คติพทุ ธในชุมชนไทยพุทธพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวทิตยาพร มิตรอุดม

วิทยานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม ภาควิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2557
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BUDDHIST PRINCIPLE IN PHUMRIANG THAI BUDDHIST COMMUNITY,
CHAIYA DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE

Miss Thittayabhorn Mitudom

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Architecture Program in Architecture
Department of Architecture
Faculty of Architecture
Chulalongkorn University
Academic Year 2014
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้ อวิทยานิพนธ์
โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก

คติพทุ ธในชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
นางสาวทิตยาพร มิตรอุดม
สถาปั ตยกรรม
อาจารย์ ดร. วันชัย มงคลประดิษฐ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมตั ิให้ นบั วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่ นรัชฎ์ กาญจนัษฐิ ติ)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานิศวร์ เจริญพงศ์)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
(อาจารย์ ดร. วันชัย มงคลประดิษฐ)
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ)
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริชา วงศ์พยัต)
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ)

ง

บทคั ดย่อ ภาษาไท

ย

ทิตยาพร มิ ต รอุดม : คติ พุท ธในชุมชนไทยพุท ธพุมเรี ยง อํ า เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธ านี
(BUDDHIST PRINCIPLE IN PHUMRIANG THAI BUDDHIST COMMUNITY, CHAIYA
DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE) อ.ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก : อ. ดร. วันชัย มงคล
ประดิษฐ, 142 หน้ า.

ชุมชนไทยพุทธพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เป็ นบริเวณที่มีความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธ
มาตั ้งแต่สมัยศรีวิชยั นอกจากนี ้ยังเป็ นที่กําเนิดและถิ่นที่ท่านพุทธทาสภิ กขุเติบโตขึ ้นมา สภาพสังคมพุมเรี ยงที่
ช่วยบ่มเพาะอบรมคนในชุมชนในเวลาที่ท่านยังเยาว์ นั ้น ชาวบ้ านมีความตื่นตัวในการศึกษาพระพุทธศาสนา
และพุมเรี ยงก็เป็ นศูนย์ กลางการศึกษาพระธรรมและบาลีของชุมชนใกล้ เ คียง การยึดมั่นในพุทธศาสนาอย่า ง
เหนียวแน่น ของชาวบ้ า นสะท้ อนออกมาอย่ างเป็ นรู ป ธรรมสู่การดํ า เนิ นชี วิต และนํา ไปสู่การจัดการพื น้ ที่ ใ น
ชุมชน จนเกิดกระบวนการปรับตัว ให้ เข้ ากับระบบนิเวศอย่ างสมดุล ดังนั ้นการศึกษาคติพุทธในชุมชนนี ้จึง มี
เป้าหมายคือศึกษาองค์ ประกอบทางกายภาพในผังชุมชน อันนําไปสู่หลักการอาศัยอยู่ตามหลักคติพุทธอย่าง
สมดุลในพื ้นที่ และศึกษาวิถีการตั ้งชุมชนจากอดีตถึงปั จจุบนั ในมุมมองที่เชื่อมโยงสูค่ ติพทุ ธ

ทําการศึกษาเก็บข้ อมูลโดยศึกษาจากเอกสาร ด้ านประวัติศาสตร์ การตั ้งถิ่นฐานของชุมชน หลักธรรม
และคติทางพุทธศาสนา จากนั ้นจึงลงสํารวจพื ้นที่และสัมภาษณ์ปราชญ์ ชมุ ชน พบว่าในพุมเรี ยงมีการสร้ างชุมชน
ซึง่ มีความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับพื ้นที่โดยผ่านหลักคิดทางพุทธศาสนา และมีการบ่มเพาะจนเกิดเป็ นปั ญญาใน
การเข้ าใจความจริงของธรรมชาติ กลัน่ กรองสู่หลักการอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งสะท้ อนออกมาในหลายรู ปแบบ เช่น
ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญา บางส่วนก็เกี่ยวข้ องกับการใช้ พื ้นที่ทางด้ านกายภาพ และหลักการเหล่านี ้ก็นํา
กลับมาสูก่ ารพัฒนาขัดเกลาให้ คนเกิดปั ญญาวนไปเป็ นวัฏจักรสัง่ สมในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น
ผลการศึกษาพบว่าองค์ ประกอบในการตั ้งชุมชนที่สมั พันธ์ กับคติทางพุทธศาสนา ได้ แก่ การเลือก
พื ้นที่ในการตั ้งถิ่นฐานบนสันทรายที่เหมาะสมในการสร้ างเรื อนและปลอดจากภัยธรรมชาติ การสร้ างศูนย์ กลาง
เป็ นนิมิตหมายแห่งพุทธิ ปัญญา การรับรู้ ทิศทางในธรรมชาติอันเป็ นคติในการอยู่อย่า งสอดคล้ องกับธรรมชาติ
และการอาศัยอยู่อย่างเกื ้อกูล ซึ่งนําไปสู่ความสัมพันธ์ ที่สมดุลระหว่างมนุษย์ กับมนุษย์ และมนุษย์ กับธรรมชาติ
นอกจากนี ้ปั จจุบนั การใช้ พื ้นที่ในชุมชนไทยพุทธพุมเรียงถูกเปลีย่ นสภาพไปอย่างรวดเร็ ว จึงมีข้อเสนอแนะในการ
ใช้ พื ้นที่ชมุ ชนให้ เหมาะสมกับสภาพความเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ท่ามกลางคติและหลักการดั ้งเดิมที่คนในชุมชนยังคง
ยึดถือกันอยู่ พัฒนาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยมีพื ้นฐานที่เข้ มแข็งจากบรรพชนในอดีต

ภาควิชา สถาปั ตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชา สถาปั ตยกรรม
ปี การศึกษา 2557

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

จ
# # 5673322025 : MAJOR ARCHITECTURE
KEYWORDS: PHUMRIANG COMMUNITY / BUDDHIST COMMUNITY / BUDDHIST PRINCIPLE /
ARCHITECTURE / พุมเรียง / ไชยา / คติพทุ ธ / สถาปั ตยกรรม
ษ
THITTAYABHORN MITUDOM: BUDDHIST PRINCIPLE IN PHUMRIANG THAI BUDDHIST
COMMUNITY, CHAIYA DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE. ADVISOR: WONCHAI
MONGKOLPRADIT, 142 pp.

บทคั ดย่อ ภาษาอั งกฤ

Phum Riang, located in Chaiya city, Surat Thani province, was once a glorious Buddhist
community of dedicated and observant Buddhists in the time of the ancient Srivijaya Empire. It was
also the birthplace of Buddhadasa Bhikkhu, an influential monk in the 20 th century. In the early 20th
century when he was a child, Phum Riang was a center of Dharma and Buddhist teachings for the
nearby communities. As a result, the people of the area’s commitment to Buddhism was reflected in
their way of life and community management.

The goal of this research project was to study the physical elements of urban planning of
the Phum Riang Community. Therefore, it focused on concepts of balanced living and community
settlement in relation to Buddhist principles, from the past to the present. The study made use of
historical documents concerning the community’s settlement in light of the influence of Buddhist
teachings. In addition, the researcher conducted field surveys and interviews with community
scholars to gather data.
It was found that the community was established with the awareness of the importance of
the relationship between the people and their location in the Buddhist community which was
considered a priority. They also considered religious beliefs which reflected in the factors of shaping
their community such as selecting settlement sites, creating community centers, perceiving the
nature of location, and living in close-knit community, as well as realized ecological principles, i.e.
orienting in balance with nature, to be of great importance in the infrastructure of the town.

Living in such an environment, the community has incubated ideas of living in harmony
with nature. In this way, they have developed their local lifestyle, which can be observed as flowing
from their traditions, beliefs, and indigenous knowledge, all of which have been passed down from
generation to generation as an essential part of the community life cycle.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
ประเทศไทยปรากฏชุมชนเก่ากระจายอยู่ในทุกภาค ซึง่ จํานวนมากยังเป็ นพื ้นที่ที่มีการใช้ ประโยชน์ เป็ น
ที่ตั ้งชุมชนต่อเนื่องจนถึงปั จจุบัน ชุมชนเหล่านี ้มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมายาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมตามช่วงเวลาต่างๆ ทําให้ เกิดเอกลักษณ์ ตามปั จจัยของท้ องถิ่นนั ้นๆ ซึ่งสํานักนโยบายและ
แผนพัฒนาทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อ ม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม ได้ อ ธิ บ ายถึง
คุณค่าของชุมชนเก่าไว้ ดงั นี ้
“...ก่อนที่จะมีบ้านเมืองที่อาศัยกันอยู่ในปั จจุบันนี ้ มนุษย์ ยุคเริ่ มแรกได้ มีการรวมตัวกันเพื่อตั ้งถิ่นฐาน
จนเกิดเป็ นชุมชนที่มีลกั ษณะสอดคล้ องกับสภาพของแหล่งที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ตลอดจนลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม และเมื่อชุมชนเหล่านั ้นมีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่องจนมีลกั ษณะที่ถาวรและอายุของชุมชน
ยาวนานขึ ้น ชุมชนนั ้นจึงเริ่มมีลกั ษณะที่ปรากฏเอกลักษณ์ชัดเจน...” 1
จะเห็นได้ ว่าชุมชนเก่ามีพัฒนาการในการปรับตัวที่จะอยู่กับพื ้นที่นั ้นๆ มีการส่งต่อองค์ ความรู้ จากรุ่ น
ไปสู่รุ่นผ่านวันเวลาที่ยาวนาน เคี่ยวกรํ าจนเกิดคติชุมชนของตนเอง อนึ่ง การทําความเข้ าใจคติของชุมชนจะ
นําไปสูค่ วามเข้ าใจความรู้สกึ นึกคิด ซึง่ ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและการใช้ พื ้นที่ของแต่ละชุมชน และเป็ น
พื ้นฐานการพัฒ นาอันมั่นคงและยั่งยื นของชุมชนในปั จ จุบัน และในอนาคต ดัง นั ้นผู้วิจัยจึงได้ เลื อกศึกษาคติ
ชุมชนในพื ้นที่ชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง อําเภอไชยา จัง หวัดสุราษฎร์ ธานี เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มี ความน่ าสนใจ
หลายด้ าน ดังนี ้
1.1.1 เป็ นถิ่นกําเนิดบุคคลสําคัญของโลกได้ แก่ท่านพุทธทาสภิ กขุ หรื อพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม
อินฺทปญฺ โญ) โดยเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2549 ณ ประเทศฝรั่ง เศส องค์ กรยูเนสโก ได้ ประกาศยกย่องท่ านเป็ น
บุคคลสําคัญของโลก ดังนั ้นพุมเรียงในฐานะที่เป็ นสังคมและเป็ นพื ้นที่ที่ท่านเติบโตขึ ้นมา จึงเป็ นพื ้นฐานสําคัญ
อันหนึง่ ที่หล่อหลอมให้ กําเนิดปราชญ์ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในปราชญ์ ผ้ สู ่งอิทธิ พลให้ ศาสนาพุทธเป็ นที่สนใจของชาวโลก
ปั จจุบนั ขึ ้นมาได้
1.1.2 เป็ นพื ้นที่ที่มีห ลักฐานของการตั ้งชุมชนมาอย่างยาวนานและเข้ มแข็ง เนื่องจากทําเลที่ตั ้งที่
เป็ นเมืองท่า ทําให้ มีคนอพยพเข้ ามาและติดต่อค้ าขายผ่านพื ้นนี ้หลากหลาย จึงเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมและ
ความเชื่อมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการตั ้งชุมชน วิถีชีวิต ไปจนถึง
การจัดการพื ้นที่ต่างๆ ในชุมชน ซึง่ ประกอบด้ วยพื ้นที่สาํ คัญ ดังนี ้
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1.1.2.1 ชุมชนไทยพุทธ บ้ านพุมเรียง อําเภอไชยา บริ เวณถนนสายหลักของชุมชนเป็ นที่ตั ้ง
ของเรือนพื ้นถิ่นโบราณอายุกว่าร้ อยปี ในพื ้นที่มีวดั ที่มีพระสงฆ์ จําวัดอยู่ 5 แห่ง วัดร้ างอีก 1 แห่ง และสํานักสงฆ์
1 แห่ง ซึง่ บางวัดพบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีสืบค้ นประวัติลงไปได้ จนถึงสมัยปลายอยุธยาเช่น เจดีย์วัด
พุมเรี ยง โบสถ์ วัด โพธิ์ ธาราม เป็ นต้ น อัน เป็ นเครื่ องยืน ยันการตั ้งถิ่ นฐานเป็ นชุมชนพุทธโบราณมาตัง้ แต่ อดี ต
สันนิษฐานว่าเป็ นชุมชนพุทธมาตั ้งแต่สมัยศรีวิชยั ต่อเนื่องยาวนานจนถึงปั จจุบนั
1.1.2.2 ชุม ชนไทยอิ สลาม บ้ า นพุม เรี ยง อํ า เภอไชยา ตัง้ อยู่บริ เ วณถนนสายคู่ข นานกับ
คลอง และเรื่ อ ยไปถึง บริ เวณริ ม คลองพุมเรี ยง เป็ นชุมชนประมงของชาวมุสลิม มี เรื อนพื น้ ถิ่ นของชาวมุสลิม
กระจายอยู่ทวั่ บริเวณ และบริ เวณรอบๆ ยังมีมัสยิดอีก 2 แห่ง โรงเรี ยนสอนศาสนาอีก 1 แห่ง มีการตั ้งถิ่นฐาน
ตั ้งแต่สมัยต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อเนื่องยาวนานจนถึงปั จจุบนั
1.1.2.3 แหลมโพธิ์ ตั ้งอยู่ที่ตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา บริ เวณปากแม่นํ ้า มีการขุดค้ นพบ
ซากเรือโบราณ เหรียญจีน เครื่ องถ้ วย และลูกปั ดจํานวนมาก มีอ ายุในสมัยราชวงศ์ ถังและราชวงศ์ ซ่ ง ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 1 -18 และคงสืบเนื่องถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาด้ วย จึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี ้เป็ นเมืองท่าพาณิชย์ นาวีซึ่ง
มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้ านาน
1.1.3 มีคติ ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ของตน โดยเฉพาะในชุมชนไทย
พุท ธที่ มีการอยู่อ าศัยตามคติพุทธอย่ างมั่นคงเข้ ม แข็ ง สะท้ อ นออกมาในหลายมิ ติ ไม่ว่ าจะเป็ นประเพณีแ ละ
พิธีกรรมทางศาสนา เรือนพื ้นถิ่น การอยู่อาศัย เช่น พิธีชกั พระ พิธีชักผ้ าหัวสา การตั ้งเวทีสงั กัจฉาสนทนาธรรมะ
เป็ นต้ น นอกจากนี ้คติเหล่านั ้นยังสะท้ อนออกมาสูก่ ารวางผังและกําหนดทิศทางต่างๆ ในชุมชน
1.1.4 เป็ นชุมชนที่มีทั ้งชาวพุทธและชาวมุสลิมเป็ นคนสวนใหญ่ ในชุมชน ที่อยู่ร่วมกันด้ วยความเชื่อ
หลากหลาย เช่น ความเชื่อเรื่องวิญญาณศักดิ์สทิ ธิ์หรือตูบิ๊บของชาวมุสลิม หรื อความเชื่อเรื่ องผีปู่ย่าตายายของ
ชาวพุทธ กล่าวคือ กลุม่ หนึง่ นับถือศาสนาอิสลามมีเชื ้อสายบรรพบุรุษมาจากมาเลเซีย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนับถือ
ศาสนาพุท ธบรรพบุรุษ ตัง้ ถิ่ น ฐานรกรากมาก่ อ นหลายชั่ว อายุแ ล้ ว และปั จ จุบัน ครอบครั ว เก่ า แก่ นัน้ ก็ ยัง คง
ดํารงชีวิตอยู่ ณ ชุมชนนี ้ อย่างไรก็ดีสงิ่ ที่น่าสนใจยิ่งก็คือกลุม่ ชาวพุมเรียงสองวัฒนธรรมนี ้ ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในชุม ชนเดี ยวกัน ได้ อย่ างราบรื่ น สงบสันติ มิไ ด้ มี การขัดแย้ งหรื อ กระทบกระทั่ง กันในทางขนบประเพณีห รื อ
ศาสนาแต่อย่างใด 2
1.1.5 การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตเป็ นไปในรูปแบบเรียบง่าย มีความเคารพผูกพันใกล้ ชิด
กับธรรมชาติ สายนํ ้า ท้ องนา และท้ องถิ่น ก่อเกิดภูมิปัญญาสืบทอดมาสู่คนรุ่ นหลัง ทั ้งยังพบเรื อนพื ้นถิ่นสภาพ
สมบูรณ์หลายหลังที่ยงั มีการอยู่อาศัยใช้ ประโยชน์ และถูกบ่งชี ้ว่าเป็ นเรือนที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะแห่ง 3 นอกจากนี ้
ในชุมชนยังคงพบพื ้นที่ซึ่งตอบสนองรู ปแบบการใช้ ชีวิตอย่างเรี ยบง่ายเข้ าใจธรรมชาติอันมีพัฒนาการเรื่ อยมา
จากอดีต
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ปั จจุบนั ด้ วยการพัฒนาที่ทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทั ้งทางกายภาพ วิถีชีวิต สังคม ตลอดจนทัศนคติใน
การดําเนินชีวิต ทําให้ ชมุ ชนถูกเปลีย่ นสภาพไปอย่างมากและรวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กรุ่ นใหม่ จนชุมชนเก่าบาง
แห่งปรับตัวไม่ทนั และเกิดปั ญหาขึ ้นมากมาย จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องศึกษาคติชุมชน ซึ่งเปรี ยบเสมือนหัวใจ
ของการอยู่อาศัยและการดําเนินชีวิตในชุมชน เป็ นพื น้ ฐานเข้ มแข็งจากภูมิปัญญาบรรพชน เพื่อให้ คนรุ่ นใหม่
ตระหนักและเห็นคุณค่ าในรากเหง้ าของตน รวมไปถึงเพื่อหาแนวทางดํา เนินชีวิ ตตลอดจนแนวทางใช้ พื ้นที่ ที่
สอดคล้ องกับตัวชุมชนเอง และเอื ้อต่อความเจริ ญของชุมชนทั ้งทางกายภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจ
ท่ามกลางวิถีชีวิตปั จจุบนั ที่เปลีย่ นแปลงไปจากอดีต เพื่อสร้ างความยั่งยืนสืบเนื่องไปในอนาคต อันจะเป็ นองค์
ความรู้ทางวิชาการแก่ผ้ สู นใจศึกษาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.1.1 ศึกษาประวัติศาสตร์ การตั ้งชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยงจากอดีตถึงปั จจุบนั ที่เชื่อมโยงกับ
คติทางพุทธศาสนา
1.1.2 วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางกายภาพในผั ง เชื่ อ มโยงสู่ห ลัก การทางพุ ท ธศาสนาที่ เ ป็ น
การอาศัยอยู่อย่างสมดุล ซึง่ เป็ นหัวใจสําคัญของการตั ้งชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง
1.1.3 สรุปและนําเสนอแนวทางพัฒนาทางกายภาพของผังและพื ้นที่ชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
กําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา เป็ นการศึกษาคติพุทธ ลักษณะการตั ้งถิ่นฐาน และการใช้ พื ้นที่ชุมชน
ผ่านการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และสอบถาม โดยมีขอบเขตคือ ศึกษาเน้ นไปที่ ส่วนชุมชนไทยพุทธ ในส่ว น
ชุมชนไทยอิสลามศึกษาเฉพาะส่วนที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้ องและศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนไทยพุทธเท่านั ้น
1.3.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ มีดงั นี ้
1.3.2.1 ศึกษาผัง และการใช้ พื ้นที่ชุม ชน โดยเน้ นพื ้นที่ที่ อยู่ใ นถนนสายหลักของชุมชนคื อ
บริ เวณถนนบํารุ งราษฎร์ ระยะทางประมาณ 700 เมตร หรื อในบริ เวณหมู่ที่ 1 ของชุมชนพุมเรี ยง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฏร์ ธานี อันเป็ นจุดหนาแน่นของการอยู่อาศัยของชาวไทยพุทธ และเป็ นจุดเข้ มข้ นของความสัมพัน ธ์
ระหว่างคนในชุมชนไทยพุทธ
1.3.2.2 ศึกษาผังและการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนไทยพุทธพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
โดยศึกษาบางส่วนของหมู่ที่ 3 ซึ่งยังเป็ นพื น้ ที่อ ยู่อาศัยของชาวไทยพุทธอยู่ แต่ ไ ม่ห นาแน่น เท่า พื น้ ที่ ห มู่ที่ 1
ส่วนมากเป็ นพื ้นที่สวน
1.3.2.3 ศึกษาพื ้นที่ชมุ ชนไทยอิสลามในหมู่ที่ 2 ประกอบควบคู่ไปด้ วย เฉพาะขอบเขตพื ้นที่
ที่เกี่ยวข้ องและเชื่อมโยงกับชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
1.3.2.4 ศึกษาครอบคลุมพื ้นที่บางส่วนในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพื่อเป็ นการมอง
ภาพรวมของพื ้นที่ เช่น ภาพรวมการใช้ ทรัพยากร เป็ นต้ น เฉพาะพื ้นที่ที่เชื่อมโยงกับชุมชนไทยพุทธพุมเรียง

4

ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั ้งตําบลพุมเรียง
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ภาพที่ 1-2 แบบขยายแผนที่ชมุ ชนไทยพุทธพุมเรียง
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1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ น ได้ แก่
1.4.1.1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1.4.1.2 ศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปของพุมเรี ยงอย่างรอบด้ าน เพื่อนําไปสู่การกําหนดขอบเขตด้ าน
เนื ้อหาและพื ้นที่ โดยการศึกษาทั ้งเอกสารและสัมภาษณ์ปราชญ์ ชมุ ชน
1.4.1.3 ศึกษาทําความเข้ าใจเรื่องพุทธ ทัศนะตามคติพทุ ธ แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและชุมชน
ตลอดจนสภาวะที่เอื ้อต่อการอาศัยอยู่อย่างสมดุล ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พื ้นที่ชุมชนและการตั ้งถิ่นฐานในชุมชน
ไทยพุทธพุมเรียง เพื่อเป็ นกรอบและมุมมองในการศึกษาข้ อมูลเชิงลึกของพุมเรี ยงต่อไป
1.4.1 ศึกษาข้ อมูลเชิงลึก โดยศึกษาการใช้ พื ้นที่ตามคติพุทธ ใช้ วิธีการสํารวจ สัมภาษณ์ และลง
พื ้นที่สงั เกตการณ์เพื่อเก็บข้ อมูลเชิงลึกด้ านต่างๆ ได้ แก่
1.4.2.1 ศึกษาข้ อมูลตามกรอบและมุมมองจากข้ อ 1.4.1.3 ในบริ บททางศาสนาของชุมชน
พุมเรียง
1.4.2.2 ศึกษาผังและองค์ประกอบทางกายภาพในการใช้ พื ้นที่ชมุ ชนไทยพุทธพุมเรียง
1.4.2.3 ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของการใช้ พื ้นที่ในชุมชนไทยพุทธพุมเรียงจาก
อดีตถึงปั จจุบนั ที่ส่งผลต่อความสมดุลในการอาศัยอยู่ในชุมชน โดยมีวิธีการศึกษาตามภาพที่1-3 ผังศึกษา
การเปลีย่ นแปลงของการใช้ พื ้นที่ ดังนี ้
เปลี่ยน
แปลง
เอือ้ ต่อ
การอาศัยอยู่
อย่างสมดุล

อดีต

ปั จจุบัน
เอือ้ ฯ
ไม่เอือ้ ฯ

พัฒนา
ไปสู่

อุดมคติ
เอือ้ ต่อ
การอาศัยอยู่
อย่างสมดุล

ภาพที่ 1-3 ผังศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการใช้ พื ้นที่
1.4.3 วิเคราะห์ ข้อมูล โดยวิเคราะห์องค์ ประกอบทางกายภาพในผังชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง เพื่อ
หาผลลัพธ์ อนั ได้ แก่หลักการอาศัยอยู่อย่างสมดุลตามคติพทุ ธ ในการจัดการลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่
1.4.4 สังเคราะห์ ข้อมูล นําผลการวิเคราะห์ ข้อมูลมาเสนอแนวทางกายภาพในการพัฒนาพื ้นที่
ชุมชนไทยพุทธพุมเรียงสูก่ ารอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมอย่างสมดุล
1.4.5 สรุ ปข้ อมูล สรุปองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนที่เอื ้อต่อการอาศัยอยู่อย่างสมดุล
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ทําความเข้ าใจคติชมุ ชนและผังชุมชนไทยพุทธในอดีต
1.5.2 เล็งเห็นแนวทางในการรักษา สืบสาน และสร้ างสรรค์ แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ของพื ้นที่
ชุมชน ให้ เป็ นชุมชนไทยพุทธที่มีความเข้ มแข็งในสังคมปั จจุบนั
1.4.6 เป็ นแนวทางศึกษาในการพัฒนาเชิงกายภาพของชุมชนไทยพุทธในชุมชนอื่นๆ ต่อไป
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1.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
1.6.1 เรื่ อง

การอนุรักษ์ ชุมชนเมืองเก่ าพุมเรี ยง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
The conservation of Phum Reang old urban community,
Surat Thani province
ผู้วิจยั
จันทิรา เกื ้อด้ วง
ปี ที่พิมพ์
2548
คาอธิบาย
วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2548
วิท ยานิ พนธ์ การอนุรักษ์ ชุม ชนเมือ งเก่ าพุม เรี ยง จัง หวัดสุราษฎร์ ธานี มี
จุดประสงค์ ใ นการศึกษาปั จจัยในการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมพุท ธและอิ สลามในพื ้นที่ชุมชนเมืองเก่าได้
อย่างปรกติสขุ และยังสามารถคงเอกลักษณ์เอาไว้ ได้ ภายใต้ ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ กับสภาพแวดล้ อม และ
ศึกษาถึงปั จจัยในอนาคตที่จะส่งผลต่อรู ปแบบการดําเนินชีวิตของชาวชุมชนเมืองเก่า ผลการศึกษาทําให้ ทราบ
องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน โครงสร้ างเศรษฐกิจ โครงสร้ างสังคม รู ปแบบและเอกลักษณ์ ข องกลุ่มย่อย
ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่ างคนระบบและระบบกิจกรรมในพื ้นที่ โดยความเปลี่ยนแปลงในชุมชนส่วนใหญ่
เป็ นไปอย่ างช้ า ๆ ทํา ให้ โครงสร้ า งหลักทั ้งด้ า นกายภาพ เศรษฐกิจ และสัง คม ไม่ถูกกระทบกระเทื อนมากนัก
เนื่องจากชาวบ้ านมีค่า นิยมในการดําเนินชีวิ ตที่เรี ยบง่ายไม่ต่างจากดั ้งเดิม และพื ้นที่ชุมชนไม่เป็ นที่สนใจของ
นายทุน ทําให้ ชาวบ้ านบางส่วนสามารถประยุกต์ เอาความเจริ ญที่เข้ ามาใช้ กับชีวิตประจําวันได้ อย่างกลมกลืน
ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียงจึงยังคงเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นไว้ ได้ อย่างดี นอกจากนี ้ยังมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนา
และอนุรักษ์ ชุมชนเมื องเก่าพุมเรี ยง ได้ แก่ การส่งเสริ มให้ ช าวบ้ านรักษาเอกลักษณ์ ที่ดีงามของชุมชนไว้ อย่า ง
ยัง่ ยืน การพัฒนารูปแบบการใช้ ที่ดิน สถาปั ตยกรรมและภูมิสถาปั ตยกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน และการศึกษา
แนวทางการพัฒนาพื ้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพชุมชน 4
วิเคราะห์
จันทิรา เกื ้อด้ วง ทําการศึกษาข้ อมูลการตั ้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนจากอดี ตถึงปั จจุบันและศึกษาสภาพปั ญหาของชุมชน โดยมีตัวแปรต้ น ในการศึกษาได้ แ ก่ พื ้นที่ คน
กิจ กรรม บนพื ้นฐานแนวคิดทฤษฎี เ รื่ อ งมรดกทางวัฒ นธรรม (Cultural Heritage) ภู มิทัศน์ ท างวัฒนธรรม
(Cultural Landscape) และการอนุรักษ์ กบั การวางแผนเมือง (Integrated Conservation) การศึกษาของจันทิรา
เกื ้อด้ วงมีวตั ถุประสงค์ต่างจากวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ กล่าวคือทําการศึกษาชุมชนพุมเรี ยงในฐานะชุมชนเมืองเก่า
และให้ บทสรุปออกมาในแง่มมุ ของการอนุรักษ์ และการวางผังเมือง แต่ วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้จะทําการศึกษาชุมชน
พุมเรียงในฐานะชุมชนพุทธ และให้ บทสรุ ปออกมาในแง่มุมของหลักการทางกายภาพที่นําไปสู่ความสมดุลตาม
คติพทุ ธ

4

จันทิรา เกื ้อด้ วง, การอนุรักษ์ ชุมชนเมืองเก่าพุมเรี ยง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้ า ง.
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1.6.2

เรื่ อง

รู ปแบบชุมชนและเรื อนพืน้ ถิ่นกับการเปลี่ยนแปลง
กรณีศึกษาบ้ านปากชี เมืองหลวงพระบาง
Spatial Formation and Transformation of Tai-Lao Villages and
Dwellings in Paksy Village, Luang Prabag, Laos
ผู้วิจยั
จันทนีย์ จิรัญธนัฐ
ปี ที่พิมพ์
2555
คาอธิบาย
วารสารลุม่ นํ ้าโขง ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน หน้ า 1-17, 2555
การวิจยั นี ้มุ่งไปที่การศึกษารู ปแบบชุมชนและเรื อนพื ้นถิ่นของกลุ่มไท-ลาวในพื ้นที่ล่มุ นํ ้าโขง
ซึง่ ชุมชนหมู่บ้านปากชีมีบริ บทแตกต่างไปชุมชนส่วนใหญ่ ที่มักตั ้งบนที่ราบ โดยทําการวิเคราะห์ แบบแผนและ
การเปลีย่ นแปลงของที่ว่างในชุมชนผ่านการเก็บข้ อมูลในพื ้นที่จริง ผู้วิจัยทําการศึกษาเก็บข้ อมูลในประเด็นต่างๆ
ได้ แก่ รูปแบบทางสถาปั ตยกรรม แนวคิดการจัดวางพื ้นที่ ทิศทางและการจัดการที่ว่างในชุมชน ความเชื่อ และ
บริ บ ทที่ตัง้ โดยมุ่งเน้ นการค้ นหาความสัมพัน ธ์ ระหว่ างวิ ถีชีวิ ตและระบบนิเวศ ที่สมั พันธ์ กับรู ปแบบการสร้ า ง
ชุมชนและเรื อ นพื น้ ถิ่น นอกจากนี ้ยัง ศึกษาแนวโน้ มในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงพื น้ ที่ใ นชุม ชน อันนํ าไปสู่
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปรับตัวของกลุ่มไท-ลาวที่เกิดขึ ้นจริ ง และอาจเกิดขึ ้นได้ เมื่อมีการตั ้งชุมชนในพื ้นที่ที่มี
บริ บทต่า งไปจากเดิม จากการศึกษาพบว่าชุมชนนี ้มี รูปแบบการตั ้งถิ่ นฐานอ้ างอิงจากระบบความสูง -ตํ่าของ
พื ้นที ้เป็ นหลัก และมีหลักอ้ างอิงในการวางเรื อนโดยยึดแม่นํ ้าและแนวเขาเป็ นแนวคิดรองลงมา เป็ นการปรับตัว
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อ ม มีอ งค์ ประกอบทางศาสนาพุทธที่ส่งผลต่อการจัดการที่ ว่างของชุม ชน และส่ง ผลต่ อ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนอย่างชัด เจน ได้ แก่ วัด และองค์ ประกอบทางความเชื่อ ได้ แก่ เสาหลักบ้ าน
หอเทวดา เป็ นต้ น ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาทบทวนแนวทางในการส่งเสริ มให้ ผ้ อู าศัยในเรื อนพื ้นถิ่น
สามารถดําเนินชีวิตได้ สะดวกสอดคล้ องกับวิถีปัจจุบนั โดยยังคงเอกลักษณ์ของเรือนดั ้งเดิมไว้
วิเคราะห์
จันทนีย์ จิรัญธนัฐ ทําการศึกษาข้ อมูลการตั ้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนจากอดีตถึงปั จจุบัน โดยมีตัวแปรต้ นในการศึกษาได้ แก่ วิถีชีวิต ระบบนิเวศ รู ปแบบการสร้ างชุมชน
และเรื อนพื ้นถิ่น บนพื ้นฐานแนวคิดทฤษฎี เรื่ องการอนุรักษ์ (Conservation) การเก็บข้ อมูลทางสถาปั ต ยกรรม
ของเรื อนพื ้นถิ่น และแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของคนในชุมชน การศึกษาจึงมีความคล้ ายคลึงกับ
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ในบางส่วน แต่ จันทนีย์ จิรัญธนัฐ ทําการวิเคราะห์ ออกมาในรู ปแบบการตั ้งถิ่นฐานและเก็บ
ข้ อมูลเรือนพื ้นถิ่น ไม่ได้ ม่งุ เน้ นไปที่การเชื่อมโยงกับทฤษฏี และหลักคิดของพุทธศาสนา ส่วนวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้
จะพยายามเชื่อ มโยงทฤษฎี พุทธกับ การตั ้งถิ่น ฐานชุม ชนให้ ออกมาเป็ นลักษณะทางกายภาพ และวิ เคราะห์
ออกมาเป็ นหลักการทางกายภาพในการตั ้งถิ่นฐานที่นําไปสูค่ วามสมดุลตามคติพทุ ธ
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1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.7.1 กลุม่ คําเกี่ยวกับ “คติพุทธ”
1.7.1.1 คติพุทธ หมายถึง หลักการ วิถีปฏิ บัติ ตลอดจนแนวทางการมองโลกของชาวพุทธ
ตามคําสอนของพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นศาสดา ซึง่ ตั ้งอยู่บนพื ้นฐานแห่งความเป็ นจริ ง เมื่อดําเนินตามแล้ วก็จะพบกับ
ชีวิตที่ปกติประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ
1.7.1.2 พุท ธิปัญญา คือ ปั ญญาทางศาสนาพุทธ ซึ่งตรงกับ ปั ญญาในหัวข้ อธรรมะเรื่ อ ง
“ไตรสิกขา” หมายถึง ความเห็นที่ถกู ต้ องตรงความจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้ า พุทธิ ปัญญาในเบื ้องต้ นคือรู้
เรื่องบาปบุญคุณโทษ รู้สงิ่ ที่ควรทําควรละเว้ น ส่วนในเบื ้องลึกนั ้นเป็ นปั ญญาที่เกิดจากการฝึ กอบรมสมาธิ จนถึง
ขั ้นรู้สภาพความเป็ นไปของชีวิตตามความจริงตามเหตุและผล เป็ นปั ญญาระงับทุกข์ให้ หลุดพ้ นจากการเวียนว่าย
เกิดดับในกองทุกข์
1.7.1.3 นิมิตหมายแห่ งพุทธิปัญญา หมายถึง สัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายทางกายภาพที่
ทํางานโดยการเตือนจิต ให้ ชาวพุทธนึกรู้และตระหนักถึงการพัฒนาชีวิตไปสูก่ ารเกิดพุทธิปัญญา
1.7.1.4 การพัฒนาชีวิ ต หมายถึง กระบวนการพัฒนาชีวิ ตของตนเองให้ มี ดุลยภาพเป็ น
ธรรมชาติ 5 เป็ นกระบวนการของ “ไตรสิกขา” อันประกอบไปด้ วย“ปั ญญา” “ศี ล” และ “สมาธิ ” ทั ้งสามส่ว น
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กนั ในการรักษากาย วาจา ใจให้ ปกติดีงาม เป้าหมายของการพัฒนาชีวิตคือการมุ่งไปสู่ชีวิตใน
อุดมคติหรือการเกิดปั ญญาในทางพุทธ นั ้นคือการเข้ าถึงความจริ งของธรรมชาติชีวิ ต จากนั ้นจึงกลับมาส่งเสริ ม
ศีลและสมาธิให้ สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ ้นไป
1.7.1.5 อุดมคติ หรื อชีวิตในอุดมคติ หมายถึง ชีวิตที่บรรลุเป้าหมายในศาสนาพุทธ คือมี
ปั ญญารู้เท่าทันความจริงเข้ าถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําให้ จิตใจเป็ นอิสระพ้ นจากความทุกข์
1.7.2

กลุม่ คําเกี่ยวกับ “ความสมดุล”
1.7.2.1 การอาศัยอยู่อย่ างสมดุล หมายถึง การปรับตัวอยู่ในพื ้นที่ที่คนมีความกลมกลืน
กับธรรมชาติ ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองปั จจัยขั ้นพื ้นฐาน ไม่ทําอันตรายต่อธรรมชาติ มีท่าที่
แบบอ่อนโยน ไม่ ก้าวร้ าว พอเพียง และไม่ตักตวงต่อธรรมชาติ ไม่ได้ มองคนเป็ นศูนย์ กลางหรื อ เจ้ านายและมี
ธรรมชาติเป็ นทาส แต่คนผสานอิงอาศัยเป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ
1.7.2.2 หลักการอาศัยอยู่อย่ างสมดุล หมายถึง หลักการหรื อวิถีร่วมกันของคนในชุมชน
ว่า ด้ ว ยการปรั บตัว อยู่ในพื น้ ที่ ร่วมกับ ธรรมชาติ ซึ่ง หลักการนี ้สะท้ อ นออกมาในรู ป แบบต่า งๆ เช่น ประเพณี
เทศกาล ความเชื่อ ภูมิปัญญาต่างๆ เป็ นต้ น บางส่วนก็เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตประจําวัน บางส่วนก็เกี่ยวข้ องกับ
การใช้ พื ้นที่ทางด้ านกายภาพ ซึง่ เป็ นส่วนที่จะทําการศึกษาในครั ้งนี ้ โดยกระบวนการเกิดหลักการอาศัยอยู่อย่ าง
สมดุลในชุมชนพุทธ เริ่มจากการบ่มเพาะในระดับศีล สมาธิ เกิดเป็ นปั ญญาในการเข้ าใจความจริ งของธรรมชาติ
จนกลัน่ กรองออกมาสู่ห ลักการดัง กล่า ว และนํา กลับมาสู่การพัฒ นาศีลและสมาธิ ตลอดจนหล่อ หลอมเป็ น
ปั ญญาวนไปเป็ นวัฏจักรสัง่ สมกันรุ่นแล้ วรุ่นเล่า
5

วริ นทร์ วิชญานุโรจน์ , เข้ าใจ เข้ าถึง พระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศยาม, 2554). หน้ า 30.
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1.7.2.3 ทักษา หรือการรับรู้ทิศทางในธรรมชาติ หมายถึง ความเชื่อรู ปแบบหนึ่งของคนใน
ชุมชนมีการพัฒนาและสืบทอดกันไปจากรุ่นสูร่ ุ่น เกิดมาจากการวางตนเองลงไปในพื ้นที่ (orientation) ที่สมั พันธ์
กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ และทิศทางของเวลาทําให้ เกิ ดกรอบอ้ างอิ งในชีวิต สะท้ อนการไม่ฝืนธรรมชาติและ
ส่งผลต่อสมดุลทางทรัพยากร บางครั ้งทักษาหรือการรับรู้ ดังกล่าวก็ถูกบัญญัติออกมา บางครัง้ ก็ทํางานอัตโนมัติ
ภายในจิตใต้ สาํ นึกของชาวบ้ านที่ละเอียดอ่อนและเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
1.7.3

กลุม่ คําเกี่ยวกับ “ชุมชน”
1.7.3.1 ชุ ม ช น มี ห ลา ยค วาม ห มา ย ตาม พ จน านุ กรม ศั พ ท์ สั ง คมวิ ท ยา ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน 6 ได้ ให้ ความหมายว่า ชุมชน คือกลุ่มย่อยที่มี ลกั ษณะหลายประการเหมือนกับสังคม แต่ มี
ขนาดเล็กกว่าและมีความสนใจร่ วมในวงแคบกว่า ชุมชนมีลกั ษณะเศรษฐกิจเป็ นแบบเลี ้ยงตัว เองที่จํากัดกว่ า
สังคม แต่ภายในวงจํากัดเหล่านั ้นย่อมมีการสังสรรค์ ใกล้ ชิดกว่า และมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึ ้งกว่า อาจมีสิ่ง
เฉพาะบางประการที่ผกู พันเอกภาพไว้ เช่นเชื ้อชาติ ต้ นกําเนิดเดิมของชาติหรื อศาสนา มีความรู้ สกึ และทัศนคติ
ทั ้งมวลที่ผกู พันปั จเจกบุคคลให้ รวมเข้ าเป็ นกลุ่ม
อย่างไรก็ตามในที่นี ้สามารถสรุ ปได้ ว่า “ชุมชน” หมายถึง พื ้นที่ที่มีกลุ่มที่พักอาศัย
ของคนอยู่ร่วมกันในอาณาบริ เวณชัดเจน มีวิวัฒนาการขึ ้นมาจากกระบวนการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมใน
พื น้ ที่ อยู่ภ ายใต้ กฎข้ อ บัง คับ เดี ยวกัน ในทางสัง คมและทางเศรษฐกิ จ มี กิจ กรรมร่ ว มกัน ชัดเจน มี แ นวทาง
พฤติกรรมเป็ นอย่างเดียวกัน เช่น ศาสนา ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรื อมีวัฒนธรรมร่ วมกันนั่นเอง
ในทางกายภาพมีสงิ่ อํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตร่วมกัน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา วัด โรงเรี ยน
เป็ นต้ น
1.7.3.2 ชุมชนไทยพุ ทธพุมเรี ย ง หมายถึง ชุม ชนในบ้ านพุม เรี ยง อําเภอไชยา จัง หวัด
สุราษฏร์ ธานี เป็ นพื ้นที่ชมุ ชนที่อยู่อาศัยนับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อคล้ ายคลึงกัน และมี
ค่านิยมร่วมกัน
1.7.3.3 ชุมชนไทยอิสลามพุมเรี ยง หมายถึง ชุมชนในบ้ านพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวั ด
สุราษฏร์ ธานี เป็ นพื ้นที่ชมุ ชนที่อยู่อาศัยนับถือศาสนาอิสลาม มีวฒ
ั นธรรม ประเพณี ความเชื่อคล้ ายคลึงกัน และ
มีค่านิยมร่วมกัน
1.7.4

กลุม่ คําเกี่ยวกับ “เวลา”
1.7.4.1 อดี ต หมายถึ ง ช่ ว งเวลาตั ง้ แต่ เ ริ่ ม ตั ง้ ชุ ม ชนถึ ง ยุ คเปลี่ ย นแปลงการปกครอง
ส่วนกลางจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็ นระบอบประชาธิ ปไตย จนกระทั่งคาบเกี่ยวกับช่วงที่มีการเริ่ มใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก หรือประมาณ พ.ศ.1200-2500
1.7.4.2 ปั จจุบัน หมายถึง ช่ ว งเวลาตัง้ แต่ เ ริ่ ม มี การใช้ แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติฉบับแรกจนถึงปั จจุบนั หรือประมาณ พ.ศ.2500-2558
6

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร : อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง กรุ๊ฟ, 2524), หน้ า 114.

บทที่ 2
ทัศนะตามคติพุทธและแนวคิดเกี่ยวกับสังคมพุทธ
2.1 ความเข้ าใจเรื่ องพุทธ
2.1.1 ความหมายของพุทธ
คําว่า “พุทธ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 7 แปลว่า “ตรัสรู้” หรื อ “ผู้ตื่นแล้ ว” นั่นก็
คือผู้ประจักษ์ ความจริงอันเป็ นเหตุให้ พ้นจากความทุกข์ ทั ้งปวง หรื อผู้ตื่นจากความมัวเมาด้ วยอํานาจของกิเลส
และตัณหาต่างๆ ส่วนคําว่า “พุทธะ” ตามภาษาบาลี แปลว่า “ผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” หมายถึงบุคคลผู้ตรัสรู้ อริ ยสัจ
แล้ วอย่างถ่องแท้
พระพุทธศาสนา (Buddhism) เป็ นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้ าเป็ นศาสดา มีพระธรรมที่ตรัสรู้ ชอบ
ด้ วยพระองค์ เองตรั สสอนไว้ มีพุท ธบริ ษั ท 4 อันได้ แก่ ภิ กษุ ภิ กษุ ณี อุบาสก อุบาสิกา เป็ นชุมชนของผู้นับ ถื อ
ศึกษา และปฏิ บัติตนตามคําสัง่ สอนของพระบรมศาสดา โดยพระพุทธศาสนามีองค์ ประกอบคือ พระรัตนตรั ย
ได้ แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นสรณะนอกจากนี ้พระพุทธศาสนายังเป็ นศาสนาที่ถือว่าธรรมะเป็ น
ความจริ งสากลที่ สามารถค้ นพบได้ ด้วยตนเอง จากสํานึกดังกล่าวทําให้ ชาวพุทธถือว่าธรรมะมิได้ มีในศาสนา
ของพระพุทธเจ้ าเท่านั ้น แต่คนทั ้งหลายก็อาจพบธรรมได้ และแม้ แต่ชาวพุทธเองพระพุทธเจ้ าก็ทรงปรารถนาให้
แสวงหาและเข้ าใจธรรมะด้ วยตนเอง อาจกล่าวได้ ว่า พุทธศาสนิกชนที่แท้ คือผู้แสวงหาธรรมะด้ วยตนเอง หรื อ
พยายามพัฒนาชีวิตจนเกิดปั ญญาในตัวเอง
พระพุทธศาสนาเกิดขึ ้นเพื่อปรับปรุ งแก้ ไขสังคมอินเดียในยุคนั ้น จากการเหลื่อมลํ ้าทางสังคม
การถื อ วรรณะ การนิ ยมบวงสรวงบู ช ายั ญด้ วยสัต ว์ เ ป็ นจํ า นวนมาก การกดขี่ ส ตรี และอื่ น ๆ คํ า สอนของ
พระพุทธเจ้ าทําให้ สงั คมโดยทัว่ ไปสงบร่ มเย็น ลักษณะพิเศษหลายประการที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆ 8 ดังนี ้
- เป็ นศาสนาแห่งความรู้ ความจริ ง และเหตุผล พระธรรมที่พระองค์ ตรัสรู้ คือ อริ ยสัจ 4 เป็ น
สัจ ธรรมหรื อ ความจริ ง แท้ ทรงสอนหลักแห่ ง เหตุแ ละผลหรื อ อิ ทัป ปั จ จยตา เป็ นศาสนาแห่ งการศึกษาและ
แสวงหาความจริง ไม่สอนให้ เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองให้ รอบคอบก่อนตามหลักกาลามสูตร
- เป็ นศาสนาแห่งความอิ สรเสรี ภาพ ไม่ผูกติดกับการดลบันดาลของพระผู้เป็ นเจ้ าหรื อ คนอื่น
เชื่อในความสามารถของมนุษย์ ว่ามีศกั ยภาพเพียงพอสามารถปลดเปลื ้องความทุกข์ได้ เอง
- เป็ นศาสนาอเทวนิ ยม กล่าวคือไม่เชื่อในอํานาจของพระเจ้ าหรือเทพ แต่กลับสอนผู้นับถือให้
มีคณ
ุ ธรรม เช่น ความละอายใจที่จะทําชัว่ (หิริ) และความเกรงกลัวที่จะทําชั่ว (โอตัปปะ) อันเป็ นคุณธรรมที่ทํา
คนให้ เป็ นเทพได้ ในชีวิตนี ้ กล่าวคือเป็ นได้ โดยความบริสทุ ธิ์เป็ นอิสระจากกิเลส
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุ งเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552),
หน้ า 111.
8
ป.อ.ปยุตฺโต (พระพรหมคุณาภรณ์) , พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (กรุ งเทพมหานคร: พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศควรรษกาล, 2555)
หน้ า 6.
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- เป็ นศาสนาแห่ ง สัน ติ ภ าพ กล่า วคื อ ให้ เสรี ภ าพในการพิ จ ารณา ให้ มี ปั ญ ญากํ า กั บ ใน
กระบวนการศรั ทธา สอนให้ มี ความรักต่ อสรรพชี วิตใดๆ ที่ ร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่ นเดี ยวกับ มนุษ ย์ สอนให้
เมตตาทั ้งผู้อื่นและตัวเอง และรักษาปกป้องสิทธิ์ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิ ของผู้อื่น สหประชาชาติจึงยกย่องให้
วันวิสาขบูชาเป็ นวันสันติภาพโลก
2.1.2 ความเข้ าใจเรื่ องชีวิตตามคติพุทธ
2.1.2.1 ความหมายของชีวิต

ภาพที่ 2-1 องค์ประกอบของชีวิตในมุมมองศาสนาพุทธ
(ที่มา 9 : ปรับปรุงจากองค์ประกอบของชีวิต)
9

วรินทร์ วิชญานุโรจน์, เข้ าใจ เข้ าถึง พระพุทธศาสนา (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศยาม, 2554). หน้ า 55.
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“ชีวิต” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 10 ให้ ไว้ ว่า
“ความเป็ นอยู่” ตรงกันข้ ามกับคําว่า "อชีวะ" หรื อ "อชีวิต" คือ ความไม่มีชีวิตหรื อความตาย ในแง่พุทธศาสนา
มองทั ้งสิง่ มีชีวิตและไม่มีชีวิตว่าเกิดจากส่วนประกอบของธาตุต่างๆ มารวมกัน และมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน
ชีวิตนั ้นมาจากการรวมกันของธาตุต่างๆ และธาตุที่มารวมกันเป็ นชีวิตก็มาจากส่วนประกอบย่อยอื่นๆ มารวมกัน
อีก ดังนั ้นองค์ประกอบแต่ละส่วนของชีวิตนั ้นแท้ จริ งแล้ วก็ไม่ได้ มีตัวตน เป็ นเพียงการประกอบเข้ า ด้ วยกันอย่าง
เหมาะสมเท่านั ้น
ชีวิตในความรู้สกึ นึกคิดของชาวพุทธเป็ นองค์กรที่มีความซับซ้ อนมหาศาล ไม่อาจมอง
แยกเป็ นระบบเอกเทศได้ ซึ่งต่างจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ ที่มององค์ ประกอบของชีวิตแยกส่วนได้ ออกไป
เป็ นเซลล์ และมองการทํางานของร่างกายแยกเป็ นระบบและแยกกับจิตใจ เช่น การสืบพันธุ์ การสันดาป เป็ นต้ น
ถึงแม้ ในปั จจุบนั มุมมองของวิทยาศาสตร์ ยคุ ใหม่จะเริ่มมองโยงใยความสัมพันธ์ องค์ รวมมากขึ ้น แต่มุมมองแบบ
เก่าที่รุ่งเรืองมานานก็ยงั มีอิทธิพลอยู่มาก
ท่านพุทธทาสภิ กขุได้ กล่าวถึงชีวิตว่า “เรื่ องของชีวิตคืออะไรนี ้ มันก็มีหลายแง่หลาย
มุม ถ้ ามองในแง่วตั ถุชีวิตก็มีความหมายอย่างหนึ่ง ถ้ ามองในแง่จิตใจก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ถ้ ามองในแง่
ธรรมะสูงสุด มันก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง แต่เราก็เอาความหมายธรรมดาๆ นี่ว่า ชีวิตคือ ความที่ยังไม่ตาย
ยัง มี ชี วิ ตอยู่ นี ม้ ัน คื อ อะไร? ด้ วยคํ า ถามต่อ ไปอี กว่ า เพื่ อ อะไร? เพื่ อ ทํ า อะไร?” 11 จากมุม มองเรื่ อ งชี วิ ตใน
พระพุทธศาสนาและการตอบคําถามเกี่ยวกับชีวิตของท่านพุทธทาสภิ กขุ ทําให้ เราทราบว่าชีวิต ในทัศนคติของ
ชาวพุทธนั ้นมีจุดหมายปลายทาง มิใช่แต่เพียงสักว่ามีอยู่เป็ นอยู่เท่านั ้น ฉะนั ้นการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับชีวิตจะทําให้
เข้ าใจข้ อเท็จจริ ง คุณค่าความสําคัญ และความควรจะเป็ นของชีวิตตามมุมมองของชาวพุทธ ซึ่งเป็ นพื ้นฐาน
ของความคิดอันส่งผลต่อพฤติกรรมในสังคม
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุ งเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552),
หน้ า 84.
11
พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) , ธรรมะสําหรับวันครู : ถอดคําบรรยายของพระราชชัยกวี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2495
(สุราษฎร์ ธานี: โรงพิมพ์ธรรมทาน, 2527), หน้ า 182.
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2.1.2.2 ชีวิตในอุดมคติและจุดหมายของชีวิต

