลังจะตายจากโลกนี้ จะไดรับการดูแลรักษาอยาง
เปนธรรมชาติ โดยจัดเปนสถานที่ หรือมีการใหบริการที่บานของผูปวยโดยการเขาใจกระบวนการ
ของการตายอยางแทจริง ตามศักดิ์ศรีของมนุษยจะพึงมีอยางเทาเทียมกัน12”
นอกจากฮอสปสจะเปนการเรียกสถานพยาบาลแลวยังมีความหมายรวมถึงระบบการ
ดูแลผูปวยกอนเสียชีวิต โดยเนนที่การดูแลพยาบาลผูปวยมากกวาการรักษา เพราะผูปวย โรง
พยาบาลฮอสปสคือผูปวยที่เปนโรคที่ไมมีทางรักษาใหหายได13 จึงปลอยใหการดูแลรักษาและ
จัดการกับผูปวยเปนไปตามธรรมชาติ โดยจุดมุงหมายเพื่อใหผูปวยตายอยางเปนธรรมชาติหรือ
เปนการตายที่ดี
นอกจากการใหการดูแลแกผูปวยแลว ยังรวมถึงการใหคําปรึกษากับครอบครัว ซึ่งจะ
เนนไปที่การควบคุมจิตใจและอาการปวย เพื่อเตรียมความพรอมกอนตาย โดยปรกติจะใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง การจัดฮอสปสจะใหมีบรรยากาศเหมือนบาน และอยูในสภาพแวดลอมดวย
บุคคลอันเปนที่รัก
3. ฮอสปสในประเทศไทย สําหรับประเทศไทยมีแนวความคิดในเรื่องฮอสปสนี้เกิดขึ้น
แหงแรก เพื่อรองรับผูปวยโรคเอดส ในชื่อโครงการธรรมรักษนิเวศ ที่วัดพระบาทน้ําพุ จังหวัด
ลพบุรี เมื่อป พ.ศ. 2535 (รายละเอียดจะกลาไวในการศึกษาโครงการตัวอยาง บทที่ 4) และ
ในชวงเวลาใกลกันนั้นก็มีโครงการบานกลาราหรือสถถานนักบุญกลรา ซึ่งตั้งอยูในสถานที่
เรียกวาสวนสันติธรรม โดยจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536
สวนสันติธรรมเปนศูนยเขาเงียบ (กิจกรรมทําจิตใจใหสงบ) อยูหางจากกรุงเทพไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร บริเวณคลอง 11 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา กอตั้ง
โดยพระคารดินัล มีชัย กิจบุญชู มุขนายกแหงมิสซังกรุงเทพฯ เพื่อจุดประสงคใหเปนศูนยเขา
เงียบของภารดานอยฟรันซิสกัน ตั้งอยูบนเนื้อที่ 40 ไร มีการจัดสภาพสถานที่ใหมีสระน้ําและสวน
ที่มีความรมรื่น ภายในประกอบดวยอาคารของศูนย มีสวนที่พักเพื่อทํากิจกรรมเขาเงียบ การ
ประชุมและจัดกิจกรรมสัมนาของกลุมตางๆ สามารถรองรับผูเขารวมกิจกรรมไดครั้งละประมาณ
12

ประสาน ตางใจ, “กอนถึงวันแหงความสงบนิรนั ดร,” ใน มุมมองเรื่องความตายและ
ภาวะใกลตาย, 65.
13
ธนพรรณ สิทธิสทุ ร, “ฮฮสปส สถานพยาบาลผูปว ยหนักในสหรัฐฯ ปญหาที่ควร
ปรับปรุงแกไข,” ใน มุมมองเรื่องความตายและภาวะใกลตาย, ประสาน ตางใจ, บรรณาธิการ
(กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2539), 69.
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40 - 60 คน ในศูนยแหงนี้ไดจัดตั้งสถานพยาบาลสําหรับผูปวยโรคเอดสระยะสุดทายขึ้น โดยใชชื่อ
วา บา นกลาราหรื อสถานพยาบาลนัก บุญกลารา แรกกอตั้ง มีจํา นวน 16 เตีย ง รั บผูปว ยที่ ไมมี
ครอบครัวดูแล โดยมีคณะพยาบาลที่เปนสมาชิกของคณะธิดาเมตตาธรรมและผูชวย นอกจากนี้ยงั
มีหมอและพยาบาลจากหนวยงานหมอไรพรมแดนมาตรวจผูปวยและอธิบายถึงวิธีการรักษาที่
ถูกตอง ทําการประสานงานกับโรงพยาบาลบําราศนราดูร มีการตรวจเยี่ยมคนไขที่บาน กอนการ
ประเมินวาคนไขอยูในระยะสุดทายและมีฐานะยากจน จึงจะสงตัวมาที่บานกลารา

ภาพที่ 2 บราเดอรเปาโล กําลังดูแลผูปวย
ที่มา : สากล เจรจา, “สวนสันติธรรม ทีพ่ ึ่งสุดทายผูป วยเอดส,” กรุงเทพุรกิจ :
จุดประกาย,11 กุมภาพันธ 2546, 1.
บานกลารามีกองทุนยาสําหรับผูปวยและไดรับบริจากจากCoper for Chist Sponsor
Project ซึ่งมีการใหยาชวยเหลือผูปวยไดประมาณ 3 เดือน เมื่อมีอาการดีขึ้นมีความแข็งแรง
สามารถเดินหรือทํางานไดก็จะสงกลับไปอญยูที่บานกับญาติพี่นอง แตหากมีปญหาไมสามารถ
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กลับบานหรือไมมีบานก็จะถูกสงตัวไปยังศูนยผูปวยระยะที่ 1หรือ 2 เชนที่ Alden’s House เปน
สถานที่พักพิงของคนไทย หากผูปวยเสียชีวิตศพก็จะถูกนําไปเผาที่วัดใกลเคียง คือวัดลําไทรและ
วัดมงคลรัตน14
แตฮอสปสที่มีความทันสมัยและเปนระบบมากที่สุดคือ ศูนยวชิราลงกรณ ธัญบุรี ซึ่ง
เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและดูแลผูปวยโรคมะเร็งในระยะสุดทาย ในรายละเอียดของศูนย
แหงนี้จะไดกลาวในสวนของการศึกษาโครงการตัวอยาง (ในบทที่ 4) ภายหลังจากการแพรระบาด
ของโรคเอดสในประเทศไทย ทําใหมีกลุมองคกรเอกชนตางๆ ตลอดจนแมกระทั่งสถาบันศาสนา
คือวัดหลายแหง ไดริเริ่มนําระบบของฮอสปสเขามาจัดการดูแลผูปวยเอดสมากขึ้น โดยแตละแหง
ก็จะมีรูปแบบและการจัดการในรายละเอียดแตกตางกันไป
ดังมีตัวอยางหนวยงานและองคกรเหลานี้ ที่ใหการบริการทางดานที่พักอาศัยและใหการ
รักษาดูแลที่ดําเนินการอยู เชน
- มูลนิธิเกื้อดรุณ จ.เชียงใหม
- สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ
- บานพักใจ จ.อุดรธานี ใหบริการอุอาศัยในระยะ 3 เดือน 5 เดือน หรือ 1ป โดยหัก
เก็บเงินจากเปอรเซนของเงินเดือน
- ศูนยบรรเทาใจ จ.นนทบุรี บานพักชั่วคราว ระยะเวลาขึ้นอยูกับประเด็นปญหา
- สวนสันติธรรม จ. ปทุมธานี บานพักระยะสุดทาย ประสานงานกับโรงพยาบาลบําราศ
นราดูร โรงพยาบาลจุฬา
- วัดพระพุทธบาท จ. ลพบุรี บานพักผูปวยและสถานพยาบาล มีกิจกรรมตางๆ เชน
การสวดมนต การเดินจงกรม โยคะ ออกกําลังกาย เปนตน15
มิติวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาตอความตาย
เนื่องจากแนวความคิดเริ่มตนของการกําเนิดขึ้นของฮอสปส เกี่ยวของกับการตายของ
ผูปวยที่ใกลตาย เพื่อใหผูปวยไดตายจากไปอยางสงบสุข ในการเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับ
14

สากล เจรจา, “สวนสันติธรรม ทีพ่ ึ่งสุดทายผูปวยเอดส,” กรุงเทพุรกิจ : จุดประกาย,
11 กุมภาพันธ 2546, 1.
15
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส, องคกรใหบริการทางดานเอดส
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2545. เขาถึงไดจาก http://thcathai.com/
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สภาพแวดลอมที่จะตาย โดยปรกติแนวความเชื่อในเรื่องการตายจะเกี่ยวของกับประเพณีและวิถี
การดํ า เนิน ชี วิ ตของคนในแตและแหง ซึ่ ง มักจะปรากฏเปน คติ และสัญลัก ษณ ในเบื้ อ งตน จึง
ทําการศึกษาถึงคติและวัฒนธรรมการตายบางประการ เพื่อเปนการทําความเขาใจในแนวความคิด
ของคติและเปนพื้นฐานในการที่จะศึกษาและทําการออกแบบทางสถาปตยกรรมของฮอสปสตอไป
1. ระบบสัญลักษณความตายที่ปรากฏในประเพณีวัฒนธรรม เนื่องจากความ
ตายได เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรม จะประกอบไปด ว ย ความเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรม และ
สัญลักษณ บางเปนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมักจะปรากฏในรูปของสัญลักษณตางๆ บางก็เปน
ความหมายสากลที่เกี่ยวของกับการดํารงอยูและการตาย เชน ประตู สะพาน ที่เปนสวนหนึ่งใน
พิธีกรรมเกี่ยวกับศพของบางความเชื่อ สัญลักษณของน้ํา มีความหมายเปนนัยแหงการตายและ
การเกิดใหม แสงสวางและความมืด สะทอนใหเปนการขมขูและความกลัว ไฟ เปนสัญลักษณ
แสดงถึงความตื่นเตนและความหายนะ ฤดูกาลเกี่ยวของทั้งการเกิดใหมและการตาย16 เปนตน
2. ความหมายของการตาย ในอดีต ถือกันวาชีวิตสิ้นสุดลงเมื่อหัวใจหยุดเตนหรือไม
มีลมหายใจ ในปจจุบันทางการแพทยถือวา การตายอยางสมบูรณเกิดขึ้นตอเมื่อ สมองหยุดทํางาน
แลวเทานั้น และสมองจะตายเมื่อหัวใจหยุดเตนอยางแนนอนแลว และเซลลสมองจากออกซิเจนไป
แลวไมต่ํากวา 5 นาที การใชมือจับดูความอุนของรางและทดสอบการเคลื่อนไหวไมสามารถบอกได
เด็ดขาดวาเปนการตาย เพราะขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นๆภายนอก เชนอากาศและอุณหภูมิ ยกเวน
การตายไดเกิดขึ้นมานานพอควร17
3.อาการกอนตายในความเชื่อในลัทธิธิเบต อาการที่คนสมัยโบราณไดบันทึกไว
เชนในหนังสือคูมือการตายของธิเบต ที่อธิบายไววา มีอยูสามกลุมอาการ คือ
3.1 ความรูสึกเหมือนกับวารางกายกําลังถูกกดดันดวยน้ําหนัก เหมือนกับดิน
กําลังจมไปใตน้ํา รูสึกอึดอัดที่สุด หายใจไมสะดวก ทุรนทุราย หายใจเสียงดัง ดวงตาจะเบิกกวาง
3.2 ความรูสึกเหมือนกับวารางกายเปยกแฉะ และเย็นสะทาน แตขางนอกกลับ
รอนอบอาว เหมือนกับกําลังจมในกองไฟ สังเกตจากภายนอกมีน้ําเหนียวออกมาทางจมูกหรือปาก
16

Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,19.
17
กัมมันต พันธุมจินดา,”สมองและความตาย,” ใน มุมมองเรื่องความตายและภาวะ
ใกลตาย, ประสาน ตางใจ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2539), 22.
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3.3 ความรูสึกเหมือนกับวารางกายกําลังจะแตกออกเปนเสี่ยงๆ เหมือนกับไฟ
กําลังจมหายละลายไปในอากาศ บางทีมีการรองคราง หรือตะโกนออกมาดังๆดวยความปวดราว18
4. ประเพณี โ บราณเกี่ ย วกั บ ความเชื่อ หลั ง ความตาย ในพิ ธีก รรมทางศาสนาที่
เกี่ ย วกั บความตายในสมัย เริ่ ม มี ก ารบั น ทึก ไม ว า ในรู ป ของตํ า นานหรื อนิ ย ายปรัม ปรา เช น บน
แผนกระดาษปาปรัส ที่อียิปต ในแผนดินเหนียว ที่เมโสโปเตเมีย มาจนถึงการบันทึกทีอาจถือวาเปน
กึ่งประวัติศาสตร เชน ที่สลักไวตามฝาโลงศพและปรามิด
นักโบราณคดีวิทยาศาสตร มีความเห็นวา มนุษยดึกดําบรรพ โคร - มาญ็อง ตั้งแตสอง
สามหมื่นปที่ผานมา เชื่อวาผูที่ตายไปแลวจะเกิดใหมในโลกหนาที่หนึ่งที่ใด หรือกลับฟนขึ้นมาใหม
จึงมักบรรจุงาชาง หรือกระดูกสัตว อาวุธที่ทําดวยหินไวในหลุมฝงศพ ตอมาในยุคกอนประวัติศาสตร
ไมวาจะจากสวนไหนของโลก เชน อียิปต ไซบีเรีย จีน อเมริกา แมกระทั่งในบานเรา ลวนพบเครื่องใช
รวมอยูในหลุมฝงศพดวย ที่เมืองซัคคารา ในอียิปต ตนพบสุสานขนาดใหญสี่สิบหาหองแตละหอง
เก็บสิ่งของมากมาย บงบอกถึงความมั่งคั่งของเจาของ19
5. การตายอยางมีสติ (มรณานุสติ) ในสมั ย ก อ นคนไทยมี ทั ศ นคติ ต อ การตายที่
สะทอนแนวความคิดในทางพุทธศาสนา ในเรื่องของการเวียนวายตายเกิด หรือวัฏสังสาร ถือวา
การตายไมใชสิ่งที่สิ้นสุด แตพุทธศาสนาไมใชคําวาการเกิดใหม แตจะจะมีการสืบเนื่องของจิตที่เกิดและ
ดับตลอดเวลา

อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ มองถึงสภาพแวดลอมที่ตางยุคของสังคมทําใหแนวความคิด
ตอการตายเปลี่ยนไป ซึ่งคนโบราณจะมีชีวิตที่อุในสภาพแวดลอมของความตายตลอดเวลา ทํา
ใหมีทัศนคติคูกับความตาย แตในปจจุบันที่แยกชีวิตออกจากความตาย ในโบราณสอนใหมีสติโดย
ไมหลงตาย โดยใหมองเห็นการเกิด แก เจ็บ ตาย และมองเห็นคุณคาของการมีชีวิต และนําความ
จริงมาใชใหเกิดประโยชน ตายก็ใหตายอยางสงบ รูจักวิธีตอนรับความตายอยางมีสติ20

18

เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช, คัมภีรมรณศาสตรแหงธิเบต, แปลโดย อนุสรณ ดิปยานนท
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536), 7 - 9.
19
เอ.เจ.สเปนเซอร, มัมมี่ ชีวิตหลังความตาย, แปลโดย กึกกอง อัศวเวศน (กรุงเทพฯ :
เทพเนรมิต,ม.ป.ป.), 57.
20
วิมล กิจวานิชขจร, “มรณานุสติ มีชวี ิตอยางรูคา,” มติชน, 31 พฤษภาคม 2544,12.
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6. ประเพณีการการจัดงานศพของคนไทยของไทย ประเพณีการจัดการงานศพ
การของคนไทย ซึ่งมีรูปแบบที่มีขั้นตอนที่เปนแบบแผน แตในปจจุบัน การประฏิบัติจะแตกตางกัน
ไปบางในรายละเอียดและความเหมาะสมอาจจะมีการตัดทอนหรือผสมผสานแนวความเชื่ออื่นเขา
มาบาง เชน ความเชื่อของจีน แตโดยสรุปจะมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
6.1 อาบน้ําศพ ตมน้ํารอนในหมอดินเอาใบไมลงไปตมดวย ตองอาบน้ําดวยน้ํา
รอนกอนแลวจึงอาบดวยน้ําเย็น ฟอกดวยสมมะกรูด แลวเอาผิวมะกรูดตํากับขมิ้นทาใหทั่วรางกาย
ถาเปนศพผูที่เคารพนับถือใหเอาผาขาวมาซับที่เทาฝามือและหนาเพื่อเก็บไวสักการะบูชา
6.2 การแตงกายศพ มักนิยมใชผาขาวสําหรับนุงหม 2 ชิ้น กรณีผูตายมียศ หรือ
รับราชการ ก็ตองแตงตัวใหเต็มยศของผูตาย
6.3 พิธีรดน้ําศพ จัดการยกศพขึ้นบนเตียงนอนที่จัดเตรียมไว คลุมดวยผาแพร
และผาสวยๆอีกชิ้นหนึ่งตั้งโตะ วางขวดน้ําอบใหใกลเตียงศพ แลวแบมือศพขางขวาออกพนนอก
เตียง ใชหมอนและขันรองรับน้ํา รองรับมือไว
6.4 เงินใสปากศพ นําเงินเหรียญบาท หรือ สลึง 2 สลึง (ไมระบุวาเทาไหร) ใช
ผาขาวหอเงิน แลวเอาเชือกผูกแลวใหหอยออกมานอกปากเพื่อเวลาจะเผาจะไดเก็บมาได เพื่อเก็บ
ไวเปนที่บูชา เหตุที่เอาเงินใสปากศพเพื่อเปนการพิจารณาวาทรัพยสินมีเทาไหรก็เอาไปดวยไมได
จะมีใหปรากฏก็เฉพาะคุณงามความดีเทานั้น
6.5 การปดหนาศพ คือการเอาขี้ผึ้งหนาครึ่งนิ้ว กวางยาวขนาดครึ่งหนาศพ แผ
ปดหนา บางทีก็ปดเฉพาะตา และปาก ถาผูมีทรัพย จะใชทองคํา ปดที่หนาศพ
6.6 กรวยดอกไมธูปเทียน ใชดอกไม 1 ดอก เทียน 1 เลมบางแหงก็มีหมากพลู
ดวย ใหศพพนมมือไวแลวนํากรวยจัดใสมือศพขณะที่ตายใหมๆ ตามประเพณีเชื่อวาเพื่อใหผูตาย
ไปไหวพระจุฬามณีเจดียบนสวรรคชั้นดาวดึงส
6.7 การมัดศพ หลังจากแตงตัวศพเรียบรอย ถึงขั้นตอนการมัดศพ หรือ เรียกวา
ตราสัง เครื่องตราสังใชดายดิบมาจัดเปนเสนขนาด 3 หุน เพื่อใหดึงไมขาด ทําเปนหวงคลองคอกอน
แลวเดินคาถา "ปุตฺโต คีวํ" แลวโยงเชือกมากลางตัว ทําหวงกระตุกเบ็ด ผูกหัวแมมือ รัดผูกขอมือทั้ง
2 ขาง ใหพนมไวที่หนาอกเดินคาถาวา "ธนํ หตฺเถ" (หมายถึงหวงทรัพย ผูกขอมือ แปลวาทรัพยกุศล
และอกุศลเปนเงาตามตัวของผูนั้น) จากนั้นจะเปนคาถารัดประคดเอว เปนหวงที่ 2 แลวโยงเชือกมา
ที่เทาทําหวงผูกหัวแมเทาทั้ง 2 ขาง แลวรวบรัดหัวแมเทาทั้ง 2 ขางติดกัน แลวเดินคาถาวา "ภริยา
ปาเท" (หมายถึง หวงภรรยาผูกติด) เสร็จแลวใชผาขาวหอศพใหมิดตัว ชายผาขมวดอยูทางศีรษะ
แลวเอาดายดิบขนาดนิ้วมือมัดเปนเปลาะๆ 5 เปลาะ หรือ 8 เปลาะ ทั่วตัว
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6.8 การบรรจุศพลงโลง ตองทําพิธีเบิกโลงเสียกอนโดยสัปเหรอ เปนคนจัดการ
โดยเอาไมไผ มาจักเปนซี่เล็กๆ ทําเปนบันได 4ขั้นความกวางเทากับความกวางของโลงศพ สําหรับ
วางไวบนปากโลงเอาเฝอกผืนหนึ่งทําดวยไมไผ 8 ซี่ ตัดติดกันเหมือน แลงวางกนโลงเอาผิวไมขึ้น
วางระยะหางพอสมควร สําหรับรองรับเสื่อ นําไมไผมาผาเพื่อที่ใชสําหรับคีบสายสิญจนไมนี้เรียกวา
ไมปากกาจับโลงเอาเทียน 8 เลม ติดคาบที่ปากโลงระหวางไมปากกาที่วาง 8 ชองมีกระทงใบตอง
ขนาดเล็กใสอาหารวางไวบนปากโลง 8 ชอง ใกลๆ กับเทียนเปนเครื่องสังเวยเทพทั้ง 8 ทิศ สวนฝา
โลงนั้นใหทิ้งไวขางโลง เตรียมขันไวสําหรับทําน้ํามนต แลวทําน้ํามนต แลววาคาถาวา "สิโรเม พุทฺธ
เทวฺจ นลาเฏพฺรหฺมเทวตา หทยํ นรายกฺเจว เทวหตฺเถ ปรเม สุราฯ ปาเท วิสฺสณุกฺเจว สพฺพกมฺ
มา ปสิทฺธิ เม สิทฺธิกิจฺจิสิทฺธิกมฺมํ สิทฺธิเตโช ชโย นิจจํ แลวนําน้ํามนตพรมที่โลงศพ 3 หน ใชมีดหมอ
สับปากโลง 3 ที สับกลางโลงสลับซายขวารอยสับนี้ เปนเครื่องบอกวา ศีรษะอยูทางนี้ แลวผลัก
เครื่องเซนทั้งหมด พรอมดวยไมปากกาที่ทําไวลงไปในโลงทั้งหมด เปนอันเสร็จพิธีเบิกโลง นําศพ
บรรจุลงโลง
6.9 การตั้งศพเมื่อบรรจุศพเรียบรอยแลว จะตั้งศพไวที่บานหรือที่วัดก็ไดโดย
ใหหัวโลงหันไปทางทิศตะวันตกเสมอ
6.10 การสวดศพระหว า งการตั้ ง ศพ ก็ จ ะนิ ม นต พ ระสวดอภิ ธ รรม 4 รู ป
เจาภาพจุดธูปเทียน เครื่องสักการะ แสวอาราธนาศิลแลวเคาะขางโลงบอกใหศพรับศีล พระสงฆจะ
สวดพระอภิธรรมทั้งหมด4 บท (ทั้ง 4 บทนี้อาจจะสวดตั้งแตค่ําถึงเชาก็ได) การนิมนตพระสวดศพ
อาจจะทํา 3 วันหรือ 7 วันก็ได
6.11 การเซนไหวศพ ในระหวาง 3 วันหรือ 7 วันที่ทําพิธีศพจะตองจัดหาอาหาร
น้ําใสสํารับ ตั้งไวขางโลงวันละ 2 เวลา คือเชาและเย็นเปนการเซนไหวศพ เวลาเซนไหวใหทําการ
เคาะโลง 3 ครั้ง แลวบอกใหผูตายรับประทานอาหาร
6.12 การเผาศพหรือปลงศพ หลังจากที่ทําพิธีศพ เรียบรอยแลว ก็จะนําศพขึ้นสู
เมรุเพื่อเผาศพ โดยแบกโลงใหเอาหัวโลงไปกอนโดยจัดใหมีพระสงฆถือสายสิญจนนําหนาโลงศพ
และนําศพวนดานซายของเมรุ 3 รอบ แลวนําขึ้นตั้งบนเมรุ โดยหันศีรษะศพไปทางทิศตะวันตก
ตอจากนั้นใหตอยมะพราวใหแตกแลวลางหนาศพ
6.13 การบวชหนาศพ มักจะเปนลูกหลานของผูตายบวชเปนเณรหรือภิกษุในวัน
เผา หรือจะบวชมาตั้งแตเริ่มจัดพิธีศพก็ได เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย
6.14 การสวดพระอภิธรรมหนาไฟ เวลาเผาศพตองนิมนตพระมาสวดพระ
อภิธรรม 4 รูป เพื่อเปนอนุสรณเตือนสติแกผูที่ยังอยูวา เกิดแลวตองตาย ขอหามวันเผาศพ การเผา
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ศพถาเปนขางขึ้นหามเผาวันคู ขางแรมหามเผาวันคี่บางทีอาจจะมีคติถือวาหามเผาวันศุกร เพราะ
ถือวาจะนําความทุกขมาใหแกญาติ ใครตายวันเสารหามเผาวันอังคาร หามเผาวันพระ เพราะไม
ควรมีศพที่ตองเผาในวันพระ หามเผาวันพฤหัสบดีเพราะถือเปนวันครู
6.15 การเก็บอัฐิหลังการเผาศพ ปกติหลังจากเผาศพเรียบรอยแลว จะเก็บอัฐิ
ในวันรุงขึ้นการเก็บอัฐิในกองฟอน ใหเรียงอัฐิเปนรูปคนโดยเก็บกระดูกเทาที่จะทําได แลวใหหันหัว
ของกระดูกไปทางทิศตะวันตกเปนการสมมติวาตายแลวนิมนตพระมาบังสุกุลตาย เสร็จแลวให
เกลี่ยกระดูกแลวทําเปนรูปคนใหม ใหหันหัวไปทางทิศตะวันออก สมมติวาเกิดแลวเอาเงินวางไวบน
อัฐิดวย ใชดอกไมเงิน ทอง ของหอมโปรยไวบนอัฐิ แลวนิมนตพระมาบังสุกุลอีกครั้งหนึ่ง แลวเก็บ
อัฐิและเถาถานไวในที่อันควร สวนอัฐิที่เปนโครงรางที่ ทําเปนรูปคนใหเก็บใสโกศไวแลวเก็บรวบรวม
เพื่อบรรจุในเจดียตอไปภายหลัง
6.16 การเก็บอัฐิเพื่อบูชา เมื่อเชิญกระดูกกลับบานใหเตรียมตั้งโตะบูชา บางที
อาจจะโปรยสตางคทิ้งเปนทางเรื่อยไป จนถึงโตะบูชาแลวเริ่มทําบุญนิมนตพระสงฆมาเทศนา
บังสุกุล 5 รูปหรือ 7 รูป แตการทําบุญนี้ถือวาเปนงานมงคลที่บูชาพระใหตั้งบาตน้ํามนต21
การออกแบบฮอสปสในทางสถาปตยกรรมกับแนวความคิดเรื่องการตายอยางสงบ
1. ผูปวยในระยะสุดทาย ผูปวยที่อยูในภาวะใกลตาย ตองเผชิญกับความเจ็บปวย
และความตาย มักจะมีอาการดังตอไปนี้
ในชวงเวลา 1 - 3 เดือนกอนเสียชีวิตนั้น ผูปวยจะมีความตองการอาหารและน้ํานอยลง
การควบคุมการขับถายอุจจาระและปสสาวะเปลี่ยนแปลงไป ถดถอยจากโลกรอบขางมากขึ้น
ระยะ 1 - 2 สั ป ดาห ก อ นเสี ย ชี วิ ต มี อ าการกระวนกระวายและขาดสติ มี ก ารนอน
มากกวาชวงที่ตื่น การลืมตาจะลําบากมากขึ้น มีการหายใจชาขึ้นหรือเร็วขึ้น
สวนระยะ 1 - 2 วัน กอนเสียชีวิต ระยะนี้ผูปวยจะมีอาการดีขึ้นอยางผิดหูผิดตา กระป
กระเปรา เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้น อาจสามารถลุกขึ้นมาพูดคุยได และตอมาจะมีอาการกระสับกระสาย
เริ่มหายใจชาลงและรางกายจะมโตตอบใดๆ มักจะมีการสั่งเสียจากผูปวย22
21

กรมศิลปากร, ประเพณีทาํ ศพ (ม.ป.ท., 2510. พิมพในงานศพ นางเลี่ยม กล่าํ คํา
เมษายน 2510),1 - 27.
22
ประสาน ตางใจ, “กอนถึงวันแหงความสงบนิรนั ดร,” ใน มุมมองเรื่องความตายและ
ภาวะใกลตาย,61.
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วาระสุดทายที่มาถึง จึงมักจะมีการใหกําลังใจโดยการใหผูปวยึกถึงแตสิ่งดีงามตาม
คทางศาสนาเชน ใหทองบทสวดมนต สั้นๆ พุทโธ อระหังสัมมา โดยเฉพาะในตความเชื่อทาง
ศาสนาพุทธ เพื่อเปนการแสดงความรักและรับรูในสัจธรรมของการมีชีวิตและเรื่องความตาย มี
ความเชื่อวาใหตายและจากไปอยางสงบสุขดังที่ โซเกียล รินโปเช ไดกลาวถึงความสําคัญในการ
อยูกับผูตาย คือผูที่ใกลตายจะมีสภาพที่เปราะบางที่สุดของชีวิต จะมีความไวตอการรับรูความรูสึก
ผูอื่น ฉะนั้นเราตองเปดกวาง มอบความอบอุน ความเมตากรุณา ตองรูจักสงบนิ่งและรับฟง
เพื่อใหผูตายไดรับการยอมรับการตาย ชวงสุดทายจึงเปนเวลาสําคัญ ที่ตองการใหผูปวยไดมีโอกาส
เตรียมตัวตายอยางมีเกียรติ มีสติ และตายอยางสงบ พรอมกับญาติมิตร เพื่อเปนการแสดงความ
รักและรับรูในสัจธรรมของการมีชีวิตและเรื่องความตาย23
2. การออกแบบฮอสปส สถานที่สําหรับการเปนฮอสปสมีความแตกตางกันโดย
จุดมุงหมายและการออกแบบ ทั้งในเรื่องของรายละเอียดองคประกอบ ขนาด ตําแหนงที่ตั้ง
โครงสรางทางวิศวกรรม เปนตน ขนาดของออสปสจะสามารถรองรับผูปวยที่มีจํานวน 5 - 6 คน
จนถึงขนาดใหญที่มีผูปวยถึง 200 เตียง มีทั้งที่เปนแบบการรักษาผูปวยนอกและการดูแลผูปวนที่
บาน แตผูปวยในโดยรวมแลวมีองคประกอบทางสถาปตยกรรมดังนี้ สวนพักของผูปวยและ
ครอบครัว สวนของเจาหนาที่และผูใหการรักษาพยาบาล ตลอดเจาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในแขนง
ตางๆ เชนพยาบาล เวชกรรม กายภาพบําบัด พนักงานอาหาร เปนตน บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ผูปว ยนอกจากแพทยืและพยาบาลแลว ยังประกอบไปดวย อาสาสมัคร นักสังคม พระหรือนักบวช
ในนิกายศาสนา นักกายภาพบําบัด ดนตรีบําบัด เปนตน และบางแหงรวมถึงผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน เชน นักเคมี นักวิจัย นักรังสี
แนวความคิดพื้นฐานเบื้องตนในการออกแบบฮอสปสทางสถาปตยกรรม24 ที่มักจะ
คํานึงถึง เชน
- การเตรียมหองสําหรับผูปวยและครอบครัว การมีหองรวมสําหรับผูปวยที่ไรญาติและ
เพื่อน หรือปดกั้นตัวเองจากสังคม
- ควรใหผูปวยมีความสัมพันธกันเองและตอบุคคลอื่น จึงตองพิจรณาถึงการออกแบบ

23

โซเกียล รินโปเช, ประตูสูสภาวะใหม คําสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและชวยเหลือผู
ใกลตาย, แปลโดย พระไพศาลวิสาโล (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธโิ กมลคีมทอง, 2541), 21.
24
Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments, 22 - 23.
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องคประกอบตางๆ เชน พื้นที่สวนพักอาศัย หองอาหาร หองประชุม สถานพยาบาล เพื่อสงเสริม
ใหผูปวยมีกิจกรรมและบางครั้งตองคํานึงถึงความสะดสกของผูปวย
- กิจกรรมบางอยางเชน การออกมารับแสงแดดที่เฉลียงหรือระเบียง สวนนั่งเลนหรือ
แมแตสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร เพื่อใหผูปวยสามารถรับมุมมองหรือทิวทัศนที่หลากหลายได
- สถาปตยกรรมที่สะทอนออกมาเนนถึงความสัมพันธระหวางผูปวย ครอบครัว และ
เพื่อน โดยการใช สัญลักษณที่สะทอนการดํารงชีวิตและความตาย ความหวงใยดูแลในวาระ
สุดทาย โดยตัวอยางเชนการใชสี ในการแสดความอบอุน ความสวาง เปนตน
3. แนวความดิดในการออกฮอสปสโดยใชสัญลักษณในวัฒนธรรมตางๆ
เนื่องจากโรงพยาบาลเป นที่สําหรับการรัก ษาคนไขใหหายจากอาการปวยหรือใหมี
อาการดีขึ้น โรงพยาบาลไมสามารถเปนสถานที่สําหรับการตายไดอยางเหมาะสม และมักจะเนน
ที่ผลของความทางดานวิทยาศาสตรเวชศาสตรเทานั้น โดยทั่วไป มักขาดความเปนสวนตัวในการ
เยี่ยมเยียนผูปวย ฮอสปสจึงคํานึงถึงผูปวยและครอบครัวของผูปวย ที่จะรวมกันตอสูใหถึงวาระ
สุดทายของชีวิตและความตาย ในบรรยากาศที่เสมือนกับบานของผูปวยใหมากที่สุด25
โดยการออกแบบ สถาปนิ ก สามารถกํ า หนดรู ป แบบให ค ล า ยกั บ บ า น ทั้ ง ในเรื่ อ ง
ประโยชนใชสอยและลักษณะภายนอกของอาคาร เชนการจัดแบงใหมีองคประกอบของหองหลาย
หอง เพื่อสามารถแบงแยกสําหรับการดูแลรักษาพยาบาล
สามารถนํ า เอารูป แบบของสั ญลัก ษณ ท างศาสนาที่มี ค วามหมายเกี่ ย วข องกับชีวิ ต
ความเชื่อ และความตายมาใช แตตองมีความระมัดระวังในเรื่องการตีความ เพราะในแตละความ
เชื่อและสัญลักษณของแตละวัฒนธรรมอาจจะไมเหมือนกัน เชนสีขาว โดยทั่วไปหมายถึงความ
บริสุทธิ์ ความรื่นเริง ความมีชีวิตชีวา แตในวัฒนธรรมจีน กลับเปนสัญลักษณืของความทุกข ใน
พื้นฐานจึงอาจจะใชความหมายที่ยืดหยุนและและใหเหมาะสมกับกลุมวัฒนธรรมที่หลากหลายได
ฮอสปส เปนสวนหนึ่งที่สามารถสะทอนแนวความคิดในเรื่องปรัชญาการดํารงชีวิตและ
ความตาย ในยุควิทยาศาสตรสมัยใหม Philippe Aries ไดบันทึกไววา “ความเห็นของแตละ
วัฒนธรรมที่มีตออัตลักษณ ธรรมชาติ และสิ่งชั่วราย ชีวิตหลังความตาย จะเปนสัญลักษณและ
พิธีกรรมที่จอธิบายชีวิตและความตาย ฮอสปสเปนความพยายามที่สะทอนวัฒนธรรมโดยรวมของ
การอุทิศตนเพื่อการดูแลเพื่อนมยุษยที่ไดรับความทุกขทรมานและความตาย26”
25

Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments, 23.
26
เรื่องเดียวกัน, 14.
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พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพ
ดังไดกลาวไวในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของผูปวยโรคเอดส และฮอสปสซึ่งไดมี
กระบวนการจัดการในการดูแลผูปวยโดยใชหลักการของวัฒนธรรมทางดานศาสนาเขามาเกี่ยวของ
ในสวนของพระพุทธศาสนาก็ไดถูกนํามาปฏิบัติเชนเดียวกัน ซึ่งตอไปนี้จะเปนการทําความเขาใจ
ตอรายละเอียดในมิติของวัฒนธรรมพุทธศาสนาตอการพยาบาล การรักรักษาโรค
1.ความหมายของพุทธธรรม
พุทธธรรมคือ กฎธรรมชาติและคุณคาสําหรับชีวิต พุทธธรรมก็คือพุทธธรรม และยังคง
เปนพุทธธรรมอยูนั่นเอง มีขอจํากัดเพียงอยางเดียววา หลักการหรือคําสอนใดก็ตามที่เปนเพียง
การคิดหาเหตุผลในเรื่องความจริง เพื่อสนองความตองการทางปญญา โดยมิไดมุงหมายและมิได
แสดงแนวทางสําหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง อันนั้นใหถือวาไมใชพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
อยางที่ถือวา เปนคําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา ซึ่งในที่นี้เรียกวาพุทธธรรม27
หลวงพอพุทธทาสภิกขุ ไดใหอรรถาธิบายไววา พุทธธรรม หรือสิ่งที่พระพุทธองคคนพบ
เปนสิ่งที่สาธารณะแกทุกคน และมีอยูโดยทั่วไป พรอมที่จะสัมผัสกับทุกคนอยูทุกเมื่อ สวนเรื่อง
พุทธธรรมที่จะตองมองเฉพาะแตดานในโดยแทจริงนั้น นอกเหนือจากวิสัยแหง Physics หรือเรียก
กันวา Meta Physics เปนสิ่งที่ไมอาจสัมผัสดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามธรรมดา จะสัมผัสได
ดวยญาณอยางเดียว (ญาณไดแกความรู ชนิดเมื่อรูแลวยอมทําใหไมตองการรูอะไรอีกตอไป)
ความยึดติดนี้ เปนเครื่องกักกัน หุมหอมิใหใจของเราพบกันเขาไดกับสิ่งที่เรียกวา
“พุทธธรรม” หรือครอบงําเราไว มิใหแสงแหงพุทธธรรมสองสาดลงมายังใจของเราได เมื่อใดเรา
เพิกถอนสิ่งที่ปดบัง อันนี้เสียได พุทธธรรมซึ่งมีอยูเองในที่ทั้งปสวงก็จะสัมผัสใจเราทันที อุปมา
งายๆในดานวัตถุ เชน ถามีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถูกซอนอยูภายในวัตถุที่ปกปดอยางหนึ่ง เชนมีแมลงอยู
ภายใตกะลาครอบอันมิดชิด มันก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับอากาศหรือแสงสวางขางนอก ซงมีพรอม
อยูทุกเมื่อนั้นเลย เมื่อใดไดทําลายวัตถุที่ครอบนั้นเสีย เมื่อนั้น อากาศหรือแสงสวางยอมสัมผัสกับ
ตัวแมลงนั้นเอง โดยไมตองมีการรองขอหรือพยายาม โดยทํานองเดียวกันนี้ พุทธธรรมหรือ “สิ่ง”
สิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธองคทรงคนพบ ก็เปนสิ่งที่มีพรอมอยูในที่ทั่วไป พรอมที่จะเขาสัมผัสกับจิต ซึ่ง
ปราศจากโลกิยธรรมอันหุมหอ เชนเดียวกับที่วา เมื่อลอกเปลือกออกเสียแลวอากาศขางนอกยอม
27

พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตฺโต], พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 9 ฉบับปรับปรุงและขยายความ
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), 1.

