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พุทธศาสนา
กับการสร้างเสริมสุขภาวะ

จรถ ภิกฺขเว จาริก� พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย... 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่หมู่ชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก.... 

จงแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถและพยัญนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ ครบถ้วน 

(วินัยปฺฎก มหาวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ 4 ข้อ 32 หน้า 40)

1. เปิดประเด็น

  เม่ือร้อยกว่าปีมาแล้ว ในสังคมตะวันตก ฟรีดิช นีชเช 
(Friedrich Nietzsche ค. ศ. 1844-1900) นักปรัชญา 
ชาวเยอรมนั เคยบอกผ่านตวัละครในหนงัสอื The Gay Science  
ของเขาว่า “พระเจ้าตายแล้ว”[1] ซึง่หมายความว่า คนได้เส่ือม
ศรัทธาในศาสนาไปมากแล้ว (ในกรณีนี้คือ ศาสนาคริสต์) 
 แต่ศาสนาก�าลังจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ส�าหรับ

ชีวิตในปัจจุบันกระนั้นหรือ? ความเจริญทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ก�าลังท�าให้ศาสนาหมดความ
ส�าคัญส�าหรับชีวิตจริงหรือ? 
 เมื่อราว 50 ปีที่แล้วมา นักสังคมวิทยาบางคนแสดง 
ความเห็นว่าศาสนาก�าลังจะหมดความส�าคัญ เพราะคนมี
เสรภีาพและมคีวามรูม้ากขึน้ แต่บางคน เช่น ปีเตอร์ เบอร์เกอร์  

 ศาสนายังมีประโยชน์และจำาเป็นสำาหรับชีวิตอยู่หรือไม่? 
 นี่เป็นคำาถามของคนรุ่นใหม่ที่เราอาจได้ยินบ่อยขึ้นในปัจจุบัน คำาถามทำานองนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหนือความคาดหมาย 
เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก สิ่งที่มากับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือเสรีภาพทางความคิด ความเชื่อ 
ความรู้ และทางเลือกใหม่ๆ ในการดำารงชีวิต ซึ่งท้าทายบทบาทของศาสนาโดยตรง 
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(Peter Berger) เหน็ว่าการทีโ่ลกสมยัใหม่เจรญิขึน้ไม่จ�าเป็น 
ต้องหมายความว่าศาสนาจะเส่ือมลง ศาสนายังมีประโยชน์ 
และมีความส�าคัญส�าหรับชีวิตในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่ 
เคยเป็นมาแล้วในอดีต[2] นักปรัชญาหลายคนก็บอกเราว่า 
โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศาสนา 
 นักปรัชญาและนักการศาสนาบอกเราว่า ศาสนาท�าให้
มนษุย์ต่างจากสตัว์อืน่ โดยวางกรอบความหมายในชวีติให้แก่เรา 
และบอกให้รู้ว่าเราเป็นใคร สังกัดอยู่ในกลุ่มไหน และตัวตน
ของเราเป็นอย่างไร ทีส่�าคัญคือ ศาสนาให้ค�าตอบส�าหรับเรือ่ง
ทีย่ากทีสุ่ด คอืเรือ่งความสขุ ความทกุข์ รวมทัง้เรือ่งของชวีติ
และความตายด้วย[3,4,5] 
 แต่คุณูปการที่จับต้องได้มากกว่านั้นของศาสนาล่ะ  
มีไหม? นอกจากความหลุดพ้นทางจิตวิญญาณท่ีนักบวช 
พร�่าสอนเรามาทุกยุคทุกสมัยแล้ว ศาสนาให้อะไรที่จับต้อง
ได้แก่ชีวิตเราบ้าง? ศาสนาท�าให้คนท่ีนับถือหลุดพ้นจาก
ความเขลา ความจน ความเจ็บได้ไหม และท�าให้เรามีชีวิต
ท่ีปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจได้หรือไม่? หลักธรรมใน
ศาสนาจะเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะส�าหรับ
บุคคลและสังคมได้หรือไม่ และจะท�าเช่นนั้นได้อย่างไร? 
 ค�าถามอย่างทีย่กมาข้างต้นหลายคนกค็งเคยถาม หรอืเคย
ได้ยนิมาแล้ว แต่อาจยังไม่มคี�าตอบทีชั่ดเจน จงึเป็นเรือ่งท้าทาย
และชวนให้ค้นหาค�าตอบอย่างยิง่ โดยเฉพาะในสงัคมสมัยใหม่ 
ที่คนจ�านวนไม่น้อยหันไปบูชาเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์  
แทนการยดึมัน่ในค�าสอนทางศาสนาด้วยศรทัธาอย่างเดยีว
 บทความนี้ได้แรงกระตุ้นจากค�าถามที่กล่าวมาข้างต้น 
แต่ในทีน่ีจ้ะเจาะจงเฉพาะพทุธศาสนาในประเทศไทย โดยจะ
พยายามตอบค�าถามทีเ่จาะจงต่อไปนี ้: พทุธศาสนา มบีทบาท 
อย่างไรในการสร้างเสริมสขุภาวะส�าหรับคนไทยและสังคมไทย? 
และบทบาทในเร่ืองน้ีของพทุธศาสนาเป็นอย่างไร? เบือ้งหลัง
ของค�าถามนีค้อืความเชือ่ทีว่่า ถ้าพทุธศาสนาเป็นประทปีส่อง
ทางสู่ความดีงามในการด�าเนินชีวิต พุทธศาสนาที่คนไทย 
ส่วนใหญ่นับถือมานับพันปีน่าจะมีบทบาทส�าคัญในการ 
สร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งในระดับบุคคลและสังคม 
 แนวคิดรองรับส่ิงท่ีจะน�าเสนอต่อไปนี้คือข้อสรุปที่ว่า 
พุทธศาสนา รวมทั้งวัดและพระสงฆ์ มีทุนสูง ทั้งทุนสังคม 
ทนุปัญญา และทนุทรพัยากร นอกจากนีย้งัสามารถเช่ือมโยง
กับอ�านาจรัฐและการเมืองได้ด้วย คุณสมบัติข้อนี้ท�าให้พุทธ
ศาสนาอยูใ่นฐานะทีพ่ร้อมจะระดมมา “เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู 

เพือ่ความสขุ แก่หมูช่น” ด้วยการสร้างเสรมิสขุภาวะ อนัเป็น
สิ่งที่พึงปรารถนา ทั้งส�าหรับบุคคลและสังคม 
 ในบทความนี้ ค�าว่า “สุขภาวะ” มีความหมายอย่าง 
เดียวกับทีป่รากฏอยูใ่น ธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 นั่นคือ สุขภาวะหมายถึง : 

ภาวะทีบ่คุคลมร่ีางกายแขง็แรง มอีายยุนืยาว มีจติใจทีด่ ีม ี
ความเมตตากรณุา ยดึมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม ด�าเนนิชวีติ 
อย่างมีสติสัมปชัญญะ และใฝ่รู ้สามารถ “คดิเป็นท�าเป็น” 
มเีหตมุผีล อยูใ่นสงัคมได้อย่างเป็นสขุ การมสีขุภาวะเป็น
เรือ่งทีเ่ชือ่มโยงสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นองค์รวม โดยเริม่จาก
ตนเอง ไปสู่ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
การศึกษา เศรษฐกจิสังคม การเมอืง และอืน่ๆ 

 ในความหมายข้างต้น มีสิง่ส�าคญั 4 อย่างทีเ่ชือ่มโยงกนั
เข้าเป็นองค์รวมของสุขภาวะ คอื ร่างกาย จิตใจ ปัญญา และ
สงัคม ความหมายนีส้อดคล้องกบัความหมายของ “สขุภาพ” 
ที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
ว่าคือ ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
ปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
 การน�าเสนอต่อไปนีจ้ะเริม่ด้วยการกล่าวถงึความเป็นมา 
ของพทุธศาสนาในประเทศไทย ก่อนทีจ่ะให้ข้อมลูเกีย่วกบัพทุธ 
ศาสนาโดยสงัเขป โดยเน้นส่วนทีเ่ป็นแกนคอื พระธรรมวนิยั 
ว่ามีลักษณะส�าคัญอย่างไร และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุข
ภาวะด้านต่างๆ อย่างไร จากน้ันจะกล่าวถึงพุทธศาสนาที่
นบัถอืกันอยู่ในประเทศไทยปัจจบุนั และพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันทางสังคม ซ่ึงเป็นสิ่งที่จะบอกว่าคนไทยและสังคม
ไทยได้รับประโยชน์ในด้านสุขภาวะจากพุทธศาสนาอย่างไร 
บทความจบลงด ้วยการ
เสนอว่า พุทธศาสนารวม
ทั้ งวัดและพระสงฆ ์
มีศักยภาพสูงที่จะ
ระดมมาเพื่อสร ้าง
สุขภาวะของคนไทย 
และสังคมไทย ดังนัน้ 
สังคมจึงควรให้ความ
ส�าคัญเรื่องนี้ให้
มากขึ้น

ภาพ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์



2. พุทธศาสนาในประเทศไทย: ก่อนจะถึงวันนี้
2.1 สองนิกายใหญ่ในพุทธศาสนา
 พทุธศาสนาทีน่บัถอืกนัใน
โลกทกุวนันีม้ ี2 นกิายใหญ่ คอื : 
 (1) เถรวาท หรอื ทกัษณิ
นิกาย คือนิกายซึ่งแพร่ลง 
ทางใต้ของอินเดีย อันเป็นถิน่
ก�าเนิดเม่ือกว่า 2,500 ปีมาแล้ว 
นิกายนี้ยึดคติค�าสอนที่พระ
อรหันตสาวกได้วางเป็นหลัก
ไว้ตั้งแต่มีการท�าสังคายนา
ครั้งแรก (หลังพุทธปรินิพพาน
ไม่นาน) ปัจจุบัน เถรวาท คือพระพุทธศาสนาที่คนส่วนใหญ่
นับถือ ในประเทศศรีลังกา เมียนมา ไทย ลาว และกัมพูชา 
บางครั้งเรียกว่า หีนยาน หมายถึงยานที่ด้อยกว่า ซึ่งเป็นค�า
ทีน่กิายฝ่ายเหนือใช้เรียกนิกายน้ี แต่ปัจจุบันชือ่นีไ้ม่นยิมใช้แล้ว
 (2) อาจรยิวาท หรือ อาจารยวาท เรยีกกนัทัว่ไปในปัจจบุนั 
ว่า มหายาน หรือ อตุรนกิาย คือนกิายทีแ่พร่จากอนิเดยีอนัเป็น 
ถิ่นก�าเนิดขึ้นไปทางเหนือ นิกายนี้ถือค�าสอนและลัทธิของ 
อาจารย์ทีส่ัง่สอนสบืกันมาเป็นหลกั ดงัน้ันจึงได้ช่ือว่า อาจรยิวาท
 ปัจจุบนัคอืนบัถอืกนัเป็นส่วนใหญ่ในทเิบต จนี มองโกเลยี 
เวยีดนาม เกาหลใีต้ ไต้หวัน และญ่ีปุน่ 
 การแยกออกเป็นเถรวาท และ อาจริยวาท เกิดขึ้นหลัง
พทุธปรนิพิพานประมาณ 100 ปี สาเหตหุลกัเนือ่งมาจากภกิษุ
สงฆ์ในตอนนัน้มคีวามเหน็แตกต่างกนัเกีย่วกบัพระธรรมวนิยั 
ฝ่ายหน่ึงยดึเอาค�าสอนตามแนวทีพ่ระอรหนัตสาวกได้วางเอา
ไว้แต่เดิมเป็นหลัก (เถรวาท) อีกฝ่ายหนึ่งยึดตามที่อาจารย ์
สั่งสอนสืบต่อกันมาเป็นหลัก (อาจริยวาท) อย่างไรก็ตาม  
ในด้านหลักธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ได้แตกต่างกันในสาระส�าคัญ 
อาจจะต่างกนับ้างในจดุเน้นบางประการ ความแตกต่างทีเ่ห็น
ชัดอยู่ที่เรื่องวัตรปฏิบัติของนักบวชมากกว่า

2.2 พุทธศาสนาแพร่สู่ดินแดนไทย
 พทุธศาสนาทีค่นไทยนบัถอืกนัในปัจจบัุน มีความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ยาวนาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ 
ยคุเถรวาทแบบสมยัอโศก ยุคมหายาน ยุคเถรวาทแบบพกุาม 
และยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์ [6,7]

 1) ยคุเถรวาทแบบสมยัอโศก หลงัพทุธปรนิพิพาน 218 ปี 
พระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. 240-312) กษัตริย์องค์ส�าคัญ
แห่งราชวงศ์โมริยะของอินเดีย ซึ่งทรงมีศรัทธาแรงกล้าใน
พุทธศาสนา โปรดให้ท�าสังคายนาพระธรรมวินัย (ซึ่งถือเป็น
สงัคายนาครัง้ที ่3 ของฝ่ายเถรวาท) หลงัการสงัคายนาครัง้นัน้ 
พระเจ ้าอโศกมหาราชทรงส่งศาสนทูตออกไปเผยแผ ่
พระพทุธศาสนาในดนิแดนห่างไกล โดยแบ่งออกเป็น 9 สาย 
สายหนึ่งในนั้นน�าพระพุทธศาสนามาประดิษฐานในดินแดน 
“สุวรรณภูมิ” ซึ่งนักวิชาการไทยส่วนมากเช่ือว่า คือดินแดน
อันเป็นที่ต้ังของประเทศไทยในปัจจุบัน ศาสนทูตสายนี้น�า
โดยพระเถระ 2 รูป คือพระโสณะ และพระอุตตระ 
 เป็นการยากที่จะระบุชัดว่า ตอนที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่
ดินแดนสุวรรณภูมิใหม่ๆ นั้น ชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่
นี่และได้รับเอาพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนนั้น หรือว่าอพยพเข้า
มาหลังจากที่พุทธศาสนาได้ตั้งมั่นอยู่ในดินแดนนี้นานแล้ว 
เรื่องนี้เป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีหลายแนวคิดท่ี
ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ แต่ที่แน่ๆ คือพุทธศาสนาได้เข้ามา
ประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมแิล้วต้ังแต่พุทธศตวรรษที ่3
 2) ยุคมหายาน หลังจากพุทธศาสนาแยกออกเป็น 2 
ฝ่าย คือมหายานกับเถรวาท หลังพุทธปรินิพพานประมาณ 
100 ปีแล้ว มหายานได้พัฒนาต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 5 
กไ็ด้ตัง้มัน่อยูใ่นดนิแดนทางภาคเหนอืของอนิเดยี จนถงึสมยั 
พระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาน ซึ่งครองเมืองปุรุศปุระ 
แคว้นกันธาระของอินเดียเหนือ (พ.ศ. 670-693) พระองค์
ทรงเล่ือมใสและส่งเสริมพุทธศาสนามหายาน ทรงอุปถัมภ์
ให้ท�าสังคายนาครั้งที่ 4 (ของฝ่ายมหายาน) แล้วโปรดให้ส่ง
ศาสนทูตไปประกาศพระศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านแถบ
เอเชยีกลาง เป็นต้น ในจนีพระเจ้ามิง่ตีท่รงรบัเอาพทุธศาสนา
มหายาน ผ่านทางเอเชียกลาง ต�านานกล่าวว่าพระองค์ได้ส่ง 
ศาสนทูตน�าพุทธศาสนามหายานเข้าไปเผยแผ่ในหมู ่ชน 
เชือ้ชาตไิทยในอาณาจกัรอ้ายลาว ซึง่ในตอนนัน้มขีนุหลวงม้าว 
เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักร ท�าให้ชนชาติไทยในอาณาจักร 
อ้ายลาวได้รับเอาพุทธศาสนามหายานเป็นครั้งแรก
 ราวพทุธศตวรรษที ่12-13 พทุธศาสนามหายานได้แพร่
ลงทางใต้ของอินเดียไปถึงอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีศูนย์กลาง
อยู่ที่เกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย ศรีวิชัยซึ่งก�าลังรุ่งเรืองอยู่
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ในช่วงเวลานั้นมีอาณาเขตครอบคลุม
แหลมมลายู เกาะสุมาตรา เกาะชวา  
ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซนุดา และ 
ครอบคลมุมาถึงบรเิวณภาคใต้ของไทย 
กษัตริย์ศรีวิชัยซ่ึงนับถือพุทธศาสนา
มหายาน ได้โปรดให้เผยแผ่พุทธศาสนา 
ไปยงัหวัเมอืงในอาณาจกัรของพระองค์ 
ทั้งหมด คนในภาคใต ้ของไทยซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย 
ในเวลานั้นจึงได้นับถือพุทธศาสนา
แบบมหายาน 
 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17  
ราชวงศ์สรุยิวรมนัแห่งกมัพชูา ซึง่ได้รับ 
เอาพุทธศาสนามหายานจากศรีวิชัย ได้เผยแผ่พุทธศาสนา
แบบมหายานไปทั่วอาณาจักรท่ีอยู่ในครอบครอง ซึ่งรวมถึง
ดินแดนในแถบลุ่มน�้าเจ้าพระยาของไทย โดยมีเมืองละโว้ 
(หรือลพบุรี) เป็นหัวเมืองส�าคัญ มหายานที่แพร่เข้ามาในดิน
แดนไทยผ่านทางกัมพชูานี ้มีวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ์ 
ผสมอยู ่มาก นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงเวลานี้ 
พุทธศาสนาแบบมหายาน กับแบบเถรวาทที่มีอยู่ก่อนใน 
ดินแดนของไทย ด�ารงอยู่คู ่กันมา โดยไม่ก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งในสังคม อนึ่ง ภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ 
ในศาสนาพราหมณ์ ก็เข้ามามีอิทธิพลมากในภาษาและ
วรรณคดีไทยตั้งแต่ตอนนั้น
 3) ยุคเถรวาทแบบพุกาม ในพม่า (เมียนมา) พระเจ้า 
อนุรุทธะ (อโนรธามังช่อ - พ.ศ. 1557-1620) ปฐมกษัตริย์
แห่งอาณาจักรพุกามซึ่งมีอ�านาจมาก ได้แผ่อาณาเขตมา
ทางตะวันออก ครอบคลุมถึงอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง 
เรื่อยลงทางใต้มาจนจรดอาณาจักรลพบุรีและทวาราวดี  
ในประเทศไทยปัจจุบัน พระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา
แบบเถรวาท ได้ทรงท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง 
ท�าให้ศาสนาพุทธแบบเถรวาทแผ่ไปทั่วในดินแดนที่พระองค์
ครอบครอง และท�าให้คนไทย ซ่ึงอยู ่ในดินแดนนี้ได้รับ  
พุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกามด้วย อิทธิพลของพุทธศาสนา
เถรวาทแบบพุกามจะเหน็ได้ชดัในภาคเหนอืของไทยมากกว่า
ทีอ่ืน่ ส่วนในภาคอ่ืนๆ เถรวาทแบบพกุามค่อยๆ แผ่ขยายและ
มีอิทธิพลเหนือมหายานและศาสนาพราหมณ์ที่แพร่เข้ามา 
จากทางกมัพชูา เวลาผ่านไปนานมหายานอ่อนก�าลังลง เหลือแต่

อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งส่วน
ใหญ่ด�ารงอยู่ในราชส�านักมากกว่า

4) ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์ 
เป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่นับถือ
แพร่หลายในประเทศไทยในปัจจุบัน 
การติดต่อแลกเปลี่ยนกันทางศาสนา
ระหว่างไทยกับศรีลังกา อาจย้อนไป 
ได้ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ถึง 
ต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยของ  
พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช (ครองราชย์  
พ.ศ. 1696-1729) ในยคุนีพ้ระพุทธศาสนา 
ในลังกาทวีป (ศรลัีงกา) เจรญิรุง่เรอืงมาก 
ทัง้ในทางปรยิตัแิละทางปฏบิตั ิดงึดดูให้ 

พระสงฆ์จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งไทยด้วย ให้เดินทาง 
ไปศึกษาและบวชตามแบบของลังกา แล้วกลับมาเผยแผ ่
ในประเทศของตน บ้างก็นิมนต์พระจากลังกามาสอนใน
ประเทศของตนด้วย พระสงฆ์จากประเทศไทยที่ไปศึกษาใน
ลังกาครั้งแรก คือพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราช เมื่อกลับมา
ก็ได้นิมนต์พระลังกามาสอนที่นครศรีธรรมราช ท�าให้ได้รับ
ความนิยมนับถืออย่างรวดเร็ว
 พุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ ์  ได ้แพร ่จาก
นครศรีธรรมราชขึ้นไปถึงอาณาจักรสุโขทัยครั้งแรกในสมัย
พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 1822-1841) และ 
ในสมยั พระมหาธรรมราชาลิไท ได้ทรงอาราธนาพระสงัฆราช 
จากลงักานามว่า สมุนะ มาทีส่โุขทยัเมือ่ พ.ศ. 1904 เหนือขึน้
ไปทางล้านนา ใน พ.ศ. 1913 พระเจ้ากอืนาธรรมกิราช ได้ทลู
อาราธนา พระสงัฆราชสมุนะ จากสโุขทยัไปเผยแผ่พระพทุธ
ศาสนา เป็นการเริ่มต้นพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนา  
ต่อมาในรัชกาล พระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1978-2030) ก็มี
การส่งพระสงฆ์จากล้านนาไปศกึษาพระพุทธศาสนาในลงักา  
 ในสมยัอยธุยาและสมยักรงุรตันโกสนิทร์ ไทยกบัศรลีงักา 
มีการแลกเปลี่ยนพุทธศาสนากันมาเป็นครั้งคราว เมื่อ 
พุทธศาสนาในฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงก็มีการขอพระสงฆ์จาก 
อีกฝ่ายหนึ่งมาช่วยฟื้นฟู มีหลักฐานว่าในรัชสมัย พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีการส่ง 
พระเถระไปตามค�าขอของทางศรีลังกา 1 ครั้ง ในสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ได้ส่งพระเถระ 8 รปูไปสบืพระศาสนาในศรีลงักา เมือ่ พ.ศ. 2357 
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3. สิ่งที่ควรเข้าใจเบื้องต้น

4. แก่นพระพุทธศาสนา

 ถ้าจะทำาความเข้าใจว่าพุทธศาสนาเอ้ือต่อสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและสังคมอย่างไร? เราควรเริ่มด้วยการกำาหนด
ให้ชัดก่อนว่าอะไรคือพุทธศาสนา และพุทธศาสนามีลักษณะสำาคัญอย่างไร แต่เท่านั้นยังไม่พอ เน่ืองจากในที่นี้เรา 
อยากรู้ต่อไปว่า พุทธศาสนาจะสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยได้อย่างไร ดังนั้นเราต้องทำาความเข้าใจต่อไปว่า อะไรใน
พุทธศาสนาคือสิ่งที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ คนไทยเข้าถึงและใช้สิ่งนั้นในการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร มีกลไก
อะไรที่นำาเอาสิ่งที่เอื้อต่อสุขภาวะนั้นไปสื่อให้คนในสังคมได้รับประโยชน์ และกลไกเหล่านั้นทำางานอย่างไร 
 ค�าถามที่เชื่อมโยงกันเหมือนลูกโซ่ข้างต้น มีประเด็นส�าคัญที่ควรท�าความเข้าใจอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ

1) แก่นหรือสาระส�าคัญของพุทธศาสนา สิ่งที่เราสนใจในที่นี้คือ พุทธศาสนาส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาวะมีอะไรบ้าง 
2) คนไทยนับถือพุทธศาสนาอย่างไร และได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาในด้านสุขภาวะอย่างไร 
3) กลไกทีน่�าพทุธศาสนาไปสือ่ให้คนทัว่ไปน�าไปปฏิบตัคิอือะไร ประเด็นนีเ้ป็นเรือ่งของพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบนั

ทางสังคม 
 ประเด็นทั้ง 3 นี้จะได้ขยายความตามล�าดับ ในหัวข้อต่อไป 

 กล่าวได้อย่างเชื่อมั่นว่า ทั้งหมดทั้งมวลที่ถือว่าเป็นพุทธศาสนานั้นประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 2 ส่วนเท่านั้น คือ 
ธรรม กับ วินัย หรือเรียกรวมๆ ว่า พระธรรมวินัย ธรรมและวินัยนี้แหละคือแก่นหรือเนื้อหาทั้งหมดของพุทธศาสนา[8] 
แต่ธรรมคืออะไร และวินัยคืออะไร เป็นเรื่องที่เราควรทำาความเข้าใจให้ชัดก่อนอื่นใด

4.1 ธรรม 
 ธรรม หรอื ธรรมะ ในพทุธศาสนา มคีวามหมายหลาย
อย่าง แต่กล่าวโดยรวม ธรรมหมายถึง ค�าสอนทีพ่ระพทุธเจ้า
ทรงแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ สิง่ทีท่รงแสดงทัง้หมดนัน้ กล่าว
โดยรวมแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับ (1) ธรรมชาติ (2) กฏของ
ธรรมชาต ิและ (3) ข้อทีค่วรประพฤตปิฏิบตัใิห้สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริงตามกฎของธรรมชาติ เพื่อให้เกิดผลดี 
ทีพ่งึประสงค์ ค�าสอนเหล่านัน้ต่อมาได้มกีารรวบรวมไว้เป็น 
หมวดหมู่ในพระไตรปิฎก (พระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธศาสนา 
แต่เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค�าสอนในพุทธศาสนาที่จัดเป็น
หมวดหมู่แล้ว คมัภร์ีพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลอีกัษรไทย  
ม ี45 เล่ม)
 ความหมายของ “ธรรม” ในพทุธศาสนาทีก่ล่าวข้างต้น 
มีสิ่งส�าคัญที่ควรท�าความเข้าใจเป็นพิเศษ 2 อย่างคือ 
ธรรมชาต ิและ กฎของธรรมชาติ
 “ธรรม” ในแง่ท่ีเป็น ธรรมชาต ิมคีวามหมายครอบคลมุ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู ่และเป็นอยู ่ตามธรรมดาของมัน  
ตามความหมายนีเ้ราอาจจะพูดในทางกลับกนัได้ว่า ไม่มีอะไร
ในโลกนีท้ีไ่ม่ใช่ “ธรรม” ไม่ว่าสิง่นัน้จะเป็นรปูธรรม นามธรรม 
วตัถ ุจิตใจ คน สตัว์ สิง่แวดล้อม ความด ีความช่ัว ไม่ดไีม่ช่ัว 
บญุ บาป ทกุข์ สขุ ไม่ทกุข์ไม่สขุ ฯลฯ ทกุอย่างเป็นเรือ่งของ
ธรรมชาต ิหรอืจะกล่าวอกีนยัหนึง่ว่า “ธรรม” ได้แก่ทกุสิง่ทกุ
อย่างทีม่ขีึน้ เกดิขึน้ ต้ังอยู ่และดบัไป ตามธรรมดาของมัน[9] 
 ในความหมายว่า กฎของธรรมชาติ “ธรรม” คือ 
ธรรมดาของสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาติ หรอืความจรงิของธรรมชาติ 
ที่มันเป็นของมันอย่างนั้น ถามว่าอะไรคือ ธรรมดาของ 
สิง่ทีเ่ป็นธรรมชาติหรอืความจรงิของธรรมชาต ิพทุธศาสนามี 
ค�าตอบทีอ่าจประมวลได้ส้ันๆ ว่า คอืการทีท่กุอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นรปูธรรมหรอืนามธรรม มีการเกดิขึน้ ต้ังอยู ่เปลีย่นแปลง 
และดับไป ตามเหตุปัจจัยของมัน ไม่มีอะไรที่อยู ่เหนือ 
กฎธรรมชาตินี ้
 การรู ้เข้าใจธรรมในฐานะ ธรรมชาติ และ กฎของ
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ธรรมชาติ มีความส�าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
กฎของธรรมชาต ิเพื่อให้เกิดผลดีที่พึงประสงค์ 
 ประการแรก การรูเ้ข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ในธรรมชาติ
และกฎของธรรมชาติ จะช่วยให้เราสามารถหาทางควบคุม 
ธรรมชาติได ้ (ถ ้าเป ็นไปได ้ที่จะท�าเช ่นน้ัน) เหมือน 
นักวิทยาศาสตร ์ ท่ีอาศัยความรู ้ ในกฎของธรรมชาติ  
เพื่อประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมาใช้ เพื่อควบคุมธรรมชาติ
 ประการที่สอง แม้ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ 
(เนื่องจากในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่เหนือกฎธรรมชาติ) 
การรู้และเข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ในธรรมชาติและกฎของ
ธรรมชาติ จะช่วยให้เราด�ารงอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหว ยอมรับ
สภาพที่ประสบด้วยความเข้าใจในเหตุปัจจัยของเร่ืองนั้นๆ 
การยอมรับเช่นนี้จะช่วยให้ไม่เกิดทุกข์เมื่อประสบกับความ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม 

4.2 วินัย
 องค์ประกอบส�าคัญอีกส่วนหน่ึงของพุทธศาสนาคือ 
วนิยั ถ้ามองในระดบับุคคล วนิยั หมายถงึระเบยีบแบบแผน
ส�าหรับฝึกฝน และควบคุมความประพฤติ ให้แต่ละคนมี
ความเรียบร้อย แต่ถ้ามองในระดับสังคม วินัย เป็นระบบ
จดัการทางสงัคม เพือ่ให้สมาชกิมชีวีติทีด่งีาม เจริญก้าวหน้า 
และควบคุมหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย[10] 
 ในพุทธศาสนาวินัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) วนิยัของพระสงฆ์ (อนาคารยิวนิยั) หรอืวนิยัส�าหรบั
บรรพชิตซึ่งเป็นผู้ไม่ครองเรือน ประกอบด้วยบท
ฝึกหัดหลักๆ 4 ด้าน ส�าหรับผู้ที่บวชเข้ามาใช้ชีวิต
อยูใ่นชมุชนทีเ่รยีกว่า สงฆ ์คอื : 1) การไม่ละเมดิ
ข้อบัญญัติต่างๆ ส�าหรับพระภิกษุ ซึ่งโดยสรุปคือ 
ศลี 227 ข้อ 2) การส�ารวมอินทรย์ี คอื ตา ห ูจมกู 
ลิน้ กาย ใจ 3) การเลีย้งชพีหรอืท�าหน้าทีก่ารงาน
ที่ชอบในฐานะบรรพชิต และ 4) การพิจารณาให้
เห็นประโยชน์ท่ีแท้จริงก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี ่
(อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค)  
ไม่บริโภคเพราะความเอร็ดอร่อยเพลิดเพลิน  
เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อความหรูหราฟุ่มเฟือย 
แต่บรโิภคปัจจยัสีเ่พยีงเพือ่ให้ชวีติอยูไ่ด้ผาสกุ และ
มองปัจจยัสีใ่นฐานะเป็นสิง่ทีเ่กือ้กลูต่อการประพฤติ
พรหมจรรย์ คือท�าสิง่ท่ีดงีามตามหน้าทีข่องตน 

2) วินัยของฆราวาส (อาคาริยวินัย) หรือวินัยของ 
ผูค้รองเรอืน ประกอบด้วยการเว้นการกระท�าทีส่่ง
ผลในทางลบต่อการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคม 3 ทาง 
คือ : 1) ทางกาย เว้นการท�าลายชีวิต การถือเอา
ของที่เจ้าของมิได้ให้ และการประพฤติผิดในกาม  
2) ทางวาจา เว้นการพูดเทจ็ พูดค�าหยาบ พูดส่อเสยีด 
พูดเพ้อเจ้อ และ 3) ทางใจ เว้นการละโมบจ้องจะ
เอาของผู้อื่น การคิดร้ายต่อผู้อื่น และการเห็นผิด
ท�านองคลองธรรม 

 แม้ว่าวินัยจะมุ่งฝึกฝนและควบคุมความประพฤติส่วน
บุคคล แต่ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นก็ประโยชน์ท้ังแก่บุคคลและแก่
หมู่คณะ หรือสังคม กล่าวคือ ในส่วนของบุคคล วินัยท�าให้
ผู้ฝึกฝนดีแล้วมีความเรียบร้อย ทั้งทางกาย วาจา และใจ 
ท�าให้พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไป ในส่วนของ
สังคม วินัยช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกื้อกูลการมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในหมู่คณะ สังคมที่คนมี
วินัยเป็นสังคมท่ีคนวางใจและเชื่อใจกันได้ เป็นสังคมที่เอ้ือ
ต่อการทีส่มาชกิจะสร้างสรรค์ความดงีาม ทัง้เพือ่ตนเองและ
เพื่อส่วนรวม สังคมที่คนมีวินัยเป็นสังคมสุขภาวะ 

4.3 ลักษณะส�าคัญของพุทธศาสนา
 นกัปราชญ์ตะวนัตกแบ่งศาสนาออกเป็น 2 ประเภท คอื
ศาสนาท่ีนับถือพระเจ้า (เทวนิยม) เช่น ศาสนาฮินดู คริสต์ 
อสิลาม กบัศาสนาท่ีไม่นับถือพระเจ้า (อเทวนยิม) ศาสนาพทุธ
จดัอยูใ่นประเภทหลงันี ้พทุธศาสนาไม่เชือ่เรือ่งพระเจ้า แต่มี
ธรรมและวนิยัเป็นหลกัหรือแกนส�าคญั ดงันัน้ลักษณะส�าคัญ
ทีค่วรจะกล่าวถงึในท่ีนีจ้งึหนไีม่พ้นลกัษณะของพระธรรมวนิยั 
 นวโกวาท[11] พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พ.ศ. 2403-2464) ซึ่งใช้เป็น 
แบบเรียนขั้นต้นส�าหรับสอนผู้บวชใหม่ และเป็นแบบเรียน 
วิชาธรรมส�าหรับผู ้ที่เรียน “นักธรรมชั้นตรี” มาตั้งแต ่
อดีตจนถึงป ัจจุบัน กล ่าวถึงลักษณะหรือเกณฑ์ที่ ใช ้ 
ตัดสินพระธรรมวินัย (พุทธศาสนา) ว่า สิ่งที่จะถือว่าเป็น 
พระธรรมวินัย ต้องเป็นไปเพ่ือการคลายความยึดติด  
เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ เพื่อการไม่พอกพูนกิเลส 
เพือ่ความมกัน้อย ความสนัโดษ ความสงดั และ ความเป็นผู้
เลี้ยงง่าย อยู่ง่ายกินง่าย จะได้ทุ่มเทเวลาและพลังงานไปใน
การท�าความความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรม
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 เกณฑ์ตัดสินข้างต้นเป็น “ตัวชี้วัด” ว่า ธรรมวินัยอัน
ใดที่มีลักษณะดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนา มิฉะนั้น
ก็ไม่ใช่พุทธศาสนา โดยอาศัยเกณฑ์ข้างต้น เราอาจวินิจฉัย
ได้เองว่าธรรมวนิยัซึง่เป็นตวัพทุธศาสนาทีแ่ท้นัน้เกือ้กลูการ
สร้างเสริมสุขภาวะทั้ง 4 ด้านหรือไม่ อย่างไร 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธ 
โฆษาจารย์ - ประยุทธ์ ปยุตฺโต)[12] ได้ให้ ลักษณะแห่ง
พระพุทธศาสนา ไว้ 15 ประการ ซ่ึงก็คือลักษณะของ
พระธรรมวินัยนั่นเอง ลักษณะเหล่านี้ แม้จะไม่เหมือนกับ  
“ตัวชี้วัด” ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่โดยสาระส�าคัญแล้วก็มี
จุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือบอกให้รู้ว่าพระพุทธศาสนา 

ตารางที่ 1 : ลักษณะสำ คัญแห่งพระพุทธศาสนา 

ลักษณะ สาระส�าคัญ

1. ค�าสอนเป็นกลาง  
 ปฏิบัติเป็นกลาง

พระพทุธศาสนาเป็นมชัฌมิาปฏปิทา ทัง้ในด้านการกระท�าและในด้านความคดิเหน็ ไม่สดุโต่งไปด้านใดด้านหนึง่ ให้ 
ความส�าคญัวตัถกัุบจติใจเสมอกัน เน้นดลุยภาพในการปฏบิตัทิกุเร่ือง ตัง้แต่การด�าเนนิชวีติ ไปจนถงึการปฏบิตัธิรรมข้ันสงู 