ภาพที่ 2-2 ชีวิตในเบื ้องต้ น ในท่ามกลาง และในบั ้นปลายตามจุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธ
(ที่มา 12 : ปรับปรุงจากจุดหมายของชีวิต)
หากคลี่ “ชีวิต” ตามมุมมองของศาสนาพุทธออกเป็ นเส้ นตรง ตั ้งแต่เกิด (ในเบื ้องต้ น)
เติบโต (ในท่ามกลาง) แก่และตาย (ในบั ้นปลาย) พบว่าชีวิตตั ้งแต่เกิดจนตายต้ องผ่านทางเลือก ต่างๆ เพื่อไปสู่
ชีวิตที่สมดุลและมีดลุ ยภาพซึง่ เป็ นจุดมุ่งหมายในชีวิตของชาวพุทธ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ กล่าวถึงการ
นําชีวิตสูจ่ ดุ หมาย 13 ว่า คือการดําเนินชีวิตให้ บรรลุประโยชน์ที่เป็ นจุดหมายของการมีชีวิต เรี ยกว่า “อัตถะ” หรื อ
“อรรถ 3” ได้ แก่
1) ทิ ฏฐธั มมิ กั ต ตะ จุดหมายขัน้ ตาเห็ น หรื อ ประโยชน์ ปั จ จุบั น ที่ สํา คั ญ พึง ให้
เกิดขึ ้นโดยมีธรรมกํากับ คือ
- มีสขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้ โรค งามสง่า อายุยืนยาว
- มีเงินมีงาน มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต พึง่ ตนได้ ทางเศรษฐกิจ
- มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เป็ นที่ยอมรับในสังคม
- มีครอบครัวผาสุก ทําวงศ์ตระกูลให้ เป็ นที่นบั ถือ
12

วรินทร์ วิชญานุโรจน์, เข้ าใจ เข้ าถึง พระพุทธศาสนา (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศยาม, 2554). หน้ า 220.
ป.อ.ปยุตฺโต (พระพรหมคุณาภรณ์) , พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (กรุ งเทพมหานคร: พุทธธรรมประดิษฐาน 26 ศควรรษกาล, 2555)
หน้ า 66.
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2) สัมปรายิกัต ถะ จุดหมายขั ้นเลยตาเห็นหรื อประโยชน์ เบื ้องหน้ า ที่เป็ นคุณค่ า
แห่งชีวิตซึง่ ให้ เกิดความสุขลํ ้าลึกภายใน โดยเฉพาะ
- ความอบอุ่นซาบซึ ้งสุขใจ ด้ วยศรัทธา มีหลักใจ
- ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ได้ ประพฤติแต่การดีงานสุจริ ต
- ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคณ
ุ ค่า ที่ได้ เสียสละบําเพ็ญประโยชน์
- ความแกล้ วกล้ ามัน่ ใจ ด้ วยมีปัญญาที่จะแก้ ปัญหานําพาชีวิตไป
3) ปรมั ต ถะ จุดหมายสูง สุดหรื อประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ง คื อ การมี ปั ญญา รู้ เท่ า ทัน
ความจริงเข้ าถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําให้ จิตใจเป็ นอิสระพ้ นจากทุกข์
- ไม่หวัน่ ไหวหรือถูกครอบงําด้ วยความผันผวนปรวนแปรต่างๆ
- ไม่ผิดหวังโศกเศร้ าบีบคั ้นจิตเพราะความยึดติดถือมัน่ ในสิง่ ใด
- ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา
- เป็ นอยู่และทําการด้ วยปั ญญาซึง่ มองที่เหตุปัจจัย
อาจเปรียบเทียบจุดหมายของชีวิตเป็ นวิถีทางโลกและวิถีทางธรรมได้ ดังนี ้

ภาพที่ 2-3 เปรียบเทียบวิถีทางโลกกับวิถีทางธรรม
(ที่มา 14 : ปรับปรุงจากปรมัตถะ)
จุด มุ่ง หมายสูง สุดในศาสนาพุท ธคื อ การพบความจริ ง ของธรรมชาติ แ ละชี วิ ต อั น
นําไปสูค่ วามพ้ นทุกข์ พระพุทธเจ้ าพบว่ามีความจริ งอยู่ 4 ประการ เรี ยกว่า “อริ ยสัจ 4” พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับ ประมวลธรรมของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ ให้ คําขยายความไว้ ว่ า 15 อริ ยสัจ 4 คื อความจริ งอัน
ประเสริฐหรือความจริงที่ทําให้ ผ้ เู ข้ าถึงกลายเป็ นอริยะ (The Four Noble Truths)
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วรินทร์ วิชญานุโรจน์, เข้ าใจ เข้ าถึง พระพุทธศาสนา (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศยาม, 2554). หน้ า 3.
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1) ทุกข์ (suffering; Unsatisfied) ทุกคนต่างเคยพบความทุกข์ หรื อประสบปั ญหา
บางอย่างมาแล้ วทั ้งนั ้น เช่น นักศึกษาสอบตกก็เป็ นทุกข์ เศรษฐี หาเงินได้ ไม่มากพอก็เป็ นทุกข์ เป็ นต้ น ความทุกข์
เกิดได้ ทกุ ขณะ กล่าวคือเป็ นสภาพที่ทนได้ ยากสภาวะบีบคั ้นขัดแย้ ง ขาดความเที่ยงแท้ และไม่ให้ ความพึงพอใจที่
แท้ จริ ง การพบกับสิ่ง ไม่เป็ นที่ รักหรื อพลัดพรากจากสิ่งที่ รัก และความไม่ สมหวัง หน้ าที่อัน พึงกระทํ าเกี่ยวกับ
ความทุกข์คือกําหนดรับรู้ในทุกข์ ได้ แก่ ชาติ ชรา มรณะ โดยหมวดธรรมที่ว่าด้ วยความทุกข์ ได้ แก่ ขันธ์ 5 เป็ นต้ น
2) สมุทัย (the cause of suffering; origin of suffering) คือความจริ งว่าด้ วยเหตุ
แห่งทุกข์ ความทุกข์หรือปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับคนนั ้นย่อมเกิดจากสาเหตุบางอย่าง ดังพุทธดํารัสว่า “เมื่อสิ่งนี ้มี สิ่ง
นั ้นจึงมี เพราะสิง่ นี ้เกิด สิง่ นั ้นจึงเกิด” เช่น นักศึกษาที่สอบตกอาจเป็ นเพราะไม่อ่านหนังสือ เศรษฐี หาเงินได้ ไม่
มากพอตามความต้ องการอาจเป็ นเพราะความโลภ เป็ นต้ น ซึ่งสาเหตุข องความทุกข์ นั ้น คื อความอยากที่เกิ น
พอดี ซึ่ง เรี ยกว่ า ตัณหา มี 3 อย่ างคื อ กามตัณหา ภวตัณหา วิภ วตัณหา หมวดธรรมที่ ว่ า ด้ วยสมุทัย ได้ แ ก่
ปฏิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 และอุปาทาน 4 เป็ นต้ น
3) นิ โรธ (the cessation of suffering; extinction of suffering) คือความจริ งว่า
ด้ วยความดับทุกข์ กล่าวคือ เมื่อความทุกข์ เกิดจากเหตุ ถ้ าดับเหตุนั ้นความทุกข์ นั ้นก็ย่อมดับด้ วย ดังพุทธดํารัส
ว่า “เมื่อสิง่ นี ้ไม่มี สิง่ นั ้นก็ไม่มี เพราะสิง่ นี ้ดับ สิง่ นั ้นก็ดบั ” ดังนั ้นการดับทุกข์คือภาวะที่ตณ
ั หาดับสิ ้นไป และเข้ าถึง
เมื่อกําจัดอวิชชา ไม่ติดข้ อง หลุดพ้ น สงบ ปลอดโปร่ง เป็ นอิสระคือ “นิพพาน”
4) มรรค (the path leading to the cessation of suffering) คือข้ อปฏิ บัติให้ ถึง
การดับทุกข์ ได้ แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค เรียกอีกอย่างว่า” มัชฌิมาปฏิปทา” แปลว่า ทางสายกลาง สามารถสรุ ปลง
ได้ ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา มรรคมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้ แก่
- เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ ) คือการเห็นสิง่ ต่างๆ ตามที่เป็ นจริง
- ดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) คือการไม่หลงมัวเมา ไม่พยาบาทคิดร้ าย
- เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) คือการไม่พดู เท็จ ไม่สอ่ เสียดหยาบคาย ไม่เพ้ อเจ้ อ
- กระทํ า ชอบ (สัม มากัม มัน ตะ) คื อ การไม่ ทํ า ลายชี วิ ต ไม่ ลักขโมย และไม่
ประพฤติผิดทางกาม
- เลี ้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) คือ การทํามาหากินด้ วยอาชีพที่สจุ ริต
- พยายามชอบ (สัม มาวายามะ) คื อ ความพยายามที่ จ ะป้ องกัน หรื อ กํ า จัด
ความชัว่ และพยายามที่จะสร้ างหรือรักษาความดี
- ระลึกชอบ (สัมมาสติ) คือความรู้ตวั อยู่เสมอในการรับรู้ความจริงของชีวิต
- ตั ้งมัน่ ชอบ (สัมมาสมาธิ) คือการตั ้งจิตจดจ่อได้ นานในการกําหนดรู้ ความจริ ง
ของชีวิต
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ภาพที่ 2-4 องค์ประกอบของอริ ยสัจ 4
2.1.3 การพัฒนาชีวิต
ธรรมะของพระพุทธเจ้ าหรือพุทธธรรมนั ้น ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้

ภาพที่ 2-5 ธรรมะที่พระพุทธเจ้ าทรงสอน
กระบวนการพัฒนาชีวิตนั ้นคือกระบวนการพัฒนาตัวเราให้ มีดุลยภาพเป็ นธรรมชาติ 16 หรื อถ้ า
จะกล่าวในภาพรวมก็คือกระบวนการของ “ไตรสิกขา” อันประกอบไปด้ วย “ศีล” สมาธิ ” และ “ปั ญญา” ทั ้งสาม
ส่วนนี ้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กนั ในการรักษากาย วาจา และใจให้ ปกติดีงาม ศีลเป็ นฐานของสมาธิ สมาธิ เป็ นฐานของ
ปั ญญา เมื่อเกิดปั ญญาในทางพุทธคือการเข้ าถึงความจริ งของธรรมชาติชีวิตหรื อเข้ าใจมัชเฌนธรรม จากนั ้นจึง
กลับมาส่งเสริมศีลและสมาธิ ที่สมบูรณ์ หรื อเกิดการปฏิ บัติตามมัชฌิ มาปฏิ ปทา ดังนั ้นจะพบว่าศีล สมาธิ และ
ปั ญญาเป็ นพื ้นฐานของกันและกัน โดยที่กระบวนการทั ้งหมดถูกควบคุมด้ วย “สติ”
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สติ เป็ นอาการรู้เท่าทันของจิตที่ระลึกนึกขึ ้นได้ ไม่เผลอ และคุมจิตไว้ ในกิจใดๆ ได้ หรื อเรี ยกอีก
อย่างหนึ่ง ว่าความไม่ประมาท สติเป็ นตัว ที่จับตรึงหรื อกํ ากับ ไว้ ให้ จิตอยู่กับ สิ่งที่ กําหนด ไม่หลุดลอยหายหรื อ
คลาดจากกันไป ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป ปยุตฺโต) เปรียบเทียบไว้ ว่า 17 เหมือนกับเราเอาลูกวัวป่ าตัวหนึ่งมา
ฝึ ก วัวจะหนีเ ราก็เอาเชือกผูกไว้ กับหลัก ถึงแม้ วัวจะดิ น้ รนวิ่งหนีไปทางไหนก็ได้ แ ค่อยู่ในรัศมีของหลัก ไม่หลุด
หายไป แต่ถงึ อย่างนั ้นวัวก็ยังดิ ้นรนวิ่งไปมาอยู่ ต่อมานานเข้ าปรากฏว่าวัวป่ าคลายพยศมาหยุดหมอบนิ่งอยู่ที่
หลัก ซึง่ ท่านเปรียบการเอาเชือกผูกวัวป่ าไว้ กับหลักเหมือนเป็ นสติ ส่วนการที่วัวป่ าลงหมอบนิ่งอยู่ใกล้ หลักนั ้น
เปรียบเหมือนเป็ นสมาธิ ความจริงสติกบั ศีล สมาธิ และปั ญญาทํางานประสานอาศัยกัน สติเป็ นตัวนําหน้ าหรื อ
เป็ นตัวเริ่มต้ น แล้ วศีล สมาธิ และปั ญญาก็ตามมา
สติร้ ูเท่าทันในการเคลือ่ นไหวที่จะการสร้ างกรรมใดๆ นํามาสูศ่ ีล
สติร้ ูเท่าทันในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตจนจิตเป็ นอิสระจากอารมณ์ นํามาสูส่ มาธิ
สติร้ ูเท่าทันความคิดว่าความคิดเป็ นเหตุเป็ นผลหรือไม่ (โยนิโสมนสิการ) นํามาสูป่ ั ญญานัน่ เอง
2.1.3.1 ศีล
ความหมายของศี ลนัน้ แปลได้ ห ลายความหมาย ได้ แ ก่ ความปกติ ข องกายวาจา
กล่าวคือความปกติตามระเบียบวินัย ปกติของมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ ข้ อปฏิ บัติในการละเว้ นจาก
ความชั่ว ข้ อปฏิ บัติในการฝึ กหัดกายวาจาให้ ดียิ่งขึ ้น และความสุจริ ตทางกายวาจาและอาชีพ 18 ในทางพุทธ
“ศีล” หรือ “อธิศีลสิกขา” คือ มัชฌิมาปฏิปทาหรือข้ อปฏิบตั ิขั ้นต้ นเพื่อการฝึ กตน ศีลหรือข้ อปฏิ บัตินี ้มีหลายขั ้นซึ่ง
ชี ้นําแนวทางปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในสังคม ประโยชน์ ของศีลในขั ้นพื ้นฐานหรื อขั ้นฆราวาส คือ
ทําให้ กายและวาจาเป็ นปกติสงบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ส่วนในระดับของบรรพชิตศีลจะมีจํานวนมาก
เพื่อกํากับให้ พระสงฆ์สามเณรสามารถครองตนในสมณะเพศได้ อย่างสมบูรณ์ เอื ้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์
อาจกล่าวโดยรวมได้ ว่าศีลนั ้นคือการมีสมั มาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
ซึ่งโดยพื ้นฐานแล้ ว “สัมมาวาจา” คือ เจรจาที่ถูกต้ องละเว้ นจากการพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด และเพ้ อเจ้ อ
และ “สัมมากัมมันตะ” คือ การปฏิ บัติที่ถูกต้ องละเว้ นจากการฆ่า สัตว์ ลักทรัพย์ และประพฤติผิดในกาม ส่ว น
“สัมมาอาชีวะ” คือ การหาเลี ้ยงชีพที่ถกู ต้ อง สุจริต ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
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2.1.3.2 สมาธิ
สมาธิ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือ ความตั ้งมั่นแห่งจิ ต
ความสํารวมใจให้ แน่วแน่เพื่อให้ จิตใจสงบหรือเพื่อให้ เกิดปั ญญาเห็นแจ้ ง 19 ดังนั ้นอาจกล่าวได้ ว่าสมาธิ เป็ นภาวะ
ที่จิตมีอารมณ์เป็ นหนึง่ สงบแนบแน่นอยู่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ นานๆ แต่สมาธิ ในความหมายของการปฏิ บัติคือการทํา
ใจให้ สงบนิ่งแน่วแน่ ฝึ กรวบรวมพลังของจิตจัดระเบียบความคิดของตน เพื่อประโยชน์ ขั ้นต้ น ในชีวิตประจําวัน
เช่น การศึกษา การทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็ นต้ น และประโยชน์ ขั ้นสูงก็เพื่อเป็ นฐานของปั ญญา หรื อ
การรู้ สิ่ง ทัง้ หลายตามความเป็ นจริ ง จนสามารถลดละหรื อ เลิก กิ เ ลสได้ ตามลํา ดั บ อัน เป็ นเป้ าหมายของ
พระพุทธศาสนา ดัง นั ้นหาก “ศีล” เป็ นข้ อปฏิ บัติสายกลางหรื อมั ชฌิ มาปฏิ ปทาเพื่อฝึ กฝนกายและวาจาแล้ ว
“สมาธิ” ก็เป็ นทางเพื่อฝึ กฝนจิตใจ
สมาธิ เป็ นภาวะกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่วในตัวเอง สุดแต่จะนําไปใช้ ในทางใด ถ้ าใช้ ในทาง
ผิด เช่น เพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็เป็ น “มิจฉาสมาธิ” ถ้ าใช้ ในทางถูกก็เป็ น “สัมมาสมาธิ ” ซึ่งเป็ นสมาธิ ที่
พึง่ ประสงค์ คําว่า “สมาธิ” กับคําว่า “สัมมาสมาธิ” มีความแตกต่างกัน สมาธิ ได้ แก่การถือเอาอารมณ์ ใดอารมณ์
หนึง่ ทําให้ แน่วแน่อยู่ในอารมณ์ นั ้น ส่วนสัมมาสมาธิ มีรากฐานจากการกําหนดรู้ ในสติปัฏฐาน 4 คือกาย เวทนา
จิต ธรรม ซึ่งเป็ นการฝึ กฝนอบรมจิตให้ เกิดสมาธิ อย่างสูงและให้ เข้ มแข็งมั่นคงมีคุณธรรม อันเป็ นความหมาย
ของ “อธิจิตตสิกขา” ในไตรสิกขานัน่ เอง
“อธิ จิ ตตสิกขา” หรื อ “สมาธิ ” ในไตรสิกขาอาจกล่า วว่ าคื อภาวะที่ มีสัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ความหมายของ “สัมมาวายามะ” คือ ความเพียรที่ถูกต้ อง ความอุตสาหะพยายามที่
อยู่ในวิถีทางดีงาม และ “สัมมาสติ” คือ การมีสติที่ถูกต้ อง ระลึกรู้ ตัวอยู่ตลอดเวลา กําจัดความฟุ้งซ่าน รํ าคาญ
หดหู่ ง่วงซึม สงสัย และลังเล ส่วน “สัมมาสมาธิ ” คื อ การมีสมาธิ ที่ ถูกต้ อง โดยฝึ กกายและอารมณ์ ให้ สงบ
กําจัดความคิดและอารมณ์ออกไปชัว่ ขณะหนึ่ง
2.1.3.3 ปั ญญา
ปั ญญา ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถานหมายถึง ความรอบรู้ ความรู้ ทั่ว
ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิดความรู้ทวั่ 20 ดังนั ้นเมื่อมีความรู้ ดังกล่าวในสิ่งใดก็ชื่อว่ามีปัญญาหรื อมีความรู้ ใน
สิง่ นั ้น ดังนั ้นปั ญญาโดยทัว่ ไปจึงเป็ นคํากลางๆ แต่ว่าความรู้ หรื อปั ญญาที่มีในโลกนี ้แบ่งเป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ
คือปั ญญาทางโลกและปั ญญาทางธรรม ปั ญญาทางโลกได้ แก่เรื่ องราวต่างๆ ภายนอกตัวเรา เช่น วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เป็ นต้ น ส่วนปั ญญาที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนานั ้นเป็ นปั ญญาทางธรรม
ทางพุทธศาสนาคําว่า “อธิปัญญาสิกขา” หรือปั ญญาในความหมายของไตรสิกขานั ้น
ต้ องเป็ นความรู้ถูกต้ องหรือ “สัมมาปั ญญา” นั ้นเอง ถ้ าไม่ใช่สมั มาปั ญญาจะเป็ น “มิจฉาปั ญญา” เป็ นความรู้ที่
หลงผิด เพราะฉะนั ้นปั ญญาทางพุทธศาสนาจึงมุ่งไปในทางดี ซึ่งประกอบไปด้ วย “สัมมาทิฏฐิ ” คือ ความเห็นที่
ถูกต้ องตรงกับความจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้ า และ “สัมมาสังกัปปะ” คือ ความคิดที่ถกู ต้ องอันละเว้ นจาก
ความพอใจ ความพยาบาท และการเบียดเบียน
19
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุ งเทพมหานคร: อมรินทร์ พริน้ ติ ้ง กรุ๊ ฟ , 2542), หน้ า 218.
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 152.
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ปั ญญาในเบื ้องต้ นคือการรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ รู้ สงิ่ ที่ควรทําควรละเว้ น เป็ นธรรมที่
คอยกํากับศรัทธาให้ ประกอบด้ วยเหตุผลไม่งมงาย ส่วนในเบื ้องลึกนั ้นเป็ นปั ญญาที่เกิดจากการฝึ กสมาธิ จนถึง
ขั ้นรู้สภาพความเป็ นไปของชีวิตตามความเป็ นจริง เป็ นปั ญญาที่ช่วยระงับดับทุกข์ให้ หลุดพ้ นจากการเวียนว่าย
เกิดดับในกองทุกข์ ทําให้ ร้ ู ทวั่ ถึงสัจจะคือความจริงตามเหตุและผล

ภาพที่ 2-6 องค์ประกอบของไตรสิกขา
องค์ประกอบของไตรสิกขาอันได้ แก่ ศีล สมาธิ และปั ญญา ทั ้งสามองค์ ประกอบทํางานสัมพันธ์
กัน เพื่อนําไปสูก่ ารระงับกระบวนการที่ก่อให้ เกิดความทุกข์และทําให้ ชีวิตสงบสมดุล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อฟั งธรรม
เรื่องศีล 5 แล้ วจําได้ และเข้ าใจก็ถือว่ายังไม่เกิดปั ญญาที่ต้องการเพื่อการละเว้ นจากทุกข์ เพราะอาจปฏิ บัติตาม
คือละเว้ นจากการกระทําตามศีล 5 บัญญัติเอาไว้ นั ้นไม่ได้ เนื่องจากจิตยังลุแก่อํานาจของความโลภ โกรธ หลง
ยังคงกระทําการเบียดเบียนผู้อื่น และสุดท้ ายตนเองก็เร่ าร้ อนเกิดทุกข์ ดังนั ้นจิตที่ได้ รับความรู้ แล้ วสามารถละได้
ตัดได้ ทนั ที ต้ องเกิดจากการหมัน่ อบรมพัฒนาบ่อยๆ หรือเรียกว่าเป็ นจิตที่มีสมาธิ กํากับทําให้ เกิดปั ญญาเห็นจริ ง
จากภายใน ดังนั ้นอาจกล่าวได้ ว่า ศี ลเป็ นพื ้นฐานของการรักษากายและวาจาให้ สงบเป็ นปกติ และสมาธิ เป็ น
พื ้นฐานของการรักษาใจให้ สงบเป็ นปกติ ส่วนปั ญญานั ้นเป็ นพื ้นฐานของการรักษากายวาจาและใจให้ ดีงาม จน
ระงับดับจากความทุกข์ ได้ นั่นเอง อาจกล่าวได้ ว่ากระบวนการของไตรสิกขาเป็ นกระบวนการที่ทําให้ เกิดความ
สงบและระงับจากความทุกข์
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พระพุ ท ธศาสนาเป็ นศาสนาแห่ ง การกระทํ า และความเพี ย รพยายาม ดั ง นั น้ ธรรมของ
พระพุทธเจ้ าจึงมุ่งผลในทางปฏิ บัติ ให้ ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็ นอยู่จริ งในโลกนี ้ แม้ ว่าผลสําเร็ จจะต้ องกระทํา
ด้ วยตนเองและเกิดขึ ้นกับตนเองเท่านั ้น แต่ผ้ ูอื่นและสภาพแวดล้ อมก็เป็ นปั จจัยภายนอกที่ช่วยสนับสนุนได้ ใน
ธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อมต่างๆ มีอิทธิพลเป็ นอย่างมากต่อความเป็ นอยู่ของบุคคล ทั ้งความเสือ่ มและความเจริ ญ ถ้ า
บุคคลอาศัยอยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ดีก็จะก่อเกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าในชีวิตได้ มาก ในทางพระพุทธศาสนา
ก็เช่นเดียวกัน สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาจิต ทําให้ กายวาจาใจเกิดความสงบและจิตระงับจากความทุกข์
เรียกว่า “สัปปายะ” และสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้ออํานวยต่อการประพฤติปฏิ บัติทางจิต เรี ยกว่า “อสัปปายะ” ใน
คัมภีร์วิสทุ ธิมรรคได้ กล่าวถึงสภาพแวดล้ อมที่เป็ นสัปปายะและอสัปปายะไว้ ดังนี ้
อาวาโส โคจโร ภสฺสํ
ปุคฺคโล โภชนํ อุตุ
อิริยาปโถติ สตฺเตเต
อสปฺปาเย วิวชฺชเย
สปฺปาเย สตฺต เสเวถ
เอวณฺหิ ปฏิปชฺชโต
น จิเรเนว กาเลน โหติ
กสฺสจิ อปฺปนา
ดังนั ้นจึงพึงเสพสิง่ ที่เป็ นสัปปายะตาม ป.อ.ปยุตฺโต (พระพรหมคุณาภรณ์ ) ได้ อรรถาธิ บายว่า 21
เป็ นสิง่ ที่เหมาะกัน เกื ้อกูลสนับสนุนในการเจริญศีลและบําเพ็ญภาวนาให้ ได้ ผลดี ช่วยให้ สมาธิ ตั ้งมั่นไม่เสื่อมถอย
จนนําไปสูก่ ารเกิดปั ญญา (suitable things; things favorable to mental development) ได้ แก่
1) อาวาสสัปปายะ (suitable abode) คือ การมีที่อยู่ซงึ่ เหมาะสมไม่พลุกพล่านจอแจ ได้ แก่ที่
อยู่อาศัยเรือนว่างอันเป็ นที่สบาย สงบ ปลอดภัยต่อความเป็ นอยู่
2) โคจรสัป ปายะ (suitable resort) คื อ การมี ที่ ห าอาหาร ที่ เ ที่ ยวบิ ณฑบาตเหมาะสม มี
หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบรู ณ์อยู่ไม่ใกล้ ไม่ไกลเกินไป มีทางโคจรหรือทางเดิน ถนนหนทางไปมาได้ สะดวก
3) ภัสสสัปปายะ (suitable speech) คือ การอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีการพูดคุยที่เหมาะ เป็ น
ประโยชน์และพอประมาณ ได้ ฟังสิง่ ที่จะทําให้ จิตใจเกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ และเกิดความสงบระงับ
4) ปุคคลสัปปายะ (suitable person) คือ การอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มี บุคคลที่เหมาะกันอยู่
เป็ นผู้ตั ้งมัน่ ในศีลธรรม สันโดษ มักน้ อย ชักจูงแนะนําไปในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําความเพียร
5) โภชนสัปปายะ (suitable food) คือ การมีแหล่งอาหารที่เหมาะสมกับร่ างกาย เกื ้อกูลต่อ
สุขภาพ เรียบง่ายและสบายต่อความเป็ นอยู่ในอัตภาพแห่งตน เมื่อบริโภคเข้ าไปแล้ วไม่ทําให้ เกิดทุกขเวทนา เช่น
ท้ องอืด ท้ องร่วง ท้ องเดิน เป็ นต้ น
6) อุตุ สัป ปายะ (suitable climate) คื อ การมี สภาพแวดล้ อ มที่ ดิ น ฟ้ าอากาศธรรมชาติ
เหมาะสมแก่สภาพร่างกายของตน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็ นต้ น
7) อิริยาปถสัปปายะ (suitable posture) คือ การมีสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเกิด อิริยาบถที่
เหมาะสมอันเป็ นที่สบาย ตลอดจนมีการเคลือ่ นไหวที่พอดี ได้ แก่ การ ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถใดที่ทําให้ จิตไม่
สงบระงับ ก็แสดงว่าอิริยาบถนั ้นไม่สบายไม่เหมาะสมควรเว้ นเสีย หากจําเป็ นก็ใช้ แต่น้อย
21

ป.อ.ปยุตฺโต (พระพรหมคุณาภรณ์) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (กรุ งเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ,
2558), หน้ า 352.
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2.2 การอาศัยอยู่อย่ างสมดุลในสังคมพุทธ
2.2.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับมนุษย์
สังคมพุทธไม่ไ ด้ มีทัศนะในการจัดลํา ดับ ชั ้นวรรณะคนในสัง คม แล้ วมอบสถานะหน้ า ที่ใ ห้ แ ก่
ลําดับชั ้นนั ้นๆ แต่จะมองมนุษย์ คนอื่นในสังคมเป็ นลําดับออกจากตน ซึ่งทําให้ เกิด ความสัมพันธ์ ในสังคม เป็ น
ระดับ 6 ลําดับ หรือที่เรียกว่า “ทิศ 6” เป็ นการให้ แนวทางการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อบุคคลให้ ถกู ต้ องตามฐานะ 22 ได้ แก่
1) ทิศที่ 1 ทิศเบือ้ งหน้ า คือการทําหน้ าที่ ในฐานะที่เป็ นบุตรธิ ดา พึงเคารพบิดามารดา ซึ่ง
บุตรธิดาและบิดามารดามีหน้ าที่ต่อกัน ดังนี ้
หน้ าที่ของบุตรธิดา
หน้ าที่ของบิดามารดา
- ท่านเลี ้ยงเรามาแล้ ว เลี ้ยงท่านตอบ
- ห้ ามปรามป้องกันจากความชัว่
- ช่วยทํากิจธุรการงานของท่าน
- ดูแลฝึ กอบรมให้ ตั ้งอยู่ในความดี
- ดํารงวงศ์สกุล
- ให้ การศึกษาแก่บตุ รธิดา
- ประพฤติตนให้ เหมาะสมกับความเป็ นทายาท - เป็ นธุระเมื่อถึงคราวจะมีค่คู รองที่สมควร
- ดํารงอยู่ในโอวาท
- มอบทรัพย์สมบัติให้ เมื่อถึงโอกาสอันควร
- ดูแลท่านเวลาเจ็บไข้ ได้ ป่วย
- สอนให้ จําทําให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง
- เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ ว ทําบุญอุทิศให้ ท่าน
ภาพที่ 2-7 ตารางแสดงหน้ าที่ในฐานะบุตรธิดาและบิดามารดา
2) ทิศที่ 2 ทิศเบือ้ งขวา คือการทําหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นศิษย์ พึงแสดงความเคารพนับถือครู
อาจารย์ ซึง่ ศิษย์และครูอาจารย์มีหน้ าที่ต่อกัน ดังนี ้
หน้ าที่ของศิษย์
หน้ าที่ของครู อาจารย์
- ลุกต้ อนรับ แสดงความเคารพ
- แนะนําฝึ กอบรมให้ เป็ นคนดี
- เข้ าไปหา เพื่อบํารุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม
- สอนให้ เข้ าใจแจ่มแจ้ ง
รับคําแนะนํา เป็ นต้ น
- สอนศิลปวิทยาให้ สิ ้นเชิง
- ฟั งด้ วยดี ฟั งเป็ น รู้ จกั ฟั งให้ เกิดปั ญญา
- ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถ
- ปรนนิบตั ิ ช่วยบริการ
ให้ ปรากฏ
- เรียนโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเป็ น
- สอนฝึ กศิษย์ให้ ใช้ วิชาเลี ้ยงชีพได้ จริงและรู้ จกั
กิจสําคัญ
ดํารงตนด้ วยดี ที่จะเป็ นประกันให้ ดําเนินชีวิตดี
งามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ
ภาพที่ 2-8 ตารางแสดงหน้ าที่ในฐานะศิษย์และครูอาจารย์
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3) ทิศที่ 3 ทิศเบือ้ งหลัง คือการทําหน้ าที่ ในฐานะที่เ ป็ นสามีหรื อภรรยา พึงให้ เกียรติและ
บํารุงกันและกัน ซึง่ สามีและภรรยามีหน้ าที่ต่อกัน ดังนี ้
หน้ าที่ของสามี
หน้ าที่ของภรรยา
- ยกย่องให้ เกียรติสมฐานะที่เป็ นภรรยา
- จัดงานบ้ านให้ เรียบร้ อย
- ไม่ดหู มิ่น
- สงเคราะห์ญาติมิตรทั ้งสองฝ่ ายด้ วยดี
- ไม่นอกใจ
- ไม่นอกใจ
- มอบความเป็ นใหญ่ในงานบ้ าน
- รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
- หาเครื่องแต่งตัวมาให้ เป็ นของขวัญตาม
- ขยัน ช่างจัดช่างทํา เอางานทุกอย่าง
โอกาส
ภาพที่ 2-9 ตารางแสดงหน้ าที่ในฐานะสามีและภรรยา
4) ทิศที่ 4 ทิ ศเบือ้ งซ้ าย คื อการทํา หน้ าที่ใ นฐานะมิตรสหาย พึงปฏิ บัติต่อ มิตรสหาย ซึ่ง มี
หน้ าที่ ต่อกัน ดังนี ้
บารุ งมิตรสหาย
มิตรสหายอนุเคราะห์ ตอบ
- เผื่อแผ่แบ่งปั น
- เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน
- พูดจามีนํ ้าใจ
- เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์ สมบัติ
- ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
ของเพื่อน
- ทําตนเสมอ ร่ วมสุขร่วมทุกข์ด้วย
- ในคราวมีภัย เป็ นที่พงึ่ ได้
- ซื่อสัตย์จริ งใจ
- ไม่ละทิ ้งในยามทุกข์ยาก
- นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร
ภาพที่ 2-10 ตารางแสดงหน้ าที่ในฐานะมิตรสหาย
5) ทิศ ที่ 5 ทิ ศ เบื อ้ งล่ าง คื อ การทํ า หน้ า ที่ ใ นฐานะนายจ้ า งและคนรั บ ใช้ ห รื อ คนงาน พึง
ปฏิบตั ิต่อกัน ดังนี ้
หน้ าที่ของนายจ้ าง
หน้ าที่ของคนรั บใช้ หรื อคนงาน
- จัดงานให้ ทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ - เริ่มทํางานก่อน
วัย ความสามารถ
- เลิกงานทีหลัง
- ให้ ค่าจ้ างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็ นอยู่ - ไม่ลกั ขโมย เอาแต่ของที่นายให้
- จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บ - ทําการงานให้ เรี ยบร้ อยและดียิ่งขึ ้น
ไข้ เป็ นต้ น
- นําความดีของนายงานและกิจการไป
- มีอะไรได้ พิเศษมา ก็แบ่งปั นให้
เผยแพร่
- ให้ มีวนั หยุด และพักผ่อนตามโอกาสอันควร
ภาพที่ 2-11 ตารางแสดงหน้ าที่ในฐานะสามีและภรรยา
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6) ทิศที่ 6 ทิศเบือ้ งบน คือการทําหน้ าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือ
ต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์อนุเคราะห์ต่อคฤหัสถ์ ดังนี ้
คฤหัสถ์ บารุ งพระสงฆ์
พระสงฆ์ อนุเคราะห์ คฤหัสถ์
- จะทําสิง่ ใด ก็ทําด้ วยเมตตา
- ห้ ามปรามสอน ให้ เว้ นจากความชั่ว
- จะพูดสิง่ ใด ก็พดู ด้ วยเมตตา
- แนะนําสัง่ สอน ให้ ตั ้งอยู่ในความดี
- จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้ วยเมตตา
- อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
- ต้ อนรับด้ วยความเต็มใจ
- ให้ ได้ ฟังได้ ร้ ู สงิ่ ที่ยงั ไม่เคยรู้ไม่เคยฟั ง
- อุปถัมภ์ ด้วยปั จจัย 4
- ชี ้แจงอธิบายทําสิง่ ที่เคยฟั งแล้ วให้ เข้ าใจแจ่มแจ้ ง
- บอกทางสวรรค์ สอนวิธีดําเนินชีวิตให้ มีความสุข
ความเจริญ
ภาพที่ 2-12 ตารางแสดงหน้ าที่ในฐานะคฤหัสถ์และพระสงฆ์
นอกจากการรู้บทบาทในสังคมและทําหน้ าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ แล้ ว การอยู่ในสังคมยังต้ อง
ประกอบด้ วยคุณธรรมคือ “ความเมตตากรุ ณา” จึงเกิ ดการเกื อ้ กูลและสร้ างสรรค์ สงั คมให้ สงบสุข สามัคคี มี
เอกภาพ จนเป็ น “สังคมโพธิสตั ว์” ซึง่ ต้ องเริ่มจากการมี “หัวใจของความเป็ นแม่” คือความอ่อนโยน การช่วยเหลือ
การดูแล ความเสียสละและพร้ อมให้ อภัย เห็ นทุกสรรพสิ่งเป็ นหนึ่งเดียวกัน แก้ ปั ญหาด้ วยปั ญญาเพื่อให้ เกิ ด
ความปรองดอง และพัฒนาสูก่ ารมี “หัวใจโพธิ สตั ว์ ” คือหัวใจของผู้ให้ เป็ นการให้ อย่างไม่แบ่งแยก ไม่เลือกชั ้น
วรรณะ เพศ หรื อเชื ้อชาติศาสนา เป็ นการให้ อย่างไม่หวังผลตอบแทน พร้ อมทําให้ เพื่อนร่ วมสังคมรอดพ้ นจาก
ความทุกข์ ดังเช่นหลักธรรม “สังคหวัตถุ 4” ที่เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ หลักการสงเคราะห์ และประสานหมู่ชนไว้ ใน
สามัคคี ได้ แก่ 23
- ทาน คื อ การให้ การเอื อ้ เฟื ้อ เผื่ อ แผ่ เสี ยสละ แบ่ ง ปั น และช่ ว ยเหลื อ กัน ด้ วยสิ่ ง ของ
ตลอดจนให้ ความรู้แนะนําสัง่ สอน ชาวพุทธคํานึงอยู่เสมอว่าทรัพย์ สิ่งของที่ตนหามาได้ ไม่จีรังยั่งยืน เมื่อสิ ้นชีวิต
ไปแล้ วก็ไม่สามารถจะนําติดตัวไปได้ ดังนั ้นคุณธรรมข้ อนี ้ช่วยให้ ไม่เป็ นคนละโมบและเห็นแก่ตวั
- ปิ ยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คือการมีวาจาเป็ นที่รักที่ซึ ้งใจ กล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวาน
ทําให้ เกิดความรักใคร่นบั ถือ ไมตรี และความสามัคคี รวมถึงการพูดที่มีประโยชน์ มีเหตุผลให้ คล้ อยตาม
- อัตถจริ ยา คือ การทํา ประโยชน์ ขวนขวายช่ วยเหลือกิ จการ บํา เพ็ ญสาธารณประโยชน์
ตลอดถึงช่วยแก้ ไขปรับปรุงส่งเสริ มในทางจริยธรรม
- สมานัตตตาคื อ การเป็ นผู้มี ความสมํ่ า เสมอหรื อ มี ความประพฤติ เ สมอต้ น เสมอปลาย
ถูกต้ องตามธรรมในแต่ละกรณี ทําให้ เป็ นมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล
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ป.อ.ปยุตฺโต (พระพรหมคุณาภรณ์) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (กรุ งเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ,
2558), หน้ า 186.
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มนุษย์มีแรงผลักดันภายในซึง่ เกิดมาจากการสะสมสืบ ทอดความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นๆ จนเกิด
ความซับซ้ อน ทั ้งยังมีมโนสํานึก (conscience) ฝั งรากอยู่ในการดํารงอยู่อันนํามาสู่ “ความปรารถนาของมนุษย์ ”
Erich Fromm เชื่อว่า 24 มนุษย์มีความต้ องการมากกว่าความต้ องการทางกายที่เป็ นความต้ องการขั ้นพื ้นฐาน ซึ่ง
อธิบายได้ โดยง่ายว่าความปรารถนาของมนุษย์ คือการค้ นหาจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตอยู่ ความปรารถนาของ
มนุษย์ (human needs) ได้ แก่
- ความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น (relatedness)
- ความปรารถนาที่จะดํารงอยู่เหนือตนเองหรือผู้อื่น (transcendence)
- ความปรารถนาที่จะหยัง่ รากแห่งชีวิต (rootedness)
- ความปรารถนาที่จะมีตวั ตนหรือมีเอกลักษณ์ (identity)
- ความปรารถนาที่จะมีกรอบอ้ างอิงในชีวิต (frame of orientation)
โดยเฉพาะความปรารถนาหยั่งรากแห่งชีวิต เป็ นความพยายามที่จะลงหลักปั กฐานของมนุษย์
ลงบนพื ้นที่หนึง่ ๆ เพราะในเบื ้องลึกคนเราแสวงหาความผูกพันดั ้งเดิม นั่นคือการอาศัยอยู่อย่างแนบแน่นกับโลก
ที่ธรรมชาติเปรียบเสมือนแม่ของชีวิต ซึง่ เป็ นความปรารถนาในขั ้นปฐมภูมิที่นําไปสูก่ ารตอบสนองความปรารถนา
ด้ านอื่นๆ มนุษย์หยัง่ รากแห่งชีวิตลงไปใน “พื ้นที่” บนพื ้นดิน และได้ ก้าวผ่านจากตนเองเข้ าไปในโลก ทําให้ พื ้นที่มี
จิตวิญญาณกลายเป็ น “ถิ่น” จากนั ้นการตั ้งถิ่นฐานเป็ น “ชุมชน” ก็เกิดมีขึ ้นตามมา เมื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงของ
กาละและเทศะแห่งชีวิต ก็จะปรากฏเป็ นจิตวิญญาณแห่งสถานที่ (Genius Loci) และเมื่อนั ้นการอาศัยอยู่ในโลก
ของมนุษย์ก็จะปรากฏสมบูรณ์ ดังนั ้น “ชุมชน” ที่ปรากฏขึ ้นนัน้ มิใช่เพียงการ “ประชุม” หรื อรวมตัวของคนแต่
เป็ นการหลอมรวมของความปรารถนา ประสบการณ์ และเอกลักษณ์ ของคนจํานวนมากเข้ าไว้ ด้วยกัน บนพื ้นที่
ท่ามกลางธรรมชาติ ดังนั ้นอาจสรุปได้ ว่าชุมชนคือการรวมกันของคนลงบนพื ้นที่หนึ่งๆ ในธรรมชาติ ประสานกับ
หลักคิดร่วมกันของคนในชุมชน จนเกิดกระบวนการสัง่ สมและถ่ายทอดออกมาเป็ นหลักการในการอยู่ร่วมกัน
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ยศ สันตสมบัติ, ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝั นสูท่ ฤษฎีสงั คม (กรุ งเทพมหานคร :
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ภาพที่ 2-13 การก่อเกิดหลักการอาศัยอยู่อย่างสมดุลในชุมชนพุทธ
ในสังคมพุทธก็มีการสร้ างชุมชนโดยมีองค์ประกอบคือ “คน” กับ “พื ้นที่”เช่นเดียวกัน คือเริ่ มจาก
การหยัง่ รากของชีวิตลงในพื ้นที่ โดยมีหลักคิดของศาสนาพุทธเป็ นนิมิตหมายในใจคน จนเกิดการสร้ างความรู้ สกึ
ร่วมกันทําให้ เกิดความเป็ นถิ่น และเมื่ออาศัยในพื ้นที่ผ่านวันเวลา ผ่านกระบวนการบ่มในระดับ ศีล สมาธิ จนเกิด
เป็ นปั ญญาในการมองเห็นและเข้ าใจความจริ งของธรรมชาติ กลัน่ กรองออกมาสู่หลักการของการอาศัยอยู่ใ น
พื ้นที่อย่ างสมดุล ซึ่งหลักการนี ้สะท้ อนออกมาในรู ป แบบต่ างๆ เช่น ประเพณี เทศกาล ความเชื่อ ภู มิปัญญา
ต่างๆ เป็ นต้ น บางส่วนก็เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตประจําวัน บางส่วนก็เกี่ยวข้ องกับการใช้ พื ้นที่ทางด้ านกายภาพ
ซึง่ เป็ นส่วนที่จะทําการศึกษาในครั ้งนี ้ เมื่อกลัน่ กรองได้ หลักการของการอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนแล้ ว หลักการ
เหล่านี ้ก็นํามาสูก่ ารพัฒนาศีลและสมาธิ ตลอดจนหล่อหลอมเป็ นปั ญญาวนไปเป็ นวัฏจักรสัง่ สมกันรุ่นแล้ วรุ่นเล่า

27
2.2.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับธรรมชาติ
ตามองค์ประกอบของชีวิตในมุมมองศาสนาพุทธ จะเห็นว่าร่างกายและจิตใจประกอบด้ วยธาตุ
ต่างๆ ซึง่ ก็เป็ นองค์ประกอบของสรรพสิง่ ทั ้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในธรรมชาติ ดังนั ้นภาพรวมของมนุษย์ โลก และ
จักรวาล มีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกันในลักษณะขององค์ รวม ซึ่งพุทธทาสภิ กขุ ได้ เปรี ยบเทีย บจําลองความคิด
ในเรื่ องนี ้ออกมาในรู ปของ “สหกรณ์ ” ว่า “ดูเถอะจักรวาลคอสโม (cosmos) ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงดาว ดวง
อะไรต่างๆ จักรวาลทั ้งหมดมันอยู่อย่างสหกรณ์ มันเนื่องกันและกัน สัมพันธ์ กันและกัน มันจึงอยู่ได้ คือในโลก
เดียวกัน มันมีการอยู่แบบสหกรณ์ มนุษย์ สตั ว์ เดรัจฉาน กับต้ นไม้ กับแผ่นดิน มันอยู่อย่างประสานงานกันแบบ
สหกรณ์ มือ ตีน แขน ขา มันทํางานแบบสหกรณ์ ชีวิตจึงรอดได้ ” 25 ดังนั ้น จึงกล่าวได้ ว่า ตามทัศนะพุทธศาสนา
นัน้ ไม่ มี อ ะไรในจักรวาลที่ ดํา รงภาวะอยู่ ไ ด้ โ ดยอิ สระ หรื อ มี อ ยู่ ดํ า รงอยู่ไ ด้ ด้ ว ยตัว ของตัว เอง ทุ ก ๆ ส่ ว นมี
ความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกับสิง่ อื่นอยู่เสมอ ทัศนะเหล่านี ้ของศาสนาพุทธนั่นเอง ที่ส่งผลต่อมุมมองและการปฏิ บัติ
ตนต่อธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมของชาวพุทธ
นอกจากนี ้ยังกล่าวได้ ว่าพุทธศาสนามองโลกแบบองค์รวม คือทัศนะที่เห็นความไม่เที่ยงแท้ ของ
สรรพสิง่ ทั ้งหลาย ว่ามีสามัญลักษณะคือมีการเกิดขึ ้น ดํารงสภาพอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้ วแปรเปลี่ยนไปหรื อ
สลายไปตามกาลเวลา ลักษณะสามัญเหมือนกันในทุกๆ สิง่ เป็ นสัจธรรมและความจริ งแท้ ซึ่งมีแนวคิดคล้ ายกับ
แนวคิ ดของนิ เ วศวิ ท ยา ที่ อ ธิ บ ายการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ในรู ป ของวัฎ จักรของสสาร เช่ น วัฎจักรของ
คาร์ บอน วัฎจักรของธาตุอาหาร ที่มีการหมุนเวียนอยู่ในสิง่ แวดล้ อมและเข้ าสู่สิ่งมีชีวิตหนึ่ง ไปสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง
แล้ วคืนกลับสูส่ ิ่งแวดล้ อมและถูกหมุนเวียนกลับไปใช้ ใหม่โดยสิ่งมีชีวิต อื่นต่อไปเป็ นวัฎจักร มีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์ กนั ดังนั ้นมนุษย์ต้องมีความสํานึกรักษ์ และรับผิดชอบต่อ โลกมากขึ ้น ดังที่ Nash 26 กล่าวว่า “โลกเล็ก
ลงทุกที และต้ องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ ้น ทุกวันนี ้ ยิ่ งกว่าที่ แล้ วมา จะต้ องอธิ บายชี วิตในความหมายที่ มีความ
รับผิ ดชอบต่อ จักรวาลมากขึน้ มิใ ช่แ ต่เ พียงความรั บผิ ดชอบระหว่ างชาติต่อชาติ มนุษ ย์ ต่อมนุษ ย์ เ ท่า นั ้น แต่
มนุษย์ยงั ต้ องรับผิดชอบชีวิตอื่นๆ ด้ วย” สามารถยกตัวอย่างท่าทีและหลักการปฏิ บัติของศาสนาพุทธกับองค์ กร
ต่างๆ ในธรรมชาติได้ เช่น
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พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) , ธรรมะสําหรับวันครู : ถอดคําบรรยายของพระราชชัยกวี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2495
(สุราษฎร์ ธานี: โรงพิมพ์ธรรมทาน, 2527), หน้ า 39-40.
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Nancy Nash, The Buddhist Perception of Nature Project (Geneva: Earl & Associates, 1987), Page 31.
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1) พุท ธศาสนากั บป่ าไม้ ในศาสนาพุทธมี การสร้ า งอุท ยานเป็ นที่ พักเพื่ อแสดงธรรมของ
พระพุทธเจ้ าและสาวกทั ้งหลาย ปรากฏในพระไตรปิ ฎกว่าป่ าไม้ ได้ กลายเป็ นวัดวาอาราม วิหาร และมหาวิหาร
จนกลายเป็ นธรรมเนี ยมการสร้ างวัดป่ าในพระพุท ธศาสนามาถึง ทุกวันนี ้ ทํ า ให้ เ ห็ น ความสัม พัน ธ์ ระหว่ า ง
ธรรมชาติกับศาสนาพุทธว่ามีมาตั ้งแต่ครัง้ พุทธกาล ซึ่งหน้ าที่ของพระสงฆ์ นอกจากจะดําเนินชีวิต ที่เกื ้อกูลต่อ
การอนุรักษ์ ธรรมชาติแวดล้ อมเป็ นแบบอย่างแก่คนในสังคมแล้ ว ยังต้ องสอนให้ พทุ ธศาสนิกชนตระหนักในคุณค่า
ของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติแวดล้ อมที่เหมาะสม ด้ วยการปฏิ บัติธรรมคือการบําเพ็ญสมาธิ ภาวนา
ใต้ ร่มไม้ บรรยากาศที่สงบร่มรื่นทําให้ ผ้ เู ข้ าไปสัมผัส เกิดความรู้ สกึ ร่ มเย็นสบาย มีความสงบระงับความฟุ้งซ่าน
ความวิตกกังวล ทํา ให้ จิตสงบร่ างกายสดชื่น เพราะสัม ผัสกับความสมดุลของธรรมชาติ และยังช่ว ยให้ มนุษ ย์
มองเห็นความจริงตามธรรมชาติได้
พระพุทธเจ้ าทรงมีทศั นะว่าพืชทุกชนิดมีค่าเท่ากับสัตว์ ทั ้งหลาย ควรค่าแก่การดูแลไม่น้อย
ไปกว่าสัตว์ ในพระวินยั พระพุทธเจ้ าทรงบัญญัติเป็ นศีลห้ ามพระสงฆ์ ทําลายต้ นไม้ หรื อ “พรากของเขียว ภูตคาม
ทุกชนิ ด” คือห้ ามทํ าให้ พืชตายทุกวิธี ไม่ว่ าถอน โค่น ตัดหรื อเด็ ด นอกจากนี ้ยังห้ ามมิ ให้ ขุดดิน ถ่า ยอุจ จาระ
ปั สสาวะ หรือบ้ วนนํ ้าลายลงบนต้ นไม้ และในแม่นํ ้าลําธาร
ส่ว นอี ก ประการหนึ่ง คื อ คนในสมั ยพุ ท ธกาลมี ความเชื่ อ ว่ า พื ช ทั ง้ หลายมี ชี วิ ต และจิ ต
วิญญาณเช่นเดียวกับสัตว์ ซึ่งพระพุทธเจ้ าก็ไม่ได้ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านว่าเป็ นเรื่ องเหลวไหลงมงายไร้ สาระ เพราะ
ความเชื่อนี ้มีประโยชน์สง่ ผลให้ ป่าไม้ และพืชพรรณต่างๆ ดํารงอยู่มานานนับพันปี แม้ ประชาชนจะอาศัยป่ าและ
พืชเป็ นเครื่องยังชีพ แต่ก็ใช้ ประโยชน์จากป่ าด้ วยความซาบซึ ้งและเคารพในคุณค่า ดังนั ้นจึงปฏิ บัติต่อป่ าและพืช
ทุกชนิ ดด้ ว ยความระมัดระวัง ทะนุถนอม ใช้ ส อยอย่ า งคุ้ม ค่ า ทัง้ ๆ ที่ ชี วิ ตมนุษ ย์ เ มื่ อ สองพั น กว่ า ปี ที่ ผ่า นมา
ค่อนข้ า งจะอยู่กันอย่า งสังคมโบราณและมีท รัพยากรเหลือ เฝื อ แต่กลับมี แนวคิดในการรักษาความสะอาดแก่
สิง่ แวดล้ อม และมีแนวคิดที่รักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมให้ อยู่ในภาวะปกติมาช้ านานแล้ ว
2) พุทธศาสนากับสัตว์ พระพุทธศาสนาเคารพสิทธิ ของสัตว์ ว่าเป็ นสิ่งมีค่าในตัวเอง ดังใน
อังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตได้ กล่าวถึงสัตว์และพืชชนิดต่างๆ ไว้ เป็ นจํานวนมาก โดยได้ กล่าวว่ามนุษย์ เป็ นเพียง
สัตว์ ช นิดหนึ่งในบรรดาสัตว์ ทัง้ หลายเหล่า นั ้น ดังนัน้ เมื่ อพิจ ารณาอย่า งรอบคอบแล้ วพบว่ ามนุษย์ สัตว์ และ
ธรรมชาติ มี คุณสมบั ติเ ฉพาะตัว ที่แ ตกต่ า งกัน ออกไปตามสภาพของตน แต่มี จุดรวมคื อ ทัง้ มนุษ ย์ สัตว์ และ
ธรรมชาติต่างก็เป็ นสิ่งที่มีชีวิตและมีอิสระในตัวเองที่ไม่ต้องการให้ ใครล่วงเกิน เบียดเบียน ดังนั ้นมนุษย์ จึงไม่ มี
เหตุผลที่จะทําลายสัตว์และธรรมชาติเพียงเพราะเพื่อสนองตอบความต้ องการของมนุษย์ เอง ซึ่งเป็ นทางที่นําไปสู่
การทําลายตัวมนุษย์ในที่สดุ
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พุทธบัญญัติเพื่อปลูกฝั งความรักสัตว์ และสิ่งแวดล้ อม คือสัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 1 ซึ่ง
พระพุทธเจ้ าทรงบัญญัติว่า “อนึง่ ภิกษุใดแกล้ งฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตเป็ นปาจิตตีย์” สัตว์ในที่นี ้หมายถึงสัตว์ เดรัจฉานทุก
ชนิ ด ไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น ไม่ ว่ า แมลงตัว เล็ ก ตัว น้ อ ยขนาดไหนก็ ต าม ล้ ว นมี สิท ธิ์ ไ ด้ รั บ ความคุ้ม ครองชี วิ ต จาก
บทบัญญัตินี ้อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริ มให้ มนุษย์ ได้ มีจิตสํานึกในความรักสัตว์ เหมือนรักชีวิตตนเอง
พระพุทธเจ้ าจึงตรัสถึงธรรมชาติของสัตว์ทั ้งหลายไว้ ว่า “สัตว์ทั ้งปวง ย่อมหวาดหวั่นต่ ออาชญา สัตว์ ทั ้งปวงย่อม
กลัวความตาย สัตว์ทั ้งปวงย่อมหวาดหวัน่ ต่ออาชญา ชีวิตเป็ นที่รักของตนๆ ทุกๆ ชีวิตเป็ นเช่นใด สัตว์ เหล่านั ้นก็
ฉัน นัน้ สัตว์ เ หล่านี ฉ้ ัน ใด เราก็ ฉัน นั ้น นึกถึงเขาเอาตัว เราเข้ า เที ยบแล้ ว ไม่ ควรเข่ น ฆ่ า ไม่ ควรสัง หารกัน ” 27
นอกจากนี ้คําว่า “สัตว์” ในพระพุทธพจน์ม่ได้ หมายถึงสัตว์ เดรัจฉานเท่านั ้น แต่ยังหมายรวมถึงมนุษย์ ทุกคนด้ วย
หากมนุษย์ปลูกฝั งจิตสํานึกเช่นนี ้ต่อไป ทั ้งมนุษย์และสัตว์ก็จะสามารถดํารงชีวิตในโลกนี ้ร่ วมกันอย่างสงบสุข
3) พุทธศาสนากับแหล่ งนา้ นํ ้าเป็ นธาตุหนึง่ ที่สาํ คัญในบรรดาธาตุ 4 และการให้ นํ ้าดื่มแก่ผ้ ู
กระหายถือเป็ นบุญกุศล ตรงกันข้ ามหากมนุษย์ ทําให้ นํ ้าเป็ นพิษ สกปรกก็จะได้ รับผลกรรม การรักษาแหล่งนํ า้
บริโภค อุปโภคมีความสําคัญมาก ในเรื่องนี ้พระพุทธเจ้ าได้ ทรงบัญญัติสิกขาบทว่า “ภิ กษุ พึงทําการศึกษาว่า เรา
จักไม่ถ่ายอุจ จาระ ปั สสาวะ หรื อ บ้ ว นเขฬะลงในนํ า้ ” 28 นอกจากนี ย้ ัง แสดงให้ เ ห็น ถึง ความผูกพัน กับ นํ ้าอื่น ๆ
ดังเช่นในศาสนพิธีพระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตให้ ใช้ แม่นํ ้าทําสังฆกรรมได้ หรื อที่เรี ยกว่า “โบสถ์ นํ ้า” ซึ่งมีประโยชน์
โดยอ้ อ มคือทํ าให้ บ ริ เวณนั ้นดูสะอาด เป็ นสวนธรรมชาติ ต้ นไม้ ได้ รับการบํารุ ง รวมถึงเป็ นแหล่ง ที่อยู่ข องสัตว์
ต่างๆ นอกจากนี ้วัดยังกลายเป็ นเขตอภัยทานสําหรับสัตว์นํ ้าชนิดต่างๆ อีกด้ วย
เป็ นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้ าตรัสก็ดี วินัยที่ทรงบัญญัติไว้ ก็ดี ล้ วนตั ้งอยู่
บนพื ้นฐานแห่งความเป็ นจริง เมื่อปฏิบตั ิแล้ วก็จะพบกับชีวิตปกติสขุ ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การปฏิ บัติ
ผิดธรรมะ ผิดวินยั เสียอีกสวนทางกับธรรมชาติ เช่น การดื่มสุราเป็ นเรื่ องผิดธรรมชาติ เพราะร่ างกายโดยปกติไม่
ต้ อ งการสุรา การสูบ บุหรี่ ก็เ ป็ นพฤติ กรรมผิดธรรมชาติ เพราะตามธรรมชาติ ร่า งกายไม่ ต้อ งการควัน พิ ษแต่
ต้ องการอากาศบริสทุ ธิ์ เป็ นต้ น
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ประเวศ อินทองปาน, พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (กรุ งเทพมหานคร: คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2554), หน้ า 14.
28
มหาวินยั , พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับหลวง (กรุ งเทพมหานคร : มหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2514), หน้ า 925-927.
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ภาพที่ 2-14 ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ กบั มนุษย์และมนุษย์กบั ธรรมชาติในชุมชนพุทธ
การอาศัยอยู่ในชุมชนไม่ได้ มองคนเป็ นเจ้ านายของโลกและมีธรรมชาติเป็ นทาส แต่มองคนผสานเป็ น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มองสิ่ง ทั ้งหลายในธรรมชาติอย่างพึ่ง พาอิงอาศัยกันหรื อองค์ รวม (Holistic view) คน
กลมกลืนกับธรรมชาติ ใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปั จจัยขั ้นพื ้นฐาน ไม่ทําอันตรายต่อธรรมชาติที่
อาศัยอยู่ มีท่าที่แบบอ่อนโยน ไม่ก้าวร้ าว พอเพียง และไม่ตกั ตวงต่อธรรมชาติ หลักการของชุมชนที่เห็นความไม่
เที่ ยงแท้ ข องสรรพสิ่ง ย่ อ มทํ า ให้ สามารถลดความโลภลงได้ เพราะย่ อ มประจักษ์ แ ก่ ใ จว่ า ตนเองก็ สลายไป
ลูกหลานของตนก็สลายไป ทรัพย์สมบัติและที่ดินของตนก็แปรเปลีย่ นไปไม่อาจยึดมัน่ ไว้ ได้ คติเช่นนี เ้ องที่โน้ มนํา
ให้ เกิดชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรี ยบง่าย รู้ จุดพอดีมีสมดุลหรื อ “อยู่อย่างตํ่ากระทํ าอย่างสูง” 29 และมีสํานึกในการใช้
ทรัพยากรแต่พอดี มิใช่บริโภคธรรมชาติเพื่อตัณหาที่ไม่มีวนั พอเพียงต่อความต้ องการของมนุษย์เลย
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พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์), มรดกที่ขอฝากไว้ (สุราษฎร์ ธานี : โรงพิมพ์ธรรมทาน,2537), หน้ า4.