34
สัมผัสกับสิ่งที่เปนภายในไดนั่นเอง การเขาถึงพุทธธรรม จึงมีใจความสําคัญอยูที่วาทําลายเปลือก
หุม หรือบวงรึงรัดนั้นๆ เสียใหแหลกลาญ การเขาถึงพุทธธรรรมตองเพิกถอน ทําลายความลาง
ความคิดนึก ความยึดถือหรือความรูสึกอันปวนอยูในใจ ทั้งหลายออกไปเสียใหหมดกอน28
ความหมายของพุทธธรรมมีตางกันตามแตทัศนะของแตละทาน แตสรุปไดความหมาย
ที่ใกลเคียงกันในเรื่องของจุดประสงคก็เพื่อการดับทุกขหรือพนทุกข
2.พุทธธรรมกับการดูแลรักษาสุขภาพ
ในสมัยพุทธกาล ตอนเมื่อครั้งพระพุทธเจาและพระสาวกเสด็จออกไปเยี่ยมผูปวย ก็
มักจะถือโอกาสแสดงธรรมใหฟงเสมอ เนื้อหาในขอธรรมจะแตกตางกันไปตามแตความเหมาะสม
ดังเชนเมื่อครั้งที่พระองคประทับอยูที่กูฎาคารศาลา ณ ปามหาวันใกลกับเมืองเวสาลี และไดทรง
ออกเสด็จเยี่ยมภิกษุที่ปวยไข และไดเริ่มตนดวยการแสดงธรรมในเรื่องของสติสัมปชัญญะ
2.1 พระพุทธธรรมกับแนวคิดสุขภาพแบบองครวม
คําวาองครวมในเชิงสาธารณสุข หมายถึงการมองภาพของระบบที่มีความเชื่อมโยง
เกี่ยวพันธกันในกระบวนการทางสุขภาพ กระบวนการในการดูแลรักษา ผูดูแลและผูปวย ซึ่งเปน
การมองถึงเรื่องสุขภาพในทั้งระบบ29 มีผูใหทรรศนะตอลักษณะของสุขภาพแบบองครวมวาเปนการ
มองถึงความสัมพันธของสุขภาพที่เกี่ยวของกับมิติอื่นๆของชีวิต รวมถึงปจจัยอื่นๆ เชน ครอบครัว
สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งนาจะแยกไดออกเปน 3 ระดับ30 คือ
ในระดั บ บุ ค คล เป น การมองให เ ห็ น ว า ชี วิ ต เป น สิ่ ง ที่ มี เ อกภาพ(unique) เกิ ด จาก
สวนประกอบในหลายๆ อยางผสมกันอยางกลมกลืน และมีความสัมพันธที่สามารถสงผลกระทบ
ใหแกกัน ดังเชนในคัมภีรอายุรเวช กลาวภึงชีวิตที่เกิดจากการรวมกันเขาของรางกาย จิตใจ และ
วิญญาณ ฉะนั้นการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีไดตองเกิดจากความสมดุลของรางกายและจิตใจ
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปรกติยอมจะกระทบตอสวนอื่นๆตามไปดวย
28

พุทธทาส อินทปญโญ, แกนพุทธศาสน (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.),

16 -19.
29

พระมหาจรรยา สุทธฺ ิญาโณ, พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544), 5.
30
ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน, คูม อื กินตามธาตุ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน,
2543), 22 - 27.
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ในระดับครอบครัวและชุมชน ลักษณะของครอบครัวและชุมชนยอมมีสวนเกี่ยวของกับ
การดํ า เนิน ชี วิ ต สถาบั น ครอบครั ว ถือว า เปน สว นสํ า คัญ หากมี ครอบครัว ที่ อบอุน สมาชิก ใน
ครอบครัวรักใคร มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตน ยอมเปนการทําใหสมาชิกแตละ
คนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ สวนในระดับชุมชน หากมีความเอื้ออาทรและเกื้อกูลกัน
ยอมสงผลดีตอสมาชิกในชุมชน แบบอยางที่ดีของชุมชนคือชุมชนของชนบทไทยในอดีตซึง่ มีวดั เปน
ศูนยรวมของจิตใจ มีหมอพื้นบานที่รักษาบุคคลในชุมชน มีผูเฒาที่เปนหลักของใหความเคารพนับ
ถือของคนในชุมชน
ในระดับสังคม เปนความสัมพันธระหวางคนตอคนดวยกันเองในสังคม หากสังคมมี
เอกภาพในการที่จะสรางใหเปนสังคมที่ดีงาม และควรจะรวมถึงความสัมพันธระหวางคนกับ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติเขาไปดวย โดยที่เราตองเรียนรูที่จะอยูรวมกับสรรพสิ่งและชีวิตอื่นๆใน
ธรรมชาติ อยางมีความเคารพกลมกลืนกัน
นอกจากการใชคําวาองครวมแลวยังมีความใกลเคียงกับคําวาเวชศาสตรบูรณาการ31
ซึ่งแมริลิน ชลิตซ ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรแหงจิตวิญญาณ เสนอถึงความคิดที่จะสราง
เวชศาสตรบูรณาการ ดดยประกอบดวย
1. การแพทยสมัยใหมที่ไฮเทค ในการวินิจฉัยและสามารถเขาถึงผูปวยไดอยางทันทวงที
ยังมีความสําคัญยิ่ง
2. การแพทยทางเลือกหรือการแพทยเสริมเปนการนําเอาองคความรูที่เปนพื้นฐานของ
กระบวนการเกิดการดํารงอยูและเปลี่ยนไปของะรรมชาติที่จะกลายเปนกระแสหลักในดานสุขภาวะ
และการปองกันการรักษาโรคที่รื้อรังสวนใหญ
3. เรื่องเวชศาสตรบูรณาการหรือเวชศาสตรที่เปนมิติทางจิตวิญญาณมีเปาหมายที่
แพทย ฝกการปฏิบัติจิตของแพทยสูระดับจิตเหนือสํานึกหรือระดับะรรมจิตธรรมปญญา
นอกจากนี้ยังมีคําอื่นๆที่มีความหมายในลักษณะใกลเคียงและเกี่ยวเนื่องกัน เชน
ชีวิตโดยองครวม คือความสัมพันธระหวางกายและจิต เปนการดูแลรักษาชีวิตดวย
การทําใหชีวิตมีความบริสุทธิ์ สมดุล ดําเนินไปไดอยางสอดคลองกับธรรมชาติและตามกฎของ
ธรรมชาติ โดยไมเนนดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ32

31

ประสาน ตางใจ, ”ความทรงจํานอกมิติ,” ไทยโพสต, 7 กันยายน 2546, 5.
พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม

32

, 6.
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กระบวนการดูแลรักษาแบบองครวม คือการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิธีการตางๆใน
สภาวะปรกติ ม ากกวา จะมุง เน น ที่การรัก ษาโรคในเวลาปวยไข การดู แลรัก ษาแบบองครวมนี้
จะตองเปนการรวมมือกันระหวางผูปวย ผูดูแลรักษา ตลอดจนญาติมิตรและสภาวะแวดลอมที่มี
การสอดประสานกันซึ่งกันและกันอยางเหมาะสม33
คือการดูแลทางดานรางกาย โดยการแพทยแผนปจจุบัน โดยการใหยา และรักษา
ตามหลักอายุรเวช แพทยทางเลือก เชนการฝงเข็ม แพทยแผนไทย เชน การนวด การใชยา
สมุน ไพร เปน ต น ดา นจิตสังคม คื อ การดู แ ลทางดา นจิตใจของผูป ว ย ควบคูไปกั บคนใน
ครอบครัวของผูปวย โดยการใหคําปรึกษา ขอปฏิบัติในการดูแล และการปฏิบัติตนในชวงเวลาที่
เจ็บไข เปนตน และ ดานจิตวิญญาณ เปนการชวยใหผูปวย และครอบครัวยอมรับในสภาพการ
เจ็บปวย สามารถเผชิญกับความทุกขโศก ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ตลอดจน
ยอมรับในเรื่องการตาย สิ่งนี้จะเปนการใหคนไขไดมีโอกาสใชเวลาที่เหลืออันจํากัดในการสรางบุญ
กุศล และพบกับความสงบของจิตใจ ในสวนมีความสอดคลองกับหลักทางศาสนาพุทธมาใช ซึ่ง
สามารถนําเอาหลักของพุทธธรรมมาประยุกตใช เชนการสอนในเรื่องไตรลักษณ สังสารวัฏ กฎ
แหงกรรม34 เปนตน
2.2 การใชสมาธิในการรักษาโรค
2.2.1 การศึกษาเรื่องสมาธิ สัมมาสมาธิ เปนองคมรรคขอสุดทายใน
หลักพุทธธรรมสูงสุดของอริยสัจ 4 ในธรรมจักกัปปวัตนสูตรแหงพระปฐมเทศนา เปนเรื่องที่มี
เนื้อหาและรายละเอียดใหศึกษามาก การศึกษาในเรื่องนี้เพื่อตองการจะทําความเขาใจในหลัก
พุทธธรรมบางประการ ที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับการนํามาประยุกตใชในทางการแพทย
ซึ่งจะกลาวถึงตอไป
2.2.2 ความหมายของสมาธิ “สมาธิ” แปลวา ความตั้งมั่นของจิต
คําจํากัดความของสมาธิที่พบเสมอคือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกสั้นๆวา “เอกัคคตา”
ซึ่งแปลวา ภาวะจิตมีอารมณเปนหนึ่ง จิตแนวแนนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมฟุงซาน35
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เมื่อเราปฏิบัติสมาธิไดสําเร็จแลว จิตจะมีคุณสมบัติที่ดี จิตที่เปนสมาธิตองมีลักษณะ 3
ประการ คือ 1 ลักษณะบริสุทธิ์ 2 ลักษณะตั้งมั่น และ 3 ลักษณะควรแกการงาน36
2.2.3 ระดับของสมาธิ จะแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
1. ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ (mementary concentration) เปนสมาธิขั้นตน อาจใช
ประโยชนสําหรับการปฏิบัติการงานตางๆ และเปนจุดตั้งตนในการเจริญวิปสนา
2. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแนวแน (access concentration) เปน
สมาธิในขั้นระงับนิวรณได กอนที่จะเขาสูภาวะแหงฌาน
3. อัปนาสมาธิ สมาธิแนวแน หรือสมาธิที่แนบสนิท (attainment concentration) เปน
สมาธิระดับสูงสุด ซึ่งมีในฌานทั้งหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จของการเจริญสมาธิ37
2.2.4 การจัดประเภทของสมาธิ พระฎีกาจารยนามวา อโนมทัสสี ได
ประมวลคําอธิบายเรื่อง “สัมมาสมาธิ” ซึ่งถือวาเปนระดับจิตที่มีอารมณเดียวในกุศลธรรมทั้งปวง
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ
1. สมาธิประเภทเดียว สภาวะจิตมีอารมณเดียวมิไดฟุงซานไป ซึ่งเปนสมาธิที่ถูกตอง
ตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติวา “รวมอยูในความพยายามเพื่อจะเขาใจแจมแจง และตองอยูใน
ขณะที่มีความเห็นอันแจมแจงติดแนบแนนอยูในตัวอยางไมแยกจากกันและเปนไปไดเองตาม
ธรรมชาติ”
2. สมาธิมี 2 ประการ แบงออกไดตามอํานาจการปฏิบัติคือ “อุปจารสมาธิ” (เปนสมาธิ
เฉียดๆ) ใกลจะไดฌาน แตยังไมแนบแนนสนิท เพียงแตสามารถละนิวรณ 5 ไดแลว องคฌานที่
เรียกวา “เอกัคคตา” ยังไมปรากฏจึงยังไมรวมตัวกันไดสนิท แตจิตในขณะอุปจารนี้มีความสงบและ
มีความสุขมาก
และสมาธิที่เรียกวา “อัปปนา” คือสมาธิที่แนบแนนไมหวั่นไหวในอารมณ มีอารมณเปน
หนึ่ง ละนิ ว รณ 5ได แล ว สํา เร็ จ เปน องค ฌาน เสวยสุข อยูไ ดน าน 5 ประการ คือ สุ ข กั บ วิ ต ก
วิจารณ ปติ สุข และเอกัคคตา ซึ่งผูปฏิบัติสามารถรักษษความเปนสุขเปนอารมณเดียวนิ่งไดหลาย
ชั่วโมง หลายวันหรือหลายเดือนก็ได (อุปจารอปฺปนาวเสน ทุวิโธ)
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วริยา ชินวรรโณ และคนอื่นๆ, สมาธิในพระไตรปฎก วิวัฒนาการการตีความตามคํา
สอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาผายเถรวาทในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 54.
37
พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต], พุทธธรรม, 826.
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3. สมาธิมี 3 ประการ แบงดวยอํานาจแหงกุศลธรรมที่นอมนําไปสูการเจริญภาวนา
เพราะสัมมาสมาธิถือเปนที่ประชุมแหงกุศลธรรม เปนสภาวะจิตที่รักษาไวในระดับสมาธิโดยมิได
ฟุงซานดวยอุธัจจะและตั้งอยูไดมั่นคงดวยอารมณเดียว แบงสมาธินี้ออกเปน 3 ระดับของจิต คือ
1 ดวยอํานาจแหงหีนสัมมาสมาธิ 2 ดวยอํานาจแหงมัชฌิมสัมมาสมาธิ และ 3 ดวยอํานาจแหง
ปณีตสัมมาสมาธิ
4. สมาธิอันเกิดจากอํานาจของความเพียรและความอดทนตอสภาพความรูสึกของ
ความทุกขและความสุขที่เกิดขึ้น ในการเจริญสมถวิปสนา โดยเฉพาะทุกข - สุขในเบญจขันธ และ
ไตรลักษณ (ทุกขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญญา ทิวเน จตุพพิโธ)
5. สมาธิอันเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงฌาน (ปญจมฆชานงฺควเสนปพภาวิโต) 38
2.2.5. ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ การทําสมาธิมีความมุง
หมายเพื่อเตรียมจิตใหพรอมที่จะใชปญญาอยางไดผลดี หรือกลาวอยางยอๆวา สมาธิเพื่อปญญา
นอกจากความมุงหมายขางตนการปฏิบัติสมาธิยังเกิดประโยชนบางประการที่เปนผล
พลอยไดในระหวางการทําสมาธิ และประโยชนที่เกิดแกการที่ไดบรรลุจุดหมายสูงสุด ซึ่งประโยชน
ตางๆของการปฏิบัติสมาธิ พอจะสรุปได ดังนี้คือ
1.ประโยชนที่เปนจุดมุงหมายหรืออุดมคติทางศาสนา เปนการเตรียมจิตใหพรอมที่จะ
ใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธรรมเพื่อการบรรลุจุดสูงสุดตามหลักศาสนา ก็คือความหลุดพน
จากกิเลสและทุกขทั้งปวง หรือเรียกตามศัพทวา เปนบาทแหงวิปสสนา
2. สรางความสามารถพิเศษเหนือวิสามัญวิสัย เปนผลสําเร็จอยางสูงในทางจิตหรือ
ประโยชนในด านอภิ ญญา ไดแก การใชสมาธิระดับฌานสมาบัติ เป นฐาน ทําใหเกิดฤทธิ์และ
อภิญญาในขั้นโลกีย เชนตาทิพย หูทิพย ทายใจคนอื่นได ระลึกชาติได เปนตน
3. ดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทําใหบุคคลมีจิตใจและบุคลิกลักษณะ
เขมแข็ง มั่นคง สงบ สุภาพ สดชื่น ผองใส เปนตน เปนการเตรียมจิตใหพรอมในการปลูกฝง
คุณธรรม มีความมั่นคงทางอารมณและเปนภูมิคุมกันโรคจิต เปนฐานในการปฏิบัติตามหลักสติ
ปฏฐาน
4. ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน
- ชวยใหจิตใจผอนคลาย ไมเครียด เกิดความสงบ ใจสบายและมีความสุข
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- ชวยเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเรียนและกิจการตางๆ เพราะจิตที่เปนสมาธิ
ยอมแนวแนอยูกับสิ่งที่กําลังกระทํา ไมฟุงวาน ไมวอกแวก ทําใหคิดและทํางานไดผลดี ยอม
ปองกันการผิดพลาดและปองกันอุบัติเหตุได
- สามารถแกไขความยุงยาก
- ชวยเสริมสุขภาพกายและแกไขโรคได39
2.3 การปฏิบัติสมาธิในพุทธศาสนากับการบําบัดโรค ในมุมมองทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย
ในทางวิทยาศาสตรไดอธิบายความสัมพันธของการปฎิบัติสมาธิกับการทํางานของระบบ
ประสาทและสมองก็คือ การมีสติเปนการทํางานของระบบประสาทขั้นสูง และเปนพื้นฐานของ
ความรูสึกและความจําบริเวณสมองที่เปนแหลงของสติจะตั้งอยูที่ขายของเสนประสาทที่ทํางาน
ประสานกันตั้งแตบริเวณกานสมองบริเวณสมองสวนกลางไปจนถึงสวนของธาลามัส ซึ่งสวนนี้จะ
ทําหนาที่หลายอยาง เชน ภาวะการรูสึกตัว การตื่นตัว และการเกิดสมาธิ
รศ.ดร.สมพร เตรียมชัยศรี อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายหลักของการปฏิบัติสมาธิที่มีผลตอการทํางานของ
รางกายแบบเปนวิทยาศาสตรวา รางกายและจิตใจจึงมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน และจิตสําคัญ
ที่สุด หากเกิดความเจ็บปวยแกจิตก็กระทบถึงรางกาย จิตก็คือระบบประสาทสมองซึ่งทํางานดวย
คลื่นไฟฟา โดยจะกํากับการทํางานตามสวนตางๆ ของรางกายใหไดสมดุล ถาระบบประสาทถูก
กระตุนจนเกินพอดีก็จะเกิดผลตอรางกาย ดังนั้นทําอยางไรใหประสาทอัตโนมัติทํางานอยางเปน
ปกติ เพื่อที่จะปลอยใหอวัยวะตางๆ สามารถรักษาตัวเองได พบวาผูที่ปฏิบัติสมาธิจนจิตสงบ
การทํางานของคลื่นสมองจะเปนคลื่นขนาดใหญเรียกวาคลื่นแอลฟา สวนผูที่ปฏิบัติในระดับสมถ
กัมมัฏฐาน จะมีคลื่นสมองแบบเบตา ความนาสนใจของการปฏิบัติสมาธิอยูที่วา มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของการหลั่งสารสื่อประสาทในสมอง ที่เรียกกันวา Serotonin metabolite ซึ่งเปนสาร
ชวยใหการนอนหลับ ตรงขามกับสาร Catecholamine metabolite ที่สัมพันธกับความเครียด ทั้งนี้
ผูที่ปฏิบัติสมาธิจะมีความผอนคลายโดยมีคลื่นสมองแบบแอลฟาเพิ่มขึ้นอัตราการทํางานของหัวใจ
ลดลง ปริมาณของสารสื่อประสาทที่ชวยในการนอนหลับเพิ่มขึ้น40
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นอกจากนี้ การปฏิบัติสมาธิยังมีผลตอการทํางานของระบบหัวใจ และหลอดเลือด โดย
อัตราการเตนของหัวใจแรงตานไฟฟาที่ผิวหนัง อัตราการหายใจ ความดันโลหิตไดแอสโตลิค และ
ความตื่นตัวในดานรางกายและจิตใจ ตอระดับฮอรโมนและสารเคมีในรางกาย การปฏิบัติสมาธิ
เปนเวลา 40 นาทีมีผลทําใหระดับฮอรโมนเครียดที่หลั่งจากตอมหมวกไตที่ชื่อ คอรติซอล และแล็
คตินในพลาสมาลดลง นอกจากนี้ยังพบวาในสมองและตอมพิทูอิตารีมีฮอรโมนกลุมหนึ่งที่ยังไม
ทราบประเภทของมัน แตถูกเรียกรวมๆวาเอนดอรฟนส มีคุณสมบัติบางประการคลายกับมอรฟน
หรือสารสกัดจากฝน ในแงของการระงับการเจ็บปวด จึงไปชวยออกฤทธิ์เพื่อลดกลไกอาการปวด
ของผูปวยและยับยั้งการตอบสนองตออาการเจ็บปวยนั้นลงได รวมทั้งชวยใหการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายดีขึ้นดวย41
2.4 การทําสมาธิเพื่อรักษาโรค กรณีศึกษา : พระอาจารยรัตน รตนญาโณ
2.4.1 ประวัติโดยยอของพระอาจารยรัตน รตนญาโณ
พระอาจารณรัตน รตนญาโณ เปนเจาอาวาสวัดดอยเกิ้ง ตําบลแมสะเรียง อําเภอแม
สะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีชาติกําเนิดจากลูกหลานชาวบาน ทานเกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2491 เดิมทานมีอาชีพเปนครู และไดสนใจธรรมะเนื่องจากทานฝนวาจะตองตายโหง หากไม
ทําความดี ทานจึงตัดสินใจอุปสมบท จนสามารถบรรลุธรรมเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515 จึง
ไดลาสิขาบทมาจัดการเรื่องทางโลก กอนจะกลับไปบวชใหมอีกครั้งและไดเริ่มตนสอนสมาธิ จาก
สมถกรรมฐานแบบที่ทานเรียกวา “สงบนิ่ง” เปนเวลานานถึง 12 ป กอนจะคนพบ “สมาธิหมุน”
หลังจากนั้นจึงไดสอนสมาธิหมุน จุดประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติถึงซึ่งความหลุดพน แตก็เกิดผลพลอย
ไดที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ มีอานุภาพในการบําบัดโรคภัยไขเจ็บได จึงไดศึกษาหาวิธีในการ
รักษาผูปวยโรคมะเร็งและโรคเอดส เพื่อเปนการแกไขปญหาทางสังคม โดยพื้นฐานทางความคิดวา
เปนหนาที่ของพระสงฆในการสงเคราะหสังคมควบคูกับการแสวงหาความหลุดพนอันเปนจุดหมาย
สูงสุดของชีวิต42
สมาธิห มุนไมใชสมาธิแนวทางใหม แตมีมาเมื่อครั้ง พุทธกาลแลวท านเปน ผูค นพบ
กลับคืนมา การหมุนนี้คือ “ธรรมจักร” นั่นเอง ดังที่ปรากฏในพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือปฐม
41

นอรแมน คูสซินส, มิติใหมแหงความเขาใจชีวิตและสุขภาพ, แปลโดย วเนช
[นามแฝง] (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2535), 19.
42
สุวินัย ภรณวลัย, สมาธิหมุน , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไอโอนิค
อินเตอรเทรด รีซอสเซส จํากัด, 2540), 21 - 22.
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เทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงประทานใหแกปญจวัคคีย วา “บรรพชิตไมพึงเสพสิ่งสุดโตงสองสวน
คือภายนอกกับภายใน” ไมติดทั้งความสุขภายในใจเมื่อไดฌาน และไมติดภายนอกคือการทรมาน
รางกาย เมื่อพระพุทธองคทรงแสดงธรรมเชนนี้จิ ตของพระโกณฑัญญะก็หมุนขึ้นทันที จนได
ดวงตาเห็นธรรม43
2.4.2 จุดมุงหมายในการปฏิบัติสมาธิหมุน แนวทางการสอนสมาธิของ
พระอาจารยรัตนนั้น ในตอนแรกทานก็มีความมุงหมายในการสอนสมาธิเพื่อใหผูปฏิบัติไดพนทุกข
แตก็ไมคอยจะไดผลทานจึงคิดปรับปรุงการสอนสมาธเพื่อจะใหมีคนมีความศรัทธา เขามาศึกษา
กันมากขึ้น ทานจึงไดแบงการปฏิบัติธรรมออกเปนสองสายสายหนึ่งปฏิบัติเพื่อความพนทุกข อีก
สายหนึ่งปฏิบัติเพื่อการรักษาโรค ซึ่งในสายหลังนี้มีผูเขามาปฏิบัติกันเปนจํานวน สําหรับผูปฏิบัติ
ธรรมที่เปนผูปวยโรคเอดสนั้นทาไดกลาวถึงวาเปนบุคคลที่สามารถเขาถึงธรรมไดงายกวาบุคค
ธรรมดา เพราะเหตุผลก็คือการปฏิบัติเชนนี้จะเปนที่พึ่งและหนทางสุดทายของชีวิต
จุดมุงหมายหลักของตัวทานในการสอนสมาธิภาวนาก็เพื่อใหคนผูนั้นไดเกิดจิตหลุดพน
สวนการรักษาโรคถือวาเปนผลพลอยไดจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา ดังนั้นการที่ผปู ฏิบตั หิ ายหรือมี
อาการคลายจากโรคภัยไขเจ็บจึงเปนประสบการณโดยตรงจากผูปฏิบัติเอง เปนการคลายจาก
อุปทานการยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ในขันธ (รางกาย) ของตนเอง หรือไมเชนนั้นก็เกิดจากการที่
อํานาจของสมาธิหมุนไดเหวี่ยงหรือละลายเอาสารพิษ สารตกคาง หรือโรคภัยไขเจ็บตางๆออกมา
จากตัวผูปฏิบัติ จนกระทั่งโรคตางๆเบาบางและหายไปในที่สุด
2.4.3 หลักการปฏิบัติสมาธิหมุน ซึ่งจัดอยูในวิปสสนากรรมฐาน ได
จําแนกออกเปนวิธีเจริญสติกับวิธีเรงสติ โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.ขั้นดูความสัมพันธระหวางความรูสึกภายนอกกับความรูสึกภายใน (ใจ) คือดูอาการ
เกิด-ดับ จากความรูสึกกระทบภายนอกใหเขาไปสัมพันธกับความรูสึกภายในเสมอ เชน หูกระทบ
ดวยเสียง จะกระเทือนเขาไปถึงหัวใจแลวรูผานใจวนกลับมาที่เสียงใหม วนเปนรอบๆ
2. ขั้นใสเจตนาของจิต เขารวมกับการหมุนวน คือถาผูปฏิบัติสามารถทําความสัมพันธ
ในอาการระหวางความรูสึกภายนอกกับความรูสึกภายในไดแลว ใหใสเจตนาของจิตรวมลงไปใน
อาการหมุนวนนั้น ตอนแรกมันจะชาๆ แตถาชํานาญแลวมันจะเร็วขึ้น อาการหมุนวนจะเร็วขึ้น
ตามลําดับ จน อาการทางกายคลอยหมุนตามไปดวย
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จําลอง บุญสอง, “สมาธิหมุน ธรรมะที่แทจริงไมมีธรรมะ ไมมีธรรมะนั่นแหละคือ
ธรรมะ,” สยามโพสต, 29 ธันวาคม 2540, 19.
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3. ขั้นปลอยวางความรูสึกในการหมุน ถาผูปฏิบัติไปนานๆ ความเร็วของการหมุนจะเร็ว
ขึ้น จนไมสามารถรับแรงหมุนได ใหปลอยความรูสึกในการหมุนเสีย จิตก็จะพุงพรวดออกไปตาม
แรงเหวี่ยง หากมีแรงมากพอจิตก็จะหลุดพนจากสภาวะปรุงแตง มีดวงตาเห็นธรรมทันที
2.4.4 วิธีการทําสมาธิ มีดังนี้
1. นั่งขัดสมาธิเทาขวาทับเทาซายมือขวาทับมือซายวางบนตัก ลําตัวตั้งตรงไมเกร็ง
เกินไปหลับตาเบาๆโดยไมบีบนัยนตา
2. ขั้นตอไปใหปลอยวางความคิดตางๆออกไปใหหมด คลายความรูสึกออกไปพรอมกับ
ลมหายใจเขาออก จนมีความรูสึกเหมือนกับความวางหรือการงวงนอน
3. ขั้นตอไปทําการกระตุนเซลลหัวใจ โดยใหเอาความรูสึกนึกคิดมาอยูที่ราวนมทั้งสอง
ข า ง ให ค วามรู สึ ก เท า กั น ทั้ ง สองข า ง แล ว นั บ เลข 1จนถึ ง 100 ไปชนที่ ร าวนมเป น จั ง หวะๆ
เทียบเทากับ 1 วินาที หรือใกลเคียงกับจํานวนชีพจรของเรา แลวใหกลับมาเริ่มนับ 1จนถึง100
ใหมอีกทําเชนนี้เปนเวลาประมาณ 10 - 30 นาที หลังจากนั้นใหเอาความรูสึกนึกมาตรงขางสะดือ
ทั้งสองขาง โดยหางจากศูนยกลางสะดือไปทางซายและขวาประมาณ 1 นิ้ว ใหนับเลขมาชนตรง
จุดนี้ โดยแบงความรูสึกเสมอกันทั้งสองขาง นับเลข 1 ถึง100 วนกลับไปกลับมาเชนเดียวกับการ
กระตุนหัวใจ วัตถุประสงค ของการฝกนี้ก็เพื่อตองการเอาความรูสึกไปกระตุนจุดสองจุดนี้ซึ่งเปน
จุดศูนยกลางของกายและใหเกิดพลังงาน เปนการออกกําลังกายใหกับกายดวย44
2.4.5 ผลของการฝกสมาธิตอการรักษาโรคตางๆและเอดส
ผูที่มาปฏิบัติธรรม เปนผูปวยในหลายๆโรค ตั้งแตมะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
เกาท โรคประสาท อาการปวดเมื่อยตางๆ เปนตน ผลจากการปฏิบัติธรรมทําใหผูปวยบางรายมี
อาการดีขึ้น หรือบางรายมีอาการหายขาดก็มี จากการศึกษาในกลุมผูปวยตัวอยาง ที่เขามาปฏิบัติ
ธรรม สวนใหญไดรับผลดีขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ ทางดานรางกายสังเกตไดจากน้ําหนักตัวของผู
ปฏิ บั ติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป คื อ มี น้ํ า หนั ก ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มี พ ละกํ า ลั ง มากขึ้ น หายจากอาการ
ออนเพลีย อากาแทรกซอนทุเลาเบาบางลงหรือหายไป เชนอาการไข ตอมน้ําเหลืองโต ทองรวง
ไอ แผลงูสวัด ฝาขาวที่ลิ้น เหงื่อออก การมีกอนหรือผื่นสีแดงปนมวงแกตามตัว ขอสรุปก็คือ
ผูปวยที่ปฏิบัติสมาธิหมุน มีอาการดีขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนสวนใหญถึงแมจะไม 100 %
ก็ตาม แตการรักษาโรคเอดสใหไดผลก็ยังมีความจําเปนตองทําการรักษาทางรางกายควบคูไปกับ
การรักษาดานทางจิต
44

จําลอง บุญสอง, “สมาธิหมุน ธรรมะที่แทจริงไมมีธรรมะ ไมมีธรรมะนั่นแหละคือ
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2.5 การแพทยแผนไทยที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนา
ในอดีตวัดเปนสถานที่ที่เปนแหลงใหการศึกษาความรูในวิชาแขนงตางๆ รวมถึงวิชาการ
ทางดานการแพทย มีตําราการแพทยแผนไทยโบราณใหศึกษากัน นอกจากนี้วัดยังไดมีการจัดยา
สมุนไพรใวแจกใหกับประชาชนที่ปวยไข
จากรายงานการสํารวจวัดในกรุงเทพฯและตางจังหวัด พบวาวัดที่มีบทบาทตอการ
รักษาโรคและอาการปวยตางๆ มีจํานวน 37 วัด ที่มีการรักษาในอาการตางๆ เชน อาการปวดเมื่อย
กระดูกหัก งูกัด โรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ โรคจิต โรคประสาท มีการรักษาโดยการ
เขาเผือก การใชน้ํามัน การนวด และการใชยาสมุนไพร45 เปนตน
เมื่อพระพุทธศาสนาไดเผยแพรเขามาในประเทศไทย มีการนําเอาพื้นฐานทางการแพทย
เขามาดวย มีการพัฒนาและเกิดเปนอิทธิพลตอการแพทยของไทยอยางกวางขวางในเวลาตอมา
จนกลายเปนพื้นฐานที่สําคัญของการแพทยแผนโบราณของไทยสืบมาจนทุกวันนี้ ดังเชนในตํารา
เกาๆ ที่จะกลาวถึงตํารายา ก็มักจะมีการเริ่มตนคําปณาม มีการทําความนอบนอมและนมัสการตอ
พระพุทธเจา หรือมักจะมีการอางถึงหมอชีวกโกมารภัจจ46 ซึ่งเปนแพทยประจําพระองคและแพทย
หลวงประจําสํานักในพระเจาพิมพิสาร ซึ่งถือวาเปนปรมจารยทางดานการแพทยแผนโบราณ
2.5.1 การแพทยแผนไทย หมายถึงปรัชญา องคความรู และวิถีปฏิบัติ
เพื่อการดูแลสุขภาพและการบําบัดรักษาโรค ความเจ็บปวย ของประชาชนคนไทยแบบดั้งเดิม
สอดคลองกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบไทยและวิถีชีวิตแบบไทย วิธีการปฏิบัติของการแพทย
แผนไทยประกอบดวยสมุนไพร (ดวยการตม การอบ การประคบ การปนลูกกลอนเปนอาทิ) หัตถ
บําบัด การรักษากระดูกแบบดั้งเดิม การใชพุทธศาสนาหรือพิธีกรรมเพื่อดูแลรักษษสุขภาพจิต
การคลอด การดูแลสุขภาพแบบไทยเดิม และธรรมชาติบําบัด ซึ่งไดจากการสะสมและถายทอด
ประสบการณอยางเปนระบบ โดยการบอกเลา การสังเกต การบันทึก และการศึกษาผานสถาบัน
การแพทยแผนไทย47
ความหมายของการแพทยแผนไทยตามพระราชบัญญัติการแพทยเพื่อควบคุมโรคศิลปะ
ที่ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2466 คือ “ผูประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยการสังเกต ความชํานาญ อันได
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สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, การแพทยแผนไทย ภูมิปญญาแหงการพึง่ ตนเอง
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2530), 13 - 55.
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วิรัช ถิรพันธุเมธี, ประวัตพิ ทุ ธบริษทั (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2540),
71 - 73.
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ประทีป ชุมพล, ประวัตกิ ารแพทยแผนไทย (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545), 15.
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บอกเล า ต อ กั น มา เป น ที่ ตั้ ง หรื อ อาศั ย ตํ า ราอั น มี ม าแต โ บราณโดยมิ ไ ด ดํ า เนิ น ไปในทาง
วิทยาศาสตร48” ทําใหการประกอบอาชีพนี้เสี่ยงตอการกระทําที่ผิดกฎหมาย เสมือนเปนหมอนอก
ระบบและเปนเพียงแพทยแผนโบราณ แตหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ไดเสด็จพระราชดําเนินวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เมื่อ พ.ศ. 2494 ไดมีพระราชปรารภ
วานาจะมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนการแพทยแผนไทย ทําใหคณะกรรมการวัดพระเชตุพนนฯและ
ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยแผนไทย ไดจัดตั้งโรงเรียนแพทยแผนโบราณแหงประเทศไทยขึ้น โดย
เดสอนใน 3 หลักสูตร คือ เวชกรรม เภสัชกรรมและหัตถเวช ตอมามีการขยายตัวไปทั่วประเทศ
ในป พ.ศ. 2525 ไดเปดสอนวิชาการแพทยแผนไทยในอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) ที่วัดบวร
นิเวศวิหาร โดยการนําเอาหลักทางวิทยาศาสตรเขามาประยุกตใชดวย49
ในป พ.ศ. 2532 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งศูนยประสานงานการแพทยและเภสัช
กรรมไทยขึ้นมา เพื่อศึกษาดานอื่นๆ นอกจากสมุนไพรอีกดวย ในชวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
ไดมีการจัดตั้งสถาบันการแพทยแผนไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2536 เปนหนวยงานที่สังกัดกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหสามารถทํางานไดกวางขวางขึ้นจากเดิม ซึ่งแตเดิมเคยสนับสนุนแต
การแพทยแผนไทย ตอมาก็ไดสนับสนุนการแพทยแบบ Alternative อื่นๆ เชนการใชธรรมชาติ
บําบัด ไดแก การกินอาหาร การออกกําลังกาย การนวด อบ ประคบ จึงมีการฟนฟูเทคโนโลยี
พื้นบานตางๆกลับขึ้นมาอีกครั้ง มีการวิจัยและสงเสริมสุขภาพ และการใชสมุนไพรใหเปนระบบ
มากขึ้น ซึ่งในปจจุบันไดเกิดบรรยากาศในการสงเสริมสุขภาพเชนนี้ขึ้นอยางกวางขวางไปทั่วโลก
หลั ง จากได มี ก ารรื้ อ พื้ น วิ ช าการแพทย แ ผนไทยขึ้ น ใหม ซึ่ ง เดิ ม นั้ น อยู ใ นแวดวงหมอ
พื้นบาน ในวงตระกูลหรืออยูในวัดบางแหง ปจจุบันมีหมอที่มีความรูเรื่องยาและเรื่อการแพทยแผน
ไทยที่ ส ามารถรั ก ษาโรคได เช น หมอยาสมุ น ไพร หมอยาเป า หมดนวด หมอพระ หมอผี
ประมาณ1-3 คนตอหมูบาน หมอยาที่ผานการอบรมมีใบประกอบโรคศิลปะมีประมาณ 18,000
คน 50 ซึ่ ง นั บ ได ว า มี จํ า นวนมาก หากบุ ค คลเหล า นี้ จ ะมาช ว ยเหลื อ งานทางด า นสุ ข ภาพของ
ประชาชนยอมเปนประโยชนอยาง
2.5.2 การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) หมายถึงการแพทย
ใดๆก็ตาม ที่คนในสังคมตางๆมีการเลือกใชประโยชนในการดูแลรักษาความเจ็บปวยดานสุขภาพ