2. มีหลักการเป็นสากล พุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงที่เป็นกลางๆ ไม่ขึ้นต่อบุคคล กลุ่ม พวก หมู่เหล่า หรือแม้แต่ตัว
พทุธศาสนาเอง เช่น สอนว่าการฆ่าเป็นบาป นีเ่ป็นสากล ไม่ว่าจะฆ่าใครกลุม่ใดกเ็ป็นบาป สอนความจรงิทีม่อียูต่าม
ธรรมดา เรียกว่ากฎธรรมชาติของสรรพสิ่ง คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆ 

3. ถือส�าคัญทั้งสาระ 
 และรูปแบบ

พุทธศาสนามีธรรมเป็นสาระ คือเป็นหลักความจริง ซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาของมัน และมีวินัยเป็นรูปแบบ เป็นระบบ 
เป็นกติกา ธรรมเป็นเรื่องของบุคคล วินัยเป็นเรื่องของสังคม ธรรมกับวินัยสัมพันธ์กัน ธรรมเป็นท่ีอิงของวินัย  
ส่วนวินัยเป็นข้อบังคับแบบแผนของสังคมที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม 

4. เป็นกรรมวาท กิริยวาท 
    วิริยวาท

พทุธศาสนาสอนหลกักรรม คือหลกัทีถ่อืว่าคนจะชัว่จะดอียูท่ี่การกระท�า (กรรมวาท) กรรมใดทีค่นท�าแล้วก็เป็นอนัท�า 
(กิริยวาท) และสอนว่าความเพียรมีผลจริง บุคคลพึงท�าการด้วยความเพียรพยายาม (วิริยวาท)

5. เป็นวิภัชชวาท ไม่มองหรอืวนิจิฉยัความจรงิเพยีงด้านเดยีว แต่มองแบบจ�าแนกแยกแยะครบทกุแง่ทกุมมุ ไม่ดิง่ไปด้านใดด้านหนึง่ 
ท่าทีหรือปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายของชาวพุทธ เป็นท่าทีที่มองอะไรอย่างวิเคราะห์ และจ�าแนกแจกแจง ไม่ตัดสิน 
สิ่งต่างๆ แบบ “ฟันธง” ไปด้านเดียว 

6. มุ่งอิสรภาพ ความหลุดพ้นหรืออิสรภาพ เป็นท้ังเป้าหมายและหลักการส�าคัญของพุทธธรรม พุทธศาสนามุ่งให้คนมีอิสรภาพ 
โดยฝึกตนที่จะไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน จนกระทั่งรู้ความจริงชัดแจ้งแล้ว ก็จะมีจิต
หลุดพ้นเป็นอิสระ ไม่เป็นทุกข์ 

7. เป็นศาสนาแห่งปัญญา พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธา แต่เป็นศาสนาแห่งปัญญา แม้จะยอมรับความส�าคัญของศรัทธา เช่นเดียวกับ
ยอมรับความส�าคัญของศีลและสมาธิ แต่ปัญญาคือสุดยอดของธรรมทั้งปวง ปัญญาขั้นสูงสุดคือปัญญารู้เท่าทัน
สัจธรรม ที่จะตัดเครื่องผูกมัดไว้กับทุกข์ 

8. สอนหลักอนัตตา พุทธศาสนาประกาศหลักส�าคัญเกี่ยวกับความจริงของสิ่งทั้งหลาย  คือหลักอนัตตา สิ่งทั้งหลายจะให้เป็นไปตาม
ความปรารถนาของเราไม่ได้ เพราะมันด�ารงอยู่ตามกฎธรรมดาของมัน ไม่มีตัวตนคงที่ เช่น สังขารคือชีวิตและ
ร่างกายเป็นตัวอย่าง ผู้ที่เห็นความเป็นอนัตตาคือผู้ที่เข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนา 

สอนอะไร สอนอย่างไร และสิ่งท่ีสอนมีจุดมุ่งหมายอะไร 
ลักษณะเหล่านี้ได้สรุปไว้ในตารางที่ 1 

4.4 พุทธธรรมทีเ่อือ้ต่อการสร้างเสรมิสุขภาวะ
 ถ้าพจิารณาจากสิง่ทีก่ล่าวมาข้างต้น เกีย่วกบัพระธรรม
วินัยและลักษณะของพระธรรมวินัย เราเกือบจะตอบสั้นๆ 
ได้เลยว่า พระธรรมวินัย หรือพุทธศาสนาท้ังหมดน้ันแหละ 
คือสิ่งที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ เพราะไม่มีอะไรเลย
ในพระธรรมวินัยนี้ที่ไม่เป็นไป “เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขของหมู่ชน” ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
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ลักษณะ สาระส�าคัญ

9. มองตามเหตุปัจจัย พุทธศาสนามองส่ิงทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย อนัตตาก็คือหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
สิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรมีอยู่เป็นอยู่ตามล�าพังตน แต่อิงอาศัยกันและกัน และเป็นไปตามเหตุปัจจัย หลักน้ีคือ  
“อิทัปปัจจยตา” หรือที่เรียก “ปฏิจจสมุปบาท” 

10. เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐ  
ด้วยการฝึกฝนพัฒนา

มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพที่จะฝึกได้ และต้องฝึก มนุษย์จะประเสริฐสุดด้วยการฝึก มนุษย์ที่ไม่ฝึกเลยจะต�่าต้อย
กว่าสตัว์ในทกุด้าน ชาวพทุธต้องม ี“โพธสิทัธา” คอืมัน่ในศกัยภาพทีจ่ะเป็นพทุธะคอืเป็นผูต้ืน่รูไ้ด้ด้วยการฝึก มนษุย์
ต้องเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ใช่ฝากความหวังไว้กับสิ่งนอกตัว

11. เป็นศาสนา 
แห่งการศึกษา

ชีวิตที่ดีงาม คือชีวิตแห่งการศึกษาบนฐานของ “มรรคมีองค์ 8” ซึ่งประมวลลงได้ในการศึกษา 3  ด้าน ได้แก่  
ศลี (วาจา การงาน และเลีย้งชพีชอบ) สมาธ ิ(มคีวามเพยีรพยายาม มีสต ิและสมาธทิีช่อบ) และ ปัญญา (ความเหน็ 
และความคิดชอบ) หลักปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า การศึกษา หรือ ไตรสิกขา

12. ให้ความส�าคัญทั้ง 
ปัจจัยภายในและ 
ปัจจัยภายนอก

จุดเริ่มต้นส�าคัญที่น�าไปสู่การศึกษาตามหลักมรรคมีองค์ 8 คือ (1) ปัจจัยภายในเฉพาะตัวบุคคล ได้แก่การรู้จักคิด 
คดิวเิคราะห์เป็น (เรยีกว่า โยนโิสมนสกิาร) และ (2) ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การมกีลัยาณมติร มคีรอูาจารย์ มแีหล่ง
ความรู้ ฯลฯ ซึ่งให้ค�าแนะน�าและตัวอย่างที่ถูกต้อง (เรียกว่า ปรโตโฆสะ) ทั้งสองอย่างเกื้อกูลกัน

13. ให้ตื่นตัวด้วย 
ความไม่ประมาท

ก่อนปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายให้ “ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” ความไม่ประมาท 
คือการไม่ผัดเพี้ยน ไม่ละเลย ไม่นิ่งเฉย ไม่เฉื่อยชา  มีความกระตือรือร้นในการบ�าเพ็ญกิจหน้าท่ี ถือว่าเป็น  
“ตัวกระตุ้น” ให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรม 

14. เห็นทุกข์แต่เป็นสุข  
หรือทุกข์เพื่อเห็น  
แต่สุขเพื่อเป็น

พุทธศาสนามองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง ทุกข์มีจริง แต่ไม่ใช่เพื่อหลีกหนี หากแต่ต้องมองทุกข์ด้วยความ
รู้เท่าทัน ว่าอะไรคือเหตุ รู้แล้วก็ละเสีย ความรู้นี้จะท�าให้จิตใจปลอดโปร่งเป็นอิสระด้วยปัญญา ไม่มีทุกข์บีบคั้น  
“รู้เท่าทันความทุกข์ จึงมีความสุขที่สมบูรณ์”

15. มุ่งประโยชน์สุข 
เพื่อมวลชน

การเกดิขึน้ของพทุธศาสนากเ็พือ่ประโยชน์สขุของคนหมูม่าก เมือ่เริม่ส่งสาวกไปประกาศศาสนาพระพทุธองค์ทรง
ย�้าว่า “เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่พหูชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”

ที่มา : สรุปใจความจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2558

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธรรมวินัยในพุทธศาสนามีมาก 
(พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า มีมากถึง 84,000 พระธรรม
ขันธ์ หรือ 84,000 หมวดธรรม) เป็นการยากที่ผู ้ปฏิบัติ
ทั่วไปจะก�าหนดได้ว่า ควรจะเอาส่วนไหนของธรรมะใน
พุทธศาสนาไปปฏิบัต ิเพือ่ความมสีขุภาพทางกาย ทางจิตใจ  
ทางปัญญา และทางสังคม ให้เหมาะสมกับอัตภาพของตน  
ในที่นี้จะยกตัวอย่างธรรมะบางข้อท่ีเห็นว่าสามารถน�าไป
ปฏบิตั ิเพือ่สร้างเสรมิสขุภาวะแต่ละด้าน แต่ก็ขอให้เข้าใจว่า  
การสร้างเสริมสุขภาวะแต่ละด้านไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะใน
ธรรมะหรือข้อปฏิบัติที่ยกเป็นตัวอย่างนี้เท่านั้น ยังมีธรรมะ
อกีหลายหมวดหลายข้อทีไ่ม่สามารถกล่าวถงึได้ทัง้หมดในทีน่ี้ 

 1) ธรรมท่ีสร้างเสรมิสขุภาวะทางกาย ธรรมท่ีเก่ียวกับ 
สขุภาพกายโดยตรง ในพทุธศาสนามีหลายข้อ ท่ีเก่ียวกบัการ
บรโิภคอาหารซึง่ส่งผลโดยตรงต่อสขุภาพกายก็มี ท่ีเก่ียวกับ 
มติอ่ืินของสขุภาพกายกมี็ ส่วนทีเ่กีย่วกบัการบริโภคอาหาร
นั้นมีหลักธรรม 2 ข้อ ที่ใครก็สามารถปฏิบัติได้ ข้อแรกเน้น 
การรูจ้กัประมาณในการบรโิภคอาหาร (โภชะเน มตัตญัญตุา) 
คือบริโภคในปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการ ไม่บริโภคมาก
เกินเพราะเห็นแก่รสชาติอาหาร 
 อีกข้อหนึ่งเป็นเร่ืองของการ ใช้ปัญญาพิจารณาให้
แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ก่อน แล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่ 
ซ่ึงเป็นศีลหมวดหนึ่งใน 4 หมวดที่ท�าให้บรรพชิตมีชีวิต

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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บรสิทุธิ ์(ปารสิทุธศิลี) ศลีหมวดนีเ้รยีกว่า “ปัจจยัสนันสิติศลี” 
เป็นข้อก�าหนดว่า ทุกครั้งท่ีจะบริโภคปัจจัยสี่ (ในกรณีนี ้
คืออาหาร) ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างแยบคายก่อนว่า  
จะบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและร่างกายให้เป็นอยู่ได้ผาสุก  
ไม่บรโิภคด้วยตณัหา หรอืเพือ่ความสนกุสนานมวัเมา แต่บริโภค 
เพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่โดยผาสุก และเพื่อเกือ้กูลการปฏบิตัิ
พรหมจรรย์ คอืท�าสิง่ทีด่งีามตามหน้าของตนเท่านัน้ เรือ่งนี้ 
เป็นศีลส�าหรับภิกษุก็จริง แต่ฆราวาสก็สามารถน�ามาใช้ได ้
โดยเฉพาะในยคุปัจจบุนัทีค่นจ�านวนมากมแีนวโน้มน�า้หนกัเกนิ
เพราะบรโิภคอาหารด้วยตณัหา มากกว่าบรโิภคด้วยปัญญา
 เกี่ยวกับมิติอื่นของสุขภาพกาย ก็มีหลักธรรมและการ
ปฏบิตัทิางพทุธศาสนาหลายอย่าง ทีช่ดัๆ กค็อืศลี 5 อย่างน้อย 
ศีลข้อ 1, 3, และ 5 มีผลดีต่อสุขภาพกายโดยตรง อนึ่ง 
การปฏิบัติของภิกษุในการออกเดินบิณฑบาต และการเดิน
จงกรม (ทัง้ส�าหรบัพระและคนท่ัวไป) กเ็ป็นการออกก�าลงักาย
ที่ดีอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากเป็นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ
 2) ธรรมที่สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจ การมีจิตใจ
เบิกบานเป็นเครื่องชี้วัดการมีสุขภาวะทางจิตใจอย่างหนึ่ง 
แต่ภาวะที่จิตใจเบิกบานนั้นมีหลายระดับ ในขั้นต�่าจิตใจ
เบิกบานอาจเกิดจากการได้ประสบสิ่งที่พึงปรารถนาทั่วไป
ก็ได้ เช่น ได้ของที่ชอบ ได้อยู่กับคนที่ตนรัก แต่ความเบิก
บานเช่นนี้ไม่ยั่งยืน บางคนบางครั้งอาจมีจิตเบิกบานเพราะ
ได้ท�าความดี เช่น ได้บ�าเพ็ญบุญด้วยวิธีต่างๆ ในกรณีเช่นนี้
การท�าบุญหรือท�าความดีก็เกื้อกูลสุขภาวะทางจิตใจ สูงขึ้น
ไปกว่านัน้ ความเบิกบานอาจเป็นภาวะของจติทีต่ัง้มัน่ สงบ 
ไม่ฟุ้งซ่าน ในกรณีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการมีสติ ต่ืนรู้อยู ่
ทุกขณะ และมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ซึ่งก็มีหลายระดับ ผลที่
ตามมาอย่างหนึ่งของสมาธิคือการมีจิตปีติเบิกบาน 
 3) ธรรมทีส่ร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญา พทุธศาสนา 
ให ้ความส�าคัญกับปัญญาในทุกระดับของการปฏิบัต ิ 
ในทศันะของพทุธศาสนา สขุภาวะทางปัญญาหมายถงึความรู้ 
เข้าใจในเหตุและผล รอบรู ้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และ 
ไม่เป็นประโยชน์ ตลอดจนรู้แจ้งประจักษ์ในสภาวะของสิ่ง
ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ รูเ้ข้าใจว่าสิง่ท้ังหลายเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยของมัน อันท�าให้สามารถวางตนและปฏิบัติได้ 
ถูกต้อง ด�าเนินชีวิตได้ปกติ
 การที่จะบรรลุถึงปัญญาจะต้องฝึกฝนตามแนวทาง
ไตรสิกขา คือ ฝึกให้กาย วาจา ใจเรียบร้อย (ศีลสิกขา)  

พิจารณาให้ดีก่อนจึงบริโภคอาหาร

“ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ ....... 
เราขอพิจารณาโดยแยบคายก่อน แล้วจึงจะฉัน
อาหารนี้ เราจะไม่ฉันอาหารเพื่อความเอร็ดอร่อย 
เพลิดเพลิน สนุกสนาน มัวเมา หรือเพื่อความสวย
ความงามของร่างกาย แต่จะฉันเพื่อให้ร่างกายนี้ 
ด�ารงอยู ่ได ้เพื่อขจัดความล�าบากทางกาย คือ
ความรู้สึกหิวกระหายที่เกิดขึ้นแล้ว และเพ่ือไม่ให้
ทุกขเวทนาอื่นเกิดขึ้น จะได้เป็นอยู ่ได้โดยผาสุก  
และเกื้อกูลการประพฤติพรหมจรรย์”  

 ข้อความข้างต้นถอดใจความมาจากบทสวดก่อนที่
พระจะฉนัอาหารบณิฑบาตทกุครัง้ บทสวดนี ้น่าจะน�า
มาใช้เป็นแนวทางง่ายๆ ในการสร้างเสรมิสขุภาพส�าหรบั
คนทกุเพศทกุวยั ไม่จ�าเป็นต้องเป็นพระหรอืนกับวชกไ็ด้ 
เพื่อให้เรารู้จักคิดถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการกิน
อาหาร ว่ากนิเพือ่สขุภาพ และเพือ่ให้การท�ากิจหน้าท่ี
ของตนเป็นไปได้ด้วยดี วธินีีย้งัอาจจะช่วยให้หลายคน
ลดการมนี�า้หนกัตวัเกนิ เพราะการบรโิภคอาหารด้วย
 จะดีไหมถ้าจะมีโรงเรียนที่ใส่ใจ เอาบทสวดนี้ไป
ดัดแปลงเป็นค�ากลอนง่ายๆ ส�าหรับให้นักเรียนสวด
ก่อนรบัประทานอาหารทกุครัง้ ท�านองเดยีวกับทีท่�าใน
โรงเรียนหลายแห่ง และถ้าจะให้ดียิง่ไปกว่านัน้ก็ต้องให้
พจิารณาอย่างนี ้ก่อนรบัประทานอาหารทกุม้ือ ทุกวนั

ฝึกจิตให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน (จิตตสิกขา) เพ่ือทีจ่ะมีพลงัในการ
พิจารณาจนเกดิความรู้เข้าใจในสภาวะท่ีเป็นจรงิของสรรพสิง่ 
ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย (ปัญญาสิกขา) ในที่สุด จิตที่มี
สภาวะเช่นนัน้เป็นจติทีต่ัง้มัน่ ไม่หวัน่ไหว ไม่ว่าจะถกูกระทบ
ด้วยอารมณ์ทีน่่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตาม เป็นจติ
ท่ีไม่ถูกพันธนาการด้วยความยดึติดกบัอารมณ์ต่างๆ มคีวาม
โล่งและโปร่งเบา เป็นสภาวะของชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา
 4) ธรรมทีส่ร้างเสรมิสขุภาวะทางสงัคม สงัคมสขุภาวะ
คอืสงัคมทีค่นมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั 
ไปจนถงึชมุชนและสงัคมโดยรวม ไม่มปัีญหากระทบกระทัง่กนั 
เอื้อต่อการที่แต่ละคนจะท�าส่ิงท่ีดีงามตามศักยภาพของตน  
ในระดับครอบครัว พุทธศาสนาวางข้อพึงปฏิบัติต่อกัน