บทที่ 3
ข้ อมูลในบริบททางศาสนาของชุมชนพุมเรียง
3.1 ประวัติศาสตร์ การตัง้ ชุมชน
บริ เวณชุมชนนี ้เดิ มเรี ยกว่าชุมชน “แหลมโพธิ์ ” เนื่องจากแหลมปากอ่าวมีต้นโพธิ์ ทะเลขึ ้นมาก คําว่ า
พุมเรี ยงก็มาจากคําว่า “โพธิ์ เรี ยง” ต่อมาจึงเพี ้ยนเป็ น “พุมเรี ยง” จนถึงปั จจุบัน 30 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และ
อิทธิพลของลมฟ้าอากาศทําให้ บริเวณชุมชนนี ้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการตั ้งถิ่นฐาน จนเกิดการตั ้งชุมชน
บนที่ดอนหรือบนสันทรายที่มีแหล่งนํ ้าจืดใต้ ดินและช่วยป้องกันนํ ้าท่วมในฤดูนํ ้าหลาก ชุมชนในยุคเริ่ มแรกเป็ น
ชุมชนเล็กๆ ชีวิตความเป็ นอยู่เรียบง่ายและมิได้ พฒ
ั นาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ เท่าใดนัก จนกระทั่งมีการติดต่อ
ค้ าขายทางเรือเจริญรุ่งเรืองขึ ้น พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าที่พมุ เรียงมีกลุม่ ชนดั ้งเดิมตั ้งถิ่นฐานบริ เวณนี ้มา
ยาวนานกว่าพันปี แล้ ว
สมัยยุคศรี วิชัย ปี พ.ศ.1300-1600 เมืองไชยาเป็ นหัว เมืองใหญ่ ของอาณาจักรศรี วิชัย ทําให้ บริ เวณ
พุมเรียงในปั จจุบนั ได้ กลายมาเป็ นเมืองท่าและเมืองหน้ าด่านทางทะเล เป็ นจุดพักสินค้ าและเรื อสําเภาระหว่าง
อาณาจักร จนพัฒนาเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนอารยธรรมที่หลัง่ ไหลเข้ ามา ด้ วยความที่บริ เวณนี ้มีลกั ษณะเป็ นอ่าว
อยู่ระหว่า งเส้ น ทางเดิน เรื อจากอาณาจักรใหญ่ ระหว่า งอิน เดีย (ฝั่ ง ตะวันตก) กับ จีน (ฝั่ งตะวัน ออก) จึง เป็ นที่
เหมาะสมในการจอดหลบคลืน่ ลมหาเสบียงอาหาร ประกอบกับคลองพุมเรียงเป็ นคลองที่มีร่องนํ ้าลึก สามารถนํา
เรื อ ใหญ่ เ ข้ า มาได้ ถึ ง ตัว ชุ ม ชน จึง เกิ ดการค้ า ขายแลกเปลี่ ยนรุ่ ง เรื อ งขึน้ ตรงกั บ สมั ย ที่ อ าณาจั ก รศรี วิ ชั ย
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในบริเวณภูมิภาคนี ้ นอกจากนี ้บริ เวณแหลมโพธิ์ เมื่อราว พ.ศ.2525-2526 ได้ ขุดพบเครื่ อง
ถ้ วยสมัยราชวงศ์ถงั จํานวนมาก ซึ่งพบว่าผลิตจากมณฑลกวางตุ้งและจากเตาฉางซานมณฑลหูหนาน อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 15 จนสรุปได้ ว่ามีการนําอารยธรรม วัฒนธรรม และศาสนามาเผยแพร่ ส่บู ริ เวณนี ้ ดังนั ้นกลุ่มชน
ดั ้งเดิมจึงผสมผสานไปกับชาวจีนด้ วย ซึง่ ชาวไทยเชื ้อสายจีนเริ่ มอพยพมาที่ไชยาเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่จาก
หลักฐานทางโบราณคดีซงึ่ พบที่ตําบลพุมเรี ยงน่าจะยาวนานนับพันปี 31
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ธรรมทาส พานิช, ไทยศรี วชิ ยั แพร่พุทธศาสนา (กรุ งเทพมหานคร ซ อรุ ณวิทยา, 2533) หน้ า 2.
ชวน เพชรแก้ ว และคณะ, ฐานเศรษฐกิจและทุนทางสังคมของอําเภอไชยา (สุราษฎร์ ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ,
2556), หน้ า 67.
31
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ภาพที่ 3-1 แผนที่เส้ นทางเดินเรือทางทะเล พุทธศตวรรษที่ 10 (ที่มา 32 : บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ภาพที่ 3-2 แผนที่เส้ นทางข้ ามคาบสมุทรตะกัว่ ป่ า-ไชยา (ที่มา 33 : บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)
บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ, “เส้ นทางคาบสมุทร”, ศิลปวัฒนธรรม (กรุ งเทพมหานคร: มติชนกรุ๊ ป, ปี ที่ 30, ฉบับที่ : 10, 2552),
หน้ า 130.
33
คนเดียวกัน ,หน้ า 132.
32

33
หลัง จากอาณาจักรศรี วิ ชัยล่ม สลายไปอาณาจักรอยุธ ยาก็ ค่อ ยๆ แผ่ อํ านาจลงมาบริ เ วณนี ้ ชุม ชน
พุมเรียงยังรักษารักษาบทบาทการเป็ นเมืองท่าค้ าขายไว้ ได้ เมืองไชยาช่วงนั ้นเป็ นหัวเมืองชั ้นตรี มีศักดิ์เทียบเท่า
เมืองอีก 7 หัวเมือง คือ พิชยั พิจิตร นครสวรรค์ จันทบูร ไชยา ชุมพร และพัทลุง ประมาณ พ.ศ.1890 หรื อช่วงต้ น
อยุธยาได้ มีชาวชวามลายูจากไทรบุรีและปั ตตานีอพยพเข้ ามาบริเวณพุมเรี ยง พร้ อมทั ้งนําศาสนาอิสลามเข้ ามา
ด้ วย ชาวมุสลิมในชุมชนสร้ างแยกจากชาวพุทธชัดเจน ในพื ้นที่ถดั ออกมาจากกลุม่ เรื อนของชาวพุทธ และอยู่ใกล้
คลองพุมเรียงมากกว่าซึง่ พื ้นที่บางส่วนเป็ นที่ลมุ่ จนหนาแน่นเกาะเป็ นกลุม่ ตามความเชื่อของตน ซึ่งกลุ่มที่นับถือ
ศาสนาพุทธจะสร้ างบ้ านเรือนใกล้ กนั โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางแยกตามพื ้นที่และโอบล้ อมด้ วยสวน ส่วนกลุ่มที่นับ
ถือศาสนาอิสลามก็จะอยู่รวมกันบริเวณใกล้ กบั คลองพุมเรี ยงโดยมีมัสยิดเป็ นศูนย์ก ลางและส่วนมากเป็ นชาวเล
กระทั่งอาณาจักรอยุธยาล่มสลายถึงยุคเปลี่ยนผ่านเทียบเคียงได้ กับยุคสมัยธนบุรี เมืองไชยาตกเป็ น
ของเจ้ าเมืองนครศรีธรรมราช และได้ ย้ายศูนย์ กลางจากทุ่งไชยาหรื อบริ เวณวัดพระบรมธาตุไชยา ไปยังบริ เวณ
ชุมชนแหลมโพธิ์หรือพุมเรียงในปั จจุบนั เพราะบริเวณเมืองไชยาเก่าถูกทําลายจากสงคราม พุมเรี ยงหรื อขณะนั ้น
เรียกว่า “ไชยา” อยู่ในเส้ นทางรวบรวมอาณาจักรหรื อเส้ นทางเดินทัพของพระเจ้ าตากสินมหาราช เป็ นทางผ่าน
ในการเดินทางไปรบพุ่งกับหัวเมืองต่างๆ ทางใต้ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
หรือสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น สถานการณ์รบยังไม่สงบนัก บริ เวณนี ้ก็มีบทบาทในการเป็ นจุดแวะพักของทหาร
ในสงครามเก้ าทัพ มีการสร้ างค่ายขุดคูประตูเมืองล้ อมรอบชุมชนเอาไว้ และยังคงเป็ นจุดพักของชาวเรื อ “...ภาพ
ของพุมเรียงขณะนั ้นเป็ นหัวเมืองใหญ่ เรี ยกว่าเมืองไชยานั่นแหละ เมื่อเป็ นหัวเมือ งก็ได้ รับอิทธิ พลจากพระนคร
มาก เรือนพื ้นถิ่นหรือศิลปะหลายอย่างก็มีลกั ษณะร่วมกับชาวกรุ งรัตนโกสินทร์ ...” 34
บทบาทของชุมชนเริ่มเปลีย่ นไปมากเมื่อมีการเดินเรื อขนาดใหญ่ เข้ ามาในภูมิภาค จุดแวะพักระหว่าง
ทางเช่นพุมเรียงจึงลดความสําคัญลง กลายเป็ นเส้ นทางเดินทางเข้ าออกของชาวประมง และเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์ นํ ้า สมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วง ร.ศ.117 ได้ ออกข้ อบังคับลักษณะการปกครองหัวเมือง ทําให้ การปกครองใน
หลายท้ องที่ถูกปฏิ รูป ใน พ.ศ.2442 ได้ มีการรวมเมืองคีรีรัฐนิคม เมืองไชยา และเมืองกาญจนดิษฐ์ เข้ าด้ วยกัน
แล้ ว เรี ยกชื่อ ว่า “เมื องไชยา” มี ศูนย์ กลางการปกครองอยู่บริ เ วณชุมชนพุมเรี ยงในปั จจุบัน จน พ.ศ.2458 ใน
รัชกาลที่ 6 ได้ ย้ายศูน ย์ กลางการปกครองไปที่ บ้า นดอน ส่วนเมื องไชยาเก่า หรื อชุมชนพุมเรี ยงให้ เ ปลี่ยนเป็ น
“อําเภอพุมเรียง” แต่คนยังเรียกติดปากว่าเมืองไชยาอยู่ และไม่เรียกเมืองใหม่ที่บ้านดอนว่าเมื องไชยา ทําให้ เกิด
การสับสน จึงได้ ประกาศเปลีย่ นชื่อเมืองที่บ้านดอนเป็ น “สุราษฎร์ ธานี” และชื่ออําเภอพุมเรี ยงก็ให้ เรี ยกว่าอําเภอ
ไชยา และย้ ายศูนย์กลางการปกครองหรือที่ว่าการอําเภอจากชุมชนพุมเรียงไปที่บริเวณตลาดไชยาในปั จจุบนั
ต่อมามีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ เป็ นประชาธิ ปไตย การเมือง
และเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล การพัฒนาประเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ วตามอย่างตะวันตก ชุมชน
พุมเรี ยงถูกตั ้งเป็ น “ตํ าบลพุมเรี ยง” ตําบลหนึ่งของอํ าเภอไชยา จนกระทั่ง หลังจากการตัดถนนเชื่ อมระหว่า ง
พุมเรียงกับไชยาเมื่อปี พ.ศ.2458 ชุมชนขยายตัวตามแนวถนนมากขึ ้น พื ้นที่ในตัวชุมชนพุมเรี ยงหนาแน่นมากขึ ้น
เส้ นแบ่งของกลุม่ เรือนชุมชนไทยพุทธกับไทยอิสลามชัดเจนขึ ้น และพื ้นที่ริมคลองพุมเรี ยงก็มีชาวประมงไปอาศัย
อยู่เป็ นชาวพุทธครึ่งหนึง่ และชาวมุสลิมครึ่งหนึง่
34

สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ จันทร์ เจริ ญ, นักวิชาการท้ องถิ่น, 9 ตุลาคม 2557.
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จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.2510 เทียบกับ พ.ศ.2538 พบว่า ในช่วงระยะเวลากว่า 20
ปี การตั ้งบ้ านเรือนขยายตัวลงบริเวณริมฝั่ งคลองมากขึ ้น และความหนาแน่นของบ้ านเรื อนเพิ่มขึ ้นประมาณหนึ่ง
เท่าตัวทั ้งของชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม

ภาพที่ 3-3 เปรียบเทียบถ่ายทางอากาศชุมชนพุมเรี ยงในปี พ.ศ.2510 กับ พ.ศ.2538
(ที่มา 35 : จันทิรา เกื ้อด้ วง)
ปั จ จุบั น พื น้ ที่ อ ยู่อ าศัยสร้ างเรื อ นในชุ ม ชนพุ ม เรี ยงขยายไปตามแนวทางหลวงคื อ ถนนรั กษ์ นรกิ จ
กล่าวคื อขยายไปทางทิศตะวัน ออกและตะวันตก ส่วนทิศอื่นๆ ไม่ค่อยมีการขยายพื ้นที่ออกไปมากนัก เพราะ
สภาพพื ้นที่จํากัด ส่วนมากเป็ นการเพิ่ม ความหนาแน่น ในพื ้นที่เท่านั ้น และมีการสร้ างเรื อนใหม่แทนเรื อนเก่าที่
ชํารุดไปบ้ าง ฐานะของชุมชนกลายเป็ นเขตสุขาภิ บาลและยกฐานะเป็ นเทศบาลในที่สดุ
ตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธ านี มีพื น้ ที่ รวมพื น้ ที่ใ นทะเลโดยประมาณ 75 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบไปด้ วยชุมชน 9 ชุมชน ได้ แก่
1) ชุมชนบ้ านนอกนา อยู่ในหมู่ที่ 1 จากหลังวัดพุมเรียง (วัดใหม่) ถึงสุดเขตหมู่ที่ 1
2) ชุมชนบ้ านกลาง อยู่ในหมู่ที่ 1 จากหน้ าวัดพุมเรียง (วัดใหม่) จรดซอยสว่างเนตรถึงสุดเขตหมู่ที่ 1
3) ชุมชนบ้ านล่าง พื ้นที่หมู่ที่ 1 ทั ้งหมด
4) ชุมชนบ้ านหัวโอ พื ้นที่หมู่ที่ 2 ฝั่ งตะวันออกซอยอุเส็นอุปถัมป์ ถึงสุดเขตหมู่ที่ 2
5) ชุมชนบ้ านบ่อเดื่อ พื ้นที่หมู่ที่ 2 จากซอยข้ างร้ านวรรณม๊ ะ จนถึงหน้ าวัดตระพังจิก (สวนโมกข์เก่า)
6) ชุมชนบ้ านเหนือ พื ้นที่หมู่ที่ 3 ทั ้งหมด
7) ชุมชนบ้ านเหนือนํ ้า พื ้นที่หมู่ที่ 4 ทั ้งหมด
8) ชุมชนบ้ านแหลมโพธิ์ พื ้นที่หมู่ที่ 5 ทั ้งหมด
9) ชุมชนบ้ านแหลมทราย พื ้นที่หมู่ที่ 5 จากแนวกุโบร์ (สุสานของชาวมุสลิม) ถึงสุดเขตหมู่ที่ 5
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จันทิรา เกื ้อด้ วง ,การอนุรักษ์ ชุมชนเมืองเก่าพุมเรี ยง จังหวัดสุราษฎร์ ธานีกรุ งเทพมหานคร) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,(2548 ,
หน้ า .71
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มีอาณาเขตครอบคลุมพื ้นที่ดงั นี ้
- ทิศเหนือ
เริ่ ม จากปากคลองหรง (บรรจบคลองใหญ่ พุม เรี ยง) ไปตามแนวคลองหรงทาง
ตะวันออกจนถึงชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย
- ทิศตะวันออก เริ่มจากทะเลอ่าวไทย ไปจนถึงปลายแหลมซุยและพื ้นที่ทะเลอ่าวก้ นทุ่งจนถึงปาก
คลองพุมเรียง
- ทิศตะวันตก เริ่มจากแนวเขตคลองท่าเตียน และเส้ นตัดจากปากคลองตะเคียนไปถึงคลองหรง
- ทิศใต้
ติดอ่าวบ้ านดอนตลอดแนวจนถึงปากคลองท่าเตียน

ภาพที่ 3-4 แผนที่แสดงอาณาเขตตําบลพุมเรียง
พื ้นที่ศึกษามุ่งไปที่ ชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง ซึ่งตั ้งอยู่ในตัวตําบลพุมเรี ยง บริ เวณหมู่ที่ 1 และบางส่วน
ของหมู่ที่ 3 โดยศึกษาชุมชนไทยอิสลามในหมู่ที่ 2 ประกอบ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องและเชื่อมโยงกับชุมชนไทย
พุทธ หรือเน้ นไปที่การศึกษาบริเวณบ้ านเหนือ บ้ านกลาง บ้ านล่าง รวมพื ้นที่ประมาณ 1.54 ตารางกิโลเมตร
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ภาพที่ 3-5 แผนที่ขยายบริเวณชุมชนไทยพุทธพุมเรียนที่ทําการศึกษา
3.2 การเข้ ามาของศาสนาพุทธในชุมชนพุมเรี ยง
3.2.1 การเข้ ามาของศาสนาพุทธ
ยุคก่ อนศรี วิชัย : การนั บถือผี และศาสนาพราหมณ์ กลุ่มชนดั ้งเดิมที่ตั ้งถิ่นฐานบริ เวณนี ้มี
ความเชื่อคล้ ายคลึงกับความเชื่อของมนุษย์ ในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั ้งความเชื่อในพลังธรรมชาติและ
วิญญาณหรื อผี เป็ นความศรัทธาในอํานาจที่ไม่มี ตัวตนของธรรมชาติ ซึ่งแสดงออกด้ วยการทําความเข้ าใจใน
กฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้ วกระทําตามความเชื่อนั ้น เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรื ออาจเลี่ยงการกระทําบางชนิด
ที่จะทําให้ เกิดโทษ จึงกลายเป็ นข้ อห้ ามต่างๆ (Taboo) ที่ปฏิบตั ิกนั สืบมา และพัฒนาจนมาเป็ นความเชื่อในเรื่ อง
วิญญาณหรือผี (Animism) โดยเชื่อว่าพื ้นที่ที่อาศัยอยู่นี ้มีพลังวิญญาณที่สามารถติดต่อกั บมนุษย์ ได้ วิญญาณ
เหล่านี ้มีลกั ษณะเป็ นตัวตนอยู่ในทุกๆ สิง่ รอบตัว และสามารถให้ คณ
ุ หรือโทษได้ 36 ความเชื่อในลักษณะดังกล่าว
ยังปรากฏในชุมชนพุมเรี ยงถึงปั จจุบัน แม้ จะมีความเชื่ออื่นเข้ ามามีอิทธิ พลมากกว่าในภายหลัง เช่น ความเชื่อ
เรื่องผีเปรต ผีตายาย แม่ย่านางเรือ เทพารักษ์ ตูบิ๊บ (วิญญาณบรรพบุรุษของชาวมุสลิม) เป็ นต้ น
เมื่อเริ่มมีการตั ้งอาณาจักรขึ ้นในสุวรรณภูมิก็เกิดการเดินเรื อติดต่อค้ าขาย ช่วงแรกชาวอินเดีย
นําศาสนาพราหมณ์ ฮินดูเข้ า มา ทําให้ เกิ ดการผสมผสานกับความเชื่ อดั ง้ เดิมคือความเชื่อเรื่ อ งผีวิญญาณและ
พลังธรรมชาติ ซึ่ง เป็ นไปอย่า งง่ ายดายเพราะมี ลกั ษณะที่สอดคล้ องกัน นั่น ก็คือการศรั ทธาในพลังธรรมชาติ
ที่เหนื อกว่ ามนุษ ย์ แต่ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดูนําพลังของธรรมชาติมาตีแผ่ใ ห้ เห็ นรู ปลักษณ์ ที่ชัดเจนจับต้ อ ง

36

กีรติ บุญเจือ , ศ.ศาสนาศาสตร์ เบื ้องต้ น (กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช , 2541) หน้ า 18.
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ได้ มากขึ ้นในรู ปแบบเทพเจ้ า ในปั จ จุบันชุมชนพุม เรี ยงยังคงปรากฏตระกูลพราหมณ์ ที่ได้ ตั ้งบ้ านเรื อนอยู่แถว
โรงเรียนวัดพุมเรียง ได้ แก่ตระกูลศิวายพราหมณ์ ซึง่ สืบบรรพบุรุษของตระกูลไปได้ ถงึ พราหมณ์ จิ ้วและพราหมณ์ มี
ส่วนปั จจุบนั ไม่มีผ้ สู บื ทอด แต่ยงั คงรักษาสิง่ ต่างๆ ที่ใช้ ในการประกอบพิธีพราหมณ์ ไว้ โดยบุตรของนายวอนสาย
พราหมณ์มีเป็ นผู้เก็บรักษา 37
ยุคศรี วิชัย : การเข้ ามาของศาสนาพุทธ ดินแดนในภาคใต้ ของไทยได้ รับอิทธิ พลของพุทธ
ศาสนาเมื่อใด ทางไหนเป็ นนิกายอะไรยังหาข้ อยุติไม่ได้ แต่มีหลักฐานมากมายที่แสดงร่ องรอยความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ของพุทธศาสนา จึงเชื่อว่าพุทธศาสนาเข้ าสูภ่ าคใต้ ของไทยหลายระยะ 38 ราวพุทธศตวรรษที่ 11 เมื่อบริ เวณนี ้ตก
อยู่ภายใต้ อิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชยั ศาสนาพุทธก็เริ่มเข้ ามามีบทบาท โดยเฉพาะที่ไชยาได้ พบหลักฐานศิลปะ
แบบทวารวดีทางด้ านประติ มากรรมจํานวนหลายชิ ้นด้ วยกัน ส่วนใหญ่ เ ป็ นพระพุทธรู ป ในขณะที่บ ริ เวณอื่น ๆ
ทางภาคใต้ ไม่พบมากนัก ย่อมแสดงให้ เห็นว่าไชยาคงเป็ นเมืองที่มีความสําคัญในสมัยที่อาณาจั กรทวารวดีกําลัง
รุ่งเรืองไม่น้อยทีเดียว และเป็ นเครื่องชี ้ให้ เห็นว่าที่ไชยาคงนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทหรือหินยาน 39
กระทั่ ง ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 12 ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากจี น มากขึ น้ จึ ง เริ่ ม มี ก ารนั บ ถื อ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานควบคู่ไปด้ วย และนิกายมหายานก็รุ่งเรืองมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในดินแดนนี ้จนถึงขีดสุด
เพราะมีผ้ ปู กครองบ้ านเมืองให้ การสนับสนุนต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัย ทําให้ พบหลักฐานมากมาย เช่น รู ปปั น้
พระโพธิ สตั ว์ อวโลกิเตศวร รู ปปั น้ พระโพธิ สตั ว์ จากทรายแดง เป็ นต้ น และพุทธศาสนาก็เจริ ญรุ่ งเรื องต่อมาใน
บริเวณนี ้เกือบพันปี จนถึงปั จจุบนั
ยุคอยุธยา : การเข้ ามาของศาสนาอิสลาม ในปี พ.ศ.1900 ช่วงต้ นอยุธยาได้ มีชาวมลายู
และชวาจากไทรบุรีและปั ตตานีอพยพเข้ ามา ซึง่ บางส่วนไปตั ้งรกรากอยู่ที่บริ เวณบ้ านท่ากระจาย อําเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สงขลา และยะลา พร้ อมกับนําศาสนาอิสลามเข้ ามา ต่อมาเกิดชุมชนพุทธและชุมชนอิสลาม
แยกกัน ชัดเจน โดยมีศาสนสถานของแต่ละศาสนาเป็ นศูนย์ กลางในแต่ ละพื ้นที่ คื อ วัดและมัสยิ ด ในยุคนัน้
บริเวณนี ้ได้ รับอิทธพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากกว่ามหายาน แต่กระนั ้นก็ยังมีความเชื่อบางอย่างที่เป็ น
แบบพราหมณ์ ฮิ น ดูอ ยู่ใ นหมู่ช าวพุท ธ พร้ อ มทัง้ ยัง มี ความเชื่อ แบบผีที่ สะท้ อ นภาพของการเคารพธรรมชาติ
หลงเหลืออยู่ทั ้งในหมู่ชาวพุทธและชาวมุสลิม
ศาสนาพุทธในพุม เรี ยงรุ่ ง เรื อ งมาโดยตลอด ตัง้ แต่ สมัยอาณาจักรศรี วิ ชัยจวบจนอาณาจักร
อยุธยาผลัดเปลีย่ นขึ ้นมามีอํานาจในบริ เวณนี ้ วัดหลายวัดในชุมชนมีหลักฐานการก่อสร้ างสืบย้ อนหลังไปได้ ถึง
สมัยปลายอยุธยา ถึงแม้ บางช่วงบางวัดจะถูกทิ ้งร้ างไม่มีพระสงฆ์ เข้ าไปจําพรรษา แต่ไม่นานก็ได้ รับการบูรณะ
ขึ ้นมาใหม่ด้วยจิตศรัทธาของชาวบ้ าน ชุมชนพุมเรี ยงมีจํานวน 6 วัด ได้ แก่ วัดโพธาราม (วัดเหนือ) วัดสมุหนิมิต
(วัดล่าง) วัดพุมเรียง (วัดใหม่) วัดศักดิ์คณ
ุ าราม (วัดหัวคู) วัดตระพังจิก (สวนโมกข์เก่า) และวัดอุบล (วัดนอก) ซึ่ง
ปั จจุบนั ร้ างไปแล้ ว และมีสาํ นักสงฆ์คือสํานักสงฆ์ท่งุ จับช้ าง
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ชวน เพชรแก้ ว และคณะ, ฐานเศรษฐกิจและทุนทางสังคมของอําเภอไชยา (สุราษฎร์ ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ,
2556), หน้ า 43.
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ชวน เพชรแก้ ว ,ไชยา: แหล่งศิลปวัฒนธรรมสําคัญของภาคใต้ สุราษฎร์ ธานี) : ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี.3 หน้ า (2537 ,
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เรื่ องเดียวกัน, หน้ า .13

38
ยุคธนบุรีถงึ รั ตนโกสินทร์ : การบวชเรี ยนศึกษาธรรมะ ประมาณปี พ.ศ.2400 บริ เวณชุมชน
พุมเรี ยงในปั จจุบันมีฐานะเป็ นตัวเมืองไชยา ดั งนั ้นวัดทั ้ง 6 วัดนี ้จึงมีพระจําวัดอยู่มาก เนื่องจากในยุคนั ้นภาค
การศึกษายังไม่แยกออกจากวัด เด็กชายที่ต้องการความรู้หรือความก้ าวหน้ าในชีวิตจึงต้ องบวชเรี ยน ที่พุมเรี ยงมี
สํา นั กเรี ย นบาลี ตัง้ อยู่ ใ นชุม ชน พระสงฆ์ ใ นบริ เ วณนี ท้ ี่ จ ะเดิ น ทางไปแสวงบุญ ต่ า งประเทศต้ องบวชเรี ยน
ทํา การศึกษากันที่ นี่ การเรี ยนการสอนพุท ธศาสนาในวัดเป็ นการเรี ยนจากพระอาจารย์ ไ ม่มี รูปแบบกํ าหนด
ตายตัว แม้ แต่การสอบภาษาบาลีก็เป็ นการสอบปากเปล่ามีการซักข้ อธรรมคล้ ายในสมัยพุทธกาล ส่วนเด็กหญิ ง
ก็มีการเรี ยนการสอนเบื ้องต้ นให้ อ่านออกเขียนได้ กันที่ลานวัด ต่อมาจึงมี การตั ้งโรงเรี ยนสําหรับฆราวาสอย่าง
จริงจังขึ ้น มีการสร้ างอาคารเรี ยนซึ่งตั ้งอยู่ในวัดนั่นเอง ชื่อโรงเรี ยน “โพธิ พิทยาคาร” ดังนั ้นสภาพสังคมเมื่อกว่า
ร้ อยปี ก่อนจึงผูกพันกับวัดมาก

ภาพที่ 3-6 อาคารเรียนโรงเรียนโพธิพิทยาคารในวัดโพธาราม
ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองฯ : การตัง้ โรงเรี ยนปริ ยัติธรรม เมื่อ พ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิท ธิ ราชย์ เ ป็ นระบอบประชาธิ ป ไตย ระบบการศึกษาทั่ว
ประเทศก็เปลีย่ นแปลง การเรียนศาสนาของพระสงฆ์ มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ ้น ในปี นี ้มีการสร้ างโรงเรี ยนปริ ยัติธรรม
ในชุมชนพุมเรียงที่วัดพุมเรี ยงโดยมีท่านเจ้ าเมืองไชยาในขณะนั ้นคือขํา ศรี ยาภัยเป็ นผู้อุปถัมภ์ โรงเรี ยนปริ ยัติ
ธรรมหรือโรงเรียนสอนภาษาบาลีนี ้มีชื่อว่า “โรงเรียนผดุงพุทโธวาท” ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสอนภาษาบาลีที่มี
แบบแผนมากขึ ้น โดยมีพระครูชยาภิวฒ
ั น์รับหน้ าที่เป็ นครูผ้ สู อน การศึกษาพุทธศาสนาที่พุมเรี ยงจึงเจริ ญรุ่ งเรื อง
มาก ในยุคนั ้นความนิยมบวชเรี ยนมีมากกระทั่งชุมชนกลายเป็ นชุมชนพระสงฆ์ ขนาดย่อมๆ เด็กชายเกือบทุก
บ้ านต้ องบวชเป็ นเณรเพื่อศึกษาเล่าเรี ยน บ้ างก็บวชพระต่อ บ้ างก็ไม่สกึ เลยตลอดชีวิตก็มี จํานวนพระและเณร
ในชุมชนมีมากดังที่พระปิ ฎกโกศล (ปุ่ น อริยปญฺโญ) ได้ บนั ทึกถึงปี พ.ศ.2489 ว่าเมื่อครัง้ ท่านเดินทางจากอําเภอ
พุน พิ น มาศึกษาบาลีที่ นี่ ครั ง้ แรกนัน้ ไม่ มี ที่ อ าศัย เพราะมี พ ระอยู่เ ต็ ม ทุก กุฏิ แ ละได้ ไ ปสํา รวจตามวัดอื่ น ๆ ที่
ใกล้ เคียงก็ปรากฏว่าไม่มีกฏุ ิว่างเลย จนต้ องยกกุฏิร้างที่มีแต่เสาและหลังคามาซ่อมอยู่ 40
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คณะศิษยานุศิษย์ ,หนังสืองานฌาปณกิจศพพระครู ชยาภิวฒ
ั น์.30 หน้ า (2522 ,สุราษฎร์ ธานี)
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ภาพที่ 3-7 อาคารเรียนโรงเรียนผดุงพุทโธวาทในวัดพุมเรี ยง
(ที่มา 41 : เล่าไว้ เมื่อวัยสนธยา อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ)
ในปี พ.ศ.2490 ระหว่างที่พระปิ ฎกโกศลศึกษาบาลีอยู่ที่พุมเรี ยงนั ้นมีพระสงฆ์ มากกว่า 80 รู ป
โดยมีที่อาศัย 5 วัด กระจายกันพักตามกุฏิแต่ละวัด คือ วัดโพธาราม วัดสมุหนิมิต วัดพุมเรี ยง วัดศักดิ์คุณาราม
และวัดตระพัง จิ ก จากบัน ทึกของพระครู ช ยาภิ วัฒ น์ กล่า วถึง ความรุ่ ง เรื อ งของพุท ธศาสนาในเวลานัน้ ไว้ ว่ า
พระภิกษุสามเณรมากกว่า 80 รู ปบิณฑบาตตามหมู่บ้านและในตลาด ชาวพุมเรี ยงถวายบิณฑบาตได้ พอเพียง
เลี ้ยงพระสงฆ์และสามเณรไม่ให้ อดอยาก สังเกตนิสยั และจิตใจของพี่น้องพุมเรียงทัว่ ไปนั ้นเป็ นคนรู้ จักศาสนา ฟั ง
ธรรมเข้ าใจ ใจบุญ พูดเพราะ ผู้ชายส่วนใหญ่ ที่ออกไปศึกษาที่อื่นๆ กระทั่งกรุ งเทพฯ ยังนิยมกลับมาบวชเรี ยนที่
พุมเรียงแทบทั ้งหมด นับว่าเป็ นการใช้ เวลาเพื่อทําความคุ้นเคยกับญาติๆ ไปด้ วย 42
ในขณะนี ้เองพุมเรี ยงยังเป็ นที่ตั ้งของตัวเมืองไชยา เป็ นช่วงยุคสมัยที่พุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื อง
มาก ในยุคนี ้มีปราชญ์ คนสําคัญทางพุทธศาสนาถือกําเนิดขึ ้นหลายท่าน หนึ่งในนั ้นก็คือท่าน “พุทธทาสภิ กขุ”
หรือพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปั ญโญ) ท่านมีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื่อ พ.ศ. 2449 ตรงกับปลาย
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พุมเรี ยงยุคนี ้ตื่นตัวกับการศึกษาพุทธศาสนามาก มีการบํารุ ง
ศาสนาโดยการทําบุญ ถือศีล เข้ าวัดฟั งธรรม ชาวพุทธพุมเรี ยงในยุคนี ้ผูกพันกับวัดและพระสงฆ์ มากจนกระทั่งมี
การสร้ าง “ม้ าตักบาตร” ไว้ หน้ าบ้ านเกือบทุกหลัง เพื่อใช้ ไว้ เป็ นที่นงั่ รอและวางของสําหรับตักบาตรในตอนเช้ า ใน
ครอบครัวของท่านพุทธทาสภิกขุหรือเด็กชายเงื่อม พานิชก็ยิ่ง มีความมั่นคงและสนใจในพระพุทธศาสนามาก มี
การปฏิบตั ิสมาธิภาวนากันภายในบ้ านเรือน ทําให้ ท่านใกล้ ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั ้งแต่เด็ก

41

พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เล่าไว้ เมื่อวัยสนธยา อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ (กรุ งเทพมหานคร: มูลนิธิโกมล คีบทอง, 2555)
หน้ า 62.

40
สมัยที่ ท่า นพุทธทาสภิ กขุ จะอุป สมบทเป็ นพระสงฆ์ วงการศาสนาในพุม เรี ยงกํา ลัง ตื่น ตัว กับ
การศึกษานักธรรมเป็ นอย่างมาก ซึง่ เป็ นการศึกษาธรรมะระบบใหม่ที่สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงดําริ
ให้ มีขึ ้น ท่านพุทธทาสภิกขุในสมัยนั ้นก็หาหนังสือนักธรรมตรี โท เอก รวมทั ้งหนังสือพระอภิ ธรรมมาอ่าน โดยมี
บ้ านของตนเป็ น “เวทีสงั กัจฉา” ลักษณะคล้ ายๆ กับสภากาแฟยามเช้ าเย็นที่ชาวบ้ านมาถกกันเรื่ องธรรมะ ท่าน
จะคอยพูดคุยตอบโต้ ปัญหาธรรมะกับผู้อื่นในละแวกเดียวกัน ซึ่งถึงแม้ เด็กชายเงื่อมอายุยังน้ อยแต่ก็เชี่ยวชาญ
และฉะฉานจนผู้ที่มาคุยด้ วยต่างยอมรับ ซึ่งสิ่งแวดล้ อมเหล่านี ้ได้ ส่งผลเป็ นหนึ่งในปั จจัยหล่อหลอมให้ เด็กชาย
เงื่อม พานิช กลายเป็ นท่านพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา
ยุคหลังการใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ : อิทธิพลของพุทธศาสนาในปั จจุบัน ตัง้ แต่ พ.ศ.
2504 จนถึงปั จจุบนั อิทธิพลของพุทธศาสนาในชุมชนพุมเรี ยงเปลี่ยนไปมาก ซึ่งปั จจัยสําคัญอันหนึ่งที่ส่งผลมาก
คือการแยกโรงเรี ยนออกจากวัดทํา ให้ จํานวนพระสงฆ์ ในชุมชนลดลง วัดและพระสงฆ์ ไม่ได้ มีอิทธิ พลต่อขุมชน
มากเท่าในอดีตอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในชุมชนยังคงรักษาสืบทอดพิธีกรรมและประเพณีทางพุทธศาสนาไว้
ได้ อย่างครบถ้ วน ครอบคลุมถึงเป้าหมายและหัวใจของประเพณีต่างๆ เป็ นอย่างดี
3.2.2 ปูชนียบุคคล
พื ้นที่ชมุ ชนพุมเรียงมีส่วนหล่อหลอมให้ เกิดบุคคลสําคัญ และปราชญ์ ที่ชาวบ้ านเคารพยกย่อง
มากมาย ในที่นี ้จะยกตัวอย่างท่านที่โดดเด่นเป็ นที่ร้ ูจกั และส่งอิทธิ พลต่อชุมชนมาก ไล่เรี ยงไปตามลําดับยุคของ
แต่ละท่าน เพื่อจะได้ เห็นภาพชุมชนในอดีตสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
3.2.2.1 พ่ อท่ านมา
พ่อท่านมามีอิทธิพลในชุมชนช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นหรื อประมาณรัชกาลที่ 3 ยุคนั ้น
ศาสนาพุทธก็ เจริ ญรุ่ ง เรื อ งในชุม ชนแล้ ว พุม เรี ยงมี ฐ านะเป็ นตัว เมือ งใหญ่ ห รื อ เมือ งไชยา นอกจากนี ย้ ัง เป็ น
ทางผ่านและจุดหมายที่จําพรรษาของพระธุดงค์หลายรูป ยุคนั ้นชาวบ้ านใช้ ความศรัทธาเป็ นพื ้นฐานในการเข้ าถึง
พระพุท ธศาสนา ทํ าให้ เกิ ดตํ า นานจากศรั ทธาของชาวบ้ า นขึน้ นั่นคื อ ตํา นาน ความศักดิ์ สิทธิ์ ข องพ่อ ท่ านมา
พระภิกษุสงฆ์สายวิปัสสนาที่เข้ ามาจําวัดในพุมเรียงขณะนั ้น
ประวัติข องท่านไม่มีการบันทึกไว้ มากนัก มีเพียงการพูดถึง เป็ นตํา นานต่อๆ มาว่า 43
ท่านเป็ นครูมวยใหญ่ บ้ างก็ว่าเป็ นขุนศึกออกบวชและธุดงค์มาจากเมืองหลวง ท่านเชี่ยวชาญการต่อสู้และมีวิ ชา
อาคมแก่กล้ า ก่ อนจะเบื่อ ทรั พย์ สมบัติท างฆราวาสและออกบวชในที่สุด เมื่อ ท่า นธุ ดงค์ ม าถึง เมื องไชยาหรื อ
บริเวณชุมชนพุมเรียงในปั จจุบนั ได้ ปักกลดอยู่ริมทุ่งชายป่ า โดยชาวบ้ านพากันกราบไหว้ ทําบุญ ด้ วยคุ้นเคยอยู่
เป็ นประจํา ในสมัยนั ้นบริเวณนี ้มีช้างชุกชุมและชอบเข้ าไปทําลายสวนไร่นาเสียหายอยู่เป็ นประจํา ชาวบ้ านจึงไป
กราบท่านเพื่อขอของขลังมากันช้ าง ท่านก็หยิบกะลาขึ ้นมาครอบพื ้นดินแล้ วพูดว่า “มันยุ่งนักก็ครอบมันไว้ ในนี ้
เถอะ” จากนั ้นช้ างก็ไม่มารบกวนอีก ชาวบ้ านก็ไปบอกท่าน ท่านตอบว่า “ดัดนิสยั มันแล้ วก็ปล่อยมันไปหากินใน
ป่ า” พอท่ า นเปิ ดกะลาขึ ้นก็ ป รากฏรอยเท้ า ช้ า งเล็กๆ ยํ่ าอยู่ใ นกะลาเต็ ม ไปหมด ด้ ว ยแรงศรั ท ธาชาวบ้ า นจึง
รวบรวมปั จจัยสร้ างวัดขึ ้น และนิมนต์ท่านไปประจําที่นนั่ ซึง่ ก็คือ “วัดทุ่งจับช้ าง” ในปั จจุบนั
43
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เมื่ อ ท่ า นมาจํ า พรรษาอยู่ที่ ชุม ชนก็ ไ ด้ สอนหนัง สือ ให้ เ ด็ ก ในชุม ชน และถ่ า ยทอด
วิชาการต่อสู้ซึ่งก็คือ “มวยไชยา” นั่นเอง ศิลปะมวยไชยารุ่ งเรื องต่อมาอีกยาวนาน จนในสมัยรัชกาลที่ 5-6 ก็
ได้ รับการสนับสนุนจากพระยาวจีสตั ยารักษ์ (ขํา ศรี ยาภัย) เจ้ าเมื องไชยาในเวลานั ้น จนกระทั่ง ได้ ไปชกถวาย
หน้ าพระที่นั่งหลายครัง้ ต่อมาก็มีค่ายมวยเกิดขึ ้นมากมาย เวทีมวยที่วัดพ ระบรมธาตุไชยาเป็ นสนามมวยที่ มี
ชื่อเสียงมากที่สดุ หลังจากเวทีมวยนี ้ล้ มเลิกไปวงการมวยไชยาก็เริ่ มเสื่อมหายไป ทุกวันนี ้ยังมีนักมวย นักศึกษา
ประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ และรํามวยถวายหน้ าเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านที่วัดทุ่งจับช้ างอยู่เป็ นประจําทุกปี

ภาพที่ 3-8 ศาลพ่อท่านมาในวัดทุ่งจับช้ าง
3.2.2.2 พระครู ชยาภิวัฒน์ (กลั่น ปิ ยทสฺสี)
พระครูชยาภิวฒ
ั น์มีนามเดิมว่า “กลัน่ จารุทศั น์” เกิดที่บ้านบางผักคราด ตําบลตะกรบ
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2433 เป็ นบุตรของนายหล่อ นางขํา จารุ ทัศน์ มี
พี่น้องด้ วยกัน 6 คน โดยที่ท่านเป็ นคนที่ 5 เมื่อสมัยเยาว์วยั อายุประมาณ 12 ปี ท่านได้ ออกจากบ้ านไปอาศัยอยู่
กับพระอาจารย์อทุ ี่วดั พุมเรียงเพื่อเรียนหนังสือ เมื่อพระอาจารย์อมุ รณภาพ พระใบฎีกาเซี ้ยงได้ รับเด็กชายกลัน่ ไว้
ในอุปการะต่อไป เมื่อเด็กชายกลัน่ พอมีความรู้อ่านออกเขียนได้ จึงได้ ให้ เข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนโพธิ พิทยากร ที่ตั ้งอยู่
ที่วดั โพธาราม จนกระทัง่ จบชั ้นสูงสุดของโรงเรียนในขณะนั ้นคือชั ้นประถมศึกษาปี ที่ 3 และท่านได้ บรรพชาเป็ น
สามเณรที่วดั พุมเรียง ต่อมาก็ติดตามพระใบฎี กาเซี ้ยงขึน้ เรื อเดินทะเลเข้ ามายังกรุ งเทพฯ และบวชเป็ นสามเณร
อีกครั ้งที่วดั ปทุมคงคาราม เมื่อปี พ.ศ.2448
หลังจากบรรพชาเป็ นสามเณรท่านได้ ศึกษาปริ บัติธรรมที่วัดปทุมคงคารามและสํานัก
เรี ยนอื่นๆ ที่มีการสอนในสมัยนั ้น ซึ่งยังเป็ นการสอนบาลีด้วยปากเปล่า และต่อมาคณะสงฆ์ ก็เปลี่ยนการสอบ
ด้ วยปากเปล่าเป็ นการเขียนอย่า งปั จจุบัน นี ้ จนเมื่ อท่ านอายุไ ด้ 20 ปี ก็ ได้ เดิ นทางกลับมาที่ พุม เรี ยงและมา
อุปสมบทที่วดั พุมเรียง โดยมีพระครูโสภณเจตสิการาม (คง) เป็ นพระอุปฌาย์ จากนั ้นจึงจําพรรษาที่วัดพุมเรี ยง 1
พรรษา แล้ วจึงกลับไปวัดปทุมคงคารามเพื่อศึกษาต่อ พ.ศ.2465 พระครูชยาภิวฒ
ั น์ สอบได้ นักธรรมโท พ.ศ.2472
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ท่านสอบบาลีได้ 6 ประโยค จากสํานักเรียนวัดปทุมคงคาราม กรุงเทพมหานคร หลังจากสอบเปรี ยญได้ แล้ ว ท่าน
ก็ได้ เป็ นครูสอนภาษาบาลีที่วดั ต่างๆ ในภาคกลาง จนเมื่อปี พ.ศ.2475 ได้ เดินทางกลับพุมเรียง เนื่องจากนายเค้ ง
ศรียาภัย ได้ สร้ างโรงเรียนปริยตั ิธรรมขึ ้นที่วดั พุมเรียง ให้ ชื่อว่า “โรงเรี ยนผดุงพุทโธวาท” พร้ อมทั ้งทําการอุปถัมภ์
สํานักเรี ยนแห่ง นี ้ด้ ว ย ท่ านจึงรั บหน้ าที่เ ป็ นครู สอนภาษาบาลีที่นี่ เรื่ อ ยมา ต่อ มาเจ้ า คณะจังหวัดชุมพรได้ เปิ ด
สํานักสอนภาษาบาลีขึ ้น และได้ อาราธนาพระครู ไปสอนเป็ นครัง้ คราว บางครัง้ รถไฟเดินทางไม่ได้ เนื่องจากเหตุ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ท่านต้ องเดินเท้ าไปก็มี โดยใช้ เวลาถึง 1 วัน 1 คืน พ.ศ.2498 ท่านได้ รับแต่งตั ้งให้ เป็ นเจ้ า
อาวาสวัดพุมเรียง และได้ ทําการบอกกล่าวแก่ศิษย์ ทั ้งหลายที่เป็ นคฤหัสถ์ ให้ ทําการทํานุบํารุ งปรับปรุ งซ่อมแซม
วัดจนเจริญรุ่งเรืองเช่นปั จจุบนั
จนถึงบั ้นปลายของชีวิต พระครูชยาภิวฒ
ั น์ได้ ทําการสอนภาษาบาลีมาโดยตลอด และ
มีลกู ศิษย์ที่ได้ เรียนกับท่านหลายร้ อยรูป จนกระทั่ง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 ท่านก็ได้ มรณภาพด้ วยอาการสงบ
รวมอายุได้ 89 ปี พระครูชยาภิ วัฒน์ เป็ นส่วนสําคัญที่กระตุ้นวงการศาสนาในชุมชนพุมเรี ยงให้ รุ่งเรื อง จนในยุค
หนึง่ มีพระสงฆ์ในชุมชนมากนับร้ อยรูป พระราชวีรมุนี (สีหนาถภิ กขุ) หนึ่งในลูกศิษย์ ของท่าน ได้ กล่าวถึงท่านไว้
ดังนี ้ “ท่านพระครูชยาภิวฒ
ั น์ ท่านปฏิ บัติหน้ าที่ของครู บาอาจารย์ อย่างดีตลอดมา จนล่วงเข้ าวัยชราไม่สามารถ
สอนได้ และไม่มีผ้ ทู ี่เป็ นทายาท โรงเรียนบาลีสาํ นักนี ้จึงล้ มไป แต่ถงึ อย่างนั ้นก็ชื่อว่าเป็ นอนุสรณ์ อย่างสําคัญ ที่ได้
ทําหน้ าที่ให้ ความรู้แก่กลุ บุตรมาไม่น้อยเลย ท่านอาจารย์ พระครู ชยาภิ วัฒน์ ท่านไม่ได้ เกิดมาเปล่า ในชีวิตของ
ท่านได้ ทําประโยชน์อย่างสูงสุด ทําให้ พมุ เรียงเป็ นปฏิรูปเทศมาแล้ ว” 44