48

ประทีป ชุมพล, ประวัตกิ ารแพทยแผนไทย,18.
49
เรื่องเดียวกัน,14.
50
เรื่องเดียวกัน,15.
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ของตนเองได การรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่ง แตกตางไปจากการแพทยแผนปจจุบัน51
(Conventional Medicine) ซึ่งผูที่ใหการรักษา จะตองสําเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย และไดรับใบ
ประกอบโรคศิลปะ เปนแพทยทั่วไป หรือแพทยเฉพาะทาง สวนแพทยทางเลือก เปนวิทยาการ
ผสมผสานใหใกลเคียงกับการดํารงชีวิตของมนุษย มิใชการแพทยที่ใหการรักษาโดยใชยาแผน
ปจจุบัน ผูใหการรักษา ไมจําเปนตองจบวุฒิทางการแพทยแผนปจจุบัน แตเปนผูที่ผานการอบรม
และไดรับการฝกฝนจนเปนที่ชํานาญในแตละสาขา52 เชน
การใชมือและนิ้วมือ ในการกดจุดตําแหนงที่สําคัญของรางกาย เพื่อใหเกิดพลังชีวิตใน
การรักษาพยาบาล การใชอุปกรณทางการแพทย คือ เข็ม ฝงลงในตําแหนงตางๆ ของรางกาย
เพื่อใหเกิดพลังไหลเวียนทั่วรางกาย การบําบัดรักษาดวยน้ํามันหอมซึ่งไดจากพืช เพื่อใหเกิดความ
ผอนคลาย จะเปนวิธีการรักษา ที่ใชรวมกับวิธีอื่นๆ เชน การนวด การบําบัดดวยสมุนไพรจีน จะใช
รวมกับการฝงเข็ม หรือการกดจุด เพื่อใหเกิดความสมดุลของรางกาย การบําบัดดวยน้ํา (ธารา
บําบัด) โดยใชน้ําแข็ง ของเหลว และไอน้ํา เพื่อบรรเทาอาการตางๆ ของการติดเชื้อ อาการปวด
เรื้อรัง และเฉียบพลัน ปญหาการไหลเวียนของโลหิตและอื่นๆ การสะกดจิต การฝกสมาธิ โยคะ53
ฯลฯ เปนตน
2.5.3 การแพทยพื้นบานจากทั่วโลก ในอดีตการแพทยทางเลือกนี้
มั ก จะอยู ใ นลั ก ษณะของการแพทย พื้ น บ า น ซึ่ ง เป น การใช ห ลั ก การสั ง เกต จนสั่ ง สมเป น
ประสบการณเกิดเปนภูมิปญญาในทองถิ่นนั้นๆ และมีการเรียนรูกันสืบตอๆ มา แพทยทางเลือก
เกิดขึ้นในทั่วโลก
อาฟริกา มีการรักษาแบบจิตเวชเดนมาก มีการใชทฤษฎีรอน - เย็น การใชสมุนไพร
หมอผี และหมอเวทมนต
ยุโรป ในแถบยุโรปมีการแพทยพื้นบานอุตามภูมิภาคตางๆ ดังนี้ เชน อิตาลีตอนใต
มีการรักษษโรคปวดศรีษะจากดวงตาปศาจ มีความเชื่อจากศาสนาคริสต เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับ
อํานาจของพระเจา นิยมในวิธีการฝงเข็ม คือประเทศฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมัน
51

เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, “การแพทยทางเลือก,” ใน การแพทยแผนไทยสายใยแหงชีวิต
และวัฒนธรรม : รวมบทความวิชาการ, เลม 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก, 2542), 6.
52
สุฮวง ฐิติสัตยากร, “ไขขอของใจทางวิชาการ,” อาหารและยา, 5 (มกราคม - เมษายน
2541) : 72 - 75.
53
เรื่องเดียวกัน.
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และประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย ในเยอรมัน ใชสมุนไพร ฝงเข็มและการจัดกระดูก
(Chiropractic homoeopathy)
สหราชอาณาจักร รักษาดวยสมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ การบําบัดรักษาดวยดอกไม
การใชน้ําพุรอนและการบําบัดดวยน้ํา มีการดื่มน้ําแร พบมากในออสเตรีย ฝรั่งเศส
โปแลนด นิยมพอกดวยโคลนรอน นํามาอาบหรือพอกตัวแกโรคเรื้อรัง และปวดขอ
ปวดกลามเนื้อ โคลนชนิดนี้มีจําหนายในรานขายยาของตางประเทศ สารที่สกัดจากโคลนมีการ
สงออกจากประเทศโปแลนด โรมาเนีย
Osteopathy และ Chriropractic เปนการหมุน การดัดดึง การนวดการจักกระดูกใหสู
สมดุล วิธีนี้มาจากอเมริกา54 เปนตน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต
สําหรับการแพทยทางเลือก ของเอเซียคอนขางจะมีความกวางขวางมาก ซึ่งสามารถ
พอที่จะสรุปไดเปน 3 สายใหญๆ คือ
1 สายการแพทย เ ชิ ง พราหมณ ได แ ก ก ารแพทย แ บบอายุ ร เวทของอิ น เดี ย เป น
การแพทยแบบพราหมณ ซึ่งมีทฤษฎี ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ ทฤษฎีปญจกรรม ไดแก การลางพิษ
ตางๆ เชน การกินน้ํามันเพื่อการขับพิษออก การสวนลางจมูก การขับถาย การเอาเลือดออก เปน
ตน ซึ่งก็เปนวิธีพื้นฐานที่จะนําไปสู Chiropracit แถบยุโรปก็มีการใชทฤษฎีตานพิษ มีการใช
สารพิษปริมาณเล็กนอยเขาไปในรางกายเพื่อกระตุนใหเกิดภูมิในรางกาย ซึ่งตอมาก็เปนรากฐาน
นําไปสูการทําวัคซีน
2 ทฤษฎีการแพทยสายพุทธ แบงออกเปนสายยอยอีก 2 สาย คือ
- สายพุทธ (ที่มีลัทธิเตาผสม) อยูแถบประเทศจีน มีทฤษฎีธาตุ 5 ไดแก ดิน น้ํา ไม
ทอง ไฟ เปนการนําเอาทฤษฎีธาตุ 5เขามาอธิบายรางกาย สรุปโดยเนื้อหาของธาตุ 5 ก็คือ การ
ควบคุมเพื่อใหเกิดการสมดุล เมื่อธาตุหนึ่งผิดปรกติไป ความสมดุลก็จะถูกทําลาย เพราะฉะนั้น
วิธีการรักษาของการแพทยจีนคือการปรับสมดุลของหยิน - หยาง ใหสูสภาพปรกติ เมื่อมีธาตุใด
ธาตุหนึ่งในรางกายมากหรือนอยเกินไป
- สายพุทธแถบแหลมทอง (ไทย, ลาว, พมา) ก็มีความเชื่อทฤษฎีธาตุ 4 ดิน น้ํา ลม ไฟ
และขันธ 5 ใชวิธีการปรับสมดุลของรางกายดวยการกินอาหารเพื่อไปปรับธาตุ นอกจากทฤษฎี
ธาตุ 4 แลว ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่นาสนใจ เชนการบริหารรางกายโดยไมตองใชยา ไดแก ไทเก็ก ถา
54

เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, “การแพทยทางเลือก,” ใน การแพทยแผนไทยสายใยแหงชีวิต
และวัฒนธรรม : รวมบทความวิชาการ, เลม 2, 8 - 15.
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เปนการใชอุปกรณชวยก็ไดแก การฝงเข็ม การนวดแบบจีน แถบเอเซียของไทยเราก็มี การบริหาร
แบบไทยทาฤาษีดัดตน ของอินเดียก็มีโยคะและการนวดแบบอินเดีย55
2.6 การดูแลผูปวยติดเชื้อเอดสดวยการแพทยแผนไทย
หลักวัตถุประสงคที่สําคัญในการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อเอดส ก็คือทําอยางไรจึงจะทําให
ผูปวยโรคเอดระยะสุดทายหรือในทางการแพทยแผนไทยเรียกระยะนี้วา “มหาสันนิบาต” เปนระยะ
ที่มีอาการแทรกซอนตางๆ เชนติดเชื้อรา แบคทีเรีย มะเร็ง หรือทําใหมีอาการเจ็บปวยที่มีอาการ
สัมพันธกับเอดส เชน เปนหวัด มีเชื้อราในปาก ไอ ปอดปวม ทองเดิน เปนตน อาการเหลานี้
เปนภาวะที่เสียสมดุลซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เชน มาจากสารอาหาร อิทธิพลของฤดูกาล อากาศ
อิทธิพลของระบบสุริยะจักรวาล หรือเสื่อมถอยลงตามอายุของผูปวย เหตุนี้จึงทําใหธาตุทั้ง 4 จะ
เสื่อมลงไปพรอมๆ กันอยางรวดเร็ว หรือในระบบมีธาตุใดธาตุหนึ่งเสื่อมถอยไป เชนเสื่อม 1 ธาตุ ที่
เรียกวาเอกโทษ เสื่อม 2 ธาตุ เรียกวา ทุวันโทษ หรือเสื่อม 3 ธาตุ เรียกวาตรีโทษ และหากเปนการ
เสื่อมทั้ง 3 ธาตุในระยะเวลา 30 วัน ก็เรียกวา สันนิบาต56
หลักการรักษาจึงอยูที่วามีวิธีการอยางไรจึงจะทําใหภาวะรางกายกลับมามีอาการสมดุล
อีกครั้ง เปาหมายจึงเปนการดูแลสุขภาพมากกวาการรักษา จึงควรใชวิธีในการรักษาในเรื่องของ
การใหอาหาร การใชยาอายุวัฒนะ และการใหยาที่รักษาตามอาการที่เกิดขึ้นรวมกันเปนระบบ
ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการพยายามเสริมธาตุ หรือปรับธาตุใหมีความสมดุลอยูเสมอ
2.7 พืชผักและสมุนไพรพื้นบานที่ตานโรคเอดส
ปญหาความบกพรองทางโภชนาการที่เกิดในการติดเชื้อเอชไอวี มีความสําคัญและ
สงผลตอคุณภาพชีวิตและการตายของผูปวย ในภาวะการขาดสารอาหารและสภาพความผอมแหง
ที่เกิดกอนที่จะเกิดอาการของโรคแทรกซอน จึงควรมีการใหสารอาหาร ควบคูไปกับการรักษาดวย
วิธีการอื่นๆ ผูปวยมักจะไดรับผลิตภัณฑอาหารเสริม ไดแก กรดอะมิโน วิตามินอี วิตามินซี
วิตามินบีรวม เบตาแคโรทีน คาโรทีนอย ไบโอฟลาโวนอยด ซีสเตอีน สังกะสี เซเลเนียม สาร
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เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, “การแพทยทางเลือก,” ใน การแพทยแผนไทยสายใยแหงชีวิต
และวัฒนธรรม : รวมบทความวิชาการ, เลม 2, 8 - 15.
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เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, “การดูแลผูติดเชื้อเอดสดดยใชสมุนไพร,” ใน การแพทยแผน
ไทยสายใยแหงชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทความวิชาการ, เลม 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2542) 137 - 138.
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แอนติออกซิเดนท สารการตอตานการติดเชื้อ สารกระตุนภูมิคุมกัน เปนตน ซึ่งจะเปนอาหาร
เสริมแบบผสมหรือเดี่ยว สารสกัดหรือในรูปพืชสมุนไพร57
หลักการและเปาหมายของการใชพืชผัก อาหารพื้นบานบางชนิดและสมุนไพรมาชวย
บรรเทาและบําบัดโรคเอดส เปนการเสริมใหรางกายสรางภูมิคุมกัน สรางเซลล และเปนการเพิ่ม
สมรรถภาพของเซลลตางๆ ในระบบน้ําเหลือง และระบบเลือดใหมีความเขมแข็งขึ้น โดยการ
อาศัยสารที่มีอยูในอาหารนั้นๆ เขาไปบําบัดรักษาอาการของโรคเอดสโดยทางออม เพื่อปองกัน
และลดการกระจายตั ว ของเอชไอวี และลดความรุ น แรงของโรคเอดส โดยสาระสํ า คั ญ และ
วัตถุประสงคหลักพอจะสรุปไดดังนี้
1. เพื่อปองกันการขาดสารอาหาร เพราะการขาดโปรตีน วิตามิน เกลือแร จะทําให
ระบบภูมิคุมกันของรางกายเสื่อมหรือพรองลงไดอยางรวดเร็ว ฉะนั้นจึงตองบํารุงรางกายดวย
สารอาหารที่ดี
2. เพื่อใหไดอาหารครบเปนการลดอาการออนเพลียเนื่องจากขาดสารอาหาร และไมมี
ความเปนพิษซึ่งจะมีอาการแพและมีผื่นแดงคันตามผิวหนัง
3. เพื่อลดอาการรุนแรงของโรค โดยใชสารไปตอตานการที่ทําใหเกิดเชื้อฉกฉวย ทําให
เกิดอาการและการขยายตัวของโรค
4. เพื่อกระตุนใหเซลลเม็ดเลือกขาวทํางานไดตามหนาที่ และรักษาระบบความคุมกัน
ไมใหบกพรองอีกตอไป
5. เพื่อใหเซลลและอวัยวะทุกสวนของรางกายมีความสมดุลและความแข็งแรง สามารถ
ปองกันติดเชื้อฉกฉวย ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และโรคแทรกซอนอื่นๆ ดวย เปนการพื้นฟูสภาพ
ปรกติใหกลับคืนมา และสามารถตอสูกับโรคไดอยางยั่งยืนไดดวยตนเอง
3. การศึกษาเรื่องบทบาทของวัด
3.1 การจัดกิจกรรมของวัดเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชน กิจกรรมที่
พระพุทธเจาทรงประสงคคือการชวยเหลือใหคนไดพนจากความทุกข มีความสงบในการดําเนิน
ชีวิต และต องยังประโยชนต อคนหมูมากในสัง คม ช วยใหมี ระเบียบวินัย ทั้งในดานจิตใจและ
ปญญา ในฐานะพุทธบริษัทจึงตองศึกษาตามระบบไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปญญา เพื่อสามารถ
ดําเนินชีวิตในทางที่ถูกตองจนถึงความสิ้นทุกข และถึงขั้นที่สามารถจะชวยใหผูอื่นนําไปปฏิบัติ
บรรลุมรรคผล วัดจึงนับเปนแหลงตนทุนขนาดใหญในสังคมของประเทศไทย กลาวโดยยอคือ
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สถาบันแพทยแผนไทย, “ผักพื้นบานตานเอดส,” วัฏจักร, 9 -10 มิถุนายน 2545, 5.
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1. ทางปญญา เปนสถานที่พระสงฆไดใชเปนแหลงพํานักเพื่อศึกษาและปฏิบัติตนตาม
แนวทางแหงพระศาสดา ที่สืบเนื่องมาจากการตรัสรูของพระพุทธเจาที่เปนสุดยอดแหงปญญา
2. ทางศรัทธา สามารถสรางศรัทธาในดานตางๆ ใหพื้นกลับมา
3. ทางวัตถุ การนําเอาสถานที่วัดที่มีอาณาบริเวณ มีอาคารสถานตางๆ มาทําใหเกิด
ประโยชนแกสังคม
4. ทางบุคลากร มีจํานวนบุคลากรที่มากมาย หากนับจํานวนพระและเณรในปจจุบันก็
มีถึงประมาณ 300,000 กวารูป ถือเปนบุคลากรในสวนใหญที่มีคุณภาพ
5. ทางเศรษกิจ มีทรัพยากรที่สามารถเกลี่ยประโยชนในดานอาชีพตางๆ ใหกับชุมชน
6. ทางจิตวิญญาณ คือสงเสริมความดีใหกับบุคคลสามารถที่จะใชชีวิตและที่จะอยู
รวมกันในสังคมไดอยางปรกติสุข
7. ทางวัฒนธรรม เมื่อมีการดําเนินชีวิตรวมกันทําใหเกิดวิถีชุมชนที่รวมกลุมกัน เกิด
ความเชื่อมั่นและเกิดคุณคาทางวัฒนธรรมขึ้น58
หากจะจัดแบงใหวัดดําเนินกิจกรรมแกชุมชนในแงของการศาสนาและวัฒนธรรมโดย
หลักใหญๆแลวแบงออกเปนการบริการ 2 ประเภท59 ใหญๆ คือ
1. ดานศาสนาบริการ (Religious Service) ไดกําหนดหนาที่ของผูนําวัดหรือเจาอาวาส
ไวดังนี้ คือ รักษาวัด การบริหารและปกครองนักบวชและคฤหัสถที่อยูในวัด และใหการศึกษา
2. ดานบริการแกสาธารณะ (Public Service) วัดอาจใหบริการแกสาธารณะตามแต
กรณี ดังตอไปนี้
- สถานที่ฝกสมาธิวิปสนา
- หอประชุมอเนกประสงค
- หอสมุดประชาชนหรือพิพิธภัณฑ
- ศาลาบําเพ็ญกุศลหรือธรรมศาลา
- ที่พักอาคันตุกะ
- เมรุ หรือ ฌาปณสถาณ
- ที่เก็บพัสดุภัณฑ
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ประเวศ วะสี, “วัดคือตนทุนของสังคมอันยิง่ ใหญ,” ธรรมลีลา 1, 2 (มกราคม 2544) :
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พระสุธีวรญาณ, “การจัดกิจกรรมของวัดเพื่อประโยชนแกชุมชน,” สยามรัฐ, 17
พฤษภาคม 2544, 21.
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3.2 บทบาทของพระสงฆ ในอดีตถือวาพระสงฆเปนปูชณียบุคคล ซึ่งมีภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายใหกระทําก็คือ ธรรมสังเคราะห (ธมฺมสงฺคโห) เปนการสังเคราะหประชาชนดวย
การอบรมสังสอนพระธรรม เปนการชี้ทางบรรเทาทุกข และฝกฝนจิตใจใหบรรลุกับทางสวางแห
ชีวิต แตตามประวัติศาตรที่ผานมาพระสงฆไดมีบทบาทตอสังคมในหลายๆ ดาน เชน
3.2.1 บทบาทพระสงฆ กั บ สถาบั น ครอบครั ว มรดกอั น ล้ํ า ค า ที่
พระพุ ทธศาสนาโดยหนา ที่ ของพระสงฆ ได อบรมาสั่งสอนใกแกเ ยาวชนไทย จนกลายมาเปน
วัฒนธรรมประจําชาติ คือความสุภาพออนโยน รูจักสัมมาคารวะ มีความยําเกรง มารยาทอันดีงาน
รู จั ก กตั ญ ญกตเวที มรดกอั น ทรงคุ ณ ค า ทางวั ฒ นธรรมประเพณี เหล า นี้ คนไทยได รั บ มาจา
พระพุทธศาสนา โดยพระสงฆ ไดวางพื้นฐานใหแกเยาวชนของชาติ ซึ่งทําใหประเทศชาติอยูอยาง
ร ม เย็ น เป น สุ ข เสมอมา การปลู ก ฝ ง นิ สั ย เหล า นี้ ให แ ก เ ด็ ก เยาวชนคนไทย เราจะเห็ น ได ใ นทุ ก
ครอบครั ว ทุ ก ครอบครั ว ในสั ง คมไทย จะอบรมสั่ ง สอนศี ล ธรรมและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา สิ่งที่พบวา คนไทยไดรับอิทธิพลเปนอยางมากมาจากพระพุทธศาสนาได ความ
กตัญญกตเวที และระบบการเคารพในบุคคลผูอาวุโส ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่คนไทยเคยไดรับการ
ปลูกฝงไวตลอด แตในปจจุบัน สภาพการณตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาล เริ่มตนจากเด็ก ขาด
การอบรม กลายเปนเด็กดื้อ ไมมีความเคารพยําเกรงเหมือนแกกอน พอแมหรือผูนําครอบครัวไมใส
ใจใหการอบรม ไมมีเวลาใหกับครอบครัว และพระสงฆ ที่เคยมีบทบาทใหความใกลชิดกับสังคม
ครอบครัวเหมือนแกกอนก็ไมมี บทบาทและความสําคัญของพระสงฆคอยๆ จางหายไป เปนเพราะ
พระสงฆ และครอบครัวไดลดบทบาทตัวเอง ซึ่งจะตองหาทางแกไขกันตอไป
3.2.2 บทบาทพระสงฆกับสถาบันการศึกษา
หลังจากที่พระพุทธศาสนาไดเขามาสูประเทศไทยแลว พระสงฆก็ไดเริ่มมีบทบาทที่
เกี่ยวของกับการศึกษาเปนตนมา นับแตยุคสุโขทัยมาวัดในพระพุทธศาสนานับวาเปนสถาบันเดี่ยว
ที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหแกเยาวชนของชาติไทย โดยผูสวมบทบาทนี้ ก็คือพระสงฆ และมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนอยูเรื่อยมา จนกระทั่งถึงยุคสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรงจัดวิธีการศึกษาแผนใหม โดยใชสถานที่ภายในวัดเปน
สถานที่ใชในการเรียนการสอน โดยที่พระองคเองทรงใหสรางโรงเรียนไวภายในบริเวณวัด ก็เพราะมี
พระราชดําริวาวัดเปนศูนยกลางศูนยรวมทางจิตใจของสังคมมาแตโบราณ เปนที่ชุมนุมรวมกันของ
ประชาชนในหมูบาน เปนสถานที่สะดวกแกการติดตอไปมาและไดใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการเรียน การสอน ชาวบานก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี เพราะคนไทย โดย
สวนมาเป นพุทธศาสนิกชน อีกทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ก็มักจะใหบุตรหลานไดศึกษา
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วิชาการที่วัดอยูกับพระสงฆ ใหพระสงฆมีหนาที่ในการบอรมสั่งสอนศีลธรรม จริยธรรม เปนการฝก
ใหเด็กมีคุณธรรมประจําใจ
3.2.3 บทบาทพระสงฆกับการสังคมสงเคราะหตอชุมชน
พระสงฆนับเปนนักสังคมสงเคราะหที่ดี มักจะเกี่ยวของกับในแทบทุกๆ กิจกรรมของ
ชีวิตตั้งแตเกดจนถึงตาย การเมือง การสาธรณสุข เปนตน คนไทยมีความผูกพันกับพระมาตั้งแต
อดีต เมื่อเกิดมีปยหาก็มักจะปรึกษากับพระ เมื่อเด็กเกิดก็มักจะใหพระเปนผูตั้งชื่อใหเด็ก เมื่อ
เจ็บปวยก็ใหพระรักษา ตลอดจนการปลูกสรางโรงเรียน โรงพยาบาล เมื่อเวลาตาย พระสงฆก็จะ
ดูแลในเรื่องพิธีกรรมที่วัด พระจึงเปนศูนยรวมทางจิตวิญญาณ และตองสงเคราะหตอชุมชนดวย60
ดังตัวอยางของ พระสมคิด จรณธัมโม เจาอาวาสวัดโปงค่ํา ต.ดูพงษ อ.สันติสุข จ.
นาน อยูใกลชิดกับชุมชนบนบทตั้งแตเกิด ไดเห็นความไมแนนอนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ที่ทําใหเกิดปญหา และแผขยายสูสังคมชนบทอยางรวดเร็วว เกิดภาวะการวางงาน การ
ขาดแคลนที่ทํากิน โสเภณีเด็ก โรคเอดส และอื่นๆ สังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนกําลัง
เสื่อมสลาย จึงมีแนวคิดหาวิธีการใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็ง เพื่อการแกไขปญหาอยาง
ยั่งยืน โดยเริ่มจากสานตอภูมิปญญาดั้งเดิมของคนในทองถิ่นที่มีอยูกอนแลว คือการพัฒนากลุม
สตรี “ทอผายอมสีธรรมชาติ” พระสมคิดจึงใหความรวมมือกับกลุมสตรีทอผา นําผลิตภัณฑมา
เปดศูนยจําหนายภายในวัด จนประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง และปญหาขั้นตอนการผลิตและ
การตลาด และไดนํามาใชเปนประเด็นหัวขอที่ทําใหเกิดการวิจัย “กระบวนการพัฒนาผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ บานโปงคํา ต.ดูพงษ อ.สันติสุข จ.นาน” พระสมคิด จารณธมโม ซึ่งเปนหัวหนาโครงการ
นับเปนจุดเริ่มในการสานความรวมมือระหวางพระสงฆชาวบาน ขาราชการ และองคกรตางๆ
ไดมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชภูมิปญญาชุมชนคิดคนแกไข ปญหารวมกัน61
โครงการจึงไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ดวยการจัดเสวนากลุมระหวางทีมวิจัย
และกลุ ม สตรี ท อผ า สั ม ภาษณ และร ว มกิ จ กรรมในกระบวนการทอผ า เพื่ อ ศึ ก ษาหาความรู
ประสบการณ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นการย อ มสี และการทอผ า ที่ มี อ ยู เพื่ อ เตรี ย มถ า ยทอด
ประสบการณ ขยายเครื่อ ข า ยไปยัง กลุ ม เยาวชน และกลุ มทอผ า พื้ น ที่ใ กล เ คี ย ง จัด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบสียอมผา และขั้นตอนการยอมผาดวยวิธีภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสาน
60

พระสุธีวรญาณ, “การจัดกิจกรรมของวัดเพื่อประโยชนแกชุมชน,” สยามรัฐ, 17
พฤษภาคม 2544, 21.
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ”กาวใหมพระสงฆไทยแทกับงานวิจัย
พัฒนาชุมชน,” มติชน, 23 พฤศจิกายน 2543, 12.
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เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการสํารวจรวบรวมพันธุพืชหรือตนไมที่เปนวัตถุดิบ และ
เผยแพรการใชประโยชนที่เหมาะสม ไมกระทบตอวจรการเจริญเติบโตของพืช นํามาปลูกดํารงพันธุ
ไวบางชนิดที่เปนไปไดตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการแปรรูปผาทอยอมสี
ธรรมชาติเ ปนเสื้ อผา สํา เร็จรู ป และพัฒ นาการตลาดในทอ งถิ่น ประสานความร วมมื อกับ กลุม
องคกรตลาดอื่นๆ62
จากการศึกษารายละเอียดเบื้องตน เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนซึ่งในแตละประเด็น
จะมีความสัมพันธกัน โดยเพื่อตองการเนนที่กระบวนการศึกษาใหมีความสอดคลองกันและนําไปสู
การออกแบบในทางสถาปตยกรรม จะนําไปเปนขอมูลในการกําหนดโปรแกรมและสูเปาหมายการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรม โดยนําเอาทฤษฎีการออกแบบและแนวทางในการนําเสนอรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมเพื่อทําการออกแบบตอไป
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ”กาวใหมพระสงฆไทยแทกับงานวิจัย
พัฒนาชุมชน,” มติชน, 23 พฤศจิกายน 2543, 12.

บทที่ 3
การศึกษารายละเอียดขององคประกอบโครงการ
ในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงรายละเอียดในแตละองคประกอบในโครงการ โปรแกรมที่
จะทํ า ขึ้ น นี้ ไ ด จ ากการศึ ก ษาข อ มู ล ทางอกสาร และการศึ ก ษาข อ มู ล จากโครงการตั ว อย า ง
องคประกอบบางแหงเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน ที่เปนมาตรฐาน และองคประกอบบางแหงมาจาก
การคาดคะเนและปรับใหมีความเหมาะสมกับโครงการ รายละเอียดที่ไดจะใชสําหรับการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรมตอไป
การกําหนดองคประกอบของโครงการ
เพื่อใหโครงการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยสวนหลักแลวจะใชเปนสถานที่พักอาศัยของ
ผูปวยในระยะสุดทายกอนเสียชีวิต แตโครงการก็มีเปาหมายรองลงไปในดานการใหบริการความรู
ทางสาธรณะสุข ทั้งในเรื่องโรคเอดสและโรคระบาดวิทยาตางๆ และโครงการยังสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเปนศุนยการคนควาทดลอง และจัดใหมีการเผยแพรความรูตอสาธารณะ โครงการจึง
กําหนดองคประกอบที่สําคัญไวเปนสวนๆ ดังนี้
1. สวนบริหารกลาง
2. สวนสนับสนุนการบําบัดรักษา
3. สวนบําบัดรักษาพยาบาล
4. สวนพักฟน
5. สวนบริการและสนับสนุนกลาง
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สวนบริหารกลาง
ประชาสัมพันธ
สวนอํานวยกลาง
สํานักงาน
บริการสาธารณะ

สวนวิจัยทางวิทยาศาสตร
งานธุรการ
งานวิจัย
งานเทคนิคและสนับสนุน
งานการแพทยทางเลือก
สวนบําบัดและดแลรักษาพยาบาล
งานบริการพยาบาล
หองคนไขรวม
สวนสนับสนุนโครงการ
สวนปฏิบัติธรรม
สวนนันทนาการและการกีฬา
งานฝกอาชีพ
สวนบริการกลาง
จอดรถ
เก็บพัสดุ
โรงครัวและโรงอาหาร
ระบบกําจัดน้ําเสีย
แผนกซักรีด
แผนกฆาเชื้อกลาง
เตาเผาขยะ

แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธขององคประกอบหลักตางๆ

แผนภูมทิ ี่ 4 ความสัมธของโครงสรางบุคคลากรภายในโครงการ

โครงการสถานดูแลผูปวยเอดสระยะสุดทาย
เลขานุการ

ผูอํานวยการ

หัวหนาสวนฝายบริหาร

รองผูอํานวยการฝายการแพทย
หัวหนาฝายการ
บําบัดรักษา
อายุรกรรม (ตาม
โรคแทรกซอน)
การบําบัดดวย
แพทยแผนไทย
การบําบัดดวยสมาธิ
ฝายใหคําปรึกษา

หัวหนาฝายสวน
การวิจัย
พยาธิวิทยา
รังสีวทิ ยา

หัวหนาสวนฝาย

รองผูอํานวยการฝาย

หัวหนาสวนฝายการ
ดูแลและฟกฟน
ฝายดูแลผูปวยทั่วไป

ฝายดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย

เภสัชกรรม
ฝายเยี่ยมบานผูปวยและ
ชุมชนสัมพันธ

ที่พัก
ที่พัก
หอผูปวย

ทําความสะอาด
และซักรีด

สวนทํางานผูบริหาร

การกีฬาและ
สันทนาการ

สวนธุรการและ
ประชาสัมพันธ

การฝกอาชีพ

สวนบัญชีและ
การเงิน
ทะเบียนและสถิติ
ประสานงาน
ระหวางองคกร

แผนกฆาเชื้อกลาง
โภชนาการ
ซอมบํารุง
พัสดุภัณฑ
เจาหนาที่ยาม
การจัดการแลดูแล
งานศพ
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การศึกษารายละเอียดขององคประกอบ
1. สวนบริหารกลาง
มีหนาที่บริหารงาน ประสานงานของสวนตางๆ ทั้งหมดของโครงการเขาดวยกัน มีหนาที่
จัดการประชุม กําหนดการทํางานของแตละสวน ทําการประชาสัมพันธ จัดการเกี่ยวกับการเงิน
ของโครงการ มีองคประกอบยอยดังนี้
1.1 แผนกบริหาร (Adiministration) ประกอบดวยหองผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ และเลขาของผูอํานวยการ
1.2 แผนกธุรการ (Buisiness Office) สํานักงานธุรการ ประกอบดวย หอง
ทํางานเจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่จัดซื้อ เจาหนาที่พิมพดีด หองทํางานหัวหนา
นักวิจัย หองพักผอนเจาหนาที่ หองอานหนังสือ หองบรรยาย (ประชุมยอยสําหรับพนักงาน)
1.3 หองพักแพทยและพยาบาล ที่พักผอนขณะที่ไมไดปฏิบัติงาน
1.4 ประชาสัมพันธและบริการ เปนสวนบริการและสวนประชาสัมพันธสําหรับ
บุ ค คลภายนอกที่ จ ะสามารถมาใช โ ครงการ ประกอบด ว ยโถงพั ก รอติ ด ต อ ส ว นรั บ แขก ส ว น
ประชาสัมพันธและนิทรรศการ
1.5 หองประชุมและสัมนาทางวิชาการ เปนสวนที่จักการประชุมและเสวนา
ในเรื่องของโรคเอดสในวงวิชาการ
1.6 งานเผยแพรความรู สวนที่แสดงงานและความรูเกี่ยวกับเอดสแกผูสนใจ
ภายนอกทั่วไป
2.สวนสนับสนุนการบําบัดรักษา
เปนสวนที่จะทําหนาที่คอยใหการสนับสนุน ในการวิเคราะหหาสาเหตุและสมมติฐาน
ตางๆของโรค รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยตางๆ ประกอบดวยสวนตางๆ คือ
2.1 แผนกธุรการสวน ทําหนาที่ประสานงาน ระหวางสวนบริการกลางกับสวน
วิจัยวิทยาศาสตรการแพทย คอยดูแลใหการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ วัตถุดิบในการทํางาน
ประกอบดวย หัวหนานักวิจัย เจาหนาที่ บัญชีพัสดุ เจาหนาที่เก็บขอมูล เจาหนาที่สารบรรณ
เจาหนาที่บรรณารักษ หองบรรยาย หองคนควา
2.2 แผนกพยาธิวิทยา (Pathology Department) หนวยงานนี้ทําการทดสอบ
วิเคราะหและวินิจฉัยสวนของอวัยวะและผลผลิตในรางกายมนุษย โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในทางเคมีและชีวเคมี เพื่อตรวจสอบดูปฏิกิริยาของสิ่งที่จะ
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นํามาวิเคราะห เชนเลือด ปสสาวะ อุจจาระ และเนื้อเยื่อตางๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงสาเหตุของโรค
สามารถนํ า ไปกํ า หนดแนวทางในการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยด อ ย า งถู ก ต อ ง ในส ว นนี้ น อกจากจะ
ปฏิบัติงานดังกลาวแลว ก็ยังมีหนาที่ในการวินิจฉัยชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการตาย ซึ่งจะเปน
ประโยชนในทางการแพทย
การออกแบบห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลอง โดยทั่ ว ไปจะขึ้ น กั บ ลั ก ษณะการทํ า งานของ
เจ าหนา ที่ สามารถแยกออกเปน 2 ลักษณะ คื อทางดา นเคมี (Chemistry) การทํางานจะเปน
ลั ก ษณะการยื น และส ว นที่ ต อ งตรวจสอบกั บ กล อ งจุ ล ทรรศน (Microlog) การทํ า งานจะนั่ ง
ปฏิบัติงาน1
2.2.1 ฝายปฏิบัติงานหองทดลอง (Laboratory Suite) เปนหนวยงาน
ปฏิบัติทางเคมี เพื่อสนับสนุนวินิจฉัยโรคของคนไข และตรวจหาเพื่อศึกษาลักษณะของเชื้อโรคผาน
กลองจุลทัศน ซึ่งมีรายละเอียดคือ
1. Chemistry เปนการวิเคาระหของเหลวในรางกาย เพื่อหาปริมาณสารเคมี ตางๆ เชน
ปสสาวะ อุจาระ เสมหะ เปนตน
2. Histology เปนการตรวจและวิเคราะหโครงสรางของชิ้นเนื้อที่ไดรับมาจากสวนตางๆ
ของรางกายที่มีความผิดปรกติ
3. Haematology ทําหนาที่ตรวจสอบเลือดโดยเฉพาะ เพื่อตรวจหาระดับน้ําตาล ใขมัน
ชนิด รูปรางและจํานวน
4. Phthology ทําหนาที่ศึกษาองคประกอบของโรค
5. Bacterilogy ตรวจหาเชื้อโรคตางๆที่คนพบ
6. Virology ตรวจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอดสโดยตรง ซึ่งเปนสวนที่ขอนขางอันตราย อาจ
ตองแยกสวนนี้ออกไป
7. Immunology ภูมิคุมกันวิทยา วิจัยเกี่ยวกับผลของเชื้อโรคเอดสตอภูมิคุมกัน
การศึกษาออกแบบเพื่อใหแผนผังพื้นมีประสิทธิภาพการใชงานมากที่สุด ในการปฎิบัติ
การทดลองทางระบบการทํางานของหองทดลองทางวิทยาศาสตร มีระบบการทํางานที่สําคัญ คือ
ระบบเตรียมสารทดลอง การเตรียมสารทดลองตองทําใหหองที่มีสภาวะปด คือมี
การควบคุมอุณหภูมิความชื่นและแสงสวางเนื่องจากสารเคมีตางชนิดก็มีปฎิกริยาในสถาวะที่
แตกตางกันทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเพื่อความเที่ยงตรงของการชั่ง ตวง ดวย หองเตรียมสารเคมีนี้
1

อวยชัย วุฒิโฆสิต, การออกแบบโรงพยาบาล (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543), 183 -184.
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อาจจะอยูภายในหองทดลองก็ได เพื่อความสะดวกในการนําไปใชการทดลองแตควรมีผนักแบงกั้น
อยางเปนสัดสวน ประตูที่ติดตอระหวางหองทดลองควรเปนชนิดที่ไมตองมีลูกบิด สามารถเปดเขา
หรือออกไดโดยสะดวก หรือถาหากหองเตรียมสารอยูแยกตางหากจากหองทดลอง ก็ไมควรอยู
ไกลมากเกินไปและระหวางทางจากหองเตรียมสารไปยังหองทดลอง ทางเดิมที่เชื่อมควรมีการ
ควบคุมสภาวะหรือปองกันลมฝนความชื้นและแสงแดดที่ดี เพื่อปองกันการคลาดเคลื่อนของตัว
สารเคมีจะนําไปใชทดลอง
ระบบการทดลองในหองทดลอง หลังจากเตรียมสารทดลองที่จะใชแลว ก็มาสูขั้น
การทดลองวิจัยตางๆ ในการทดลองไมวาจะเรื่องใดจะมีขั้นตอน ในการทํางานดังตอไปนี้
- ขั้ นเตรียมสารทดลอง การเตรี ยมสารทดลองมีทั้งเปน การเตรีย มสารสําเร็ จรูป ทา
บริษัทผูผลิตเตรียมมาแลว ที่ตองเตรียมสารเองทั้งหมด ในการเตรียมสารเพื่อการทดลองนั้น
- ขั้นทดลอง เมื่อเตรียมสารจากขั้นตอนแรกเสร็จก็จะนํามาทดลองตามกระบวนการ
ทดลอง ซึ่งวิธีก็แตกตางไปตามประเภทและผลที่ตองการจากการทดลองการทดลองบางชนิด
อาจจะปรากฎผลออกมาหลังจากทําเสร็จภายในไมกี่ชั่วโมง แตบางชนิดก็จะตองมีการเก็บสารที่ใช
ทําการทดสอบในสถานที่ตางๆ ตูเพาะเชื้อ หรือตูเก็บแชเย็น
อุปกรณตางๆ ที่ใชในหองทดลองมีขนาดตั้งแตบนพื้น เนื่องจากขนาดใหญและที่ตั้งบน
โตะหรือชั้นวางของแยกประเภทหลังจากการทดลองไดผลการทดลองแลว ก็นําผลการทดลองมา
เปนรายงานหรือเก็บเขาสูแฟมขอมูล เพื่อนําไปใชตอไป2
2.2.2 ฝายวินิจฉัยศพ (Mortuary) เปนแผนกที่รับศพมาจากสวนทีพักและ
การรัก ษาพยาบาล ในกรณี ที่ ผูป ว ยได เ สี ย ชี วิต ลง ในบางกรณี จ ะทํ า การตรวจพิสู จน ศพเพื่ อ
ประโยชนทางดานการแพทย จะเปนสวนที่จะเก็บรักษาศพชั่วคราวเพื่อเตรียมนําไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตอไป หรือในบางรายจะรอใหญาติรับกลับไป
การออกแบบในสวนนี้ จะอยูในที่มิดชิด มีทางเขาออกแยกศพ มีความสะดวกในการ
เคลื่อนยาย มีการระบายอากาศที่ดี การตกแตงหองใหมีการทําความสะอาดไดงาย มีระบบการ
ระบายน้ํา มีที่เก็บอุปกรณเครื่องมือ
มีสวนประกอบ คือ
2