สุขภาพคนไทย 2561100



พระไพศาล วิสาโล
เมื่อพูดถึงสุขภาพ ผู้คนมักนึกถึงสภาพทางกาย เช่น การมี

พลานามัย ไม่เจบ็ป่วย แต่นัน่เป็นเพยีงองค์ประกอบส่วนเดยีวของ 
ความสขุหรอืภาวะทีเ่ป็นปกตสิขุ ซ่ึงเรยีกอีกอย่างว่า “สุขภาวะ”

“สุขภาวะ” นั้นมีหลายมิติหรือหลายด้าน ปัจจุบันมีการ
จ�าแนกออกเป็น สขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางสงัคม สขุภาวะทาง

จติและสขุภาวะทางปัญญา สอดคล้องกบัแนวคดิของพุทธศาสนาเร่ือง “ภาวนา” หรือความเจริญงอกงาม อนัมี ๔ ประการ
เช่นกัน คือ กายภาวนา (ความเจริญงอกงามทางกาย) ศีลภาวนา (ความเจริญงอกงามทางสังคม) จิตภาวนา (ความเจริญ 
งอกงามทางจิต) และปัญญาภาวนา (ความเจริญงอกงามทางปัญญา)
 สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีพลานามัย ไม่เจ็บป่วย มีปัจจัยสี่พอเพียงแก่การด�าเนินชีวิต ไม่อดอยากหิวโหย 
ปลอดพ้นจากภัยธรรมชาติ มีสวัสดิภาพในชีวิต ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น มีอากาศบริสุทธิ์ 
 สขุภาวะทางสังคม หมายถึง การมสีมัพนัธภาพทีร่าบรืน่กลมกลนืทัง้ในระดับครอบครวั ระดับชมุชน จนถึงระดบัสงัคม 
ได้รบัความเคารพและความเอือ้เฟ้ือเกือ้กลู ปลอดพ้นจากการข่มเหง เอารดัเอาเปรยีบ ดหูมิน่เหยยีดหยาม กล่าวอีกนยัหนึง่ 
อยู่ในสังคมที่ดีงาม 
 สขุภาวะทางจติ หมายถงึ การมจีติปลอดพ้นจากความทุกข์ ไม่เครียดหรือวติกกงัวล ไม่เป็นทาสส่ิงเสพตดิ มคีวามสขุใจ 
สงบเย็น จิตมีคุณภาพบวก เช่น เมตตากรุณา สติ และสมาธิ
 สขุภาวะทางปัญญา หมายถึง การมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัชวิีต สามารถวางจติ วางใจได้อย่างถกูต้อง คดิดี คดิเป็น 
และเห็นตรง ช่วยให้ด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ทั้งกายและใจ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ช่วยให้
จิตเป็นอิสระท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ
 พุทธศาสนามองว่า ปัญญานั้นเป็นพ้ืนฐานของความสุขทั้งทางกาย สังคม และจิต กล่าวคือ เราจะมีสุขภาพดีได้  
ก็เพราะรู้ว่าควรกินอาหารเพื่อสุขภาพ เพ่ือบ�ารุงเล้ียงร่างกายให้เป็นปกติสุข หากกินเพราะความหลง เช่น หลงติด 
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สุขภาวะทางปัญญาที่เราควรรู้จัก

ส�าหรบัผูค้รองเรอืน ระหว่างสามภีรรยา พ่อแม่-ลูก มติรสหาย  
เพือ่นพ้อง บริวาร รวมถงึสมณะชพีราหมณ์ด้วย 
 ในระดับชมุชนและสงัคมมหีลักปฏบิติัเร่ืองศีล ทัง้ส�าหรับ
บรรพชติ และคฤหัสถ์ จดุมุง่หมายก็เพือ่ให้ชมุชนและสงัคมมี
ความสงบเรยีบร้อย ในขัน้พืน้ฐานทีส่ดุพุทธศาสนามเีบญจศีล
เป็นหลักปฏบิตัเิพือ่ให้คนมชีวีติอยูด้่วยกนัโดยปราศจากความ
รนุแรงทกุรปูแบบ ทัง้ต่อผูอ้ืน่ (ศลีข้อ 1, 2, 3, 4) และต่อตนเอง 
(ศลีข้อ 5) นอกจากนีย้งัมธีรรมหมวดหนึง่ทีเ่อือ้ต่อความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างสมาชกิของสงัคมทุกระดบั ซึง่ประกอบด้วยหลกั
ปฏบิตั ิ4 ประการ คอื การแบ่งปันเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กนั การพดูจา
น่ารกัน่านยิมนบัถอื การท�าประโยชน์ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั และ
การวางตนสม�า่เสมอ ไม่ถอืตวั (สังคหวตัถ ุ4) 
 พระธรรมวินัย ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา มีจุด 
มุง่หมายส�าคญัอยูท่ีค่วามหลดุพ้นจากทกุข์ ด้วยการศกึษาและ

ปฏบิติัเพ่ือมุง่ให้เกดิปัญญา มธีรรมะท่ีเป็นข้อฝึกฝนจ�านวนมาก 
ต้ังแต่ระดับพืน้ๆ เพือ่ความมสีขุภาวะทางร่างกาย จติใจ และ
สังคม ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ไปจนถึงระดับที่ละเอียด 
คือการรู ้เข้าใจด้วยปัญญา จนเห็นชัดในสภาวะของส่ิง 
ท้ังหลาย ว่าข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจัยอย่างไร ความรูเ้ข้าใจเช่นนัน้ 
จะท�าให้จิตใจคลายความยึดติด หลุดพ้น และเป็นอิสระ  
นั่นคือเป็นสุขภาวะทางปัญญาชั้นยอด 
 ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น คือพุทธศาสนาในฐานะหลัก 
ค�าสอน แต่การมีหลักค�าสอนที่ประเสริฐเช่นนี้ แม้จะเป็น
ส่ิงท่ีดี ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวพุทธทุกคนจะมีสุขภาวะ 
ที่ดีในทุกด้าน และสังคมที่คนนับถือพุทธจะเป็นสังคมสุข
ภาวะเสมอไป ดังนั้น ถ้าอยากรู้ว่าคนไทยได้รับประโยชน์
จากพุทธศาสนาในด้านสุขภาวะเพียงใด ก็ต้องดูว่าคนไทย
ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนากันอย่างไร 

พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ 101



 การนับถือพุทธศาสนาของคนไทยในปัจจุบันอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือแบบที่เน้น อามิสบูชา กับแบบที่เน้น  
ปฏิบัติบูชา แบบแรกเป็นแนวทางการนับถือของคนไทยส่วนใหญ่ ซึ่งจะเรียกในที่น้ีว่า พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน 
(Popular Buddhism) แบบที่สองเน้นการทำาความเข้าใจหลักธรรม เพื่อนำาไปปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต ซึ่งจะเรียก
ในท่ีนีว่้า พทุธศาสนาแนวปฏบิตั ิ(Pragmatic Buddhism) การนบัถอืพทุธศาสนา 2 แบบนีใ้ห้ผลในด้านสขุภาวะต่างกนั

5. พุทธศาสนาที่คนไทยนับถือในปัจจุบัน

ในรสชาตอิาหาร กอ็าจเจบ็ป่วยเพราะไม่รูจ้กัประมาณในการกนิ ท�าให้เป็นโรคหวัใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน หรือแม้แต่โรค
มะเร็ง ซึ่งก�าลังเป็นภัยร้ายในปัจจุบัน
 สุขภาพดียังเกิดจากการเห็นคุณค่าของสมดุลชีวิต จึงไม่ติดในความสบาย แต่หมั่นออกก�าลังกายอยู ่เสมอ  
ขณะเดียวกันก็ไม่ท�างานอย่างหักโหม รู้จักพักผ่อน 
 ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกลมกลืนกับผู้คน เกิดข้ึนได้เพราะมีปัญญาเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นนั้นน�าความสุข 
มาให้ตน ในทางตรงข้าม หากเบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่น ในที่สุดความเดือดร้อนก็จะเกิดแก่ตนเอง รวมทั้งเห็นว่าแม้
ความเห็นแก่ตัว จะท�าให้ตนร�่ารวย มีชื่อเสียงเกียรติยศ แต่สิ่งเหล่านี้ให้ความสุขเพียงชั่วคราว ตามมาด้วยความทุกข์ที่
ยาวนาน ไม่ใช่ค�าตอบสดุท้ายของชวีติ ดงันัน้จึงไม่ควรหมกมุน่กับการท�ามาหาเงิน แต่มีเวลาให้กบัการติดต่อสัมพนัธ์กับผูค้น  
หมั่นท�าดี และช่วยเหลือผู้อื่น
 สุขภาพจิตที่ดี ก็เกิดจากปัญญาเช่นกัน กล่าวคือ รู้ว่าการปล่อยชีวิตและจิตใจไปตามอ�านาจของความอยากนั้น  
มแีต่จะน�าทกุข์มาให้ ได้เท่าใด กไ็ม่รูจ้กัพอ ขณะเดียวกนักเ็หน็โทษของความโกรธ ดังนัน้จึงไม่ปล่อยให้ความโกรธครองใจ 
รู้จักให้อภัย จิตจึงพบกับความสงบเย็น ปัญญาที่ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง รู้ว่าความล้มเหลว ความสูญเสีย 
ความเจ็บป่วย และความตายเป็นธรรมดาของชีวิต ช่วยให้จิตไม่เป็นทุกข์เมื่อประสบกับเหตุร้ายเหล่านั้น ยิ่งมีปัญญา 
ถึงขั้นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดเป็น “ตัวกู ของกู” ได้ จิตย่อมผ่องใส เบิกบาน ไร้วิตกกังวล ในยามได้ ก็ไม่หลงเพลิดเพลินดีใจ  
ในยามเสีย ก็ไม่กลัดกลุ้มเศร้าโศก
 ปัญญานัน้ทำาให้เป็นสขุได้ในทกุสถานการณ์ มใิช่ว่าเป็นสขุได้ในยามทีม่สีขุภาพดี มีพลานามัย หรือประสบความ
สำาเรจ็ในการงานเท่านัน้ กล่าวได้ว่า ปัญญาทำาให้เหน็ความจรงิว่า สขุหรอืทุกข์นัน้ มไิด้อยูท่ีว่่า มสีิง่ด ีๆ หรอืสิง่ร้าย ๆ 
เกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเราคิด รู้สึก หรือมีท่าทีกับมันอย่างไร พูดอีกอย่างคือ อยู่ที่ใจของเรา 
 ดงันัน้แม้เจบ็ป่วย พลดัพรากสญูเสยี ก็ยงัเป็นสขุอยูไ่ด้ ป่วยแต่กาย ใจไม่ป่วย เสยีแต่ทรพัย์ ใจไม่เสยี ทัง้นีเ้พราะแลเห็นว่า 
ทุกข์ใจน้ันแท้จริงแล้วเกิดจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ เมื่อไม่ยึด ใจก็ไม่ทุกข์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอดีตท่ีเจ็บปวด  
ภาพปรงุแต่งอนาคตทีเ่ลวร้าย รวมทัง้อารมณ์อกุศล เช่น ความอยาก ความโกรธ ความเศร้า ความรู้สกึผดิ  
ทีส่�าคัญก็คือความยดึตดิในสิง่ต่าง ๆ  ว่าเป็นตวักขูองก ูการเหน็ความจริงดังกล่าว จะช่วยให้ใจปล่อยวาง 
และท�าให้ทกุข์หลดุไปจากใจได้
 ท่านอาจารย์พทุธทาสเคยกล่าวว่า “ความสขุหรอืความทกุข์ มนัเกดิจากการทีเ่รากระท�า
ถูกหรือกระท�าผิดต่อสิ่งที่เรียกว่า “ผัสสะ” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลา” ปัญญาคือการเห็น
ความจริงดังกล่าว ดังนั้นไม่ว่ามีอะไรมากระทบกับเรา ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย  
และใจกต็าม ย่อมไม่อาจท�าให้ใจเราเป็นทุกข์ได้ มแีต่ความสขุ สงบเยน็ 
เป็นอิสระ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีสุขภาวะอยู่เป็นนิจ 
 นีแ้หละคอืสขุภาวะทางปัญญาทีเ่ราควรรู้จกัและสมัผสัให้ได้
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5.1 พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน 

 5.1.1 ลักษณะส�าคัญ
 ลกัษณะส�าคญัของพทุธศาสนาแบบนี้ 
คือ เป็นระบบความเชื่อและการปฏิบัติท่ี
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขในระดับโลกิยะ
เป ็นหลัก ความเชื่อและการปฏิบัติ
แบบน้ีมีเรื่องของวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้อง
มากกว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆ เป็นการ
นับถือพุทธศาสนากระแสหลักของคนไทย บางท่านอาจ 
เรียกว่า พทุธศาสนาแบบโลกิยนยิม หรอื แบบฆราวาสนยิม 
(Secular Buddhism)[12]

 พุทธศาสนาแบบนี้วิวัฒนาการผ่านการตีความหลัก 
ค�าสอน และปรบัตวัเข้ากบัความเช่ือและการปฏบิตัใินแต่ละ
ท้องถิน่ ตลอดเวลาอนัยาวนานในประวตัศิาสตร์ จนกลายเป็น 
จารตีประเพณ ีและมเีอกลกัษณ์เฉพาะของตน ซ่ึงในบางกรณี
ก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักธรรมค�าสอนในพระธรรมวินัย 
เท่าใดนัก ในหลายกรณีความเชื่อและการปฏิบัติแบบนี้ 
มแีนวคดิแบบบรโิภคนยิมแทรกปนเข้ามามาก ลักษณะส�าคญั 
ของพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน คือ: 
 (1) เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่เน้นความเช่ือเร่ือง
บุญ-บาป และเรื่องสวรรค์-นรก เป็นหลัก การเน้นเรื่องนี ้
มีที่มาจากหลายทาง แต่ที่ส�าคัญน่าจะได้แก่อิทธิพลของ
การสั่งสอนทางพุทธศาสนาตามจารีตประเพณี ซึ่งมักจะให้ 
ความส�าคัญกับเรื่องบุญ-บาป และสวรรค์-นรก ค่อนข้าง 
จะมากกว่าเรื่องอื่นๆ เพื่อมุ ่งให้คนฝักใฝ่ในการท�าบุญ 
หรือความดี และกลัวการท�าบาปหรือความชั่ว โดยเฉพาะ
ในการเทศนาของพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ 
วรรณกรรมพุทธศาสนาที่แพร่หลายมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย คือ 
ไตรภูมิพระร่วง ก็อาจจะมีส่วนหล่อหลอมความเชื่อเรื่อง 
บุญ-บาป สวรรค์-นรก ด้วย ไม่มากก็น้อย ไตรภูมิพระร่วง 
เน้นอบายภูมิ (นรก) ส�าหรับคนท่ีท�าบาป และสุคติภูมิ 
(สวรรค์) ส�าหรับคนที่ท�าบุญ (ภูมิทั้ง 3 ที่กล่าวถึงในไตรภูมิ
พระร่วงคือ กามภมู ิรปูภูม ิและอรปูภมู ิส่วนอบายภมู ิและ
สุตคิภูมิ เป็นภูมิย่อยอยู่ในกามภูมิ)
 (2) เน้นการทำาบญุด้วยการให้ทานมากกว่าการปฏบิตัิ 
อย่างอื่น พุทธศาสนามีค�าสอนเกี่ยวการปฏิบัติที่จะให้เกิด
บุญหรือความดีหลายวิธี อย่างน้อยท่ีสุด ได้แก่ การให้ทาน 