ภาพที่ 3-9 พระครูชยาภิวฒ
ั น์
(ที่มา : หนังสืองานศพพระครู )
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ภาพที่ 3-10 ท่านพุทธทาสภิกขุ
(ที่มา : ฟ้าสางระหว่าง 80 ปี )

คณะศิษยานุศิษย์, หนังสืองานฌาปณกิจศพพระครู ชยาภิวฒ
ั น์ (สุราษฎร์ ธานี, 2522) หน้ า 12.
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3.2.2.3 ท่ านพุทธทาสภิกขุ
สมัยที่พุมเรี ยงยังเป็ นที่ตั ้งของตัวเมืองไชยาเป็ นยุคที่ปราชญ์ อีกท่านได้ ถือกําเนิดขึ ้น
นัน่ ก็ท่าน “พุทธทาสภิกขุ” หรือพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปั ญโญ) ท่านมีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ในตระกูลพ่อค้ า ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
บิดาของท่า นมี เชื อ้ สายจีน เนื่ องจากปู่ ของท่ านพุท ธทาสภิ กขุอพยพจากมณฑลฝูเจี ย้ นในประเทศจีน ทางฝั่ ง
มารดาของท่า นเป็ นญาติกับ ตระกูลใหญ่ ในพุมเรี ยงคือ “ศรี ยาภัย ” และเป็ นตระกูลของเจ้ าเมือ งในขณะนัน้
ครอบครัว ของตายายมีความมั่นคงในพุท ธศาสนา และมีการปฏิ บัติสมาธิ ภ าวนากัน ภายในบ้ านเรื อน ทํ าให้
มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุใกล้ ชิดกับพุทธศาสนามาตั ้งแต่เด็ก ซึ่งความศรัทธาในพุทธศาสนานี ้ได้ ส่งต่อมาที่
บุตรและเป็ นหนึง่ ในปั จจัยหล่อหลอมให้ เด็กชายเงื่อม พานิช กลายเป็ นท่านพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา
เมื่ อ อายุไ ด้ 8 ขวบ บิดามารดาได้ พาท่ า นพุท ธทาสภิ กขุไ ปฝากตัวเป็ นเด็กวัดที่ วัด
พุมเรียง ซึง่ เป็ นวัดประจําที่คนในสกุลบวชสืบกันมา โดยในสมัยก่อนที่จะมีโรงเรี ยนนั ้น พ่อแม่จะให้ ลกู ชายอยู่วัด
เพื่อศึกษาวิชาขั ้นต้ นและได้ ฝึกหัดอาชีพต่างๆ ทําให้ เด็กๆ คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนา ท่านพุทธทาสภิ กขุเล่าถึง
ชีวิตช่วงที่ตนเองอยู่วดั ว่า “เรี ยนหนังสือ ก ข ก กา กระทั่งมูลบทบรรพกิจกันที่วัด อายุ 11 ปี ได้ เวลาไปโรงเรี ยน
แล้ วถึงกลับมาอยู่บ้าน สมัยก่อนมันเป็ นธรรมเนียมเด็กชายต้ องอยู่วดั กันทั ้งนั ้น แต่ละวัดมีเด็กเป็ นฝูง จะไปอยู่วัด
ก็มีดอกไม้ ธูปเทียนไปฝากตัวเป็ นศิษย์ พระ ทางวัดเขาก็จะมอบหน้ าที่ให้ อาจารย์ องค์ หนึ่งหรื อสององค์ ให้ คอย
ดูแลเรื่องอาหารการกิน คอยควบคุมให้ เด็กมันได้ กินกันเป็ นระเบียบเรียบร้ อย แล้ วให้ ได้ เรี ยนหนังสือรับการอบรม
อะไรบ้ าง ในเรื่องไหว้ พระสวดมนต์ เรื่องอุปัฏฐากพระ เป็ นเวรผลัดกันตักนํ ้า ขาดไม่ได้ ทําสวนครัวริ มสระ ยกร่ อง
ปลูกมัน ทํากันทั ้งนั ้น อาหารนั ้นข้ าวก็ได้ จากบิณฑบาต ส่วนแกงนี่ทางบ้ านเขาจะส่งเป็ นหม้ อเขียวๆ ของบ้ านใคร
เด็กคนนั ้นก็ไปเอามา หม้ อแกงจึงมีมาก ข้ าวก็พอฉัน แกงก็พอ บ้ านพุมเรียง ข้ าวปลามันอุดมสมบูรณ์” 45
เมื่ออายุได้ 11 ขวบ ท่านพุทธทาสภิกขุได้ กลับมาอยู่ที่บ้าน และเข้ าเรียนที่วัดโพธาราม
หรือวัดเหนือ โรงเรียนในวัดนี ้เป็ นโรงเรี ยนแผนใหม่ ซึ่งใช้ หลักสูตรที่ปรับปรุ งในสมัยรัช กาลที่ 5 โดยในสมัยนั ้นมี
การเกณฑ์พระจากทัว่ ประเทศไปอบรมครูที่วดั บวรนิเวศวิหาร กรุ งเทพฯ ก่อนที่จะกลับมาสอนยังท้ องถิ่น ของตน
วัดโพธารามมีครูไปอบรมชื่อครู วัลย์ เป็ นครู ของท่านพุทธทาสด้ วย ท่านพุทธทาสภิ กขุเรี ยนชั ้นประถมที่ โรงเรี ยน
วัดโพธาราม จากนั ้นก็เรียนต่อชั ้นมัธยมที่โรงเรี ยนสารภี อุทิศในตลาดไชยา ทําให้ ท่านต้ องจากบ้ านที่พุมเรี ยงมา
อยู่กบั บิดาที่ไชยา บางครั ้งก็ต้องทําหน้ าที่สง่ สินค้ าจากไชยาไปพุมเรียง กระทัง่ บิดาของท่านเสียชีวิต เมื่อเรี ยนจบ
ท่านจึงออกจากโรงเรียนมาช่วยมารดาค้ าขายและส่งเสียน้ องชาย
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พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เล่าไว้ เมื่อวัยสนธยา อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ (กรุ งเทพมหานคร: มูลนิธิโกมล คีบทอง, 2555)
หน้ า 178.
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ก่อนที่ท่านพุทธทาสภิกขุจะมีอายุครบบวชนั ้น วงการศาสนาท้ องถิ่นในพุมเรี ยงกําลัง
ตื่นเต้ นกับการศึกษานักธรรม ซึง่ เป็ นการศึกษาปริยตั ิธรรมที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงดําริให้ มีขึ ้น ก่อนหน้ าที่จะมีการศึกษาธรรมะอย่างมีแบบแผนเช่นนี ้ เดิมที่พมุ เรียงใช้ การสอนและสอบกันปาก
เปล่าเช่นในสมัยพุทธกาล จะมีการบันทึกข้ อธรรมไว้ ในหนังสือบุดบ้ าง ท่านพุทธทาสภิ กขุในสมัยนั ้นก็ค้นคว้ าหา
หนังสือนักธรรมตรี โท เอก รวมทั ้งหนังสือพระอภิ ธรรมมาอ่าน แล้ วอาศัยบ้ านของตนเองเป็ นเวทีสงั กัจฉา คอย
พูดคุยตอบโต้ ปัญหาธรรมะกับผู้อื่นในละแวกเดียวกัน ซึง่ ถึงแม้ ท่านพุทธทาสภิกขุจะยังมีอายุน้อย แต่ก็เชี่ยวชาญ
และฉะฉานในข้ อธรรมจนผู้ที่มาคุยด้ วยต่างยอมรับ ในเรื่องนี ้ท่านพุทธทาสภิกขุได้ พดู เอาไว้ ว่า
“เรื่องคุยธรรมะนี่ ผมทําตัวเป็ นอาจารย์ธรรมะกลายๆ ตอนเช้ าก็มีคนมาคุยธรรมะ เรา
ต้ องโต้ ต้องสู้ ข้ าราชการคนหนึง่ เข้ าอยู่ทางฝ่ ายนี ้ เขาก็ต้องเดินผ่านที่ร้าน เราไปทํางานยังที่ทําการ แล้ วก็ยังมีคน
อื่นอีก แถวๆ นั ้นที่เป็ นญาติๆ กัน ถ้ าเห็นตาคนนี ้มาเขาจะมาดักเย้ าธรรมะกัน กว่า แกจะหลุดไปทํางานก็เป็ น
ชั่วโมง แล้ วก็ มาที่บ้ านเราด้ วย ผมต้ องซื ้อหนัง สือนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก อภิ ธรรมอะไรนี่ มาอ่า น
ตอนนั ้นเรายังเป็ นเด็กกว่าเขาเพื่อน ส่วนใหญ่เขาคนแก่ทั ้งนั ้น แต่เรามักพูดได้ ถกู กว่า เพราะเรามีหนังสืออ่าน เขา
มันพูดตามข้ อสันนิษฐาน มันก็สนุกกับการได้ พูดให้ คนอื่นฟั ง ถ้ าว่ากันถึงการเรี ยนธรรมะนี่มันเรี ยนมาก่อนบวช
เมื่อบวชก็เกือบจะไม่ต้องเรียนอีกแล้ ว ขนาดนักธรรมตรีเกือบจะไม่ต้องเรียนเพราะเคยอ่านมาโต้ กนั ก่อน” 46
ท่านได้ บวชเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 ที่พระอุโบสถวัดอุบล (วัดนอก)
ก่อนจะย้ ายมาประจําอยู่ที่วัดพุมเรี ยง มีพระอุปัชฌาย์ คือ พระครู โสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้ าคณะ
เมืองในสมัยนั ้น ท่านได้ รับฉายาว่า “อินทปญฺโญ” ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ การบวชของท่านเป็ นไปตาม
ธรรมเนียมและไม่คิดที่จะบวชไม่สกึ ดังที่ท่านปั ญญานันทภิกขุอ้างถึงคําพูดของท่านพุทธทาสภิ กขุก่อนที่จะบวช
ไว้ ว่า “เรื่องบัญชี บัญนํ ้า เก็บไว้ ก่อน เมื่อสึกออกมาแล้ วค่อยมาทําต่ออีก” 47
หลังจากบวชได้ เพียง 10 วัน ท่านพุทธทาสภิกขุก็ได้ รับโอกาสให้ ขึ ้นแสดงธรรม ซึ่งท่าน
ได้ ปฏิวตั ิการเทศน์ คือแทนที่จะเทศน์โดยอ่านจากคัมภี ร์ใบลานอย่างเดียว ก็นําเนื ้อหาจากหลักสูตรนักธรรมไป
ประกอบ ทํ า ให้ การเทศน์ เ ป็ นไปด้ ว ยความสนุกและเข้ า ใจง่า ย ผู้ที่ ได้ ฟั ง จึงติ ดใจและเพิ่ ม จํา นวนขึ ้นเรื่ อ ยๆ
ในขณะนั ้น พระที่พอจะเทศน์ ได้ ในวัดล้ วนแต่อิดเอื ้อนไม่อยากเทศน์ จึงเป็ นโอกาสให้ ท่านได้ ขึ ้นเทศน์ ทุกวันใน
พรรษาเทศน์ และเทศน์ทกุ วันพระในช่วงนอกพรรษา ซึ่งท่านก็รักชอบที่จะทํางานนี ้ นอกจากการเทศน์ แล้ วช่วง
พรรษาแรกท่านพุทธทาสภิกขุยงั ได้ เรียนนักธรรมและเพลิดเพลินอยู่กบั การอ่านเขียนหนังสือ แม้ เดิมท่านตั ้งใจจะ
บวชเรียนตามประเพณีเพียง 3 เดือน แต่เมื่อได้ ใช้ ชีวิตเป็ นสงฆ์ แล้ วท่านก็เกิดความยินดีในกิจกรรมต่างๆ และ
พระภิกษุในวัดหลายรูปเห็นว่าท่านเรียนหนังสือเก่งและเทศนาดี จึงหนุนให้ ท่านพุทธทาสภิ กขุอยู่ที่วัดต่อไปเพื่อ
เป็ นกําลังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทําให้ ท่านไม่มีความคิดที่จะลาสิกขาบท
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พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เล่าไว้ เมื่อวัยสนธยา อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ (กรุ งเทพมหานคร: มูลนิธิโกมล คีบทอง, 2555)
หน้ า 65.
47
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 66.

45
ชีวิตสมณเพศในพรรษาที่ สองของท่านพุทธทาสภิ กขุไม่ต่า งจากพรรษาแรกมากนัก
ท่านพุทธทาสภิกขุได้ ศกึ ษานักธรรมต่อ และสอบได้ นักธรรมโทในพรรษานี ้ เมื่อออกพรรษาได้ ไม่นาน ช่วงต้ นปี
พ.ศ. 2471 ครอบครัวของท่านได้ ผลักดันให้ เข้ าศึกษาความรู้ ทางธรรมต่อที่กรุ งเทพฯ ท่านจึงได้ เข้ ามาอยู่ที่วัด
ปทุมคงคาราชวรวิหาร โดยอาศัยกับพระครู ชยาภิ วัฒน์ (กลัน่ ) ซึ่งเป็ นพระผู้ใหญ่ ที่ใกล้ ชิดกับท่านพุทธทาสภิ กขุ
ท่ า นไม่ เ คยไปกรุ ง เทพฯ มาก่ อ น ก็ มี ค วามคิ ด ว่ า กรุ ง เทพฯ คื อ ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ในทุ ก ด้ านรวมทั ง้
พระพุท ธศาสนา ท่า นตัง้ ความหวังว่ าพระในกรุ ง เทพฯ จะปฏิ บัติตามพระธรรมวิ นัย อย่ างเคร่ งครัด แต่ท่ านก็
ผิดหวังจนเกิดความเอือมระอาในชีวิตสมณเพศอย่างหนักถึงขั ้นอยากลาสิกขาบท
ในพรรษาที่ สามท่ า นสอบนักธรรมชัน้ เอกได้ เมื่อ ออกพรรษาก็ไ ด้ เป็ นอาจารย์ สอน
นักธรรมอยู่หนึ่งปี ในขณะเดียวกันนี ้เอง นายธรรมทาสก็รวบรวมญาติมิตรที่สนใจในพระพุทธศาสนามาจัดตั ้ง
เป็ นคณะขึ ้น ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2472 และนี่คือจุดเริ่ มก่อนที่จะกลายเป็ นคณะธรรมทานในเวลาต่อมา จน
ในพรรษาที่สี่นี ้เองที่ท่านพุทธทาสภิ กขุเลิกล้ มความคิดที่จะลาสิกขาบท เมื่อหมดหน้ าที่สอนนักธรรมแล้ ว ท่าน
พุทธทาสภิกขุจงึ เข้ ากรุงเทพฯ อีกครัง้ เพื่อเรี ยนภาษาบาลี หลังจากกลับจากกรุ งเทพฯ ในครัง้ นี ้ ท่านได้ มาจําวัด
อยู่ที่วัดตระพัง จิกเพื่อแสวงหาความสงบในการปฏิ บัติธรรมและทบทวนวัตรปฏิ บัติของตนเอง ซึ่ง ขณะนั ้นวัด
ตระพังจิกยังเป็ นวัดร้ าง รอบๆ มีป่ารกชัฏ
ต่อมาคนเริ่มขยายมาอยู่รอบวัดตระพังจิกมากขึ ้นความสงบลดลง ท่านจึงหาทางขยับ
ขยายจนได้ ที่ดินสวนโมกขพลารามหรื อ “วัดธารนํ ้าไหล” ในปั จจุบัน การเดิ นทางในสมัยนั ้นต้ อ งเดินเท้ าจาก
พุม เรี ยงไปตามทางด่ า นเส้ น เล็กๆ สู่สถานี รถไฟไชยาแล้ ว จึง ตัดข้ า มทุ่งนาไปตามคัน นาจนถึง วัดธารนํ า้ ไหล
เนื่องจากยังไม่มีการตัดถนนจากสถานีรถไฟไปบริ เวณเขานางเออย่างในปั จจุบัน มีแต่เพียงทางจากสถานีรถไฟ
ไปพุมเรียงเท่านั ้น ท่านสร้ างสิ่งก่อสร้ างที่สวนโมกข์ นี ้เฉพาะที่จําเป็ น และปล่อยให้ เป็ นที่ของต้ นไม้ เจริ ญเติบโต
อย่างอิสระคล้ ายบริ เวณวัดตระพังจิกเดิม จนกลายเป็ นป่ าเชื่อมต่อกับป่ าบนเขานางเอ การดําเนินชีวิตในสวน
โมกข์ถือคติที่ว่า “อยู่อย่างตํ่า กระทําอย่างสูง ” นั่นคืออยู่อย่างสันโดษและสมถะ พึ่งพาก็เพียงวัตถุที่ทําให้ ชีวิต
ดํารงอยู่ต่อไปได้ หรื อเทคโนโลยีที่พึ่งพาก็เพียงแต่ที่ช่ว ยในการเผยแพร่ ธ รรมะเท่ านั ้น คล้ า ยคลึงกับ วิถีชีวิตใน
พุมเรียงที่ท่านเติบโตมา
ท่านยังคงทํางานอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งช่วงสุดท้ ายของชีวิต ท่านพุทธทาสภิ กขุ ได้
ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา ร่ าง
ของท่านได้ รับการฌาปณกิจอย่างเรียบง่ายที่เขาพุทธทองในบริเวณสวนโมกข์นี่เอง
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ภาพที่ 3-11 ผังแสดงอิทธิพลของศาสนาและเหตุการณ์ สาํ คัญในสมัยต่างๆ
3.2.3 ประเพณี พิธีกรรม และการละเล่ น
พิธีกรรมและประเพณีในชุมชนพุมเรียงแบ่งได้ เป็ น พิธีตามรอบปี พิธีตามช่วงชีวิต และพิธีตาม
กาละเทศะ ซึง่ เกือบทุกพิธีกรรมจะมีวดั หรือพระสงฆ์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะพิธีที่เป็ นประเพณีหรื อทําประจํา
ตามรอบปี และเมื่อมีประเพณีต่างๆ ก็จะมีการละเล่นที่ประกอบเป็ นตัวเสริ มความสนุกสนานในชุมชน ดึงดูดให้
คนเข้ ามาร่วมกิจกรรม และสร้ างความสามัคคี
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ภาพที่ 3-12 จําแนกประเพณีและพิธีกรรมในชุมชนพุทธพุมเรียง
ชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยงมีพิธีและประเพณีมากมาย บางพิธีที่มิได้ ยกตัวอย่างมา ณ ที่นี ้ เพราะ
ค่อนข้ างคล้ ายคลึงกับพิธีที่ปฏิ บัติกันทั่วไปในประเทศไทย โดยได้ ยกประเพณีและพิธี ที่น่าสนใจซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะในพื ้นที่บริเวณนี ้และเกี่ยวข้ องกับการใช้ พื ้นที่ชมุ ชน สําหรับการศึกษานี ้ได้ ไล่เรียงตามลําดับพิธีที่เกิดขึ ้นใน
รอบปี โดยเริ่มตั ้งแต่เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติซงึ่ ถือเป็ นช่วงปี ใหม่ไทย ซึง่ มักตรงกับเดือนมีนาคมหรือเมษายน
3.2.3.1 จบปี จบเดือน
วันนี ้จะถือเอาวันสิ ้นปี เป็ นวันสิ ้นเดือน 5 เริ่มเดือน 6 คือวันแรม 15 คํ่า เดือน 5 และขึ ้น
1 คํ่า เดือน 6 นัน่ เอง เป็ นประเพณีที่ปฏิบตั ิกนั ทุกท้ องที่ของไชยา โดยถือว่าช่วงเวลานี ้เป็ นช่วงสิ ้นปี เก่าเข้ าปี ใหม่
ในวันนี ้ชาวบ้ านจะหยุดกิจการงานทุกอย่าง ทุกบ้ านจะแช่ครกสากด้ วยนํ ้ามนต์และผูกด้ วยด้ ายแดง ซึ่งในวันนี ้แต่
เดิมมีการละเล่นและเฉลิมฉลองคล้ ายวันสงกรานต์ คือ จะมี การทําบุญตักบาตรที่วัดทุกวัดในชุมชน เพื่ออุทิ ศ
ส่ว นกุศลแก่ บรรพบุรุษ กลางคืน จะมีละเล่นสนุกสนาน เช่ น เชิ ญคณะมโนราห์ และหนังตะลุง มาแสดงหรื อ
ประชันกัน และมีการเล่นสะบ้ า เป็ นต้ น
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ภาพที่ 3-13 บริเวณวัดที่ใช้ ในประเพณีจบปี จบเดือน
3.2.3.2 สวดทุ่ง (ทาบุญชุมชน)
ประเพณี นี เ้ ป็ นประเพณี เ ก่ า แก่ ที่ ทํ า กัน เกื อ บจะทุกท้ อ งที่ ข องอํ า เภอไชยา รวมถึง
พุมเรียงด้ วย สะท้ อนความเชื่อเกี่ยวกับผี เป็ นการขับไล่ภูตผีร้ายและเสนียดจัญไรต่างๆ ในชุมชน การสวดทุ่งนี ้จัด
ขึ ้นเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ชาวบ้ านและหมู่บ้านเช่นเดียวกับการทําบุญบ้ าน ซึ่งในชุ มชนก็ถือว่าเป็ นบ้ านหลัง
ใหญ่หลังหนึ่ง และยังทําให้ เกิดการพบปะสังสรรค์ ก่อเกิดความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็ นผลดีต่อกิจการงาน
ทั ้งหลายในชุมชน
วันเวลาและเดือนที่จัดงานแล้ วแต่ฤกษ์ ยามและความสะดวกพร้ อมเพรี ยงกันของคน
ในชุมชน โดยจะจัดอยู่ราวๆ เดือน 5 ถึงเดือน 7 มักจะจัดกันที่ปะรํ าพิธีกลางทุ่งหรื อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในชุมชน
สําหรับชุมชนพุมเรี ยงจะจัดขึ ้นทุกปี ที่ “หลา” บริ เวณทิศตะวันออกบนถนนสายหลักของชุมชน มีการปิ ดถนน
ทํา บุญสวดมนต์ แ ละรั บ ประทานอาหารร่ ว มกัน ในชุม ชน บางที่อ าจตกลงกัน ให้ มีการแสดงมหรสพ แต่ พิ ธี ที่
พุมเรียงเป็ นไปอย่างเรียบง่ายไม่มีงานเฉลิมฉลองต่อ
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หลาปู่ ตา
ที่มา : กลุม่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อําเภอไชยา

ภาพที่ 3-14 หลาปู่ ตา บริเวณที่ใช้ ในพิธีสวดทุ่ง
3.2.3.3 ชักผ้ าหัวสาและเข้ าพรรษา
ประเพณี ชั ก ผ้ าหัว สา เป็ นการถวายผ้ าอาบนํ า้ ฝนแก่ พ ระสงฆ์ เ นื่ อ งในเทศกาล
เข้ าพรรษาซึง่ ทํากันในอําเภอไชยา โดยเฉพาะที่พมุ เรียง คําว่า “หัวสา” เป็ นภาษาถิ่นภาคใต้ หมายถึงวันแรกเริ่ ม
เข้ าพรรษา ซึง่ ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 48 ก่อนถึงวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 มัคทายกจะเดินแจกฉลากผ้ าป่ าให้ แก่
ชาวบ้ านที่ประสงค์ จะร่ วมทําบุญคนละใบ โดยให้ เขียนตัวเลขสองชุด ชุดหนึ่งเก็บไว้ ที่ชาวบ้ าน อีกชุดนําไปให้
พระสงฆ์ จับฉลากตามวัดต่างๆ ทุกวัดในหมู่บ้าน ฝ่ ายชาวบ้ านจะเตรี ยมตัดกิ่งไม้ มาปั กหน้ าบ้ า น และประดับ
ประดาตกแต่ง พร้ อมกับซื ้อผลไม้ ผ้ าที่จะทอดผ้ า ป่ า เช่ น ผ้ าอาบนํ ้าฝน ผ้ า สบงจีว ร เป็ นต้ น และเตรี ยมสํารั บ
อาหารไว้ อย่ างวิ จิตรบรรจง เช้ าของวัน แรม 1 คํ่า เดือ น 8 พระภิ กษุ สงฆ์ จะเดิน ตามบ้ านต่างๆ และตรวจดู
หมายเลขว่าตรงกับเลขที่ท่านได้ หรือไม่ เมื่อพบหมายเลขที่ตรงกันท่านก็จะทําพิธีชักผ้ าหัวสา และดับเทียนไขที่
ชาวบ้ านจุดไว้ ชาวบ้ านจะนําสิง่ ของและสํารับอาหารที่เตรี ยมไว้ ไปถวายพระถึงที่วัด เป็ นอันเสร็จพิธี
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ชวน เพชรแก้ ว, ไชยา: แหล่งศิลปวัฒนธรรมสําคัญของภาคใต้ (สุราษฎร์ ธานี: ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี , 2537) หน้ า 93.
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ภาพที่ 3-15 บริเวณถนนเส้ นหลักของชุมชนที่ใช้ ในพิธีชักผ้ าหัวสา
3.2.3.4 รั บ-ส่ งตายาย
ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 10 วันนี ้ถือว่าเป็ นวัน ทําบุญให้ บรรพบุรุษ ชาวบ้ านเชื่อว่า
พญายมจะปล่อยเปรตมาจากนรก ชาวพุท ธในชุม ชนจะจัดสํารั บคาวหวานและดอกไม้ ธูปเทียนไปกราบพระ
ทําบุญที่วดั ส่วนวันส่งตายายจะตรงกับวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 ถือเป็ นวันที่เปรตจะต้ องกลับไปสู่นรกตามเดิม
จึงต้ องจัดเตรียมเครื่องคาวหวานไปทําบุญอีกครั ้ง เพื่อให้ บรรพบุรุษนํากลับไปใช้ นั่นเอง ประเพณีนี ้ที่พุมเรี ยงถือ
ปฏิบตั ิเคร่งครัดกันมาโดยตลอด เป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างสูงต่อบรรพบุรุษ
วันส่งตายายจะมีการทําขนมชื่อว่า “หนมตายาย” ได้ แ ก่ ขนมลา ขนมกรุ บ ยาหนม
กระสาสารท ขนมพอง ขนมบ้ า ขนมไข่ ป ลา และผลไม้ เป็ นต้ น ซึ่ง ชาวบ้ า นจะนํ า ไปทํ า บุญถวายพระที่ วั ด
หลังจากนั ้นจะนําขนมส่วนหนึ่งไปวางตามสถานที่ต่างๆ ภายในวัด เช่น ประตูวัด โคนต้ นไม้ ริ มกําแพง เพื่อให้
เปรตหรือตายายที่ไม่มีญาติมารับอาหารเหล่านี ้ เรียกว่า “ตั ้งเปรต” หรื อนําไปวางไว้ ที่ “หลาเปรต” ที่สร้ างยกขึ ้น
มา เมื่อทําพิธีสงฆ์แล้ ว ชาวบ้ านจะเข้ าไปแย่งของจากเปรตกันอย่างสนุกสนาน ชาวบ้ านที่ยากจนก็จะเก็บอาหาร
ที่มีคนมาวางไว้ กลับบ้ าน วันนี ้จึงเป็ นการทําทานในชุมชนอีกด้ วย ประเพณีรับส่งตายายยังเป็ นการรวมญาติทํา
ให้ พี่น้องได้ มาพบปะกัน เพราะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้ องเดินทางกลับไปยังบ้ านของบิดามารดาเพื่อร่ วมพิธีนี ้
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วัดโพธาราม

วัดศักดิ์คุณาราม
วัดพุมเรี ยง

วัดสมุหนิมิต
ที่มา : กลุม่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อําเภอไชยา

ภาพที่ 3-16 บริเวณวัดที่ใช้ ในพิธีรับ-ส่งตายาย
3.2.3.5 ชักพระบกและออกพรรษา
ประเพณี ชักพระบกและพระนํ า้ เป็ นสิ่ง ที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า มี ม าแล้ ว แต่ สมัยศรี วิ ชัย เพราะ
จําลองแบบมาจากอินเดีย ซึง่ มีมาแต่โบราณกาลกระทัง่ ทุกวันนี ้ ซึง่ เป็ นเสมือนการเชิญเสด็จพระเที่ยวเยี่ยมเยือน
โปรดสัตว์ 49 พิธีชกั พระหรือลากพระ คือการนําพระพุทธรู ปแห่ออกมาจากวัดเพื่อไปบําเพ็ญกุศลแล้ วแห่กลับวัด
ทํา ในช่ว งวันออกพรรษา ทํา กัน ในเดื อน 11 มักจะตรงกับเดือ นตุลาคม ซึ่งเป็ นการเฉลิมฉลองความเชื่อ ว่ า
พระพุทธเจ้ าได้ เสด็จลงมาจากดาวดึงส์ส่เู มืองมนุษย์ หลังจากที่ทรงเสด็จไปจําพรรษาที่ดาวดึงส์เพื่อโปรดพระ
มารดา ในภาคอื่ นๆ ของประเทศไทยส่ว นใหญ่ มี การทํา บุญตักบาตรเทโวโรหนะ แต่ ที่ภ าคใต้ ยังมี การทํา พิ ธี
สมโภชด้ วยการชักพระอีกด้ วย
“...ในช่ว งชักพระนี ้ไม่ว่ าลูกหลานชาวพุม เรี ยงจะอยู่ที่ไ หนก็มักจะกลับ มาร่ ว มพิ ธี ที่
พุมเรียงโดยพร้ อมเพรียงกัน...” 50 ดังนั ้นจึงถือเป็ นพิธีที่สาํ คัญมากในชุมชน การชักพระของพุมเรี ยงแตกต่างจาก
การชักพระทัว่ ไปในภาคใต้ กล่าวคือ มีพิธีสมโภชกันอย่างยิ่งใหญ่ และการแห่หรื อลากพระนั ้นทําต่อเนื่องกันถึง
สามวัน ดังนี ้
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ก่อนที่จะทําการชักพระจะมีการประโคมกลองก่อน 7 วัน เพื่อเตือนให้ ชาวชุมชนรับรู้
ว่าจะมีการชักพระ และชาวบ้ านจะร่วมกันนํารถพระหรือ “เรือพนมพระ” สําหรับที่จะใช้ ลากออกมาจากโรงเก็บที่
อยู่ในวัดโพธาราม ออกมาประดับตกแต่งอย่างงดงาม และต้ องทําให้ เสร็จก่อนคืนวันขึ ้น 15 คํ่า เดือน 11
เช้ าวันขึ ้น 15 คํ่า เดือน 11 เรียกว่า “วันปวารณา” เวลาเช้ าประมาณแปดโมงเช้ า ชาว
ไทยพุทธทั ้งพุมเรียงจะพร้ อมใจกันนําภัตตาหารเช้ าที่เตรียมกันอย่างวิจิตรบรรจงใส่ถาดเป็ นสํารับๆ ทั ้งสํารับคาว
สํารับหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องบูชา มาทําบุญ “สลากภัต” ที่วัดโพธาราม โดยก่อนวันขึ ้น 15 คํ่า แต่ละบ้ าน
ต้ องแจ้ งความประสงค์ก่อนว่าจะร่วมถวายภัตตาหาร และเตรียมทําฉลากไว้ ให้ พ ระสงฆ์ จับ ในตอนเช้ าวันขึ ้น 15
คํ่า จะมีการสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรม จากนั ้นพระสงฆ์จะจับฉลากที่แต่ละบ้ านเตรี ยมไว้ ร่วมกัน เมื่อพระสงฆ์ จับ
ได้ บ้านใครแล้ ว บ้ านนั ้นจะถวายสํารับที่ตนเตรี ยมไว้ ให้ พระรู ปนั ้น โดยทุกปี จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ และพร้ อมเพรี ยง
กัน จนบางทีพระสงฆ์รูปหนึง่ ต้ องรับสํารับถึง 2-3 สํารับ เมื่อตกบ่ายประมาณบ่ายโมงจะมีการนําพระสองพี่น้อง
ออกจากโบสถ์มา “สรงนํ ้า” และแต่งองค์ ทรงเครื่ อง จากนั ้นนําทั ้งสององค์ เข้ าไปประดิษฐานที่ศาลาการเปรี ยญ
รอชาวบ้ า นนํ า ดอกไม้ ธู ป เที ยนมาสักการะและร่ ว มกัน เจริ ญพระพุท ธมนต์ เ วลาประมาณหนึ่ง ทุ่ม ตรงจนถึง
ประมาณสามทุ่ม จะมีการสมโภชเฉลิมฉลองต่อด้ วยมหรสพ และงานออกร้ านต่างๆ บางปี มีการร่ ายรํ า บางปี ก็มี
หนังตะลุง จนถึงประมาณเที่ยงคืนจึงแยกย้ ายกลับเรือน
เช้ าวันแรม 1คํ่า เดือน 11 “วันเข้ าพรรษา” มีพิธีตกั บาตรเทโวโรหนะเริ่ มตั ้งแต่แปดโมง
เช้ า โดยจะตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ ง มีการใส่บาตรข้ าวต้ มมัด ซึง่ มีลกั ษณะเรี ยวเท่านิ ้วชี ้และยาวประมาณ 20
เซนติเมตร ให้ พระสงฆ์ และมีการตักบาตรข้ าวสุกแก่พระสองพี่น้อง จากนั ้นเวลาประมาณสิบโมงเช้ า จะอัญเชิญ
พระสองพี่น้องมาขึ ้นรถที่ตกแต่งเตรียมเอาไว้ ออกจากวัดโพธารามและชักออกไปตามถนนเส้ นหลักที่ผ่ านกลาง
ชุมชนออกไปรอบชุมชนโดยวนขวาหรื อทักษิ ณาวัตร โดยจะชักไปทางทิศตะวันตกก่อน มีการประโคมดนตรี ปี่
พาทย์ไปตลอดทาง การชักนั ้นจะใช้ วิธีลากโดยคนทั ้งชุมชนจะร่ วมกัน “ลาก” รถพระไปเรื่ อยๆ เป็ นที่สนุกสนาน
สามัคคี จะถึง “หลา” หรื อศาลาที่สามแยกใหญ่ หน้ าชุมชน พระสงฆ์ จะสวดมนต์ และชาวบ้ านจะร่ วมกันถวาย
ภัตตาหารเพลที่นี่ จากนั ้นจึงชักพระต่อ ไปยังวัดสมุหนิตทางทิศตะวันออกของชุมชน ผ่านทางถนนสายรองซึ่ง
ปั จจุบันเป็ นทางหลวงหมายเลข 12 หรื อถนนรักษ์ นรกิจ ตลอดช่วงที่มีการชักพระนี ้จะทําการปิ ดถนน และเมื่อ
ลากมาถึงวัดสมุหนิมิต แล้ ว จึงทําการอัญเชิญองค์พระทั ้งสององค์ ลงมาประดิษฐานที่ศาลาการเปรี ยญของ และ
ทําการสรงนํ ้าก่อนนําเข้ าศาลาการเปรียญ เย็นวันนี ้เองจะมีการสวดมนต์ ที่ศาลาการเปรี ยญ ชาวบ้ านทั ้งพุมเรี ยง
จะมาร่วมกันสวดมนต์จนตั ้งแต่ประมาณหนึง่ ทุ่มถึงสามทุ่ม จากนั ้นจึงแยกย้ ายกลับเรือน
เช้ าวันแรม 2 คํ่า เดือน 11 มีการชักพระออกมาทําการสรงนํ ้าที่วัดสมุหนิมิต และชาว
ไทยพุทธจะร่วมกันแห่พระไปยังพลับพลาริมทะเลทางทิศตะวันออกของชุมชน เพื่อทําการสวดมนต์ เป็ นสิริมงคล
แก่ชมุ ชน เมื่อเสร็จพิธีจะแห่กลับวัดโพธารามตามถนนสายหลักของชุมชน ช่วงนี ้เองจะมีขบวนแห่สนุกสนาน มี
การแต่งกายตลกขบขัน และมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เพื่อเชื่อมความสามัคคีหลังเสร็ จงานแห่และนําพระสองพี่
น้ องเข้ าโบสถ์เรียบร้ อยแล้ ว เช่น เล่นชักกะเยอ เล่นสะบ้ า การคลุมไก่ การเล่นตาก (คล้ ายลาวกระทบไม้ ) เป็ นต้ น
ถือว่าเป็ นการสิ ้นสุดเทศกาลออกพรรษาและชักพระเป็ นที่เรี ยบร้ อย หลังจากนั ้นจะมีการทอดกฐิ นจัดขึ ้นสลับกัน
ไปจนครบทุกวัน โดยจะเริ่มต้ นจากวัดโพธารามก่อน
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เตรียมเรือพนมพระ

ทําบุญ “ฉลากภัตร

เจริญพระพุทธมนต์เย็น

งานเฉลิมฉลองสมโภช

สรงนํ ้าพระสองพี่น้อง

ตักบาตรเทโวโรหนะ

พิธีแห่เรือพระ

พิธีสมโภชที่ลานหน้ าศาลาเก้ าห้ อง

ประดิษฐานที่วดั สมุหนิมิตหนึง่ คืน

ทําพิธีสมโภชที่พลับพลาริมทะเล
ก่อนจะแห่กลับวัดโพธาราม

ภาพที่ 3.17 พิธีชกั พระบก
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ศาลาเก้ าห้ อง

วัดโพธาราม

ไปพลับพลา
วัดสมุหนิมิต
ภาพที่... บริเวณที่ใช้ ในพิธีชักพระบก
3.2.3.6 ชักพระนา้ และลอยกระทง
ภาคใต้ สว่ นใหญ่จะมีประเพณีชกั พระทางนํ ้าในวันออกพรรษา แต่ที่พุมเรี ยงจะชักพระ
นํ ้ากันวันขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12 หรือที่ตรงกับวันลอยกระทงของภาคกลางนั่นเอง โดยพิธีนี ้จะเริ่ มตอนเช้ าของวันขึ ้น
15 คํ่า เดือน 12 โดยคนในชุมชนจะร่วมทําบุญสวดมนต์ที่ศาลาการเปรียญวัดสมุหนิมิต และสายๆ จะเริ่ มชักพระ
ที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วดั สมุหนิมิตลงมาที่ท่านํ ้าวัดสมุหนิมิต มีการสรงนํ ้ากันที่ท่าท่ านํ ้า และอัญเชิญองค์ พระ
ลงเรือที่ตกลงประดับประดาลวดลายอย่างงดงาม ในอดีตการชักพระนั ้นจะชักไปถึงปากนํ ้าเลยบริ เวณแหลมโพธิ์
ออกไป และมีข บวนเรื อของชาวบ้ า นบางส่วนตามมาสรงนํ า้ แต่ ใ นปั จจุบัน เมื่อ มีการสร้ า งสะพานข้ ามคลอง
บริเวณปากแม่นํ ้า ทําให้ เรื อพระไม่สามารถชักผ่านไปได้ เนื่องจากความเชื่อว่าตัวสะพานจะอยู่สงู กว่าองค์ พระ
ซึง่ เป็ นสิง่ ไม่สมควร ดังนั ้นจึงชักพระออกไปแค่บริเวณก่อนถึงสะพานแล้ วทําการสรงนํ ้า ตอนใกล้ เที่ยงก็จะถวาย
เพลแด่พระสงฆ์ จากนั ้นก็ชักองค์ พระกลับมาประดิษฐานในพระอุโบสถตามเดิม ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงบ่ายจะมี
การละเล่นทางนํ ้า เช่น แข่งเรือยาว ต่อยมวยทะเล เป็ นต้ น
ชุมชนพุมเรี ยงในอดีตไม่มีการลอยกระทงในวันขึ ้น 15 คํ่า เดือน 12 แต่ในปั จจุบันมี
การรับเอาประเพณีลอยกระทงมาจากภาคกลาง ดังนั ้นเมื่อเสร็ จการละเล่นในตอนบ่าย ตอนคํ่าๆ ก็จะมีพิธีลอย
กระทงต่อ
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วัดสมุหนิมิต
ที่มา : กลุม่ Chaiya City

ภาพที่ 3-18 บริเวณที่ใช้ ในพิธีชกั พระนํ ้า
3.2.3.7 พิธีเกี่ยวกับการปลูกเรื อนและการซอแรง
ในชุมชนพุมเรี ยงมีพิธีเกี่ยวกับการปลูกเรื อน ตั ้งแต่การเลือกพื ้นที่ที่เหมาะสม ได้ แ ก่
การดูลกั ษณะรูปทรงพื ้นที่ การดูบริบทของพื ้นที่ และการเว้ นระยะจากลําคลองเพื่อป้องกันนํ ้าท่วม ต่อมาก็จะมี
การตัดไม้ ซึง่ การตัดไม้ จากป่ าสมัยก่อนไม่ง่าย เพราะมีพิธีกรรมและขั ้นตอนมากมาย และต้ องกินเวลากันข้ าม
เดือนกว่าจะได้ ไม้ มาจะสร้ างบ้ านสักหลัง หากใครต้ องการสร้ างบ้ านก็จะต้ องไปทําพิธีตัดไม้ เอง โดยที่มีตระกูล
ศรียาภัยเป็ นบ้ านที่เลี ้ยงช้ างไว้ ใช้ ในชุมชน เพื่อลากไม้ กลับมาสร้ างเรือน และเมื่อได้ ไม้ แล้ ว ก่อนจะปลูกบ้ านต้ อง
มีการดูฤกษ์ ยามและการทําพิธีเพื่อความเป็ นสิริมงคลในการลงเสาเอก ด้ วยความเนิบช้ าเช่นนี ท้ ําให้ เกิดความรู้
จักพอดีในการใช้ ทรัพยากร ในปั จจุบนั การสร้ างเรือนเปลีย่ นไปจากอดีตมาก ด้ วยสภาพวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําให้
รูปแบบของเรือนเปลีย่ นแปลงไปด้ วย แต่พิธีกรรมบางอย่างก็ยงั คงอยู่ เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับเสาเอก เป็ นต้ น
ในการปลูกบ้ านหรือกระทําการใดในชุมชน เช่น หาปลา ฯลฯ ที่เป็ นงานใหญ่ หนักเกิน
กว่าคนจํานวนน้ อยจะทําได้ ภาคใต้ มีคําเรียกว่า “ซอแรง” หรือเรียกว่า “ออกปาก” เป็ นการช่วยเหลือกันในชุมชน
โดยเฉพาะในสังคมประมงและสังคมเกษตร การซอแรงคล้ ายๆ กับการลงแขก แต่การลงแขกจะเป็ นการที่เจ้ าของ
งานไปบอกกล่าวขอเพื่อนบ้ านให้ มาช่วยงาน โดยที่ตนเป็ นผู้จัดการเลี ้ยงอาหารคาวหวาน แต่การซอแรงนั ้นเป็ น
การผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนไปช่วยงานกันเป็ นกลุม่ เล็กๆ ตามแต่จะมีเวลาว่าง โดยผู้ช่วยงานจะต้ องเตรี ยมอาหาร
และห่อข้ าวไปรับประทานเองด้ วย เป็ นการช่วยงานโดยไม่มีพิธีรีตองมากนัก ใครมีเวลาก็ไปช่วย โดยที่อีกฝ่ ายก็
จะหาโอกาสช่วยเหลือตอบแทน การซอแรงที่เห็ นได้ ชัดที่ชุม ชนพุมเรี ยงคื องานในสวนและงานสร้ างเรื อน ใน
ปั จจุบนั เนื่องจากสภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เข้ ามามีบทบาทเป็ นอย่างยิ่งในชุมชน ทําให้ ซอ
แรงเกือบจะสูญหายไปทั ้งหมด
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3.2.3.8 พิธีเกี่ยวกับการสมรส
การสมรสในชุมชนพุมเรี ยงค่อนข้ างจะมีพิธีการใกล้ เคียงกับทั่วไป ตั ้งแต่เกี ย้ วพาราสี
การคบหาดูใจ และเมื่อชายใดบวชเรียนแล้ วก็จะส่งผู้ใหญ่ ไป “แยบ” หรื อสู่ขอทาบทามกับฝ่ ายหญิ งนั่นเอง เมื่อ
ฝ่ ายหญิงดูความประพฤติและผูกดวงชะตาของฝ่ ายชายพื่อดูดวงสมพงษ์ กันแล้ ว ก็จะจัดขันหมากไปหมั่นหมาย
หรือสูข่ อ ในสมัยก่อนหลังหารสูข่ อหรือการหมั ้น ฝ่ ายชายจะต้ องไปทํางานอยู่ในบ้ านกับฝ่ ายหญิ ง เรี ยกว่า “อาสา
เมีย” ฝ่ ายชายจะต้ องทํางานทุกอย่างเสมือนหนึ่งเป็ นครอบครัวฝ่ ายหญิ ง เพื่อทดลองว่ามีข้อบกพร่ องที่รับกันได้
หรือไม่ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ หรือไม่ มีบางคู่เมื่อไปทํางานอยู่ระยะหนึ่งแล้ วถูกฝ่ ายหญิ งถอนหมั ้นก็มี เพราะ
คิดว่าคงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ยาก เมื่อผ่านขั ้นตอนอาสาเมียเป็ นที่เรี ยบร้ อย จึงจะทําการยกขันหมาก
มาแต่งงานได้ ซึง่ พิธีสมรสก็คล้ ายคลึงกับภาคกลาง ได้ แก่ มีการรดนํ ้าอวยพร การส่งตัวบ่าวสาว เป็ นต้ น
3.2.3.9 พิธีเกี่ยวกับการออกเรื อ
ในเรือมีความเชื่อว่ามี “แม่ย่างนาง” เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ประจําเรื อแต่ละลํา ใน
ชาวไทยมุสลิมก็มีแม่ย่านางของเรือซึง่ เป็ นชาวมุสลิมเช่นเดียวกัน ส่วนแม่ยางนางของชาวไทยพุทธนั ้น ชาวเรื อที่
ออกเรือทุกวันต้ องบูชากราบไหว้ เพราะมีความเชื่อว่าแม่ย่านางจะบันดาลให้ ชาวประมงผู้เป็ นเจ้ าของเรื อประสบ
โชคลาภ หรือความสําเร็จตามที่ปรารถนาได้ สัญลักษณ์ของแม่ย่านางประจําเรื อคือการผูกด้ วยด้ ายขาวด้ ายแดง
และผ้ าแดง ก่อนออกเรือเจ้ าของเรือต้ องนําดอกไม้ ธูปเทียนมาบูชาเสมอ ขณะบูชาจะพูดกับแม่ย่านางว่า “อย่าให้
มันขัด อย่าให้ มนั ข้ อง ให้ คล่องให้ คล่อง ให้ แคล้ วให้ แคล้ วทุกอย่าง ออกถึงให้ พบปลาทันที ให้ สมปรารถนา จะให้
รางวัลแม่ย่านาง” 51
บางคนอาจทําพิ ธีไหว้ แม่ย่างนางทุกเดือ น ซึ่งจะทํ าตอน “หยุดหาย” หรื อ ในเวลาที่
หยุดจับปลาคืนเดือนหงายนั่นเอง การที่จะออกจับปลาหลังจากคืนหยุดหายก็จะต้ องมีพิธีไหว้ แม่ย่านางก่อ น
เครื่ องบูชา ได้ แก่ ไก่ตัวผู้ เหล้ า หัวหมู ขนมโค ขนมถั่ว ขนมงา กล้ วย และผลไม้ อื่นๆ ปลาทั ง้ ตัว ข้ าวแกง แก้ ว
เหล้ า แก้ วนํ ้า เตรียมใส่สาํ รับ นําด้ ายแดงด้ ายขาวผูกหัวเรือและเสียบดอกไม้ ที่หวั เรือ ใช้ ธูปบูชา 9 ดอก พร้ อมเอ่ย
ชื่อแม่ย่านางเพื่อกล่าวเชิญมารับเครื่ องไหว้ เมื่อเซ่นไหว้ เรี ยบร้ อยต้ องจุดประทัดแล้ วรี บเบี่ยงหัวเรื อ ออกทะเล
ทันที อาหารที่เหลือจากพิธีก็แบ่งกันรับประทานบนเรือเป็ นอันเสร็จพิธี
3.2.4 ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมในชุมชนพุมเรียงมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น หนังสือบุด นิทานพื ้นบ้ าน เพลง
ร้ องเรือ ปริ ศนาคําทาย เพลงร้ องเล่นของเด็ก เป็ นต้ น ซึง่ จะได้ ยกตัวอย่างบางส่วนที่ช่วยให้ เห็นภาพของชุมชน
พุมเรียงชัดเจนขึ ้น ดังนี ้
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ชวน เพชรแก้ ว ,ไชยา: แหล่งศิลปวัฒนธรรมสําคัญของภาคใต้ สุราษฎร์ ธานี) : ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี.99 หน้ า (2537 ,
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3.2.4.1 หนังสือบุด
หนังสือบุดหรือหมุด คือหนังสือซึ่งทําด้ วยกระดาษข่อยหรื อกระดาษย่านปริ ดหนาซึ่ง
พับเป็ นชั ้นๆ ภาคกลางเรี ยกว่า “สมุดไทย” หรื อ สมุดข่อย” 52 หนังสือบุดมี อยู่ 2 ลักษณะ คือ “บุดดํา” ซึ่งเป็ น
กระดาษสีดําเขียนด้ วยอักษรสีขาว และ “บุดขาว” เขียนด้ วยอักษรสีดํา ในพื ้นที่ชมุ ชนพุมเรี ยงโดยเฉพาะที่วัดทุก
วัดมีหนังสือบุดอยู่มากมาย และพบหนังสือบุดอยู่ในเรือนของตระกูลเก่าแก่ในชุมชน เช่นพบที่บ้านศรี ยาภัยและ
บ้ านโอสถปถัมภ์ ซงึ่ จะพบเป็ นตํารายาโบราณ ตัวอักษรที่พบมีทั ้งอักษรไทยและขอม หนังสือบุดที่พบในวัด ได้ แก่
นิทาน ตํานาน ตําราหมอดู สุภาษิ ต ความเชื่ อ ตําราดูฤกษ์ ยาม ตํ าราดูพื ้นที่ ตําราปลูกเรื อน ตํารายา เป็ นต้ น
หนังสือบุดจํานวนไม่น้อยมีภาพเขียนปรากฏอยู่ เช่น ตําราโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ พระมาลัย พระธรรมคําสอน
ทางพุทธศาสนา ตํา ราประกอบพิธี กรรม ตํ ารานวด และตํา ราเกี่ ยวกับ โรค เป็ นต้ น หนังสือบุดที่ พบในชุม ชน
พุม เรี ยงบางเล่ ม เก่ า แก่ ถึง ปลายอยุ ธ ยา ปั จ จุบั น หนั ง สือ บุด ส่ว นใหญ่ ข องชุม ชนพุ ม เรี ยงถู กเก็ บ รั กษาไว้ ที่
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ ธานี และยังคงมี บางส่ว นหลงเหลือ อยู่ตามตู้คัม ภี ร์ข องวัดต่ างๆ โดยเฉพาะวัด
พุมเรี ยงที่มีหนังสือบุดเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนอยู่มาก และวัดศักดิ์คุณารามที่มีหนังสือบุดเกี่ยวกับการรักษา
โรคอยู่มาก
3.2.4.2 เพลงร้ องเรื อ
เพลงร้ องเรือหรือ “เพลงชาน้ อง” เป็ นเพลงที่ชาวบ้ านภาคใต้ ใช้ กล่อมเด็กเพื่อต้ องการ
ให้ เด็กหลับอย่างง่ายด้ ายและสนิท ผู้ร้องเพลงกล่อมอาจเป็ นพ่อ แม่ พี่ ป้า น้ า อา หรื อ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เลี ้ยงดู
เด็กนัน่ เอง โดยให้ เด็กนอนเปลที่ผกู ไว้ ใต้ ถนุ บ้ าน ขณะที่มือไกวเปลก็ร้องกล่อมไปด้ วย เพลงร้ องเรื อมีวิวัฒนาการ
อย่างไรไม่มีใครทราบแน่ชดั ผู้ร้ ูบางท่านบอกว่าน่าจะมาจากการเล่านิทานนัน่ เอง 53 เพลงร้ องเรื อนี ้มิได้ มีเพียงเพื่อ
กล่อมให้ เด็กหลับเท่านั ้น แต่ยงั สอดแทรกความรู้ ปฏิ ภาณ ไหวพริ บความเจ้ าบทเจ้ ากลอน และใช้ อบรมสัง่ สอน
เด็กอีกด้ วย เพลงร้ องเรื อนั ้นมีเนื ้อหาหลากหลาย เช่น เกี่ยวกับความอาลัยรัก วรรณคดี ความเชื่อ การปลูกฝั ง
คุณธรรมคําสอน การตัดพ้ อต่อว่า การเสียดสีสงั คม การประกอบอาชีพ และประวัติตํานานของสิ่งสําคัญต่างๆ
เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น
“มะพร้ าว... นาฬิเกร์
ต้ นเดียวโนเน
กลางทะเลขี ้ผึ ้ง
ฝนตกไม่ต้อง
ฟ้าร้ องไม่ถงึ
กลางทะเลขี ้ผึ ้ง
ถึงได้ แต่ผ้ พู ้ นบุญเอย”
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เพลงนี เ้ ป็ นเพลงร้ องเรื อ ที่ น่ า สนใจลึกซึง้ และสะท้ อ นโลกทัศน์ ห รื อ กรอบความคิ ด
ทางด้ านศาสนาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ ท่านพุทธทาสภิกขุได้ ให้ ความหมายของเพลงนี ้ไว้ ว่า 54 “...หมายถึงสภาวะที่
ไม่มีความทุกข์เลย มะพร้ าวคือนิพพาน อยู่กลางทะเลขี ้ผึ ้งที่กลางวัฏสงสาร เดี๋ยวเป็ นกุศล เดี๋ยวเป็ นอกุศล เดี๋ยว
เป็ นบุญ เดี๋ยวเป็ นบาป เดี๋ยวเป็ นบวก เดี๋ยวเป็ นลบน่ะทะเลขี ้ผึ ้ง กลางทะเลขี ้ผึ ้ง วัฏฏสงสารแห่งความทุกข์ นั ้นมัน
มีพระนิพพาน...”
“ไปไหน... พาน้ องไปกัน
ถางไร่โปลกมัน
มันไม่ลงหัว
แผ่นดินหมัน่ ดี
แต่มนั หมัน่ ชัว่
มันไม่ลงหัว
สาวย่านไห้ ววั กิน”
เพลงบทนี ้เตือนสติให้ คิดว่า ทุกคนไปไหนก็เอาความประพฤติดีและประพฤติชั่วของ
ตนติดตามไปด้ วยทุกหนแห่ง เปรียบเทียบการประทําของคนเหมือนกับการทําไร่ปลูกมันว่า ผู้ประพฤติชั่วไม่ว่าจะ
ไปอยู่ที่ใดก็ไม่อาจมีชีวิตที่ดีได้ ก็เหมือนกับการปลูกมันพันธุ์ไม่ดี ไม่ว่าจะปลูกในดินชนิดใดก็ย่อมไม่เกิดผลผลิตที่
ดีไปได้ ต้ อง “สาว” หรือถอนทิ ้งเป็ นอาหารแก่สตั ว์ไป
“ขึ ้นเหนือ... แลเรือเกยหาด
โปลกหลาตักบาตร
นํ ้าแห้ งเห็นทราย
กุ้งกั ้งแมงดา
บินมาพลอยตาย
นํ ้าแห้ งเห็นทราย
พลอยตายด้ วยเรือใหญ่”
ความหมายของเพลงนี ้กล่าวเชิงเสียดสีคุณธรรมของผู้นํา กล่าวคือเปรี ยบเทียบผู้นํา
กับ “เรือใหญ่” เสียดสีผ้ นู ําที่ประพฤติผิดทํานองคลองธรรมนําคณะไปในทางที่ชั่ว เมื่อหมดอํานาจลงความชั่วที่
ทํามาก็จะปรากฏ เหมือนนํ ้าทะเลเมื่อแห้ งเหือดก็ปรากฎหาดทราย ผู้ตามหรื อผู้น้อยที่เปรี ยบเทียบเป็ น “กุ้งกั ้ง
แมงดา” ก็พลอยเสียหายได้ รับความเดือดร้ อนจากการตามคนไม่ดี ดังนั ้นเพลงบทนี ้จึงเตือนสติทั ้งผู้นําและผู้ตาม
ถึงความชัว่ ที่แฝงปลอมมาในความดีว่ามิอาจมีค่าและคงอยู่ได้ ตลอดไป
3.2.5 การอยู่ร่วมกันระหว่ างศาสนาและความเชื่อที่หลากหลาย
พุม เรี ยงเป็ นพื น้ ที่ที่ มี ความเชื่ อ หลากหลายและมี ผ้ คู นอาศัยส่งต่ อ ความเชื่ อ พัฒนามาอย่ า ง
ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังประกอบไปด้ วยผู้คนที่นบั ถือศาสนาหลักๆ 2 ศาสนา ได้ แก่ ศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม แต่ผ้ คู นทั ้งสองศาสนานี ้ต่างก็ผกู พันและดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างเข้ มแข็ง ที่
น่าสนใจคื อไม่ว่าจะมีความเชื่ อที่แตกต่า งกันหรื อนับถือศาสนาต่างกัน แต่ชาวพุมเรี ยงก็ ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมใน
ชุมชนเดียวกันได้ อย่างสงบสันติ มิได้ มีการขัดแย้ งในทางขนบประเพณีหรือศาสนาแต่อย่างใด