สมศักดิ์ จิตมั่น, “ศูนยวิจยั และบําบัดพักฟน ผูปวยโรคคุมกันบกพรอง.” (วิทยานิพนธ
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2537), 29 - 30.
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- หองผาศพ (Autopsy) ใชเปนหองผาตัดศพ โดยเจาหนาที่ชันสูตรศพ
- หองเก็บศพ (Mortuary) เปนหองเย็นที่เก็บศพเพื่อปองกันการเนาเปอยและกลิ่นเหม็น
- หองน้ํา-สวมแพทย
- หองเก็บตัวอยางอวัยวะ (Specimen Room)
- หองตั้งศพและรดน้ําศพ3
2.3 แผนกรังสีวิทยา (Radiology Department) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ชวย
สนับสนุนการวินิจฉัยถึงความผิดปรกติของอวัยวะตางๆ ในรางกาย ซึ่งใชวิธีการฉายรังสี โดยใช
รังสีเอกซเรย ซึ่งจะเนนไปในการวินิจฉัยเทานั้น จะไมรวมถึงการรักษาดวยรังสีเนื่องจากมีความ
ซับซอนและตองอาศัยผูชํานานเปนพิเศษ4
2.4 แผนกเภสัชกรรม (Phamacy Department) เปนหนวยงานที่จะทําหนาที่
ในการเลือกหา จัดเก็บ จายยาใหผูปวย และมีการผลิตยาบางชนิดที่สามารถผลิตเองได เชนการ
ผลิตยาน้ําที่มีกรรมวิธีที่ไมซับซอนมากโดยเภสัชกรสามารถควบคุมคุณภาพได ซึ่งจะเปนการลด
คาใชจายของโครงการ เนื่องจากยาที่ใชในการรักษาโรคเอดส ยังมีราคาแพง และผูปวยในแตละ
รายตองใชยาในการรักษาเปนจํานวนมาก
2.4.1 ฝายยา (Pharacectical) วิจัยหาวัคซีนวิธีการผลิตยาที่มีคุณภาพ
และราคาถูก หนาที่โดยรวมของแผนกนี้ โดยสรุปมีดังนี้
- จัดเตรียมยาที่ใชฉีดใหกับผูปวย
- ผลิตยาไวใชในโครงการ ในกรณีของโรคแทรกซอนตางๆ จะรักษาไปตามกรณีของโรค
- จายยาใหผูปวย
- จักการเกี่ยวกับยา บรรจุ ทําฉลาก ทําบัญชียา จําแนกยาอันตราย เปนตน
- เตรียมยาฆาเชื้อโรค ยาทําลายพิษ
2.4.2 ฝายสมุนไพรวิทยา (Medicinal Plant) วิจัยหาสมุนไพรที่จะนํามา
พัฒนาเปนยารักษาโรคเอดส ประกอบดวยสวนที่เปนหองปรุงยา ที่มีหองอบ ตากสมุนไพรแลว ยัง
ตองมีพื้นที่เปนสวนสมุนไพร (Herbal Garden) มีทั้งที่อยูกลางแจงและในเรือนเพาะชําควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น อาจจะนําไปสวนประกอบหรือสวนภูทิทัศนของโครงการ
3

อวยชัย วุฒโิ ฆสิต, การออกแบบโรงพยาบาล, 372.
4
เรื่องเดียวกัน, 149.
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2.5 บริการขอมูลกับการคนควาและวิจัย สําหรับรวบรวม ประมวลขอมูลใน
การทดลอง หรือใชในการ ทดลองที่ตองอาศัยคอมพิวเตอรเขาชวย
3. สวนบําบัดรักษาพยาบาล ทําหนาที่ใหการรักษาพยาบาลทั้งผูปวยในโครงการ
และผูปวยที่ยายโอนมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เนื่องจากการรักษาผูปวยโรคเอดสที่นั้น เปนการ
รักษาเพื่อบรรเทาอาการของโรคติดเชื้อฉวยโอกาส โดยใชยาตาง ๆ ชวยในการรักษา
ในการศึกษาพฤติกรรมของสวนบําบัดพยาบาล พบวาการติดเชื้อฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น
ในผูปวย AIDS พบวาโรคที่นําผูปวยเขามารับการรักษาบอยที่สุด ไดแก วัณโรค และปอดบวม
จาก Pueumocystis carinii
วัณโรค สามารถเปนที่ปอดในผูปวยซึ่งไดรับการวินิจฉัยวา AIDS จากโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสหรือมะเร็ง เหมือนผูปวยวัณโรคปอดทั่วไป วัณโรคเปนสาเหตุที่นําผูปวยมาพบแพทย และ
ไดรับการวินิจฉัยวาเปน AIDS สูงถึง 50%
Esophageal Candidiasis ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน Esophageal Candidiasis
โดยการตรวจ Gastroscope มีอาการกลืนอาหารลําบากและเจ็บคอ สวนผูปวยบางราย มาดวย
อาการปวดทอง แพทยสงสัยโรคกระเพาะ
Disseminated penicillium marneffei ผูปวยมีอาการตอมน้ําเหลืองโตมีแผลในปอด
สามารถเพาะเชื้อโดจากตอมน้ําเหลือง จากกระแสเลือด และจากปอดผูปวยที่รับการรักษา จะไม
มีอาการกลับเปนซ้ําอีก หรืออาจมีอาการเปนตุมขึ้นตามตัวและหนา มีตับมามโต ตรวจพบเชื้อ
รูปรางเปน yeast เหมือน Histoplasmosis จากผิวหนังและตับ
Salomonella septicemia อาการที่สําคัญคือไข ในผูปวยบางรายมีอาการทองเสีย
รวมดวยการวินจฉัย โดยการเพาะเชื้อจากกระแสเลือด
Hcrpes simplex ในป พ.ศ. 2534 พบผูปวยใน 4 ราย จะมี3 ราย พบแผลเรื้อรัง
รอบๆ รูทวารหนัก อีก1 ราย พบแผลเรื้อรังที่ลิ้นและอวัยวะเพศ
CMV retinitis ผูปวยทั้งหมดสูญเสียตา ปจจุบันมียา Ganciclovir สําหรับการรักษา
แตจาํ เปนตองใหยานี้เขาทางหลอดเลือดดํา และจําเปนตองใหไปตลอดชีวิต
AIDS dementia complex พบวามีสมองฝอ มีผูปวยบางรายไดรับการวินิจฉัยเปน
AIDS มากอนสวนผูปวยบางราย เขามารับการรักษาดวยอาการผิดปกติของสมอง
AIDS wastion syndrome ผูปวยในกลุมนี้ มักจะมาหาแพทยดวยทองเสียเรื้อรัง เบื่อ
อาหาร น้ําหนักลดมากกวา 10 % น้ําหนักตัว มีไขสูง เปนๆ หายๆ มานานอยางนอย 1 เดือน
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โดยที่ตรวจหาสาเหตุอยางอื่นไมพบ ซึ่งเปนปญหาในแงของการรักษาอยางมาก ผูปวยกลุมนี้
เสียชีวิตในระยะเวลาคอนขางรวดเร็ว
Koposi’s sarcoma มีผูปวย 2ใน 3 มีอาการของโรคแพรกระจายไปอวัยวะอื่นๆ
นอกเหนือจากผิวหนัง และผูปวยเสียชีวิตจาก Koposi’s sarcoma และที่เหลือของผูป ว ยมีตมุ ของ
โรคบริเวณอวัยวะเพศ และเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น
Non - Hodgkin’s lymphoma ผูปวยมีอาการ ลําไสอุดตันและมีกอนในชองทอง
ผาตัดพบวาเปน lymphoma ของลําไสใหญ หรือมีอาการไขสูง ซีด ตรวจ CBC และไขกระดูก
เขาไดกับ lymphoma ผูปวยทั้งหมดเสียชีวิตหลังจากการวินิจฉัยไมนานนัก
กอนเนื้องอกในสมอง ผูปวยมาดวยอาการปวดศีรษะ และตรวจพบลักษณะของความ
ผิดปกติในสมอง โดยการทํา ct-scan พบกอนเนื้องอก ฉีดสีแลวกอนเนื้อทึบแสงมากขึ้นบางรายมี
ลักษณะคลายฝในสมอง การรักษาใชการรักษาแบบ Toxoplamosis แตไมไดผล หรือการฉาย
รังสีที่สมอง โดยที่ไมไดผาตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ เพราะกอนเนื้ออยูในตําแหนงซึ่งยากแกการผาตัด5
จุดประสงคหลักของการักษาผูปวย AIDS คือพยายามหาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่ง
สามารถที่จะรักษาได จากผลของการศึกษาจะพบวาที่พบบอยสองโรคไดแก วัณโรคและปอดบวม
หลังใหการรักษาผูปวย จะดีขึ้นอยางรวดเร็วและสามารถกลับบานไปประกอบอาชีพได ผูปวยสวน
ใหญจะสบายดีอยูนาน ราว 6 เดือน ถึง 1 ป กอนที่จะเกิดโรคแทรกซอนขึ้นอีก ดังนั้นการวินิจฉัยโรค
ใหไดรวดเร็วขึ้น จึงมีประโยชนในการรักษาผูปวย เชนการเพาะเชื้อวัณโรค สามารถทําไดรวดเร็ว
ขึ้น มีหองปฏิบัติการซึ่งสามารถเพาะเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้น
ปจจุบันยาสําหรับรักษาไวรัส HIV ไดแก Zidovudin และมีตัวยาใหมๆ เชน DDIDDC
เปนตน ใหผลในการรักษาทั้งในผูปวย AIDS และผูปวยที่ยังไมมีอาการสามารถทําใหผูปวยมีอายุ
ยืนยาวขึ้น ลดอัตราติดเชื้อฉวยโอกาส สามารถหยุดยั้งการดําเนินของโรคใหชาลง ถึงแมขณะนี้
ราคายายังคอนขางสูงแคคิดวาในอนาคต ราคายาคงจะลดลง และสามารถนํามารักษาในผูปวย
คนไทยได6
3.1 แผนกทํางานแพทยและพยาบาล
ประกอบดวยสวนที่ทํางานของแพทยและฝายเทคนิคตางๆที่เกี่ยวของในการดูแลรักษา
ผูปวย มีสวนประกอบตางๆ คือ
5

สมศักดิ์ จิตมั่น, “ศูนยวิจยั และบําบัดพักฟน ผูปวยโรคคุมกันบกพรอง,” 35 - 38.
6
เรื่องเดียวกัน, 39.
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- หองตรวจอาการ
- หองทํางานแพทย สวนพักผอนแพทย
- หองทํางานพยาบาล ผูชวยพยาบาล
- หองทํางานเภสัชกร และแพทยเทคนิคตางๆ
- หองทํางานอาสาสมัคร
- หองทํางายจิตแพทย หองทํางานนักสังเคราะห ที่พักของแพทยเวร
3.2 แผนกบําบัดรักษาพยาบาล ในเทคนิคการแพทยแบบตางๆ
3.2.1 ฝายรักษาดวนการแพทยทางเลือก ทําการพยาบาลและรักษา
ผูปวยดวยวิธีการอื่นๆที่ไมใชแบบวิทยาการทางแพทยสมัยใหม
3.2.2 ฝายการบําบัดโดยการปฏิบัติสมาธิ การใหผูปวยปฏิบัติสมาธิเปน
เวลา เพื่อชวยบรรเทาอาการ เปนการฝกจิต จนถึงการทําใจใหยอมรับสภาพการตายที่จะมาถึง
ขางหนา การปฏิบัติสมาธิจะมีพระหรือวิทยากรที่เชี่ยวชาญในดานสมาธิมาฝกสอน โดยทําการ
ปฏิบัติในศาลาปฏิบัติธรรม
3.3 แผนกหอพักผูปวย หลังจากที่ทีการพิจารณารับผูปวยเขาสูโครงการตาม
ขั้นตอนของโครงการแลว ในเบื้องตนผูปวยจะไดรับการตรวจรักษา และจะรับผูปวยที่มีอาการใน
ระยะสุดทายมายังสวนหอพักผูปวย ในสวนนี้จะไดรับการดูแลจากพยาบาล แพทย อาสาสมัคร
ตามความเพียงพอตอผูปวย มีการใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยประกอบ ตามสภาวะที่
ผูปวยในแตละคนสมควรจะไดรับ7
เนื่องจากผูปวยที่เขารับการรักษาในสวนนี้ ซึ่งอาการของโรคเปนระยะสุดทาย จะเปน
การดูแลในลักษณะประคับประคอง การจัดที่พักใหจะไมไดแยกสวนยอยออกไปดังเชนโรงพยาบาล
ทั่วไป แตใชเกณฑเพียงบางอยาง ดังนี้
- การแบงผูปวยตามเพศ แบงแยกออกเปนสวนชายและหญิง ยกเวนกรณีที่เปนเด็ก
- การแบงตามประเภทของอาการหลังติดเชื้อ โดยอาจจัดกลุมผูปวยที่มีอาการในกลุม
ใกลเคียงกัน อยุในสวนเดียวกัน เพื่อสามารถควบคุม และดูและไดสะดวก
- การแบงตามความเหมาะสม อาจจัดแบงใหผูปวยที่มีความรุนแรงของอาการใหอยู
รวมใกลกัน
7

สมศักดิ์ จิตมั่น, “ศูนยวิจยั และบําบัดพักฟน ผูปวยโรคคุมกันบกพรอง,” 22.
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3.4 แผนกสถานีพยาบาลประจําหอผูปวย (Nurses Station) เปนศูนยกลางใน
การปฏิบัติงานและควบคุมของพยาบาลประจําตอที่พักผูปวย โดยทั่วไปจะมีพยาบาลคอยดูแล
ผูปวยประมาณ 20 - 30 เตียงตอ 1 หนวยพยาบาล ลักษณะจะเปนเคานทเตอร คอยจดการรักษา
ดูแลการจายยา8 เปนตน
4. สวนพักฟน
ในสวนพักฟนจะมีแนวทางในการทํางานตามหลักของชุมชนบําบัด คือใหบริการแกผูปวยโรคเอดส
ดังตอไปนี้
- เปนการดูแลสุขภาพหรือการปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีผูปวยเกิดอาการเจ็บปวย
- มี ก ารให คําแนะนํา ทางการแพทยแกผูป วยและครอบครัว ญาติพี่น อง ของผูป ว ย
เพื่อใหมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคเอดสสามารถใหการยอมรับและอยูรวมกับผูปวยได
- การประสานงาน เพื่อสงตอไปผูปวยที่เกิดอาการเจ็บปวยไปรับการรักษาใสสวนบําบัด
- เปนที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับผูที่ประสบปญหาตองการที่พักอาศัยชั่วคราว
- เปนที่ใหคําปรึกษาฯ เปนรายบุคคลหรือกลุม แกสมาชิกที่ประสบปญหาตางๆ
- เปนที่ประชุมกลุมสมาชิก เชนการประชุมแจงขาว กระประชุมปรึกษาหารือตางๆ
ในสวนนี้จะประกอบดวยการใหบริการใหคําปรึกษาซึ่งประโยชนของการใหคําปรึกษา คือ
- เพื่อรนระยะปฎิกริยาสูญเสีย ใหสั้นลงและลดความรุนแรง
- เพื่อใหปฏิกริยาสูญเสียเกิดอยางเหมาะสม ในสถานการณที่มีผูชวยเหลือ
- เพื่อใหอยูกับสังคมไดอยางสบายใจมากขึ้น เพื่อใหญาติยอมรับมากขึน้ และเปาหมาย
ของการใหคําปรึกษา คือเพื่อให มาติดตามการรักษาเสมอ ปรับตัว ในชีวิตประจําวันดีขึ้น มี
ความสุขมากขึ้น วางแผนสําหรับความตายที่จะมาถึงอยางเปนจริง และเหมาะสม9
4.1 แผนกพักอาศัย เปนที่พักอาศัยผูปวยและผูติดเชื้อเอดส มีการแยก
ออกเปน ชาย / หญิง เปนสวนที่มีการใชงานสูงจึงตองมีการออกแบบใหสะดวกสบายและนาอยู
8

อวยชัย วุฒโิ ฆสิต, การออกแบบโรงพยาบาล, 322.
9
สมศักดิ์ จิตมั่น, “ศูนยวิจยั และบําบัดพักฟน ผูปวยโรคคุมกันบกพรอง,” 9.
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การจั ด กลุ ม ของอาคารส ว นนี้ ก็แ ลว แตค วามเหมาะสมของการทํ า กิจ กรรมในแตล ะหน ว ยการ
ออกแบบในสวนที่พักอาศัยพอจะกําหนด เปนพวกใหญ ๆ ไดสองพวกคือ
- ลักษณะเรือนพักอาศัยแบบรวม เปนแบบลักษณะเรือนโลงพักอาศัย ในแตละหนวย
ประมาณ 5 คน การจัดวางเฟอรนิเจอรจะประกอบดวย เตียงเรียงรายไปโดยตลอดและมีการเวน
ชองทางเดินมีหองน้ํารวมอยูใกลอาคารนอน
- ลักษณะเรือนพักอาศัยแบบแยก มีลักษณะจัดใหมีผูพักอาศัย ในแตละหนวยไมมาก
คือประมาณ 2 - 3 คน / 1 หนวย มีลักษณะเปนสวนตัวมากกวาแบบแรก ซึ่งอาจใหเปนการพัก
อาศัยรวมกับญาติที่มาคอยเฝาดูแลได จะมีหองน้ําประกอบรวมอยูในแตละหนวย หรือแยก
ออกมาตางหากก็ได
4.2 แผนกฝกอบรม เปนสวนที่ใหความรู ความเขาใจ และการเสริมสุขภาพ
จิตวิทยา จัดใหมีการฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เชน ทําผม ตัดเสื้อผา ทําอาหารเปนตน เปนสวนที่มี
การสัมพันธจากชุมชน
4.3 แผนกนันทนาการ เปนสวนที่ประกอบกิจกรรมพักผอนในยามวางของผูอยู
ในโครงการเปนบริเวณที่เจาหนาที่และผูติดเชื้อสามารถใชรวมกันได สวนนันทนาการประกอบดวย
สวนที่อยูทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ดังนี้
- ศาลาดนตรี หรือหองดนตรีสําหรับผูปวยและเจาหนาที่
- หองพักผอน สําหรับการนั่งพักผอนและดูทีวีรวมกัน
- โรงพละ และสนามกีฬากลางแจง เปนอาคารที่ใชสําหรับกิจกรรทางดานกีฬาหรือออก
กําลังกาย
5. สวนบริการและสนับสนุนกลาง
เปนสวนที่เปนสวนที่ใหบริการตางๆเสริมในองคประกอบ หรือมีหนาที่โดยเฉพาะ แกทุก
คนที่อยูภายในโครงการ ประกอบดวย
5.1 สถานที่จัดพิธีศพ รวมทั้งที่เก็บอัฐิ
การประกอบพิธีดวยการเผาศพ การเผาศพตามวิธีการแบบเดิมนั้น อยางงายคือ
การเผาศพในที่โลงแจง โดยการนําเอาศพใสไวดานบนของเตาเผา มีฟนเปนเชื้อเพลิง เตาแบบนี้ที่
เรียกวาเชิงตะกอน ปจจุบันหาดูไดยากยังมีเฉพาะในชนบท การเผาอีกแบบซึ่งเปนวิธีที่นิยมและ
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เห็นอยูทั่วไป ก็เปนวิธีธรรมชาติเชนกัน แตมีการเผาอยูในหองเผา เตาเผาจะเปนกลอง มีประตู
เหล็กปดและมีปลองควัน ซึ่งจะมีปญหาทางดานมลพิษจากการเผาไหมไมหมด
เตาเผาศพ การจัดการกับศพผูปวยเอดสโดยวิธีการเผาแบบเดิม ทําใหชาวบานที่อยู
ใกลเคียงจะกังวลวาสารพิษหรือเชื้อโรคจากผูปวยจะระเหยออกมาพรอมควันเมื่อไดสูดดมเขาไปจะ
เกิดอันตรายตอสุขภาพ ถึงแมวาตามขอเท็จจริงแลวเชื้อโรคจะถูกกําจัดหมดสิ้นในขั้นตอนการเผาก็
ตาม แตก็อาจจะมีสารที่ออกมาจากวัสดุที่เปนเชื้อเพลิง ทําใหบางครั้งเมื่อสูดดมเขาไปแลวทําให
เกิดอาการแพ จึงทํ าใหเ กิดแนวความคิดในการออกแบบเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปน
เตาเผาที่เมื่อเผาแลวจไรกลิ่นและควัน และเปนการประหยัดพลังงาน10 โดยมีรายละเอียดคือ
- หลักการทํางาน มีระบบการเผาออกเปน 2 ชั้น คือในชั้นแรกเปนการเผาไหมในหอง
ใหญ ดวยหัวฉีดน้ํามันที่ทํางานโดยอัตโนมัติ การเผาดวยอุนหภูมิที่สูงทําใหไมเกิดกลิ่นและควัน
ในชั้นหลังคือเปนการเผาซ้ําจากการเผาควันที่หลงเหลือในครั้งแรก
- สวนประกอบ เตาเผาจะประกอบดวยสวนตางๆ 4 สวนคือ
1. หองเผาใหญ ประกอบดวยหัวเตาเผาใหญ มีพัดลมอัดอากาศเขาไปตามจุดตางๆ
หองเผาควันและชองทางเดินของลมรอนสูปลองควัน
2. หองเผากลิ่นและควัน กลิ่นและควันที่เกิดจากการเผาในหองเผาใหญจะถูกนํามารวม
ในหองเลกนี้ และทําการกําจักกลิ่นและควันดวยอุณหภูมิสูงที่มีการควบคุมตลอดเวลา
3. หองเก็บกระดูก อยูหนาหองเผากลิ่นและควัน จะแยกสวนกระดูกออกมาเพื่อความ
สะดวกในการนําไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตอไป
4. หองเก็บขี้เถา อยูหนาหองเก็บกระดูก เพื่อแยกขี้เถาออกจากกระดูกเก็บไวในถาด
โครงการตัวอยางที่ใชการเผาโดยวิธีไรกลิ่นและควัน โครงการวัดพระพุทธบาทน้ําพุ ซึ่ง
สํา นั ก งานคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห ง ชาติ จึงได สนั บ สนุน ให ม หาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม
ทําการศึกษาและออกแบบให11
5.2 แผนกบริการ (Service) เปนแผนกที่ชวยสนับสนุนและเสริมความชวยเหลือ
ในสวนบริการทั่วไป มีความสัมพันธกับแผนกตางๆ ในโครงการเกือบทุกหนวย ใหความชวยเหลือ
ทางดานการทําความสะอาด ดูแลรักษาซอมบํารุงและการเก็บวัสดุตางๆ ประกอบดวย
10

ทิพยพิมล เกียรติวาทีรัตนะ, “ตายอยางขาวสะอาดในเตาเผาหารสอง,” กรุงเทพธุรกิจ:
จุดประกาย, 13 มิถุนายน 2544, 4.
11
สํานักงานนโยบายแหงชาติ, “เตาเผาศพลดมลพิษ,” สยามรัฐ, 2 กรกฏาคม 2544, 8.
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5.2.1 หองปลอดเชื้อ หองปราศจากเชื้อกลาง (Central Sterlie
Supply Depot) เปนหนวยงานที่ใหบริการแกแผนกตางๆ ในสถานที่พักฟน เกือบทุกหนวย โดย
ทําความสะอาดและฆาเชื้อใหกับเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยตางๆ เชนเครื่องมือทาง
การแพทย เข็มฉีดยา ชุดแพทยและพยาบาล เสื้อผาและผาหมของผูปวย
จะสงมาทําให
ปราศจากเชื้อ การฆาเชื้อ จะทําโดยการนึ่งดวยไอน้ํา แผนกฆาเชื้อกลาง แบงออกเปน
- หองรับของ (Reciving & Clening) จะรับของที่สงจายไปตามแผนกตางๆ โดยรถเข็น
แบบเปดมีเจาหนาที่คอยรับ
- หองเก็บของรอการฆาเชื้อ ของที่ถูกสงมาจะแหงออกเปน 3 สวน คือ เครื่องมือ
แพทย ถุงมือ และเสื้อผา จะถูกลางทําความสะอาด แลวเตรียมนําไปอบนึ่ง
- หองเก็บของที่ฆาเชื้อแลว เก็บของที่ผานการฆาเชื้อ เตรียมจําหนายออกไปยังแผนก
ตางๆ ของสถานพักฟน
- หองทํางานหัวหนาแผนก ทําหนาที่ควบคุมดูแลการรับและจายของที่นํามาฆาเชื้อ
- หอง Sterile Room เปนหองที่ใชปฎิบัติงานที่ตองทําในสภาพไรเชื้อ
- หองเก็บอุปกรณและเครื่องมือตางๆ
5.2.2 ฝายซักรีด (Laundry Department) ทําการทําความสะอาด รีด
และซอมแซมเสื้อผาทุกชนิดทุกประเภทของสถานพักฟน เชนเสื้อผาผูปวย ผาปูที่นอนและปลอก
หมอนจากหอผูปวย ตลอดจนเสื้อคลุมของแพทยและพยาบาล มีทั้งผาซักดวยเครื่องและซักดวย
มือ ผาที่ซักแลวจะนําเขาเครื่องอบ จากนั้นจึงนํามารีด เสื้อผาและชุดที่ตองผานการฆาเชื้อจะถูก
จัดเตรียมเพื่อสงไปยังหองฆาเชื้อ แผนกซักรีด แยกออกเปน
- ที่ รั บ ผ า สกปรก ผ า ต า งๆ ที่ ส ง มาจากส ว นต า งๆ ของสถานพั ก ฟ น จะนํ า มาแยก
ประเภทของผากอนนําไปซักผาปู ผาหม ปลอกหมอน เสื้อและกางเกง
- ที่ซักผา แบงออกเปนที่ซักดวยมือ สําหรับผายาง ผาที่เปอนมากๆ และซักดวยเครื่อง
- ที่อบผาและรีดผา ผาที่ซักจะถูกนํามาอบดวยเครื่องอบใหแหง จากนั้นจะนําไปทํา
การรีด โดยแยกตามประเภทผา เชน ผาปูที่นอน และเสื้อผาธรรมดาโดยใชเครื่องรีดตางกัน
- บริเวณพับผา หลังจากอบจะนํามาพับเก็บ มีเนื้อที่สําหรับตั้งโตะสําหรับวางผาที่พับ
แยกเปนประเภทๆ
- ที่ซอมแซม
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- หองเก็บผาที่พับแลว เตรียมจัดสงไปยังแผนกตางๆ ตามที่ขอเบิกมา
- หองทํางานหัวหนาแผนกซักรีด สําหรับควบคุมการรับและจายผา12
5.2.3 หองเก็บอุปกรณวิทยาศาสตร และสารเคมี สามารถแยกไดดังนี้
- หองเก็บอุปกรณในการทดลอง เปนหองเก็บสารเคมีและวัตถุในการทดลอง ซึ่งรวมทั้ง
อุปกรณและเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตรบางอยางดวย ในการเบิดจายและเก็บวัสดุมีเจาหนาที่
ควบคุมและมีพื้นที่สําหรับขนของหรือการหีบหอ
- หองเก็บสารเคมี จัดเปนหองที่มีอันตรายมากหองหนึ่งในอาคารทดลอง ระดับการ
เก็บควรจะอยูในตําแหนงระดับพื้น เพื่อที่จะใหเจาหนาที่ควบคุมดูแลดานไฟไหมไดเขาไปไดเมื่อ
เกิดเหตุไฟไหม อาจใชการระบายอากาศตามวิธีธรรชาติได ประตูหองจะตองเปนกระจกซึ่งทําให
มองเห็นไดจากภายนอกเขาไปในหองจากนี้ชั้นวางของและตูเก็บของภายในหอง จะตองไมตั้งอยู
ในตําแหนงที่กีดขวางทางหนีออกมาของพนักงานที่เขาไปใชหองนี้
- หองเก็บชิ้นตัวอยาง หรือสารตัวอยางที่สงมาจากที่ตางๆ กันโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
แผนก การวิจัยมางโภชนาการ ซึ่งแยกอยูตามหองทดลองตางๆ และแยกประเภทไดดังนี้
- Normal Sample Stcrage Room หองนี้เปนหองเก็บ Sample ธรรมดา มีชั้นและ
ตูเก็บ Sample ใวในหอง ไมมีการควบคุมอุณหภูมิเพียงแตตองการการระบายอากาศที่ดีเทานั้น
งายตอการคนหาตัวอยางมาทําการวิเคราะห
- Temperatured Control Sample Storage Room ลักษณะเปนหองแบบเดียวกับ
หองแรกแตมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อมิใหของตัวอยางเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากเดิมที่สงมาก
- หองเย็น การกําหนดอุณหภูมิของหอง ลักษณะของหองเปนหองสําหรับเก็บของและ
อุปกรณหรือสารในการทดลองหรือเพื่อการทดสอง การออกแบบหองจําเปนตองมีการปองกันความ
รอนและมีการใชฉนวน เพื่อรักษาความเย็น
- Balance Room เปนหองสําหรับวางเครื่องมือที่ตองการความสมดุลยหรือเครื่องมือที่
ไมสามารถสั่นไหวไดบางตัว ในบางครั้งใชเก็บเครื่องมืออุปกรณที่มีขนาดเล็กดวย วางเครื่องมือ
ประเภท เครื่องชั่ง กลองจุลทรรศน มาตรวัดตางๆ เครื่องปนแยกสารขนาดเล็ก13 เปนตน
12

อวยชัย วุฒิโฆสิต, การออกแบบโรงพยาบาล, 362.
13
สมศักดิ์ จิตมัน่ , “ศูนยวิจัยและบําบัดพักฟน ผูปวยโรคคุมกันบกพรอง,” 101 - 102.
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5.3 แผนกทําความสะอาด (House Kiping) มีหนาที่เกี่ยวกับการดูแลความ
สะอาดใหทุกแผนกในโรงพยาบาล มีการจัดแบงเวลาและวิธีทําความสะอาด ใหเหมาะสมกับแต
และแผนก ในทุกๆ แผนกจะมีประจําในการเก็บเครื่องใชไมสอย เพื่อความสะดวกในการทําความ
สะอาดนอกจากจะทําความสะอาด ภายในอาคารแลว ยังตองคอยดูแลรักษาบริเวณขอบสถาน
พักฟน สนามตนไม และสวนหยอม แผนกดูแลความสะอาดประกอบดวย
- หองทํางานหัวหนาแผนก ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับพนักงานและการทําความสะอาดมี
ที่ลงเวลาทํางานดวย
- หองเก็บอุปกรณเครื่องใช ในการทําความสะอาด
- หองพักพนักงานทําความสะอาด มีที่เปลี่ยนเครื่องแตงตัว หองน้ํา แยกชาย - หญิง
5.4 เตาเผาขยะมีพิษ ใชสําหรับเผาขยะที่มีพิษไมสามารถใหการขนขยะไปได
เตาเผาขยะ มีรายละเอียด คือ โครงสรางเหล็กที่แข็งแรงตามมาตรฐานเชิงวิศวกรรม ภายในกรุดวย
วัสดุทนไฟซึ่งมีความแข็งแรงทนตอการกระแทกและเสียดสี และเสริมดวยวัสดุที่เปนฉนวนกันความ
รอนอีกสองชั้น เปนอิฐฉนวนและเซรามิคไฟเบอร ทําใหการปองกันความรอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายในออกแบบใหมีลักษณะโคงเพื่อใหควันและอากาศรอนภายในมีการหมุนเวียน
( Circulation ) ที่ดีทําใหการเผาไหมสมบูรณยิ่งขึ้น มีระบบการตั้งอุณหภูมิเพื่อใหการทํางานของ
หัวเผาเปนไปตามตองการ และระบบหัวเผาจะทํางานโดยอัตโนมัติตามที่ตั้งระบบชุดควบคุม มี
ระบบความปลอดภัย ขณะที่กําลังเผาขยะหากมีความจําเปนตองเปดประตูเตาเผาระบบการจาย
น้ํามันเขาสูหัวเผา จะถูกตัดออกเพื่อดับการจุดติดของหัวเผา ไมใหเปนอันตรายกับผูปฏิบัติงานได14
5.5 สวนจอดรถบริการทั่วไป ทางเขาหรือโถงพักคอยสําหรับแตละสวนของ
อาคารจําเปนตองมีที่เพียงพอสําหรับคนไขที่มากับเกาอี้ รถเข็นในกรณีที่ ไมใชอาคารชั้นเดียว
ทางลาด (RAMP) มีความจําเปนมากสําหรับอํานวยความสะดวกในดานการสัญจรทั่วไปของ
คนไข และบริการติดตอ สําหรับการสัญจรภายนอกอาคารซึ่งรวมทั้งทางรถยนตและทางเทา ควร
จะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย ปายและสัญญาณบอกทิศทางจัดใหมีเพียง
อยางเดียวและสามารถเห็นไดอยางชัดเจน

14

เรื่องเดียวกัน, 184 - 185.
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สวนที่จอดรถควรจัดแบงแยกออกใหเปนสัดสวนและมีความเพียงพอ สําหรับคนไขและ
ญาติผูมาเยี่ยม โดยที่จะตองเขาถึงสวนบําบัดรักษาไดโดยงาย เพราะคนไขสวนมากไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได และการเดินทางระยะไกลอาจกอใหเกิดอันตรายได สําหรับที่จอดรถแพทย
และพนักงานแยกออกใหเปนสัดสวนรวมทั้งที่จอดรถสําหรับสวนบริการองศูนยดวย
5.6 หองเครื่องตาง ๆ ของโครงการ และหองซอมบํารุง ประกอบดวยแผนก
ตางๆ คือ
- แผนกเครื่องกล (MECHANICAL) เปนแผนกที่มีหนาที่ทํางานทางดานดูแล แกไข
เครื่องใช และอุปกรณตางๆ ทางดาน ไฟฟา ประปา แผนกเครื่องกล จะรวมถึงหองเครื่อง ทํา
หนาที่ดูแลเครื่องจายกระแสไฟฟา เครื่องจายไฟฟาสํารอง เมื่อขาดแคลนกระแสไฟฟา และระบบ
เครื่องทางเทคนิคซึ่งเกี่ยวกับเครื่องทั้งหมดไดแกเครื่องตมน้ํากรอกน้ํา สถานที่ตั้งควรอยูบริเวณ
ดานหลังโครงการ เนื่องจากสวนนี้มักจะมีเสียงดังและรักษาความสะอาดยาก และควรอยูใกลทาง
SERVICE เพื่อที่จะไดรับพวกเครื่องมือ อุปกรณ อะไหลไดโดยสะดวก
- หองเครื่องไฟฟา
- หองเก็บถังแกสตางๆ เชน O2 CO2 ฯลฯ
- หองเครื่องทําไอน้ํา เพื่อจายไปยังโรงครัว C.S.S.D. ซักรีด
- หองเครื่องปมน้ํา กรองน้ํา จายไปยังสวนตางๆ
- หองเก็บของ เครื่องมือสําหรับซอมแซมอาคาร อุปกรณ เครื่องใชตางๆ ในสถานพักฟน
- หองทํางานและพักผอนชาง
5.7 แผนกโภชนาการ เปนหนวยงานที่ใหบริการทางดานอาหารแกผูเขามารับ
การดู แ ลจากโครงการตลอดเจ า หน า ที่ แ ละบุ ค คลภายนอกด ว ย ลั ก ษณะการจั ด จะเป น แบบ
Cafeteria โดยแยกสวนประกอบเปน สวนทานอาหารของเจาหนาที่ สวนทานอาหารของผูติดเชื้อ
โรงครัว และหองทํางานนักโภชนาการที่ทําการควบคุมรายการอาหารที่ตองจัดเปนพิเศษเฉพาะโรค
ที่เปนโรคแทรกซอน เชนโรคเบาหวาน โรคกระเพาะ โรคไต15 เปนตน
15

สมศักดิ์ จิตมั่น, “ศูนยวิจยั และบําบัดพักฟน ผูปวยโรคคุมกันบกพรอง, 112.
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แผนกนี้จึงควรอยูในตําแหนงที่จะสามารถกระจายอาหารไปสู หอผูปวยไดสะดวก การ
ประกอบอาหารของแผนกโภชนา ตองคํานึงถึงประโยชนของอาหารจะตองมีการควบคุมดูแลและ
การจัดแยกอาหารโภชนาการ แผนกโภชนาการควรจะแยกออกเปน
- ที่รับและเก็บอาหาร อาหารสดและแหงที่สงเขามาประจําแตละวันนั้น อาหารสดจะ
แยกเก็บเขาหองเย็น ของแหงจะเก็บไวหองเก็บของ
- ที่เตรียมอาหาร เบิกอาหารจากหองเก็บอาหาร แลวะนํามาจัดเตรียม บริเวณสวนนี้
เชน ผัก ผลไม ก็นํามาลางคัด เด็ด และหั่น
- ที่ปรุงอาหาร บริเวณที่ปรุงอาหาร จะแยกเปนผัด ทอด ตม และนึ่ง ตลอดจนที่ปรุง
อาหารตามแพทยสั่ง อาหารที่ปรุงจะถูกจัดสง แยกตามประเภทเพื่อสงไปยังผูปวยโดยรถเข็น
สวนอาหารบริการเจาหนาที่จะสงไปยังที่ขายอาหาร
- ที่ลางและเก็บถวยชาม บริเวณลางภาชนะ หลังการลางเสร็จแลวจะนําไปทําใหแหง
แลวเก็บไวรอการเบิก
- หองทํางานของหัวหนาโภชนาการ
- โรงอาหารสําหรับแพทย พยาบาล เจาหนาที่
5.8 รานคาผลิตภัณฑผูติดเชื้อ ที่จําหนายสินคาที่ผูปวยเขารับการอบรมการฝก
อาชีพกับทางโครงการ
การกําหนดพื้นที่ขององคประกอบในโครงการ
การศึกษาและกําหนดพื้นที่ของแตละองคประกอบ ไดศึกษาโดยใชพื้นทีห่ นวยพืน้ ฐานที่
เปนมาตรฐานในการออกแบบ ในการใชขอมูลอางอิงในการวิเคาระห จากเอกสารหนังสือตางๆ
และการวิเคราะห มีที่มาคือ
1. การศึกษาวิเคราะหและกรณีศึกษาจากโครงการตางๆ
(ศก)
2. NEUFERT ARCHITECT’ DATA
(AD)
3. TIME – SEVER STANDARDS FOR BUILDING TYPES (TS)
4. PRIMARY HEALTH CARE BUILDINGS
(HC)
5. การออกแบบโรงพยาบาล
(รพ)
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ตารางที่ 4 วิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของโครงการ
รูปที่

1

2

3

ภาพแสดง

การวิเคราะหพื้นที่

หมายเหตุ

- หองปราศจากเชื้อกลาง
= 160 ตร.ม.