การรักษาศีล และการเจริญภาวนาให้จิตใจบริสุทธิ์มั่นคง 
(บุญกิริยาวัตถุ 3) แต่คนไทยส่วนมากก็รู้จักและคุ้นเคย
กับการท�าบุญด้วยการให้ทานมากกว่าวิธีอื่น อาจจะเป็น
เพราะอิทธิพลของการสอนทางศาสนา และวรรณกรรม
พุทธศาสนาที่แพร่หลายในหมู่คนไทย โดยเฉพาะคือเรื่อง 
เวสสันดรชาดก ซึ่งว่าด้วยอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าเสวยพระ
ชาติเป็นพระเวสสันดร ผู้ทรงบ�าเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ ก่อนที่
จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติต่อมา 
 ว่าโดยหลักธรรมแล้ว ทานเป็นหลักในการท�าบุญ 
(ความดี) เบือ้งต้นในพุทธศาสนา และเป็นสิง่ทีท่�าได้ง่ายกว่า
อย่างอืน่ จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีช่าวพทุธไทยส่วนมาก เม่ือพดู
ถงึการท�าบญุกจ็ะนกึถงึการให้ทานในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ 
แต่ที่แพร่หลายที่สุดคือการให้ทานเพื่อบ�ารุงพระสงฆ์  
วดัวาอาราม ปชูนยีสถาน ปชูนยีวตัถ ุมากกว่าการให้ทานเป็น
สาธารณกุศลที่ส่งผลทางสังคมโดยตรง การส�ารวจสภาวะ 
ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ  
พ.ศ. 2554 พบว่าชาวพุทธไทยท�าบุญด้วยการตักบาตร  
คือการให้อาหารเป็นทานแก่พระสงฆ์มากที่สุด (ราว 93%) 
 (3) เป็นการปฏิบัติเพ่ือหวังผลตอบแทนทางโลก 
เป็นหลัก ทุกครั้งที่ท�าบุญ เฉพาะอย่างยิ่งการให้ทาน หรือ
แม้ในการท�าความดีทางศาสนาอย่างอื่น เช่น การรักษาศีล 
และการเจริญภาวนา เป็นต้น ก็ไม่ต่างกัน คนไทยส่วนมาก
มกัจะ “อธษิฐาน” ขอให้ตวัเองได้สิง่ทีป่รารถนาส�าหรบัชวีติ 
ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง แต่โดยมากก็คือความปรารถนา 
เกี่ยวกับ สุขภาพ และการงานของตน หรือคนในครอบครัว 
ในแง่นีก้ารท�าบญุจงึมอีทิธพิลและกลิน่อายของบรโิภคนยิม
เข้ามาแทรกด้วยมาก คนท�าบญุจ�านวนมากอยากให้บญุช่วย
ให้ตนได้รับความมัง่มศีรีสุข คอือยากมีชีวติท่ีสขุสบายในทาง
วัตถุด้วย การท�าบุญเพ่ือช�าระจิตใจของตนให้หมดจด หรือ
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การท�าบญุเพือ่ลดความยดึตดิในทรพัย์สนิเงนิทองนัน้มน้ีอย 
 การท�าบุญแบบหวังผลตอบแทนเช่นนี้ สะท้อนให้เห็น
ทัศนะที่มองว่า บุญหรือความดีเป็นเหมือนสิ่งที่มีอ�านาจ
บันดาลให้เกิดสิ่งที่ตนปรารถนาได้ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้
เห็นว่า แรงจูงใจที่ท�าให้คนจ�านวนมากอยากท�าบุญจริงๆ 
แล้วอาจไม่ได้อยู่ท่ีบุญ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็นและจับต้อง
ไม่ได้เท่าใดนัก แต่อยู่ที่สิ่งซึ่งตนปรารถนาในชีวิตปัจจุบัน
มากกว่า นี่คือพุทธศาสนาที่ชาวบ้านปฏิบัติกันทั่วไป 
 (4) เน้นรปูแบบมากกว่าเนือ้หา หรอืตวัธรรมะจริงๆ 
ส�าหรับชาวบ้านทัว่ไปการปฏบิตัทิางพทุธศาสนาหลายอย่าง 
มีพิธีกรรมซึ่งไม่ใช่หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยตรงเข้ามา
เก่ียวข้องด้วย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่มากก็น้อย บ่อยครั้ง
คนท�าบุญให้ความส�าคัญกับพิธีกรรมเหล่านี้มากกว่าธรรมะ 
ซึ่งเป็นสาระแท้จริงของการปฏิบัตินั้นเสียอีก แบบแผนการ
ปฏิบัตินั้นแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น 
 พิธีกรรมมักจะเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการท�าบุญของ
ชาวบ้าน เช่น ในการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ นอกจากมี
การบชูาพระรตันตรยัและกล่าวค�าถวายแล้ว ยงัมกีารกรวดน�า้ 
เพื่ออุ ทิศส ่วนกุศลให ้แก ่ผู ้ วายชนม ์ตามท่ี ต้ังใจด ้วย  
(การกรวดน�า้เป็นพธิกีรรมเชงิสญัลกัษณ์) การท�าบญุในโอกาส 
ส�าคัญต่างๆ ที่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ 
นอกจากมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธ
มนต์แล้ว ยังมีการ “ถวายข้าวพระพุทธ” ซึ่งไม่ใช่การ
ถวายอาหารแก่องค์พระพุทธเจ้าจริงๆ แต่เป็นพิธีกรรมเชิง
สัญลักษณ์ว่าได้ถวายแด่พระพุทธเจ้ามากกว่า และในการ
ท�าบุญเช่นนั้นมักจะมีการท�า “น�้ามนต์” (ซึ่งก็เป็นพิธีกรรม
เชิงสัญลักษณ์) เพื่อประพรมให้เจ้าภาพและผู้ร่วมในงาน 
โดยเชื่อว่าจะท�าให้ได้รับความเป็นสิริมงคล 
 ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการ “รับศีล” ซึ่งมัก
เป็นพิธีที่ท�าในการท�าบุญหลายโอกาส ในทางปฏิบัติ 

ชาวบ้านทั่วไปมักจะถือว่า พิธีรับศีลมีความส�าคัญเท่ากับ 
“การถือศีล” หรือการมีศีลไปในตัว พิธีรับศีล 5 เริ่มด้วย 
การ อาราธนา ซึ่งก็คือพิธีขอให้พระบอกศีลเป็นข้อๆ 
(ทั้งๆ ที่ส่วนมากก็รู ้อยู ่แล้วว่าศีล 5 ข้อนั้นมีอะไรบ้าง)  
แต่ก็ต้องท�าเป็นพิธี เพราะถ้าไม่ท�าก็จะไม่รู้สึกว่าได้รับศีล 
เมื่อไม่รู้สึกว่าได้รับศีล บางคนก็อาจคิดเอาง่ายๆ ว่าไม่ต้อง
ถือศีล เพราะไม่ได้รับศีลมาจากพระ 
 พธิกีรรมทีเ่ข้ามาเก่ียวข้องในการท�าบญุ หรือท�าความดี
ตามหลักศาสนานัน้ ในแง่หนึง่กค็อืส่ิงท่ีผู้ปฏิบตัสิร้างขึน้เพือ่ 
“ความขลัง” หรือ “ความศักดิ์สิทธิ์” พิธีกรรมมีประโยชน์
ในแง่ทีอ่าจมส่ีวนช่วยดึงดดูคนบางประเภทให้อยากเข้าใกล้ 
หรือปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมได้ แม้ว่าตัวมันเองจะไม่ใช่
สาระท่ีแท้จริงของศาสนาก็ตาม พิธีกรรมจึงเปรียบได้กับ
เปลือกหรือกระพ้ีท่ีห่อหุ้มแก่น คือพุทธธรรม เอาไว้เท่านั้น 
เหมือนเปลือกและกระพี้ที่ห่อหุ้มแก่นของต้นไม้ใหญ่เอาไว้ 
ท�าให้ต้นไม้นั้นด�ารงอยู่ได้ 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากท�าหน้าท่ีเหมือนเปลือกหรือ
กระพี้ พิธีกรรมอาจกลายเป็น “กับดัก” ที่ท�าให้คนจ�านวน
หนึ่งเข้าไม่ถึงสาระท่ีแท้จริงของสิ่งที่ปฏิบัติได้ เพราะติดอยู่ 
กับความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม จนก้าวต่อไป 
ในธรรมไม่ได้ นี่คือผลของการเน้นรูปแบบมากกว่าเนื้อหา  
ซ่ึงจะไม่ท�าให้ได้รับประโยชน์เต็มท่ีจากการนับถือศาสนา  
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาใดก็ตาม
 (5) มีความเช่ือและการปฏิบัติอื่นปะปนอยู่ด้วย 
พุทธศาสนาแบบชาวบ้านไม่ใช่พุทธศาสนาบริสุทธิ์ เพราะม ี
ความเชื่อและการปฏิบั ติ อ่ืนที่ ไม ่ ใช ่พุทธปนอยู ่ด ้วย  
ที่ชัดเจนคือความเชื่อและการปฏิบัติที่อาจเรียกรวมๆ ว่า 
“ศาสนาโบราณ” (primitive religion) ซ่ึงได้แก่ความเชื่อ 
เรือ่งผีเรือ่งวญิญาณ (animism) รวมถงึไสยศาสตร์ท่ีมีอยูเ่ดิม 
ในกลุ่มชนชาติไทยมาแต่สมัยดึกด�าบรรพ์ ก่อนที่จะรับ
เอาพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีความเชื่อจากอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ที่แผ่เข้ามาในช่วงหลังอีกด้วย ที่เห็นได้ชัด 
คือธรรมเนียมการสวดอ้อนวอนและการเซ่นสรวงบูชา 
ความเชื่อและการปฏิบัติเหล่านี้คละเคล้าปะปนอยู่กับการ
ปฏบิตัแิบบพทุธ จนบางครัง้แยกได้ยากว่าอะไรเป็นพทุธแท้ 
อะไรไม่ใช่ เราอาจถือว่านี่คือผลของวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ บวกกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่
วิวัฒนาการมาช้านาน 
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 ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในการปฏิบัติแบบพุทธ
หลายอย่างมีท้ังการไหว้พระ (พุทธ) และไหว้ผี รวมทั้งการ
อ้อนวอนอธิษฐานปนอยู่ด้วย แม้ในการเจริญพระพุทธมนต ์
ซึ่งถือว่าเป็นพุทธแท้ๆ ก่อนจะเริ่มด�าเนินการยังมีการ 
“ชมุนุมเทวดา” โดยพระรปูหนึง่ท�าพธิสีวด บทชมุนมุเทวดา 
(เรยีกสัน้ๆ ว่าบท สคัเค) อญัเชญิทวยเทพทัง้หลายทีส่ถติอยู่
ในทีท่กุสถานให้มาสดบัพระพทุธมนต์ เพือ่ความเป็นสิรมิงคล 
นอกจากนีบ้ทสวดบางบททีใ่ช้บางโอกาสกม็ลีกัษณะเป็นการ
สวดอ้อนวอนโดยตรง เพือ่ขอให้อานภุาพของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหนัตสาวกทัง้หลาย มาปกป้องคุม้ครองให้คลาดแคล้ว
จากภยนัตรายทัง้ปวง (เช่น บทสวด คาถาชินบญัชร เป็นต้น) 
บางบทก็เป็นการสวดเพื่อบอกให้รู้พระธรรมส�าคัญที่ท�าให้ 
ผูป้ฏบิตัสิามารถบรรลถุงึความหลดุพ้นได้ แต่บทสวดก็มกัจะ
จบลงด้วยการขอให้ “การกล่าว (สวด) ความจรงิ” เช่นนัน้จง
บนัดาลให้เกดิความสุขสวสัด ี(บทสวด โพชฌงค์ เป็นตัวอย่าง
อนัหนึง่ทีช่าวพทุธบางส่วนเช่ือว่า ถ้าสวดให้ผูป่้วยฟังเป็นประจ�า
จะมี “อานุภาพ” ช่วยให้หายจากความเจ็บป่วยได้ เหมือน
ใจความทีป่รากฏในบทสวดนัน้) 
 ในหลายกรณแีละในทกุท้องถิน่ของไทย การท�าบญุเป็น
งานมหกรรมทางสงัคม การท�าบญุถกูกลมกลืนเข้าไปกบังาน
เทศกาลที่มีอยู่แล้ว หรือมิฉะนั้นก็ท�าให้เกิดเป็นประเพณี
งานบุญขึ้นมาโดยเฉพาะ ในงานเช่นนั้นการท�าบุญกับการ
สนุกสนานรื่นเริงมักจะด�าเนินไปด้วยกัน เป็นโอกาสให้คน
ชุมชนมาร่วมท�าบุญและหาความสนุกสนานไปพร้อมกัน 
บางครั้งชาวบ้าน (โดยเฉพาะเด็กและคนหนุ่มสาว) ตั้งตา
คอยความสนุกสนานจากเทศกาลงานบุญ มากกว่าต้ังตา 
คอยที่จะได้ท�าบุญด้วยซ�้า เช่น ประเพณีเทศน์มหาชาติ 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีบุญเดือนสิบ ประเพณี
ตานก๋วยสลาก ประเพณีโยนบัว แม้แต่งานกฐิน ผ้าป่า  
ในทางปฏิบัติก็เป็นงานบุญบวกกับงานรื่นเริงไปพร้อมกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท สิ่งเหล่านี้ปะปนคละเคล้ากับ
พุทธศาสนา จนแยกออกจากกันได้ยาก

 5.1.2 พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
    สร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร
 ถ้าความเชื่อและการปฏิบัติแบบชาวบ้านเป็นอย่างที่
กล่าวมาข้างต้น ถามว่า ชาวบ้านผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน ์
ในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร? 

 ค่อนข้างจะชัดเจนว่า สิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปได้รับจาก 
พทุธศาสนา ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรือ่งของสขุภาวะทางจติใจและ
สงัคม ส่วนทางกายและทางปัญญาก็อาจจะได้บ้าง ขึน้อยูกั่บ
การปฏบิติั เช่น ถ้าสมาทานศลี 5 แล้วน�าไปปฏบิตัจิรงิ กจ็ะลด
ความรุนแรงได้ ไม่ว่าทางกาย วาจาหรือจิตใจกต็าม นอกจากนี้
ยงัลดโอกาสทีจ่ะเป็นโรคบางอย่างได้ด้วย (ศลีข้อ 3 ลดโอกาส
การแพร่โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ได้) อย่างไรกต็าม ในทีน่ีจ้ะ
ชีใ้ห้เหน็เป็นตวัอย่างเฉพาะประโยชน์ด้านสขุภาวะทางจติใจ
และสงัคมเท่านัน้

 5.1.2.1 ในแง่สุขภาวะทางจิตใจ 
 อานสิงส์ ในด้านสขุภาวะทางจติใจของการท�าบญุ อาจจะ 
แตกต่างกนัไป ตามมลูเหตจุงูใจและลกัษณะการท�าบุญของ
แต่ละคน ในที่นี้ขอแบ่ง คนท�าบุญ ออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ขอ
ให้เข้าใจว่าทัง้ 3 กลุม่นีไ้ม่ได้แยกขาดจากกันโดยสิน้เชงิ และ 
ไม่ได้หมายความว่า ใครเป็นกลุ่มไหนก็เป็นกลุ่มนั้นตลอด
ไปไม่เปลี่ยนแปลง เพราะในความเป็นจริง คนท�าบุญแบบ
หนึ่งก็อาจจะมีลักษณะบางอย่างของอีกแบบหน่ึง หรืออีก  
2 แบบทีเ่หลอืปนอยูด้่วย เช่น คนคนหนึง่อาจเริม่ต้นด้วยการ 
ท�าบญุเพือ่หาทางออกให้กบัปัญหาทีต่นประสบ หรอืท�าบุญ
เพราะเห็นคนอื่นเขาท�า แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาอาจพัฒนา
ตัวเองเป็นคนท�าบุญเพื่อสั่งสมบุญ หรือท�าบุญเพื่อเอาบุญ
จริงๆ ก็ได้ ในท�านองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในทางกลับ
กันก็อาจเป็นไปได้ การท�าบุญ 3 แบบ คือ
 (1) ทำาบุญเพื่อสั่งสมบุญหรือความด ีถ้าพูดในภาษา
ท่ีชาวบ้านพูดกนัท่ัวไปกค็อื “ท�าบญุเพ่ือเอาบญุ” คนท�าบญุ
ประเภทนี้มีศรัทธาในบุญหรือความดี ว่าเป็นปัจจัยที่จะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตน และมักจะมองว่าการท�าบุญ 
(หรือการปฏิบัติทางศาสนาอย่างอ่ืน เช่น การรักษาศีล  
การฟังธรรม การฝึกจิตให้มีสมาธิ) ว่าเป็นการสั่งสมความดี 
เหมอืนการฝากเงนิไว้ในธนาคาร มากกว่าเป็นการคาดหวงัว่า 
จะได้ผลตอบแทนตามท่ีตนปรารถนา การท�าบญุแบบนีผู้ท้�า
จะมีจิตใจเบิกบาน เกิดปีติ คือได้ความสุขทางใจอย่างหนึ่ง 
 ถ้าการท�าบญุเช่นนัน้พฒันาขึน้ไปเป็นการท�าทีป่ระกอบ
ด้วยปัญญา คอืมคีวามรูเ้ข้าใจทีถ่กูต้อง ในความหมายของสิง่
ที่ตนท�าจริงๆ ก็ยิ่งจะช่วยให้จิตใจของผู้ท�ามีความสุขสูงขึ้น
ไปอีกระดับหนึ่ง มากกว่าได้ความปีติอิ่มใจเท่านั้น เช่น ถ้ารู ้
เข้าใจว่าการให้ทานเป็นการฝึกจิตใจของตนให้ลดความยดึติด 
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ในวัตถุสิ่งของที่ตนมี เป็นการแบ่งปัน หรือสงเคราะห์แก่ 
ผู้ที่ควรได้รับการสงเคราะห์ การรักษาศีล 5 เป็นการฝึกตน
ให้มีกาย วาจา ใจ ทีเ่รยีบร้อย อยูใ่นสงัคมโดยไม่เบยีดเบยีน 
ผูอ้ืน่ ฯลฯ ความรูเ้ข้าใจท�านองนีจ้ะช่วยให้ผูป้ฏิบตัมิคีวามสขุ 
อันประกอบด้วยปัญญา เป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไป 
อีกระดับหน่ึง ตรงตามท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาท่ีว่า 
“บุญเป็นชื่อของความสุข”[13] 
 (2) ทำาบุญเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่ตนประสบ  
คนจ�านวนไม่น้อยหันหน้าเข้าวัดเพื่อท�าบุญ เพราะตัวเองมี
ปัญหา หรือมีเรื่องไม่สบายใจที่ยังหาทางออกไม่ได้ ปัญหา
อาจเป็นเรื่องความสูญเสีย ความรู้สึกสะเทือนใจ ปัญหา
เก่ียวกับความรัก การงาน หรือแม้กระทัง่การกระท�าทีต่วัเอง 
ไม่สบายใจอะไรกต็าม เช่น คนบางคนขบัรถชนสนัุขตายโดยไม่
เจตนา เกิดความไม่สบายใจ กไ็ปท�าบญุอทุศิให้สนุขัทีต่ายไป 
พ่อค้าขายปลาในตลาดบางคนทีต้่องฆ่าปลาวนัละมากๆ เพ่ือ
ขายให้ลูกค้า รู้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาป ถึงวันพระก็ไปท�าบุญ
อุทิศให้ปลาที่ตัวเองฆ่า 
 การท�าบญุเช่นนัน้ไม่ต่างเท่าไรกบัการ “สะเดาะเคราะห์” 
หรือช�าระล้างสิ่งไม่ดีท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป แต่จะสะเดาะ
เคราะห์หรือช�าระล้างได้จริงหรือไม่ นั่นเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง  
ถึงกระนั้นส�าหรับคนที่ท�า จิตใจของเขาอาจจะผ่อนคลาย 
หรือสบายขึ้นได้ เพราะมีความหวังว่าสิ่งที่เขาเชื่ออาจช่วย
ให้เกิดผลตามที่ปรารถนาได้ เข้าท�านอง “ส�าหรับคนที่เชื่อ 
สิ่งที่เขาเชื่อย่อมเป็นจริงได้เสมอ”
 การท�าบุญในลักษณะดังกล่าวนี้เข้าท�านอง เมื่อมีทุกข์
บบีคัน้ภัยคุกคาม คนบางจ�าพวกกจ็ะมองหาทีพ่ึง่ทีอ่ยูน่อกตวั 
เช่น หันไปหาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิบ้าง ท�าการอ้อนวอนบูชาบ้าง  
หันหน้าเข้าหาศาสนาบ้าง[14] การท�าบุญ ก็เป็นทางออกอัน
หนึ่งส�าหรับชาวพุทธไทยบางคน การท�าบุญในลักษณะนี้ 
สะท้อนความเชื่อว่า บุญมีอ�านาจศักดิ์สิทธิ์ ที่อาจช่วย
บนัดาลให้ผ่านพ้นวิกฤตในชวีติได้ หลายคนทีห่นัหน้าเข้าวดั
ท�าบญุกเ็พราะความเชือ่เช่นนี ้จงึไม่แปลกทีช่าวพุทธบางคน
ขวนขวายไปไหว้พระให้ครบ 9 วัด หรือบนบานศาลกล่าว
กับพระพุทธรูปที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์บ้าง การปฏิบัติ
เช่นนี้มีมากในหมู่ชาวพุทธไทย ผลท่ีเกิดข้ึนน้ัน อาจจะช่วย
คลายความวิตกกังวล และช่วยให้จิตใจสงบลงได้บ้าง หรือ
อย่างน้อยก็ท�าให้รู้สึกดีขึ้น เพราะมีความหวังว่าบุญที่ท�าจะ
ช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ในท่ีสุด แต่การท�าเช่นนี้ก็ไม่ต่าง