คัดจาก คําแถลงการณ์สวนโมกข์ ครบ 50 ปี เกี่ยวกับวัตถุธรรมมะพร้ าวนาฬเิ กร์ ของท่านพุทธทาสภิกขุ
(บันทึกที่สวนโมกข์, 11 เม.ย.55)
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ด้ วยความที่ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมตั ้งถิ่นฐานอยู่ ณ บริ เวณนี ้มานานมาก ทําให้ เกิ ด
ความเชื่อที่ หลอมรวมกันระหว่างสองศาสนาและหลอมรวมกับความเชื่อดั ้งเดิมในพื ้นที่ ได้ แ ก่ ความเชื่ อเรื่ อ ง
อาคมและการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณสิง่ ของ หรือวิญญาณของสถานที่ต่างๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ มักเรี ยกว่า
“ผี” โดยเฉพาะนับถือวิญญาณผีบรรพบุรุษ ทุกปี ต้ องมีการประกอบพิธีไหว้ และทําบุญ เรี ยกว่า “ทําบุญตายาย”
ส่วนชาวไทยมุสลิมที่พุมเรี ยงก็มีความเชื่อในเรื่ องวิญญาณบรรพบุรุษที่คล้ ายคลึงกัน แต่เป็ นวิญญาณในฐานะ
“เจ้ า” ชื่อ “ตูบิ๊บ” ซึง่ จะช่วยปกปั กษ์ รักษาโรคภัยไข้ เจ็บหรืออาจบันดาลให้ สขุ ทุกข์ หรื อสมหวังไม่สมหวังก็ได้ มีพิธี
เชิญตูบิ๊บให้ มาช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึง่ โดยการเข้ าทรง บุคคลที่เคยอัญเชิญวิญญาณตูบิ๊บชื่อ “ดิ่น” เป็ นชาว
มุสลิม บัดนี ้ถึงแก่กรรมไปนานแล้ ว แต่ก็มีความเชื่อว่าวิญญาณของดิ่นยังอยู่ จึงมีการสร้ างรัว้ ล้ อมรอบไว้ ที่สสุ าน
ของดิ่ น ผู้คนไม่ ว่าจะเป็ นชาวพุทธหรื อชาวมุสลิมต่า งไปทําความเคารพหลุม ศพและไปขอความช่ วยเหลือจน
กลายเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ อย่างไรก็ตามแม้ ว่าชาวไทยมุสลิมจะไม่เคารพผีปู่ย่าตายายอย่างชัดเจนเช่นชาวไทยพุทธ
แต่ก็มีพิธีไหว้ ผีหรือวิญญาณที่หลุมฝั งศพ ณ สุสานเป็ นประจําทุกปี
ในเรื่ อ งข้ อ ปฏิ บัติท างศาสนา ต่า งกลุ่มก็ ป ฏิ บัติตามหลักศาสนาของตนอย่ า งเคร่ ง ครั ด ที่ น่ า
สังเกตก็คือมีประเพณีหรือพิธีบางอย่างที่ต่างฝ่ ายต่างก็รับประเพณีของกลุ่มอื่นมาปฏิ บัติโดยปรับให้ เข้ ากับของ
ตน โดยเฉพาะกลุม่ ชาวไทยมุสลิม แม้ จะเป็ นประเพณีทางศาสนาก็ตาม เช่น ประเพณีตรุ ษสงกรานต์ กลุ่มชาว
ไทยมุสลิมก็ รับมาปฏิ บัติใ นกลุ่ม ของตน มีการเล่นสาดนํ ้ากันอย่ างสนุกสนาน 55 นอกจากนี เ้ มื่ อ แต่ ละกลุ่ม มี
พิธีกรรมหรื อกิจกรรมใดๆ แม้ แต่ กิจกรรมทางศาสนา อีกกลุ่มหนึ่ง ก็จะช่ วยเหลือกันเป็ นอย่างดี เช่ น ชาวพุท ธ
ช่วยงานศพของชาวมุสลิม หรือชาวมุสลิมช่วยจัดสังฆทานทําบุญของชาวพุทธ เป็ นต้ น ถึงแม้ ว่าจะไม่มีการแสดง
ความเคารพหรือเข้ าร่วมพิธีทางศาสนาของอีกฝ่ ายก็ตาม อาจเป็ นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็ นชาวพุทธหรื อชาวมุสลิม
ในชุมชนนี ้ก็ล้วนเป็ นเครือญาติกนั มีการแต่งงานระหว่างศาสนาและยังไปมาหาสูก่ นั มิได้ ขาด
สํา หรั บ การเชื่ อ ถื อ โชคลางนัน้ พบว่ า พุม เรี ย งเป็ นชุม ชนประมงมักมี สิ่ง ที่ ป ระพฤติ กัน อย่ า ง
เคร่งครัดคือ ก่อนออกเรื อไปจับปลาชาวมุสลิมจะขอพรจากพระเจ้ า มีการดูฤกษ์ โดยยึดเอาประสบการณ์ ที่ตน
ได้ รับ ในทางที่ ดีม าแล้ วมาเป็ นเครื่ อ งตัดสิน เช่น วันใดที่ อ อกไปจับปลาแล้ ว โชคดีก็จะยึดถื อวัน นั ้นเป็ นฤกษ์ ดี
ส่วนมากออกไปจับปลาในวันจันทร์ และพฤหัสบดี และเดือนที่จบั ปลาได้ มากคือเดือน 9 และเดือน 10 56 ส่วนชาว
ไทยพุทธจะมีฤกษ์ ยามจับปลาที่ได้ มาจากการสังเกตและเก็บข้ อมูลต่อๆ กันมา และมีฤดูจับปลาที่เรี ยกว่าหน้ าลม
หน้ าแล้ ง ทั ้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมต่างก็ถือว่ามี “แม่ย่านาง” หรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ประจําแต่ละเรื อ โดยที่
เรือของชาวไทยพุทธแม่ย่างนางก็เป็ นชาวพุทธ และเรือของชาวมุสลิมแม่ย่านางก็เป็ นชาวมุสลิม ซึ่งจะมีข้อปฏิ บัติ
พิเศษ เช่น ห้ ามผู้โดยสารนําอาหารทีมีเนื ้อหมูเป็ นส่วนประกอบขึ ้นมาบนเรือ เป็ นต้ น
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พื ้นที่ที่ ทั ้งสองศาสนามีกิ จกรรมร่ วมกันอย่ างเข้ มข้ น ในชุม ชนและเห็น ได้ อย่ างเด่ นชัดคื อพื ้นที่
“ตลาด” ไม่ ว่ า จะเป็ นชาวพุท ธหรื อ ชาวมุสลิม ต่ า งก็ ใ ช้ พื ้นที่ นี ท้ ุกวัน ในตอนเช้ า ทัง้ สองศาสนาจะมาพบปะมี
ปฏิสมั พันธ์ แลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารกัน พื ้นที่ตลาดนี ้ไม่มีการแบ่งแยกขอบเขตของแต่ละศาสนาให้ เห็นชั ดเจน
เช่นพื ้นที่อยู่อาศัย แต่จะมีความเคารพในความเชื่อของอีกฝ่ ายอยู่ในที เป็ นความเคารพในความแตกต่างและอยู่
ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเขียนบัญญัติกฎใดๆ ขึ ้นมา เช่น ในตลาดนี ้ไม่มีการขายเนื ้อหมูสด แต่จะมีแผงขายเนื ้อหมู
ตั ้งห่างออกไปจากตลาดในฝั่ งของชุมชนไทยพุทธ เป็ นต้ น
แท้ ที่จริงแล้ วทั ้งสองศาสนาต่างก็มีจิตสํานึกในการอยู่อาศัยในชุมชนอย่างสมดุลและพึ่งพาอาศัย
ธรรมชาติ ด้ วยการบ่มเพาะประสบการณ์และการปรับตัวร่วมกันในพื ้นที่เดียวกัน ทําให้ เกิด จิตวิญญาณของพื ้นที่
ที่เชื่อมโยงเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน จนมีประเพณีความเชื่อ ภูมิปัญญา หรื อหลักปฏิ บัติบางอย่างที่ใกล้ เคียงกัน
วิถีชีวิตที่คล้ ายคลึงกันเหล่านี ้สะท้ อนถึงการทําลายเส้ น แบ่งทั ้งระหว่างมนุษย์ ด้วยกันเองหรื อระหว่างมนุษย์ กับ
ธรรมชาติ จนเกิดการใช้ ชีวิตอย่างกลมกลืนไปกับธรรมชาติและพื ้นที่
3.3 วัดและสานักสงฆ์ ในชุมชนพุมเรี ยง
ชาวพุมเรียงมีวฒ
ั นธรรมความเชื่อแยกออกได้ เป็ น 2 กลุ่มวัฒนธรรม ได้ แก่ กลุ่มชาวไทยพุทธ ผู้ซึ่งนับ
ถือศาสนาพุทธและมี บรรพบุรุษตั ้งรกรากอยู่ที่นี่ มาหลายชั่วอายุคนแล้ ว และกลุ่ม ชาวไทยมุสลิมที่สืบเชื ้อสาย
บรรพบุรุษมาจากบริเวณแหลมมลายูที่เข้ ามาตั ้งรกรากเมื่อปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยา พื ้นที่ขอบเขตการศึกษาเป็ น
พื ้นที่ชมุ ชนเก่าที่เจริญรุ่งเรื องมานานหลายร้ อยปี โดยมีวัดกับมัสยิดตั ้งอยู่ในพื ้นที่เดียวกัน มีวัดทั ้งสิ ้นจํานวน 6
วัด และมีมสั ยิดทั ้งหมด 4 แห่ง วัดส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมถนนรักษ์ นรกิจและมีมาก่อนการตัดถนนทางหลวงผ่าน
ยกเว้ นวัดโพธารามที่อยู่บริเวณเกือบกึง่ กลางชุมชนในบริ เวณที่เรี ยกว่า “บ้ านเหนือ” ส่วนมัสยิดนั ้นตั ้งอยู่ทางฝั่ ง
ชุมชนไทยมุสลิมหรือบริเวณที่เรี ยกว่า “บ้ านหัวเลน”
ในชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยงตั ้งแต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน มี “วัด ” เป็ นศูนย์ รวมจิ ตใจและสิ่ง ยึดเหนี่ ยวของ
ชุมชน บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในชุมชนอาจจะแปรเปลีย่ นไปตามยุคสมัย แต่สงิ่ ที่เห็นได้ อย่างเด่นชัดคือชาว
ชุมชนยังคงให้ ความสําคัญกับกิจกรรมทางศาสนาอย่างมัน่ คงมาโดยตลอด วัดในชุมชนพุมเรี ยงมีทั ้งสิ ้นจํานวน 6
วัด ได้ แก่ วัดโพธาราม (วัดเหนือ) วัดสมุหนิมิต (วัดล่าง) วัดพุมเรี ยง (วัดใหม่) วัดศักดิ์คุณาราม (วัดหัวคู) วัด
ตระพังจิก (สวนโมกข์เก่า) และวัดอุบล (วัดนอก) ซึง่ ปั จจุบนั ร้ างไปแล้ ว และมีสาํ นักสงฆ์คือสํานักสงฆ์ท่งุ จับช้ าง
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ภาพที่ 3-19 วัดและสํานักสงฆ์ในชุมชนพุมเรียง
ตัวชุมชนพุมเรี ยงมีพื ้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตรเท่านั ้น แต่ก็มีวัดอยู่หลายวัด
และได้ รับการบํา รุ งรั กษาจากคนในชุม ชนเป็ นอย่างดี ในการบํา เพ็ญบุญมี การแบ่ง เขตกันบํ ารุ ง วัด “ชาวบ้ า น
เหนือ” (ทิศตะวันตกของชุมชนเป็ นเขตเหนือ) จะไปบําเพ็ญบุญ ให้ ทาน รักษาศีล ฟั งธรรมในวันขึ ้น 8 คํ่า แรม 8
คํ่า ที่วดั ศักดิ์คณ
ุ าราม (วัดหัวคู) วันขึ ้น 15 คํ่า แรม 15 คํ่า ไปวัดโพธาราม (วัดเหนือ) ส่วน “ชาวบ้ านล่าง” (ทิศ
ตะวันออกของชุมชน) ในวันขึ ้นและแรม 8 คํ่า ไปวัดพุมเรี ยง (วัดใหม่) วันขึ ้นและแรม 15 คํ่า จะไปที่สมุหนิมิต
(วัดล่าง) ซึง่ จะเห็นได้ ว่าฐานะและบทบาทของวัดแต่ละวัดในชุมชนมีความแตกต่างกันไป ดังนี ้
3.3.1 วัดโพธาราม (วัดเหนือ)
วัดโพธารามเป็ นวัดเก่าแก่ที่สดุ ในชุมชนไม่ทราบแน่ชดั ว่าสร้ างในสมัยใด แต่สนั นิษฐานว่าคงไม่
เก่าแก่ไปกว่าสมัยอยุธยาตอนปลาย 57 อาจจะสร้ างในรุ่ นเดียวกันกับวัดสมุหนิมิต เมื่อพิจารณาจากโบราณวัตถุ
ในวัดแล้ วสันนิษฐานว่าน่าจะสร้ างมานานแล้ วและมีการบูรณะครัง้ ใหญ่ โดยเฉพาะพระอุโบสถ ซึ่งสืบการบูรณะ
ครั ้งหลังสุดได้ เมื่อปี พ.ศ.2465 วัดนี ้ตั ้งอยู่บนเนินทรายใกล้ ปากแม่นํ ้าพุมเรี ยง ห่างจากทะเลประมาณกิโลเมตร
เศษ เป็ นวั ดสํ า คั ญมี ฐ านะเป็ นศูน ย์ ก ลางชุ ม ชน เนื่ อ งจากประดิ ษ ฐานพระพุท ธรู ป คู่ บ้ านคู่เ มื อ งเอาไว้ มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุอยู่หลายอย่าง ได้ แก่
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ชวน เพชรแก้ ว, ไชยา: แหล่งศิลปวัฒนธรรมสําคัญของภาคใต้ (สุราษฎร์ ธานี: ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี , 2537) หน้ า 57.
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พระสองพี่น้อง เป็ นพระพุทธรูปสําคัญของชุมชนถือเป็ นสิง่ ศักดิ์ค่บู ้ านคู่เมือง ที่ชาวพุทธพุมเรี ยง
หวงแหนสักการะนับถือ เรียกได้ ว่าเป็ นหัวใจของชาวพุมเรียง พระสองพี่น้องประกอบไปด้ วยพระพุทธรู ป 2 องค์
ได้ แก่ ปางอุ้มบาตรองค์พี่ เป็ นองค์ใหญ่หล่อมาจากสําริ ดมีนํ ้าหนักมาก และปางอุ้มบาตรองค์ น้อง องค์ เล็กกว่า
เป็ นไม้ แกะสลักแล้ วหุ้มด้ วยสําริ ดจึงนํ ้าหนักไม่มากเท่าองค์ พี่ นอกจากนี ้ทั ้งสององค์ ยังมีเครื่ องทรงได้ แก่ บาตร
พระเมาลีรูปเปลวซึ่ง เป็ นทองคํ าแท้ และฉัตร โดยทุกปี จะมีการจัดงานแห่สมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ตัง้
ประดิษฐาน และทําพิธีสวดมนต์ตามจุดต่างๆ ของชุมชน เป็ นการทําบุญร่ วมกันเพื่อสร้ างขวัญกําลังใจในชุมชน
เรียกว่าพิธี “ชักพระบก” ซึง่ เป็ นพิธีที่ทําในวันออกพรรษาและพบอยู่ในชุมชนโบราณของภาคใต้ นอกจากนี ้ยังมี
เรือชักพระซึง่ เป็ นเรือไม้ ติดล้ อตกแต่งลวดลายสวยงาม มีอายุกว่าร้ อยปี ที่คนในชุมชนใช้ ในพิธี และบํารุ งรักษา
เรือนี ้มาเรื่อยๆ จนปั จจุบนั มีการปรับปรุงให้ เข้ ายุคสมัยมากขึ ้น เช่น เปลีย่ นล้ อเกวียนที่ผพุ งั เป็ นล้ อรถยนต์ เป็ นต้ น
พระอุโ บสถ หน้ า บรรณประดับตกแต่ง ด้ วยกระเบื อ้ งถ้ วยชาม บานประตูพ ระอุโ บสถเป็ นไม้
แกะสลักลวดลายทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ ลงรักปิ ดทอง ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีเจดีย์แบบศรี วิชัยรอบโบสถ์ เป็ น
ของสร้ างใหม่ตามแบบพระบรมธาตุไชยา เดิมเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปสองพี่น้อง แต่ปัจจุบันด้ วยเกรงว่า
พระสองพี่น้องจะสูญหายจึงได้ ย้ายมาประดิษฐานบนกุฎิและให้ พระสงฆ์เฝ้าไว้
ศาลาการเปรี ยญ เป็ นอาคารเก่ า อายุกว่ า ร้ อยปี สร้ างจากปูน ผสมโครงสร้ างหลัง คาไม้ มุง
กระเบื ้องว่าว ลักษณะหลังคาเป็ นทรงจัว่ ผสมกับปี กหลังคาปั นหยา มีคอสองคือช่องลมระหว่างตัวหลังคาและปี ก
หลังคารอบด้ าน
กุฏิเก่า ได้ แ ก่ กุฏิ ที่ท่านเจ้ าอาวาสพักอยู่ มีบานหน้ าแกะสลักร่ วมกว่า 10 บาน แต่ละบานมี
รู ปภาพไม่เหมื อนกัน และกุฏิ ทรงเรื อนพื ้นถิ่ นอีกหลายหลัง บนศาลาโรงธรรมมี ต้ ลู ายรดนํ ้าอีกหลายตู้ ภายใน
บรรจุสมุดข่อยเก่าๆ หนังสือคัมภีร์ต่างๆ ใบลาน หนังสือบุด โอ่ง ไห ถ้ วยชามของลายคราม
วัดโพธารามมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางของชุมชน ทั ้งในแง่ศูนย์ กลางการให้ ความรู้ แก่คนในชุมชน
ซึง่ ในยุคหนึง่ มีโรงเรียนตั ้งอยู่ในวัด ชื่อโรงเรียน “โพธิพิทยาคาร” และในแง่ของศูนย์กลางทางด้ านจิตใจ โดยมีพระ
สองพี่น้องที่ประดิษฐานอยู่ใ นวัดนี ้เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตวิ ญญาณของชุมชน นอกจากนี ้วัดโพธารามยังเป็ น
ศูนย์กลางการทํากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น การประชุมต่างๆ เป็ นต้ น
พื น้ ที่ ภ ายในวั ดโพธารามประกอบไปด้ วยตัว พระอุโ บสถและศาลาการเปรี ย ญอยู่ท างด้ า น
ตะวันออกของวัด หมู่กฏุ ิอยู่ทางทิศเหนือ นอกจากนี ้ยังมีศาลาเอนกประสงค์อยู่ทางทิศตะวันตก และอาคารไม้ ซึ่ง
เคยเป็ นที่ตั ้งของโรงเรียนตั ้งอยู่ทางทิศใต้ หมู่อาคารเหล่านี ้ล้ อมรอบลานวัดเอาไว้ ซึ่งลานวัดเชื่อมต่อกับถนนเส้ น
หลักในชุมชน ปั จจุบนั ถือว่าบริเวณฝั่ งลานวัดนี ้เป็ นหน้ าวัด ในอดีตทางทิศตะวันออกฝั่ งอุโบสถมีทางเชื่อมออกไป
ยังท่านํ ้าของวัดด้ วย ซึง่ ปั จจุบนั ท่านํ ้านี ้ไม่ปรากฏแล้ ว
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3.3.2 วัดสมุหนิมิต (วัดล่ าง)
เป็ นวัดใหญ่อีกวัดหนึง่ ในชุมชนซึง่ เป็ นวัดประจําในทิศตะวันออก (ในชุมชนเรี ยกว่าเขตล่างหรื อ
เขตใต้ ) เป็ นวัดคู่กบั วัดโพธารามซึง่ คือวัดวัดประจําในทิศตะวันตก (แต่ในชุมชนเรี ยกว่าเขตเหนือ) สันนิษฐานว่า
สร้ างในยุคปลายอยุธยาเช่นเดี ยวกับ วัดโพธาราม ตามข้ อความในจารึกที่ฝังไว้ กับผนังในพระอุโ บสถกล่าวว่ า
“เดิมเจ้ าพระยาคลังเสนาบดีว่าที่กรมท่าพระกลาโหม ออกมาสักหัวเลกหัวเมืองใต้ เมื่อ พ.ศ.2392 เห็นวัดรกร้ าง
จึงได้ สร้ างขึ ้นใหม่และสร้ างเสร็ จภายในเวลาเพียง 4 เดือน แล้ วขนานนามใหม่ว่า วัดสมุหนิมิต” ซึ่งใช้ เรี ยกมา
จนถึงปั จจุบนั
โบราณสถานที่สาํ คัญของวัดนี ้คือ พระอุโบสถก่ออิฐถือปูน มุงกระเบื ้อง เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ภายในพระอุโ บสถประกอบไปด้ วยศิลปวัตถุมี ค่า เช่น ตุ๊กตาจีน เป็ นต้ น มี กํา แพงแก้ ว
ล้ อมรอบ ประตูกบู หรือซุ้มประตู 4 ด้ าน นอกจากนี ้ยังมีพระพุทธรูป ได้ แก่ พระประธาน และพระนั่ งสมาธิ อยู่ซ้าย
ขวาของพระประธาน ทั ้งหมดทําด้ วยปูนลงรักปิ ดทอง นอกจากนี ้ถัดไปบริ เวณด้ านหน้ าของกลุ่มพระนั่งขัดสมาธิ
ฝั่ งซ้ ายขวายังมีพระทองเหลืองปางห้ ามญาติและปางอุ้มบาตรประดิษฐานอยู่ นอกจากนี ้ในวัดยังมีศาลาการ
เปรียญสร้ างด้ วยไม้ หลังคามุงกระเบื ้องลักษณะได้ รับอิ ทธิ พลจากศิลปะจีน ภายในมีของใช้ จําพวกเครื่ องถ้ วย
ชาม โอ่ง ไห ฯลฯ ตั ้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ เป็ นหลักฐานแสดงความรุ่งเรืองของวัดได้ เป็ นอย่างดี
วัดสมุหนิมิตหรือวัดล่างนี ้มีบทบาทเป็ น “วัดน้ อง” ของวัดโพธาราม เพราะเป็ นวัดศูนย์ กลางของ
ชาวชุม ชนในเขตล่า งหรื อ เขตตะวัน ตกของชุ ม ชน นอกจากนี ใ้ นพิ ธี ชักพระบกพระสองพี่ น้ องจะแห่ แ ละมา
ประดิษฐานที่นี่หนึง่ คืน ซึง่ ในคืนนั ้นชาวบ้ านจะย้ ายจากวัดโพธารามมาสวดมนต์และฟั งธรรมกันที่วัดสมุหนิมิต
บริ เวณวัดประกอบไปด้ วยพระอุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด หมู่กุฏิอยู่ทางทิศใต้ ศาลา
การเปรียญอยู่ทางทิศตะวันออก และศาลาเอนกประสงค์ อยู่ทางทิศเหนือ อาคารเหล่านี ้ล้ อมรอบลานวัดซึ่งอยู่
บริเวณหน้ าวัด และมีทางเชื่อมจากลานหน้ าวัดนี ้ลงไปประมาณ 50 เมตร ยังท่านํ ้าทางทิศเหนือ ระหว่างทางลง
ไปยัง ท่ านํ า้ มี เ จดี ย์เ ก่ าอยู่ท างฝั่ งตะวัน ตก ปั จ จุบัน ท่า นํ ้านี ย้ ัง ใช้ ง านอยู่ มีชื่ อว่ า “ท่า วัดสมุห นิ มิต ” โดยทั่ว ไป
ชาวบ้ านใช้ จอดเรือประมง แต่ในเดือน 12 ท่านํ ้านี ้จะใช้ ในพิธี “ชักพระนํ ้า”

ภาพที่ 3-21 วัดสมุหนิมิต (วัดล่าง) ในปั จจุบนั
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3.3.3 วัดพุมเรี ยง (วัดใหม่ )
ตามตํานานคําบอกเล่าในชุมชนเล่าว่า 58 เมื่อครั ้งเสียกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่าครัง้ ที่ 2 พม่าตีเมือง
ไชยาแตก จับคนไปขังไว้ ในพระอุโบสถ และเผาวัดจนกลายเป็ นวัดร้ างตั ้งแต่นั ้น ต่อมามีการบูรณปฏิ สงั ขรณ์ ขึ ้น
ใหม่ จึงได้ ชื่อว่า “วัดใหม่” และทางประชาชนและคณะสงฆ์ ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “วัดพุมเรี ยง” เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ชื่อชุมชนจนถึงทุกวันนี ้
โบราณสถานที่ สํา คัญในวัดพุม เรี ยงได้ แ ก่ พระอุโ บสถ เป็ นหลังคาสองชั ้น ก่ อ อิ ฐถื อ ปูน มุง
กระเบื ้อง พื ้นคอนกรีต แต่โครงสร้ างหลัก โครงสร้ างหลังคา และประตูหน้ าต่างเป็ นไม้ ทั ้งหมด พระอุโบสถนี ้สร้ าง
เสร็จเมื่อ พ.ศ.2390 ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป 4 องค์ ได้ แก่ พระประธานนั่งขัดสมาธิ เป็ นปางประทานพร
สร้ างเมื่ อ พ.ศ.2390 เช่น เดี ยวกับโบสถ์ และมี พ ระนั่งขัดสมาธิ อีกสามองค์ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ท างซ้ า ยขวาและ
ด้ านหน้ าของพระประประธาน ทั ้งสามองค์ สร้ างเมื่อ พ.ศ.2395 นอกจากนี ้รอบๆ อุโบสถยังมีเจดีย์ รู ปทรงพระ
บรมธาตุนครศรีธรรมราชก่ออิฐฉาบปูน มีฐานสีเ่ หลีย่ มจตุรัส และที่ฐานก็มีเจดีย์เล็กๆ อยู่สี่ด้าน ทั ้งหมดสร้ างเมื่อ
ปี พ.ศ.2394 และมีเจดีย์อื่นๆ เช่น เจดีย์พ่อท่านมา ท่านพ่อเสือ พ่อท่านอุ ซึ่งเก่าแก่กว่าพระอุโบสถ นอกจากนี ้
ภายในวัดยังมีศาลาการเปรี ยญทําด้ วยไม้ มุงกระเบื ้อง สร้ า งเมื่อ พ.ศ.2516 และมีกุฏิเก่าแก่ของเจ้ าอาวาสมี
ลักษณะเป็ นเรื อนพื ้นถิ่น ภายในมีต้ คู ัมภี ร์ไม้ ที่บรรจุหนังสือบุดอยู่ หนังสือบุดที่พบที่วัดพุมเรี ยงนี ้มักเป็ นตํารา
สอนบาลี และตําราดูฤกษ์ ยาม
วัดพุม เรี ยงเป็ นที่ ตั ้งของโรงเรี ยนบาลีซึ่งใหญ่ และเจริ ญรุ่ งเรื อ งมาก ใน พ.ศ. 2475 พระสงฆ์
บริเวณใกล้ เคียงต้ องเดินทางมาศึกษาบาลีที่นี่ บางรู ปเดินทางมาจากชุมพรก็มี หากวัดโพธารามเป็ นศูนย์ กลาง
การศึกษาของฆราวาสในชุมชนแล้ ว วัดพุมเรี ยงก็เป็ นศูนย์ กลางการศึกษาของพระสงฆ์ ซึ่ง ใหญ่ ระดับหัวเมือ ง
ภายในวัดพุมเรี ยงประกอบไปด้ วยพระอุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนหมู่กุฏิทั ง้ หลาย อาคารสอนบาลี และ
ศาลาการเปรียญอยู่ทางทิศตะวันตก ในทางทิศใต้ เป็ นเมรุ และด้ านหลังวัดทางทิศใต้ ก็เป็ นป่ าช้ า วัดพุมเรี ยงเป็ น
วัดเดียวในชุมชนที่มีการเผาศพ ลานวัดอยู่บริเวณหน้ าวัดทางด้ านทิศเหนือและเชื่อมต่อกับทางลงไปยังท่านํ ้าคือ
“ท่าวัดพุมเรียง” และใกล้ ๆ กันก็มีท่านํ ้าอีกท่าคือ “ท่าเพชรสิด”

ภาพที่ 3-22 วัดพุมเรียง (วัดใหม่) ในปั จจุบนั
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3.3.4 วัดอื่นๆ ในชุมชน
วัดศักดิ์คุณาราม (วัดหัวคู) บริ เวณนี ้เคยเป็ นสนามรบระหว่างไทยกับพม่า มีหลักฐานพบคู
เมืองของค่ายปรากฏอยู่ ประชาชนในสมัยนั ้นจึงเรียกว่า “วัดหัวคู” ต่อมากรมพระวชิรญารวโรรสได้ ขนานนามวัด
นี ้เสียใหม่ว่า “วัดวินยั นิวาสประดิษฐ์ ” เรียกสั ้นๆ ว่า “วัดวินยั ” หลังจากนั ้นพระปลัดศักดิ์ได้ มาเป็ นเจ้ าอาวาสวัดนี ้
และได้ พระราชทานสมณศักดิ์เป็ นพระครูคณานุกลู เมื่อท่านได้ มรณภาพไป ทางคณะสงฆ์ ได้ เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า
“วัดศักดิ์คณ
ุ าราม” 59 แต่ชาวบ้ านก็ยงั คงเรียกติดปากว่าวัดหัวคูอยู่จนปั จจุบนั นี ้
โบราณสถานในวัดศักดิ์คุณารามที่สําคัญคือ พระอุโบสถ เป็ นหลังคาสองชั ้นมุงกระเบื ้อง ผนัง
ครึ่งปูน ครึ่งไม้ เสา โครงสร้ า งหลัง คา และประตูหน้ า ต่างทํ าด้ วยไม้ ทั ้งหมด สร้ างเสร็ จเมื่ อ พ.ศ. 2389 ภายใน
อุโบสถมีพระประธานขัดสมาธิ ปางประธานพร ทําด้ วยปูนลงรักปิ ดทอง สร้ างเมื่อ พ.ศ.2389 เช่นเดียวกับพระ
อุโบสถ นอกจากนี ้ยังมีศาลาการเปรี ยญเก่าสร้ างด้ วยไม้ มุงกระเบื ้อง เป็ นอาคารชั ้นเดียว สร้ างเมื่อ พ.ศ.2342
ภายในวัดพบหนังสือบุดจํ านวนมาก ซึ่งส่วนมากบรรจุความรู้ เกี่ยวกับยาสมุนไพรและการแพทย์ เ อาไว้ ทําให้
ทราบว่าวัดศัก ดิ์คุณารามมีชื่ อเสีย งด้ า นการแพทย์ ม าก “...พระป่ วย ชาวบ้ า นป่ วยก็มารักษา หาตํา รายาจาก
หนังสือบุดกันที่ นี่ ...” 60 พระสงฆ์ ก็จะรักษาทัง้ ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมไม่แบ่ งแยก ภายในบริ เ วณวัด
ประกอบด้ วยพระอุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออก ศาลาการเปรี ยญอยู่ทางทิศใต้ และกุฏิอยู่ทางทิศตะวันตก มีลาน
อยู่ด้านหน้ าวัดทางทิศเหนือซึง่ เชื่อมลงไปยังท่านํ ้าของวัด ปั จจุบนั ท่านํ ้านี ้เป็ นท่า นํ ้าที่อยู่ในชุมชนไทยอิสลาม จึง
มิได้ มีชื่อตั ้งตามชื่อวัด
วัดตระพังจิก หรือ “วัดสวนโมกข์เก่า” มีฐานะเป็ นวัดอริ ญญิ กหรื อวัดป่ าในชุมชน ในอดีตสมัย
ที่บริเวณนี ้เป็ นเมืองใหญ่มีค่ายคูประตูเมือง วัดตระพังจิกเป็ นวัดป่ าตั ้งอยู่ในป่ านอกเขตประตูค่าย มีสระนํ ้าซึ่งมี
ต้ น จิกขึน้ อยู่รอบๆ ชาวบ้ านจึงเรี ยกว่า วัดตระพังจิ ก วัดนี เ้ ป็ นวัดร้ า งมานานจนทางวัดโพธารามนํ าพระภิ กษุ
สามเณรไปปฏิสงั ขรณ์พระพุทธรูปและมุงหลังคากั ้นพระประธานไว้ วัดนี ้สมัยต่อมาท่านพุทธทาสภิ กขุใช้ เป็ นที่ตั ้ง
สวนโมกขพลารามเป็ นครั ้งแรก โดยท่านได้ ไปอาศัยความสงัดของวัดจําพรรษา ในระยะแรกท่านอาศัยนอนหลัง
พระประธานที่มีหลังคามุงไว้ ง่ายๆ ต่อมาจึงได้ สร้ างกุฏิ “...กุฎิท่านเป็ นเรือนห้ องเดียวยกพื ้น มีฝาสี่ด้าน มีหลังคา
กันฝนเท่านั ้น ดูๆ ไปเหมือนเล้ าหมู ท่านอยู่อย่างนั ้น อยู่อย่างเรียบง่าย...” 61 จนท่านพุทธทาสภิ กขุมีลกู ศิษย์ เยอะ
ขึ ้น และบริเวณวัดเริ่มมีชมุ ชนขยายตัวมา ท่านจึงได้ ย้าย “สวนโมกขพลาราม” ไปตั ้งอยู่ที่บริ เวณ “วัดธารนํ ้าไหล”
ที่เขาพุทธทองจนทุกวันนี ้
ปั จจุบัน วัดนี ้อาณาเขตติดกับชุม ชนไทยอิสลาม สภาพทั่วไปเป็ นป่ าไม้ ปกคลุมร่ มรื่ น มีกุฏิอ ยู่
รอบพระอุโบสถ และมีโรงธรรมซึง่ สร้ างไว้ ตั ้งแต่สมัยท่า นพุทธทาสภิ กขุยังอยู่ที่นี่ ขณะที่ท่านพุทธทาสภิ กขุยังไม่
มรณภาพได้ ส่ง พระสงฆ์ จากส่ว นโมกข์ ที่ วัดธารนํ า้ ไหลมาจํ าพรรษาอยู่หลายรู ป เพื่ อดูแลรักษาวัดนี ้ไว้ ซึ่ง ใน
ปั จจุบนั ก็ยงั มีพระสงฆ์มาจําพรรษาอย่างต่อเนื่อง กิจวัตรประจําวันของพระสงฆ์ ที่นี่ก็คล้ ายที่สวนโมกข์ ไชยาหรื อ
ที่วดั ธารนํ ้าไหลทุกประการ
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ชวน เพชรแก้ ว, ไชยา: แหล่งศิลปวัฒนธรรมสําคัญของภาคใต้ (สุราษฎร์ ธานี: ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี , 2537) หน้ า 57.
สัมภาษณ์ พระนิคม ปั ญฺญาวชิโรรองเจ้ าอาวา ,สวัดพุมเรี ยง 11 ,กรกฎาคม .2557
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สัมภาษณ์ พระธีรศักดิ์ 8 ,รักษาการเจ้ าอาวาสวัดตระพังจิก ,ตุลาคม .2557
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วัดอุบล (วัดนอก) สร้ างขึ ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มีพระปลัดทุ่ม อินทรโชติ เป็ นผู้บูรณะ
อุโบสถของวัดนี ้ บางช่ว งวัดอุบ ลก็ มีพ ระสงฆ์ ไ ปจํ าพรรษาอยู่แ ต่ส่วนมากจะถูกทิ ง้ ให้ ร้า ง เนื่ องจากปั จจุบัน มี
สภาพรกร้ างจึงมีต้นไม้ ใหญ่น้อยขึ ้นอยู่มากมาย สิ่งก่อสร้ างที่หลงเหลือมีเพียงพระอุโบสถภายในมีพระประธาน
ประดิ ษ ฐานอยู่ และรอบๆ ยัง ปรากฏเขตพัท ธสีม าอยู่ หน้ า บรรณของพระอุโ บสถเป็ นลายแกะสลัดงดงาม
เนื่องจากวัดอุบลอยู่ห่างไกลจากถนนหลักในชุมชนและอยู่ติดกับวัดพุมเรี ยง จึงไม่มี ใครบํ ารุ งวัดนี ้ซึ่งอาจเป็ น
สาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ วดั รกร้ างไป
สานักสงฆ์ ท่ งุ จับช้ าง หรือที่ชาวบ้ านเรียกว่าวัดทุ่งจับช้ าง สร้ างขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
เนื่องจากแรงศรัทธาต่อ “พ่อท่านมา” พระสงฆ์ ที่ธุดงด์ มาปั กกลดอยูบริ เวณนี ้ ซึ่งต่อมาก็ได้ กลายเป็ นเจ้ าอาวาส
วัดนี ้ และเป็ นปฐมครู ผ้ ูกําเนิ ดวิชามวยไชยา สํานั กสงฆ์ ท่งุ จับ ช้ างตัง้ อยู่ท่ามกลางพื น้ ที่ป่ารก จนปี พ.ศ.2544
หลวงพ่อไสว อินทะวังโส ได้ มาจําพรรษาที่วดั และดูแลพัฒนาบริเวณวัด สร้ างหลังคาคลุมสถูป ที่บรรจุอัฐิพ่อท่าน
มาไว้ โดยชาวบ้ า นได้ ร่ว มกัน บํ า รุ ง รั กษาวัด ปั จ จุบัน ที่ นี่ มี พ ระจํ า พรรษาอยู่ 1-2 รู ป มี ฐ านะเป็ นสํา นักสงฆ์
ท่ามกลางพื ้นที่ป่าโปร่งและรอบๆ บริเวณล้ อมไปด้ วยสวนของชาวบ้ าน

วัดศักดิ์คุณาราม

วัดตระพังจิก

สานักสงฆ์ ท่ ุงจับช้ าง

วัดอุบล
ภาพที่ 3-23 วัดอื่นๆ ในชุมชนในปั จจุบนั
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3.4 ระบบนิเวศของพืน้ ที่
3.4.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
พื ้นที่บริเวณชุมชนพุมเรียงนี ้เดิมเป็ นที่ราบลุ่มมีบางส่วนเป็ นที่ดอนหรื อเรี ยกว่าควน ส่วนมากมี
ลักษณะเป็ นสัน ทรายเนื ้อละเอียด จุดกึ่งกลางสูงกว่าระดับนํ ้าทะเลประมาณ 10 เมตร ลาดเทลงไปทางคลอง
พุมเรี ยง และมี นํ ้าท่ว มถึงบริ เ วณริ ม คลองเป็ นปกติ ใ นฤดูนํ า้ หลาก คลองพุม เรี ยงมีต้นนํ า้ อยู่ใ นเทือ กเขาแถว
อําเภอท่าชนะ ไหลลงมาทางทิศใต้ แยกเป็ นคลองสาขาหลายสาย คลองที่สําคัญในบริ เวณนี ้ ได้ แก่ คลองไชยา
คลองท่าตีนหรือคลองตะเคียน และคลองใหญ่พมุ เรี ยง ผ่านออกสู่ทะเลบริ เวณคลองใหญ่ พุมเรี ยงจนถึงปากนํ ้า
เป็ นเครื อ ข่ายคลองที่เชื่อ มต่อ ถึงกันได้ ส่ว นทางพื ้นที่ ด้านทิศตะวันออกซึ่ง เป็ นป่ าชายเลน ใกล้ กับ แหลมโพธิ์
อันเป็ นจุดเหนือสุดของอ่าวบ้ านดอน แหลมโพธิ์ นี ้มีลกั ษณะเป็ นแหลมทรายเกิดจากการทับถมของสันทรายมา
เป็ นเวลานาน ถัด จากแหลมโพธิ์ ไ ปทางทิ ศ ตะวัน ออก คื อ แหลมทราย ซึ่ง เกิ ด จากการทับ ถมของสัน ทราย
เช่นเดียวกับแหลมโพธิ์ ทําให้ เกิดป่ าชายหาดขึ ้น ดังนั ้นอาจสรุปได้ ว่าบริเวณพุมเรียงนี ้เป็ นพื ้นที่ชายฝั่ งมีชายหาด
โดยรอบ อุดมไปด้ วยป่ าชายเลนผืนใหญ่ ที่เป็ นแนวติดต่อกัน 3 ตําบล คือ ตําบลเลม็ด ตําบลพุมเรี ยง และตําบล
ตะกรบ นอกจากนี ้ยังมีป่าโปร่งและป่ าแคระประกอบด้ วย

ภาพที่ 3-24 ภูมิประเทศบริเวณแอ่งกระทะไชยา
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เพื่อทําความเข้ าใจลักษณะกายภาพได้ ครอบคลุมจะต้ องศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่
ชุมชนโดยรอบชุมชนพุมเรี ยงด้ วย พื ้นที่ บริ เวณนี ้มี ลกั ษณะเป็ นแอ่ งกระทะลาดลงไปทางชายฝั่ งทะเล ซึ่งก็คือ
บริเวณที่ตั ้งชุมชนพุมเรียง นอกจากนี ้ในบริเวณนี ้ประกอบด้ วยพื ้นที่ 3 ลักษณะ คือ ภูเขาขนาดย่อมกระจายไปทั่ว
สลับกับควน บริเวณสันทราย และบริ เวณที่ราบลุ่มระหว่างสันทราย สําหรับบริ เวณควนกับภูเขาที่เป็ นป่ าไม้ นั ้น
กระจัดกระจายอยู่ทวั่ ไป และรวมถึงด้ านตะวันตกซึง่ เป็ นพื ้นที่อยู่ลกึ เข้ าไปในผืนดิน คือ ตําบลป่ าหมากและตําบล
โม่ถ่าย ได้ แก่ เขาแดน เขาเพลา เขาจอมสี 62 เป็ นเขตติดต่อกับอําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นอกจากแนวสันเขา
แล้ วยังมีภูเขาขนาดย่อมกระจายอยู่ทั่วไป ได้ แก่ เขาโพธิ ทองหรื อเขาพุทธทอง เขานางฮีและเขานางเอ เขานํ ้า
ร้ อน และเขาสายสมอ เป็ นต้ น ถัดจากแนวเขาต่างๆ จะเป็ นที่ค่อนข้ างสูง ดินในบริเวณนี ้เกิดจากการสลายตั วของ
หิน แถบภู เ ขา คุณภาพของดิ นจึงอุดมสมบูรณ์ ตามแนวเชิง เขาจะเป็ นป่ าไม้ ต่อ เนื่ อ งจากบริ เ วณภูเ ขา ได้ แ ก่
ไม้ ยาง ไม้ เต็งรัง ไม้ แดง ไม้ ตะเคียน ไม้ ประดู่ ไม้ เคี่ยม เป็ นต้ น

ป่ าเขา
ควน
ควน
ที่ล่ มุ

ภาพที่ 3-25 ภูมิประเทศบริเวณชุมชนใกล้ เคียงกับชุมชนพุมเรียง
ในด้ านลักษณะอากาศได้ รับอิทธิ พลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ภูมิอากาศจึงเป็ นลักษณะมรสุมเขตร้ อนมีฝนตกเกือบตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน ฤดูฝนอยู่
ในช่ว งตั ้งแต่ เ ดือ นพฤษภาคมถึง เดื อ นมกราคม ฝนจะตกหนักในเดือ นตุลาคม พฤศจิกายน และธั นวาคม มี
ปริ มาณนํ ้าฝนเฉลี่ยประมาณ 136.29 มิลลิเมตรต่อ ปี ส่วนฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือ นกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
เดือนที่อากาศร้ อนจัดคือเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
เฉลีย่ ทั ้งปี ประมาณ 25 องศาเซลเซียส 63
62
63

ชวน เพชรแก้ ว, ไชยา: แหล่งศิลปวัฒนธรรมสําคัญของภาคใต้ (สุราษฎร์ ธานี: ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี , 2537) หน้ า 66.
เรื่ องเดียวกัน ,หน้ า .67