(รพ)

- หองพักประกอบดวย
- เตียงคนไขขนาด 0.9 ม.x 2.00 ม.
มีพื้นที่รอบเตียง 12 ม2
- สวนทีพ่ ักผูมาเยี่ยมหรือญาติ 6 ม2
- หองน้ํา-สวม 6 ม2

(รพ)

- สถานีพยาบาลประจําหอผูป วย
=80 ตร.ม./หนวย

(รพ)
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ตารางที่ 4 วิเคราะหองคประกอบพืน้ ฐานของโครงการ (ตอ)
รูปที่

4

5

6

7

8

ภาพแสดง

การวิเคราะหพื้นที่
- พื้นที่ใชสอยตอบุคคล
= 0.8 x 0.8 = 0.64 ตร.ม.
- พื้นที่ใชสอย การนัง่ สมาธิ
=1.50 x 1.50 = 2.25 ตร.ม.
- ทางสําหรับรถเข็นและเตียง
ผูปว ย กวาอยานอย 1.10
- รถยนต
=2.50 x 6.00 = 15.00 ตร.ม.
/คัน
- โตะอาหาร 4 ที่
รวมบริเวณรอบโตะ
=1.80 x 3.00 = 5.40 ตร.ม.

- หองสวมและหองอาบน้าํ
=1.00 x 1.70 = 1.70 ตร.ม.

- ติดตอประชาสัมพันธ
=2.20 x 2.40 = 5.28 ตร.ม.

หมายเหตุ

(ศก)

(ศก)

(ศก)

(ศก)

(ศก)
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ตารางที่ 4 วิเคราะหองคประกอบพืน้ ฐานของโครงการ (ตอ)
รูปที่

9

10

ภาพแสดง

การวิเคราะหพื้นที่
- หองทํางานผูอ ํานวยการหรือ
หัวหนาสวนตางๆ
= 4.00 x 5.00 = 20.00 ตร.ม.

หมายเหตุ

(ศก)

- หองทํางานรองผูอํานวยการหรือ
รองหัวหนาสวนตางๆ
(ศก)
= 3.50 x 4.50 = 15.75 ตร.ม.

11

- หองทดลอง
ขนาดขึ้นกับความเหมาะสม
มีความยืดหยุน
ในตัวอยางมีขนาด
=12.00 x 15.00
=180.00 ตร.ม.

(TS)

12

- หองเก็บยาและปรุงยา
=10.00 x 15.00
= 150.00 ตร.ม.

(TS)
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ตารางที่ 4 วิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของโครงการ (ตอ)
รูปที่

13

ภาพแสดง

การวิเคราะหพื้นที่ หมายเหตุ
- พื้นที่ในการพักผอน
หรือรักษาดวย
วิธีการบําบัดโดยการ
นวด หรืออืน่ ๆ
(HC)
= 4.00 ตร.ม./คน

- พื้นที่การตรวจอาการ
= 2.50X3.00
= 7.50/หนวย
14

15

(HC)

-เก็บอุปกรณตางๆ
พื้นที่เก็บอุปกรณ
ออกแบบใหมีความ
ยืดหยุน ตามความ
เหมาะสม
(HC)
กําหนโดยประมาณ
= 20.00 ตร.ม./
หนวย
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ตารางที่ 4 วิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของโครงการ (ตอ)
รูปที่

16

17

18

ภาพแสดง

การวิเคราะหพื้นที่
- หองบรรยายหรือประชุม
ขนาดที่นงั่ จํานวน
100-150 ที่นงั่
ขนาด 2.00/ที่
= 300 ตร.ม.

หมายเหตุ

(TS)

- หองประชุมยอยสําหรับ
เจาหนาทีห่ รือบุคคลากร
จํานวน 15-20 ทาน
ขนาด 1.80/คน
(AD)
= 36 ตร.ม.

- หองประชุมใหญ
จํานวน 100-150 ที่
ขนาดพืน้ ทีน่ งั่ 0.60/ทีน่ ั่ง
=90 ตร.ม
ขนาด เวที 25 ตร.ม.

(AD)
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ตารางที่ 4 วิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของโครงการ (ตอ)
รูปที่

19

20

21

ภาพแสดง

การวิเคราะหพื้นที่
หมายเหตุ
- หองสมุดและศูนยสารสนเทศ
กําหนดใหมีผูใช 80 คน
พืน้ ที่อานหนังสือ 2.25 คน/
ตร.ม = 180 ตร.ม.
พื้นที่วางหนังสือ 80 ตร.ม
(TS)
สวนโสตทัศนศึกษา
พืน้ ที่ 20 % ของที่อา นและ
เก็บหนังสือ = 52 ตร.ม.

- หองครัว
มีพื้นที่เตรียมอาหาร,
(รพ)
ประกอบอาหาร, จัดเก็บและ
ลางภาชนะ = 180 ตร.ม
- หองทําความสะอาดเสื้อผา
และซอมแซม
พื้นที่ 18.00 X 15.00
= 270 ตร.ม.

(รพ)

- หองเก็บศพและจัดพิธี
= 60 ตร.ม.
22

(รพ)
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ตารางที่ 5 รายละเอียดองคประกอบสวนบริหารกลาง
1. สวนบริหารกลาง
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

1.1 แผนกบริหาร

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

เปนสํานักงานสําหรับบุคลากรที่ประจําอยู
สําหรับการทํางานและอํานวยการตางๆ

1.1.1 หองผูอํานวยการ

1

หองทํางานผูอาํ นวยการ ทําหนาที่ควบคุม
ทุกแผนก ประชาชนสามารถติดตอผาน
เลขาฯได

1

16.00

16.00

รูปวิเคราะหที่ 9

1.1.2 รองผูอํานวยการ

1

หองทํางานรองผูอํานวยการ
แบงเบาภาระการทํางานของผูอํานวยการ

1

12.00

12.00

รูปวิเคราะหที่
10

1.1.3 เลขานุการ

1

หองทํางานเลขานุการ

1

4.50

4.50

รูปวิเคราะหที่ 8
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ตารางที่ 5 รายละเอียดองคประกอบสวนบริหารกลาง (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

1.2 แผนกธุรการ

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

ทําหนาที่ ติดตอและประสานงานระหวาง
แผนกตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
โครงการ

1.2.1 หัวหนาฝายธุรการ

1

1

9.00

9.00

1.2.2 ทะเบียนและสถิติ

1

1

6.00

6.00

รูปวิเคราะหที่
10
รูปวิเคราะหที่ 8

1.2.3 เอกสารและการ
และการพิมพ

1

1

6.00

6.00

รูปวิเคราะหที่ 8

1.2.4 บัญชีและการเงิน

2

1

6.00

12.00

รูปวิเคราะหที่ 8
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ตารางที่ 5 รายละเอียดองคประกอบสวนบริหารกลาง (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

1.3 ประชาสัมพันธและ
บริการ

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

โถงประชาสัมพันธและใหความรูในเรื่อง
เกี่ยวกับการสาธารณสุข ความรูโรคเอดส
และอื่นๆ แกผทู ี่สนใจและผูม าใชโครงการ

1.3.1 โถงพักคอย

8

โถงผูมาติดตอ

1

2.00/คน

16.00

1.3.2 สวนเตรียมงาน
และจัดแสดง

1

สวนเตรียมบอรดแสดงงานและสื่ออื่นๆใน
การประชาสัมพันธและเผยแพรความรู

1

8.00

8.00

1.3.3 หองน้ําบุคคลทัว่ ไป

8

หองน้ําสวมแยกชายหญิง

1

12.00/หอง

24.00

รูปวิเคราะหที่ 7
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ตารางที่ 6 รายละเอียดองคประกอบสวนสนับสนุนการบําบัดรักษา
2. สวนสนับสนุนการบําบัดรักษา
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

2.1 แผนกธุรการสวน

6

ประสานการทํางานภายในหนวยงานและ
กับหนวยงานอื่น เก็บสถิตแิ ละรายงาน
จากผลการทดลองจากหองปฏิบัติการ

1

4.50/คน

27.00

2.2 แผนกพยาธิวิทยา

4

หนวยงานทีว่ ิเคราะหหาสาเหตุของโรค
โดยใชวิธที างวิทยาศาสตร ทางเคมีหรือ
ชีวเคมี เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการ
รักษาตอไป

1

4.50/คน

18.00

รูปวิเคราะหที่
11

2

Lab ที่วเิ คาระหทางคีมีเกี่ยวกับของเหลว
ใน รางกาย
วิเคราะหโครงสรางของชิน้ เนื้อเพื่อหา
ความผิดปรกติ

1

18.00/คน

36.00

รูปวิเคราะหที่
11

18.00/คน

18.00

2.2.1 ฝายปฏิบัติงาน
ทดลอง
- Chemistry
- Histology

1
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ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดองคประกอบสวนสนับนุนการบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

- Phathology
- Bacterilogy

1
2

- Virology

1

- Immunology

2.2.2 ฝายวินิจฉัยศพ

2

รายละเอียดองคประกอบ
ศึกษาองคประกอบของโรค
การวิจยั เกี่ยวกับเชื้อบักเตเรีย อันเปน
สาเหตุของโรคติดเชื้อตางๆ
การศึกษาการระบาดของเชือ้ ไววัส การ
ผลิตยาหรือวัคซีน วิจัยเกี่ยวกับโรคการติด
เชื้อจากไวรัส
ศึกษากลไกในการติดเชื้อ การใหยาคุมกัน
และผลของการใหการคุมกัน สนับสนุน
การผลิตชีววัตถุ
รับและเก็บศพของผูปวยที่เสียชีวิตลง เพื่อ
เตรียมการไปทําพิธที างศาสนาตอไป หรือ
ในบางรายรอญาติมารับไป
ในบางกรณีอาจทําการผาชันสูตรเพื่อ
การศึกษาทางดานการแพทย

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

1
1

12.00
18.00

12.00
18.00

1

18.00

18.00

1

18.00

36.00

ที่มา
รูปวิเคราะหที่
11
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ตารางที่ 6 รายละเอียดองคประกอบสวนสนับสนุนการบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

- หองผาศพ

2

มีเตียงสําหรัผา ศพ โตะวางเครื่องมือ
ตางๆ มีอางลางมือ มีระบบการระบาย
น้ําและการระบายอากาศ

1

16.00

16.00

- หองเก็บตัวอยาง
อวัยวะ

1

เก็บตัวอยางชิน้ สวนที่ไดจากการผาศพ

1

6.00

6.00

อยูติดกับหองชันสูตรศพ เปนตูเย็นทีท่ ํา
เปนลิ้นชักสําหรับเก็บศพ
ทําพิธีรดน้าํ ศพหรือทําความไวอาลัยศพ
กอนมีการเคื่อนยาย

6 ที่

1.5/ ที่

9.00

1

30.00

30.00

รูปวิเคราะหที่
22

1

12.00

12.00

รูปวิเคราะหที่ 7

- หองเก็บศพ
- หองตั้งศพและ
รดน้ําศพ
- หองน้ํา-สวม

2
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ตารางที่ 6 รายละเอียดองคประกอบสวนสนับสนุนการบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

2.3 แผนกรังสีวิทยา

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

รูปวิเคราะหที่ 8

ใหการวินิจฉัยหรือบําบัดรักษาโรคดวย
รังสีเอกซหรือรังสีอื่น โดยจะเปนทัง้ สวน
ของการวินิจฉัยและการบําบัดรักษา

2.3.1 สํานักงานและ
เคานทเตอรติดตอ

2

สวนทํางานเจาหนาที่คอยรับใบแพทย คน
หาฟลมและแยกบัญชีหลักฐานหลังจาก
ทําการตรวจวินิจฉัย

1

9.00

9.00

2.3.2 หองฉายรังสี

2

ฉายรังสีเพื่อตรวจหาความผิดปรกติจาก
อวัยวะภายในรางกาย

1

30.00

30.00

2.3.3 หองเปลี่ยชุดคนไข

2

เปลี่ยเสื้อผาเพื่อเขารับการฉายรังสี

2

6.00

12.00
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ตารางที่ 6 รายละเอียดองคประกอบสวนสนับสนุนการบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

2.3.4 หองมืด

1

เก็บฟลมที่ยงั ไมไดใช

1

20.00

20.00

2.3.5 หองเก็บฟลม

1

เก็บฟลมที่ถา ยแลวเปนการเก็บขอมูลของ
คนไข

1

36.00

36.00

2.3.6 หองเก็บอุปกรณ

1

เก็บเครื่องมือตางๆ

1

12.00

12.00

2.3.7 หองพักเจาหนาที่
รังสี

3

1

12.00

12.00

ที่มา

รูปวิเคราะหที่
15
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ตารางที่ 6 รายละเอียดองคประกอบสวนสนับสนุนการบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

2.4 แผนกเภสัชกรรม

2.4.1 ฝายยา
- บริเวณรับ-สง ยา

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

ทําหนาทีจ่ ัดหายาของศูนย เก็บรักษา
ควบคุมและประเมินในการเลือกจัดสรรยา
ใหกับผูปวย
2

รับยาทีม่ าสงกับดครงการ อยูใกลกับหอง
เก็บยา

1

20.00

20.00

รูปวิเคราะหที่
12

- หองบันทึกการรับ จายยา

1

หองหรือบริเวณที่จัดเคานเตอรรับยาเพื่อ
สงไปยังหอเก็บยา

1

12.00

12.00

รูปวิเคราะหที่
12

- คลังเวชภัณฑ

1

เก็บยาและเวชภัณฑและยา มีการควบคุม
อุณหภูมิหองประมาณ 20 - 25 องศา

1

60.00

60.00

รูปวิเคราะหที่
12
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ตารางที่ 6 รายละเอียดองคประกอบสวนสนับสนุนการบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

- หองเย็นเก็บยา

1

เก็บสารหรือยาบางประเภทที่ตองรักษา
อุณหภูมิที่ระดับต่ํา

1

20.00

20.00

รูปวิเคราะหที่
12

- หองเตรียมยา

1

เตรียมยา ปรุงยา ผสมน้าํ เกลือ หรือจัด
ยาบางชนิดตามใบสั่งแพทย

1

16.00

16.00

รูปวิเคราะหที่
12

- ทํางานและ
พักผอนเจาหนาที่

2

สวนทํางานและพักผอนรวมทั้งการ
ประชุมในการทํางาน

1

12.00

12.00

1

20.00

20.00

2.4.2 ฝายสมุนไพรวิทยา
- เจาหนาที่

3

รูปวิเคราะหที่ 9

87
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดองคประกอบสวนสนับสนุนการบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ
- หัองปรุงยาและ
หองเก็บยา

ผูใช
จํานวน
(คน)

2

สวนสมุนไพร

2.4.3 หองน้ําและ
ล็อกเกอร

4

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

ปรุงยาที่ไดจากพืชสมุนไพร

1

20.00

20.00

รูปวิเคราะหที่ 7

ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อชนาํ ไปประกอบการ
รักษาทางเลือก และจัดประโยชนใชสอย
เปยสวนพักผอน

1

20.00
18.00

20.00
18.00

รูปวิเคราะหที่ 7

รายละเอียดองคประกอบ

ช.1
ญ.1
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ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา
3. สวนดูแลและบําบัดรักษา
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

3.1 แผนกทํางานแพทยและ
บุคลากร

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

1

4.5/คน

90.00

รูปวิเคราะหที่
10

ที่มา

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ

3.1.1 หองทํางานแพทย
และบุคลากร

20

3.1.2 หองทํางาน
หัวหนาแพทยและ
พยาบาล
3.1.3 หองทํางาน
จิตแพทยและ
นักสังคมสงเคราะห

2

1

12.00/คน

24.00

รูปวิเคราะหที่ 9

1

1

9.00

9.00

รูปวิเคราะหที่
10

หองทํางานแพทย พยาบาล และบุคลากร
ตางๆ เปนที่สาํ หรับนั่งเขียนรายงาน มี
โตะ ตูเอกสาร และเกาอีน้ งั่ พักผอน
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ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

3.1.4 หองประชุมยอย

12

เปนหองสําหรับใชประชุมเจาหนาที่ระดับ
ตางๆ

1

2.50/คน

30.00

รูปวิเคราะหที่
17

3.1.5 หองอานหนังสือ
คนควา

10

ใชอานหนังสือคนควาเพื่ออางอิงการวิจยั

1

4.00/คน

40.00

รูปวิเคราะหที่
13

3.1.6 หองพักผอน
เจาหนาที่

4

1

30.00

30.00

3.1.7 โรงรับประทาน
อาหารสําหรับ
เจาหนาที่

20

1

2.50/คน

50.00

โรงรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาที่และ
รองรับบุคคลภายนอก

รูปวิเคราะหที่
20

90
ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ
3.2.2 ฝายการบําบัดโดย
การปฏิบัติสมาธิ

ผูใช
จํานวน
(คน)

50

รายละเอียดองคประกอบ

การบําบัดรักษาโดยวิธีการปฏิบัติสมาธิ
เชนเดียวกับการนั่งสมาธิโดยปรกติ
การปฏิบัติในหองที่มพี ื้นที่โลง
สวนใหญจะนัง่ ปฏิบัติโดยมีวิทยากรหรือ
พระสงฆเปนผูฝ กสอน
ในโครงการไดออกแบบใหเปนศาลาโลง

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

1

2.25/คน

75.00

ที่มา

รูปวิเคราะหที่
4
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ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

4.00/คน

32.00

ที่มา

3.2 แผนกบําบัดรักษา
พยาบาล
เทคนิคการแพทยแบบ
ตางๆ
3.2.1 ฝายรักษาพยาบาล
ดวยการแพทย
ทางเลือก
- การรักษาดวยวิธี
ฝงเข็ม
- กายภาพบําบัด
- อื่นๆ

8

การรักษาพยาบาลผูปวยทีน่ อกเหนือจากการ
รักษาทางวิทยาศาสตรการแพทยโดยปรกติ
การรักษาขึน้ อยูกับวิธีการนัน้ ๆ

1

รูปวิเคราะหที่
13
รูปวิเคราะหที่
14

92
ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)

องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

- หองเตียง 4

8

หองคนไขเตีย 4 (เตียงเดี่ยว 4 เตียง)
ประกอบดวย
- เตียงคนไขขนาด 0.90 ม.x 2.00 ม.
มีพนื้ ที่รอบเตียง 12 ม2
- สวนทีพ่ ักผูม าเยีย่ มหรือญาติ 6 ม2
- หองน้าํ - สวม 6 ม2

8

52.00/เตียง

416.00

รูปวิเคราะหที่ 2

- หองเตียงรวม

20

ในโครงการนีจ้ ะเนนการจัดที่พกั แบบรวม
เนื่องจากตองการใหมกี ารดูแลที่ทั่วถึง
สะดวก และประหยัด

20

26.00/เตียง

520.00

รูปวิเคราะหที่ 2
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ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

10

25.00/เตียง

260.00

ที่มา

3.3 ฝายหอพักผูปวย

- หองเตียงเดี่ยว

10

สําหรับผูปวยที่ตองแยกออกจากรายอื่น
หองคนไขเตียงเดี่ยวประกอบดวย
- เตียงคนไขขนาด 0.9 ม.x 2.00 ม.
มีพนื้ ที่รอบเตียง 12 ม2
- สวนทีพ่ ักผูม าเยีย่ มหรือญาติ 6 ม2
- หองน้าํ - สวม 6 ม2

รูปวิเคราะหที่
2
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ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)
องคประกอบ
3.4 แผนกสถานีพยาบาล
ควบคุม (Nurse Station)

3.4.1 สวนพักพยาบาล
(Nurse Lounge)

ผูใช
จํานวน
(คน)

2

2

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

เปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานและควบคุม
ผูปวยในแตละหนวยทีพ่ ัก ใน1หนวยของ
Nurse Station จะดูแลคนไขประมาณ 25 - 35
เตียง ประกอบดวยเคานเตอรพยาบาลสําหรับ
เขียนรายงาน มีอางลางมือ โทรศัพทเรียก
พยาบาล

3

80.00/
หนวย

240.00

รูปวิเคราะหที่ 3

ในสวนนี้จะเปนบริเวณหองพักพยาบาล
ประกอบดวย สวนรับประทานอาหาร มี
อุปกรณโตะ เกาอี้ และเตียงพักผอน

3

16.00

48.00

รายละเอียดองคประกอบ
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ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)

องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

3.4.2 สวนทํางานหัวหนา
พยาบาล

1

หองทํางานแพทย เปนที่สาํ หรับนัง่ เขียน
รายงาน มีโตะ ตูเอกสาร และเกาอีน้ ั่ง
พักผอน

3

12.00

36.00

รูปวิเคราะหที่ 9

3.4.3 สวนทํางานแพทย
เวร

1

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพยาบาล มี
ที่ทาํ งาน โตะ ตูเก็บเอกสาร และเกาอีน้ งั่
พักผอน

1

12.00

12.00

รูปวิเคราะหที่
10

1

เจาหนาทีพ่ ยาบาลจัดเตรียมยาใหผูปว ยใน
ที่พกั ไดรับยาตามเวลาทีก่ ําหนด

3

6.00

18.00

รูปวิเคราะหที่
12

3.5 แผนกบริการหอผูปวย
3.5.1 สวนเตรียมยา
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ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)

องคประกอบ
3.5.2 เก็บเตียงและ
รถเข็น
3.5.3 เก็บอุปกรณและ
เครื่องมือ
(Utility Room)

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

1

2

หองเก็บอุปกรณและเครื่องมือจะแยกออก
เปน2 สวนคือสวนสะอาดและสวนสกปรก
- สวนสะอาด (Clean Utility) เปนที่เก็บ
เครื่องมือที่สะอาดจากการทําความ
สะอาดและฆาเชื้อแลว นํามาใชในสวน
ทีพ่ ักผูปว ย เชน ผา เครื่องมือตางๆ
- สวนสกปรก (Dirty Utility) เปนทีเ่ ก็บ
สําหรับลางอุปกรณตางๆ และพักของ
สกปรกทีต่ องสงไปยังสวนฆาเชื้อกลาง

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

3

9.00

27.00

รูปวิเคราะหที่
15

3

9.00

27.00

รูปวิเคราะหที่
15

3

6.00

18.00

ที่มา
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ตารางที่ 7 รายละเอียดองคประกอบสวนดูแลและบําบัดรักษา (ตอ)

องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

3.5.4 หองเตรียมอาหาร
(Pantry)

1

เปนหองจัดเตรียมดูแลความเรียบรอยของ
อาหารที่สงมาจากสวนโภชนาการ มีตูเย็น
ที่อุนอาหาร ที่ทงิ้ ขยะ และที่ตั้งรถเข็น

3

9.00

27.00

3.5.5 หองเก็บเครื่องมือ-

1

หองเก็บอุปกรณทําความสะอาด อยูใกลกบั
หองน้ําหรือออกแบบใหเปนสวนหนึง่ ภายใน
หองน้ํา

3

6.00

6.00

ทําความสะอาดและ
หองน้ําบุคคลากร

ที่มา

รูปวิเคราะหที่ 7
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ตารางที่ 8 รายละเอียดองคประกอบสวนฟกฟน
4. สวนพักฟน
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

4.1 แผนกพักอาศัย

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

การพักอาศัยของผูปวยที่ยงั ไมมีอาการ
รุนแรง (อาการในระยะที่1และ2)
ผูปวยอาจอยูก ับครอบครัวก็ได

4.1.1 เรือนพักอาศัยรวม

20

การจัดทีพ่ ักเปนลักษระหองพักติดตอกัน
ดวยระเบีบงทางเดินเชนเดียวกับหอพัก

1

36.00

600.00

4.1.2 เรือนพักอาศัยแบบ
แยก

10

จัดใหผูปวบพักแยกออกจากกันเปนหลังๆ
ในกรณีที่ผูปว ยมีครอบครัวมาพักอยูดวย

1

40.00

400.00

ที่มา
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ตารางที่ 8 รายละเอียดองคประกอบสวนฟกฟน (ตอ)

องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

4.3 แผนกนันทนาการ

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

ใชจัดกิจกรรมตางๆสําหรับผูปวยหรือผูมียี่
ยมชมโครงการที่เปนหมูคณะ

4.3.1 หองนันทนาการและ
ดนตรี

60

การจัดเปนหองโลงอาจใชเปนลักษณะหอง
ประชุมยอยทีม่ ีขนาด 50 – 100 ที่นงั่

1

2.00/คน

120.00

รูปวิเคราะหที่
16

4.3.2 หองพักผอนและ
กิจกรรม

60

การจัดเปนหองโลงอาจใชเปนลักษณะหอง
ประชุมยอยทีม่ ีขนาด 50 – 100 ที่นงั่

1

2.00/คน

120.00

รูปวิเคราะหที่
16

100
ตารางที่ 8 รายละเอียดองคประกอบสวนฟกฟน (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

4.3.3 โรงพละออกกําลัง
กาย

30

จัดใหมีที่ออกกําลังกายและเลนกีฬาในรม
บางชนิด

1

4.00/คน

120.00

4.3.4 ลานออกกําลังกาย
กลางแจง

30

ใชสนามกลางแจงเปนที่ออกกําลังกาย เลน
กีฬา หรือวิ่งจอกกิ้ง

1

4.00/คน

120.00

ที่มา

101
ตารางที่ 9 รายละเอียดองคประกอบสวนบริการและสนับสนุนกลาง
5. สวนบริการและสนับสนุนกลาง
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

2

120.00

พื้นที่รวม
(ม2)

5.1 สถานที่จดั พิธีศพ
5.1.1 ที่เผาศพ
5.1.2 ที่เก็บอัฐิ

5.2 หองฝกอาชีพและ
จําหนายผลิตภัณฑ

เตาเผาศพแบบไรควัน และใชบริเวณ
ประกอบพิธที างศาสนากอนเผาศพ
ที่เก็บอัฐิผ็)ซญที่เผาและประกอบพิธที าง
ศาสนาแลว เพื่อรอใหญาติมารับหรือการ
จัดเก็บแบบถาวรในกรณีที่ไมมีผูใคมารับ
กลับไป
ที่ผึกอาชีพตางๆสําหรับผูปว ย

240.00

1

1

160.00

160.00

ที่มา
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ตารางที่ 9 รายละเอียดองคประกอบสวนบริการและสนับสนุนกลาง (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

ที่มา

5.3 แผนกบริการกลาง
5.3.2 หองเก็บของรอการ
ฆาเชื้อ

ทีรับอุปกรณและเสื้อผากอนนําไปทําความ
สะอาด

1

50.00

50.00

รูปวิเคราะหที่ 1

5.3.1 หองปลอดเชื้อกลาง

หองสําหรับทําความสะอาดอุปกรณและ
เสื้อผาตางๆ

1

80.00

80.00

รูปวิเคราะหที่ 1

5.3.3 หองเก็บของปลอด
เชือ้

ที่เก็บของหลังการฆาเชื้อแลวและเตรียม
นําสงยังแผนกตางๆ

1

50.00

50.00

รูปวิเคราะหที่ 1
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ตารางที่ 9 รายละเอียดองคประกอบสวนบริการและสนับสนุนกลาง (ตอ)
องคประกอบ

ผูใช
จํานวน
(คน)

รายละเอียดองคประกอบ

จํานวน
หนวย

พื้นที่/หนวย
(ม2)

พื้นที่รวม
(ม2)

5.4 หองประชุมยอย

15 - 20

ใชประชุมโดยจํานวนผูใชไมมาก

2

36.00

72.00

5.5 หองบรรยายยอย

50 - 80

ฟงการบรรยาย

1

300

300

5.6 หองประชุมใหญ

100 -150 ใชประชุมและจัดกิจกรรมตางๆ
ในจํานวนผูใชที่มาก

1

500

500

ที่มา
รูปวิเคราะหที่
17
รูปวิเคราะหที่
16

รูปวิเคราะหที่
18
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สรุปพื้นที่ใชสอยขององคประกอบแตละสวน
1. สวนบริหารกลาง
1.1 แผนกบริหาร
1.2 แผนกธุรการ
1.3 ประชาสัมพันธ
ทางสัญจรและที่วาง 30%
รวม

=
=
=
=
=

32.50
33.00
24.00
34.05
123.55

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

2. สวนสบับสนุนการบําบัดรักษา
2.1 แผนกธุรการสวน
2.2 แผนกพยาธิวิทยา
2.3 แผนกรังสีวิทยา
2.4 แผนกเภสัชกรรม
ทางสัญจรและที่วาง 30%
รวม

=
=
=
=
=
=

27.00
229.00
131.00
200.00
176.00
763.00

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

3. สวนดูแลและบําบัดรักษา
3.1 ทํางานแพทยและบุคลากร
3.2 บําบัดดวยการแพทยทางเลือก
3.3 หอพักผูปวย
3.4 สถานีพยาบาล
3.5 บริการหอผูปวย
ทางสัญจรและที่วาง 30%
รวม

=
=
=
=
=
=
=

273.00
107.00
1196.00
336.00
123.00
647.40
2,682.40

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

4.สวนพักฟน
4.1 แผนกพักอาศัย
4.2 แผนกกิจกรรมสําหรับผูปวย
ทางสัญจรและที่วาง 30%
รวม

=
=
=
=

1000.00 ตร.ม.
480.00 ตร.ม.
444.00 ตร.ม.
1924.00 ตร.ม.
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5. สวนสนับสนุนและบริการกลาง
5.1 ที่จัดงานศพ
5.2 ฝกอาชีพและจําหนายผลิตภัณฑ
5.3 แผนกฆาเชื้อกลาง
5.4 หองประชุม
ทางสัญจรและที่วาง 30%
รวม
รวมพื้ที่ใชสอยทั้งโครงการ

=
=
=
=
=
=

240.00
160.00
180.00
872.00
435.60
1887.60

=

6680.55 ตร.ม.

คิดพื้นที่การจอดรถ = 6680.55/240 =

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

28 คัน

ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในโครงการ
ตารางที่ 10 ความสัมพันธขององคประกอบ
องคประกอบ
สวนสํานักงานและบริการกลาง
สวนบําบัดและดูแลรักษา
สวนฟกฟน
สวนวิจัยทางวิทยาศาสตรแพทย
สวนสนันสนุนการบริการ
สวนการบริการกลาง
สวนจอดรถบริการ
สวนจอดรถทั่วไป
ทางเขาสูโครงการ
คาความสัมพันธ

0
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

6

7

8

1
1
1
2
2
1
2
3

3
3
0
2
0
2
3

2
3
3
0
1
2

0
2
1
0
1

2
2
2
0

3
1
0

1
2

3

ไมมีความสัมพันธ
ความสัมพันธนอย
ความสัมพันธปานกลาง
ความสัมพันธมาก

9
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ผูอํานวยการ
เลขานุการ
ผูชวย
ผูอํานวยการ

ผูชวย
ผูอํานวยการ

หองน้ํา

ทานอาหาร
เจาหนาที่

หัวหนาแพทย

หองประชุม
สํานักงานบริหาร

หัวหนาพยาบาล

โถง

สวนพักผอน
เจาหนาที่

หองรับรองแขก
ตอนรับและ
ประชาสัมพันธ

โถงตอนรับ
และพักคอย

หองน้ํา

แผนภูมิที่ 5 ความสัมพันธขององคประกอบสวนสํานักงานและบริหารกลาง

107

สวนทําความสะอาด
อุปกรณ

หองเก็บสัตว
เลี้ยงทดลอง
โรงตมกลั่น
(Distill room )

หองคนควา
ทดลอง
( Lab. Section)

หองเก็บของรวม
หองเก็บตัวอยางและ
คนควา
หองเก็บอุปกรณ

หองคอมพิวเตอร

โถงบริการ
หรือทางเดิน

หองปฐมพยาบาล
สวนชันสูตรศพ

ทางเขารอง

แผนภูมิที่ 6 ความสัมพันธขององคประกอบสวนวิจัยและทดลองทางวิทยาศาสตร

108

สวนการวิจยั และสนับสนุนทาง
วิทยาศาสตรการแพทย

การตรวจโรคและให
คําปรึกษา
เวชระเบียนและเก็บ
ประวัติคนไข

โถงพักคอย
สําหรับคนไข

สวนฟกพื้น

หองพักแพทย
และพยาบาล

ประชาสัมพันธ

แผนภูมิที่ 7 ความสัมพันธขององคประกอบสวนดูแลและรักษาพยาบาล

109

สวนคนควาขอมูล
และจัดทํารายงาน

ธนาคารเลือด
ทําความสะอาด
อุปกรณ

หองทดลองทาง
วิทยาศาสตร
การแพทย

สํานักงาน
เจาหนาที่
สวนพักผอน
เจาหนาที่

สวนเตรียม
อุปกรณ
และสารเคมี
สวนรับของ
เก็บของ

หองน้ําและหอง
ลอกเกอร

โถง

แผนภูมิที่ 8 ความสัมพันธขององคประกอบสวนวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
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สวนการดูและ
รักษาพยาบาล

หองทดลอง
วิทยาศาสตร

หองเก็บยา

หองเก็บเคมีภัณฑ
หองเก็บขวด-บรรจุภัณฑ

เก็บยาสมุนไพร

หองเย็น

หองปรุงยาสมุนไพร
บริเวณรับ-สง
ของและสินคา

แผนภูมิที่ 9 ความสัมพันธขององคประกอบสวนเภสัชกรรม
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หองเก็บ
อุปกรณ

หองปฏิบัติการรังสี

หองมืด
หองพักเจาหนาที่

สวนที่นั่งคอย

เปลี่ยนเสื้อผา

โถงพักคอย

หองน้ําและ
ลอกเกอร

เตรียมสาร
แบเรียม
หองเก็บ
เอกสาร

แผนภูมิที่ 10 ความสัมพันธขององคประกอบสวนวินิจฉัยโรคดวยรังสี

112

สวนทําความสะอาด
หองพักแพทย
หองเก็บ
เสื้อผาผูปวย

สวนพักผอนแพทยและ
พยาบาล

หองพักผูปวยรวม

อุปกรณการแพทย
เก็บยา
พยาบาลประจําที่

หองพักพยาบาล

หองน้ํา
โถงพักคอย

หองพัก
ผูปวยแยก

แผนภูมิที่ 11 ความสัมพันธขององคประกอบสวนพักฟนผูปวย

113

สวนพักคนไข

หองเก็บเสื้อผา
และอุปกรณ
รีด พับและ
จัดเก็บ เสื้อผา
ซอมแซม – ตัดเย็บ
ซักลาง
หองน้ําเจาหนาที่
โถง

รับเสื้อผาสกปรก

แผนภูมิที่ 12 ความสัมพันธขององคประกอบสวนทําความสะอาดเสื้อผา

114

สวนทําความสะอาด

หองพักคนไข

สวนบริเวณรับประทาน
อาหาร หรือโรงอาหาร

เก็บอุปกรณครัว
บริเวณประกอบอาหาร
หรือครัว

อาหารประกอบ
และปรุงแลว

สวนเตรียมอาหาร

หองน้ํา

หองเก็บอาหารแหง
และอาหารสด
บริเวณรับสินคา
และอุปกรณ

สวนพัก
พนักงาน

สวนสํานักงาน

แผนภูมิที่ 13 ความสัมพันธขององคประกอบสวนโภชนาการ

115

หองเครื่องปมน้ํา
หองเครื่องไฟฟา
สวนบําบัดน้าํ เสีย

หองเครื่องปรับอากาศ
หองพักพนังงาน
ควบคุม
หองน้ํา

รับ-สง

โถง

เก็บแกสและเชื้อเพลิง

หองพักแมบา น
พนักงานทัว่ ไปและ
พนักงานขับรถ

แผนภูมิที่ 14 ความสัมพันธขององคประกอบสวนบริการกลาง

สวนเตาเผาและ
กําจัดขยะ
โรงฝกงานไมและ
งานเหล็ก

116

หองพักวิทยากร
การประกอบอาชีพ
หองประกอบ
กิจกรรม
หองประชุมยอย
บริเวณปฏิบตั ิสมาธิ

สันทนาการกลางแจง

ที่เก็บอัฐิ
ประกอบพิธกี รรม
ศพทางศาสนา

สวนสมุนไพรและ
สวนพักผอน

แผนภูมิที่ 15 ความสัมพันธขององคประกอบสวนการจัดกิจกรรมเสริมโครงการ
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การศึกษาพฤติกรรมของผูใชโครงการ
1. กระบวนการในการใหบริการของโครงการ
1.1 การรับสมาชิกใหม
เริ่มตนดวยการตรวจสอบประวัติและสอบถามขอมูลของผูเขารับการบริการ เพื่อใช
ประกอบการพิ จ รณาในการจั ก การบริ ก ารให ค วามช ว ยเหลื อ รั บ เข า พั ก อาศั ย และเก็ บ เป น
ฐานขอมูลเพื่อใชสําหรับวิเคราะหขอปญหาตอไป
1.2 ในระหวางการพักอาศัย
ในระหวางการเขาพักอาศัยในผูปวยจะไดรับการบริการและมีการประกอบกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
การบริการที่พักอาศัย โดยแยกออกเปนหญิงและชาย อาจแยกเปนหลังๆ หรือทําเปน
ลักษณะหอพักรวม มีทั้งหองขนาดเล็กที่พักคนเดียวและหองขนาดใหญสําหรับพักเปนครอบครัว
ระยะเวลาในการเขาพักอาศัยขึ้นอยูกับความตองการของผูปวย
การบริการอาหาร มีบรการอาหารให 3 มื้อ โดยใชงบประมาณของดครงการหรือมีผู
บริจาคให การบริการจะจัดใหมีผูริบผิดชอบโดยการมอบหมายหนาที่ มีแมบานที่ดูแลเรื่องนี้ประจํา
การทํากิจกรรม มีการจัดตั้ง เปนกลุมกิจกรรมตางๆ เชนการละเลน ดนตรี กีฬา
งานหองสมุด เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถเปนอาสาสมัครชวยทํางาน เชนงานทําความสะอาด
การดูแลผูปวยอื่น การทําอาหาร เปนตน
การกิจกรรมสนับสนุน นอกจากกลุมกิจกรรมที่ผูปวยเลือกที่จะทํากับกลุมตางๆแลว
ยังมีบริการอื่นอีก คือ
- บริการใหคําปรึกษา ในปญหาตางๆ ไมเฉพาะแตปญหาโรคเอดสเทานั้น แตจะให
คําแนะนําตางๆ เชน ปญหาทางดานจิตใจ เรื่องความสัมพันในครอบครว เรื่องการประกอบอาชีพ
- บริการสงเสริมอาชีพ มีการฝกอบรมอาชีพภายในศูนย โดยจัดเปนคอรสอบรม ใช
วิทยากรที่มาจากชุมชน อาชีพที่จัดควรเปนอาชีพที่เมื่อผูปวยออกไปแลวสามารถนําไปประกอบได
การรับการรักษา สําหรับผูปวยที่มีอาการ จะไดรับการรักษาตามแตอาการของโรคที่
ปรากฏ
การเสียชีวิต ในกรณีที่ผูปวยเสียชีวิตลง จะติดตอใหญาติมารับศพไป หรือหากไมมี
ญาติก็จะจัดการศพ ไปตามพิธีทางศาสนา
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1.3 ระยะหลังออกจากโครงการ หากผูปวยรายใดที่สามารถออกจากโครงการ
ได และกลับไปอยูกับชุมชน หลังจากนั้นจะไดรับการติดตามเยี่ยมบาน เพื่อดูแลใหคําปรึกษาใน
เรื่องการดูแลรักษาตนเอง การปรับตัว เปนตน
2. การคาดคะเนจํานวนผูปวยที่มาใชโครงการ16
การคาดการณจากผูปวยจํานวน 100 คน มาเปนเกณฑในการคิดคํานวณ โดยในป
แรกที่ทําการจะมีผูติดเชื้อแตไมแสดงอาการ 100 คน อาศัยอัตราการเปลี่ยนแปลง ระยะตางๆ
จากโครงการศูนยสะเคราะหของกรมควบคุมโรคติดตอ มาคํานวณเปนเปอรเซนต ดังนี้
การเปลี่ยนระยะของผูปวยจาก HIV ไปเปน ARC และจาก ARC เปน AIDS
อัตราการเปลี่ยน HIV เปน AIDS