เท่าไรกับการ “ปลอบใจตนเอง” ไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุของ
ปัญหา และไม่สอดคล้องกับหลกัธรรมในพทุธศาสนา ดงันัน้
การที่จะหวังผลในระยะยาวก็อาจจะไม่แน่นอน เว้นแต่ว่า
เมือ่ใจสงบลงแล้วจะสามารถมองเหน็เหตุปัจจยัทีแ่ท้จรงิของ
ปัญหา และจัดการกับเหตุปัจจัยนั้นได้ในทางที่ถูก 
 (3) ทำาบุญตามกระแส หรือทำาเพราะเห็นคนอ่ืนทำา 
การท�าบญุแบบนีโ้ดยมากผูท้�าไม่ได้มจีดุหมายเฉพาะเจาะจง 
แต่ท�าเพราะรูส้กึดีทีไ่ด้ท�าเหมอืนคนอืน่ในกลุม่ หรอืในชุมชน
เดียวกัน เช่น การท�าบุญในงานเทศกาล หรือท�าบุญตาม
ประเพณีต่างๆ การท�าบุญแบบนี้ก็อาจจะมีผลทางจิตใจใน
ระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็ท�าให้รู้สึกว่าตนไม่ใช่คนแปลกแยก 
ในกลุ่มหรือในชุมชนที่ตนเป็นส่วนหนึ่ง หรือสบายใจที่ได้
ท�าบุญ/ความดีอย่างที่คนอื่นเขาท�ากัน 
 แต่ไม่ว่าจะท�าบุญตามกระแส หรือท�าเพราะเหตุจูงใจ
อย่างอื่นก็ตาม การที่มีคนจ�านวนมากในสังคมหันไปท�าบุญ 
(ท�าความดี) นอกจากจะท�าให้จิตใจของผู้ท�าบุญมีความสุข 
หรอืสงบเยน็ลงได้ในระดบัหนึง่แล้ว ยงัเป็นโอกาสท่ีคนเหล่านัน้ 
จะได้ลดการท�าส่ิงท่ีเป็นบาป (ความชั่ว) ซึ่งจะเป็นผลดี 
ไม่เฉพาะกับตัวเขาเท่านั้น แต่ดีส�าหรับสังคมไปพร้อมกัน
ด้วย เพราะเมือ่โอกาสทีค่นจะท�าสิง่ทีเ่ป็นบาปลดลงก็เท่ากับ
ท�าให้สังคมดีขึ้นไปในตัว ถ้ามองในแง่นี้ จะบอกว่าการ
ท�าบุญเป็นผลดีต่อสุขภาวะทั้งของบุคคลและสังคมก็ได้ 

 5.1.2.2 ในแง่สุขภาวะทางสังคม 
 การท�าบุญทั้งในโอกาสปกติและในโอกาสพิเศษ 
เป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม  
จะเห็นได้ชัดในชุมชนชนบทที่คนส่วนมากไปท�าบุญกันที่วัด 
เช่น น�าอาหารไปถวายพระทุกวนั หรือในวนัพระ ในโอกาส 
เช่นนัน้ คนในชมุชนได้พบปะสงัสรรค์และแลกเปลีย่นเรียนรูกั้น 
ไม่เฉพาะในเรื่องการบุญการกุศล แต่เรื่องอ่ืนๆ ในชีวิต
ประจ�าวันของตนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอาชีพ สุขภาพ 
หรือข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 การท�าบญุในงานเทศกาล เช่น งานกฐิน ผ้าป่า หรอืงานบุญ 
ประจ�าปี เป็นโอกาสท่ีคนจ�านวนมากในชมุชนมารวมกัน เพือ่ 
ระดมแรงงาน ทนุ และความคดิ ร่วมกนัจดังาน การท�าเช่นนัน้ 
นอกจากเป็นการกระชับความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของคน 
ในชมุชนแล้ว ยงัเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์อ่ืนๆ 
ระหว่างกัน และมโีอกาสได้สนกุสนานรืน่เรงิด้วยกนัเป็นการ 
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ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในสังคมไปพร้อมกนัด้วย 
มองในแง่นี้กิจกรรมทางพุทธศาสนาแบบชาวบ้านซึ่งมีทั้ง 
เรื่องทางธรรมและเร่ืองทางโลกคละเคล้ากันอยู่ ก็มีส่วน 
ช่วยสร้างเสรมิสขุภาวะทางสงัคมได้ในระดบัหนึง่ด้วย
 การที่คนในชุมชนร่วมกันท�าบุญ เช่น จดังานผ้าป่าเพือ่
จดัหาของใช้ทีเ่ป็นของส่วนกลาง ส�าหรบัคนในชมุชนใช้ร่วมกัน 
โดยเกบ็รกัษาไว้ท่ีวดั กเ็ป็นการสร้างเอกภาพในชมุชนอย่างหนึง่ 
นอกจากนี้ ถ้าวัดและพระสงฆ์เอาภาระในการท�างานทาง
สังคม ด้วยการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการได้ ก็จะยิ่งเป็น
คุณูปการต่อสังคมอย่างมาก 

5.2 พุทธศาสนาแนวปฏิบัติ
 พุทธศาสนาแบบนี้เน้น ปฏิบัติบูชา คือ ให้ความ
ส�าคัญกับความรู ้เข้าใจหลักค�าสอนท่ีถูกต้อง และน�าไป
ปฏิบัติจริงในชีวิต ผู้นับถือพุทธศาสนาแนวปฏิบัติส่วนมาก 
มักจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพิธีกรรมน้อย แม้ในกรณี 
ทีส่นใจกม็กัจะมองหาความหมายของพธิกีรรมเหล่านัน้และ
เลือกปฏิบัติ หรือหาทางประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
 มคีนไทยจ�านวนไม่น้อยทีส่นใจพทุธศาสนา เพราะเหน็ 
ว่ามีหลักค�าสอนที่มีเหตุมีผล ทันสมัย และให้เสรีภาพแก่ผู้
นบัถอื คนเหล่านีม้กัจะแสวงหาความรูเ้กีย่วกบัพุทธศาสนา
อย่างจริงจัง ทั้งด้วยตนเอง และจากครูบาอาจารย์ส�านัก
ต่างๆ บ้างกบ็วชเพือ่ตัง้ใจศึกษาและฝึกฝน จนมคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการปฏิบัตด้ิวยตนเอง บ้างกด็�ารงชวีติเป็น
คฤหัสถ์ แต่ใฝ่ใจศึกษาและปฏิบัติตามที่โอกาสอ�านวย และ
น�าความรู้หลักธรรมพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและ
การงาน ตามควรแก่อตัภาพของตน หลายคนในกลุ่มผู้สนใจ
พุทธศาสนาแบบน้ีน�าเอาหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อพัฒนา
สงัคม ท�าให้มขีบวนการหรอืองค์กรพฒันาสังคมท่ีมุง่ใช้พุทธ
ธรรมเป็นแนวทาง ขบวนการเช่นนีแ้ม้จะยงัมน้ีอยในปัจจบุนั 
แต่ก็ค่อยๆ เติบโตขึ้นช้าๆ 
 พทุธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์ – เง่ือม อนิทฺปญโฺญ,  
พ.ศ. 2449-2536) อาจถอืว่าเป็นผูน้�าในขบวนการพุทธศาสนา 
แนวปฏิบัติในประเทศไทย เพราะเห็นปัญหาของการศึกษา
และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาในเวลานั้น ท่านจึงเริ่มการ 
สัง่สอนและปฏบัิตแินวใหม่ ท่ีสวนโมกขพลาราม (วดัธารน�า้ไหล) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการแหวกออกจากขนบเดิม  
ที่ให้ความส�าคัญกับการสอนและการปฏิบัติส่วนท่ีเป็น

เปลือกนอก มากกว่าสาระหรือแก่นแท้ของพุทธศาสนา  
และเป็นการ “เดินหน้าเข้าคลอง” ที่ถูกต้องของการนับถือ
พทุธศาสนา 
 แน่นอนว่า ผลทางสุขภาวะของการนับถือพุทธศาสนา
แบบนี้ ย่อมต่างกับแบบที่เน้นอามิสบูชา (หรือ “การนับถือ
พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน” ทีก่ล่าวในข้อ 5.1 ข้างต้น) แต่ผู้
ปฏิบตัจิะได้รบัผลมากน้อยเพยีงใด ย่อมขึน้อยูกั่บการปฏบิตั ิ
ของแต่ละคน ผลทางสุขภาวะที่ส�าคัญของการนับถือ 
พุทธศาสนาแบบน้ีอยูท่ี่สุขภาวะทางจิตใจและทางปัญญา ซึง่มี 
ความส�าคญัท่ีสุด แต่สุขภาวะทางจิตใจและปัญญาทีส่มบูรณ์  
มกัจะส่งผลดีต่อสขุภาวะทางกายด้วย ดังนัน้อาจจะกล่าวได้ว่า 
การนับถือพุทธศาสนาแนวปฏิบัติเป็นผลดีต่อสุขภาวะ 
ทั้งส่ีด้าน มีการศึกษาหลายเร่ืองท่ียืนยันเหมือนกันว่า 
การปฏิบัติสมาธิมีผลดีต่อสุขภาพกายด้วย ค�าอธิบาย
จากการศึกษาเหล่านี้ก็คือ จิตท่ีเป็นสมาธิจะลดโอกาส
ที่จะเกิดความเจ็บป่วยทางกายบางอย่าง เช่น ความ
ดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ระบบการย่อย
อาหารไม่ดี นอกจากนี้การฝึกให้จิตเป็นสมาธิยังมีผล
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ มีการศึกษาพบว่า คนไข้
โรคมะเร็งที่ฝึกสมาธิเป็นประจ�าสามารถควบคุมอาการ
ปวดได้ดีกว่าและมีชีวิตอยู ่ได้นานกว่าคนที่ไม่ฝึกสมาธ ิ

ภาพ : จรัมพร โห้ล�ายอง
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 ในฐานะเป็นสถาบัน พุทธศาสนาเป็นหน่วยทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยคน และแบบแผนการปฏิบัติ ที่มีการจัดตั้ง
เป็นกิจจะลักษณะและเป็นทางการ สถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยประกอบด้วย นักบวช คฤหัสถ์ คณะสงฆ์ 
วัด และกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อดำาเนินการทางพุทธศาสนารูปแบบต่างๆ ทั้งหมดประกอบกันเป็น “สถาบัน” ที่มี
กฎกติกา มีจุดมุ่งหมาย และมีความชอบธรรมในการดำารงอยู่และการทำากิจกรรม ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับพุทธศาสนา หรืออาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของตน 

6. พุทธศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคม

ที่มา : รวบรวมจากรายงาน ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ประจ�าปี 2548-2559

จำ นวนพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2547-2559

ส�าหรบัคนทีสุ่ขภาพเป็นปกต ิถ้าฝึกสมาธิเป็นประจ�ากม็กัจะ
มหีน้าตาผวิพรรณผ่องใส อารมณ์ดี และปรบัตัวเข้ากบัสังคม
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดี 
 มองในภาพรวม การที่คนไทยจะได้ประโยชน์จาก 
พทุธศาสนาอย่างไร และมากน้อยเพยีงใด เป็นเรือ่งเกีย่วกบั 

6.1 พระสงฆ์และวัด 
 พระสงฆ ์และวัด เกื อบทั้ งหมด 
ในประเทศไทยอยู ่ ในนิกายเถรวาท  
ซึ่งเป ็นหนึ่งในสองของนิกายใหญ่ใน 
พทุธศาสนา (ดขู้อ 2.1 ข้างต้น) เดมิทเีดยีว 
พระสงฆ ์ไทยไม ่มีการแบ ่งเป ็นกลุ ่ม 
หรือนิกาย จนกระทั่งในสมัยรัชกาลท่ี 4  
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ซึ่งทรงผนวช
ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเวลาถึง 
27 พรรษา ได้ทรงริเร่ิมแบบแผนการ
ปฏิบัติใหม ่ขึ้นเพื่อปฏิ รูปวงการสงฆ ์ 
ท�าให้เกิดมีสงฆ์นิกายใหม่ขึ้น เรียกว่า  
ธรรมยุติกนิกาย เรียกสั้นๆ ว่า ธรรมยุต  
ส่วนสงฆ์ท่ียังถือปฏิบัติตามแนวทางเดิม 
ซึ่งเป็นสงฆ์ส่วนใหญ่ เรียกว่า มหานิกาย 
ท�าให้มนีกิายสงฆ์ย่อย 2 นกิายตัง้แต่นัน้มา 
อย่างไรก็ตาม นอกจากความแตกต่าง 
เล็กน้อยในการปฏิบัติปลีกย่อยบางเรื่องของพระภิกษุ
สามเณรแล้ว ไม่มีความแตกต่างในสาระส�าคัญระหว่างสงฆ์
สองนิกายนี้ โดยเฉพาะในด้านพระธรรมวินัย
 ในปี 2559 มีวัดในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 40,544 วัด  
มีภิกษุสามเณร 358,167 รูป ทั้งนี้ไม่รวมวัดและพระสงฆ์

ระบบการศึกษาอบรม และการถ่ายทอดพุทธธรรมให้แก ่
สาธารณชน เรื่องนี้ เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันและ 
องค์กรทางพทุธศาสนาไม่มากกน้็อย เพราะสถาบัน/องค์กร
เหล่านั้นมีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกับการศึกษาและเผยแผ่ 
พุทธศาสนาแก่คนทั่วไป

ฝ่ายมหายาน (คือ จีนนิกาย และอนัมนิกาย ซ่ึงมี 36 วัด 
แต่ไม่มีสถิติจ�านวนภิกษุสามเณร) ตัวเลขจ�านวนวัดและ
พระภิกษุสามเณรนี้เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 ซึ่งมี 33,877 วัด  
และพระภิกษุสามเณร 341,687 รูป[15] ในช่วงเวลา 
13 ปีจาก พ.ศ. 2547-2559 มีวัดเพิ่มข้ึน 6,667 วัด  
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(เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือโดยเฉลี่ยเพ่ิมปีละ 513 วัด) ภิกษุ
สามเณรเพิม่ขึน้ 16,480 รปู (เพิม่ข้ึนร้อยละ 5 หรือโดยเฉล่ีย
เพิม่ปีละ 1,268 รปู) 
 ประชากรในประเทศไทยปี 2559 ทีน่บัถือพุทธศาสนามี  
61,746,429 คน (เท่ากบัร้อยละ 94 ของประชากรทัง้ประเทศ)  
ดงัน้ัน อัตราส่วนวดัต่อประชากรพุทธเท่ากบั 1 : 1,523 และ
อัตราส่วนภิกษุสามเณรต่อประชากรพุทธเท่ากับ 1 : 173 
 จากข้อมูลข้างต้นมีข้อสังเกต ดังนี้ :

(1) จ�านวนวัดท่ีรายงานน้ีนับเฉพาะวัดท่ีมีพระภิกษุ
สามเณรอยู่จ�าพรรษา ไม่รวมวัดที่ไม่มีพระภิกษุ
สามเณร และวัดท่ีทางส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง ในปี 2559 วัดทั้ง
สองประเภทนี้รวมกันมีจ�านวนกว่า 6,000 วัด

(2) เนื่องจากมีพระภิกษุสามเณรที่บวชและสึกอยู ่
ตลอดเวลา ตัวเลขจ�านวนภิกษุสามเณรจึงก�าหนด
แน่นอนได้ยาก อีกทั้งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภท
การบวช และช่วงเวลาที่ผู ้บวชอยู ่ในสมณเพศ 
การศึกษาท่ีผ่านมา (นานแล้ว) ให้ข้อมูลที่พอเห็น 
ภาพคร่าวๆ ว่าประมาณร้อยละ 70 ของการบวช
ทั้งหมดเป็นการบวชระยะสั้นๆ หรือบวชตาม
ประเพณี (เช่น 7 วัน 15 วัน 1 เดือน) ประมาณ
ร้อยละ 30 เท่านั้นท่ีบวชอยู่ระยะยาวหน่อย คือ
บวชอยู่ตั้งแต่หนึ่งพรรษาไปจนถึงตลอดชีวิต[16]  
เชือ่ว่าแนวโน้มนีย้งัไม่มกีารเปลีย่นแปลง หรอืหาก
จะเปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นการเพ่ิมข้ึนของการ
บวชระยะสั้นๆ แต่เพิ่มเท่าไร ยังไม่มีข้อมูล 

 ในอดีตพระสงฆ์ปกครองดูแลกันโดยอาศัยหลักพระ
ธรรมวนิยั และจารตีประเพณทีีป่ฏิบัตสิบืต่อกนัมาเป็นหลัก 
แต่ปัจจุบันสถาบันสงฆ์มีการบริหารจัดการตามกฎหมาย 
ซึ่งมีขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
(คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121  
พ.ศ. 2445) ตัง้แต่นัน้มาการปกครองคณะสงฆ์กด็�าเนนิการไป 
ตามกฎหมาย แยกต่างหากจากเรื่องพระธรรมวินัยและ
จารีตประเพณ ีจนถงึปัจจบุนัได้มกีารออกกฎหมายเกีย่วกบั
การปกครองคณะสงฆ์มาแล้วหลายครั้ง คือใน พ.ศ 2484, 
2505, 2535 และ 2560 สองคร้ังหลงัเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติ ฉบับ พ.ศ. 2505 