70
3.4.2 การทากินและการจัดการทรั พยากร
เมื่อมองภาพกว้ างในแบบองค์ รวม พุมเรี ยงประกอบไปด้ วยพื ้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ ติดต่อกัน
หลายตํา บล ซึ่งเป็ นแหล่ง อนุบาลสัตว์ นํ ้าที่ มีความหลากหลายทางชี วภาพสูง มาก และยังเป็ นแหล่งทรัพยากร
ต่างๆ โดยเฉพาะไม้ ที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงได้ อย่างดีเนื่องจากโตเร็ว นอกจากนี ้บริเวณด้ านตะวันตกซึ่งเป็ นพื ้นที่อยู่ลกึ
เข้ าไปในผืนดิน คือ ตําบลป่ าหมากและตําบลโม่ถ่าย ได้ แก่ เขาแดน เขาเพลา เขาจอมสี ยังอุดมสมบูรณ์ ไปด้ วย
ป่ าไม้ เนื ้อแข็งซึง่ มีไม้ สาํ คัญได้ แก่ไม้ เคี่ยม อันเป็ นไม้ ที่ชาวพุมเรี ยงใช้ สร้ างบ้ าน โดยในสมัยก่อนมีบ้านที่ทําหน้ าที่
เลี ้ยงช้ างคือบ้ านศรี ยาภัยซึ่งเป็ นตระกูลเก่าแก่ของเจ้ าเมือง เป็ นผู้เลี ้ยงช้ างไว้ ที่เพนียดบริ เวณใกล้ แหล่งป่ าไม้
และลากมาที่ตัว ชุมชนพุมเรี ยงในลักษณะซุงเป็ นต้ นๆ จากนั ้นชาวบ้ านจึงทําการตกแต่งผิวและไสไม้ เพื่อสร้ า ง
บ้ านตนเอง มีเรื่องเล่าถึงความแสนรู้ของช้ างเลี ้ยงในสมัยนั ้น “...ช้ างที่บ้านเจ้ าเมืองเลี ้ยงไว้ มันเห็นเจ้ าของ เลยวิ่ง
มาหาจนเหยียบชานหน้ าบ้ านทรุด...” 64 นอกจากป่ าไม้ แล้ วบริ เวณภูเขาขนาดย่อมที่เป็ นแนวถัดจากแนวสันเขา
ซึ่ง ได้ แ ก่ บ ริ เ วณเขาพุ ท ธทองและเขานางเอ มี ดิน ที่ มี ลักษณะเป็ นหิ น ทรายแดง ในสมัยโบราณใช้ สลักเป็ น
พระพุทธรูป เทวรูป ใบเสมา และยอดเจดีย์ เป็ นต้ น ซึ่งปั จจุบันบริ เวณป่ าดิบชื ้นที่เป็ นแหล่งทรัพยากรเหล่านี ้ ได้
กลายสภาพไปเป็ นสวนยางพาราจนแทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยเดิมแล้ ว
ชุมชนพุมเรียงมีแหล่งนํ ้าผิวดินได้ แก่คลองพุมเรี ยง ที่ใช้ ประโยชน์ ทั ้งด้ านเกษตรและการดําเนิน
ชีวิต นอกจากนี ้ชาวบ้ านแทบทุกครัวเรือนที่ตั ้งบ้ านเรือนห่างไกลออกไปจากลําคลอง ใช้ วิธีขดุ บ่อดินเพื่อนํานํ ้ามา
ใช้ ประโยชน์ เนื่องจากตั ้งอยู่บนสันทรายอัดแน่นทําให้ นํ ้าที่ซมึ ลงไปใต้ ดินเป็ นนํ ้าจืดสะอาด เหมาะแก่การอุปโภค
บริ โ ภค จากสภาพทางภู มิศาสตร์ ที่ กล่า วมาแล้ วทํ าให้ ชุม ชนเอื ้อต่อ การประกอบอาชีพ และทํา มาหากิ น โดย
อาชีพในชุมชนตั ้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีดงั นี ้
1) ทาประมงนา้ ตืน้ ผู้คนในพุมเรี ยงส่วนใหญ่ ทั ้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ งมีเรือหาปลาขนาดเล็กทํามาหากินเลี ้ยงครอบครัว และมีอาชีพเสริ มจากผลผลิตที่ได้
จากการประมง เช่น การแกะปูขาย การแปรรูปอาหารทะเล เป็ นต้ น ในชุมชนมีท่านํ ้าใหญ่ ๆ หลายท่าซึ่งใช้ ร่วมกัน
เป็ นท่านํ ้าสาธารณะ ริมท่านํ ้ามีการสร้ างโรงเก็บเครื่องมือประมงและพื ้นที่บํารุงรักษาเรือไว้ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ใช้ ร่วมกัน
ของชาวประมงบริเวณนั ้น การทําประมงในปั จจุบนั ของคนในชุมชนยังเป็ นไปในลักษณะดั ้งเดิมอยู่ คือทําประมง
นํ ้าตื ้น และขายผลผลิตที่ตลาดในชุมชนหรื อส่งไปยังตลาดในหมู่บ้ านใกล้ เคียง แต่ในชุมชนก็มีโรงงานแปรรู ป
ผลผลิตทางการประมงขนาดเล็กอยู่ที่ท่านายร้ อย เพื่อส่งผลผลิตออกไปจําหน่ายนอกชุมชน
2) ปลูกพืชสวน เนื่องจากพุมเรียงตั ้งอยู่บนสันทรายที่มีการถับถมของตะกอนวัตถุ
มากมาย ทําให้ ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก บริ เวณด้ านหลังชุมชนที่ เริ่ มเป็ นที่ล่มุ ส่วนใหญ่ จึงเป็ น
พื ้นที่ปลูกพืชสวน ซึง่ พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญในปั จจุบนั ได้ แก่ปาล์มนํ ้ามัน มะพร้ าว แตงโม สับปะรด เป็ นต้ น
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3) ทานา นอกจากพืชสวนแล้ วชาวชุมชนบางบ้ านยังมีการทํานา ซึง่ ไม่ได้ เป็ นอาชีพ
หลักของชุมชน บริเวณที่นาไม่ได้ อยู่ในชุมชน จะอยู่ห่างออกไปทางที่ล่มุ รอบๆ ชุมชน โดยเฉพาะที่ล่มุ ใกล้ ๆ ตัว
อําเภอไชยาหรื อเรี ยกว่าบริ เวณทุ่งไชยา ซึ่งเป็ นที่ราบลุ่มระหว่างสันทรายที่นํ ้าท่วมถึงได้ ในฤดูนํ ้าหลาก ทําให้
อินทรี ยวัตถุห รื อตะกอนไหลมารวมกันบริ เวณนี ้ ผลผลิตการทํานาจึงอยู่ในระดับสูง ในพุม เรี ยงเรื อนที่ มี ขนาด
ใหญ่มีการสร้ างที่เก็บข้ าวหรือยุ้งฉางอยู่ในบริเวณบ้ านด้ วย แต่ปัจจุบนั โดนรื ้อไปหมดแล้ ว
4) ทาการค้ า มีกิจการค้ าขายขนาดเล็กในชุมชน ซึ่งร้ านค้ าที่มีขนาดใหญ่ ในชุมชน
มักเป็ นของชาวไทยมุสลิม ส่วนของชาวไทยพุทธมีอยู่ไม่กี่ร้าน ส่ว นมากเป็ นร้ า นขายของชํา หรื อ โชห่ วย และ
ค้ าขายในตลาดกันมากกว่า กิจการค้ าขายในชุมชนปั จจุบนั ประกอบไปด้ วย ร้ านขายของชํา ร้ านขายอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ร้ านขายวัสดุก่อสร้ าง ร้ านขายอุป กรณ์ ไ ฟฟ้า ร้ านเสริ มสวยและตัดผม ร้ านขายนํ า้ แข็ ง ร้ านซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์และจักรยาน เป็ นต้ น
5) ทาอาชีพเสริ ม คือ อาชีพทอผ้ า ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยมุสลิมที่ประกอบอาชีพ
ทอผ้ าเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน “...เมื่อก่อนสาวพุมเรี ยงต้ องทอผ้ าได้ ปลูกฝ้ายเป็ น...” 65 ผ้ าทอพุมเรี ยงใช้
ฝ้ายที่ปลูกไว้ ในครัวเรือนในการทอ จนเมื่อไม่นานมานี ้ได้ เปลี่ยนมาเป็ นการทอผ้ าไหมซึ่งต้ องสัง่ เข้ ามาในชุมชน
และมีนายทุนคือร้ านค้ าในตัวชุมชนเป็ นผู้จ้างคนในชุมชนทอผ้ า ปั จจุบนั ผ้ าไหมพุมเรี ยงได้ เป็ นสินค้ าเลื่องชื่อของ
ตัวชุมชน ส่วนอาชีพประมงก็ยังคงเป็ นอาชีพที่คนภายในชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบเป็ นอาชีพหลักของครอบครัว
ซึง่ ผลผลิตที่ได้ จากทะเลนั ้นเป็ นรายได้ ที่สําคัญของตัวชุมชน ส่วนชาวไทยพุท ธแม่บ้านมักทําอาชีพจักสาน เช่น
สานหมวกขาย ในเวลาว่า งขณะที่สามีออกไปทํางานประมองหรื องานในสวน แต่ปัจจุบัน การจักสานก็ค่อยๆ
เลือนหายไปแล้ ว
6) ทาอุ ตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมในชุมชนยัง มีข นาดเล็กอยู่ หลาย
อย่างเป็ นไปในลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่วนมากเกี่ยวกับการประมง เช่น แกะปูส่งโรงงาน แปรรู ปอาหาร
ทะเลต่างๆ ขนส่งอาหารทะเล เป็ นต้ น โรงงานแปรรู ปผลผลิตทางการประมงนี ้จะเรี ยกว่า “แพปลา” มีโรงงาน
ตั ้งอยู่ที่ท่านายร้ อย นอกจากนี ้ยังมีการทํานากุ้งในชุมชนอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่ บริเวณทิศเหนือของคลองพุมเรี ยง
แต่ เ นื่ อ งจากทํ าให้ สัตว์ นํ า้ ลดลงซึ่ง ส่ง ผลโดยตรงต่ อ ชุม ชนที่ ประกอบอาชี พ ประมง และไม่ ได้ ผลดี เ ท่ า ที่ ควร
เนื่องจากขาดการให้ ความรู้ ที่ถูกต้ อง ทําให้ ปัจจุบันไม่มีผ้ ปู ระกอบอาชีพนี ้แล้ ว คงเหลือแต่พื ้นที่นากุ้งเก่าที่ไม่มี
การใช้ ป ระโยชน์ และนอกจากการอุตสาหกรรมเกี่ ยวกับ การประมงแล้ ว เมื่ อ ก่ อนเคยมี อุตสาหกรรมเครื่ อ ง
ทองเหลืองในบริเวณนี ้ด้ วย ส่วนมากจะผลิตอุปกรณ์ทองเหลืองสําหรับใช้ ทําขนมต่างๆ
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ภาพที่ 3-26 ผังแสดงอาชีพและการใช้ ทรัพยากรจากอดีตถึงปั จจุบัน
บริ เ วณรอบชุม ชนพุมเรี ยงจะเป็ นเรื อ กสวนขนาดใหญ่ รายล้ อ มหมู่บ้ า น โดยลักษณะการตัง้
บ้ านเรื อนจะตั ้งอยู่เป็ นกลุ่ม ภายในตัวชุมชนเรี ยงรายขนานกับลํา นํ ้า ส่วนเรื อกสวนจะอยู่บริ เวณรอบนอก ถัด
ออกไปบริ เวณที่ล่มุ จะเป็ นทุ่งนา โดยตําแหน่งที่ตั ้งเรื อนของเจ้ าของสวนจะไม่มีรูปแบบแน่นอน เรื อกสวนบาง
แห่ ง อยู่ใ กล้ บ้ านเจ้ า ของ บางที เ จ้ า ของก็ ส ร้ างเรื อ นรวมกั น อยู่ ใ นชุม ชน บางที เ จ้ าของอยู่ ชุม ชนอื่ น เลยก็ มี
นอกจากนี ้เจ้ าของสวนหนึง่ อาจมีที่สวนกระจัดกระจายออกไปอย่างไม่มีรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ ยังต่อเนื่องเป็ นผืน
ใหญ่ เนื่องจากมีการจับจองที่ดินทํากินเป็ นเจ้ าของกันมาแต่อดีต ถ้ ามีการซื ้อขายก็เกิดขึ ้นมานานหลายชั่วอายุ
คนหรืออาจมีการได้ รับมรดกต่อมาจากการออกเรือน
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ภาพที่ 3-27 ผังชุมชนแสดงพื ้นที่ต่างๆ ของชุมชนในปั จจุบนั

บทที่ 4
วิเคราะห์ องค์ ประกอบทางกายภาพในผังชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
ที่เอือ้ ต่ อหลักการอาศัยอยู่อย่ างสมดุล
ทัศนะในพุทธศาสนานั ้นไม่มีอะไรในจักรวาลที่ดํารงภาวะอยู่ได้ โดยอิสระ หรื ออยู่ได้ ด้ว ยเพียงตนเอง
อย่างโดดเดี่ยว ทุกๆ ส่วนมีความสัมพันธ์ พึ่งพาเกี่ยวโยงกับสิ่งอื่นเสมอ ทัศนะเหล่านี ้ของศาสนาพุทธนั่นเอง ที่
ส่งผลต่อ การปฏิ บัติตนต่ อธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อ มของชาวพุทธ และสะท้ อ นออกมาอย่างชัดเจน ตั ้งแต่ใ น
ระบบการพึง่ พาอาศัยกันในระดับชุมชนกับชุมชนหรื อในระดับเมือง จนถึงระดับที่เล็กลงอย่างในชุมชนเอง และ
ย่อยลงไปในระดับเรือน

ภาพที่ 4-1 ชุมชนโบราณบนสันทรายบริเวณแอ่งกระทะไชยา
(ที่มา : ปรับปรุ งจาก รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่นํ ้าบาดาลในชั ้นหินทัว่ ประเทศ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี กรมทรัพยารนํ ้าบาดาล กระทรวงธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม)
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ชวน เพชรแก้ ว 66 ได้ ให้ ข้ อสังเกตเกี่ยวกับ การพึ่ง พาอาศัยกันอย่ างโดดเด่ นระหว่ างชุมชนในบริ เวณ
ภาคใต้ นี ้ กล่าวคือไม่มีชมุ ชนใดที่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็ นเอกเทศได้ แต่ละชุมชนจะมีความเชี่ยวชาญหลัก
ของตน ที่สอดรับกับทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมทางธรรมชาติในบริ เวณนั ้นๆ ยกตัวอย่างความสั มพันธ์ ของชุมชน
โบราณที่เกิดขึ ้นในยุคเดียวกันบริ เวณแอ่งกระทะไชยา เช่น “ชุมชนพุมเรี ยง” หรื อชุมชนแหลมโพธิ์ มีฐานะเป็ น
เมืองท่าและเมืองประมง คือมีหน้ าที่ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ ากับเมืองอื่นหรื ออาณาจักรอื่นที่ไกลออกไป และมี
หน้ าที่ ทํา การประมงจับปลาในทะเล ซึ่ง ถื อเป็ นการใช้ ประโยชน์ จ ากที่ ตั ้งและสภาพแวดล้ อมที่ ติดทะเล ส่ว น
“ชุมชนไชยา” มีหน้ าที่ปลูกข้ าวเลี ้ยงชุมชนอื่นๆ ในบริ เวณใกล้ เคียง ก็ใช้ ประโยชน์ จากการที่พื ้นที่โดยรอบเป็ นที่
ลุ่ม และลักษณะดิ น ที่ อ้ ุม นํ า้ “ชุม ชนท่ า ขนอน” เป็ นบริ เ วณที่ อ ยู่ติดกับ ภู เ ขามี ป่ าไม้ อุดมสมบูรณ์ จึง ผลิตไ ม้
กระดานคุณภาพดีเป็ นวัตถุดิบในการก่อสร้ างของชุมชนในแถบนี ้ และใช้ เครื อข่ายคลองที่ผ่านในชุมชนลําเลียง
ท่ อ นซุ ง ส่ ง ไปยั ง บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ถ้ ามองในภาพใหญ่ ก็ จ ะเห็ น ชุ ม ชนย่ อ ยๆ ในบริ เ วณแอ่ ง นี เ้ ป็ นระบบ
ความสัมพันธ์ อนั หนึง่ อันเดียวกัน เหมือนชุมชนใหญ่มากๆ ชุมชนหนึง่ ที่จําเป็ นต้ องพึง่ พาอาศัยหยิบยื่นนํ ้าใจไมตรี
ให้ แก่กนั ดังนั ้นจึงเกิดความรู้สกึ ร่วมฉันญาติมิตรที่เข้ มข้ น จนเกิดคํากล่าวว่า “...ใครไปใครมา อาหารไม่อด อารี
อารอบ ไม่ชอบถือยศ เป็ นที่ปรากฏ มาตั ้งแต่ไร” 67
มนุษย์เป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้ อม และสามารถกําหนดสภาพแวดล้ อมให้ สอดคล้ อ งต่อวิถีอยู่อาศัย
ของตนได้ แต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้ อมก็มีส่วนกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เช่นเดียวกับผังของชุมชนที่มี
ผลอย่างมากต่อการพัฒนาทางจิตใจของมนุษย์ ในการศึกษานี ้จะมองภาพในระดับผังชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง
เท่านั ้น กล่าวคือ ศึกษาระบบความสัมพันธ์ ของ “พื น้ ที่” ในผัง กับ “กิจกรรม” ที่เ กิดขึ ้นในพื ้นที่นั ้นๆ ว่าส่งผล
อย่างไรต่อ “คน” ในชุมชน
4.1 หลักการอาศัยอยู่อย่ างสมดุลในชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง
การตั ้งถิ่นฐานของชุมชนพุทธเป็ น “การหยัง่ รากแห่งชีวิต” ลงท่ามกลางธรรมชาติ ดังนั ้นการเลือกพื ้นที่
จึงสําคัญมาก ด้ วยหลักคิดของพุทธทําให้ ไม่มีการปรับพื ้นที่มากนัก พื ้นที่ใดไม่เหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยก็จะ
ไม่ฝืนเลือกตั ้งแต่ต้น เมื่อเริ่มตั ้งชุมชนลงบนพื ้นที่ใดๆ ข้ อแรกที่คํานึงถึงคือพื ้นที่นั ้นต้ องตอบสนองความต้ องการ
พื ้นฐานของร่างกาย เช่น การกิน การนอน การหายใจ เป็ นต้ น ดังนั ้นจึงต้ องเลือกพื ้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น
มีป่าไม้ มีแหล่งนํ ้า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ข้ อที่คํานึงควบคู่กนั ไปคือความปลอดภัย ซึง่ ในที่นี ้คือเลือกพื ้นที่ที่ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เช่น นํ ้าท่วม ฝนแล้ ง พายุ ดินถล่ม เป็ นต้ น ซึ่งนําไปสู่การอยู่อาศัยที่สอดคล้ องกับพื ้นที่ เป็ น
พื ้นฐานของศีลทําให้ เกิดความสงบและเบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สดุ
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ชวน เพชรแก้ ว และคณะ, ฐานเศรษฐกิจและทุนทางสังคมของอําเภอไชยา (สุราษฎร์ ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ,
2556) หน้ า 98.
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4.1.1 การเลือกพืน้ ที่ในการตัง้ ถิ่นฐาน
4.1.1.1 ปลอดจากภัยธรรมชาติ (ชุมชนบนสันทราย)
จากประวัติศาสตร์ การตั ้งถิ่นฐานในบริ เวณนี ้ ได้ เริ่ มมีการตั ้งถิ่นฐานมานานตั ้งแต่ยุค
ศรีวิชยั หรือตั ้งแต่ พ.ศ.1200 ซึง่ ชุมชนพุมเรียงก็เป็ นชุมชนพุทธโบราณที่เริ่ มเกิดขึ ้นในยุคนั ้น ในช่วงเดียวกันนี ้เอง
ก็มีชมุ ชนเกิดขึ ้นในบริเวณภาคใต้ ตอนบนไปจนถึงทะเลสาบสงขลามากมาย การตั ้งถิ่นฐานในสมัยนั ้นมีหลักการ
เลือกพื ้นที่โดยพิจารณาจากความสมดุลของสภาพภูมิศาสตร์ รอบชุมชน และตามระบบคติความเชื่อของชุมชน
ซึง่ มีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ ร่วมกันกับชุมชนพุมเรียงอยู่หลายประการ หนี่งในนั ้นคือ “การตั ้งชุมชนบนสันทราย”
ด้ วยสภาพภูมิอากาศภาคใต้ ที่ฝนตกชุกตลอดปี และตลิง่ แม่นํ ้าไม่สงู ชันนัก ทําให้ หลาย
พื ้นที่เกิดนํ ้าป่ าไหลหลากมาท่วมและไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย นอกจากนี เ้ มื่อถึงฤดูมรสุมหลายพื ้นที่ก็ต้องผจญ
กับพายุรุนแรง ทําให้ ชุมชนเกิดความเสียหาย ดังนั ้นชุมชนโบราณในยุคแรกๆ จึงเลือกตั ้งชุมชนบนสันทราย ซึ่ง
เป็ น “ควน” หรือที่ดอน นํ ้าท่วมไม่ถงึ และด้ วยสภาพภูมิประเทศของสันทรายที่ดินไม่อ้ มุ นํ ้ามากนัก จึงกรองนํ ้าลง
ชั ้นดินเป็ นแหล่งนํ ้าจืดใต้ ดินที่สะอาดเหมาะแก่การอุปโภคบริ โภค และบริ เวณสันทรายยังเป็ นบริ เวณที่เป็ นป่ า
โปร่งไม่ได้ รกชัฏ จึงเหมาะกับการสร้ างบ้ านเรือนมาก และให้ บริเวณรอบๆ สันทรายที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ กว่า
เป็ นพื ้นที่ของป่ าและที่เพาะปลูกไป
ในชุมชนพุมเรี ยงนอกจากจะตั ้งอยู่บนสันทรายแล้ ว ยังตั ้งอยู่บริ เวณอ่าวซึ่งลึกเข้ าไป
จากชายทะเลพอสมควร และมีแนวป่ าชายเลนหนาแน่น เป็ นแนวปราการป้องกันพายุโดยธรรมชาติ ในปี พ.ศ.
2400 มีบนั ทึกว่าเกิดพายุจนแหลมทรายจมอยู่ใต้ นํ ้า แต่พายุก็ไม่ได้ สร้ างความเสียหายกับชุมชนมาก เนื่องจาก
ที่ตั ้งชุมชนหลบเข้ าไปยังบริเวณคลองพุมเรียง ซึง่ เป็ นสาขาของคลองใหญ่ พุมเรี ยงอีกที นํ ้าทะเลที่หนุนเข้ ามาจึง
ไม่มากนักและมีแนวป่ ากั ้นลมไว้
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4.1.1.2 ธรรมชาติท่ อี ุดมสมบูรณ์
พื ้นที่ธรรมชาติเป็ นพื ้นที่ที่สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ และปั จจัยพื ้นฐานในการดํารงชีวิต
พื ้นที่นี ้ใช้ ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมในชุมชน ซึง่ ถึงแม้ จะมิได้ เกี่ยวข้ องกับหลักคิดทางศาสนา
ของคนแต่ละกลุม่ โดยตรง แต่ทั ้งสองกลุม่ ก็มีคติความเชื่อและมีวิถีปฏิบตั ิเฉพาะตัวที่ใช้ กับพื ้นที่นั ้นๆ ในอดีตพื ้นที่
ธรรมชาติล้อมรอบอาณาบริ เวณของชุมชนพุมเรี ยงเอาไว้ คนในชุมชนเป็ นผู้อาศัยอยู่ในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ กว่า
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติก็พอเพียงสมดุลกับจํานวนประชากร จนมีคํากล่าวว่า “มีข้าวเต็มนา มีปลาเต็มนํ ้า” 68
แต่ในปั จจุบนั ประชากรเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ความต้ องการพื ้นที่อยู่อาศัยและพื ้นที่อื่นๆ ที่สนับสนุนการอยู่อาศัยมาก
ขึ ้น พื ้นที่ธรรมชาติก็ลดน้ อยลงจนดูราวกับว่าพื ้นที่อยู่อาศัยได้ ล้อมพื ้นที่ธรรมชาติเอาไว้
พืน้ ที่คลองพุมเรี ยงและป่ าชายเลน
พื ้นที่คลองพุมเรียงอยู่ทางทิศเหนือของชุมชน เป็ นคลองกว้ างประมาณ 10-20 เมตร
ไหลจากทิศใต้ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร จนบรรจบกับคลองใหญ่ พุมเรี ยง และไหลลงทางทิศใต้
ไปจนถึงปากอ่าวบริ เวณแหลมโพธิ์ เป็ นระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร รวมระยะทางตั ้งแต่เริ่ มไหลผ่านทิศ
เหนือของชุมชนจนถึงบริเวณปากนํ ้าเป็ นระยะประมาณ 5-6 กิโลเมตร คลองพุมเรี ยงเป็ นพื ้นที่ที่มีหลายบทบาท
ไม่ ว่า จะเป็ นพื น้ ที่ ศัก ดิ์สิทธิ์ สํา หรั บชาวพุทธ เป็ นพื ้นที่ทํ ากิ นและสัญจรของคนในพื ้นที่ นอกจากนี ้พื น้ ที่ คลอง
พุม เรี ย งยัง เป็ นพื น้ ที่ ธ รรมชาติ ที่ ห ล่ อ เลี ้ยงทัง้ ชี วิ ต และจิ ตวิ ญญาณของคนในชุม ชนด้ ว ย โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์ จากพื ้นที่ป่าชายเลนรอบๆ คลองพุมเรี ยงและรอบๆ อ่าว ทั ้งการสร้ างความสมดุลทางธรรมชาติ เป็ น
แหล่งกําเนิดและอนุบาลสัตว์นํ ้า สร้ างความชุ่มชื ้นให้ แก่ชมุ ชน และยังช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลืน่ ลมด้ วย
ในอดีตคลองพุมเรียงเป็ นด่านแรกที่ต้อนรับแขกที่จะเข้ ามาในชุมชนและอาณาจักร มี
การสร้ างท่านํ ้าที่เชื่อมกับวัดในชุมชน ได้ แก่ ท่าวัดโพธาราม ท่าวัดสมุหนิมิต ท่าวัดพุมเรี ยง ท่าเพ็ชรสิด และยังมี
ด่านเก็บภาษี อากรด้ วย (ปั จจุบนั ท่าวัดโพธารามและด่านเก็บภาษี อากรไม่มีแล้ ว) แต่เดิมการอยู่อาศัยในชุมชนยัง
ไม่หนาแน่น ประกอบกับยังไม่มีการควบคุมระดับนํ ้า ด้ วยลักษณะที่มีป่าชายเลนขึ ้นหนาแน่น ระดับนํ ้าในคลองก็
ไม่คงที่และต่างกันมากตลอดทั ้งปี รวมทั ้งมีความเชื่อเกี่ยวกับคลองพุมเรี ยงว่าเป็ นพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ทําให้ ไม่มีคน
อยู่อาศัยบริเวณริมคลอง ปั จจุบันความเชื่อนี ้ลบเลือนไปมากแล้ ว แต่คลองพุมเรี ยงก็ยัง เป็ นพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้
ประกอบพีธีกรรมหลายอย่าง เช่น พิธีชกั พระนํ ้า พิธีก่อนออกเรือหาปลา พิธีลอยอัฐิของบางตระกูล เป็ นต้ น
“...ปู่ ย่าเขาว่า ริ มนํ ้าเป็ นที่เทวดามีแต่ป่ามีแต่เลน เดี๋ยวนี ้บ้ านเรื อ นเต็มไปหมด นํ ้าก็
ท่วมบ้ าง...” 69 การเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ ที่ส่งผลต่อคลองพุมเรี ยง และทําให้ ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็ วคือ
การสร้ างเรือนริมนํ ้าและการเริ่มทํานากุ้ง ปั จจุบนั บริเวณริมคลองพุมเรียงมีคนเข้ าไปอยู่หนาแน่น แต่นากุ้งร้ างไป
จนเกือบหมดทําให้ พื ้นที่ป่ าชายเลนบางส่วนก็ค่อ ยๆ ฟื ้นคืนกลับมา นอกจากนี ้ในชุมชนพุมเรี ยงก็ เริ่ มมีการตั ้ง
กลุม่ สหกรณ์อนุรักษ์ ป่าชายเลน ซึง่ เกิดจากการรวมกลุม่ กันของชาวประมงขึ ้นมาด้ วย
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พืน้ ที่ป่าโปร่ ง
“...จําได้ ว่า สมัยเด็กๆ มีป่ าผืนใหญ่ เต็มไปหมด โดยเฉพาะทางใต้ กับ ตะวันตก...” 70
ชุมชนพุมเรียงและชุมชนรอบๆ ทางภาคใต้ บริเวณนี ้ ถือเป็ นชุมชนผลิตไม้ กระดานมากที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศ
เนื่อ งจากมีไ ม้ เนื อ้ แข็ งต้ น สูงใหญ่ นอกจากนี ้รอบชุมชนยังมี ช้างป่ าอยู่ทั่ว ไปและมีการคล้ องไว้ ใช้ งาน ปรากฏ
ตํานานเกี่ยวกับการจับช้ าง เป็ นเรื่องราวความศักดิ์สทิ ธิ์ของพ่อท่านมาซึ่งเป็ นพระสงฆ์ สายวิปัสนา จนเกิดสํานัก
สงฆ์ที่ชื่อว่า “สํานักสงฆ์ท่งุ จับช้ าง” ในชุมชนมีตระกูลใหญ่ที่คล้ องช้ างไว้ ใช้ งาน เช่น ตระกูลศรี ยาภัย เป็ นต้ น ใน
อดีตชาวไทยพุทธมีความเชื่อ เกี่ยวกับรุ กขเทวดาที่สถิตอยู่ในต้ นไม้ ใหญ่ หรื อในป่ า การจะเข้ าป่ าไปตัดไม้ สร้ า ง
เรือนได้ นั ้นต้ องทําพิธีมากมาย ต้ องดูฤกษ์ ยามและวางแผนให้ ดี ซึง่ กระบวนการทั ้งหมดกินเวลาเป็ นปี ๆ ความเชื่อ
เหล่านี ้สืบต่อกันมาพร้ อมๆ กับภูมิปัญญาการสร้ างเรื อนไม้ และการต่อเรื อของนายช่างในชุมชน แต่ต่อมาความ
ต้ องการไม้ ก็ชนะความเชื่อเหล่านี ้ ทําให้ มีการตัดไม้ จนแทบไม่เหลือ และภูมิปัญญาการสร้ างเรื อนก็สญ
ู หายไป
ปั จจุบนั เหลือเพียงการต่อเรือที่ยงั คงมีคนสืบทอดอยู่
เดิ มป่ ารอบชุม ชนอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่ง เริ่ ม มีผ้ ูจับ จองหักร้ างถางพงและเริ่ มปลูก
ต้ นไม้ ทําสวนขึ ้น โดยเฉพาะพื ้นที่ป่าทางทิศใต้ จากป่ าโปร่งก็กลายสภาพเป็ นป่ าช้ าและสวนเช่นทุกวันนี ้ ปั จจุบัน
พื ้นที่ป่าลดลงแทบไม่เหลือแล้ ว แต่ยังคงเหลือป่ าโปร่ งอยู่บ้างทางทิศตะวันตกของชุ มชน ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของวัด
ตระพัง จิกเนื อ้ ที่ประมาณ 50 ไร่ ปั จจุบันล้ อ มรอบด้ วยชุม ชนชาวอิสลามและสวน และอี กผืนอยู่ในพื ้นที่รอบๆ
สํานักสงฆ์ท่งุ จับช้ างประมาณ 10 ไร่ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ของวัดและเป็ นเขตอภัยทานจึงไม่มีใครเข้ าไป
ตัดต้ นไม้ หรือทําร้ ายสัตว์ ประกอบกับตัววัดเองเป็ นลักษณะวัดป่ า จึงทําให้ พื ้นที่ป่ายังเหลืออยู่
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4.1.2 การสร้ างศูนย์ กลาง
เมื่อตัดสินใจตั ้งชุมชนลงบนพื ้นที่แล้ ว คนในชุมชนก็เริ่มสร้ างความเป็ นเจ้ าของร่ วมกัน ทําให้ เกิด
“ความรู้สกึ มีตวั ตน” และ “ความรู้สกึ เป็ นเอกลักษณ์” ซึง่ ในชุมชนที่มีหลักคิดแบบพุทธนั ้น คนจะสร้ างสัญลักษณ์
ที่เป็ นตัวแทนของนิมิตหมายในชีวิตหรือตัวแทนของการเกิดปั ญญาขึ ้นมา แล้ วสร้ างพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ล้อมรอบซึ่งมี
การใช้ งานเป็ นส่วนกลางในชุมชน บางชุมชนใช้ พื ้นที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์นี ้เป็ นที่รวมตัวทํากิจกรรมทางสังคม บางชุมชนก็ใช้
เป็ นพื ้นที่ศกึ ษาเรียนรู้ ทําให้ เกิด “ความสัมพันธ์ ระหว่างคนในชุมชน” ขึ ้นมา เช่น การใช้ พื ้นที่เสื ้อบ้ านที่ล้อมรอบ
เสาใจบ้ านในชุมชนไทยเขิน บ้ านสันก้ างปลา จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นพื ้นที่ทําบุญกลางบ้ าน เป็ นต้ น
“...โตมาในวัด... ตอนเด็กผมก็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆ ในวัด ได้ อาศัยข้ าวกันบาตรมาก็ร้ ู สกึ ผูกพันเลย
ช่วยงานในวัดเท่าที่ทําได้ ...” 71 ความผูกพันและเป็ นชุมชนพุทธของพุมเรี ยงไม่อาจเกิดขึ ้นได้ เลยหากขาดพื ้นที่
“วัด” ซึง่ เป็ นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อเรื่องความศักดิ์สทิ ธิ์ และการประกอบประเพณีตลอดจนพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับคติความเชื่อต่างๆ ในชุมชนไทยพุทธพุมเรียงมีการแบ่งพื ้นที่บํารุ งวัดและทําบุญในวัดพระตามภาพที่....
คือ กลุม่ ก และ ข หรือชาวบ้ านเหนือและบ้ านกลางจะมีศนู ย์กลางที่วัดศักดิ์คุณารามและวัดโพธาราม ส่วนกลุ่ม
ข หรือชาวบ้ านใต้ จะมีศนู ย์กลางที่วดั พุมเรียงและวัดสมุหนิมิต คติความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่เกิดขึ ้นใน
พื ้นที่วดั ทําให้ เกิดความสัมพันธ์ ทางสังคมระหว่างผู้คน และนําไปสูส่ าํ นึกของความเป็ นชุมชน ต่อมามีการพัฒนา
ชุมชนตามอย่างตะวันตก บทบาทของวัดถูกลดลง กิจกรรมต่างๆ ที่เคยมีวัดเป็ นศูนย์ กลางก็แตกออกไปมีพื ้นที่
เฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมที่มีความซับซ้ อนขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นการแยกกิจกรรมในชุมชน
ออกจากหน่วยทางสังคมที่มีหน้ าที่อบรมศีลธรรมเช่นวัด

ข

ภาพที่ 4-5 ผังชุมชนพุมเรียงแสดงวัดเป็ นศูนย์กลางหลักของชุมชนไทยพุทธ
71

สัมภาษณ์ กรกริ ช ผ่องฉวี ,มัคคุเทศก์ชุมชน 9 ,ตุลาคม .2557

81
นอกจากวัดแล้ วในชุมชนไทยพุทธพุมเรียงมีพื ้นที่ที่ชาวไทยพุทธมีความเชื่อว่าเป็ นพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์
หลายพื ้นที่ ได้ แก่ พื ้นที่คลองพุมเรียง พื ้นที่หลา พื ้นที่สสุ านของตระกูลใหญ่ ในชุมชน พื ้นที่ป่าช้ าชุมชน และพื ้นที่
วัด เป็ นต้ น สําหรับพื น้ ที่หลาหรื อศาลาในชุมชนนั ้นเป็ นพื ้นที่ที่ใช้ ทํ ากิจกรรมทางศาสนาในบางช่วง เช่น สวด
มนต์วนั ชักพระบกที่ศาลาเก้ าห้ อง สวดทุ่งที่หลาปู่ ตา เป็ นต้ น และยังเป็ นที่ตั ้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้ านเคารพ
เช่น หลาปู่ ตา หลาจอมปลวก เป็ นต้ น สําหรับพื ้นที่ที่มีฐานะเป็ นศูนย์ กลางรองจากวัดในการประกอบกิจกรรม
ทางสังคมของชุมชน ยังมีอีกหลายพื ้นที่ ได้ แก่ พื ้นที่ชานหน้ าเรื อนศรี ยาภัย ในอดีตยามว่างผู้คนจะมารวมตัวกัน
ถกหลักธรรมทางพุทธศาสนา พื ้นที่ว่างเปล่าทางทิศใต้ ในชุมชนที่กลายเป็ นตลาดนัดทุกสัปดาห์ เป็ นต้ น

ภาพที่ 4-6 ความสัมพันธ์ ของพื ้นที่ในชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
กับพื ้นที่ศนู ย์กลางในชุมชน
ชุมชนพุมเรียงมีทั ้งพื ้นที่ที่ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ ในการศึกษาพื ้นที่ศูนย์ กลาง
ของชุมชนจะศึกษาเฉพาะในชุมชนไทยพุทธเท่านั ้น โดยศึกษารายละเอียดผู้ใช้ พื ้นที่ สภาพสังคม การสืบทอด
ค่านิยมหรือภูมิปัญญา และวิถีปฏิ บัติ ตลอดจนศึกษาที่ตั ้งของพื ้นที่ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมในพื ้นที่ และการใช้
พื ้นที่ ซึง่ พื ้นที่ศนู ย์กลางนั ้นมีหน้ าที่หลากหลาย แต่หน้ าที่ที่เด่นชัดในชุมชนพุมเรี ยง ได้ แก่ นิมิตหมายแห่ งพุทธิ ปั ญญา และพื ้นที่แห่งการเรียนรู้

82
4.1.2.1 นิมิตหมายแห่ งพุทธิปัญญา
การพัฒนาจิตในทางพุท ธนัน้ คื อ การพัฒนาไปสู่จิ ตที่ ผ่องใส สงบ และมี ความทุกข์
น้ อยลง ซึง่ โดยแท้ แล้ วเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นในส่วนบุคคล กล่าวคือไม่ว่าจะเป็ นใครหรื ออยู่ที่ใดก็สามารถพัฒนาจิตใจ
ได้ ทัง้ สิ ้น แต่ อย่ างไรก็ ตามสภาพแวดล้ อมก็มี ส่วนอย่ า งมาก ในการช่ว ยให้ การพัฒ นาจิ ตดังกล่าวเกิ ดขึ ้นได้
ดังนัน้ พื น้ ที่ ที่เอื อ้ ต่ อการพัฒนาจิ ตคือ พื ้นที่ที่ เอื ้อต่อ การมีศีลที่ ปกติ เอื อ้ ต่ อการเจริ ญสมาธิ เพื่ อควบคุมศี ลให้
สมบูรณ์ พัฒนาไปสู่การเกิดพุทธิ ปัญญา และเมื่ อเกิ ดพุทธิ ปั ญญาเห็ นตามความจริ งแล้ ว ก็จ ะเกิ ดการสร้ า ง
“หลักการ” ร่ วมกัน นํากลับมาสู่การมีศีลที่สมบูรณ์ ขึ ้น และนํา ไปสู่ความสมดุลในการอาศัยอยู่ใ นชุมชน หาก
พิจารณาพื ้นที่ในชุมชนแล้ ว พื ้นที่ที่เอื ้อต่อหลักการอาศัยอยู่อย่างสมดุลทั ้งหมดเป็ นระบบ มีความเชื่อมโยงกันมิ
อาจแยกให้ ขาดจากกันได้ แต่ในการศึกษานี ้พอจะแบ่งให้ เห็นภาพความสัมพันธ์ ชัดเจนขึ ้นได้ เป็ น 3 พื ้นที่ ได้ แก่
พื ้นที่ของปั ญญา พื ้นที่ของสมาธิ และพื ้นที่ของศีล

ภาพที่ 4-7 นิมิตหมายแห่งศีล สมาธิ และปั ญญา
กับความเชื่อมโยงของพื ้นที่ในระดับเมืองถึงระดับเรือน
มองในหน่วยเล็กๆ อย่าง ”เรือน” สัญลักษณ์ของปั ญญาเปรียบเสมือนเสาเอกของบ้ าน
ที่อยู่ในห้ องนอนซึง่ เป็ นห้ องหลักของเรือน เป็ นสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกหลักยึดและทิศทางความเป็ นไปของเจ้ าของ
เรือน พื ้นที่ของสมาธิก็เปรียบเสมือนชานที่เชื่อมต่อกับภายนอก และพื ้นที่ของศีลเป็ นพื น้ ประกอบอื่นๆ ในเรื อนที่
ใช้ ทํากิจกรรม แต่ถ้ามองลึกลงในพื ้นที่ “ชานบ้ าน” ก็อาจพบกระบวนการทํางานผสานกันให้ เกิดศีล สมาธิ และ
ปั ญญา ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ประกอบเป็ นชาน ไม่ว่าจะเป็ นไม้ สี แสง เงา อุณหภูมิ และอื่นๆ แต่หากมองใน
หน่วยใหญ่ ขึ ้นไปอย่างหน่วย “เมืองไชยา” อาจพอกล่าวได้ ว่าสัญลักษณ์ ของปั ญญาก็คือตัวพระบรมธาตุไชยา

83
พื ้นที่ของสมาธิคือพื ้นที่ในมณฑลของวัดพระบรมธาตุไชยานั่นเอง ส่วนชุมชนพุมเรี ยงที่มีฐานะเป็ นเมืองท่านั ้นก็
เป็ นพื ้นที่ของศีล ดังนั ้นจะเห็นได้ ว่ากระบวนการทํางานเพื่อเอื ้อให้ เกิดการพัฒนาจิตขององค์ ประกอบทั ้งหมด
ตั ้งแต่ระดับเมืองลงมาจนถึงระดับเรื อนมีความเชื่อมโยงซับซ้ อนเป็ นระบบเดียว โดยแท้ จริ งแล้ วศูนย์ กลางหรื อ
นิมิตหมายแห่งปั ญญาในพื ้นที่ต่างๆ ตั ้งแต่ระดับเมือง ชุมชน จนมาถึงระดับเรือนนั ้น เป็ นสัญลักษณ์ ยึดเหนี่ยวจิต
คนให้ กลับมาสูต่ นเองหรือกลับมาสูภ่ าวะปั จจุบนั เพื่อมองโลกรอบตัวตามความจริง ด้ วยจิตกลางๆ ไม่เกิดทุกข์
สิง่ สัญลักษณ์หรือนิมิตหมายแห่งพุทธิปัญญาของชุมชน คือ สิ่งที่บ่งบอกหลักคิดและ
ทิศทางการดําเนินชีวิตของชาวพุทธในชุมชน ซึ่งในชุมชนพุทธพุมเรี ยงได้ แก่พื ้นที่วัด ซึ่งเป็ นศูนย์ กลางหลักของ
ชุมชนและเป็ นพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ใหญ่ ที่สดุ ในชุมชนด้ วย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงวิเคราะห์ และ
แบ่งวัดออกเป็ น “วัดคามวาสี” คือวัดของหมู่บ้าน กับ “วัดอรัญวาสี” คือวัดป่ าสําหรับการวิปัสสนา นายเอ.บี กริ ส
โวลส์ นักโบราณคดีอเมริกนั ที่ศกึ ษาศิลปะสุโขทัยและอยุธยาเพิ่มวัดขึ ้นมาอีกประเภทคือ “วัดนครวาสี” หรื อวัด
ของเมือง 72 ในชุมชนพุมเรียงมีวดั อยู่ 2 ประเภท คือ วัดอรัญวาสี ได้ แก่ วัดตระพังจิก และวัดคามวาสี ได้ แก่ วัด
อื่นๆ ในชุมชน ส่วนวัดนครวาสีนั ้นไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในชุมชน ถึงแม้ พุมเรี ยงจะเคยมีฐานะเป็ นตัวเมืองใหญ่ มา
ก่อน เพราะในช่วงที่ย้ายตัวเมืองมาที่นี่เป็ นช่วงศึกสงครามทําให้ ไม่มีการก่อสร้ างวัดใหม่หรื อต่อเติมวัดเพิ่ม ดังนั ้น
วัดนครวาสีในบริเวณใกล้ เคียงจึงเป็ น “วัดพระบรมธาตุไชยา” ซึ่งบริ เวณนั ้นเป็ นตัวเมืองเก่า ปรากฏหลักฐานคือ
“พระบรมธาตุ” เป็ นเจดีย์ที่ถือเป็ นศูนย์กลางและนิมิตหมายแห่งพุทธิปัญญาของนคร

ภาพที่ 4-8 นิมิตหมายแห่งพุทธิปัญญาของเมืองไชยาและชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
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จากการวิเคราะห์ประเพณีพิธีกรรมของชาวพุทธในชุมชน ตลอดจนที่ตั ้งและนามเรี ยก
ของสถานที่ ต่างๆ ในชุมชนแล้ ว พบว่าชุมชนพุทธพุมเรี ยงมี “วัดโพธาราม” เป็ นวัดศูนย์ กลางของชุมชน ซึ่งใน
ชุมชนพุมเรียงมีนิมิตหมายแห่งพุทธิปัญญาได้ แก่ “พระสองพี่น้อง” ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพุทธ
พุมเรียง ในอดีตองค์พระประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดโพธาราม (ปั จจุบันด้ วยเหตุผลด้ านความปลอดภัย จึงย้ าย
องค์ พ ระไปประดิ ษ ฐานไว้ ที่ เ รื อนเก็ บ ของตรงข้ า มพระอุโ บสถ) ทุกปี ช่ ว งเดื อน 11 หรื อ วัน ออกพรรษา จะมี
ประเพณีสาํ คัญที่ทุกคนในชุมชนร่ วมแรงร่ วมใจกันจัดขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่ คือ “ประเพณีชักพระบก” มีการอัญเชิญ
พระพุทธรู ปทัง้ สององค์ ออกมาแห่รอบชุมชนเพื่อ ประดิษ ฐานตามที่ต่า งๆ และทําพิ ธีสมโภชกันในชุม ชน เพื่ อ
ประกาศหลักการและจุดมุ่งหมายของชุมชนว่ามีพทุ ธศาสนาเป็ นหลักยึด และมีจุดมุ่งหมายไปสู่การเจริ ญปั ญญา
ตามหลักพุทธ อย่างไรก็ตามจะต้ องทํ าความเข้ าใจว่ าทั ้งหมดนี ้มิใช่ตัวปั ญญา ไม่ว่า จะเป็ นพระสองพี่น้องใน
ชุมชน หรือแม้ แต่พระบรมธาตุในเมือง หากแต่เป็ นเพียงสัญลักษณ์ของปั ญญาที่คอยเตือนใจชาวพุทธเท่ านั ้น
ในชุมชนไทยพุทธพุมเรียงรูปแบบของคติความเชื่อเรื่ องพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ของวัดยังคงสืบ
ทอดอย่างเหนียวแน่นมาจนถึงปั จจุบนั ชาวบ้ านถือว่าวัดเป็ นเขตบริสทุ ธิ์ ผู้ที่เข้ ามาต้ องรักษาศีลห้ าในพื ้นที่นี ้เป็ น
อย่างน้ อย กล่าวคือ ห้ ามเบียดเบียนสัตว์ ห้ ามเสพยาเสพติดของมึนเมา และห้ ามเล่นการพนันในพื ้นที่วัดเด็ดขาด
การจัดกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ ในพื ้นที่วัดปั จจุบันก็มีให้ เห็นบ่อยครัง้ แต่ก็เป็ นไปด้ วยความสํารวมถึงแม้ จะไม่มีกฎ
บัญญัติออกมาชัดเจน แต่ก็เป็ นสิ่งที่ชาวบ้ านรับรู้ และมีสํานึกร่ วมกัน และเมื่อมีประเพณีประจําปี คนในชุมชนก็
ร่วมแรงร่วมใจกันไม่ต่างจากในอดีต เช่น ประเพณีชกั พระบก ชักพระนํ ้า รับ-ส่งตายาย งานทําบุญเดือนสิบ เป็ น
ต้ น ปั จจุบนั มีการเดินบาตรทุกวันเสาร์ แรกของเดือน จัดขึ ้นโดยสวนโมกข์ หรื อวัดธารนํ ้าไหลร่ วมกับวัดในชุมชน
โดยจะเริ่มเดินบิณฑบาตจากวัดตระพังจิกไปจนสิ ้นสุดถนนสายหลักของชุมชน จากนั ้นชาวบ้ านจะมาสมาทาน
ศีลและฟั งธรรมกันที่วดั ตระพังจิก ซึง่ คนในชุมชนกระตือรือร้ นให้ ความสนใจและความร่วมมือกันเป็ นอย่างมาก
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ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ผังชุมชนไทยพุทธพุมเรียงมีวดั โพธารามเป็ นศูนย์ กลางหลักของ
ชุมชน ตั ้งอยู่บริเวณกลางชุมชนค่อนไปทางทิศเหนือ และยังมีศูนย์ กลางย่อยของพื ้นที่ต่างๆ ในชุมชนอีก ได้ แก่
วัดสมุหนิมิต วัดศักดิ์คณ
ุ าราม และวัดพุมเรียง ซึง่ ทั ้งหมดตั ้งอยู่ทางทิศใต้ โดยมีป่าช้ าอยู่ถัดไปทางใต้ สดุ บริ เวณ
หลังวัดพุมเรียงจนถึงหลังวัดสมุหนิมิต ส่วนวัดตระพังจิกตั ้งอยู่ถดั ไปกลางป่ าโปร่ งในทิศตะวันตกของชุมชน
ทุกวัดจะมีลานวัดอยู่ตรงกลาง และสร้ างอาคารล้ อมรอบลานเอาไว้ โดยมีพระอุโบสถ
เป็ นที่ประดิษฐานพระประธานและทําพิธีสงฆ์จะสร้ างไว้ ทางทิศตะวันออกและหันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ในวัด
พุมเรี ยงที่มีเมรุ เผาศพก็จะสร้ างไว้ ทางทิศใต้ กุฏิมักอยู่ทางทิศตะวันตกยกเว้ นวัดโพธารามที่จะสร้ างไว้ ทางทิ ศ
เหนือ ส่วนศาลาการเปรียญที่เป็ นที่สาํ หรับพุทธศาสนิกชนมาทําพิธีกรรมนั ้น มักเลือกที่ตั ้งตามความเหมาะสมแต่
ต้ องเข้ าถึงได้ ง่ายจากบริเวณทางเข้ าวัด ในอดีตวัดทุกวัดมีทางเชื่อมตรงไปยังบริ เวณท่านํ ้า ซึ่งปั จจุบันท่านํ ้าของ
วัดศักดิ์คุณารามและวัดโพธารามไม่ป รากฏแล้ ว เนื่องจากมีบ้ านเรื อนสร้ างขวางทางลงหรื อสร้ า งแทนที่ท่านํ า้
ลานกลางวัดใช้ รวมพลในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการพื ้นที่มากเนื่องจากคนในชุมชนมากันมากและเป็ นกิจกรรมที่
คนเข้ าร่วมกันเกือบทั ้งชุมชน เช่น เตรียมเรื อชักพระ ตักบาตรวันสารท เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังใช้ ในกิจกรรมอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับศาสนา เช่น เรียกประชุมชาวบ้ าน งานรื่นเริง การละเล่นต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งการใช้ งานในอดีตจนถึง
ปั จจุบนั ก็ไม่เปลีย่ นแปลงไปเท่าใดนัก
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4.1.2.2 พืน้ ที่แห่ งการเรี ยนรู้
แท้ จ ริ ง แล้ ว การเรี ยนรู้ แฝงอยู่ใ นทุกที่ ข องชุม ชนตลอดเวลา บรรพบุรุษ ล้ ว นสั่ง สม
ประสบการณ์ของตนผสานกับความเข้ าใจในธรรมชาติผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกจนได้ ผลลัพธ์ และสัง่ สอน
สืบทอดเป็ นภูมิปัญญากันมาจากรุ่นสูร่ ุ่น ในยุคเริ่มแรกจนถึงปั จจุบนั การอบรมสัง่ สอนจะเริ่ มต้ นที่บ้ านเป็ นอันดับ
แรก โดยมีผ้ ใู หญ่คอยอบรมให้ ความรู้ และสืบทอดความรู้และภูมิปัญญาที่ตระกูลตนเองเชี่ยวชาญ เช่น การผลิต
ยาสมุนไพร การปลูกพืชทํ าสวน การทําประมง การออกเรื อหาปลา งานช่า งไม้ การปลูกเรื อน การดูฤกษ์ ยาม
โหราศาสตร์ เป็ นต้ น ปั จจุบนั ความรู้ที่สืบทอดกันมาในหลายตระกูลก็ยังคงใช้ ประกอบอาชีพสืบต่อไป แต่หลาย
อย่างก็สาบสูญแล้ ว เช่น งานช่างไม้ สาํ หรับการปลูกเรือน งานช่างทําว่าวจุฬา ฯลฯ
ต่ อ มาวัด ซึ่ง เป็ นศู น ย์ ก ลางของชุม ชนก็ มี บ ทบาทในการให้ การเรี ย นรู้ กั บ เด็ กและ
เยาวชน เด็กผู้ชายจะบวชเรียนโดยมีพระสงฆ์เป็ นผู้ให้ ความรู้ ต่างๆ ทั ้งความรู้ พุทธศาสนา หลักธรรม ภาษาบาลี
และพิธีกรรมต่างๆ นอกจากนี ้วัดยังเป็ นแหล่งเก็บความรู้อื่นๆ ในชุมชน เช่น ความรู้ เรื่ องการรักษาโรค การดูฤกษ์
ยาม เป็ นต้ น โดยชุมชนพุมเรียงเป็ นศูนย์กลางการศึกษาธรรมะและภาษาบาลีของเมืองในแถบนี ้ มี “วัดพุมเรี ยง”
เป็ นสํานักศึกษาของสงฆ์ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ ข องชุมชนล้ อมรอบไปด้ วยสวนและป่ าละเมาะ ในยุคนั ้นมี พระสงฆ์
หลั่ง ไหลเข้ า มาอยู่ใ นชุม ชนมากมายประหนึ่งว่ า เป็ นชุม ชนพระ คนในชุม ชนใกล้ ชิ ดกับ วัด มี ความตื่ น ตัว ใน
การศึกษาหลักธรรมและทํานุบํารุงศาสนาอย่างดี เพราะหากต้ องการความรู้ก็ต้องช่วยทํากิจการงานต่างๆ ในวัด
ต่อมาในระยะแรกเมื่อมีการจัดตั ้งโรงเรี ยนขึ ้นในประเทศไทยก็ผนวกโรงเรี ยนไว้ กับวัด
เริ่มมีครูสอนในวัดร่วมกับพระสงฆ์ โรงเรียนแห่งแรกในชุมชนตั ้งขึ ้นที่ “วัดโพธาราม” ชื่อโรงเรี ยน “โพธิ พิทยากร”
สอนนักเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 “...เรียนอ่านเขียนกันในวัดโพธารามนี่แหละ บางทีก็เรี ยนบนตึก บางทีครู
เขาก็สอนใต้ ต้นไม้ พอโตหน่อยเขาก็ให้ สอนน้ องๆ...” 73
วัดโพธารามที่ใช้ เป็ นที่ให้ ความรู้ แก่ฆราวาสตั ้งอยู่กลางชุมชน ในระยะแรกเรี ยนกันที่
ลานวัดใต้ ต้น ไม้ ยัง ไม่ มี อ าคารเรี ยนเฉพาะสํา หรั บ สอนหนัง สือ ต่ อ มามีการสร้ างอาคารเรี ยนขึน้ มาทางทิ ศ
ตะวันตกในเขตวัดโพธาราม รูปแบบเป็ นอาคารไม้ ชั ้นเดียวยกใต้ ถุนสูง หันหน้ าไปทางทิศใต้ ส่ถู นนสายหลักของ
ชุมชน หลังคาทรงปั น้ หยามุงด้ วยกระเบื ้องว่าว มีมุขด้ านหน้ าเป็ นจั่วยื่นออกมาตรงกลางอาคาร หน้ าจั่วมีลาย
รัศมีพระอาทิตย์ประดับอยู่ ชายคายื่นยาวมีคํ ้ายัน มีการประดับราวกันตกด้ วยไม้ ฉลุ ผนังเป็ นไม้ เนื ้อแข็งตีนอน
ซ้ อนเกล็ด ภายในแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 3 ห้ อง ได้ แก่ โถงตรงกลางและปี กซ้ ายขวา ตรงมุขเป็ นส่วนชานไม่มีผนังกั ้น
ปั จจุบนั พื ้นที่วดั ไม่ได้ ใช้ สอนนักเรียนแล้ ว อาคารหลังนี ้ถูกทิ ้งร้ างอยู่ในระหว่างปรับปรุงให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ชมุ ชน
ในปั จจุบนั เมื่อแยกลงโรงเรียนออกจากพื ้นที่วัดแล้ ว บทบาทหลักๆ ของวัดก็เป็ นพื ้นที่
ถ่ายทอดความรู้ ด้านศาสนาและศีลธรรม มีการใช้ พื ้นที่ ให้ ความรู้ อื่นๆ บ้ างแต่ไม่ม ากเท่าในอดีต หน้ าที่การให้
ความรู้ของวัดก็ลดน้ อยลงและยกให้ เป็ นหน้ าที่ของโรงเรี ยนที่แยกพื ้นที่ออกไป การแยกพื ้นที่การเรี ยนรู้ ออกจาก
วัดนี ้เองที่เป็ นจุดเปลีย่ นสําคัญ ซึ่งลดความสําคัญของวัดในการเป็ นศูนย์ กลางของชุม ชนไทยพุทธพุมเรี ยง และ
เป็ นการแยกกิจกรรมการสอนเยาวชนออกจากหน่วยทางสังคมที่มีหน้ าที่อบรมคุณธรรมและจริ ยธรรมเช่นวัด
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4.1.3 การรั บรู้ ทิศทางในธรรมชาติ (ทักษา)
หลังจากสร้ างนิมิตหมายลงไปในพื ้นที่แล้ ว ศูนย์ กลางของชุมชนก็ถือกําเนิดขึ ้น ทําให้ เกิดการรับรู้ทิศทางที่อ้างอิงกับศูนย์ กลางนั ้นๆ เป็ นการจัดระเบียบชีวิตกับธรรมชาติแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกัน ในชุมชน
พุทธการรับรู้ทิศทางดังกล่าวสัมพันธ์ กบั ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในพื ้นที่และทิศทางของเวลา เช่น ความสูงตํ่าของ
พื ้นที่ การไหลของนํ ้า ความสูงของระดับนํ ้าการขึ ้นและตกของดวงอาทิตย์ (ระบบสุริยคติ) การเกิดข้ างขึ ้นข้ างแรม
ของดวงจันทร์ (ระบบจันทรคติ) เป็ นต้ น ทําให้ เกิด “กรอบอ้ างอิงในชีวิต” ตัวอย่างเช่น ป่ าช้ าในชุมชนบ้ านปากชี
หลวงพระบาง อยู่ทางทิศใต้ ของชุมชนและอยู่บริ เวณใต้ นํ ้า ส่วนหลักบ้ านอยู่บริ เวณเหนือนํ ้า และวัดอยู่ทางทิศ
เหนือในที่สงู 74 เป็ นต้ น
ทักษาหรื อการรั บรู้ ทิศทางในธรรมชาติ ของคนที่อาศัยในชุมชนเป็ นความเชื่อ รู ปแบบหนึ่ง แต่
บางครั ้งก็ทํางานอย่างอัตโนมัติในจิตใต้ สํานึกของชาวบ้ านที่ละเอียดอ่อนและเชื่อมโยงกับธรรมชาติ การรับรู้ นี ้
เป็ นการวางตนเองลงไปในพื ้นที่พื ้นที่หนึ่ง (orientation) ที่สะท้ อนการไม่ฝืนธรรมชาติและทําให้ เกิดสมดุลทาง
ทรัพยากร จากการสํารวจชุมชนพุมเรี ยงพบว่า รู ปแบบการตั ้งถิ่นฐานเกาะไปตามถนนสายหลัก ซึ่งขนานไปกับ
แนวคลองพุมเรี ยงแหล่งนํ ้าสําคัญที่ หล่อเลี ้ยงพื ้นที่ชุมชน นอกจากนี ้ยังมีพื ้นที่สวนและป่ าล้ อมรอบ และพบว่ า
บริเวณชุมชนไทยพุทธถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน หลักๆ ได้ แก่ บ้ านเหนือ บ้ านกลาง และบ้ านล่าง เป็ นชื่อที่เรี ยก
ตามทิศการไหลของคลองพุมเรียง คือทางต้ นนํ ้าเรียกว่า “บ้ านเหนือ” และทางปลายนํ ้าเรี ยกว่า “บ้ านล่าง” ส่วน
บริเวณสวนทางทิศใต้ เรียกว่า “บ้ านกลาง” และถูกจัดระเบียบการใช้ พื ้นที่ทั ้งสามส่วนนี ้ตามความเชื่อที่สมั พันธ์
กับภูมิประเทศและทิศทางการขึ ้นและตกของพระอาทิตย์ โดยองค์ ประกอบที่ส่งผลต่อทักษาหรื อการรับรู้ ทิศทาง
ในธรรมชาติของชุมชนไทยพุทธพุมเรียง มีดงั นี ้
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จันทนีย์ จิรัญธนัฐ, “รู ปแบบชุมชนและเรื อนพื ้นถิ่นกับการเปลี่ยนแปลง กรณี ศึกษาบ้ านปากชี เมืองหลวงพระบาง” วารสารสังคม