5 % ตอป

อัตราการเปลี่ยน HIV เปน ARC

40% ตอป

อัตราการเปลี่ยน ARC เปน AIDS

20 % ตอป

อัตราเสียชีวิต

= 13.5 % ตอป

ดังนั้นการประมาณการผูใชสอยโครงการในปที่สอง จะแยกประเภทไดดังนี้
HIV =

165

คน

ARC =

120

คน

AIDS =

15

คน

HIV =

91

คน

ARC =

162

คน

AIDS =

47

คน

และในปที่ 3

ผูปวยในขั้น AIDS มีอัตราเสียชีวิต 100 % ใน 5 ป

16

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคติดตอ, แนวทางการดําเนินงานชุมชนบําบัด
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2535), 20.
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3. การศึกษาจํานวนบุคคลากร
รายละเอียดของจํานวนบุคลากรในโครงการดูสรุปจากตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 11

อัตรากําลังบุคคลากรในโครงการ

ตําแหนง
สวนบริหารกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ

- ผูอํานวยการ

อัตรากําลัง หมายเหตุ

ควบคุมการบริหารงานภายในและปรับ
ใชนโยบายใหเมาะสมและสอดคลองกับ
หนวยงานภายนอกอื่นๆ
- รองผูอํานวยการ เป น ผู ช ว ยผู อํ า นวยการและมี ห น า ที่
โดยตรงในการควบคุ ม งานในแต ล ะ
แผนก
- เลขานุการ
ดําเนินงานตางๆใหแกผูอํานวยการ

1

- เจาหนาที่ธุรการ ผู ที่ ป ฏิ บั ต บั ติ ง านธุ ร การต า งๆ ติ ด ต อ
และประสานงาน
- เจาหนาที่บัญชี ผู ค วบคุ ม งานทางด า นการเงิ น การ
เบิ ก จ า ย รายการพั ส ดุ และรายรั บ
รายจาย
-เจาหนาที่
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ประชาสัมพันธ
และแนะนําเกี่ยวกับสถานที่และการ
และ วิทยากร
ปฏิบัติงานของโครงการแกผูมาเยี่ยมชม
โครงการ
โครงการ

1

รวม

1

1

1

2

7
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ตารางที่ 11 อัตรากําลังบุคคลากรในโครงการ (ตอ)
ตําแหนง
สวนวิจัยวิทยาศาสตร
- หัวหนางานวิจัย

หนาที่ความรับผิดชอบ

ดู แ ลงานด า นการวิ จั ย ต า งๆ ภายใน
หนวยงาน
- เจาหนาที่ธุรการ รวบรวมขอมูลของการวิจัยตางๆ และ
งานสารบรรณ
จัดทํารายงานการวิจัย
- เจาหนาที่พัสดุ
จั ด ทํ า บั ญ ชี สิ่ ง ของ และเรื่ อ งการ
เบิกจาย
- นักวิจัย
ผูปฏิบัติการวิจัยตางๆ ภายในแตและ
ฝายการวิจัย มีฝายละ 2 คน
- เจาหนาที่เทคนิค ผู ใ ห ค วามสนั บ สนุ น และให ค วาม
สะดวกในการทําการทดลองและวิจัย
หรือทํางานทางดานเทคนิคเฉพาะเชน
งานรังสี
- เจาหนาที่ซักฟอก จัดทําความสะอาดตางๆ
อุปกรณ และเสื้อผา
- พนักงานดูแลศพ ดูแลเคลื่อ นย ายและจักการเกี่ย วกับ
ศพ
- พนักงานเปล
ดูแลขนยายผูปวยดวยรถเข็นและเปล
ดูแลอุปกรณตางๆ ภายในหนวยงาน
- พนักงานซอม
และทําการบํารุงรักษาซอมแซม เชน
บํารุง
งานประปา ไฟฟา และงานไม เป น
ตน

รวม

อัตรากําลัง หมายเหตุ
1
1
1
6
1

2
2
1
2

17
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ตารางที่ 11 อัตรากําลังบุคคลากรในโครงการ (ตอ)
ตําแหนง
สวนบําบัดและ
รักษาพยาบาล
- แพทย
- พยาบาล
- ผูชวยพยาบาล
และอาสาสมัคร
- เภสัชกร

หนาที่ความรับผิดชอบ

ดูแล รักษา และใหคําปรึกษาแกผูปวย
ดูแลพยาบาลผูปวย
ชวยเหลือพยาบาลในการดูแลผูปวย

5
10
20

ดูแลเกี่ยวกับเรื่องยา

2

รวม

36

สวนพักฟน
- นักโภชนาการ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องรายการอาหาร
- พนักงานครัว
จัดเตรียมและปรุงอาหาร
- พนักงานซักลาง ดู แ ลในเรื่ อ งการเตรี ย มและทํ า ความ
สะอาดภาชนะตางๆ
- พยาบาลจิตเวช
- พยาบาล
สาธารณสุข
- นักสังคม
สงเคราะห
- ครูสอนอาชีพ
- พนักงาน
แมบา น
รวม

อัตรากําลัง หมายเหตุ

ให ค วามรู แ ละการปรึ ก ษาในวิ ธี จิ ต
บําบัด
ให ค วามรู ใ นเรื่ อ งการปฏิ บั ติ แ ละดู แ ล
ตนเอง
ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นการประกอบ
อาชีพ

1
2
2

1
1
1
2
3

สอนการประกอบอาชีพตางๆ
ดูแล จักเก็บและทําความสะอาดที่พัก
13
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ตารางที่ 11 อัตรากําลังบุคคลากรในโครงการ (ตอ)
ตําแหนง
สวนบริการกลาง
- เจาหนาที่การ
กีฬา
- เจาหนาที่
สันทนาการ
- ยาม
- คนขับรถ
- พนักงานสวน
- พนักงานทั่วไป
รวม

หนาที่ความรับผิดชอบ

ดูแ ลเกี่ ย วกั บ สถานที่ แ ละอุ ป กรณ ก าร
กีฬา
ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การจั ก เตรี ย มการแสดง
และการดนตรี
ดูแลสถานที่
ขับรถ
บํารุงรักษาสภาพแวดลอมและดูแลสวน
ทํางานทั่วไป

อัตรากําลัง หมายเหตุ

1
1
1
1
2
2
8
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สรุปรวมจํานวนบุคลากรภายในโครงการ
สวนบริหารกลาง
สวนบําบัดและรักษาพยาบาล
สวนฟกฟน
สวนวิจัยวิทยาศาสตร
สวนบริการกลางและสนับสนุนโครงการ
รวม

7
อัตรา
36
อัตรา
13
อัตรา
17
อัตรา
8 อัตรา
81 อัตรา

แหลงเงินทุนที่มาสนับสนุนโครงการ
การจัดการเกี่ยวกับเรื่องเอดสตองใชเงินในการสนับสนุนเปนจํานวนมาก หากพิจารณา
ถึงแหลงเงินที่มาสนับสนุนโครงการ ไดมีการแบงออกเปน 2 ชวง ซึ่งมีรายละเอียดในแผนงานดังนี้
1. ในชวงแรกของการดําเนินงาน โดยมีการหาแหลงเงินทุนสนับสนุนในชวงแรกของ
การดําเนินงาน
1.1 จัดตั้งโครงการในรูปแบบของมูลนิธิ มีการตั้งกองทุนสําหรับการรับบริจาค
โดยตรงกับโครงการ หรือการบริจากผานมาทางวัด ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการ
1.2 จัดสรรงบประมาณจากองคกรเครือขายเอกชน (กพอ.หรือ NGOs – Non
Governmental Organization ) ที่เกี่ยวกับเอดสในประเทศไทย ปจจุบันมีการรวมตัวขององคกร
ใหญ 18 องคกร ในชื่อของ อพช.เอดส (Thai NGOs Against AIDS Consortion)
1.3 มีสมาชิกยอยจากองคกรตางๆทั่วประเทศไทย กวา100 องคกร ซึ่งเปนการเขา
ไปขอรับความชวยเหลือทางดานงบประมาณเบื้องตน
1.4 ขอสนับสนุนบุคลากรและยารักษาโรคตางๆ โดยในเบื้องตนขอสนับสนุนจาก
หนวยงานรัฐ โดยผานทางโครงการฟนฟูสุขภาพผูปวยเอดส ของกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจะทําใหเปนการไมตองรับภาระในคาใชจายสวนหนึ่งในเรื่องนี้
2. ในชวงหลังที่มีการดําเนินงานของโครงการไปแลว การหาเงินทุนในภายหลัง
ซึ่งเปนการจัดเตรียมและวางแผนดําเนินงานในระยะยาว
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2.1
ขอรั บ งบประมาณสนับ สนุน จากภาครั ฐ บาล โดยฝ า นทางกระทรวง
สาธารณสุข ในหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับโรคเอดส จัดตั้งกองทุนยารักษาโรคเอดส เนื่องจาก
ปจจุบันตัวยาที่มาใชในการปองกันและรักษาโรคเอดสยังมีราคาแพง จึงตั้งกองทุนนี้ขึ้นเพื่อที่จะได
ยามาใชกับผูปวย
2.2 เงินจากการสนับสนุนของผูปวยหรือญาติผูปวยที่มีฐานะที่พอจะชวยเหลือ
โครงการได และอีกสวนหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการเพื่อหารายได
2.3 การขอรับเงินสนับสนุนจากการชวยเหลือของประเทศที่พัฒนาและเจริญใน
ดานเศรษฐกิจแลว ผานทางองคกรระหวางประเทศ เชน องคกรหนวยงานกลางดูแลควบคุมโรค
เอดสของสหรัฐอเมริกา องคกรสหประชาชาติ

บทที่ 4
การศึกษาโครงการตัวอยาง

กรณีศึกษาโครงการศึกษาในประเทศไทย
1. โครงการธรรมรักษนิเวศน สถานบําบัดพักฟนผูปวยโรคเอดส วัดพระบาท
น้ําพุ
วัดพระบาทน้ําพุ ตั้งอยูบานเชิงเขาน้ําพุ หมูที่ 3 ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ภายในวัดมีพระประธานในอุโบสถขนาดพระเพลากวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
พรอมดวยพระอัครสาวก นอกจากนี้บนภูเขามีถ้ํา ซึ่งภายในมีหลวงพอดํา ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา
บนยอดภูเขามีหลวงพอขาว สรางโดยพระอุทัย อโนโม เมื่อป พ.ศ.25231

ภาพที่ 3 ประตูทางเขาวัดพระบาทน้ําพุ
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม
2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/
1

ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2547. เขาถึง
ไดจาก http://www.manager.co.th/
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1.1 ความเปนมาของโครงการ
วัดแหงนี้กอตั้งมาเมื่อ 20 ปที่แลว กอนที่จะมีการจัดตั้งเปนสถานที่พักฟนของผูปวยโรค
เอดสระยะสุดทายในป พ.ศ. 2535 โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขและกรม
ศาสนา พรอมทั้งไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการในชวงการกอตั้ง

ภาพที่ 4 มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระบาท
ที่ม า :
ผูจั ด การออนไลน , วั ด พระบาทน้ํา พุ [ออนไลน], เขา ถึง เมื่ อ
13 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/
ทั้งนี้ สาเหตุที่ทางวัดตัดสินใจเขามาชวยเหลือผูปวยเอดส สืบเนื่องมาจาก ณ ขณะนั้น
คือกอนป พ.ศ. 2535 สถานการณโรคเอดสในไทยเริ่มรุนแรงมากขึ้น มีผูติดเชื้อเปนจํานวนมาก
ขณะที่ทางรัฐบาลรณรงคใหความรูทําใหคนเกิดความกลัว หวังใหปองกันตนเองจากโรคเอดส แต
เปนความผิดพลาดในการใหความรูที่ไมถูกตองในขณะนั้น ทําใหผูคนรังเกียจผูปวยเอดสจนเกิด
ปญหาสังคม อยางไรก็ตาม ในชวงนั้นมีการกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในการใหความชวยเหลือ
ผูปวยที่สิ้นหวังในระยะสุดทาย ดังนั้น เมื่อ ป พ.ศ. 2535 วัดพระบาทน้ําพุจึงใหความชวยเหลือผูติด
เชื้อเปนแหงแรกในประเทศไทย
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นอกจากนี้โครงการยังไดขยายออกไปเปนสถานที่แหงที่ 2 เปนสถานที่พักฟนสําหรับ
ผูปวยและเปนที่อุปการะเด็กที่เกิดจากพอแมปวยเปนเอดส ที่ตั้งของโครงการนี้อยูบนทางหลวง
หมายเลข 3353 เปนระยะทาง 224 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ และหางจากวัดพระบาทน้ําพุไป 70
กิโลเมตร โครงการมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2000 ไร
ในระยะแรกของโครงการแหงที่ 2 นี้ ซึ่งไดแบงโครงการออกเปน 5 ระยะ โดยโครงการ
ไดเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2537 จากการที่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถไดทรงพระราชทานทรัพย บริจาก
ใหกับโครงการเปนจํานวน 300,000 บาท และคาดหวังวาโครงการจะเสร็จทันในเดือนธันวาคม
ของป พ.ศ. 2542 เพื่อใหทันในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวจะมีพระ
ชนมายุครบ 72 พรรษา

ภาพที่ 5 บานพักของผูปวยในโครงการ
ที่มา :องคการพัฒนาเอกชนดานเอดส, โครงการธรรมรักษ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
25 พฤศจิกายน 2545. เขาถึงไดจาก http://tncathai.com/thammarak.htm
โครงการไดตั้งเปาของการลงทุนไวเปน 1,500 ลานบาท (ประมาณ 30 ลาน เหรียญ
สหรัฐ ) ภายในมีจํานวนบานพัก 2,542 หลังโดยที่จะมีตั้งแตจํานวนหองพักสําหรับ 1 หองนอนไป
จนถึง 5 หองนอน โดยสําหรับบานพักที่มี 1 หองนอน จะใชเงินในการสรางประมาณหลังละ
120,0002
2

องคการพัฒนาเอกชนดานเอดส, โครงการธรรมรักษ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
25 พฤศจิกายน 2545. เขาถึงไดจาก http://tncathai.com/thammarak.htm
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1.2 วัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ
เพื่อสรางจิตสํานึกของสังคมโดยรวมใหมีเมตตาและมนุษยธรรม ตอผูติดเชื้อและผูปวย
โรคเอดส และเด็กกําพราที่บิดามารดาเสียชีวิต ดวยโรคเอดส จัดหาที่พักสําหรับกลุมเอดสที่
สามารถไดรับการปฏิบัติอยางมีความเมตตาและกรุณา
สรางในชุมชนมีสวนรวมในปยหาเอดส และจะเปนดวยศูนยกลางสําหรับการศึกษาและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับ HIV ใหความรูกับคนไทยในการปองกันตัวเองจากเอดสไดอยางไร ใหความรูกับ
ครอบครัวของผูปวยในการที่จะใหการดูแลและรักษาอาการของผูปวยเอดส ใหอยูอยางสงงบสุข
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ดวยความกรุณาและความเมตตา
1.3 วิธีการดําเนินงาน
จัดใหมีที่พัก อาหาร เครื่องนุมหม ยารักษาโรค และปจจัยพื้นฐานที่มีความจําเปนตอ
การดํ า รงชี วิ ต โดยไม มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า รั ก ษา ซึ่ ง ดู แ ลโดยพระสงฆ แพทย แ ละพยาบาล
อาสาสมัคร รวมกันดูแลผูปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
1.4 ประวัติพระครูอาทรประชานาถ

ภาพที่ 6 พระครูอาทรประชานาถ
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
13 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/
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งานของฉัน คือตองชวยเหลือคนไขใหตายจากไปอยางสงบสุข และเกิดความเจ็บปวดไม
มาก ตามแตที่ควรจะเปนไปได คนบางสวนกลาววางานที่ฉันทํานั้นไรผล เพราะวาถึงอยางไร
คนไขก็กําลังตาย แตความคิดเห็นฉันก็คือ พวกเราทุกคนก็ตองตายทั้งหมดในวันหนึ่ง เชนกัน
ดังนั้นพวกเราควรใหกําลังใจแกคนเหลานี้ดวยความเมตตา หากพวกเราทอดทิ้งเขา แลวเรา
จะยังเรียกตัวเองวาเปนมนุษย ได อยางไร?3

คํากลาวขาตนคือแนวความคิดและความมุงมั่นที่อุทิศตนใหกับสังคมในการตอสูกับ
ปญหาโรคเอดสของพระครูอลงกต ประวัติของทานเกิดเมื่อ พ.ศ. 2498 ที่จังหวัดหนองคาย ไดรับ
การศึกษาในกรุงเทพมหานครในสาขาวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในป พ.ศ.
2522 ไดเดินทางไปศึกษาปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมที่เมืองแคนเบอรา มหาวิทยาลัยแหงชาติ
ออสเตรเลีย หลังจากที่กลับถึงประเทศไทยในป พ.ศ. 2527 ก็เขาทํางานรับราชการในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จากนั้นไดเขารับการอุปสมบทและอยูในสมณะเพศเปนเวลาตอมาถึงปจจุบัน

ภาพที่ 7 อัฐิของผูปวยที่ไดรับการเผา จัดเก็บใสถุงไวเปนจํานวนมากโดย
ไมมีญาติมารับกลับไป
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
13 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th
3

องคการพัฒนาเอกชนดานเอดส, โครงการธรรมรักษ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
พฤศจิกายน 2545. เขาถึงไดจาก http://tncathai.com/thammarak.htm/
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ในป พ.ศ. 2533 ไดเดินทางมาถึงวัดพระบาทน้ําพุ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาของจังหวัดลพบุรี
และเริ่มตนงานเผยแผธรรมะ ในชวงป พ.ศ. 2535 ขณะที่ไดเขาเยี่ยมผูปวยในโรงพยาบาลในเขต
พื้นที่ ไดพบผูปวยโรคเอดสที่กําลังใกลตายซึ่งไมมีใครเหลี่ยวแล ครอบครัวและเพื่อนไดทอดทิ้ง
ทําใหทานไดตระหนักคิดและมีความประสงคที่จะจัดการใหเอดสหมดไปจากประเทศไทย จึง
ตัดสินใจจัดตั้ง ฮอสปส เพื่อดูแลคนไขเอดส ซึ่งในขณะนั้นตองเผชิญหนากับการคัดคาน เมื่อทาน
นําคนไขเอดสมาถึงบริเวณวัด มีพระทานอื่นกลาววาการดูแลผูปวยเอดสมิใชกิจของสงฆ และคน
ในทองถิ่นที่ขาดความเขาใจในเรื่องเอดส ไมชอบแนวความคิดในเรื่องการจัดตั้งกลุมเอดสของทาน
แตปจจุบันหลังจากที่สังคมเริ่มเขาใจในปญหาเอดส วัดพระบาทน้ําพุไดกลายเปน
สถานที่ของผูที่ตองการศึกษาเรื่องของโรคเอดสตลอดจนผูปวยตางก็มุงหนามาสูวัด

ภาพที่ 8 การแกปญหาอัฐิของผูปวยที่มีจํ านวนมาก จึงนําไปผสมเรซิ่น
หลอเปนรูปตางๆ ประดับไวในสวน
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
13 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th
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ภาพที่ 9 ศพของผูปวยเอดส ที่นํามาตั้งแสดงเพื่อเตือนอนุสติ
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
13 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th

ภาพที่ 10 ผูปวยเอดสที่พักรักษาตัวอยูภายในโครงการ
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
13 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th
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ภาพที่ 11 อาคารที่พักของผูปวยเอดสในโครงการ
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
13 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th

ภาพที่ 12 อาคารที่ตั้งเตาเผาศพกําลังอยูในระหวางการกอสรางเพิ่มขึ้น
ที่มา : ผูจัดการออนไลน, วัดพระบาทน้ําพุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
13 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th

133
2. โครงการ ศูนยวชิราลงกรณ
2.1 ความเปนมาของโครงการ
โครงการ ตั้งอยูที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เกิดจากการไดตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งในประเทศไทย ที่แนวโนมอัตราที่เพิ่มมากขึ้น จํานวนของสถานพยาบาลไมเพียงพอกับ
การเพิ่มขึ้นของผูปวย เนื่องจากโรคมะเร็งตองใชระยะเวลายาวนานและมีความตอเนื่อง
จากปญหาดังกลาว สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณะสุข จึง
ไดริเริ่มตั้งสถานรับผูปวยโรคมะเร็งขึ้น โดยใชชื่อวา ศูนยวชิราลงกรณ ซึ่งอยูภายใตโครงการ
กาญจนบารมี โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปนองคประธานในการ
จัดสรางศูนย และเปนการถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช
เนื่องในมหามงคลเถลิงถวัลราชสมบัติเปนปที่ 50
โครงการไดดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิกาญจณาบารมี ขึ้นโดยการจดทะเบียนเปนนิติบุคล
เมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2540
2.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1 . เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร
2. เพื่อสนับสนุนสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งโดยเนนการรักษษผูปวยทาง
รางกายและจิตใจ
3. เพื่อใหทุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
4. เพื่อเปนกองทุนการสําหรับการสนันสนุนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตางๆ และ
พัฒ นาบุ ค ลากรของสถานรั บผู ป ว ยโรคมะเร็ ง ธั ญบุ รี สถาบั น มะเร็ง แหง ชาติแ ละศู น ย ปอ งกั น
ควบคุมโรคมะเร็งสวนภูมิภาคที่อยูในความรับผิดชอบ
5. เพื่อรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ และเพื่อสาธารณะประโยชน โดยไมดําเนินการ
เกี่ยวของกับการเมือง
2.3 การดําเนินงานของโครงการ
โรคมะเร็ง เปนโรคที่ติดอันดับการเสียชีวิตของคนไทย โดยมีอัตรารอยละ 13 ของผูที่
เสียชีวิตทั้งหมด เพราะสวนใหญจะเขารับการรักษาในระยะเวลาที่โรคไดลุกลามไปมากแลว ทําให
สวนหนึ่งในจํานวนนี้อุในอาการขั้นสุดทาย
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ผูที่ปวยดวยโรคนี้บางทาน หากมีจิตใจที่เขมแข็ง มีกําลังใจในการตอสูกับโรค ก็มีบาง
รายที่สามารถดําเนินชีวิตใหเปนปรกติสุขเหมือนคนทั่วไป สามารถใชชีวิตอยูกับครอบครัวได ตราบ
จนวาระสุดทานของชีวิต แตผูปวยสวนใหญที่อยูในระยะสุดทาย ที่หมดหวังกับการรักษาและ
ใกลจะเสียชีวิตก็มักจะไดรับการปฏิเสธในการใหการพักรักษาในสถานพยาบาล เนื่องจากปญหา
การมีเตียงไมเพียงพอและแพทยก็ไมสามารถที่จะทําอะไรไดมากอีกแลว
โครงการฮอสปสจึงเปนทางออกหนึ่งเพื่อจะชวยแกปญหาดังกลาว โดยใหผูปว ยสามารถ
ใชชีวิตอยูที่บานไดอยางมีความสุข หรือจัดทําสถานที่สําหรับบําบัดโดยใหมีบรรยากาศเหมือนเปน
บานของผูปวยเอง

ภาพที่ 13 อาคารรับผูปวยฮอสปสของโครงการ
ศูนยวิราลงกรณจึงดําเนินงานในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง เปนการดูแลแบบ
ครบวงจร เพื่อตอบสนองความองการของผูปวยในทางกาย จิต อารมณ และจิตวิญญาณ รวมถึง
การชวยเหลือใหกําลังใจแกผูปวยในการเผชิญกับความทุกขโศกในการที่จะตองสูญเสีย โครงการนี้
เปนโครงการตอเนื่องไมไดมีแผนการสิ้นสุด เมื่อแรกจัดใหดูแลเฉพะผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
เทานั้น ซึ่งมีอัตราสวนรอยละ 80 และตอมาในสวนที่เหลืออีก รอยละ 20 จะเปนผูปวยดวยโรคอื่น
เชนโรคหัวใจ โรคปอด ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาใหเปนสถานอภิบาลแหงแรกของประเทศไทย
ในโครงการไดมีการนําเอาหลังการทางพุทธศาสนามาใชเยียวยารักษาผสมผสานควบคู
ไปกับการรักษาทางแพทย โดยมุงเนนไปที่การทําสมาธิ โดยมีอาจารยพระมโน เมตตานันโท ซึ่ง
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เปนที่ปรึกษาของมูลนิธิกาญจณาบารมี เปนผูฝกสอนใหนั่งสมธิซึ่งมีการอบรมการปฏิบัติสมาธิ
สัปดาหละ 2 วัน ผูปวยหลายลายที่มาทําสมาธิแลว ไมตองใชมอรฟนในการระงับความปวดอีก
เลยก็มี นอกจากนี้ยังใชดนตรีบําบัด การอานคํากลอนใหฟง บางทานที่ใกลตายมีความตองการ
เพียงแตขอใหไดสัมผัสกับผาเหลืองหรือมือของอาจารยเทานั้น ก็จะตายจากไปดวยความสุขทางจิต

ภาพที่ 14

กลุมอาคารที่พักผูปวยสวนของฮอสปสภายในศูนย

ภาพที่ 15 ทางเดินเชื่อมระหวางกลุมอาคารที่พักผูปวยสวนของฮอสปส
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ภาพที่ 16 ศาลาปฎิบัติสมาธิมองจากทางเขาดานหนาศูนย

ภาพที่ 17 อาคารศาลาปฎิบัติสมาธิ

ภาพที่ 18 ดานหนาอาคารศาลาปฎิบัติสมาธิ เยื้องไปดานหลังเปนอาคารที่
รักษาผูปวยมะเร็ง
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ภาพที่ 19 อาคารที่รักษาผูปวยมะเร็งทั่วไป

ภาพที่ 20 โถงภายในอาคารที่รักษาผูปวยมะเร็งทั่วไป

ภาพที่ 21 บริเวณสวนออกกําลังกายกลางแจงของผูปวย ดานหลังเปนศาลา
ปฏิบัติสมาธิ
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3. โครงการอโรคยา - อาศรม
สถานธรรมชาติบําบัด บานหลังสุดทายผูปวยเอดส
3.1 สถานที่ตั้ง อยูที่บานวังมะนาว ต. พังแดง อ.หางดง จ. มุกดาหาร โดย
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโรคเอดส กระทรวงสาธารณสุข และการบริจาคของพุทศา
สนิกชน
3.2 ความเปนมาของโครงการ
โครงการอโรคยา - อาศรม เปนโครงการสําหรับใหที่พักและใหการดูแลรักษาผูปวย
เอดส โดยมีมีแนวความคิดที่ตองการใหสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันศาสนาเขามามี
บทบาทในการชวยเหลือและรองรับปญหาเอดส สถาบันเหลานี้จะประสานกันในการปองกันการ
แพรกระจายของโรคเอดสในชุมชนหรือทองถิ่น ซึ่งมีองคกรของรัฐเขามามีสวนในการชวยเหลือและ
สนับสนุน
จากแนวความคิดหลักขางตน จึงมีการรวมกลุมของบุคคลหลายกลุม คือ พระสงฆ
นักพัฒนาสังคม และประชาชน ไดจัดตั้งโครงการขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2539
3.3 การดําเนินงานของโครงการ
โครงการมีการดําเนินงานหลักอยู 4 ประการ คือ
1. ดูแลผูปวยเอดสในบานพักชั่วคราว (บานหลังสุดทาย) ดวยหลักของสุขภาพทางเลือก
เพื่อฟนฟูรางกายและจิตใจ
2. จัดตั้งกลุมติดเชื้อและอบรมการฝกอาชีพเสริมใหแกผูติดเชื้อ และผูที่ไดรับปญหา
กระทบจากเอดส เช นการยอมผ า ดว ยเทคนิคธรรมชาติ การผลิตผลิ ตภัณฑจ ากวัตถุดิ บ จาก
ธรรมชาติ เชนแชมพูและสบูสมุนไพร เปนตน
3. มีการอบรมและสงเสริมความรูโรคเอดสสูชุมชนในแบบการมีสวนรวม โดยใหความรู
และทัศนคติที่ถูกตองตอเอดสและตระหนักในสถานหการณการแพรกระจายของโรค
4. การสงเคราะหผูติดเชื้อและผูปวยเอดส โดยวิธีทางการรักษาทางสมุนไพร มีการ
จัดสงยาสมุนไพรใหคําแนะนําในการใชยาสมุนไรพนั้น และหลักปฏิบัติตนเพื่อฟนฟูสภาพรางกาย
ใหกับผูติดเชื้อ
นอกจากนี้ยังมีจุดมุงหมายทางดานวิชาการ คือเปนการทําโครงการในเชิโรง
พยาบาลพุทธ ดวยการสงเคราะหจากทางการแพทยรวมกับพระสงฆ มีการทําวิจัยเชิงวิชาการ
จัดทําคายอบรมนานาชาติเพื่อใหชาวตางชาติและนักศึกษาไดเขารวมอบรม
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หลังจากเปดใหบริการ จนถึงปจจุบัน (ป พ.ศ. 2546) มีผูปวยเขารับการบําบัดรักษา
จํานวน 1000 กวาราย มีผูปวยจํานวนถึง 80% ที่เขารับการบําบัดสามารถกลับไปใชชีวิตตาม
ปรกติในชุมชนได
3.4 วิธีการฟนฟูและบําบัด
ทางโครงการไดนําเอาหลักการธรรมชาติบําบัดมาใช เพื่อฟนฟูทางรางกายและจิตใจ
ซึ่งประกอบดวย หลัก 4 ประการคือ การกินอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษ การใชยาสมุนไพร การ
ออกกําลังกาย และการปฏิบัติสมาธิ
สําหรับสมุนไพรที่ทางโครงการไดนําเอามาใช ก็เพื่อเปนการเสริมสรางภูมิคุมกันและ
ตานทานโรค การพิจารณาเลือกสมุนไพรไดผานจากตําหรับยาพื้นบานและแพทยแผนโบราณเกือบ
ทั่วประเทศ ยาดังกลาวนี้ไดนําเสนอใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยศึกษาคนควา และไดนํามา
ทดลองใชกับผูปวยเอดสในโครงการที่วัดพระพุทธบาทน้ําพุ จ. ลพบุรี มาแลว ซึ่งจากการใชยา
เหลานี้ประกอบการปฏิบัติทางดานอื่นๆ ทําใหผูปวยรับประทานอาหารไดมากขึ้นและนอนหลับ
งาย4

4

อรรคัตน รัตนจันทร, “อโรคยา - อาศรม สถานธรรมชาติบําบัด บานหลังสุดทายผูป วย
เอดส,” มติชน, 3 กันยายน 2544, 23.
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กรณีศึกษาจากโครงการในตางประเทศ
โครงการ MERCY HOSPITAL HOSPICE5
ที่ตั้งโครงการ
:
1000 North Village, Rockvill Centre, New York.
ประเภทโครงการ
:
บานพัก
องคกรสนับสนุน
:
โรงพยาบาล Mercy โดยบุคลากรแพทยและพยาบาล
ประเภท
:
โครงการปรับปรุงจากสถานที่เดิม
จํานวนคนไข
:
จํากัดดไมเกิน 18 เตียง รับคนไขทุกสัญชาติและศาสนา
ปที่กอตั้ง
:
เมษายน ค.ศ. 1981
จุดมุงหมายทั่วไป
:
ตองการใหโครงการมีความอบอุน เปนกันเอง มีสภาพแวดลอมที่
ดี มีความสงบ และมีความรูสึกที่เหมือนไดอยูกับบาน
สถานที่ตั้ง
:
อยูบริเวณดานหลังของโรงพยาบาลหลัก ใกลกับที่จอดรถและ
บริเวณสนามหญา
:
ผนังอาคารภายนอกประดับดวยอิฐประดับ ทางเดินสัญจร
ลักษณะอาคาร
ภายในอาคารเปนแบบกลางและแจกเขาหองสองฝง
อาคารตอเชื่อมเพิ่มเติมภายหลังจากอาคารโรงพยาบาลเดิม
การตกแตงภายใน :
มีความสะอาด ดูโลงและสวาง หองพักคนไขมีความเงียบและมี
ลักษณะบรรยากาศดูเปนกันเอง
การเขาถึงโครงการ :
มีความสะดวกสะบายจากการใชรถยนตแตจะเขาถึงลําบากจาก
การเดินดวยเทาผานทางตัวโรงพยาบาลหลัก
ปญหาของโครงการ :
เนื่องจากเปแนการตอเติมจากอาคารเดิม จุดเชื่อมตอระหวาง
ทางเดินบางจุดติดขัด มีความแคบ และระดับของพื้นอาคาร
ผูใชโครงการ
:
บุคลากรจากภายนอก - ไมมี
- 20 ทาน
บุคลากรประจํา
การบริการภายนอก - ไมมี
ระยะเวลาการพัก
- ประมาณ 15 วัน
5

Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments, Deborah Allen Carey,
Hospice Inpatient Environments, (New york : Van Nostand Reinhold Company, 1986),
124 - 133.
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แผนผังที่ 1 ผังพื้นแบบรางสวนของโรงพยบาล
ที่มา : Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,
(New York : Van Nostand Reinhold Company, 1986), 124.

แผนผังที่ 2 ผังพื้นของหองพักผูปวยในโรงพยาบาล
ที่มา : Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,
(New York : Van Nostand Reinhold Company, 1986), 132.
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ภาพที่ 22 บริเวณทางเขาของสวนฮอสปสจากบริเวณลานจอดรถ
ที่มา : Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,
(New York : Van Nostand Reinhold Company, 1986), 124.

ภาพที่ 23 ภายในหองพักของผูปวย
ที่มา : Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,
(New York : Van Nostand Reinhold Company, 1986), 133.
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ภาพที่ 24 สวนที่รองรับญาติที่มาเยี่ยม
ที่มา : Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,
(New York : Van Nostand Reinhold Company, 1986), 133.

ภาพที่ 25 ภายในหองสวดมนตทางศาสนาคริสต
ที่มา : Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,
(New York : Van Nostand Reinhold Company, 1986), 133.
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ภาพที่ 26 บริเวณภายในหองรับประทานอาหาร
ที่มา : Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,
(New York : Van Nostand Reinhold Company, 1986), 133.

ภาพที่ 27 บริเวณสถานีพยาบาลประจําหอผูปวย
ที่มา : Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments,
(New York : Van Nostand Reinhold Company, 1986), 133.

บทที่ 5
การศึกษาที่ตงั้ โครงการ
การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการ
1. ประเด็นความสําคัญของการพิจารณาที่ตั้งโครงการ1
การเลือกที่ตั้งโครงการเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหโครงการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค
ได ซึ่งตองพิจารณาในบริบทตางๆ ซึ่งประกอบดวยหลายๆ เหตุโดยขึ้นอยูกับโครงการเฉพาะนั้นๆ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโครงการ ฉะนั้นจึงไดมีการพิจารณาถึงเหตุตางๆ ซึ่งตอง
ประกอบกันเปนภาพรวม ซึ่งความเหมาะสมในแตละประเด็นจะมีมากนอยขึ้นอยูกับสภาพที่ตั้ง
นั้นๆ โดยประเด็นที่จะพิจารณามีดังนี้คือ
1.1 การเลือกแหลงที่ตั้ง
1.1.1 การพิจารณาเลือกบริเวณจังหวัดสระบุรี
ตามตํานานเมืองและประวัติศาสตรของจังหวัดสระบุรี สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัย
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ประมาณป พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิคงจะโปรดเกลาฯ
ใหแบงพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายกและเมืองนครราชสีมามารวมกัน ตั้งขึ้นเปนเมือง
เมื่อป พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดฯ ใหสรางทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาถึงเมืองสระบุรี พระยาพิชัยรณรงคสงคราม ผูวาราชการเมือง
สระบุรีในขณะนั้นเห็นวา สถานที่ตั้งตัวเมืองเดิมอยูหางไกล การคมนาคมไมสะดวก เมื่อจะมีการ
ขยายผังเมือง จึงยายตัวเมืองจากที่เดิมไปสรางที่ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรจี งึ ปรากฏสืบ
มาเทาทุกวันนี้ สําหรับที่มาของคําวา "สระบุรี" สันนิษฐานวาเพราะเหตุที่ทําเลที่ตั้งเมืองครั้งแรก
มีบึงอยูใกล ๆ คือ "บึงโงง" ตําบลเมืองเกา อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี เมื่อตั้งเมืองขึ้นไดนําเอาคํา
วา "สระ" มารวมกันเขากับคําวา "บุรี" เปนชื่อเมืองสระบุรี มีความหมายวาเปนเมืองแหงน้ํา2

1

สมาคมสถาปนิก, คูมือสถาปนิก 2547, เลม1 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 124 - 126.
2
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง จังหวัดสระบุรี
[CD-ROM], 2545.
145
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แผนผังที่ 3 แผนที่จังหวัดสระบุรี
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง
จังหวัดสระบุรี [CD-ROM], 2545.
สภาพทั่วไปของจังหวัดสระบุรี
ที่ตั้ง จังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดภาคกลางซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ108 กิโลเมตร จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทงั้ หมด
3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,235,304 ไร
อาณาเขต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาลและอําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอปากชอง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และ
อําเภอบานนาจังหวัดนครนายก
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังนอย อําเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอภาชี อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ คือ ทางตอนใตและทางตะวันตกของจังหวัดเปนที่ราบสูง
จากน้ําทะเลเพียง 2 เมตร และพื้นที่จะคอยๆสูงขึ้นเรื่อยๆไปทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณนี้จะเปนลักษณะราบเรียบจนถึงพื้นที่เนินเขาสลับที่ราบสูง ซึ่งสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ
8-10 เมตร และจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนถึงพื้นที่ราบสูงและภูเขา
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญของจังหวัดสระบุรีประมาณรอยละ 70 ประกอบอาชีพดานเกษตร
ที่เหลือประมาณรอยละ 30 ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม เหมืองแร ยอยหิน การพาณิชย การขนสง
และการบริการฯลฯ
สภาพทางสังคม
- การศาสนา ปพ.ศ. 2543 จังหวัดสระบุรีมีพุทธศาสนิกชน 591,225 คน (รอยละ
99.04) จํานวนวัด 488 แหง สํานักสงฆ 32 แหง จํานวนพระภิกษุ 4,004 รูป สามเณร 555 รูป นับ
ถือศาสนาอิสลาม 3,861 คน (รอยละ 0.65) มีมัสยิด 3 แหง นับถือศาสนาคริสต 1,673 คน
(รอยละ0.28) มีโบสถคาทอลิก 2 แหง โบสถโปรเตสแตนต 1 แหง นับถือศาสนาพราหมณ 201 คน
(รอยละ 0.03)
- การบริการสาธารณสุข ป พ.ศ. 2543 จังหวัดสระบุรีมีสถานพยาบาลแผนปจจุบัน
ที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน 19 แหง จํานวน 1,939 เตียง ในจํานวนนี้เปนสถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 13 แหง จํานวน 1.440 เตียง สังกัดกระทรวงอื่น 1 แหง จํานวน 30 เตียง เปน
สถานพยาบาลเอกชน 5 แหง จํานวน 409 เตียง3
1.1.2 การพิจารณาใชเขตบริเวณวัดพระพุทธฉาย

3

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง จังหวัด
สระบุรี [CD-ROM], 2545.