ลุม่ นํ ้าโขง (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มกราคา-เมษายน, 2555) หน้ า 1.
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4.1.3.1 แนวทางไหลของคลองพุมเรี ยงและความสูงต่ าของพืน้ ที่
ในผังชุมชนพุมเรียงปรากฏการกําหนดทิศทางของชุมชนจากแนวการไหลของเส้ นทาง
นํ ้า สะท้ อนออกมาในระบบการวางทิศทางเรือน ที่วางด้ านยาวของเรื อนขนานไปกับแนวนํ ้า และปรากฏออกมา
ในนามเรียกชื่อพื ้นที่ชมุ ชน คือพื ้นที่ “บ้ านเหนือ” “บ้ านกลาง” และ “บ้ านล่าง” ซึง่ เป็ นพื ้นที่ต้นนํ ้ากับปลายนํ ้า โดย
บริเวณ บ้ านเหนือ หรือบริเวณต้ นนํ ้ามีลกั ษณะพื ้นที่สงู กว่าบ้ านล่างในชุมชน จึงเป็ นที่ตั ้งของพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สดุ
ในชุมชน ได้ แก่ “วัดโพธาราม” ทําให้ เกิดลานวัดเป็ นที่ว่างขนาดใหญ่ในชุมชน และเป็ นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่สาํ คัญที่สดุ ของชุมชน ได้ แก่ “พระสองพี่น้อง” จึงถือเป็ นศูนย์กลางสําคัญของชุมชน ในขณะที่ บ้ านกลาง เป็ น
ที่ตั ้งของวัดอื่นๆ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางย่อยของชุมชน และบริเวณ บ้ านล่ าง เป็ นที่ตั ้งของป่ าช้ าชุมชน นอกจากนี ้ยังมี
การอ้ างอิง เรื่ อ งทิ ศทางจากที่ตัง้ ของวัดโพธารามซึ่ง เป็ นวัดหลักของชุมชน ว่ าเป็ นทางเหนือ ที่ ไม่ ได้ หมายถึง
ทิศเหนือ และบริเวณป่ าช้ าเป็ นทางใต้ ที่ไม่ได้ หมายถึงทิศใต้
ชาวไทยพุทธพุมเรียงมีความผูกพันเคารพและเกรงกลัวต่อธรรมชาติสงู เพราะวิถีชีวิต
ที่เป็ นชาวประมงอาศัยธรรมชาติทํ ามาหากิ น และยังเป็ นเกษตรกรที่ต้องอาศัยนํ ้าตามฤดูกาลในการทํา สวน
บริเวณชุมชนจึงยังพบประเพณีและพิธีกรรมการไหว้ ผีต่างๆ ตามหลาโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ด้ วยความผูกพันกับ
ธรรมชาติเช่นนี ้ ทําให้ มีการกําหนดศักดิ์ให้ แก่ทั ้งสิ่งรู ปธรรมและนามธรรมเปรี ยบเทียบกันในลักษณะ “สูงกว่า”
หรื อ “ตํ่ากว่า” เช่น ศักดิ์ของพระภิ กษุ สงฆ์ กับฆราวาส ศักดิ์ของเจ้ าของเรื อนกับผู้มาเยือน เป็ นต้ น ซึ่งสะท้ อ น
ออกมาเป็ นรู ปธรรมในรู ปแบบการใช้ พื ้นที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น พื ้นที่รับแขกในเรื อนที่อยู่ตํ่ากว่าพื ้นที่อาศัยของ
เจ้ าของเรือน พื ้นที่นงั่ ของพระสงฆ์ในศาลาที่อยู่สงู กว่าฆราวาส เป็ นต้ น ในผังชุมชนเองก็ปรากฏการกําหนดศักดิ์
เช่นนี ้ กล่าวคือบริเวณวัดโพธารามซึง่ เป็ นวัดหลักของชุมชนเป็ นบริเวณที่สงู กว่าพื ้นที่อื่น
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ภาพที่ 4-12 ผังชุมชนแสดงแนวการไหลของคลองพุมเรียงและความสูงตํ่าของพื ้นที่
ที่สมั พันธ์ กบั การรับรู้ ทิศทางในธรรมชาติหรือทักษา
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4.1.3.2 ทิศทางขึน้ และตกของดวงอาทิตย์
ชุมชนเก่าที่ตั ้งบนสันทรายในภาคใต้ ทั่วไปมีความเชื่อเรื่ อง ”หัวนอน ปลายตีน ” และ
มักถูกอ้ างอิงเมื่อกล่าวถึงการรับรู้ทิศทางของชุมชน กล่าวคือมีความเชื่อในการหันหัวนอนไปทางทิศใต้ ปลายเท้ า
ไปทางทิศเหนือเสมอและปฎิบตั ิกนั อย่างเคร่งครัด แต่ความเชื่อนี ้ก็ไม่ปรากฎที่ชมุ ชนพุมเรียงแต่อย่างใด ในชุมชน
ไทยพุ ท ธพุม เรี ยงนัน้ ปรากฎความเชื่ อ เรื่ อ งทิ ศ ทางตามการขึน้ และตกของดวงอาทิ ตย์ (ทิ ศตะวัน ออก-ทิ ศ
ตะวันตก) ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นตัวกําหนดการใช้ พื ้นที่ในชุมชนและยังเป็ นการบอกหน้ าที่ของชีวิตในหนึ่งวันอีก ด้ วย
โดยศูนย์กลางชุมชนในความรู้สกึ นึกคิดของชาวชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยงคือวัดโพธาราม ถึงแม้ ที่ตั ้งของวัดเองจะ
ไม่ได้ อยู่กลางชุมชนก็ตาม ดังนั ้นทิศทางในที่นี ้จึงอิงจากวัดเป็ นหลัก
ทิศตะวันออก “...คนโบราณเดินเรือมาทางทะเล คนแก่เขาก็ว่าทางปากนํ ้านี ้เป็ นหน้ า
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เมือง...” คลองพุมเรี ยงไหลจากทิศเหนือไปยังทิศตะวันออกสู่ปากนํ ้า ดังนั ้นทิศนี ้ในชุมชนจึงเป็ นทิศที่คลอง
พุม เรี ยงไหลออกสู่พื น้ ที่ ที่ไ ร้ ข อบเขต เป็ นสัญลักษณ์ ข อง พื ้นที ่ความเจริ ญรุ่ ง เรื อง และสัญลักษณ์ การเริ่ ม ต้ น
วัน ใหม่ ข องชาวเล บริ เ วณนี เ้ ป็ นพื น้ ที่ ว่ า งขนาดใหญ่ ข องชุ ม ชน ในอดี ต ทิ ศ นี เ้ ป็ นบริ เ วณด้ า นหน้ า ชุม ชน
มีพลับพลาเป็ นหลา (ศาลา) ที่ใช้ ประกอบพิธีชักพระบกสร้ างยื่นออกไปในทะเล ตั ้งอยู่กลางป่ าชายเลน บริ เวณ
ปลายสุดของถนน เป็ นจุดกํ า หนดขอบเขตชุม ชนต้ อ นรั บ เรื อ จากชุม ชนหรื อ เมื อ งอื่ น ๆ ที่ เ ข้ า มาในพุม เรี ย ง
นอกจากนี ้โบสถ์ทั ้งหมดของวัดในชุมชนยังหันหน้ าไปทางทิศตะวันออกอีกด้ วย
ทิศเหนือ ในชุมชนพุมเรี ยงพื ้นที่ทางทิศเหนือถือเป็ น พื ้นที ่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ถือว่ามิใช่พื ้นที่
ของมนุษย์ ดังนั ้นในอดีตพื ้นที่นี ้จึงคงไว้ เป็ นพื ้นที่ของป่ าชายเลนไม่นิยมสร้ างเรื อน มีเพียงสิ่งก่อสร้ างคือท่านํ ้าที่
ใช้ ร่วมกันในชุมชนเท่านัน้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะมีคลองพุมเรี ยงไหลผ่าน และเป็ นที่ล่มุ เกิดนํ ้าหลากเอ่ อ
ขึ ้นมาท่วมเป็ นประจํา แต่ในปั จจุบนั บ้ านเรือนหนาแน่นขึ ้น ทําให้ ต้องปรับตัวอยู่กับนํ ้าและเกิดการสร้ างเรื อนใน
บริเวณนี ้ แต่อย่างไรก็ตามพื ้นที่บางส่วนโดยเฉพาะอีกฝั่ งของคลอง ยังคงเป็ นพื ้นที่ธรรมชาติของป่ าชายเลนอยู่
ทิศตะวันตก เป็ นทิศของ พืน้ ทีธ่ รรมชาติ คือคือป่ าโปร่ ง เป็ นที่ตั ้งของวัดตระพังจิกซึ่ง
มีฐานะเป็ นวัดอรัญวาสีหรือวัดป่ านอกชุมชน และเป็ นที่ตั ้งของพื ้นที่ตลาด นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ตั ้งของหลาเก้ าห้ อง
หรือศาลาเก้ าห้ องที่ใช้ ในพิธีชกั พระบก ในอดีตทิศนี ้ถือเป็ นด้ านหลังของชุมชน แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นด้ านหน้ าของ
ชุมชนไปแล้ ว ลานบริเวณศาลาเก้ าห้ องจึงเป็ นลานหน้ าเมืองไปโดยปริยาย
ทิศใต้ “...ทางใต้ เมื่อก่อนมีแต่สวนกับวัด ตอนนี ้ก็กลายบ้ านในสวนกับวัด...” 76 ใน
พุมเรียงทิศใต้ มีฐานะเป็ นทิศของ พืน้ ทีผ่ ลผลิ ตและการเพาะปลูก ซึ่งการ-เพาะปลูกนี ้ครอบคลุมทั ้งการเพาะปลูก
ทางการเกษตรและการเพาะปลูกความรู้ โดยรอบของชุมชนทางทิศใต้ ส่วนใหญ่ เป็ นพื น้ ที่สวน และพื ้นที่วัดอีก 3
วัด ซึง่ เป็ นสํานักเรี ยนบาลีขนาดใหญ่ ในภูมิภาคนี ้ นอกจากนี ้ยังมีพื ้นที่บางส่วนเป็ นพื ้นที่ป่าช้ าซึ่งเป็ นขอบเขต
อย่างหนึง่ ของชุมชน ทําให้ ชมุ ชนไม่ขยายตัวมาในทิศนี ้มากนัก
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สัมภาษณ์ นายกรกริ ช ผ่องฉวี1 ,มัคคุเทศก์ชุมชน ,2 กรกฎาคม .2557
สัมภาษณ์ นายกรกริ ช ผ่องฉวี1 ,มัคคุเทศก์ชุมชน ,3 กรกฎาคม .2557
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ภาพที่ 4-13 ผังแสดงทิศทางขึ ้นและตกของดวงอาทิตย์
ที่สมั พันธ์ กบั การรับรู้ ทิศทางในธรรมชาติ (ทักษา) ของชุมชนไทยพุทธพุมเรียงในอดีต
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ภาพที่ 4-14 ผังแสดงทิศทางขึ ้นและตกของดวงอาทิตย์
ที่สมั พันธ์ กบั การรับรู้ ทิศทางในธรรมชาติ (ทักษา) ของชุมชนไทยพุทธพุมเรียงในปั จจุบนั
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4.1.4 การอาศัยอยู่อย่ างเกือ้ กูล
มนุษย์สงั่ สมประสบการณ์ในการใช้ ชีวิตกับธรรมชาติในพื ้นที่ จนเกิดภูมิปัญญาใน “การดํารงอยู่
เหนือพื ้นที่” หรือมีชยั เหนือพื ้นที่ ซึง่ โดยพื ้นฐานในชุมชนพุทธนั ้นคนมิได้ มีสํานึกของการเอาชนะธรรมชาติ ดัง นั ้น
จึง เกิ ดการปรับ ตัวให้ เ ข้ ากับพื น้ ที่ แ ละเกิ ดภูมิ ปัญญาในการใช้ ชี วิตอยู่กับธรรมชาติ ซึ่งส่งผลออกมาในหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็ น พิธีกรรม ประเพณี การละเล่น ภาษาหรือวรรณกรรม รวมไปถึงคติความเชื่อต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่ง
การปรับตัวหลายอย่างสะท้ อนออกมาทางกายภาพ และสามารถเห็นความสัมพันธ์ ได้ ในการจัดผังของชุมชน เช่น
การปลูกเรือน การทํามาหากิน เป็ นต้ น
4.1.4.1 วิวัฒนาการการสัญจร

ภาพที่ 4-15 ผังชุมชนเปรียบเทียบการสัญจรในชุมชนและการสัญจรระหว่างชุมชนระหว่างอดีตและปั จจุบนั
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เส้ น ทางสัญ จรเป็ นโครงข่ า ยยึดโยงพื น้ ที่ ต่า งๆ ในชุม ชนเข้ า ไว้ ด้ วยกั น ตลอดจน
เชื่ อ มโยงชุม ชนเข้ า กับ ชุม ชนอื่ น ๆ แต่ เ ดิ ม ในชุ ม ชนพุ ม เรี ยงนัน้ การคมนาคมทางบกยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การบุกเบิ ก
การสัญจรไปมาหาสูก่ บั ชุมชนหรือเมืองอื่นๆ จึงใช้ ทางนํ ้าและทางทะเลเป็ นหลัก ทําให้ บริ เวณพุมเรี ยงเป็ นเมือง
ท่าสําคัญมาหลายยุคหลายสมัย ดังนั ้นเส้ นทางสัญจรหลักทางบกที่เกิดขึ ้นเพื่อเชื่อมต่อพื ้นที่ต่างๆ ในชุมชนจึงมี
ลักษณะขนานไปกับลําคลองอีกที
จากการศึกษาพัฒนาการของการสัญจรในชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยงพบว่า จุดเริ่ มต้ น
ของการวางโครงข่ายการสัญจรในชุมชนนั ้น มาจากความเรี ยบง่ายและสอดคล้ องกับธรรมชาติที่มีอยู่ ดังนั ้นเดิม
จึงใช้ ประโยชน์จากเส้ นทางนํ ้าที่มีอยู่แล้ วในธรรมชาติในการสัญจร ต่อมาจึงเริ่ มมีทางเป็ นทางเล็กๆ ขนาดแค่พอ
กับการใช้ งานและไม่รบกวนธรรมชาติอนั ได้ แก่ต้นไม้ ที่มีอยู่เดิม จนกระทัง่ การใช้ งานมากขึ ้นจึงกลายเป็ นเส้ นทาง
สายวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้ วยชีวิตชีวาเช่นปั จจุบนั โดยเส้ นทางสัญจรในชุมชน มีดงั นี ้
เส้ นทางสัญจรทางนา้
การสัญจรทางนํ ้าเป็ นเส้ นทางสัญจรเส้ นทางแรกในการเดินทางออกนอกพื ้นที่ชุมขน
และติดต่อกับเมืองอื่นๆ และยังเป็ นอาณาเขตธรรมชาติของชุมชนทางทิศเหนือ เส้ นทางนี ม้ ีผ้ ใู ช้ งานทั ้งคนในและ
นอกชุมชนที่ต้องการเข้ ามาในชุมชนหรื อใช้ เป็ นทางผ่านไปยังชุมชนอื่นๆ สมัยก่อนการติดต่อระหว่างเมืองหรื อ
ระหว่างอาณาจักรของชุมชนบริเวณนี ้ทั ้งหมดใช้ เส้ นทางสัญจรทางนํ ้า ดังนั ้นชุมชนพุมเรี ยงที่พัฒนามาจากเมือง
ท่าจึงเจริญรุ่งเรืองเป็ นเมืองใหญ่ เส้ นทางนี ้ได้ ทิ ้งร่ องรอยอารยธรรมและประวัติศาสตร์ ไว้ มากมายในพื ้นที่ ทําให้
พุมเรียงเป็ นจุดพักของเรือสินค้ าตั ้งแต่อดีต จนถึงยุคที่มีการตัดทางหลวง การคมนาคมทางบกจึงค่อยๆ เข้ ามามี
บทบาทสําคัญแทนที่นํ ้า บ้ านเรือนที่ยดึ เส้ นทางนํ ้า ค่อยๆ ขยายตัวออกมาโดยยึดแนวถนนใหม่เป็ นหลัก
“...คนพุม เรี ย งเป็ นชาวนํ า้ หาปลาในคลอง เดื อ นสิบ สองก็ แ ห่ พ ระไปตามคลอง
เมื่อก่อนย้ ายกุฎิพระไปไชยายังล่องไปตามคลองเลย...” 77
การสัญจรทางนํ ้าเป็ นการเดินทางที่ใช้ ประโยชน์ และกลมกลืนเข้ ากับธรรมชาติอย่าง
เรียบง่ายที่สดุ ในชุมชนพุมเรียงเส้ นทางนํ ้าไม่ได้ มีบทบาทเป็ นแค่เส้ นทางสัญจรระหว่างชุมชนแบบถนนทางหลวง
ในปั จจุบนั เท่านั ้น แต่ยงั เป็ นเส้ นทางที่รวมเอาการเดินทางเข้ าไว้ กบั พื ้นที่ทํากินและพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งศรัทธาและ
ความเชื่อกล่าวคือคลองพุมเรียงเป็ นเส้ นทางที่ใช้ ในประเพณี “ชักพระนํ ้า” เป็ นประจําทุกปี ในวันขึ ้น 15 คํ่าเดือน
12 โดยจะทําการแห่พระจากวัดสมุหนิมิตลงไปยังท่านํ ้าด้ านหน้ าวัด และประดิษฐานลงเรื อไปตามเส้ นทางคลอง
พุมเรียง จนออกไปสมโภชที่ปะรําพิธีกลางนํ ้าบริเวณปากแม่นํ ้า ก่อนจะชักกลับเส้ นทางเดิมมายังวัด ในงานนั ้นก็
มีการละเล่นสนุกสนานมากมาย เช่น แข่งเรือยาว ต่อยมวยทะเล เป็ นต้ น ซึ่งนอกจากพิธีชักพระนํ ้าแล้ ว ในชุมชน
ก็ยงั มีพีธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทางทางนํ ้าและการหาปลาอีกมากมาย
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เส้ นทางสัญจรทางนํ ้าครอบคลุมพื ้นที่คลองพุมเรี ยงซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของชุมชน เป็ น
คลองกว้ างประมาณ 10-20 เมตร ไหลจากทิศใต้ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร จนบรรจบกับคลอง
ใหญ่ พุม เรี ยง และไหลลงทางทิศ ใต้ ไปจนถึงปากอ่า วบริ เวณแหลมโพธิ์ เ ป็ นระยะทางอีกประมาณ 2 กิโ ลเมตร
รวมระยะทางตัง้ แต่ ที่ เ ริ่ ม ไหลผ่ า นทางทิ ศเหนื อ ของชุม ชนจนถึง บริ เ วณปากนํ า้ เป็ นระยะทางประมาณ 5 -6
กิโลเมตร มีแนวร่องนํ ้าลึกที่ใช้ เดินเรือใหญ่เข้ ามาในชุมชนได้ ในอดีตใช้ เส้ นทางนํ ้าติดต่อค้ าขายกับเมืองอื่นๆ ทํา
ให้ มี ด่า นเก็ บ ภาษี อ ากรเรื อ บริ เ วณปากนํ า้ และบริ เ วณท่ า นายร้ อยก่ อ นเข้ า ชุมชน ปั จ จุบัน เส้ น ทางนี ใ้ ช้ เ ป็ น
ทางออกสูท่ ะเลในการประมงเท่านั ้น

ภาพที่ 4-16 เส้ นทางสัญจรทางนํ ้าในชุมชนไทยพุทธพุมเรียงปั จจุบัน
เส้ นทางสัญจรหลักทางบก
ในอดีตทางสัญจรเส้ นนี ้เป็ นเส้ นทางหลักในชุมชน แต่ไม่ได้ เป็ นทางหลักที่เชื่อมต่อไป
ยังชุม ชนอื่ น ดัง นั ้นจึงเป็ นถนนสายสั ้นๆ ที่เกิ ดขึ ้นเพราะเป็ นแนวที่คนใช้ ไ ปมาหาสู่กันบ่อ ยๆ ขนานไปกับแนว
คลองพุมเรียงในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีลกั ษณะเป็ น “ทางด่าน” หรื อทางเกวียนดินอัดแคบๆ พอให้ เดิน
สวนกันได้ เส้ นทางนี ้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นความยาวที่สะดวกพอดีในการเดินไปมาหาสู่กันใน
ชุมชนอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้ รถยนต์หรือยานพาหนะอื่น เดิมสองข้ างทางเป็ นเรื อนไม่หนาแน่นมาก และด้ วย
ขนาดที่ เล็กพอดีกับ การใช้ ง านซึ่ง ใช้ เพี ยงแค่การเดิน เท้ า จึง ทํ า ให้ มี ธ รรมชาติ แทรกเข้ า มาเป็ นส่ว นหนึ่ง ของ
เส้ นทาง ทั ้งสองฝั่ งมีต้นไม้ ร่มรื่น ต่อมาเมื่อมีการตัดทางหลวงที่เชื่อมกับเมืองอื่นเข้ ามาในชุมชน จึงมีการขยาย
ถนนเส้ นหลักนี ้เป็ น 10 เมตร และมีทางเท้ าออกไปอีกข้ างละ 1 เมตร เป็ นถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็กเพื่อรองรับกับ
การมาถึงของรถยนต์ เมื่อเริ่มมีรถยนต์เข้ ามาใช้ งานคนก็ต้องย้ ายไปเดินริมถนน แต่อย่างไรก็ตามด้ วยความที่เป็ น
ถนนขนาดเล็กของชุมชนทํ า ให้ รถยนต์ ที่เ ข้ า มาในชุมชนต้ อ งจํ ากัดความเร็ ว ลงโดยอัตโนมัติ และนอกจากนี ้
การสร้ างสายไฟขวางพาดบนถนน ทําให้ รถที่มีขนาดใหญ่หรือสูงเกินไป เช่น รถบรรทุกสิบล้ อ รถทัวร์ ฯลฯ เข้ ามา
ในชุมชนไม่ได้ ทางสัญจรเส้ นนี ้จึงยังเป็ นถนนที่เป็ นมิตรต่อการใช้ งานของคนอยู่
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สองฝั่ งถนนเป็ นย่านการค้ าของชุมชน มีเ รื อนพื ้นถิ่นและเรื อนแถวขนาบข้ าง ซึ่งเป็ น
ชุม ชนที่ เ จริ ญรุ่ ง เรื อ งมาแต่โ บราณ เรื อนพื น้ ถิ่ น ที่อ ยู่บนถนนเส้ น นี บ้ างหลัง มีอ ายุถึง ร้ อ ยปี แล้ ว ดังนัน้ วิถีชี วิ ต
บริเวณเส้ นทางสายหลักเส้ นนี ้จึงพลุกพล่านและเต็มไปด้ วยชีวิตชีวาตั ้งแต่เช้ าถึงเย็น ซึ่งตอนเช้ าจะเป็ นเส้ นทางที่
พระภิกษุสงฆ์ ในชุมชนมาบิณฑบาต ตอนกลางวันจนถึงเย็นก็เต็มไปด้ วยกิจกรรมค้ าขาย และเป็ นพื ้นที่รวมตัว
พบปะกันของชาวไทยพุทธในชุมชน นอกจากนี ้เส้ นทางนี ้ยังเป็ นเส้ นทางสําคัญของประเพณี “ชักพระบก” ซึ่งทํา
กัน มาทุก ปี ในวั น ออกพรรษาตั ง้ แต่ อ ดี ตจนถึ ง ปั จจุ บั น ประเพณี นี ถ้ ื อ เป็ นประเพณี ที่ ช าวพุ ท ธพุ ม เรี ย งให้
ความสําคัญและรวมมือร่วมใจกันมากที่สดุ เป็ นประเพณียิ่งใหญ่ ของปี ที่ทุกคนตั ้งหน้ าตั ้งตารอคอย นอกจากนี ้
บนถนนเส้ นนี ้ยังเป็ นที่ตั ้งของพื ้นที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์คือหลาปู่ ตาที่ใช้ ใน “พิธีสวดทุ่ง”

ภาพที่ 4-17 เส้ นทางสัญจรหลักทางบกในชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
เส้ นทางสัญจรรองทางบก
ทางสัญจรรองเส้ นนี ้เป็ นเพียงทางด่านเล็กๆ ที่ขนาบด้ วยป่ า สวน และพื ้นที่วัด อยู่ทาง
ทิศใต้ ของชุมชน เป็ นเส้ นทางที่ทอดตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ในอดีตเป็ นเส้ นทางรองในชุมชน เป็ นทาง
ขนาดเล็กร่มรื่นไปด้ วยต้ นไม้ เพราะเป็ นทางเข้ าสวน สภาพเส้ นทางมีความเป็ นมิตรกับคนเดิน ถนน สามารถเดิน
ข้ ามไปมาระหว่างพื ้นที่อยู่อาศัยในชุมชนกับพื ้นที่วดั ทั ้งสามวัดได้ สะดวก พื ้นที่ริมฝั่ งถนนนี ้เดิมเป็ นพื ้นที่ป่า พื ้นที่
สวน พื ้นที่ป่าช้ าและพื ้นที่วัด ดังนั ้นจึงไม่ค่อยมีชาวบ้ า นอยู่อาศัยมากเท่า ใดนัก ถือเป็ นสถานที่สงบของชุมชน
เพราะเต็มไปด้ วยวัด ซึง่ เป็ นวัดที่มีฐานะเป็ นสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่สอนพระด้ วย พื ้นที่บริ เวณนี ้ในอดีตจึงเป็ น
พื ้นที่ของพระภิกษุสงฆ์และพื ้นที่ของธรรมชาตินนั่ เอง และเส้ นทางสัญจรรองนี ้ในอดีตจนถึงปั จจุบันเป็ นเส้ นทางที่
ใช้ ในประเพณี “ชักพระบก” จากศาลาเก้ าห้ องทางทิศตะวันตกของชุมชน ไปประดิษฐานยังวัดสมุหนิมิตและแห่
ไปสมโภชต่อยังบริเวณพลับพลาริ มทะเลทางทิศตะวันออกของชุมชน
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ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2448 ได้ มีการตัดถนนเชื่อมระหว่างเมืองสู่บริ เวณชุมชน คือถนน
รักษ์ นรกิจหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 เป็ นการเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองไชยาเก่าคือตัวชุมชนพุมเรี ยง
ในปั จจุบนั กับวัดพระบรมธาตุไชยา และตัดผ่านวัดเก่าที่กระจายขนานไปทั่วตามถนนเส้ นนี ้ คือ วัดแก้ ว วัดหลง
วัดศักดิ์คณ
ุ าราม วัดพุมเรียง และวัดสมุหนิมิต ซึง่ วัดเหล่านี ้เป็ นวัดเก่าแก่ ทางหลวงเส้ นนี ้ได้ ตัดเชื่อมเข้ ากับทาง
สัญจรสายรองในชุมชน ทําให้ ทางสัญจรรองมีความพลุกพล่านขึ ้นมาก ปั จจุบันทางสัญจรก็ยังร่ มรื่ นอยู่ แต่ถูก
ขยายให้ มีขนาดใหญ่ ขึ ้นเป็ นขนาดสี่ช่อ งจราจรหรื อมีความกว้ างประมาณ 20 เมตร ซึ่งความกว้ างเพิ่มขึ ้นมาก
และเป็ นทางหลวง ดังนั ้นรถที่แล่นมาจึงใช้ ความเร็ ว สูง ทําให้ การข้ ามจากชุมชนฝั่ งหนึ่งไปอีกฝั่ งหนึ่งไม่สะดวก
เท่าในอดีต
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4.1.4.1 โครงข่ ายความสัมพันธ์ ของเรื อน
จากการศึกษาการตัง้ ถิ่ น ฐานในชุมชนพุม เรี ยงนั ้น ชุม ชนเริ่ ม ต้ น จากการเป็ นเมื อ ง
ท่าทางทะเล และปั จจุบนั วิถีชีวิตของชาวชุมชนก็ยงั คงผูกพันกับท้ องทะเลและสายนํ ้าอย่างแยกไม่ออก ชาวบ้ าน
ส่วนมากทําอาชีพประมง ดังนั ้นลักษณะชุมชนจึงเป็ นไปในลักษณะ “ชุมชนชาวเล” หรื อชุมชนที่ประกอบอาชีพ
ประมงพื น้ บ้ า น แต่ การที่ ชุมชนเจริ ญในฐานะเมื องท่ ามาช้ านานก็ ทํา ให้ มีลักษณะของชุม ชนค้ าขายหรื อเป็ น
“ตลาด” ด้ วย ดังนั ้นพัฒนาการของการอยู่อาศัยในชุมชนจึงเริ่ มจากการเป็ นชุมชนริ มนํ ้า ปั จจุบันบ้ านเรื อนใน
ชุมชนขยายตัวออกไปบ้ าง แต่อย่ างไรก็ตามพื ้นที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนพุมเรี ยงก็ยังคงอยู่ในบริ เ วณเดิมของ
ชุมชนขนาดประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร แต่เพิ่มความหนาแน่นขึ ้น มิได้ กระจายออกไปยังพื ้นที่โดยรอบมากนัก
ทําให้ โดยรอบยังคงสภาพเป็ นสวนและป่ าอยู่ได้ ความเชื่อและการอาศัยอยู่อย่างเข้ ากับธรรมชาติของชาวไทย
พุทธในชุมชนพุมเรียง ทําให้ เกิดการพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยในพื ้นที่ชุมชน โดยจะแบ่งรู ปแบบของกลุ่มเรื อน
ออกเป็ น 3 รูปแบบ ได้ แก่
กลุ่มเรื อนขนานกับแนวเส้ นทางสัญจรทางนา้
“...ชุมชนพุมเรียงเกิดขึ ้นมาจากสายนํ ้า...” 78 ดังนั ้นกลุม่ เรื อนในลักษณะนี ้จึงเป็ นกลุ่ม
เรื อ นยุคแรกๆ ของชุมชน การวางตัวเรื อ นในกลุ่ม นี ้จึงมีรูปแบบขนานกับแนวคลอง โดยเว้ นระยะจากตลิ่งมา
ประมาณ 100 เมตร และมี ทางด่านเล็กๆ เป็ นทางดิน เชื่อมระหว่างแต่ละเรื อ น และเรื อนเหล่า นี ้ก็กระจายตัว
ออกไปเป็ นแนวเส้ นเกาะอยู่กบั สองฝากของทางเกวียนนี ้ ผู้ที่อาศัยในกลุม่ เรือนลักษณะนี ้มี วัดเป็ นศูนย์ รวมจิตใจ
โดยมีพระสงฆ์เป็ นบุคคลสําคัญมีหน้ าที่เป็ นผู้นําในชุมชนด้ วย วัดเป็ นศูนย์ กลางกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
ไม่ว่าจะเป็ นการให้ ความรู้ รักษาพยาบาล หรื อแม้ แต่ความบันเทิง มีวัดโพธารามเป็ นวัดหลักและมีวัดอื่นๆ เรี ยง
ขนาบไปทางทิศใต้ ของกลุม่ เรือนอีก 3 วัด ซึง่ แต่ละเรือนก็จะแบ่งไปทํากิจกรรมทางศาสนาตามวัดที่ใกล้ กับพื ้นที่
ของตน
เดิ ม ผู้อ าศัยในเรื อ นกลุ่ม นี เ้ ป็ นคนพื น้ ถิ่ น สืบ เชื อ้ สายดัง้ เดิ ม จากบรรพบุรุษ นับ ถื อ
ศาสนาพุทธ มีความเชื่อเรื่องผีปยู่่ าตายายหรื อวิญญาณบรรพบุรุษ ตลอดจนเคารพนับถือแม่นํ ้าลําคลองว่าเป็ น
พื ้นที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ปั จจุบนั มีคนจากท้ องที่อื่นอพยพเข้ ามาอยู่บ้างแต่ส่วนมากก็ยังนับถือศาสนาพุทธ และมาจากถิ่น
ใกล้ เคียงกันทํา ให้ ความเชื่อหลักๆ ไม่แตกต่ างกันมากนัก ในกลุ่ม เรื อนนี ม้ ีพิธีกรรม ประเพณี และการละเล่น
มากมาย ซึ่ง ส่ว นมากเกี่ ยวข้ อ งกับ ศาสนาพุทธ เช่ น วัน ออกพรรษา งานชักพระ งานรับ -ส่งตายาย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสายนํ ้าและอาชีพเกษตรกรรม เช่น พิธีชักพระนํ ้า พิธีสวดทุ่ง เป็ นต้ น และ
ยังคงสืบทอดพิธีกรรมตลอดจนประเพณีในอดีตไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่น ถึงแม้ การละเล่นหลายๆ อย่างจะสูญหาย
ไม่เป็ นที่นิยมแล้ วก็ตาม สําหรับพิธีกรรมเกี่ ยวกับการปลูกเรื อนในอดีตก็มีตั ้งแต่หาฤกษ์ ยามตัดไม้ จนถึงการตั ้ง
เสาเอก แต่ปัจจุบนั นี ้การใช้ วสั ดุก่อสร้ างมิได้ ใช้ ไม้ เช่นในอดีตแล้ ว พิธีกรรมในการปลูกเรื อนจึงเหลือสืบทอดเพียง
การตั ้งเสาเอกกับทําบุญบ้ านใหม่เท่านั ้น
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ในอดีตถึงปั จจุบนั ผู้อาศัยในกลุม่ เรือนนี ้มีอาชีพประมงและค้ าขาย ถนนสายหลักเส้ นนี ้
จึงมีฐานะเป็ นพื ้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนทั ้งเส้ น นอกจากนี ้หลายครอบครัวยังเป็ นเจ้ าของสวนรอบชุมชนอีกด้ วย
ปั จจุบนั คนในกลุม่ เรือนนี ้บางคนก็รับราชการหรื อเป็ นพนักงานบริ ษัท บางย้ ายไปอยู่นอกพื ้นที่แต่กลับมาอยู่ใน
พื ้นที่ช่วงวันหยุดก็มี กลุม่ เรือนในพื ้นที่นี ้วางตัวขนานไปกับแนวคลองพุมเรียง ตามทิศตะวันออกตะวันตก ซึ่งวาง
ด้ านยาวเพื่อรับลมและวางด้ านสั ้นตามตะวันเพื่อกันความร้ อนจากแสงแดด ลักษณะเรื อนแต่เดิมเป็ นเรื อนเครื่ อง
ผูกทําด้ วยไม้ ไผ่มงุ จากยกพื ้นสูง บางเรือนที่มีฐานะดีก็ปลูกเป็ นเรือนพื ้นถิ่นจากไม้ เนื ้อแข็งยกใต้ ถุนสูง หลังคามุง
กระเบื ้องว่าว เรือนที่สร้ างยุคแรกๆ จะมีลกั ษณะเป็ นเรื อนแฝด 2 หลัง เชื่อมด้ วยชานลดระดับตรงกลางมีหลังคา
คลุม ชั ้นบนเป็ นส่วนนอนและครัวไฟ ชั ้นล่างเป็ นใต้ ถุนโล่งใช้ เก็บของ บางเรื อนด้ านหน้ ากั ้นเป็ นร้ านค้ าเปิ ดหมด
ด้ วยบานเฟี ย้ มหันออกสูถ่ นนเส้ นหลัก ทําให้ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ด้านในส่วนค้ าขายกับเฉลียงหน้ าบ้ าน
ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่คนทัว่ ไปสามารถใช้ นงั่ พัก เจ้ าของเรือนใช้ พบปะพูดคุยกับคนที่สญ
ั จรไปมาได้
ต่อมามีการสร้ างเรือนลักษณะเป็ นเรือนแถวหลังเดียวแต่ยังเป็ นเรื อนไม้ อยู่ บางหลังก็
เป็ นเรือนไม้ ผสมปูนชั ้นล่าง และยังคงมีรายละเอียดทางสถาปั ตยกรรม เช่น ช่องลม ชายคา ระเบียง ฯลฯ ไม่ต่าง
จากเดิมมากนัก จนในปั จจุบัน กลุ่มเรื อนที่สร้ างเพิ่มเติมบางหลังเป็ นเรื อนไม้ มีลกั ษณะร่ วมสมัยมากขึ ้น หลาย
หลัง เป็ นปูนหรื อ คอนกรี ตเสริ มเหล็กในลักษณะเรื อนแถว วัสดุมุง หลังคาก็ เปลี่ยนไปเป็ นกระเบื อ้ งลอนคู่และ
สัง กะสี แต่ ส่ ว นมากยัง นิ ยมสร้ างเป็ น 2 ชั น้ อยู่ ถึง แม้ วัสดุ ก่อ สร้ างจะเป็ นคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก แต่ ก็ยั ง พบ
ส่วนประกอบบางอย่างที่สบื ทอดมาจากอดีต เช่น ช่องลม การยื่นชายคา เป็ นต้ น
ทุกหลังมักจะปลูกพืชผักสวนครัวที่เรียกว่า “สวนสมรม” ไว้ เพื่อใช้ ในครัวเรื อน และเป็ น
แนวบอกอาณาเขตเรือน สําหรับหลังที่ขายยาก็มีสวนสมุนไพรในบริ เวณบ้ านด้ วย ยุคนี ้อาณาเขตของเรื อนแต่ละ
หลัง หรื อ แม้ แต่ อ าณาเขตของวัดเองมิ ได้ มี การแบ่ ง กัน อย่ า งชัดเจน แต่ ละครอบครั ว ซึ่ง ก็ เ ป็ น ญาติ พี่น้ อ งกัน
สามารถเดินไปมาหาสูถ่ งึ กันบริ เวณใต้ ถุนบ้ านได้ เลย นางเมี ้ยน นิลวิเศษ 79 เล่าถึงวัยเด็กย้ อนไปเมื่อประมาณ
70 ปี ก่อน หรือประมาณ พ.ศ.2480 ว่าสมัยนั ้นนางยังวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ จากใต้ ถุนบ้ านหลังหนึ่งไปยังอีกหลังได้
ชาวชุมชนมิได้ มีสาํ นึกของการแบ่งหรือครอบครองอาณาเขตส่วนตัวของแต่ละครอบครัวอย่างชัดเจน จนปั จจุบัน
ความหนาแน่น ของเรื อนเพิ่ มมากขึน้ เรื อนบางหลังสร้ างกํา แพงสูง ถาวรแบ่งอาณาเขตของตน แต่ก็มี จํานวน
ไม่น้อยที่ยงั คงไม่มีกําแพงกั ้นแนวที่ดิน และยังเดินติดต่อกับเพื่อนบ้ านได้ อย่างอิสระ
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กลุ่มเรื อนริ มเส้ นทางสัญจรทางบก
กลุ่มเรื อนนี ้เป็ นกลุ่มเรื อ นในสมัยถัดมาจากกลุ่ม เรื อ นขนานกับ แนวเส้ น ทางสัญจร
ทางนํ า้ ตัง้ อยู่บ นควนหรื อที่ ดอนบนสัน ทรายที่ นํ า้ ท่ ว มไม่ ถึง ทางทิ ศใต้ ข องชุม ชน ลักษณะพื น้ ที่ เ ป็ นดิ น ร่ ว น
อุดมสมบูรณ์ มีทางสัญจรเป็ นทางเกวียนเล็กๆ เป็ นทางเข้ าสวนเท่านั ้น มีคูขุดอยู่ทางทิศใต้ ขนาดกว้ างประมาณ
4 เมตร เป็ นแนวกําหนดบริเวณพื ้นทิ่อยู่อาศัยในชุมชน ทอดยาวกินอาณาเขตตลอดแนวด้ านหลังวัดทั ้งสามวัด
แต่ปัจจุบนั แนวคูขดุ คงเหลืออยู่แค่บริเวณหลังวัดสมุหนิมิตกับบางส่วนของวัดพุมเรี ยงเท่านั ้น ในอดีตพื ้นที่นี ้เป็ น
วัดและสวนมีเรือนอยู่บ้างแต่น้ อยมาก เจ้ าของเรื อนมักเป็ นชาวสวน เรื อนมีลกั ษณะเป็ น ”ขนํา” หรื อเรื อนเล็กๆ
ยกใต้ ถนุ สูงที่ใช้ เฝ้าสวน ไม่ได้ ใช้ อยู่อาศัยถาวร แต่ละเรือนไม่มีการสร้ างรัว้ กําหนดอาณาเขตชัดเจนเดินไปมาหา
สูถ่ งึ กันได้ หมด อาณาบริเวณของแต่ละเรือนล้ อมรอบด้ วยเรือกสวนกว้ างขวาง การป้องกันอัน ตรายหรื อโจรขโมย
ขึ ้นเรื อนทํ า โดยการยกบัน ไดขึน้ มาเก็ บ ตอนกลางคื น เท่ านัน้ ดังนัน้ พื น้ ที่บ ริ เ วณกลุ่ม เรื อ นนี จ้ ึง เป็ นพื ้นที่ สวน
โดยมาก อาณาบริ เวณของแต่ละเรื อนกว้ างขวางมาก สวนบริ เวณนี ้เป็ นสวนสมรมหรื อสวนผสมที่ปลูกพืชผัก
หลายชนิด
เรื อนกลุ่มนี เ้ ป็ นที่อ ยู่อ าศัยของลูกหลานที่สืบทอดความเชื่อ ส่ว นใหญ่ จ ากบรรพชน
เหมือนกับพื ้นที่ของกลุม่ เรือนขนานกับแนวเส้ นทางสัญจรทางนํ ้าที่กล่าวมาข้ างต้ น กล่าวคือนับถือศาสนาพุทธ มี
ความเชื่อเรื่องผีปยู่่ าตายายหรือวิญญาณบรรพบุรุษ ตลอดจนเคารพนับถือแม่นํ ้าลําคลองว่าเป็ นพื ้นที่ศักดิ์สิทธิ์
และมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม และคนในกลุ่มเรื อนนี ้ก็ถือว่าวัดโพธารามเป็ นวัดหลักและ
ศูนย์กลางของชุมชนเช่นเดียวกัน
ปั จ จุบัน บ้ า นเรื อ นริ ม ถนนทัง้ สองฝั่ ง หนาแน่ น ขึน้ เรื อ นในพื น้ ที่ นี ม้ ี พัฒ นาการทาง
ลักษณะของสถาปั ตยกรรมเหมือนกับเรื อนเก่าในกลุ่ม ขนานกับทางสัญจรทางนํ ้า แต่มีการใช้ พื ้นที่ต่างออกไป
กล่าวคือ เริ่ มสร้ างรัว้ ก่ออิฐถาวรแบ่งอาณาบริ เวณระหว่างเรื อนแต่ละหลังเกือบทั ้งหมด และไปมาหาสู่กันทาง
ถนนใหญ่ด้านหน้ าเรือนแทน แต่ลกึ เข้ าไปจากแนวเรื อนริ มถนนทางทิศใต้ ก็ยังคงเป็ นพื ้นที่สวน และไม่มีรัว้ ถาวร
แบ่งอาณาเขตแต่อย่างใด ผู้อาศัยในบริเวณนี ้ปั จจุบนั ส่วนมากก็มีอาชีพเป็ นเจ้ าของสวน และยังปลูกพืชสวนผสม
เช่นเดิมแต่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้น ถัดจากแนวกลุ่มเรื อนนี ้ออกไปทางทิศใต้ ของชุมชนก็ยังคงสภาพเป็ น
สวนอยู่ และถัดจากแนวสวนก็เป็ นเขตทุ่งนาซึง่ เจ้ าของเป็ นชาวชุมชนอื่น
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กลุ่มเรื อนริ มเส้ นทางสัญจรทางนา้
ในอดีตพื ้นที่นี ้เป็ นป่ าชายเลนมีนํ า้ ท่วมขังตลอดปี และระดับนํ ้าไม่ แน่นอนทําให้ ไม่ มี
บ้ านเรื อนตั ้งอยู่ มี เพียงท่ านํ ้า โรงต่ อเรื อ และโรงเรื อนเก็บ อุปกรณ์ ประมงเท่า นั ้น แต่ต่อมาบ้ านเรื อนในชุมชน
หนาแน่นขึ ้นกลุม่ เรือนบนสันทรายที่นํ ้าท่วมไม่ถงึ ก็ขยายตัวลงมาบริเวณริมคลองทางทิศเหนือของชุมชน และเกิด
การปรับตัวเพื่ออยู่กบั ระดับนํ ้าที่ไม่แน่นอนบริเวณริมคลอง กลุ่มเรื อนในลักษณะนี ้โดยมากมักมีการใช้ ประโยชน์
จากข้ อได้ เปรียบของการอยู่ริมนํ ้า เช่น การทําประมง เป็ นต้ น ซึง่ คนในกลุม่ เรือนนี ้ก็มักประกอบอาชีพประมงหรื อ
รับจ้ างเกี่ยวกับการประมง เช่น ออกเรือหาปลา เลี ้ยงปลาในกระชัง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีจากใช้ ประโยชน์ จาก
ป่ าชายเลนหลากหลาย เช่น แหล่งอนุบาลสัตว์ ที่เลี ้ยงปลากระชัง แหล่งเชื ้อเพลิง เป็ นต้ น
รู ปแบบของเรื อนจึง เป็ นเรื อนยกเสาสูงเพื่อหนีระดับนํ ้าจากคลอง และมีขนาดเรื อ น
กะทัดรัดเพื่อแทรกตัวอยู่ระหว่างป่ าชายเลนกับคลองได้ สร้ างแบบเรี ยบง่ายเป็ นเรื อนหลังเดียวผนังตีนอนซ้ อน
เกล็ด บ้ างก็เรื อนปูนโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ภายในกั ้นเป็ นห้ องต่างๆ ด้ านที่หัน หน้ าไปทางคลองจะลด
ระดับเป็ นระเบียงยาวตลอดแนว เข้ าถึง ห้ องต่างๆ ภายในบ้ านจากระเบียงนี ้ และมีบันไดเชื่อมลงไปยังท่านํ า้
เล็กๆ ของตน บางเรือนสร้ างเพิงยกเสาสูงแยกออกไปอีกหลังข้ างๆ บ้ าน สําหรับเก็บอุปกรณ์ ประมงหรื อซ่อมแซม
เรือ เรือนเหล่านี ้อาณาบริเวณด้ านหลังบางเรือนติดกับป่ าชายเลนมาก บางเรือนก็อยู่กลางป่ าชายเลนเลย ดังนั ้น
จึงเป็ นเรื อนตั ้งอยู่กลางนํ ้า ไม่ มีการใช้ พื ้นที่ว่างภายนอกบนบก การเชื่อ มต่อภายในเรื อนกับภายนอกเรื อนใช้
ระเบียงเป็ นตัวเชื่อมต่อ บางหลังผนังส่วนที่ติดกับระเบียงเป็ นบานเฟี ้ยมเปิ ดได้ ยาวตลอดแนว แต่ที่น่าสนใจคือ
การเชื่อมต่อของเรือนกับนํ ้า เกือบทุกหลังจะมีทางลดระดับเพื่อลงไปใช้ ประโยชน์ จากคลอง บางหลังต่อบันไดลง
ไปแล้ วข้ างล่างเชื่อมกับแพและใช้ แพเป็ นที่เก็บอุปกรณ์ ประมงก็มี เรื อนไหนที่ใหญ่ มากๆ ก็จะมีท่าจอดเรื อของ
ตนเอง สําหรับเรือนเล็กๆ จะนําเรือไปจอดรวมกันที่ท่าเรือรวม และจะมีโรงเรื อนสร้ างแยกไว้ ในบริ เวณนั ้นสําหรับ
เก็บอุปกรณ์ประมงรวมกัน
ผู้อาศัยในเรื อนกลุ่มนี ้เป็ นคนพื ้นถิ่ นสืบเชื ้อสายดั ้งเดิมจากบรรพบุรุษ นับถือศาสนา
พุทธ แต่บางส่วนก็นับถือศาสนาอิสลาม ล้ วนสืบทอดศาสนาและความเชื่อมาจากกลุ่มของตน เนื่องจากเกือบ
ทั ้งหมดเป็ น “ชาวเล” ทําให้ มีความเชื่อเกี่ยวกับนํ ้าและการออกเรื อหาปลาที่คล้ ายกัน ถึงแม้ จะแตกต่างกันไปใน
รายละเอียดพิธีกรรมบ้ างตามกลุม่ ศาสนาของตน ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในกลุ่มเรื อนนี ้ถือว่าวัดโพธารามเป็ นวัด
หลักของชุมชน และมีวดั ในพื ้นที่นี ้ 3 วัด เป็ นศูนย์รวมจิตใจ ได้ แก่ วัดสมุหนิมิต วัดพุมเรี ยง และวัดศักดิ์คุณาราม
แต่ละเรือนจะแบ่งกันไปวัดตามพื ้นที่ของตน โดยตนใกล้ ท่านํ ้าของวัดใดก็จะไปวัดนั ้น ในกลุ่มเรื อนนี ้มีพิธีกรรม
ประเพณี และการละเล่นคล้ ายคลึงกับพื ้นที่ของกลุ่มเรื อนอื่นๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น และยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับนํ ้า
การประมงและการออกเรือหาปลา เช่น การดูฤกษ์ ยามก่อนออกเรื อ การไหว้ แม่ย่านาง พิธีชักพระนํ ้า ประเพณี
แข่งเรือยาว การละเล่นชกมวยทะเล เป็ นต้ น
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การอาศัยอยู่อ ย่างเกื ้อกูลในชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง สะท้ อนออกมาในรู ปแบบความสัมพัน ธ์
แน่นแฟ้นระหว่างคนในชุมชน เป็ นชุมชนลักษณะใกล้ ชิด (close-knit community) ที่เกิดความรู้ สกึ ว่าทุกคนเป็ น
ญาติพี่น้องของตน ทํ าให้ ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของพื น้ ที่ต่างๆ เช่น การที่ระหว่างเรื อนไม่มี รัว้ ทุกคน
สามารถไปมาหาสูก่ นั ได้ โดยอิสระ คนในชุมชนคอยเป็ นหูเป็ นตาระวังภัยให้ แก่กันและกัน เมื่อมีเหตุการณ์ เกิดขึ ้น
คนในชุมชนจะให้ การรับรู้ สนใจประหนึ่งครอบครัวเดียว นอกจากนี ้ยังเกิดความสามัคคีและความรู้ สกึ ร่ วมกัน
ขึ ้นมาในชุมชน นําไปสูค่ วามร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ ชุมชนเป็ นสังคมโพธิ สตั ว์ ซึ่งเป็ นสังคมแห่ง
การแบ่งปั นพึง่ พาอาศัย ลดความละโมบโลภและลดความรู้ สกึ ในการเป็ นเจ้ าข้ าวลงไป พื ้นที่บริ เวณรอบๆ เรื อน
จึง ให้ ความรู้ สึกใกล้ เคี ยงกับการเป็ นพื ้นที่สาธารณะที่ ใ ช้ ง านร่ ว มกัน หลายๆ ครอบครั ว มากกว่ าจะเป็ นพื น้ ที่
ส่วนตัวส่วนบุคคล นอกจากนี ้การอาศัยอยู่อย่างเกื ้อกูลในชุมชนยังเกิดขึ ้นในแง่ระหว่างคนในชุมชนกับธรรมชาติ
กล่าวคือการดําเนินชีวิตตลอดจนการสัญจรที่มีพื ้นฐานวิวัฒนาการอันสอดคล้ องกับธรรมชาติ และประกอบกับ
ความรู้สกึ ที่ลบความเป็ นปั จเจกในตัวเองออกไป ทําให้ เปิ ดตัวตนสูค่ วามสอดคล้ องกับธรรมชาติในที่สดุ

107
4.2 สรุ ปองค์ ประกอบทางกายภาพของชุมชนที่เอือ้ ต่ อการอาศัยอยู่อย่ างสมดุล

ภาพที่ 4-22 ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ กบั มนุษย์และมนุษย์กบั ธรรมชาติ
ในชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง อันนําไปสูค่ วามสมดุลตามคติพทุ ธ
4.2.1 การเห็นธรรมชาติตามความเป็ นจริ ง
ชุม ชนไทยพุท ธพุม เรี ยงเป็ นชุม ชนที่ มี การตัง้ ถิ่ น ฐานอยู่ บ ริ เ วณนี ม้ านานตัง้ แต่ สมัย ศรี วิ ชั ย
ชาวบ้ า นยึดมั่น ศรั ทธา และตื่ น ตัว ในพุท ธศาสนามาก วิ ถีข องชุม ชนเกิ ดการผสมผสานระหว่ า งความเชื่ อ ที่
หลากหลาย ผ่านกระบวนการบ่มเพาะสืบทอดจากรุ่ นสู่รุ่น จนเกิดผลเป็ นชุมชนพุทธที่มีหลักการในการอาศัยอยู่
อย่างสมดุลกับพื ้นที่ จากการศึกษาพบว่าการวางผังชุมชนยึดหลักการที่ผสานกับธรรมชาติ โดยมีคติพุทธเป็ น
เครื่องมือยึดโยงให้ คนอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างรู้จกั พอดี อันนําไปสูค่ วามสมดุลในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในที่สดุ
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ในการวางผังชุมชนได้ มีการนําความเข้ าใจตามหลักพุทธมากําหนดผัง โดยมีหลักการสะท้ อน
ออกมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อห้ าม ความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ นามเรี ยก การวางที่ตั ้งของแต่ละพื ้นที่ใน
ชุมชน ประเพณีและพิธีกรรม เพื่อจุดมุ่งหมายคือวิถีชีวิตที่สมดุลพอดีกับธรรมชาติในพื ้นที่ชุมชน ซึ่งโดยแท้ จริ ง
แล้ วเป็ นหลักอันทําให้ ชีวิตเกิดความสบายเหมาะสม ตลอดจนเจริ ญในธรรม หรื อเกิด “สัปปายะ” ขึ ้นมานั่นเอง
โดยการเลือกพื ้นที่ในการตั ้งถิ่นฐานเป็ นขั ้นแรกในการเกิดความสมดุล นําไปสู่ความปลอดภัยในการใช้ ชีวิต ส่วน
ขั ้นอื่ นๆ อาจเกิดขึ ้นพร้ อมกันและร่ ว มกัน ทํา ให้ เกิดการอยู่กับพื ้นที่อ ย่า งมี ความเข้ า ใจและ “เห็ นความจริ งใน
ธรรมชาติ” วิถีชีวิตก็สบายไม่เดือดร้ อน ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น และผู้คนในชุมชนปฏิ บัติต่อธรรมชาติ
ประหนึง่ องค์กรที่มีชีวิต
ปั จ จุบั น วิ ถีชี วิ ตของคนในชุ ม ชนไทยพุ ท ธพุม เรี ย งเปลี่ ยนไป ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี น้ อยลง
ในขณะที่ผ้ คู นมีความต้ องการใช้ มากขึ ้น ชุมชนไทยพุทธพุมเรียงอยู่ในยุคที่ชุมชนเก่าพยายามรักษาจุดที่ “พอดี”
สําหรับการอาศัยอยู่ในโลกปั จจุบัน จากการศึกษานี ้พอจะสรุ ปหลักการทางคติพุทธที่ทําให้ เกิดความสมดุลของ
ชุมชนได้ แต่เป็ นเรื่องน่าสนใจและท้ าทายที่ชมุ ชนจะรักษาหลักการดังกล่าวเอาไว้ และบูรณาการหลักการให้ เข้ า
กับความเปลีย่ นแปลงไปของยุคสมัย
4.2.2 สังคมโพธิสัตว์
นอกจากความเกื ้อกูลระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติในชุมชนแล้ ว ความเกื ้อกูลระหว่างมนุษย์ กับ
มนุษ ย์ ด้ว ยกัน เองก็ เ ป็ นส่ว นหนึ่ง ที่ ทํ า ให้ ชุม ชนที่ สมดุลเกิ ดขึน้ มา เมื่ อ กลุ่ม คนลงหลั กปั กฐานบนพื น้ ที่ อ ย่ า ง
ปลอดภัยท่ามกลางธรรมชาติตามหลักการพุทธ ก็เกิดเป็ นชุมชนพุทธที่ผ้ คู นมีปฏิ สมั พันธ์ และมีวิถีที่สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติ ส่งผลให้ อาศัยอยู่อย่างมัน่ คงในพื ้นที่ ปลูกฝั งความผูกพันในแผ่นดินของตนมาเรื่ อยๆ ด้ วยทัศนะและ
แนวคิดแบบพุทธของคนในชุมชน ประกอบกับความเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธที่เกิดขึ ้น ทําให้ ในยุคหนึ่งชุมชนเป็ น
”ชุมชนสงฆ์” กล่าวคือเป็ นชุมชนแห่งการตื่นตัวศึกษาธรรมะบํารุ งศาสนา และในยุคเดียวกันนั ้นผู้คนในชุมชนมี
ความคิดเรื่องความเป็ นเจ้ าของหรือความครอบครองน้ อยมาก ทั ้งทรัพย์สนิ และแม้ แต่พื ้นที่ ซึง่ ก็สะท้ อนออกมาใน
การวางผังชุมชนและผังเรือน ทําให้ เกิด “ชุมชนโพธิสตั ว์” ขึ ้นมา
ต่อมาวิถีชีวิตและสํานึกเรื่องการครอบครองของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ หัวใจของ
การอยู่อาศัยในแบบพุทธคือการอาศัยอยู่อย่างเกื ้อกูลเปลี่ยนแปลงไปด้ วย ความรู้ สกึ ร่ วม ความร่ วมมือร่ วมใจ
เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในชุมชนอาจยังปรากฎอยู่บ้าง โดยเฉพาะในการทํากิจกรรมตามประเพณี แต่ก็น้อยลง
มาก คนในชุมชนเริ่มสูญเสียวิถีแห่งความเกื ้อกูลไป การอนุรักษ์ วิถีชีวิตดั ้งเดิมไว้ อาจไม่ได้ ผลเท่าที่ควรในปั จจุบัน
ที่ค่า นิยมและทัศนคติเ ปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ การแสวงหาแนวทางที่ เข้ ากับบริ บทของชุมชน ณ ขณะนี ้ แต่ใ น
ขณะเดียวกันก็รักษาหัวใจของการอยู่อาศัยแบบพุทธไว้ อาจจะเป็ นคําตอบสําหรับการพัฒนาชุมชนตามคติพทุ ธ

บทที่ 5
แนวทางกายภาพในการพัฒนาพืน้ ที่ชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
สู่การอาศัยอยู่อย่ างสมดุล
5.1 เสนอแนวทางพัฒนาการอาศัยอยู่ในผังชุมชนรวมของชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง
การศึกษาในส่วนนี ้เป็ นแนวทางพัฒ นาพื น้ ที่ชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง และเป็ นการยกตัวอย่างพื ้นที่ ที่
เกี่ยวข้ องกับหลักการการอาศัยอยู่อย่างสมดุลตามคติพทุ ธในชุมชน ดังนั ้นในส่วนของการออกแบบผังชุมชนและ
การเลือ กพื น้ ที่ ใ นชุมชนมาออกแบบ จึงเป็ นเพี ยงตัว อย่ า งและแนวทางเท่ า นัน้ การนํ า ไปใช้ จ ริ ง ในชุม ชนยัง
ต้ องการการศึกษาข้ อมูลด้ านอื่นๆ โดยเฉพาะความคิดเห็นของคนในชุมชนประกอบด้ วย

1. การเลือกพืน้ ที่ในการตัง้ ถิ่นฐาน

หลักการ

ภาพที่ 5-1 ตารางพัฒนาการอาศัยอยู่ในผังชุมชนรวมของชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
ตามหลักการอาศัยอยู่อย่างสมดุล
ลักษณะในอดีต
- สร้ างเรือนบนควน
(ที่ดอน) ปลอดภัย
จากนํ ้าท่วม
- ตั ้งชุมชนบนสันทราย มี
นํ ้าจืดใต้ ดิน สภาพดิน
เหมาะปลูกเรือน
มากกว่าทําการเกษตร
- ใกล้ แหล่งนํ ้า, ทะเล มี
นํ ้าใช้ คมนาคมสะดวก
- ห่างชายฝั่ งพอควร อยู่
ในเวิ ้งอ่าว หลบพายุได้
- มีป่ามีพื ้นที่ธรรมชาติ
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

วิธีการพัฒนา
การจัดการ
สู่ความสมดุล
ตามคติพุทธ
- ชุมชนขยายตัวสูท่ ี่ลมุ่ - จํากัดพื ้นที่อยู่- - ออกกฎและสร้ าง
บางฤดูมีปัญหา
อาศัยหนาแน่น
ขอบเขตพื ้นที่โดยใช้
นํ ้าท่วม
ให้ อยู่บริเวณบน ธรรมชาติ
- คลองพุมเรี ยงเริ่มมี
ควน
ปั ญหานํ ้าเสีย
- เพิ่มพื ้นที่ป่าโปร่ง - รณรงค์ปลูกสวนป่ า
- ป่ าชายเลนถูกบุกรุ ก
ทางทิศตะวันตก ในลักษณะ
จนลดลง เพื่อขยายที่ เชื่อมปาสองผืน สวนสมรม
อยู่-อาศัย และการ
เข้ าด้ วยกัน
ประมง
- กระตุ้นการรักษา - สร้ างพื ้นที่ให้ ความรู้
- ป่ าโปร่งเหลือน้ อย
แหล่งนํ ้า
เกี่ยวกับแหล่งนํ ้า
มาก ประมาณ 50 ไร่
และป่ าชายเลน
รอบวัดตระพังจิก
- กระตุ้นการรักษา - กําหนดขอบเขต
และ 10 ไร่ รอบ
ป่ าชายเลน
อนุรักษ์ ป่าชายเลน
สํานักสงฆ์ ท่งุ จับช้ าง
ป้องกันการบุกรุก
สภาพปั จจุบัน

1

1

2

1

3. การรั บรู้ ทิศทางในธรรมชาติ (ทักษา)

2. การสร้ างศูนย์ กลาง

หลักการ
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ลักษณะในอดีต

สภาพปั จจุบัน

- วัดเป็ นศูนย์ กลาง
- พระสงฆ์ไม่ใช่ผ้ นู ํา
ชุมชน และศูนย์รวม
ชุมชนที่จะดึงดูดคน
ในการทํากิจกรรม
เข้ าพื ้นที่วดั เช่นใน
ต่างๆ
อดีต
- วัดเป็ นศูนย์รวมจิตใจ - วัดไม่ได้ เป็ นหน่วย
และนิมิตหมายใน
หลักทีใ่ ห้ การศึกษา
ชีวิต
แก่เยาวชน
- การศึกษาของเยาวชน - วัดศูนย์เสียบทบาท
อยู่ในวัด ซึง่ รวมอยู่
ความเป็ นศูนย์กลาง
กับหน่วยที่ทําหน้ าที่
หลักที่ยึดคนในชุมชน
อบรมศีลธรรม
ไว้ ด้วยกันไปมาก แต่
- พระสงฆ์มีฐานะเป็ น
ก็ยงั ไม่มีศนู ย์ กลาง
หนึง่ ในผู้นําชุมชน
ใหม่เกิดขึ ้น
- ชาวบ้ านรู้ สกึ ห่างไกล
กับวัดมากขึ ้น
- ตั ้งชุมชนและปลูก
- ขยายชุมชนโดย
เรือน สอดคล้ องกับ
คํานึงถึงทิศทางใน
ลักษณะสูง-ตํ่าของ
ธรรมชาติน้อยลง ทํา
พื ้นที่และการไหลของ ให้ เกิดปั ญหา เช่น
นํ ้า
นํ ้าท่วม ขาดแคลน
- มีการใช้ พื ้นที่ชมุ ชน
ทรัพยากร เป็ นต้ น
ตามทิศทางของดวง - ชีวิตสอดคล้ องกับ
อาทิตย์ ทําให้ เกิด
ธรรมชาติน้อยลง
องค์ประกอบในการ
ต้ องพึง่ พาเทคโนโลยี
ใช้ ชีวิตชีวิตอย่าง
นอกชุมชนที่มีราคา
สมดุลตามคติพทุ ธ
สูง

วิธีการพัฒนา
สู่ความสมดุล
ตามคติพุทธ
- สร้ างความรู้ สกึ
ใกล้ ชิดกับวัดแก่
คนในชุมชน

การจัดการ

- ออกแบบลานวัด
3
และพื ้นที่รอบๆ ให้ 1
มีลกั ษณะต้ อนรับ
ผู้คนมากขึ ้น
- สร้ างวัดให้ เป็ น - นํากิจกรรมหรือ
4
ศูนย์กลางหลัก
ประเพณีขึ ้นมาเป็ น 1
ของชุมชนอย่าง
สัญลักษณ์ หรือ
ชัดเจนขึ ้น
เครื่องยึดโยงคนใน
ชุมชนเข้ าไว้ ด้วยกัน
- ดึงดูดกิจกรรมใน - สร้ างพื ้นที่ที่
5
ชีวิตประจําวัน
ชาวบ้ านใช้ งานได้ 1
ของชาวบ้ านเข้ า ในชีมิตประจําวัน
วัดมากขึ ้น
ขึ ้นมาในวัด

- จัดระเบียบการใช้ - รักษาที่ว่างบริเวณ
พื ้นที่ในชุมชน
พลับพลาและศาลา
โดยคํานึงถึง
เก้ าห้ อง ตลอดจน
หลักการใช้ พื ้นที่ ขุดลอกแนวค่ายคู
ตามลักษณะสูง- ประตูเมืองเก่า
ตํ่า และทิศของ
ดวงอาทิตย์ด้วย
- รักษาสมดุลทาง - รักษาพื ้นที่ป่า
ธรรมชาติ ไม่ให้
ชายเลนทางทิศ
ทรัพยากรใน
ตะวันออกและทิศ
ชุมชนขาดแคลน เหนือของชุมชน

4. การอาศัยอยู่อย่ างเกือ้ กูล

หลักการ
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วิธีการพัฒนา
สู่ความสมดุล
ตามคติพุทธ
- วางระบบการสัญจร - ทางสัญจรไม่เอื ้อต่อ - ทางสัญจรต้ อง
เรียบงาย สอดคล้ อง
การใช้ งานหลักใน
เอื ้อต่อการเดินกับธรรมชาติ
ชุมชน ที่ยงั ใช้ การเดิน เท้ า ซึง่ เป็ นการใช้
- ระยะทางและขนาด
และใช้ ยานพาหนะ
งานหลักใน
ทางสัญจรพอดีกบั
ขนาดเล็ก
ชุมชน
การใช้ งานหลักใน
- ทางสัญจรถูกขยาย
- ทางสัญจรต้ อง
ชุมชนคือการเดินเท้ า
เพื่ออํานวยความไม่ตดั ขาดชุมชน
- ทางสัญจรนอกจากจะ สะดวกให้ รถยนต์ ทํา จากกัน
ใช้ ไปมาหาสูแ่ ล้ วยัง
ให้ ตดั ขาดชุมชนสอง
โดยเฉพาะถนน
เกิดอาชีพและ
ฝั่ งออกจากกัน
เส้ นรอง
กิจกรรม ความเชื่ออีก - เรือนยุคหลังๆ สร้ างรั ้ว - คนในชุมชน
ด้ วย
แน่นหนาถาวร ตัด
ร่วมกันเรียนรู้
- ทั ้งชุมชนเชื่อมโยงกัน
ขาดตัวเองออกจาก
และหาแนวทาง
ทั ้งในแง่พื ้นที่และ
ชุมชน
ที่เหมาะสม ใน
จิตใจ มีจิตสํานึกใน - ชาวพุทธและมุสลิม
การผสมผสาน
การเป็ นเจ้ าของและ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
การใช้ ชีวิตแบบ
บํารุงรักษาพื ้นที่
แต่มีความรู้เรื่องอีก
ดั ้งเดิมและแบบ
ร่วมกัน เช่น ระหว่าง
ฝ่ ายไม่มากนัก ถึงจะ สมัยใหม่
เรือนไม่มีรั ้วถาวร เดิน มี การสมรสข้ าม
- ชาวพุทธและชาว
ถึงกันได้ หมด เป็ นต้ น ศาสนาก็ตาม
มุสลิมมีกิจกรรม
- ชาวพุทธและมุสลิม
ร่วมกันมากขึ ้น
เป็ นญาติพี่น้องกัน
และนําไปสู่
ความเข้ าใจอีก
ฝ่ ายด้ วย
ลักษณะในอดีต

สภาพปั จจุบัน

การจัดการ
- ลดความสําคัญ
6
ของรถยนต์ลง โดย 1
ใช้ การออกแบบ
องค์ประกอบต่างๆ
ของถนนเข้ ามาช่วย
- ทําจุดหมายตา
7
กําหนดเขตชุมชน 1
และพยายามจํากัด
ความเร็ วรถยนต์
- สร้ างพื ้นที่ตวั อย่าง 8
การใช้ ชีวิตอย่าง 1
สมดุลตามคติพทุ ธ
ในอดีต เพื่อจุด
ประกายให้ เกิด
การ-ผสมผสานคติ
พุทธกับการใช้ ชีวิต
ในปั จจุบนั
- สร้ างพื ้นที่ที่ชาว 9
พุทธและชาวมุสลิม 1
สามารถใช้
ประโยชน์ ร่วมกันได้
และสามารถทํา
กิจกรรมร่วมกันได้
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ภาพที่ 5-2 การจัดกลุม่ พื ้นที่ในชุมชน
ที่สามารถพัฒนาด้ วยการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพได้
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ภาพที่ 5-3 พัฒนาการอยู่อาศัยในผังชุมชนรวมของชุมชนไทยพุทธพุมเรียง

114
5.2 เสนอแนวทางพัฒนาองค์ ประกอบทางกายภาพในพืน้ ที่ชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง
ภาพที่ 5-4 ตารางพัฒนาการอาศัยอยู่ในผังชุมชนรวมของชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
ตามหลักการอาศัยอยู่อย่างสมดุล

1. ลานวัดโพธาราม

ความสาคัญ

เป้าหมาย

- วัดศูนย์กลาง - สร้ างความสงบ
หลักของชุมชน ร่มรื่นในลาน
- วัดที่เป็ นที่
นําไปสูพ่ ื ้นที่แห่ง
ประดิษฐาน
สมาธิ
พระพุทธรูป
- ให้ ความรู้ สกึ
คู่บ้านคู่เมือง
ต้ อนรับ
- ลานที่ชาวบ้ าน - ส่งเสริมให้ โบสถ์
มาใช้ ประโยชน์ กลับมาทําหน้ าที่
มาก ตั ้งแต่อดีต ศูนย์กลางและ
ถึงปั จจุบนั
หลักยึดของชุมชน
เช่นเดิม หรือเป็ น
นิมิตหมายแห่ง
ปั ญญา
- ดึงกิจกรรมใน
ชุมชนกลับมาที่วดั
เช่น กิจกรรม
การศึกษาของ
เยาวชน

สภาพปั จจุบัน
- ลานถูก
แบ่งเป็ นสอง
ฝั่ งด้ วยกุฎิ
- พื ้นที่วดั
ทั ้งหมดล้ อม
ด้ วยกําแพงสูง
- มีซ้ มุ ทางเข้ า
แต่ไม่มีประตู
เข้ าออก วัดได้
ตลอดเวลา
- อาคารเก่าของ
โรงเรี ยนโพธิ พิทยาคาร
ได้ รับการ
บูรณะแล้ ว

เกณฑ์ ใน
การออกแบบ
- จัดระเบียบ
การใช้ พื ้นที่ลาน
- สร้ างขอบเขต
กําหนดที่ว่างใน
วัด ออกแบบให้
เกิดความรู้ สกึ
ต้ อนรับผู้คน แต่
ยังคงบ่งบอก
อาณาเขตอยู่
- สร้ างพื ้นที่รวม
กิจกรรมใน
ชุมชน
- ทําทางเข้ าออก
วัดเพิ่มขึ ้นตาม
ความเหมาะสม
เพื่อเชื่อมต่อวัด
กับสถานที่อื่นๆ
ในชุมชน

นาเสนอตัวอย่ าง
องค์ ประกอบ
ทางกายภาพ
- แบ่งพื ้นที่ตามการใช้ งานให้ เป็ นส่วนๆ
ชัดเจน ได้ แก่
เขตพุทธ เขตสงฆ์
และเขตฆราวาส
- ใช้ องค์ประกอบ
ธรรมชาติในการกําหนดที่ว่าง เช่น
คูนํ ้า รั ้วเตี ้ยๆ
แนวต้ นไม้ เป็ นต้ น
- สร้ างศูนย์ชุมชน
ไทยพุทธที่อาคาร
เก่าโรงเรียน
โพธิพิทยาคาร และ
สร้ างโรงเก็บ
เรือชักพระ
- เชื่อมกับท่านํ ้าเก่า
- เชื่อมโรง
ภาพยนตร์ เก่า ที่จะ
ปรับปรุงเป็ นศูนย์
ชุมชนพุมเรียง
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2. เส้ นทางชักพระบก

ความสาคัญ
- เป็ นประเพณี
สําคัญมากใน
ชุมชน
- เป็ นเส้ นทางที่
ครอบคลุมทาง
สัญจรสายหลัก
และสายรอง
ของชุมชน
- การใช้ งาน
หลักได้ แก่
การเดินหรือ
ยานพาหนะ
ขนาดเล็ก เช่น
จักรยาน
รถเข็น เป็ นต้ น

เป้าหมาย

สภาพปั จจุบัน

ถนนเส้ นหลัก
- แสดงความ- ทางเท้ าแคบ
สําคัญของ
- ร้ อน ไม่น่าเดิน
ประเพณีนี ้
- มีสายไฟระโยง
- เอื ้อต่อการเดิน
- เอื ้อต่อการใช้ งาน ระยาง เมื่อทํา
การ-แห่เรือใน
ของคนในชุมชน
พีธีชกั พระต้ อง
โดยเฉพาะใน
ถอดยอดเรือ
กิจกรรมชักพระ
ออก ไม่สะดวก
- ร่มรื่นและร่ มเย็น
เป็ นพื ้นที่ที่เอื ้อต่อ ในการทําพิธี
การดําเนินชีวิต
ถนนเส้ นรอง
อย่างมีศีล
- ไม่เอื ้อต่อการ
เดินหรือการใช้
ยาน -พาหนะ
เล็กเพราะถนน
กว้ าง ถูกขยาย
เป็ นทางหลวง
รถวิ่งด้ วย
ความเร็ วสูง
- ตัดขาดชุมชน
ออกจากกัน

เกณฑ์ ใน
การออกแบบ
ถนนเส้ นหลัก
- สร้ างความรู้ สกึ
ว่าเป็ นถนนที่ให้
ความสําคัญกับ
คนเดินเท้ า
มากกว่ารถยนต์
- สร้ าง
สัญลักษณ์แห่ง
ความเป็ นถนน
สายพุทธ

ถนนเส้ นหลัก
- สร้ างความรู้ สกึ
ว่าเป็ นถนนที่ให้
ความสําคัญกับ
คนเดินเท้ า
มากกว่ารถยนต์
- ลดขนาดถนน
และป้องกัน
การขยายถนน
- เชื่อมชุมชนเข้ า
ด้ วยกัน
- สร้ าง
สัญลักษณ์แห่ง
ความเป็ นถนน
สายพุทธ

นาเสนอตัวอย่ าง
องค์ ประกอบ
ทางกายภาพ
- ขยายทางเท้ า
- เปลีย่ นวัสดุปพู ื ้น
ถนน ที่ให้
ความรู้สกึ เป็ นทาง
เท้ า
- นําไฟฟ้าลงดิน
แล้ วสร้ างธรรมชาติ
ริมทางให้ มากขึ ้น
- ออกแบบองค์ ประกอบทางเท้ า
เช่น โคมไฟถนน
ให้ มีสญ
ั ลักษณ์
ของพุทธ
- ทําทางเท้ า
- เปลีย่ นวัสดุปพู ื ้น
ถนน ที่ให้
ความรู้สกึ เป็ นทาง
เท้ า
- สร้ างธรรมชาติ
ริมทางให้ มากขึ ้น
เช่น ขุดคูริมถนน
- ออกแบบองค์ ประกอบทางเท้ า
เช่น โคมไฟถนน
ให้ มีสญ
ั ลักษณ์
ของพุทธ
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3. เส้ นทางท่ านพุทธทาสภิกขุ

ความสาคัญ
- เครื่องยืนยัน
ความเจริญ
รุ่งเรืองและ
ความตื่นตัว
ในศาสนา
พุทธ
- พื ้นที่ที่
ชาวบ้ านใช้
แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้าน
พุทธศาสนา
ทําให้ เกิด
ปั ญญาใน
ชุมชน
- พื ้นที่
ศูนย์กลางที่
ชาวบ้ านใช้ ทํา
กิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น
ตักบาตร

เป้าหมาย

สภาพปั จจุบัน

เกณฑ์ ใน
การออกแบบ

วัดตระพังจิก
- แสดงความ- วัดตระพังจิก
- เป็ นวัดป่ า ตังกลาง
้
- รักษาพื ้นที่ป่า
สําคัญของ
พื ้นที่ป่าโปร่ง
รอบวัดไว้
ประเพณีนี ้
- มีพระสงฆ์จําพรรษา - อนุรักษ์ อาคาร
- เอื ้อต่อการอยู่ไม่มาก ใช้ ปฏิบตั ิ
และบรรยากาศ
เดินเท้ า
ธรรมและใช้ ใน
ของการใช้ งาน
- เอื ้อต่อการใช้
กิจกรรมอืน่ ๆ เช่น
ในสมัยท่าน
งานของคน
เดินบาตรทุกเดือน
พุทธทาสภิกขุไว้
ในชุมชน
- มีอาคารน้ อย ใช้
- เพิ่ม
โดยเฉพาะ
พื ้นที่ธรรมชาติทาํ
สาธารณูปโภค
กิจกรรม
กิจกรรม
เท่าที่จําเป็ น
ชักพระ
ถนนเส้ นหลัก
ถนนเส้ นหลัก
บางส่ วน
บางส่ วน
- ร่มรื่นและ
- สภาพเดียวกับถนน - สร้ างสัญลักษณ์
ร่มเย็น เป็ น
ที่เตือนให้ ระลึก
พื ้นที่ที่เอื ้อต่อ สายหลักในข้ อ 2
เส้ นทางชักพระบก
ถึงท่านพุทธทาส
การดําเนิน
- ระยะทางจาก
ภิกขุ
ชีวิตอย่างมี
วัดตระพังจิกถึงเรือน กลุ่มเรื อนศรี ยาภัย
ศีล
ศรียาภัย
กลุ่มเรื อนศรี ยาภัย
- ประกอบไปด้ วยเรือน
ศรียาภัยและเรือน
เก่าของท่านพุทธ
ทาสภิกขุ
- เรือนศรียาภัยยังคง
สภาพสมบูรณ์
ปั จจุบนั ไม่มผี ้ อู าศัย
- เรือนเก่าท่านพุทธทาสภิกขุ ปั จจุบนั ให้
เช่าเป็ นร้ านค้ า มี
การต่อเติมเรือนมาก

- อนุรักษ์ เรือนทัง้
สองหลังไว้ ให้
มีลกั ษณะทาง
กายภาพ
ใกล้ เคียงกับ
สมัยท่านพุทธทาสภิกขุ
- ทําพื ้นที่ให้ เอื ้อ
ต่อการใช้ งานใน
กิจกรรมต่างๆ

นาเสนอตัวอย่ าง
องค์ ประกอบ
ทางกายภาพ
-สร้ างกุฎิจําลองของ
ทานพุทธทาสภิกขุ
- ปรับปรุงโบสถ์
-สร้ างห้ องนํ ้าให้
พอเพียงกับ
การใช้ งาน

-ออกแบบองค์ ประกอบทางเท้ าให้ มี
สัญลักษณ์ที่เตือนให้
ระลึกถึงท่านพุทธทาส
ภิกขุ
-ออกแบบเรื อนท่าน
พุทธทาสภิกขุเป็ น
ศูนย์ให้ ความรู้
เกี่ยวกับท่านในชุมชน
-ออกแบบเรื อน
ศรียาภัยเป็ นศูนย์ให้
ความรู้เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตในชุมชนไทยพุทธ
พุมเรียง
-เปิ ดชานหน้ าเรือนเป็ น
พื ้นที่รวมกลุ่มถก
ธรรมะ จัดพื ้นที่ตกั
บาตรหน้ าเรือน
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สภาพปั จจุบัน

4.โรงเรี ยนปริ ยัติธรรม

เป้าหมาย

นาเสนอตัวอย่ าง
องค์ ประกอบ
ทางกายภาพ
- ปลูกต้ นไม้ รอบ
ลานวัดเพิ่มขึ ้น
- สร้ างห้ องสมุด
รวบรวมคัมภีร์และ
หนังสือบุดเก่าๆ
ในชุมชน

- โรงเรียนสอน
- ระลึกถึง
ปริยตั ิธรรมและ
การศึกษา
บาลีแก่พระสงฆ์ ธรรมะและ
ที่ใหญ่ที่สดุ ใน
บาลีในพื ้นที่
เมืองแถบนี ้
- เป็ นศูนย์กลาง
- ทําให้ มีพระสงฆ์ ศึกษาธรรมะ
ในชุมชนมาก
และที่เก็บ
จนยุคหนึง่ กลาย รวบรวม
เป็ นชุมชนสงฆ์
หนังสือบุดให้
- เครื่องยืนยัน
ชาวบ้ านและ
ความรุ่งเรือง
พระสงฆ์ศกึ ษา
และการบํารุ ง
- สร้ างสถานที่
ศาสนาของ
สงบ เหมาะแก่
ชาวพุทธใน
การศึกษา
ชุมชน
ธรรมะ

- อาคารรอบๆ
สร้ างล้ อมรอบ
ลานวัด
- ลานวัดร่มรื่น
พอสมควร
- พื ้นที่วดั ล้ อมรอบ
ด้ วยกําแพง
- มีซ้ มุ ทางเข้ าวัด
ไม่มีประตู เข้ าออก ได้
ตลอดเวลา
- มีอาคารเรียน
ปริยตั ิธรรมและ
บาลีอยู่หน้ าวัด
ยังมีการใช้ งาน
อยู่

- สร้ าง
องค์ประกอบ
ธรรมชาติ
เพิ่มขึ ้น ให้ เกิด
ความสงบร่มรื่น
เหมาะแก่
การศึกษาธรรม
- สร้ างศูนย์ กลาง
การศึกษาธรรม

5. เส้ นทางมวยไชยา

ความสาคัญ

เกณฑ์ ใน
การออกแบบ

- สํานักสงฆ์
- ระลึกถึงพระครู
ทุ่ง จับช้ างเป็ น
พ่อท่านมา
ต้ นกําเนิดมวย- พระสาย
ไชยา เป็ นศิลปะ วิปัสสนาผู้ให้
การต่อสู้ป้องกัน กําเนิดมวย
ตัวและการไชยา
ละเล่นในงาน
- อนุรักษ์ และให้
สมโภช
ความสําคัญ
- มีตํานานผูกพัน กับมวยไชยา
กับชุมชน คือ
ตํานานพ่อท่านมาจับช้ าง

สานักสงฆ์ ท่ งุ จับ
ช้ าง
- อยุ่กลางป่ าโปร่ง
ประมาณ 10 ไร่
- มีพระสงฆ์จํา
พรรษาอยู่ไม่มาก
- มีศาลพ่อทานมา
ตังอยู
้ ่
ลานหน้ าเมือง

วัดตระพังจิก
- รักษาพื ้นที่ป่า
-เชื่อมกับป่ ารอบวัด
รอบสํานักสงฆ์ไว้ ตระพังจิก โดย
- พยายามเพิ่ม
รณรงค์ให้ ปลูกสวนพื ้นที่ป่าให้ เชื่อม ป่ าหรือสวนสมรม
กับป่ ารอบวัด
ตระพังจิก
ลานหน้ าเมือง
- สร้ างสัญลักษณ์ -รักษาลานหน้ าเมือง
ที่เตือนให้ ระลึก
ไว้ จดั กิจกรรม เช่น
ถึงท่านพุทธทาส ต่อยมวยสมโภช
ภิกขุ
-เพิ่มความร่มรื่ น
ให้ กับลานหน้ าเมือง

(หน้ าศาลาเก้ าห้ อง
ใช้ ในการต่อยมวย
สมโภช)

- เป็ นลานเล็กๆ
บริเวณหน้ าศาลา
เก้ าห้ อง
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สภาพปั จจุบัน

6. เส้ นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

เป้าหมาย

- อนุรักษ์ พื ้นที่ป่า
- พื ้นที่
ชายเลน โดย
ธรรมชาติ
เฉพาะฝั่ งเหนือ
ของชุมชน
ของคลองพุมเรียง
- แหล่ง
ทรัพยากร - เป็ นแนวเขต
ธรรมชาติกัน
- สร้ างความ
การขยายตัวของ
สมดุลทาง
บ้ านเรือน
ระบบนิเวศ
- ชุมชนตระหนักถึง

7. โรงภาพยนตร์ เก่ า

ความสาคัญ

- ป่ าบางส่วนถูก
ทําลายบุกรุ กเป็ น
นากุ้ง แต่ปัจจุบนั
ร้ างไปแล้ ว
- มีป่าผืนใหญ่ริม
คลองใหญ่พมุ เรียง
- มีการรวมกลุ่ม
อนุรักษ์ ป่าชายเลน
แล้ ว โดยสหกรณ์
ความสําคัญของ
ป่ าชายเลนมากขึ ้น ชาวประมงพื ้นถิ่น
พุมเรียง

- เป็ นพื ้นที่ที่ - เป็ นหนึง่ ในพื ้นที่ - อาคารร้ างไม่มี
อยู่ระหว่าง เชื่อมต่อระหว่าง
หลังคา มีผนังสี่
ชุมชนไทย
ชุมชนไทยพุทธ
ด้ าน พื ้นเล่นระดับ
พุทธและ
และไทยอิสลาม
แบบในโรงไทยอิสลาม - แสดง
ภาพยนตร์ ขนาด
- เคยมี
ประวัติศาสตร์
ประมาณ 1,000
กิจกรรมใช้
และภูมิปัญญา
ตารางเมตร
งานร่วมกัน ร่วมกันของชุมชน ปั จจุบนั รกไปด้ วย
ระหว่าง
- ใช้ ในกิจกรรม
วัชพืช และต้ นไม้
ชาวพุทธ
ร่วมกัน เช่น
- ทางเข้ าหลักอยู่ใน
และชาว
ประชุมหมู่บ้าน
ฝั่ งชุมชนไทย
มุสลิม
วันเด็ก เป็ นต้ น
อิสลาม

นาเสนอตัวอย่ าง
องค์ ประกอบ
ทางกายภาพ
- เพิ่มพื ้นที่ป่า
-ออกกฏป้องกันการ
ชายเลนริมคลอง บุกรุกพื ้นที่ป่าชาย
อย่างน้ อย 50
เลน
เมตร จากแนว -สร้ างทางเดิน
ฝั่ งคลอง
ศึกษาธรรมชาติ
- เชื่อมป่ าชายเลน -สร้ างศูนย์ ให้
ริมคลองใหญ่
ความรู้เกี่ยวกับป่ า
พุมเรียงกับริม
ชายเลนและประมง
คลองพุมเรียง
พื ้นถิ่น
เข้ าด้ วยกัน
- ป้องกันการบุกรุกแนวป่ า
- สร้ างทางเชื่อม -เชื่อมกับชุมชนไทย
กับทั ้งสองชุมชน อิสลามบริเวณมัสยิด
- จัดพื ้นที่ที่ใช้ ใน และเชื่อมกับไทยพุทธ
การทํากิจกรรม บริเวณวัด โพ
ธาราม
ร่วมกัน
-แบ่งพื ้นที่ตามการ- รูปแบบ
ใช้ งานออกเป็ น ส่วน
สถาปั ตยกรรม
สงบ ส่วนที่นงั่ และ
เข้ ากับธรรมชาติ
ทางเดิน และส่วน
ในชุมชน และไม่ สนับสนุน
สิ ้นเปลือง
-ออกแบบตาม
เกณฑ์ ใน
การออกแบบ

ความเหมาะสมและ
สร้ างพื ้นที่ธรรมชาติ
ในอาคาร

การจัดกลุม่ พื ้นที่ในชุมชนที่สามารถพัฒนาด้ วยการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพได้ พบว่ามีพื ้นที่
ทั ้งหมด 7 กลุ่ม ที่สามารถนํามาพัฒนาทางกายภาพด้ วยการออกแบบ เพื่อนําไปสู่การอาศัยอยู่อย่างสมดุลใน
ชุมชนตามคติพทุ ธได้ คือ ลานวัดโพธาราม เส้ นทางชักพระบก เส้ นทางท่านพุทธทาสภิ ก ขุ โรงเรี ยนปริ ยัติธรรม
เส้ นทางมวยไชยา เส้ นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และโรงภาพยนตร์ เก่า ซึ่งแต่ละกลุมพื ้นที่มีรายละเอียดใน
การจัดการองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อการออกแบบ ดังนี ้
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5.2.1 พัฒนาลานวัดโพธาราม
วัดโพธารามเป็ นศูนย์กลางของชุมชนไทยพุทธพุมเรี ยง และยังเป็ นที่ ประดิษฐานพระสองพี่น้อง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพุมเรียง ดังนั ้นถ้ ามองในการพัฒนาผังชุมชนรวมวัดโพธารามมีฐานะเป็ นนิมิตหมาย
แห่ ง ชี วิ ตของชาวพุท ธที่ นี่ แต่ ถ้า มองลึกลงไปในผัง วัด พื น้ ที่ ลานวัดเป็ นที่ เ ชื่อ มต่ อ ระหว่ า งความพลุกพล่า น
ภายนอกกับความสงบภายใน ดังนั ้นลานจึงมีหน้ าที่เป็ นจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่พื ้นที่ที่สงบขึ ้นทั ้งในแง่ความรู้ สกึ และ
กิจกรรม และเป็ นตัวส่งเสริมพื ้นที่พระอุโบสถวัด ซึง่ เป็ นนิมิตหมายการมุ่งสูพ่ ทุ ธิปัญญาของชุมชน

ภาพที่ 5-5 ตําแหน่งวัดโพธารามในผังชุมชนรวม
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ค

ข
ค

ก

ก

ภาพที่ 5-6 พัฒนาผังบริเวณลานวัดโพธาราม
พื ้นที่วดั แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ก) เขตพุทธ ได้ แก่ พระอุโบสถ และลานวัดก่อนเข้ าพระอุโบสถ
ข) เขตสงฆ์
ค) เขตฆราวาส
การพัฒนาลานวัดใช้ ต้นไม้ กําหนดที่ว่างของลาน บางส่วน
ใช้ รั ้วหรือต้ นไม้ เตี ้ยๆ ทําการย้ ายกุฏิตรงกลางออกไปรวมกับหมู่กฏุ ิ อื่น
กําหนดเขตวัดโดยการขุดคูและใช้ รั ้วเตี ้ยแทนรั ้วสูง ส่วนลานวัดก่อน
เข้ าอุโบสถเป็ นขั ้นเปิ ดลงไปสูค่ นู ํ ้า ไม่มีรั ้วกั ้น เชื่อมกับชุมชนโดยรื ้อฟื น้
ทางลงคลองพุมเรี ยง และเชื่อมกับชุมชนอิสลามโดยโรงภาพยนตร์ เก่า
ที่จะพัฒนาเป็ นศูนย์ชมุ ชนพุมเรี ยง ใช้ ประโยชน์ทั ้งชาวพุทธและมุสลิม

1
2
3
4
5
6
7
8

พระอุโบสถ
ศาลาการเปรียญ
หอระฆัง
กุฏิ
โรงทํานํ ้าดื่ม
อาคารโรงเรียนโพธิพิทยา
กร
ศาลาเอนกประสงค์
โรงเก็บเรือชักพระ
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ภาพที่ 5-7 พัฒนารูปตัดลานวัดโพธาราม
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ภาพที่ 5-8 พัฒนาทัศนียภาพลานวัดโพธาราม
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5.2.2 พัฒนาเส้ นทางชักพระบก
ประเพณีชักพระบกเป็ นประเพณี สําคัญมากในชุมชน ทุกคนจะตื่น ตัวและเข้ า ร่ ว มโดยพร้ อ ม
เพรียงกัน มีการแห่สมโภชโดยใช้ พระพุทธรูปสองพี่น้องที่ประดิษฐานอยู่ในวัดโพธาราม เพื่อประกาศและเตือนใจ
ว่าชุมชนจะดําเนินไปในทิศทางของศาสนาพุทธ ซึง่ เป็ นสังคมแห่งความเมตตากรุ ณาหรื อสังคมโพธิ สตั ว์ ปั จจุบัน
บทบาทของวัดในชุมชนลดลง กิจกรรมที่เคยมีวัดเป็ นศูนย์ กลางก็แยกออกไปใช้ พื ้นที่เฉพาะ ศูนย์ กลางหรื อเสา
หลักของชุมชนไม่ชดั เจนเช่นเดิม จํานวนพระสงฆ์ ลดลงทําให้ ความศรัทธาและบทบาทของพระสงฆ์ ในชุมชนไม่
มากเท่ า ในอดี ต เมื่ อ หน่ ว ยศูน ย์ กลางในชุม ชนไม่ เ ข้ ม แข็ ง ความแน่ น แฟ้ นในชุม ชนก็ ลดลง ดัง นัน้ จึง ต้ อ งนํ า
ประเพณีมาเป็ นเครื่องยึดโยงคนในชุมชนไว้ ด้วยกัน สร้ างความรู้สกึ รวมกันเป็ นอันหนึง่ อันเดียว

ภาพที่ 5-9 ตําแหน่งเส้ นทางชักพระบกในผังชุมชนรวม
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ตัวอย่างการออกแบบป้าย
กําหนดเขตชุมชนไทยพุทธพุมเรียง
ภาพที่ 5-10 ป้ายและสัญลักษณ์กําหนดขอบเขตชุมชนบนเส้ นทางชักพระ
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ภาพที่ 5-11 เส้ นทางรถยนต์ภายนอกที่จะเข้ ามาในชุมชนและพื ้นที่ว่างในชุมชน
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ภาพที่ 5-12 พัฒนารูปตัดถนนสายหลักในเส้ นทางชักพระบก
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ภาพที่ 5-13พัฒนารูปตัดถนนสายรองในเส้ นทางชักพระบก
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ภาพที่ 5-14 ทัศนียภาพเส้ นทางชักพระบก
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5.2.3 พัฒนาเส้ นทางท่ านพุทธทาสภิกขุ
สมัยก่อนที่ท่ านพุทธทาสภิ กขุจะอุป สมบทเป็ นพระสงฆ์ ชาวบ้ านในชุมชนมีความตื่นตัวใน
พุทธศาสนามาก มีบ้านเป็ น “เวทีสงั กัจฉา” เป็ นลักษณะคล้ ายๆ กับสภากาแฟที่ชาวบ้ านมาถกกันเรื่ องธรรมะ ซึ่ง
สิง่ แวดล้ อมเหล่านี ้เองเป็ นเครื่องยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก การพัฒนาเส้ นทางท่าน
พุทธทาสภิกขุนี ้จึงเป็ นการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมของชุมชนในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้
ของชาวบ้ าน และเป็ นพื ้นที่ตวั อย่างของชุมชน เพื่อการหาแนวทางที่สมดุลในการใช้ ชีวิตในชุมชนเก่าบนพื ้นฐาน
หลักคิดเดิมท่ามกลางความเปลีย่ นไปของยุคสมัย

ภาพที่ 5-15 พัฒนาเส้ นทางท่านพุทธทาสภิกขุ
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ในที่นี ้จะยกตัวอย่างการพัฒนากลุ่มเรื อนศรี ยาภัย ซึ่งเป็ นกลุ่มเรื อนพื น้ ถิ่นที่ผูกพันกับชีวิตของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ ประกอบไปด้ วย 2 เรือน ได้ แก่ เรือนศรียาภัย เป็ นเรือนของเจ้ าเมืองที่เป็ นญาติฝ่ายมารดาของ
ท่าน และเรื อนที่ท่านเกิดและเติบโตซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ ามกับเรื อนศรี ยาภัย ทําการพัฒนาผังบริ เวณกลุ่มเรื อนโดย
เปลี่ยนวัสดุปูพื ้นถนนบริ เวณเรื อนทั ้งสองหลัง และแขวนธงทิวบนถนนระหว่างสองเรื อน เพื่อเน้ นให้ เห็นความ
เชื่อมต่อเป็ นกลุม่ เรือนเดียวกัน และสามารถใช้ พื ้นที่ถนนในกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น การตักบาตรที่จัดขึ ้นทุกเดือน
ในชุมชน หรือกิจกรรมที่อาจเสนอให้ มีเพิ่ม เช่น เวทีสงั กัจฉา เป็ นต้ น

ภาพที่ 5-16 พัฒนาผังบริเวณกลุม่ เรือนศรียาภัย

131

ภาพที่ 5-1 พัฒนาทัศนียภาพบริเวณกลุม่ เรือนศรียาภัย
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ภาพที่ 5-18 พัฒนาทัศนียภาพเรือนศรียาภัย
และเรือนบ้ านเกิดท่านพุทธทาสภิกขุ
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5.2.4 พัฒนาโรงภาพยนตร์ เก่ า
โรงภาพยนตร์ เก่าเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ระหว่างชุมชนไทยพุทธและไทยอิสลาม ในอดีตเคยมีการใช้ งาน
ร่วมกันในชุมชน แต่ร้างไปเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อประมาณ 30 ปี ก่อน ปั จจุบันชาวพุทธและมุสลิมในชุมชน
พุมเรียงอยู่กนั อย่างสันติสขุ แต่ก็มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องอีกฝ่ ายไม่มากนัก ถึงจะมีการสมรสกันข้ ามศาสนาก็
ตาม ดังนั ้นการสร้ างพื ้นที่ที่ทั ้งสองกลุ่มสามารถใช้ ประโยชน์ ร่วมกันได้ น่าจะเป็ นส่วนหนึ่งนําไปสู่ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสองชุมชนได้ ด้ วยที่ตัง้ ที่ของโรงภาพยนตร์ เก่าที่ สามารถเชื่อมต่อระหว่างสองชุมชนได้ พอดี จึง มี
ความเหมาะสมในการทําหน้ าที่เป็ นศูนย์ชมุ ชนพุมเรี ยง

ภาพที่ 5-19 พัฒนาโรงภาพยนตร์ เก่า
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ภาพที่ 5-20 พัฒนาผังบริเวณโรงภาพยนตร์ เก่า
สร้ างทางเชื่ อมระหว่างโรงภาพยนตร์ วัดโพธาราม และมัสยิด การออกแบบโรงภาพยนตร์ ทําอย่า ง
เรียบง่าย เพิ่มหลังคาในส่วนที่จําเป็ นตามการใช้ งาน ซึ่งได้ แก่ สวนจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของชุมชน ส่วน
โถงที่ใช้ จดั กิจกรรม และส่วนสนับสนุนอื่นๆ ในช่วงที่โรงภาพยนตร์ ร้างไป ธรรมชาติได้ คลืบคลานเข้ ามาในพื ้นที่
ภายใน ดังนั ้นจึงคงความเป็ นธรรมชาติและต้ นไม้ เอาไว้ ให้ มากที่สดุ
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แบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
พื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมที่ต้องการความสงบ
พื ้นที่นงั่ และทางเดิน
พื ้นที่สาํ หรับกิจกรรมอื่นๆ และพื ้นที่สนับสนุน
ภาพที่ 5-21 พัฒนาผังพื ้นและรูปตัดโรงภาพยนตร์ เก่าแสดงพื ้นที่การใช้ งานภายใน
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พื ้นที่สําหรับกิจกรรมที่ต้องการความสงบ

พื ้นที่นงั่ และทางเดิน

พื ้นที่สําหรับกิจกรรมอื่นๆ
และพื ้นที่สนับสนุน

ภาพที่ 5-22 พัฒนารูปตัดแสดงพื ้นที่การใช้ งานภายในและรูปด้ านโรงภาพยนตร์ เก่า
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ทัศนียภาพ
โรงภาพยนตร์เก่า
ในปัจจุบัน

ภาพที่ 5-23 พัฒนาทัศนียภาพโรงภาพยนตร์ เก่า
ในกิจกรรมฉายภาพยนตร์ และประชุมหมู่บ้าน
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ภาพที่ 5-24 พัฒนาทัศนียภาพทางเข้ าโรงภาพยนตร์ เก่า
และทัศนียภาพโรงภาพยนตร์ เก่าในกิจกรรมตลาดนัด
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