148
วัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉายตั้งอยูเลขที่ 1 บานพระพุทธฉาย หมูที่ 1 ตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พื้นที่ตั้งอยูบริเวณเนินเขา มีตนไมและลําธารรมรื่น
มีอุโบสถกวาง 5.66 เมตร ยาว 15.25 เมตร สรางเมื่อ พ.ศ. 2498 มีลักษณะกออิฐถือปูน
ศาลาการเปรียญ เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
เสนทางเขาสูพระพุทธฉาย
จากตัวจังหวัดสระบุรีไปทางทิศใตตามถนนหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผานศูนยการทหาร
มาจังหวัดสระบุรี กรมทหารมาที่ 4 รักษาพระองค ถึงทางแยกเลี้ยวซายเขาพระพุทธฉาย ตาม
ถนนหมายเลข 3042 ประมาณ 5 กิโลเมตร

ภาพที่ 28 ทางเขาวัดจากบริเวณถนนพหลโยธิน
ตํานานพระพุทธฉาย เลาวามีพราหมณผูหนึ่งชื่อปณโฑล เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ไดบวชกับพระพุทธเจา ตอมาไดไปศึกษาธรรมกับพระโมคคัลลานะที่เขาฆาฏกะ จนบรรลุพระ
อรหันต แลวไปกราบทูลใหพระพุทธเจาทราบวา ณ ที่เขาฆาฏกะนี้มีพรานผูหนึ่งชื่อ ฆาฏกะ มีใจ
โหดเหี้ยมมาก เมื่อครั้งพระพุทธเจาเสด็จมาทางอากาศ มาขอที่พักกับพรานฆาฏกะ จึงบอกใหไป
พักที่เชิงเขา รุงเชาพรานก็ขึ้นไปดูเพื่อดูวาเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักพระพุทธเจาจะพักอยูอยางไร ก็
ปรากฏความอัศจรรยวาพระองคไมทรงเปยกแตอยางใด เชิงเขากลับชะโงกตัวออกมาบังฝนให
พระพุทธเจ า ความนาแปลกใจนี้ทํา ใหพรานฆาฏกะลดทิฐิ ของตน หัน มาเลื่อมใสเคารพตอ
พระองค แลวฟงธรรมจากพระพุทธเจา พระองคทรงแสดงธรรมใหพรานนี้เลิกฆาสัตว ใหตั้งตนอยู
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ในศีลธรรม เมื่อพระองคจะเสด็จกลับ พรานไดทูลขอเจดียไวเปนที่สักการะพระพุทธเจาจึงทรงแสดง
ปาฏิหาริยใหพระฉาย (เงา) ของพระองคติดไวที่หนาผา เพื่อเปนที่สักการบูชา จึงมีพระพุทธฉาย
ปรากฏมาจนทุกวันนี้

ภาพที่ 29 ภาพเงาพระฉายของพระพุทธเจาที่ปรากฏบริเวณผนังหิน
พระฉายาของพระองคติดอยูกับเขาที่เงื้อมผาฆาฏกบรรพตนี้ สันนิษฐานวาไดพบใน
รัชสมัยพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2163 – พ.ศ. 2171) หลังจากที่ไดคนพบพระพุทธบาท ไดทรงสราง
มณฑปครอบพระบรมฉายาลักษณไว พระราชพงศาวดารกลาววา พ.ศ. 2248 พระเจาเสือไดเสด็จ
ไปนมัสการพระพุทธบาท แลวเสด็จมานมัสการพระพุทธฉาย พ.ศ. 2308 พระเจาเอกทัศนก็ได
เสด็จมานมัสการพระพุทธฉาย จึงไดเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็ไดเสด็จมาฟนฟูบูรณะพระพุทธฉายทรงสรางมณฑปขึ้นใหมเปนมณฑป
สองยอดแทนมณฑปเดิม และทรงบูรณะปฏิสังขรณถาวรวัตถุ เสนาสนสงฆ ปฏิสังขรณมณฑป
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ครอบรอยพระบาทจําลองยอดเดียว ไดทรงลงพระปรมาภิไธยยอ จปร. ติดอยู ณ เงื้อมผาดาน
ตะวันตกของมณฑปพระพุทธฉาย ซึ่งปรากฏชัดมาถึงทุกวันนี้4
ลักษณะทางสถาปตยกรรมภายในวัด
มณฑปจตุ ร มุ ข สองหลั ง ตั้ ง อยู ห า งกั น มี อ าคารเชื่ อ มต อ กั น หลั ง คามณฑปมุ ง ด ว ย
กระเบื้องเคลือบสีสมหลังคาซอนกันสองชั้น มีชอฟาใบระกา บนหลังคามีฐานสี่เหลี่ยมยอมุม บน
ฐานมีเจดียใหญเปนประธาน ยอดเจดียมีฉัตรทองหาชั้น และมีเจดียองคเล็กตั้งบนฐานเปนบริวารสี่
ทิศ ตัวอาคารทิศใตกออิฐผนัง เสาอาคารมีบัวหัวเสา หนาบันเปนรูปเทพพนม

ภาพที่ 30 อาคารที่สรางปดลอมบริเวณที่ปรากฏภาพเงาพระฉาย
ประวัติการคนพบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาบนเขาพระพุทธฉาย
การคนพบครั้งแรก สันนิษฐานวาคนพบเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ในรัชสมัย
ของพระเจาทรงธรรม เมื่อประมาณราว พ.ศ. 2163 ถึง 2171 มีประวัติวา ครั้งนั้นมีพระภิกษุสงฆ
จํานวนหนึ่งออกไปถึงลังกาทวีปจะไปบูชารอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนนกูฏ ถูกพระสงฆลังกาถาม
วารอยพระบาททั้งหมดที่มีอยูนั้น ก็มีปรากฏอูที่เขาสุวรรณบรรพตในประเทศไทยดวย ทําไมจึง
ตองมาบูชาไกลถึงลังกาทวีป พระภิกษุสงฆจํานวนนั้นกลับมาก็นําความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจา
4
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ทรงธรรม พระองคจึงโปรดใหมีตราสั่งไปยังหัวเมืองใหเที่ยวตรวจคนดูตามภูเขาวาจะมีรอยพระ
พุทธบาทอยูที่เขาแหงใด
และเมื่อมีการคนพบรอยพระบาทนี้ก็ทรงโปรดใหสรางเปนมหาเจดียสถานมีพระมณฑป
สวมรอยพระพุทธบาท และโปรดใหสรางสังฆารามแลวทรงพระราชอุทิศที่ดินสวนหนึ่งดดยรอบ
พระพุทธบาทและพระพุทธฉายเปนพุทธบูชา
ตอมาถึงรัชสมัยพระเจาเสือ ราว พ.ศ. 2246 – พ.ศ. 2251 ปรากฏวามีการปฏิสังขรพระ
มณฑป โปรดใหเปลี่ยนแปลงเปนพระมณฑป 5 ยอด และหลังจากนั้นก็ไมไดมีการซอมแซมอีกเลย
ลวงเลยมาเกือบ 300 ป5

ภาพที่ 31 ภาพรอยพระบาทเบื้องขวา

ภาพที่ 32 มณฑปที่สรางครอบพระพุทธบาท

การคนพบครั้งหลัง
จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2537 กรมศิลปากรไดตั้งงบประมาณเพื่อการบรณะซอมแซมพระ
มณฑป 5 ยอด ซึ่งมีความชํารุดทรุดโทรมไปมาก การดําเนินการเริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2537 และเมื่อดําเนินการมาถึงในเดือนสิงหาคม ไดมีการเคลื่อนยายรอยพระพุทธบาทจําลอง
ออกไป และทุบพื้นซีเมนตเกาออกไป ก็พบวาใตพื้นนั้นมีทรายหยาบๆ อยูเปนจํานวนมาก เมือ่ ทํา
5
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การขุดทรายออกก็ปรากฏใหเห็น “รอยพระบาท” เดนชัดเจน ลักษณะเปนรอยพระบาทเบื้องขวา
ตรงกลางมีรอยธรรมจักรถูกตองตามหลักลักษณะทุกประการ
ความสําคัญของวัดพระพุทธฉายตอชุมชน
พระพุทธฉายเปนที่เคารพบูชาของชาวพุทธทั่วไป จะมีงานเทศกาลนมัสการพรอมกับ
พระพุทธบาท ผูคนที่ไปนมัสการพระพุทธบาทนิยมมานมัสการพระพุทธฉายดวย

ภาพที่ 33 บริเวณทางเขาสูวัด มองเห็นเนินเขาขางบนเปนที่ตั้งของวัด
1.1.3 การเลือกที่ตั้งโครงการโดยใชที่สวนหนึ่งของวัด
จากการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดพิจารณาถึง
ความสําคัญของวัดในชุมชนซึ่งมีศักยภาพในดานตางๆ โดยที่วัดในพุทธศาสนาจะเปนสถาบันหนึ่ง
ที่มีความสัมพันธกับชุมชน ถูกจัดใหเปนสถานที่ที่สามารถทํากิจกรรมเพื่อยังประโยชนแกชุมชน
และมีสวนในการแกปญหาตางๆ ได โดยสามารถกลาวไดวาวัดเปนแหลงตนทุนขนาดใหญใน
สังคมของประเทศไทย
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แผนผังที่ 4 แผนที่ทางอากาศบริเวณวัดพระฉาย
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, “ภาพถายทางอากาศบริเวณวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี,”
25 ธันวาคม 2537, มาตราสวน 1 : 3,000
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1.2 การพิจารณาลักษณะทางกายภาพทั่วไปของที่ตั้ง
1.2.1 สถาพแวดลอม
เปนการพิจารณาถึงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับโครงการในทางกายภาพ เชนความ
หนาแนนของชุมชน หรืออยูในยานแหลงอาชีพที่อาจมีผลตอโครงการ สภาพของภูมิประเทศ เชน
อยูในทุงโลง ใกลปาเขา เปนตน
สําหรับพื้นที่ตั้งบริเวณที่ทําการเลือกคือวัดพระพุทธฉาย ประกอบดวยชุมชนที่อยูราย
ลอมซึ่งมีความไมหนาแนนมากนัก พื้นที่โดยรวมจะเปนบานพักอาศัย โดยสวนใหญจะเปนชุมชน
เกษตรกรรม มีความสัมพันธ และการติดตอกันระหวางชุมชุนตางๆที่อยูในพื้นที่รอบวัด โดนมีวัด
พระพุทธฉายเปนศูนยกลาง

ภาพที่ 34 สภาพแวดลอมของบริเวณวัด มองจากดานบนเนินเขาบริเวณที่ตั้งของโบสถ

ภาพที่ 35 สภาพแวดลอมของบริเวณวัด มองจากดานบนเนินเขาไปยังดานหลังขงวัด
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แผนผังที่ 5 การเขาถึงโครงการและที่ตั้งของชุมชนบริเวณโดยรอบของวัด
1.2.2 การเขาถึงโครงการ การคมนาคม
ตําแหนงที่ตั้งโครงการมีความสะดวกในการเขาถึงหรือไม การติดตอกับชุมชนที่อยู
ใกลเคี ยง และความสามารถในการติดตอกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานตางๆ ที่ตั้งของ
โครงการอยูหางจากถนนทางหลวงสายหลักคือถนนพหลโยธิน เขาไปประมาณ 5 กิโลเมตร ซึง่ การ
เขาถึงโครงการมีความสะดวกดวยถนนลาดยาง มีบริการรถประจําทางของทองถิ่น
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ทางเขาวัด

ที่ตั้งของวัด

ถนนพหลโยธิน

แผนผังที่ 6 แผนที่แสดงบริเวณสภาพที่ตั้งของวัด การเขาถึงที่ตั้ง และสภาพบริเวณ
โดยรอบของที่ดิน
1.2.3 ลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ
พิจารณาถึงลักษณะสภาพที่ดินตางๆ คือ
- ลักษณะสภาพของที่ดิน
- ลักษณะความสูงต่ําของที่ดิน
- ลักษระรูปรางและขนาดที่ดิน
จากสภาพของบริเวณวัดมีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขาเตี้ยๆ ในบริเวณใกลเคียง
นอกจากเนินเขาของวัดพระพุทธฉายแลวยังมีเนินเขาแดง ซึ่งเปนอาณาเขตติดตอกับเขตอุทธยาน
แหงชาติพระพุทธฉาย
1.2.4 สาธารณูปโภค
โครงการการจะมีความสําเร็จได ตองมีสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆที่เพียงพอ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินโครงการ
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2. การพิจารณาเปรียบเทียบและเลือกตําแหนงที่ตั้งโครงการ
หลังจากที่ไดพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการแลว ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมซึ่งในที่ได
ศึกษาเพื่อเปนกรณีเปรียบเทียบโดยกําหนดเกณฑขึ้นมา แลวใหคะแนนความเหมาะสม ซึ่งเลือก
บริ เ วณรอบวั ด พระพุ ท ธฉายที่ มี ค วามเป น ไปได ใ นการตั้ ง อาคาร โดยใช บ ริ เ วณ 3 แห ง ซึ่ ง มี
รายละเอียดในแตละแหง ดังนี้
บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 2

บริเวณที่

บริเวณดานหนาของวัด พื้นที่มีลักษณะราบเรียบตอจากบริเวณเนินเขาที่
เปนที่ตั้งของอาคารมณฑปที่ครอบทั้งภาพพระฉายและพระพุทธบาท
และ อุโบสถของวัด
บริเวณดานหลังของวัดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนที่ตั้งของชุมชน
เดิม มีลักษณะที่ดินเปนเนินลาดที่ตอจากเขา สภาพที่ดินไมคอย
ราบเรียบ
บริเวณดานหลังของวัดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เปนที่โลงกวาง อยู
หางไกลจากตัววัด การเขาถึงตองเขาจากถนนสายรองที่เล็ก ยังไมมี
สาธารณูปโภครองรับ

ภาพที่ 36 ที่ตั้งโครงการบริเวณที่ 1 มองจากดานบนเนินเขาเห็นสระน้ําขนาดใหญ
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แผนผังที่ 7 บริเวณที่ทําการพิจารณาเลือกใชเปนที่ตั้งโครงการภายในบริเวณ
วัดพระพุทธฉายทั้ง 3 บริเวณ
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จากการกําหนดที่ดินทั้ง 3 บริเวณไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตั้งโครงกการ
โดยการใชวิธีใหคะแนนความสําคัญในดานตาง ซึ่งสรุปจากตารางการเปรียบเทียบ
ตารางที่ 11

การพิจารณาในการเลือกที่ตั้งโครงการ

เกณฑในการพิจารณาเลือกบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ บริเวณที่1 บริเวณที่2 บริเวณที่3
1. ความเหมาะสมของสภาพที่ตั้ง
1.1 การเขาถึงโครงการจากเขตชุมชนเมืองภายนอก
1.2 ความสัมพันธกับบริเวณวัดและชุมชนทองถิ่น
1.3 ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมโครงการ
2. ศักยภาพของพื้นที่ตั้งโครงการดานกายภาพ
2.1 ขนาดของพื้นที่และรูปราง
2.2 สภาพความเหมาะสมของการใชพื้นที่
2.3 ความสามารถในการใชประโยชนจากที่ดิน
2.4 เอกลักษณของพื้นที่
2.5 สภาพแวดลอมและภูมิประเทศ
2.6 ความสามารถในการขยายตัว
3. ความเหมาะในการลงทุน
3.1 ความยากงายในการกอสราง
(การใชเครื่องมือหนัก, การปรับเตรียมพื้นที่, การ
กอสราง )
3.2 สาธารณูปโภครองรับโครงการ
(ระบบประปา ไฟฟา สุขาภิบาล การบําบัดน้ําเสีย
การกําจัดขยะ )
รวม
หมายเหตุ เกณฑในการใหคะแนน
คะแนน 1 = ไมเหมาะสม
คะแนน 2 = พอใช
คะแนน 3 = ดี
คะแนน 4 = มีความเหมาะสม

4
4
3

3
3
3

2
2
2

4
4
4
4
3
3

3
2
3
3
3
2

4
3
3
3
3
4

4

2

4

4

3

2

42

30

32
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จากการวิเคาะหถึงความเหมาะสมโดยการใหคะแนน สามารถสรุปและเลือกพื้นที่
บริเวณที่1 เปนสถานที่กอสรางโครงการ
3. การศึกษาวิเคราะหที่ตั้งโครงการ
3.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้ง
:
อยูบริเวณภายในวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี
อยูบริเวณดานหนาของวัด
ขนาดที่ดิน
:
เนื้อที่โดยประมาณ 40 ไร สามารถรองรับการขยายตัวใน
อนาคตของโครงการได
ลักษณะที่ดิน
:
ที่ดินเปนที่โลงและคอนขางราบเรียบ มีตนไมขึ้นอยูบาง ภายใน
ที่ดินมีสระน้ําขนาดใหญที่เปนแหลงรองรับน้ําที่ไหลจากแนวเขา
แนวเขตติดตอของที่ดิน :
ทิศเหนือ
ติดกับบริเวณเชิงเขาที่ตั้งของวัด
ทิศใต
ติดกับถนนที่เขาไปยังวัดและชุมชน
ทิศตะวันออก ติดกับบริเวณถนนทางเขาสูวัด
ทิศตะวันตก ติดกับที่โลง

190.00
340.00

290.00
170.00
90.00
แผนผังที่ 8 แสดงอาณาเขตที่ดินตั้งโครงการ
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ภาพที่ 37 มุมมองจากดานทิศเหนือจากบบริเวณบนเขาเขาไปยังพืน้ ที่โครงการ

ภาพที่ 38 มุมมองจากดานทิศตะวันออกมองเขาไปในพืท้ ี่โครงการ
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ภาพที่ 39 มุมมองจากดานทิศตะวันตกมองเขาไปยังพืน้ ทีโ่ ครงการ

ภาพที่ 40 มุมมองจากดานทิศใตมองเขาไปยังพืน้ ที่โครงการ
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3.2 การวิเคราะหสภาพที่ตั้งโครงการ

แผนผังที่ 9 การวิเคราะหสภาพความสูงต่ําของพื้นที่โดยรอบของที่ตั้ง

ที่ตั้งโครงการตั้งอยูบริเวณอยูติดกับเชิงเขา ลักษณะเปนเขาที่มี 2 ยอด มีความสูงไม
มากนัก ซึ่งพื้นที่ดินสวนใหญทั้งหมดของโครงการจะเปนที่ราบเรียบ จึงไมคอยจะมีผลกระทบจาก
ความสูงของเขาที่อยูดานหลัง ในสภาพปจจุบันมีตนไมใหญขึ้นอยูในบางสวนของที่ดิน ซึ่งอาจทํา
แผนผังของตนไมและเก็บไวในบริเวณที่ไมกระทบกับตัวอาคาร บริเวณโครงการเมื่อมองไปยังเขา
ดานหลังจะเห็นมฌฑปที่สรางครอบบริเวณที่เปนภาพเงาฉายของพระพุทธเจา
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แผนผังที่ 10 การวิเคราะหทิศทางการไหลของน้ําตามธรรมชาติ
เนื่องจากที่ตั้งของโครงการตั้งอยูเชิงเขาและเปน 2 ยอด ทําใหเกิดรองน้ําตามธรรมชาติ
หากเกิดมีฝนตกและเกิดการไหลบาของน้ํา มีผลกระทบโดยตรงแตเนื่องจากบริเวณเดิมไดมีสระน้ํา
ขนาดใหญเผื่อการรองรับน้ํานี้ไวแลว ในการออกแบบตอไปจึงไดคํานึงถึงและคาดวาจะออกแบบ
ใหมีสระน้ําไวเปนสวนประกอบหนึ่งของโครงการ เพื่อรองรับผลที่อาจจะเกิดขึ้นดังเดิม
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แผนผังที่ 11 การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอที่ตั้งโครงการ

จากการศึกษาสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลตอโครงการ ในเรื่องของทิศทางแดดลม ซึ่ง
ทางดานถนนที่เขามาสูตัวโครงการ (ทิศตะวันตก) เปนบริเวณที่ไดรับแสงแดดมากในชวงตอนบาย
สวนทางดานทางเขาของโครงการจะเปนทิศตะวันออก ทางดานทิศใตของโดรงการที่เปนบริเวณ
ทางเขาจะไดรับลมมรสุมในชวงหนาฝน และเนื่องจากโครงการอยูทางดานใตของเนินเขา จึง
ไดรับผลกระทบจากลมหนาวนอย โดยมีเขาเปนตัวชวยกําบังทิศทางลม

บทที่ 6
แนวความคิดในการออกแบบ
สุดยอดของศิลปะนั้น เปนเรื่องดํารงชีวิตจิตใจใหอยูเหนือความทุกข นี่เปนศิลปะสูงสุดใน
พุทธศาสนา เรียกวาเปนศิลปะของชาวพุทธ ชาวพุทธที่แทจริงจะตองมีศิลปะในการปลดเปลื้องความ
ทุกข ในทางจิตใจหรือปญหาของสังคม เดี๋ยวนี้เมื่อมันเปลี่ยนไปเปนเรื่องทางวัตถุ ศิลปะชาวพุทธกลาย
เปนเรื่องวัตถุ เชน โบสถสวยๆ พระพุทธรูปสวยๆ เปนตน พุทธศิลปะก็คือวิธีเอาชนะความทุกข
วิธีเอาชนะความทุกขในจิตใจ ในบุคคลหรือในสังคมไดนั้นแหละคือพุทธศิลปะ1

พุทธศาสนาพื้นฐานของสถาปตยกรรมไทย
คํ า กล า วเบื้ อ งต น เป น ส ว นหนึ่ ง การบรรยายของท า นพุ ท ธทาส ว า ด ว ยเรื่ อ งศิ ล ปะที่
กลาวถึงในเชิงปรัชญาสูงสุดของพุทธศาสนา ในเรื่องของการพนทุกข ที่ผานมาปรัชญาของพุทธ
ศาสนาหรือพุทธธรรมเปนพื้นฐานของสังคมไทยในอดีตถึงปจจุบัน มีหลักฐานที่พอจะปรากฏให
เห็นสืบทอดมาหลายสวน เชน ศาสนธรรม ศานบุคคล ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี
สวนสําคัญที่สุดคือส วนของศาสนธรรมหรือพุทธธรรม2 ฉะนั้นปรัชญาและคติธรรมตางๆจึงได
สะทอนออกมาสูการดําเนินวิถีชีวิต
ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งรวมถึงงานทางดาน
สถาปตยกรรมไทยดวย พอจะสรุปไดวางานทางดานสถาปตยกรรมไทยก็ไดรับอิทธิพลมาจาก
เรื่องราวทางดานพุทธศาสนา โดยถายทอดผานทางพระสงฆโดยเปนชางหรือชางเขียนเอง มายังตัว
สถาปตยกรรม ซึ่งมีตัวอยางปรากฏในงานสถาปตยกรรมมากมาย เชน ภาพเขียนประดับผนัง
หรือภาพสลักเลาเรื่องราวตางๆ เปนตน พุทธศาสนาในลัทธิมหายานเปนอิทธิพลที่ปรากฏในงาน
กอนสมัยสุโขทัย
1

พุทธทาสภิกขุ, สรรนิพนธพทุ ธทาสภิกขุ วาดวยศิลปะและสุนทรียภาพทางจิต
วิญญาณ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2544), 142.
2
สุภาพรรณ ณ บางชาง, พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจยั จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536), 1.
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และดินแดนเกาทางภาคเหนือ สวนในภาคกลางและภาคตะวันออกฉียงเหนือก็นับถือเถรวาทเปน
หลักและมีการผสมกับมหายานปะปนกันไป การที่จะเขาใจในงานสถาปตยกรรมจึงตองอาศัย
ความรูในทางปรัชญาและคติธรรมในทางพุทธศาสนาที่แฝงอยูถึงยอมจะมองเห็นความงามใน
สถาปตยกรรมได3
1. ปญหาในเรื่องเอกลักษณทางสถาปตยกรรมไทย
หลังเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในตะวันตกก็ไดเกิดวิธีการผลิตของมนุษยขึ้น สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานของสังคมมนุษย ในสภาวะเมืองหรือสังคมเกิดปญหาอยางใหม
แมวาในชวงยุคนั้นจะมีการพยายามหาทางแกปญหาที่จะตามมา แตดวยวาเทคนิคความกาวหนา
ทางดานวิทยาการทําใหปญหาถูกบดบังไป ในดานของสถาปตยกรรมการเปลี่ยแปลงนี้ทําใหเกิด
แนวความคิดแบบลัทธิสมัยใหมนิยม (Modernis) วิถีดังกลาวไดสงผลกระทบมาสูโลกตะวันออก
พรอมกับการขยายตัวของจักรววดินิยม เปนการมาถึงของลัทธิลาอาณานิคมของตะวันตก ถึงแม
จะทําใหเกิดความสะดวกสบายและเนนไปที่ประโยชนใชสอย วิถีชีวิตจึงถูกครอบงําดวยระบบ
เศรษกิจและเทคโนโลยี ซึ่งอยูนอกเหนือจากบริบทของวัฒนธรรมและสังคมทองถิ่นแบบดั้งเดิม
ทิ ศ ทางของสถาป ต ยกรรมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ทํ า ให ดู
เหมือนวาประวัติศาสตรทางสถาปตยกรรมของพื้นถิ่นนั้นๆ จะถูกตัดขาดลง จึงไดมีการพยายาม
ทบทวนและแสวงหาแนวทางในการกลับไปสานตอแนวความคิดแบบดั้งเดิม ไดมีความคิดที่จะ
นําเอาประเด็นทางดานวัฒนธรรม สภาพของทองถิ่นและปจจัยทางดานสภาพแวดลอม นํามา
ประกอบกั บเทคโนโลยีสมั ย ใหม คือเปน การผสานใหเ กิดความสมดุ ลระหวา งสถาปตยกรรม
ทองถิ่นกับลัทธิสมัยใหม เพื่อจะสรางรูปทรงและสรางเอกลักษณทางสถาปตยกรรมขึ้น ซึ่งอาจ
เรียกวา “Glocal Architecture”4
2. แนวทางในการฟนฟูรูปแบบสถาปตยกรรมประเพณีนิยม
รูปแบบที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรมแนวไทยประเพณี มักมีระเบียบวิธีที่สอดคลอง
กับทองถิ่นที่แตกตางกันไป โดยสรุปแลวสามารถพิจารณาระเบียบวิธีของอาคารออกเปน 3 สวน
3

โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, 2539), 21.
4
ประธาน ธีระธาดา, “สถาปตยกรรมเอเซียในอนาคต : สถาปตยกรรมทองถิน่ และ
สถาปตยกรรมโลก,” อาษา (เมษายน 2541) : 29.
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คือสวนฐาน สวนชั้นพื้นหรือตัวอาคารและสวนหลังคา การออกแบบอาคารในปจุบันที่มีสภาพและ
ความตองการที่เปลี่ยนไป ผูออกแบบหรือสถาปนิกจึงตองมีความเขาใจและตองศึกษาองคประกอบ
รูปแบบพื้นฐานของสถาปตยกรรมเปนอยางดี จึงสามารถนําไปพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมไดตาม
สภาพความตองการของยุคสมัย โดยที่ยังสามารถดํารงไวซึ่งจิตวิญญาณของความเปนไทยได5
นอกจากการพิ จ ารณาในเรื่ อ งของรู ป แบบองค ป ระกอบที่ เ ป น แบบนามธรรมแล ว ยั ง ต อ งนํ า
แนวความคิดที่มีพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน โดยการนําเอาคติธรรมตางๆ ที่สอดแทรกในเนื้อหาของตัว
สถาปตยกรรมประกอบกันไปดวย
ฉะนั้นจึงสรุปวิธีธีการที่นําไปสูการสรางงานสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณแบบไทย โดย
การนําเสนอแนวทางไวเปนหลักใหญอยู 2 แนวทาง6 คือ
2.1 ในแนวเชิ ง นามธรรม เป น การสร า งสรรค เ อกลั ก ษณ ที่ มี เ ค า โครง
(Essenceหรื อ Silhouette) ของสถาป ต ยกรรมในอดี ต เพื่ อ ให เ ข า ถึ ง แก น ของเอกลั ก ษณ ที่ เ ป น
ลักษณะนามธรรม เปนการสรางสรรคโดยการนําเอาแนวความคิดของพื้นที่วาง (Space) ทาง
สถาปตยกรรมทองถิ่น หรือรวมกับการนําเอาระบบโครงสรางและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศนั้นๆ ทําใหเกิดรูปทรงของสถาปตยกรรมผสม
ระหวางแบบพื้นถิ่นกับแบบสมัยใหม มีการใชองคประกอบที่สามารถเห็นได เชนหลังคา หนาตาง
การตกแตง เปนตน เปดโอกาสใหไดมีการสรางความเชื่อมโยงในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม
ขึ้นมาใหม และเกิดกระบวนการเรียนรูตอสถาปตยกรรมขึ้นไดดวย7
2.2 แนวเชิ ง รู ป ธรรม เป น การพยายามนํ า เอารู ป แบบเดิ ม กลั บ มาใช ซึ่ ง
โดยเฉพาะลักษณะที่เปนแบบไทยประเพณี เมื่อนําเอามาใชอาจมีการดัดแปลงไปบาง ซึ่งมี
วิธีการและเกิดผลที่ไดแตกตางกัน ดังเชน
5

วนิดา พึ่งสุนทร, “ความสําคัญของระเบียบวิธีในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี,”
เอกสารประกอบการสอนวิชาออกแบบสถาปตยกรรมไทย คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.. (อัดสําเนา)
6
ประธาน ธีระธาดา, “สถาปตยกรรมเอเซียในอนาคต : สถาปตยกรรมทองถิน่ และ
สถาปตยกรรมโลก,” อาษา (เมษายน 2541) : 29.
7
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, “เอกลักษณสถาปตยกรรมไทยขอคิดเห็นบางประการในการ
กําหนดแนวรูปแบบ,” อาษา (มิถนุ ายน 2539) : 53.
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- การนําเอารูปแบบเดิมมาใชทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนไดบาง แตยังคงลักษณะที่
เรียกวา “ฉันทลักษณ” แบบเดิมอยู
- การผสมผสาน ดัดแปลง และพัฒนาใหเกิดรูปแบบใหม หรือเปลี่ยนกฏเกณฑเดิม
โดยอาศัยรูปแบบและองคประกอบในอดีตสะทอนกลับไปอีกที อาจเรียกวารูปแบบ “ลัทธิหลัง
สมัยใหม” (Post - modern)
- การเลือกนําเอารูปแบบที่เปนลักษณะเดนมาใชเฉพาะสวนหรือเฉพาะจุด8
ปจจัยในรูปแบบกายภาพ (รูปธรรม) ตอการออกแบบสถาปตยกรรมไทย
1.ความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมและสถาปตยกรรมเขตรอนชื้น
รูปแบบที่ปรากฏขึ้นของสถาปตยกรรมไทยสวนหนึ่ง ยอมมาจากสภาพพื้นถิ่นและสภาพ
ภูมิอากาศที่แตกตางกัน เปนลักษณะเฉพาะของอาคารที่เปนสถาปตยกรรมพื้นถิ่น การกําหนด
แนวความคิดในการออกแบบจึงตอง ศึกษาสภาพของที่ตั้งและแนวโนมความเปนไปได เชน
- ทิศทางของผูใชบริการ ถนนหนทางการเขาถึงโครงการ และระบบสาธรณูปโภค
สภาพของพื้นที่ตั้ง มุมมองอันเกิดจากภายนอก และมุมมองภายในอาคารที่มีตอภูมิทัศนในพื้นที่
- รูปลักษณที่เปนสถาปตยกรรมเขตรอนและเหมาะสมกับไทย เชน ลักษณะของเรือน
ไทยซึ่งมีลักษณะการโอบปดลอมของอาคาร เปดพื้นที่ตรงกลางใหเปนสวน ทําใหการใชประโยชน
จากรมเงาของอาคาร และมีการสัญจรและเชื่อมตอทกัน เชนการใชระเบีบงทางเดิน ชาน เปนตน
- การรับแสงสวางจากธรรมชาติ เชนในการจัดสวนขององคประกอบสวนของบริเวณ
หองพักของคนไข ใหอยูทางดานทิศเหนือ เพื่อรับแสงสวางจากแสงแดดที่ไมรอนได
- การใชชายคาใหรมเงา มีแผงกันแดดในบริเวณที่เหมาะสม
- การใชพื้นที่ขององคประกอบในกิจกรรมที่ตองใชบริเวณโลงจัดใหอยูชั้นลาง ลักษณะ
โลง ทําใหเกิดการระบายลม (Ventilation) ที่ดี
2. การใชองคประกอบตางๆในการออกแบบทางสถาปตยกรรม
การพิจารณาในรูปแบบกายภาพที่เปนการจัดอาคารหรือการใชสวนประกอบของอาคาร
นํามาเปนแนวความคิดในการพิจารณาถึง ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ ดังมีรายละเอียด คือ
8

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, “เอกลักษณสถาปตยกรรมไทยขอคิดเห็นบางประการในการ
กําหนดแนวรูปแบบ” อาษา (มิถุนายน 2539) : 55.
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2.1 แนวความดิคในการวางผัง
2.1.1 แนวความคิดในการใชรูปทรงมวลลอมรอบ
ในสถาปตยกรรมไทยมีการใชระเบียงลอมรอบอาคารประธาน เกิดขึ้นโดยเริ่มจากการ
ลอมรอบเจดียหรือปรางค และตอมาก็มีพัฒนาการมาลอมรอบอาคารที่เปนโบสถและวิหาร งานที่
ไดมีการออกแบบในระยะแรกมักจะเปนระเบียงรูปของผังที่เปนสี่เหลี่ยม ตอมามีการสรางสรรคงาน
ในบางแหงโดยเปลี่ยนรูปแบบเปนผังทรงกลม ดังที่ปรากฏในเจดียวัดพระปฐมเจดีย และที่วัด
ราชบพิธ9

แผนผังที่ 12 การจัดผังของอุโบสถวัดสุทัศนฯ มีระเบียงลอมรอบ
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, วัด พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย
(ม.ป.ท., 2543), 67.

9

สมคิด จิระทัศนกุล, วัด พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย (ม.ป.ท.,2543), 112.
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แผนผังที่ 13 ผังพระระเบีบงแบบทรงกลมวัดพระปฐมเจดีย
ที่มา : สมคิด จิระทัศนกุล, วัด พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย
(ม.ป.ท.,2543), 67.

แผนผังที่ 14 ผังพระระเบียงกลมวัดราชบพิธ
ที่มา : สุดจิต สนั่นไหว, เรื่องการออกแบบสถาปตยกรรมวัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม (กรุงเทพมหานคร : กราฟคอารต, 2541), 98.
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หรือในทางกลับกันก็มักจะจักกลุมอาคารลอมรอบพื้นที่วางอยูตรงกลาง ดังเชนการจัด
กลุ ม ของเรื อ นไทย ทํ า ให เ กิ ด จากการมี พื้ น ที่ ว า ง โดยเฉพาะที่ ว า งในลั ก ษณะที่ ถู ก ป ด ล อ ม
(Enclosure) หรือความเวนวางในทางสถาปตยกรรมนี้ จะเกิดไดก็ตอเมื่อถูกปดลอมดวยพื้นผิว
ซึ่ ง อาจเป น ลั ก ษณะ 2 มิ ติ หรื อ กลุ ม รู ป ทรงอาคารที่ เ ป น 3 มิ ติ ฉะนั้ น จึ ง ถื อ ว า สองสิ่ ง นี้ เ ป น
ความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยที่เรามักจะรับรูในเรื่องรูปทรงและพื้นที่วางไปพรอมๆกัน ใน
เรื่องความเวนวางนี้มีไดในหลายลักษณะ เชน อาจเปนพื้นที่วางภายนอก (Exterior Space) ใน
ลักษณะที่ใชระนาบตางๆ โดยใชพื้นเพียงอยางเดียวเปนตัวกําหนด ใชพื้นกับผนัง หรือใชพื้นกับ
หลังคาก็ได และที่วางที่เปนเนื้อที่ภายใน (Interior Space) ในลักษณะใชหลายระนาบรวมกัน
ในการออกแบบจะทําใหความสัมพันธของการปดลอมและที่วางนี้อาจจะมีลักษณะที่
สมบูรณ (Complete Enclosure) หรือไมสมบูรณ (Incomplete Enclosure) ก็ได แตควรมีความ
ตอเนื่องเพียงพอใหเกิดความรูสึกที่มีการเชื่อมตอหรือโอบลอมที่วางนั้น10

1

1
2
3
4
5

2

4
การปดลอมแบบไมสมบูรณ
การปดลอมโดยเปดโลงดานหนา
การปดลอมเปดโลงดานใน
การปดลอมโดยหลายอาคาร
การปดลอมโดยการเชื่อมตอของอาคาร

3

5

ภาพที่ 41 ตัวอยางการปดลอมของอาคารทําใหเกิดพื้นที่วางแบบปดลอม
10

ผุสดี ทิพทัส, หลักเบื้องตนในการจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2530), 51.
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2.1.2 การจัดลําดับและความตอเนื่อง (SEQUENCE)
การจัดลําดับของความตอเนื่อง คือการจัดใหมีความสัมพันธตอกันของลําดับในการ
วางผัง เพื่อแสดงความตอเนื่องของการใชงาน มีการลําดับความรูสึกเพื่อแสดงทิศทาง สราง
จังหวะ หรือบางครั้งอาจเกี่ยวเนื่องกับคตินิยมก็ได ในการใชลําดับนี้อาจจะมีการเริ่มตนและมีจุด
จบหรือมีจุดสนใจหนึ่งหรือหลายจุดในความตอเนื่อง ซึ่งอาจจะเกิดความยุงยากซับซอนมีความ
ตาง คลอยตามกัน หรือซ้ําๆ กันไปก็ได มีการจัดลําดับความสัมพันธกันไปเปนตามลําดับขั้นตอน
ในสถาปตยกรรมบางแหง ทําใหการเขาไปในบริเวณอาคารจะใหความรูสึกตองานสถาปตยกรรม
มีลําดับ ทิศทางและจังหวะของความรูสึกที่เปลี่ยนไปเสมอ การวางผังอาคารนี้มีมาเปนเวลานาน
แลวตั้งแตสถาปตยกรรมกอนไทย ดังตัวอยาที่ปราสาทพนมรุง และลักษณะของการวางผังเชนนี้
มักปรากฏโดยทั่วไปของอาคารแบบไทยประเพณี11

ภาพที่ 42 การศึกษาในเรื่องการออกแบบผังที่มีการจัดวางลําดับ
ที่มา : อนุวิทย เจริญศุภกุล, “แนวการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
สกุลชางเขมรในประเทศไทย,“ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11,1 (มิถุนายน - พฤศจิกายน 2533) : 183

11

อนุวทิ ย เจริญศุภกุล, “แนวการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม สกุลชางเขมรใน
ประเทศไทย,“ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11,1 (มิถุนายน - พฤศจิกายน 2533) : 183.
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2.1.3 ทิศทางและแนวแกนในการวางผังสถาปตยกรรมไทย
ทิศทาง ในการจัดวางรูปทรงและปริมาตรสถาปตยกรรม ทําใหเกิดทิศทางของอาคาร
โดยทั่วไปการจัดทิศทางจะเกิดความสัมพันธกับแนวแกนใน 2 ลักษณะคือ
- ทิศทางการจัดวางกับพื้นโลก ซึ่งเรามักจะรูสึกและคุนเคยตอการจัดวางสิ่งตางๆใน
แนวแกนนอนที่ขนานกับพื้นโลกหรือเปนแนวตั้งฉากกับพื้นโลก
- ทิศทางการจัดวางที่ตางไปจากแนวแกนหลัก เปนลักษณะการจัดวางที่ตางไปจาก
ขางตน ทําใหเรารับรูถึงความแตกตางออกไป เชนหากตองการจะเนนใหเปนจุดสนใจ หรือจะทํา
ใหเกิดความรูสึกไมมั่นคง มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
การออกแบบสถาปตยกรรม สามารถนําเอาความรูสึกนี้มาใช เชนตองการออกแบบ
ใหอาคารดูมีความสงบนิ่งมั่นคงก็ออกแบบใหอาคารอยูในแนวราบ อาคารที่จะวางตามแนวตั้งก็ให
ความรูสึกที่พุงขึ้นสูเบื้องบน ถาวางอาคารใหอยูในแนวเฉียงจะใหความรูสึกเคลื่อนไหว
แนวแกน
อาคารของไทยมักจะออกแบบใหมีความสมดุล และมักมีความสัมพันธกับทิศตางๆ
สัมพันธกับอาคารใกลเคียงหรือขอบเขตที่ดิน จึงทําใหเกิดแกนขึ้นมา ซึ่งโดยทั่วไปแนวแกนทีส่ าํ คัญ
มักจะมีทั้งหนึ่งแกนและสองแกน คือในแกน X - X และ Y - Y การออกแบบนี้จึงทําใหอาคารเกิด
ระเบียบ ตรงไปตรงมา และสามารถที่จะเนนความสนใจไปยังบริเวณแนวแกนกลางได
แบบแผนในการวางผังอาคาร ในอดีตอาคารที่เกี่ยวของในทางศาสนา มักจะมีแบบ
แผนรวมกันบางประการ โดยเฉพาะในเรื่องการวางแนวอาคารไปตามแนวแกนราบ ซึ่งพบไดในวัด
สําคัญๆ โดยเฉพาะในชวงสมัยอยุธยา อาจมีบางวัดที่มิไดยึดถือการปฏิบัตินี้ เนื่องเพราะการที่
ไมไดยึดถืออาคารประธาน จึงไมไดใหมีการนําเขาสูบริเวณประธาน การวางตัวจึงกระจายไมได
ยึดแกนใดแกนหนึ่ง แตในสมัยตอมาการวางแนวแกนก็มีการปรับเปลี่ยนรูบแบบ12
2.2 การใชองคประกอบทางสถาปตยกรรม
2.2.1 สวนหลังคา (ROOF) สวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือสวน
หลังค ซึ่งนอกจากจะมีหนาที่กันแดดกันฝนแลวหลังคายังเปนสวนที่แสดงออกในทัศนภาพ ซึ่งไดมี
การวิวัฒนาการไปตามถิ่นตางๆ มีรูปแบบที่หลากหลาย ตามแตสภาพของภูมิอากาศ สังคม
12

กรมศิลปากร กองสถาปตยกรรมและกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, สถาปตยกรรม
ไทย (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริน้ ติ้งแอนดพับลิชชิง่ , 2538), 174.
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เศรษฐกิ จ ตลอดจนขนบประเพณี ซึ่ ง มี ผู ตั้ ง ข อ สั ง เกตในเรื่ อ งรูป ลั ก ษณ ว า ในแต ล ะชาติ จ ะมี
ลักษณะของหลังคาในสถาปตยกรรมเฉพาะตัวดวย13 ดังตัวอยางหลังคาที่สําคัญๆ คือ
- หลังคาของแขกจะเปนรูปโดมครึ่งวงกลม เหมือนเครื่องโพกศีรษะของแขก
- หลังคาของฝรั่งเปนหลังคาแบนราบ เหมือนหมวกทรงตัดของฝรั่ง
- หลังคาของจีนเปนรูปกรวยค่ํา เหมือนรูปหมวกกุยเลยของจีน
- สวนหลังคาของไทยนั้นมียอดทรงสูงชะลูดและแหลมเรียว เหมือนยอดชฎาหรือมงกุฎ

ภาพที่ 43 รูปลักษณของหลังคาที่สัมพันธกับเอกลักษณขของชาติตางๆ
ที่มา : นิจ หิญชีระนันทน , “สถาปตยกรรมไทย,” อาษา (กันยายน 2539) : 112.
นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของหลังคาในงานสถาปตยกรรมตางๆ ที่จะยกมากลาว เชน ใน
สมัยกลาง หลังคาโบสถทําใหภาพของเมืองดูดีขึ้น บานชนบทในอังกฤษจะมุงดวยหญา ฝรั่งเศส
จะมีหลังคาที่เรียกวา Mansard Roof ญี่ปุนมีหลังคามุงดวยกระเบื้องดินเผาทําใหดูมีความเปน
เอกภาพกับอาคารขางเคียง ในแถบตะวันออกกลางก็มีหลังคาโคงเปนรูปโดมกออิฐฉาบปูน14
เปนตน
13

นิจ หิญชีระนันทน , “สถาปตยกรรมไทย,” อาษา (กันยายน 2539) : 112.
14
เรื่องเดียวกัน.
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หลังคาของอาคารไทยประเพณีนับวามีรูปแบบที่มีลักษณะโดดเดนและเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ชางไดคิดสรางสรรคขึ้นใหมีทั้งดานความงามและมีความหมายในเชิงคติสัญลักษณ
และลักษณะในทางรูปทรงก็เปนหลังคาที่มักจะมีฐานเปนรูปคลายทรงประมิด หรือมีเสนที่ประกอบ
กันขึ้นเปนรูปสามเหลี่ยม มักจะมียอดแหลมพุงขึ้นสูทองฟา หากเปนหลังคาซอนชั้นหรือมีการทอน
เปนหลายตับ โดยตับลางมีขนาดเล็กและคอยๆ ใหญขึ้น ทําใหเกิดการคลี่คลายขึ้นสูสวนบนหรือ
เบาขึ้นตามลําดับ ทําใหเกิดเปนการนําสายตาใหไปในทิศทางนั้น เกิดความรูสึกวาอาคารดูลอย
เบา15
2.2.2 ลาน องคประกอบที่สําคัญหนึ่งของสถาปตยกรรมไทย เชนในลาน
วัดหรือในระดับการตั้งถิ่นฐานของหมูบาน การจัดกลุมอาคารของบานมักจะลอมลานเอาไว ลาน
มักจะเปนศูนยกลางในการใชประโยชนรวมกัน ใชประโยชนเปนพื้นที่ใชสอยเมื่อเวลามีการจัด
กิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะลานของวัดจะเปนที่รวมคนในหมูบานเพื่อประกอบพิธีการตางๆ ทาง
ศาสนา อาจกลาวไดวาลานเปนตัวเชื่อมโลกียะเขากับโลกุตระเขาดวยกัน16
นอกจากนี้ ยั ง มี อ งค ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี ข นาดเล็ ก ลงมาที่ มี ลั ก ษณะการใช ป ระโยชน
คลายกัน คือการใชชานหรือระเบียงเปนตัวเชื่อมกลุมอาคารตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งโดยปรกติอาคาร
ที่มีลักษณะไทยมักจะแยกประโยชนใชสอยกันออกเปนหลังๆ การเชื่อมตอนี้ใชเปนทางสัญจร
ระหวางองคประกอบหรือเปนวิธีในการออกแบบใหอาคารที่มีหลายอาคารตอเนื่องกันเขามาเปน
กลุมอาคารเดียวกัน
2.2.3 องคประกอบยอยตางๆ ในสถาปตยกรรม
การนําเอาองคประกอบที่เปนลักษณะที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรมไทยทั่วไป เชน
การใชคันทวยหรือค้ํายัน เปนองคประกอบอาคารที่นอกจากจะมีจุดประสงคในการ
รับน้ําหนักสวนของการยื่นหลังคาแลว คันทวยยังเปนสวนที่มีความสัมพันธกับรูปทรงโดยรวมของ
อาคารทั้งหมด ทั้งในดานการชวยเสริมขนาดของอาคาร และทําใหเกิดความรูสึกของการเคลื่อนที่
ของอากาศลอดผานระหวางชองวางของคันทวยกับอาคารได17
15

วีระ อินพันทัง, “สถาปตยกรรมไทยพิเคราะห : วาดวยความเบาลอย,” หนาจั่ว, 7
(2544) : 39.
16
ชัยยศ อิษฎวรพันธ, อาคารกระทรวงการตางประเทศ (กรุงเทพมหานคร : เยียรบุค,
ม.ป.ป.), 19.
17
อนุวทิ ย เจริญศุภกุล, องคประกอบสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ
สตรีสาร, 2521), 23.
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เสารับชายคา เนื่องจากการยื่นยาวของชายคาเพื่อการกันแดดกันฝนและใชคันทวย
ในการรับน้ําหนักของชานคานี้แลว อาจจะใชเสาเปนตัวรับน้ําหนักหากขายคาที่ยื่นนั้นยาวออกมา
จากตัวอาคารมาก เสาที่รับหลังคาจะเรียงกันเปนแถว เรียกวาเสานางเรียงหรือเสานางจรัล ซึ่ง
ปรากฏใหเห็นในอาคารประเภทบาน โบสถวิหารตางๆ เปนตน
การเจาะชองเปดและผนัง การเจาะชองเปดและผนังของอาคารตามลักษญะการใช
งานของอาคาร ในอดี ต อาคารบางประเภททํ า การเจาะชอ งเป ด ไดน อย เนื่ อ งจากวิ ท ยาการ
ทางดานโครงสราง ทําใหการเจาะชองมักจะเปนในรูปแนวยาวลงมาตามผนังอาคาร ซึ่งพบใน
อาคารประเภทโบสถหรือวิหาร ดังตัวอยางที่วัดนางพญา สุโขทัยและวัดหนาพระเมรุ อยุธยา การ
ใชชองหนาตางประเภทบานเรือนในสมัยใหมไดออกแบบใหมีลักษระของบานเฟยมหรือการใชบาน
กระทุง สําหรับผนังของอาคารนั้น อาจมีการทําเปนลักษณะของการยกเก็จตามโครงสรางของเสา
และผนัง การประยุกตผนังปูนมีการใชลวดลายเลียนแบบลายที่เปนไมสานขัดแตะ หรือการใชผนัง
ที่มีลักษณะโปรงเบาออกแบบเปนซี่ลูกกรงไม ซึ่งมาจากลักษณะความโปงเบาที่คลายการสานของ
ชะลอมที่พบในผนังของสวนครัวของอาคารเรือนไทยที่ใชการสานขัดแตะของไมใผ เปนฝาแบบ
โปรงลม18
การใชวัสดุ การใชวัสดุบางชนิดมาเปนสวนในประกอบในอาคาร เชนมีการใชพื้นไม
มาปูบริเวณทางเดิน หรือตามระเบียงตางๆ การใชกระเบื้องดินเผาในสวนของพื้นภายนอกและ
ภายในอาคาร
ปจจัยในรูปแบบนามธรรม (คติธรรมตางๆ) ตอการออกแบบสถาปตยกรรมไทย
1. การใชสัญลักษณ คําวาสัญลักษณ มีรากศัพทยมาจากภาษากกรีก คือคําวา
Sym และ ballo แปลวา “ขวางไปพรอมกัน” หมายถึงวิธีการที่สัญลักษณนําเอาจิตใจของมนุษย
ไปสูสิ่งที่มันอางถึง ในความหมายตามแนวปรัชญาของอินเดีย หมายถึงการทําความเขาใจใหขึ้น
สูความหมายเหนือรูปธรรม มีความหมายที่บงถึงบางสิ่งที่อยูเหนือประสบการณที่สามารถรูไดทาง
ประสาทสัมผัสหรือความคิดหรือดวยวิธีการใดๆ นอกจากการเปรียบเทียบเทานั้น19
18

ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิมม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, 2539), 39.
19
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน และ
คนอื่นๆ (กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537), 3 - 5.
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ในความหมายโดยทั่วไปสามารถรับรูและเปรียบเทียบใหเขาใจไดโดยการสัมผัสหรือทาง
ความคิด มีเพียงระดับเดียว แตความหมายของคําวาสัญลักษณที่กลาวถึงในการศึกษาครั้งนี้จะมี
การอางอิง 2 ระดับ ในระดับแนวดิ่ง มีความสัมพันธกันระหวางลําดับชั้นตางๆ อยางมีเหตุผลใน
ระดับชั้นที่ต่ํากวาแสดงการมีสวนรวมและแฝงอยูในธรรมชาติและเปนเหตุผลของระดับชั้นที่สูงขึ้น
ไป และในระดับแนวราบ ก็มีความหมายที่หลากหลาย แตละสัญลักษณก็ประสานสิ่งตางๆ ที่
สัญลักษณนั้นหมายถึงเขาดวยกัน20
รูปแบบทางสถาปตยกรรมเหมาะสมกับสัญลักษณ พื้นที่วางหรืออวกาศ (space) เปน
พื้นฐานและตัวกลางที่จะสือแนวความคิดในเชิงนามธรรม
2. การออกแบบอาคารใหสอดคลองกับแนวความคิดทางพุทธศาสนา
2.1 การวางผังสถาปตยกรรมตามคติจักรวาล
การวางผังเปนรูปแบบจักรวาลคติก็คือมีการวางใหอาคารมีตําแหนงและทิศใหมีความ
สอดคลองกับความเชื่อเรื่องจักรวาลตามแตละทองถิ่น ซึ่งในระบบจักรวาลนี้มักจะมีรูปแบบเปน
ของตนเองโดยการจําลองใหชุมชนหนึ่งเปนรูปจักรวาลหนึ่งๆ นั่นก็คือมีการกําหนดใหพื้นที่นั้นๆมี
ศูนยกลางของจักรวาล รวมของความเชื่อที่ใชในพิธีกรรนมตางๆ สถานที่นี้จะกําหนดใหเปน
รูปธรรมของอาคารและมีพื้นที่ที่แทนสัญลักษณของความหมายทางจักรวาล การแทนความหมาย
นี้มิไดเปนการแทนใหเกิดภาพที่มองเห็นเปนเพียงกายภาพเปรียบเทียบซึ่งอยูในระดับเดียวกับความ
เปนจริงเทานั้น แตสามารถสรางสรรคหรือมีการทดแทนสิ่งที่มีความคลายคลึงโดยการจินตนาการ
อาจกล า วได ว า “คติ จั ก รวาล” นี้ เ ป น การสร า งพื้ น ที่ ว า งในทางสถาป ต ยกรรมให มี
ความหมายขึ้นมา โดยการสรางระบบและระเบียบทางพื้นที่ขึ้นจากความไมมีระเบียบ หรือการทํา
ใหพื้นที่วางนั้นเกิดมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปนโลกิยะ21
2.2 คติไตรภูมิ
งานออกแบบสถาปตยกรรมในสายอินเดีย ที่เปนรากฐานสืบตอมายังสถาปตยกรรม
ไทย มักจะยึดคติของจักรวาลและเขาพระสุเมรุเปนหลัก โดยมีวรรณกรรมไตรภูมิเปนพื้นฐานของ
แนวความคิดในเรื่องเกี่ยวกับจักรวาล ไตรภูมิเปนวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ที่แพรหลายอยูใน
20

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 5.
21
เรื่องเดียวกัน, 23.
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ประเทศแถบเอเซี ย อาคเนย ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธแบบเถรวาท ได แ ก ป ระเทศไทย พม า ลาว
กัมพูชา มาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 มีการแตงในหลายฉบับ ที่พบในไทยมีประมาณ 10 ฉบับ ปจุ
บันไดชําระและแปลจากภาษาบาลีมาเปนภาษาไทยแลว 5 ฉบับ ไดแก ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิ
พระรวง เชื่อวาพระยาลิไทย ทรงนิพนธขึ้นในสมัยสุโขทัย ในป พ.ศ. 1888 โลกทีปกสาร แตงโดย
พระสังฆราชเมธังกร ประทับอยูที่วัดอัมพวันหรือวัดปามะมวง โลกบัญญัติ แตงโดยพระสัทธรรม
โฆษะเถระ จักรวาลทิปนี แตงโดยพระสิริมังคลาจารย และไตรภูมิโลกวินิจฉัย โดยพระยาธรรม
ปรีชา เรียบเรียงในรัชกาลที่ 122
หลักสําคัญของไตรภูมิในดานพุทธธรรม
ไตรภูมิทั้ง 5 ฉบับ มีหลักสาระสําคัญคือการสอนในเรื่องพุทธธรรม 3 ประการ คือ
- ไตรวัฏ แสดงหลักพุทธธรรมในเรื่องกฏแหงกรรม มี 3 ประการ คือ กรรม การประกอบความดีและความชั่ว วิบาก - ผลของการประกอบแหงกรรมและการเวียน
วายตายเกิด
- ไตรลักษณ แสดงกฏแหงธรรมชาติ 3 ประการ คือ อนิจจัง - ความไมเที่ยง
ทุกขัง - ความเปนทุกขและอนัตตา - ความไมมีตัวตนและความไมอยูในอํานาจบังคับ
- ไตรสิกขา หลักพุทธธรรมแสดงขอปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงามในการดําเนินชีวิต
3 ประการ คือ ศีล - การประกอบความดีงามทางกาย วาจา และใจ สมาธิ - การทํา
จิตใจใหสงบและปญญา - การชําระกิเลสดวยการพิจารณาไตลักษณ23
สาระเนื้อหาโดยสังเขปของไตรภูมิ
จักรวาลในระบบของพระพุทธศาสนา มีรายระเอียดคือ มีเขาสุเมรุเปนแกนกลางของ
จักรวาล ตามแกนของเขาสุเมรุนี้จะเปนสววคและวิมานในชั้นตางๆ มีภูเขาลอมรอบเปนวงแหวน
อยู 7 ลูกและขั้นดวยหวงมหาสมุทร มีทวีปทั้งสี่อยูรายรอบตามทิศตางๆ ในภูมิดานทิศใตเปนภูมิ
ของมนุษย เรียกวาชมพูทวีป มีกําแพงลอมรอบจักรวาล ยอดเขาพระสุเมรุมี 5 ยอด ยอดกลาง
เปนวิมานของพระอินทร มีเทวดาอยู 33 องค สวนอีก 4 ยอดเปนที่อยูของทาวจตุโลกบาล

22

สน สีมาตรัง, “สัญลักษณและวิวฒ
ั นาการภาพไตรภูมิและจักรวาลตามคติพุทธ
ศาสนานิหกายเถรวาท,” อาษา (เมษายน 2541) : 32 - 33.
23
เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 44 การวิเคาระหลักษณะของจักรวาลตามวรรณกรรมไตรภูมิ
ที่มา : โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, 2539), 25.
อิทธิพลของไตรภูมิตอสถาปตยกรรมไทย
มีความเชื่อกัน วา เมื่อสถาปนิกในสมัย ก อนไดออกแบบงานสถาปตยกรรมโดยการ
จําลองรูปจักรวาลและเขาพระสุเมรุ โดยนําเอาสัญลักษณมาใชในสวนประกอบและการจัดผัง ใน
สมัยศรีวิชัยไดมีการจําลองคติไตรภูมิในพุทธศาสนมหายานเปนบรมพุทโธ โดยแบงอาคารชั้นลาง
เปนกามธาตุ ชั้นสองเปนรูปธาตุ และชั้นบนสุดเปนอรุปธาตุ และมีเจดียเปนองคประธาน
ในประเทศไทยนั้น พบในอารยธรรมแบบเขมรในภาตคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลางที่ลพบุรี มีการใชเจดียเปนหลักของเมืองตามคติจักรวาล ในสมัยอยุธยา พบในวัดมหาธาตุ
เปนหลัก นอกจากนี้ยังพบในสวยประกอบยอยขององคประกอบ เชยน สัญลักษณืของใบศรี ลาย
หนาบัน ลายสลักไมตามประตูโบสถและวิหารตางๆ และธรรมาศนเทศน เปนตน24
24

27.

อนุวทิ ย เจริญศุภกุล, “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทยศึกษา,” หนาจั่ว, 2 (2525) :
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แผนผังที่ 15 การจําลองผังของวัดที่ไดรับอิทธิพลมาจาก แนวความคิดเรือ่ งไตรภูมิ
เปนผังของวัดชัยวัฒนาราม
ที่มา : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น้ํา บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, 2539), 137.

แผนผังที่ 16 การจําลองผังของวัดที่ไดรับอิทธิพลมาจาก แนวความคิดเรื่องไตรภูมิ
เปนผังของวัดอรุณราชวรรามราชวรมหาวิหาร
ที่มา : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น้ํา บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, 2539), 138 - 139.
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2.3 ผังทรงกลม
การออกแบบในการวางผังอาคาร ไดอาศัยแนวความคิดในเชิงนามธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
คติในทางพุทธศาสนา ในอดีตจะพบเห็นในการอาคารที่เปนพระสถูป25 ซึ่งสัญลักษณรูปผังทรง
กลมนี้ จะมีความหมายถึงรูปของวงลอสอดคลองกับรูปตัดของจักรวาลตามแนวขวาง แสดงถึง
รูปแบบของวงลอในทางพุทธศาสนาซึ่งมี 2 รูปแบบคือ
2.3.1. วงลอแหงธรรมจักร
วงลอแหงธรรมจักร แสดงถึง การเคลื่อนวงลอใหหมุนไปในขณะที่ทรงแสดงธรรม เปน
วงลอแหงหลักการสากลของจักรวาลที่หมุนรอบแกนกลางแหงสัจธรรม เปนวงลอแหงความเปน
จริง เปนวงลอแหงความเปนเชนนั้นเอง(ตถตา)
ธรรมจักรหมายถึงการแสดงปฐมเทศนา หมายถึงพระธรรมและหมายถึงพระพุทธเจา
ดวย มีรูปแบบที่แสดงสัญลักษณนี้ดังปรากฎที่ภาพสลักที่เมืองภาหุต และยังปรากฏอยูในรอยพระ
พุทธบาท เปรียบเทียบไดกับเปนการเสด็จเผยแผธรรมของพระพุทธเจาไปทั่วโลกธาตุ โดยทิ้งรอย
พระบาทไวเพื่อแสดงวาพระพุทธองคไดทรงเสด็จไปยังทั่วทุกหนแหง26
2.3.2. วงลอแหงสังสารวัฏหรือภววัฏจักร
เปนวงลอแหงการเวียนวายตายเกิด สิ่งทั้งหลายวนเวียนกับการตายเกิดตอเนื่องกันไป
ไมสิ้นสุด เปนเหตุปจจัยแหงการหมุนไปโดยไมมีที่สุดของวงลอ27 ธรรมจักรเปนสิ่งสูงสุด สัจธรรม
ปราศจากเหตุปจจัย แสดงคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนอมตะ เปนกงลอแหงกฏสากลที่ไมมีวัน
เปลี่ยนแปลง สวนภวจักรเปนปรากฏการรที่สัมพัทธไปกับปรากฏการณ เปนไปตามเหตุปจจัย มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จะเห็นวาวงลอทั้งสองนี้ตางแยกจากกัน แตโดยการพิจารณาแลว
วงลอนี้เปนสัจธรรมหนึ่งเดียวกัน ดังสิ่งที่พระผูตรัสรูแลวไดประสบ ก็คือสิ่งทั้งหลายคือธรรมแหง
โลกมนุษยที่หมุนไปตามวัฏจักรแหงการเปลี่ยนแปลง ดังปรากฏอยูในพระไตรปฎกของฝายเถรวา
ทวา “ผูที่มองเห็นปฏิจจสมุปบาทยอมมองเห็นธรรม และผูที่มองเห็นธรรมยอมมองเห็น
ปฏิจจสมุปบาท“28

25

เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 100.
26
เรื่องเดียวกัน, 107.
27
เรื่องเดียวกัน, 104.
28
เรื่องเดียวกัน, 107.
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2.4 พุทธปรัชญาสูรูปแบบสถาปตยกรรมความเบาและลอยตัว
ในรูปแบบเชิงนามธรรมในสถาปตยกรรมหนึ่งที่ปรากฏ คือ ความเบาและลอยตัว ซึ่งสิ่ง
นี้แสดงออกมาที่อาคารทางศาสนา โดยตองการที่จะสื่อตามหลักพุธธรรม ที่เนนใหละจากกิเลส
เพื่อเขาสูการหลุดพน จนถายทอดออกมาเปนเอกลักษณ 3 ประการ คือ ความสงบนิ่ง ความเบา
และการลอยตัว29 ซึ่งการถ ายทอดของชางที่แสดงออกมาในงานสถาปตยกรรมมีกลวิธีตางๆ
กลาวโดยสรุป คือ
1. การอุปมาอาคารดั่งเรือสําเภาอยูเหนือน้ํา เพื่อนําพุทธบริษัทสูนิพาน
2. การใชดอกบัวเปนฐานรองรับอาคาร เชน โบสถ วิหาร
3. การออกแบบใหอาคารมีฐานที่แอนโคงหงายขึ้นรับกับระนาบของหลังคา
4. ระนาบหลังคาที่ทอนใหมีหลายตับ
5 เครื่องลํายองที่เปนองคืประกอบจั่วที่มีลักษณะการตวัดปลายขึ้น
6. การยกใตถุนของอาคารใหสุงขึ้น30 เปนตน
2.5 การจัดภูมิทัศนสถาปตยกรรมที่เปนแนวความคิดนามธรรม
การจัดภู มิทัศน ในลักษณะบางอยางเกี่ยวเนื่องกับคติ ธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่ งได
พิจารณาในบางองคประกอบ คือ
2.5.1 น้ํา
โดยพื้นฐานของสถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเซียอาคเนย มี
สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับน้ําอยูหลายประเภท เชน อาคารในวัดไดแก โบสถไม หอไตร กุฏิไม
มีพระที่นั่ง บางองค และโดยเฉพาะอาคารบานเรือนที่มี ใตถุน สูงและเรือนแพ 31 อาคารเหลา นี้
กอสรางอยูในน้ํา และเห็นปรากฏเปนสัญลักษณในองคประกอบบางสวนของอาคาร เชนที่ปรากฏ
ในเรือนไทย ที่สวนของปนลมที่ทําเปนรูปแบบของหางปลาหรือนาคลํายองที่จั่วของโบสถวิหาร อัน
เปนสัญลักษณของนาคหรือการไหลของธาตุน้ําลงมาบนจั่ว32 เปนตน

29

โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม, 58.
30
วีระ อินพันทัง, “สถาปตยกรรมไทยพิเคราะห : วาดวยความเบาลอย,” หนาจั่ว, 7
(2544) : 39.
31
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น้าํ บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, 2539), 91.
32
เรื่องเดียวกัน, 106.
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ในดานของความหมายเชิงคติธรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนานั้น มีปรากฏคือการ
กลาวถึงความหมายที่เกี่ยวของกับพระรรมอันเปนความมหัศจรรยกับมหาสมุทร ไวในพระไตรปฏก
พระวินัยปฏก คัมภีรยที่ 4 จุลวรรค วาดวยปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงปาฏิ
โมกขแกพระภิกษุ แสดงถึงความมหัศจรรยของมหาสมุทรไว 8 ประการ คือ
1. มีความลึกเปนลําดับเชนเดียวกับพระธรรมที่มีการศึกษาโดยลําดับ
2. มหาสมุทรคงที่เสมอ สาวกของพระองคก็ไมลวงสิขาบท
3. มหาสมุทรยอมไมรวมกับซากศพ สงฆก็ประพฤติอยูในพรมจรรย หากทุศีลก็ไม
สามารถอุในหมูสงฆได
4. แมน้ําที่ไหลลงมหาสมุทรแลวยอมเรียกใหมเสมอวาเปนมหาสมุทร เปรียบดังสาวก
ของพระองคืไมมียศถาบรรดาศักด
5. มหาสมุทรไมพรองเชนเดียวกับธาตุนิพาน
6. มีรสเดียว คือวิมุติหรือความหลุดพน
7. มีคามาก เชน ธรรมตางๆ ไดแกสติปฏบาน 4 สัมมัปปธาน 4 อธิบาท 4 อินทรีย 5
พละ 5 โพชฌงค 7 และอริยมรรค มีองค 8
8. เปนที่อาศัยของภูติใหญ เปรียบเปนพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีและ
พระอรหันต33
นอกจากนี้ นํายังปรากฏในมหาสมุทรที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุและเขาที่ลอมรอบ ดังที่
กลาวมาแลวในคติเรื่องไตรภูมิ ซึ่งมีการเปรียบการขางมหาสมุทรนี้วาเปนการขามทะเลทุกข ดังวลี
ที่วาขามสีทันดร (ชื่อของมหาสมุทรนี้)
2.5.2 ตนไม การนําตนไมมาจัดภูมิทัศน นับวาเปนการจัดที่เหมาะสมกับ
สภาพถูมิอากาศของไทย โดยประโยชนแลวตนไมเปนแนวกันเสียง ความรอนและลมฝนได และมี
รูปแบบที่เปนการจัดภูมิทัศนแบบไทย แตยังมีความเกี่ยวของในเชิงความหมายและสัญลักษณกับ
พุทธศาสนา
ในขณะที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูนั้น พระองคไดประทับนั่งอยูใตตนโพธิ ซึ่งในอดีตพุทธ
เจา 28 พระองคก็ตรัสรูใตตนไมตามแตละชนิดซึ่งลวนจัดเปนตนโพธิทั้งสิ้น หลังการตรัสรูพระพุทธ
องคทรงเสด็จไปยังที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับตนไม คือ ในสัปดาหแรกประทับ ณ โพธิบังลังก ในสัปดาหที่
2 เสด็จประทับ ณ ทิศอีสานแหโพธิ ทอดพระเนตรตนโพธิ์โดยไมกระพริบพระเนตร สัปดาที่ 3 เสด็จ
33

รัตนวิไล เศลาอนันต, “ความมหัศจรรยของมหาสมุทรในพระพุทธศาสนา,”
ปญญาจักษุ 3,13 (มิถนุ ายน - กรกฏาคม 2544) : 39.
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จงกรมทางทิศเหนือของโพธิ์ เรียกวารัตนจงกรมเจดีย สัปดาหที่ 4 เสด็จทิศพายับ ทรงนิมิตรเรือน
แกวเรียกวา รัตฆรเจดีย สัปดาหที่ 5 ประทับที่ตนไทร สัปดาหที่ 6 ประทับใตตนจิก มีฝนตกแลว
พญามุจลินทรมาแผพังพานเพื่อกันฝน และในสัปดาหสุดทาย ประทับใตตนมุจลินทร34
ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธองคเสด็จสั่งสอนธรรมตามที่ตางๆ ในขณะนั้นไดมี
การสราง”อาราม”ถวาย ซึ่งสวนใหญจะเปนสวนหรืออุทยานมากอน เชน เวฬุนาราม นิโครธาราม
เชตวนาราม35 เปนตน
ในพุทธศสนา ตนไมยังเปนสัญลักษณ (เจดีย) แทนพระพุทธองค มีปรากฏในกลิคโพธิ
ชาดกวา พระอานนทไดทรงใหพระพุ ทธเจากํ าหนดสิ่ง ที่เปนตัว แทนของพระองค ไดถวายการ
สักการะบูชาเมื่อพระองคืมิไดประทับอยูที่นั่น พระพุทธเจาก็ตรัสวา ตนไมเปนตัวแทนที่ถูกตอง
เหมาะสมของพระองค ทั้งในยามที่พระองคืมีพระชมนอยุและภายหลังปรินิพพานไปแลว และใน
คัมภีรทิพยทาน พระสงฆไดทรงขอใหปลุกตนโพธิ์ที่ประตูเชตวนาราม พระองคทรงเห็นดวยและ
ตรัสวา “ที่แหงนี้จะเปนที่พํานักอันถาวรของเรา36”

34

สุธิวงศ พงศไพบูลย, อุปกรณวรรณคดีพุทธศาสนา คูมอื พระปฐมสมโพธิกถา, พิมพ
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2515), 93.
35
กรมศิลปากร กองสถาปตยกรรมและกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, สถาปตยกรรม
ไทย, 86.
36
เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, 216.

บทที่ 7
บทสรุป
“ทุก ๆ รายละเอีย ดของความรู จ ะนํา มาซึ่ ง พลั ง ที่มี ค วามตาย เปน แรงบัง คั บ อยู เ ป น
ศู น ย ก ลาง ความตายเป น สั ม ผั ส สุ ด ท า ย และสั ม ผั ส แห ง ความตายจะเป น พลั ง อั น ยิ่ ง ใหญ 1”
เบื้องตนเปนคํากลาวของ Carlos Castenada ที่ใหขอสังเกตุไวในเรื่องปรัชญาความตายตอฮอสปส
แมวาในขณะที่ฮอสปสไมสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยแปลงของคุณคาในวัฒนธรรม ปรัชญา
ของชี วิ ต และความหมายของความตายได ห มด แต ฮ อสป ส ก็ ไ ด ส ะท อ นถึ ง สั ญ ลั ก ษณ ท าง
วัฒนธรรมที่สําคัญ เพราะสิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับคงวามตาย สัญลักษณ พิธีกรรมและความเชื่อ
โบราณ ฮอสปสจึงมีความสําคัญมากไปกวาการมีชีวิตอยู
การเรี ย นรู ใ ดๆ หรือ แม แ ตใ นงานวิ จัย ชิ้ น นี้ ต องใช ค วามเขา ใจในศาตร แขนงต า งๆ
โดยเฉพาะทางด า นสถาป ต ยกรรมไทย ไม เ ฉพาะแต ห ลั ก การเบื้ อ งต น ในการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมเทานั้น ยังตองมีการนําเอาความรูอื่นมาสังเคราะห และสามารถนํามาใชประกอบ
กับการออกแบบทางสถาปตยกรรม
ดังคํากลาวของ L. Sullivan วา
สถาปตยกรรมมิใชเปนแตเพียงงานศิลปะที่จะตองฝกฝนจนประสบความสําเร็จซึ่งจะมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับสถาปนิกเทานั้น หากแตยังเปนสิ่งที่เผย ใหเห็นสภาพการณของสังคมใหปรากฏ
อยางกระจางชัด (Social Manifestation) อีกดวย เฉพาะลักษณะสถาปตยกรรมที่แสดงออกนั้น
คือภาพสะทอนรวมของประชาชน ฉะนั้นการศึกษาสถาปตยกรรมจึงมิใชเปนการศึกษาใน
แขนงของศิลปะเพียงอยางเดียว แตยังเปนการศึกษาถึงสภาพเงื่อนไขตางๆ ของสังคมที่ผลักดัน
ใหเกิดรูปแบบของสถาปตยกรรมใหปรากฏขึ้นมา2
1

Deborah Allen Carey, Hospice Inpatient Environments, (New york : Van
Nostand Reinhold Company, 1986), 21.
2
L. Sullivan , Kindergarten Chats, (Lawrence : 1934), 8. กลาวถึงใน วิวัฒน เตมีย
พันธ “ขอสังเกตบางประเด็นเกีย่ วกับประวัติศาสตรสถาปตยกรรม” (เอกสารวิชาการ และสรุปผล
สัมนาเรื่องสถาปตยกรรมในประเทศไทย คณะสถาปตยกรมมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2527), 84.
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นอกจากนี้การสรางสรรคงานตางๆ ตองประกอบดวยการใชแนวความคิดและวิธีการ
ควบคูกันไปดวยกันเสมอเพื่อนําไปสูเปาหมาย ในกระบวนการอาจกระทําทั้งสองอยางควบคูกันไป
หรือแยกกันตามขั้นตอนก็ได คือวิธีแรกตั้งเปาหมาย หาขอมูล วิเคราะหและตีความ สังเคราะห
แนวความคิดและนําไปสูการออกแบบ หรืออีกวิธีคือการกระทําควบคูกันโดยนําขอมูลดิบหรือ
ขอสรุปที่ผานการวิเคราะหตีความแลวหรือแนวความคิดที่มีการเลือกสรร มารวมสังเคราะหตาม
ขั้นตอนการทํางานออกแบบ3
การออกแบบสถาปตยกรรมไทย โดยเฉพาะสถาปตยกรรมไทยที่เกี่ยวของกับพุท ธ
ศาสนา มักจะแฝงคติธรรมเขามากเกี่ยวของเสมอ มีในหลายระดับจากระดับต่ําไปสูระดับที่สูงที่
เรี ย กว า เปลื อ ก กระพี้ และแก น ตามลํ า ดั บ จนเกิ ด มี ก ารพั ฒ นาการในการออกแบบให
สถาป ต ยกรรมนี้ มี ลั ก ษณะปรากฏดั ง ที่ เ ห็ น แต ก็ เ ป น ผลงานที่ ช า งโบราณคิ ด ปรุ ง แต ง ขึ้ น จาก
จินตนาการ ความศรัทราในคติความเชื่อ และทําใหมีการสืบทอดตอมา ตัวอยางที่สถาปตยกรรม
แปลออกมาเปนรูปธรรมโดยการสอดแทรกคติธรรมไว คือ เจดียวัดอโศการาม ที่ออกแบบใหมี
องคประกอบของเจดีย จํานวน 13 องคอันหมายถึงการปฏิบัติธุดงควัตร 13 ขอ แตโดยหลักเกณฑ
ในทางพุทธศาสนาแลว มีหลักให ละ ปลอย และวาง และบบรลุเปาหมายสูงสุดคือการหลุดพน
สถาปตยกรรมจึงควรสะทอนแนวความคิดดังกลาว การออกแบบสอดคลองกับแนวทางในพุทธ
ศาสนาจึ ง ควรมี ห ลั ก เกณฑ ที่ มี ความเรีย บง า ย สงบ เหมาะกั บ สภาพภู มิอ ากาศ และมี ร าคา
ประหยัด4

3

อนุวทิ ย เจริญศุภกุล, “อุบายไปสูการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยจาก
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