 ตามกฎหมาย การปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส ่วนกลางประกอบด้วย 
มหาเถรสมาคม ซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน 
มกีรรมการ 2 ประเภท คือกรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่สมเด็จ 
พระราชาคณะทกุรปู (ปัจจบุนัม ี7 รปู – ฝ่ายมหานิกาย 4 รปู 
ธรรมยตุ 3 รปู) และกรรมการทีส่มเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ 
จากพระราชาคณะ จ�านวนไม่เกิน 12 รูป (ด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ 2 ปี เมือ่หมดวาระแล้วอาจรับการแต่งตัง้เข้ามาอกีได้)  
ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิท�าหน้าทีเ่ป็น 
เลขาธกิารมหาเถรสมาคม ในด้านการปกครองมีเจ้าคณะใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์คือเจ้าคณะใหญ่ 
หนกลาง เจ้าคณะใหญ่หนเหนอื เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก 
เจ ้าคณะใหญ่หนใต้ และ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 

มหาเถรสมาคม
สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคณะใหญ่
(หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก 

หนใต้ คณะธรรมยุต)

เจ้าคณะภาค 
(18 ภาค)

เจ้าคณะจังหวัด

เจ้าคณะอำ เภอ

เจ้าคณะตำ บล

เจ้าอาวาส

โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
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แยกจากกนัไปมากในปัจจบุนั เฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัผูท้ีบ่วช
ในระยะส้ันๆ หรือบวชตามประเพณ ีซ่ึงมรีาวร้อยละ 70 ของ 
ผู้บวชทัง้หมด (ดูข้างต้น) ผู้บวชตามประเพณเีหล่านี ้ถ้าหาก
จะมทีีไ่ด้รบัประโยชน์ในด้านสขุภาวะตามแนวทางพทุธศาสนา 
อยูบ้่าง กค็งไม่มาก ยกเว้นในบางวดับางส�านกั ทีเ่อาใจใส่ใน
การศึกษาอบรมส�าหรบัพระทีบ่วชเข้ามาอย่างจรงิจัง 
 ส�าหรับพระภิกษุสามเณรที่บวชอยู ่เป็นเวลานาน  
ซึ่งมีราวร้อยละ 30 ของทั้งหมดนั้น สถานการณ์ในปัจจุบัน
กไ็ม่ต่างกนัเท่าใดนกั จงึคาดหวงัไม่ได้ว่าพระทีบ่วชอยูน่านๆ 
จะได้รับอานิสงส์ในด้านสุขภาวะ (ทางกาย จิตใจ ปัญญา 
สังคม) เสมอไป ทั้งนี้เพราะการศึกษาเล่าเรียนทางธรรม
และการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ที่อ่อนแอมานาน ท�าให้คุณภาพของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ใน
ด้านนี้ด้อยลง[17,18] 
 ต้องยอมรับความจริงว่า พระที่บวชอยู ่นานๆ นั้น 
มีจ�านวนไม่น้อยที่อยู่นานเพราะเห็นเป็นช่องทางในการ
แสวงหาประโยชน ์(ลาภสักการะ) จากศรทัธาของชาวบ้าน 
เป็นการบวชเพ่ือยงัชพี เนือ่งจากไม่มอีาชพีการงาน หรอืขาด
คนดแูล พระภกิษเุหล่านีม้จี�านวนน้อยมากทีข่วนขวายในการ
ศกึษาและปฏบิติั ดังนัน้นอกจากจะไม่ได้ล้ิมรสความสขุจาก
พุทธธรรมอย่างทีค่วรจะได้แล้ว พระภกิษุทีบ่วชแบบน้ีจ�านวน
หน่ึงยงัเป็นภาระแก่คณะสงฆ์อกีด้วย ข้อดทีีอ่าจจะมอียูข่อง
การบวชแบบนี ้คอื ได้ใช้พระศาสนาเป็นร่มพักพงิ ในแง่นีว้ดัก็
ยงัเป็นท่ีพ่ึงให้แก่คนบางประเภทได้บ้าง ปัจจุบนัมแีนวโน้มว่า 
พระท่ีบวชเมื่ออายุมากและไม่มุ ่งศึกษาปฏิบัติธรรมนั้น 
มจี�านวนเพิม่ข้ึนอย่างน่าสงัเกต โดยเฉพาะในชนบท

ในส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น ภาค จังหวัด 
อ�าเภอ ต�าบล และวัด โดยแต่งต้ังให้พระภิกษุที่มีความ
สามารถและเหมาะสมเป็นผู้ปกครองตามล�าดับชั้น คือ  
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจงัหวดั เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล 
และเจ้าอาวาส

6.2 พระสงฆ์และวัด กับการสร้างเสรมิสขุภาวะ
 เพื่อเข้าใจว่า ผู้ท่ีบวชจะได้รับประโยชน์ด้านสุขภาวะ
อย่างไรจากพุทธศาสนา และพระสงฆ์และวัดมีบทบาท
อย่างไรในการสร้างเสริมสุขภาวะ เราควรท�าความเข้าใจ
ความจริงที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง คือ ธรรมเนียมการบวชใน
ประเทศไทย และ สถานะของวัดในชุมชน

 6.2.1 ธรรมเนยีมการบวช 
 ในประเทศไทย การบวชเป็นท้ังการปฏิบัตติามประเพณี 
และเป็นความสมัครใจของแต่ละคน ดังนั้นผู้บวชจึงมีความ
แตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ ระยะเวลาท่ีบวช และ
การศกึษาและอบรมท่ีได้รบัในช่วงเวลาท่ีบวชอยู ่ความแตก
ต่างเหล่าน้ีมีนัยส�าคัญต่อการได้รับอานิสงส์จากการบวช 
กล่าวเฉพาะด้านสุขภาวะของผู้บวช แม้ว่าพุทธศาสนาจะ
มีหลักค�าสอนจ�านวนมากท่ีเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ดังที่กล่าวข้างต้น แต่น่ันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า ผู้ที่บวช
ทุกคนจะได้รับอานิสงส์ในด้านสุขภาวะเหมือนกัน
 ในอดีตการบวชเป็นการเข้ารับการศึกษาเล่าเรียน  
เป็นเวลาสั้นบ้างยาวบ้าง ขึ้นอยู่กับผู้บวชแต่ละคน แต่โดย
มากแล้วก็เป็นเวลา 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่
พระบวชใหม่ (พระนวกะ) ได้รบัการศกึษาอบรมด้านธรรมะ
และวนิยัจากอปัุชฌาย์อาจารย์ ในสมยัทีก่ารศกึษายงัไม่แพร่
หลาย และวดัเป็นสถานทีท่ีใ่ห้การศกึษาแก่คนไทยเกอืบจะ
ทุกเร่ือง ทั้งทางโลกและทางธรรม การบวชจึงเป็นสิ่งที่มา 
คู่กับการเรียน สมัยก่อนสังคมถือว่าผู้ชายที่ผ่านการ “บวช
เรียนมาแล้ว” เป็น “คนสุก” คือสุกเพราะได้รับการ “บ่ม” 
ด้วยการศึกษาฝึกฝนจากอปัุชฌาย์อาจารย์มาแล้ว จึงพร้อม
ที่จะเริ่มต้นชีวิตการครองเรือนได้ 
 แต่ในปัจจบัุนสถานการณ์เปลีย่นไปมาก การบวชไม่ใช่
ช่องทางเพ่ือให้กุลบุตรได้รับการ “บ่มให้เป็นคนสุก” ตาม
ประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
บางอย่างด้วย การบวชกบัการศกึษาและฝึกฝนทางศาสนาได้
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 การทีพ่ระซึง่บวชแล้วไม่ได้รบัการศกึษาอบรมนัน้ ความจรงิ 
ก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่บวชเสียทีเดียว เพราะในวัดส่วน
มากไม่มีพระที่มีความรู้พอที่จะให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ท่ี
บวชเข้ามาได้ นี่เป็นความอ่อนแออย่างหนึ่งที่น่าจะได้มีการ
ปรับปรุง ของวงการสงฆ์ในปัจจุบัน[12,18] 
 พระภิกษุจ�านวนหนึ่ง (จ�านวนน้อย) ที่สมัครใจบวช
เพือ่มุ่งหาความหมายของชีวิตจากหลกัธรรมในพทุธศาสนา  
ผู้บวชประเภทนี้มักจะฝักใฝ่ศึกษาปฏิบัติจริงจัง และส่วน
มากก็จะได้รับประโยชน์จากการน�าเอาหลักธรรมมาใช้ใน
ชีวิตตามสมควร ไม่ว่าจะในสถานะที่ยังบวชอยู่ หรือหาก 
ลาสกิขาออกไปคนประเภทนีม้กัจะสามารถมคีวามสุขได้ใน
ชีวิตของผู้ครองเรือน
 นอกจากนี ้ยงัมพีระสงฆ์อกีจ�านวนหนึง่ (ซึง่ยิง่มจี�านวน
น้อยลงไปอีก) ที่ด�ารงสมณเพศอยู่นาน มีความรู ้เข้าใจ
แตกฉานในพุทธธรรม ท้ังจากการได้มุ่งมั่นศึกษา และจาก
การปฏิบัติด้วยตนเอง อุทิศตนเพ่ือพระศาสนา ชี้ทางให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของการน�าเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ 
เพื่อการด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข บ่อยครั้งท่านเหล่านี้เป็นผู้ 
“เตือนสติ” สังคมในด้านจริยธรรม พระสงฆ์ประเภทนี้ไม่
เพียงแต่เป็น “เน้ือนาบุญ” เท่าน้ัน แต่เป็นผู้น�าทางปัญญา
และการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ประชาชนและสังคมด้วย 
 พระสงฆ์ประเภทนี ้มทีัง้ทีเ่ป็นพระนกัปฏบิตัสิายวดัป่า 
ที่มรณภาพไปแล้วก็มี ท่ียังด�ารงสมณเพศและท�างานด้าน
เผยแผ่พทุธธรรมอยูอ่ย่างแข็งขันกมี็ ท่ีมรณภาพไปแล้ว เช่น 
หลวงปูม่ัน่ ภรูทิตโฺต หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร หลวงปูช่า สุภทโฺท 
(พระโพธิญาณเถระ) หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่เทสก์ 
เทสฺรงฺสี (พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์) พุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ส่วนท่านที่ยังมีชีวิตอยู่และ
ท�างานด้านการศึกษาพุทธศาสนาและเผยแผ่พุทธธรรม
อย่างแขง็ขนัตามแนวทางของแต่ละท่านนัน้ มจี�านวนไม่มาก  
ทีเ่ด่นๆ เช่น สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) พระไพศาล วิสาโล 
พระดุษฎี เมธงฺกุโร หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช พระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ฯลฯ พระสงฆ์เหล่านี้สามารถ
ประยกุต์พทุธธรรมมาใช้ในการสร้างเสรมิสขุภาวะของคนใน
สังคมได้อย่างสมสมัย ขณะเดียวกันก็เป็นผู้น�าทางปัญญา 
และที่พึ่งทางจิตวิญญาณของประชาชนในสังคม เป็นเพชร
ในวงการสงฆ์ไทยอย่างแท้จริง

 6.2.2 สถานะของวัดในชุมชน 
 ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังนั้นจึงมีบทบาท
และมีความหมายต่อชุมชนหลายด้าน นอกจากบทบาท
ส�าคัญในด้านการบุญการกุศล อันเป็นหน้าท่ีเฉพาะของวัด
แล้ว ยังมีบทบาททางสังคมอีกมาก ได้แก่[17] :

(1) เป็นสถานที่พบปะชุมนุมของคนในชุมชน เพื่อท�า
กิจกรรมส่วนรวม 

(2) เป็นแหล่งความบนัเทิง ในสมยัท่ีแหล่งความบนัเทงิ
ยงัไม่แพร่หลาย วดัเป็นสถานทีท่ีค่นในชุมชนได้รับ 
ความบนัเทงิ เฉพาะอย่างยิง่ในโอกาสทีมี่งานเทศกาล 
ซึ่งมักจัดที่วัด 

(3) เป็นที่พักคนเดินทาง ในอดีตคนที่เดินทางรอนแรม
ไปค้าขายไปตามชมุชนต่างๆ หรือเดนิทางไกลด้วย
กิจอื่น มักจะอาศัยวัดเป็นที่พักค้างแรม และได้รับ
อาหารที่เหลือจากพระด้วย

(4) เป็นสถานพยาบาลที่ให้การสงเคราะห์คนป่วยไข้ 
เนื่องจากพระในวัดหลายแห่งมีความรู้การแพทย์
แผนโบราณ บางวดัมตี�ารายาท่ีรวบรวมไว้ในรูปของ
หนงัสือ หรอืมีสมนุไพร ท่ีชาวบ้านมาขอรบัไปใช้ได้ 

(5) เป็นคลังพัสดุที่คนในชุมชนสามารถยืมไปใช้ได้
ในยามที่มีงาน เช่น ถ้วยชาม เสื่อ หมอน หรือ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ 

(6) เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน 
สถาปัตยกรรม ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์วิหาร และ
ลวดลายทีล่�า้ค่า มกัจะมอียูท่ีว่ดั ศิลปะเหล่านีเ้ป็น
มรดกของชุมชน หลายแห่งเป็นมรดกของชาติที่
ตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนีว้ดัยงัเป็นสถาน
ที่สืบทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 
คนในชมุชนใช้วดัเป็นสถานทีเ่รยีนรูแ้ละฝึกฝนศิลปะ 
เช่น การร้องร�า วชิาช่างไม้ และช่างแกะสลัก 

(7) เป็นสถานที่ตัดสินความขัดแย้งของคนในชุมชน  
โดยเฉพาะในกรณีความขัดแย้งที่ชาวบ้านไม่
สามารถตัดสินกันเองได้ ในชนบทกรณีเช่นนั้นมัก
น�ามาตัดสินกันที่วัด โดยอาศัยพระผู้เป็นที่เคารพ
นับถือของทุกฝ่ายช่วยไกล่เกลี่ย

(8) เป็นโรงเรียนของชุมชน ในยุคที่ยังไม่มีโรงเรียน
แบบสมัยใหม่ เด็กผู้ชายในชุมชนอาศัยวัดเป็นที่
เรียนหนังสือ โดยเฉพาะคือการอ่าน เขียน และ

พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ 111



วิชาเลข โดยมีพระสงฆ์เป็นครูผู้สอน แม้ในยุคท่ี
รฐัไทยจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีนใหม่ๆ ในสมยั
รชักาลที ่5 วดักเ็ป็นทีต่ัง้ของโรงเรียน และพระสงฆ์
กย็งัมบีทบาทเป็นครสูอน ต่อเนือ่งมาเป็นเวลานาน 

(9) วัดและพระสงฆ์เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ และทาง
ปัญญาของชมุชน นอกจากพระทีอ่ยู่ในวดัจะมกีาร
ปฏบัิตดิปีฏิบัติชอบแล้ว พระยงัเป็นผูไ้ด้เรยีนรูม้าก
กว่าชาวบ้าน อย่างน้อยกใ็นด้านศาสนธรรม ท�าให้
ได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน บทบาท
ของวดัและพระสงฆ์ในด้านนีอ้าจถอืว่าส�าคญัทีสุ่ด 
และเป็นรากฐานของความชอบธรรมในการด�ารง
อยู่ของสถาบันนี้

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบทบาทเหล่านี้ได้เลือนหายไป
เกอืบหมดแล้ว ท่ียงัพอมเีหลอือยูบ้่างกม็คีวามส�าคญัน้อยลง 
จนแทบไม่อยู่ในความคิดของคนท่ัวไปแล้ว เช่น ทุกวันน้ีถ้า
พดูถงึการสงเคราะห์คนป่วยไข้ ศลิปะวฒันธรรม การศกึษา 
และผู ้น�าทางปัญญา น้อยคนนักจะคิดถึงวัดในฐานะม ี
บทบาทเหล่านี้ อย่างดีก็อาจจะมีคนที่นึกได้ว่าวัดเคยม ี
บทบาทส�าคญัในเรือ่งเหล่านีม้าก่อน อกีบทบาทหนึง่ทีเ่ปล่ียน 
ไปมากคือการเป็นแหล่งความบันทิง แม้ว่าในปัจจุบันวัด
จะยังถูกใช้เป็นท่ีจัดงานมหรสพของชุมชน แต่ก็มีบทบาท
ใหม่ขึน้มา คือการทีวั่ดกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ซึง่มหีลาย
แห่งในทุกภาคของประเทศ ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปเที่ยวเป็น
คนนอกชุมชน หรือไม่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากสาเหตุส�าคัญ 2 ประการ คือ

(1) สาเหตภุายนอก คอืการมสีถาบันสมยัใหม่ทีม่คีวาม
ช�านาญเฉพาะด้าน ท�าหน้าทีใ่ห้บรกิารในด้านต่างๆ 
ทีก่ล่าวมาโดยเฉพาะ และท�าได้ดกีว่า หรอือย่างน้อย 
ก็เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากกว่าวัดด้วย  
เช่น มโีรงเรยีน โรงพยาบาล ศาล สถานบนัเทงิ ฯลฯ 
มาท�าหน้าทีท่ีว่ดัเคยท�าในอดตีหมดแล้ว จงึแทบไม่มี
พืน้ทีท่ีว่ดัจะมีบทบาทในเรือ่งเหล่านี้ 

(2) สาเหตุภายใน คือความอ่อนแอของสถาบันสงฆ์ 
เน่ืองจากขาดบุคลากรสงฆ์ท่ีมีความรูค้วามสามารถ 
ที่จะท�าหน้าที่นั้นๆ ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในภาวะท่ีสังคมเปลี่ยนไปเร็วเช ่น 
ในปัจจุบัน สาเหตุหลักของข้อนี้เป็นเพราะวงการ
สงฆ์ไม่พยายามปรับตัว หรือปรับตัวแต่เนื่องจาก

ไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจเพยีงพอทัง้ในทางหลักพทุธ
ธรรมและในทางโลก จึงปรับกนัไปคนละทิศละทาง 
ขณะทีรั่ฐและองค์กรสงฆ์เองก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญ
กับการศึกษาของภิกษุสามเณรเท่าที่ควร ตลอด
เวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา[18] 

 สรปุว่า สถานะของวดัและพระสงฆ์ในปัจจุบนัอ่อนแอลง 
ถ้าเช่นนั้น ท�าไมจ�านวนวัดและพระสงฆ์ในประเทศไทยจึง
เพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมา? เราได้เห็นจากข้อมูลที่ให้ไว้ 
ข้างต้นแล้วว่า ในช่วงเวลา 13 ปี จาก พ.ศ. 2547 ถงึ 2559 มี
วดัเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 17 ขณะท่ีจ�านวนภิกษสุามเณรกเ็พิม่ข้ึน
เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้างในบางปี 
แต่โดยรวมแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จ�านวนภิกษุสามเณร
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ข้อมลูนีแ้สดงให้เหน็อะไร? คนไทยต้องการ
วัดเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจมากขึ้นกระนั้นหรือ? 
 ถ้าจะถามคนทัว่ไปในวนันีว่้า บทบาทของพระสงฆ์และ
วดัในชมุชนคอือะไร? ค�าตอบทีแ่ทบไม่ต้องคดิเลยคงจะเป็น
บทบาทในทางพิธีกรรมมากกว่าอย่างอื่น นี่ไม่ใช่สิ่งที่แปลก
หรือเหนือความคาดหมาย เพราะในพุทธศาสนาแบบ 
ชาวบ้าน ซึง่เป็นระบบความเชือ่และการปฏบิตัขิองชาวพทุธ
ส่วนใหญ่ พิธีกรรมมีความจ�าเป็นส�าหรับเหตุการณ์ส�าคัญ 
ในชีวิต ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย นี่เป็นสิ่งที่คนเห็นประจักษ์อยู่ 
 ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มว่า วัดจ�านวนมากก�าลัง
ถูกครอบง�าด้วยกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้นๆ  
จนลืมไปว่าบทบาททางศาสนาที่ถูกต้องและเหมาะสมของ
ตนคืออะไร ที่แล้วมาในอดีตวัดอาศัยชุมชนในทางวัตถุ  
ขณะเดียวกันก็เป็นท่ีพ่ึงของชุมชนในทางธรรมและคุณงาม
ความดี แต่ปัจจุบันวัดมีแนวโน้มจะเป็นอิสระ และห่างเหิน
จากชมุชนมากขึน้ การให้บริการประชาชนด้านพธิกีรรมก็ด ี
ด้านสร้างเสริมสุขภาวะโดยหลักธรรมก็ดี มีแนวโน้มเป็น
แบบทุนนิยมมากขึ้น (งานศพที่วัดในกรุงเทพฯ บางแห่ง 
ก�าหนดอัตราไว้เลยว่าเจ้าภาพต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ พระ
ผู้ใหญ่และพระนักแสดงธรรมท่ีมีชื่อเสียงบางรูป เมื่อรับกิจ
นิมนต์ก็มักจะมีอัตราว่าต้องใส่ซองถวายเท่านั้นเท่านี้ ฯลฯ) 
ในสภาพเช่นนี ้สะท้อนความเปลีย่นแปลงหลายอย่างทีก่�าลงั
เกิดขึ้น วัดหลายแห่งประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากขึ้น  
ผลคือวัดก็เริ่มห่างเหินจากชุมชนในทางธรรมมากขึ้น  
น่าสงสยัว่าในสถานการณ์เช่นนัน้ บทบาทของวดัและพระสงฆ์ 
ในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคมจะเป็นอย่างไร
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 แต่ในท่ามกลางความเปลีย่นแปลงดงักล่าว ยงัมวีดัและ
พระสงฆ์จ�านวนหนึง่ ทีอ่าจถอืว่าเป็นความหวงัในการน�าเอา
พทุธธรรมไปสูป่ระชาชน เพือ่ “เกือ้กลูแก่ชนหมูม่าก” ดังท่ี
พระพุทธองค์ตรัสไว้ในคราวที่ส่งสาวกออกไปประกาศพุทธ
ศาสนาเป็นครั้งแรก วัดและพระสงฆ์เหล่านี้มีคุณูปการมาก 
ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งแก่บุคคลและสังคม แม้จ�านวน 
ไม่มาก แต่กม็อียู่กระจดักระจายตามภาคและท้องถิน่ต่างๆ 
ของไทย ดงัตวัอย่างวดัต่อไปนี ้: 

(1) วัดพระบาทน�้าพุ (วัดพระพุทธบาทประทานพร 
อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี) ด�าเนินการเป็นสถาน
ให้การดูแลและที่พักพิง ส�าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์
ที่ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวและรัฐ น�าโดย 
เจ้าอาวาส คือ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต  
ติกฺขปญฺโญ) เปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 

(2)  วดัถ�า้กระบอก อ�าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบรุ ี
ด�าเนนิการรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิโดยใช้สมนุไพร และ
ให้ผู้รับการรักษาถือสัจจะอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยว 
ปรากฏว่าผู้ที่มารับการรักษาประมาณร้อยละ 90 
ได้ผล ไม่กลบัเข้าหายาเสพตดิอกี ท�าให้วดัมชีือ่เสียง
ไปทัว่โลก จนหลวงพ่อจ�ารญู ปานจนัทร์ ผูเ้ป็นก�าลงั
ส�าคญัได้รบั “รางวลัแมก็ไซไซ” ใน พ.ศ. 2518 

(3)  วัดสระแก้ว อ�าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็น
สถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้ายากจน เปิดด�าเนิน
การมาหลายสิบปี ภายใต้การน�าของเจ้าอาวาส 

หลายสมยัต่อเนือ่งกันมา ซึง่ปัจจบุนัคอืพระครพูศิาล 
รัตนาภิวัฒน์ มีเด็กก�าพร้าในอุปการะนับพันคน 
เด็กก�าพร้าเหล่านี้นอกจากได้รับการดูแลด้าน
ปัจจัยสี่แล้ว ยังได้รับการศึกษาด้วย 

(4)  วัดไผ่ล้อม อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด ด�าเนินการ 
“กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์” โดยมีพระสุบิน ปณีโต 
เป็นก�าลงัส�าคญั เร่ิมด�าเนนิการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2533  
มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักการออม เพื่อ 
หลดุพ้นจากหนีส้นิและความยากจน พร้อมกันนัน้ 
ก็สอนให้ชาวบ้านรู ้ จักใช ้ชีวิตอย ่างพอเพียง  
มคุีณธรรม มคีวามซ่ือสัตย์ ท้ังต่อตวัเองและต่อผูอ้ืน่
ไปด้วย โดยยดึหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางพฒันาคน

 วัดเหล่านี้เป็นหน่วยเล็กๆ ที่รู้ร้อนรู้หนาวกับชาวบ้าน 
มองเห็นปัญหาของชุมชน แล้วสะท้อนเข้ามายังบทบาทที่
ตนควรจะมี โดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมอย่างเหมาะสม 
แต่ละวัดจึงอาจเปรียบเหมือนดวงประทีปที่ทอแสงวับแวม
อยูต่ามจุดต่างๆ ของประเทศไทย สังคมไทยต้องการวดัและ
พระสงฆ์เช่นนีอ้กีมาก วดัและพระสงฆ์ในตัวอย่างท่ีกล่าวถงึ
ข้างต้น และวัดอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกจ�านวนมาก แม้จะ 
ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นภาคีในกระบวนการสร้างเสริม 
สุขภาพ แต่ในทางปฏิบัติแล้วก็คือการเป็นภาคีนั่นเอง 
เพราะวัดเหล่านี้เข้าร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผ่านทางแผนงานต่างๆ โดยเฉพาะ
แผนงานที่รณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก เหล้าและบุหรี่

ภาพ : กิจกรรมรณรงค์โครงการมหาวิทยาลัยสงฆ์ปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.
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วัดและพระสงฆ์ในฐานะ
ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ
 
 เพราะพทุธศาสนาเป็นปัจจยัหนึง่
ทีจ่ะนำาไปสู่การลด ละ เลกิ เหล้าและ
บหุรีไ่ด้ จงึมกีารรเิริม่โครงการใช้พทุธ
ศาสนารวมทัง้วดัและพระสงฆ์ ในการ
รณรงค์เพื่อให้คน ลด ละ เลิกเหล้า
และบุหรี่ ดังกรณีตัวอย่างโครงการ
ต่อไปนี้ 

 1) ในปี 2529 มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ เริ่มรณรงค์เพื่อเปล่ียน
ทัศนะของชาวพุทธไทยไม่ให้ถวายบุหรี่แก่พระสงฆ์ การรณรงค์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนทุกวันนี้แทบไม่เห็น 
การถวายบหุร่ีแก่พระสงฆ์อีกแล้ว โครงการฯ ได้ขยายไปถงึการให้ความรูเ้กีย่วกบัผลเสยีต่อสขุภาพของบุหรีแ่ก่พระสงฆ์ 
เพื่อถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านต่อไป หลายวัดด�าเนินการเรื่องนี้อย่างแข็งขัน บางวัดริเริ่มไม่รับผู้ที่ติดบุหร่ีเข้ามาบวช 
เว้นแต่จะเลิกสูบบุหรี่ก่อน  
 ในปี 2548 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ 
ด�าเนิน โครงการภูมิคุ้มกันชีวิตพิชิตบุหรี่ในเพศบรรพชิต ซึ่งด�าเนินการในพื้นที่ 20 อ�าเภอ ของ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ 
อ่างทอง สกลนคร ยโสธร) มีวัดที่ร่วมในโครงการกว่า 300 วัด และล่าสุดเมื่อปี 2559 สสส. ได้ขับเคลื่อน โครงการ 
วดัปลอดบุหรี ่โดยร่วมมอืและสนบัสนนุกลุม่วดัและพระสงฆ์ ใน โครงการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบปลอดบหุรีใ่นมหาวทิยาลยั 
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย เพือ่มุง่ให้พระภกิษสุามเณรในสถาบนัการศกึษาแห่งนีแ้ละประชาชนในชมุชนลด ละ เลกิ 
การสูบบุหรี่ เพื่อให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย โดยด�าเนินการใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย คือวิทยาเขต
วังน้อย เชียงใหม่ หนองคาย ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช โครงการฯ คาดว่าจะมีการน�าเรื่องการไม่สูบุหรี่ไปขยาย
ผลในระดับวัดและชุมชนต่อไป 
 2) ในปี 2546 สสส. เริม่ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา อย่างเป็นทางการ โดยได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งมาทุกปี ท�าให้มี
การรบัรูใ้นหมูป่ระชาชนอย่างกว้างขวาง และมีส่วนท�าให้การดืม่เหล้าในช่วงเข้าพรรษาลดลงตามล�าดบั ดงัจะเหน็ได้จาก
รายงานการประเมนิผลในปี 2560 ซึง่พบว่าร้อยละ 37.9 ของประชากรทีส่�ารวจงดการด่ืมเหล้าตลอดพรรษา ทัง้นีไ้ม่รวม
ผู้ที่ลดปริมาณเหล้าที่ดื่มและกลุ่มที่งดดื่มเป็นบางช่วงอีกประมาณร้อยละ 30 นอกจากนี้ ยังมี โครงการวัดปลอดเหล้า  
(เริ่มปี 2548) โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดน�าร่อง มีวัดเข้าร่วมในโครงการกว่า 2,500 วัด เพื่อร่วมรณรงค์ให้
งานบุญทุกรูปแบบเป็นงานปลอดเหล้า และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติใน พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
พ.ศ. 2551 ที่ห้ามขายและห้ามดื่มเหล้าในสถานที่ทางศาสนาและที่สาธารณะ
 โครงการทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากวัดและพระสงฆ์ ในฐานะเป็น
ภาคีการสร้างเสริมสุขภาพ

ที่มา : (1) จดหมายข่าววัดปลอดบุหร่ี ฉบับที่ 1 และ 2 , n.d.; (2) รายงานโครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560; 

(3) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2560.

ภาพ : สสส. ร่วมกับพระสงฆ์รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 2560
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6.3 ขบวนการชาวพุทธเพื่อสังคม
 “ขบวนการพุทธเพื่อสังคม” ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
พุทธศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคม ในประเทศไทย 
ขบวนการชาวพุทธที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มด�าเนินงานเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหาก�าไร ยงัมไีม่มาก ทีม่อียู ่
อย่างเช่น พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย และยวุพุทธกิสมาคม 
แห่งประเทศไทย ก็ออกจะมีลักษณะเป็นทางการ และ 
มีกิจกรรมค่อนข้างจ�ากัด องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 
แห่งโลก (ส�านกังานใหญ่อยูท่ี่กรงุเทพฯ) ประชาชนกเ็ข้าถงึได้ 
ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ก็มีมูลนิธิต่างๆ ที่ท�างานทางด้าน
พุทธศาสนาอีกไม่ทราบจ�านวน 
 ในต่างประเทศมีขบวนการพุทธท่ีเข้มแข็งหลายแห่ง 
ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อน�าเอาหลักธรรมในพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางสร้างสุขและแก้ปัญหาสังคมสมัยใหม่ โดยการ
ตีความหลักพุทธธรรมให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  
บางขบวนการมีหน่วยงานสาขาอยู่ในประเทศไทยด้วย เช่น

(1) มูลนิธิพุทธฉือจ้ี เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุด
องค์กรหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นโดยภิกษุณีเจ้ิง เหยียน 
(ธรรมาจารย์เจิ้ง เหยียน) ในไต้หวัน เมื่อประมาณ 
50 ทีแ่ล้ว มจีดุมุง่หมายเพือ่ช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์
ที่ประสบความยากไร้และหายนภัยต่างๆ โดยยึด
เมตตาธรรมตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์ในพุทธ
ศาสนามหายานเป็นหลักในการด�าเนินงาน ด้วย
ความยึดม่ันอย่างเด็ดเดี่ยวในเมตตาธรรมและ
ความรักเพื่อนมนุษย์ ฉือจี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ปัจจุบันเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมั่นคงมากที่สุด
แห่งหน่ึงในไต้หวัน สามารถระดมทุน ความคิด 
และพลังอาสาสมัครได้จากทุกชนชั้น ภารกิจ
ของฉือจ้ีเป็นเร่ืองการกุศล การรักษาพยาบาล 
การศึกษา และวัฒนธรรม มีมหาวิทยาลัย และ 
โรงพยาบาลที่ด�าเนินงานอยู่ภายใต้ร่มของมูลนิธิ 
ฉือ จ้ีได ้แพร ่ขยายไปทั่วโลก ป ัจจุบันมูลนิธ ิ
พุทธฉือจี้มีส�านักงานสาขาอยู่ใน 52 ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย[19]

(2) ขบวนการหมูบ้่านพลมั (Plum Village) ทีเ่มอืง 
บอร์โด ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งโดยการริเริ่มของ
พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเซนชาวเวียดนาม 
ชื่อ ติช นัท ฮันห์ เริ่มจากการเรียกร้องสันติภาพ

ส�าหรบัชาวเวยีดนามในยคุสงคราม ไปสูก่ารก่อตัง้
เป็นหมู่บ้านสันติภาพ เพื่อเป็นชุมชนแบบอย่างใน
การปฏิบัติธรรมที่เน้นอหิงสธรรม ความรักในมวล
มนุษย์ และการเจริญสติในชีวิตประจ�าวันอย่าง
ตระหนักรู้ในทุกขณะลมหายใจ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ปฏบิติัตามหลกัธรรมในพทุธศาสนา และไม่แยกขาด 
จากโลก ปัจจุบันชุมชนปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม 
หรือ “สังฆะ” แพร่กระจายไปในหลายประเทศ  
ทัง้ในยโุรป อเมรกิาและเอเชยี รวมทัง้ในประเทศไทย 
ซ่ึงมีชุมชนสังฆะแบบหมู่บ้านพลัมอยู่ที่กรุงเทพฯ 
และเชียงใหม่[20] 

(3) ขบวนการสรรโวทัยสมาทาน (Sarvodaya 
Shramadana Movement) ในศรีลังกา  
เป็นขบวนการพัฒนาชนบทแบบเป็นองค์รวม  
ก่อตั้งโดยการริเริ่มของนาย เอ. ที. อริยรัตน์  
(A. T. Ariyaratne) ในปี 2501 เพือ่แก้ปัญหาความ
ขดัแย้งทางสงัคมและความยากจน โดยน�าเอาหลกั
พรหมวิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
ในพุทธศาสนา ผนวกกับหลักค�าสอนอหิงสธรรม
ของมหาตมะ คานธี มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คนและชุมชน ขบวนการสรรโวทัยสมาทานเป็น
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมแนวพทุธท่ีใหญ่ทีสุ่ด
ในศรีลังกา [21, 22]

 ในประเทศไทย ขบวนการชาวพุทธเพื่อสังคมอาจจะ
สืบย้อนไปได้ถึงงานของท่าน พุทธทาสภิกข ุเมื่อสมัยที่ท่าน
เริ่มงานสวนโมกขพลาราม หลายสิบปีมาแล้ว โดยพยายาม
น�าเสนอพุทธธรรมที่ถูกต้อง และอธิบายให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคืออย่างไร และพุทธธรรมมีมิติทาง
สังคมอย่างไร แต่รูปธรรมของขบวนการชาวพุทธเพื่อสังคม
จริงๆ เพิ่งเร่ิมขึ้นเมื่อประมาณ 20-30 ปีมานี้ ตัวอย่างของ
ขบวนการเหล่านี้ เช่น 

(1) เครื อข ่ ายชาวพุทธ เพื่ อ สั งคมนานาชาติ
( International Network of Engaged  
Buddhists - INEB) ซึง่เป็นเครือข่ายของนกักจิกรรม 
ทางสงัคม ผูน้�าศาสนา นกัวชิาการ และองค์กรพุทธ
ศาสนาจากทัว่โลกและจากทกุนิกาย ท่ีได้ผสานการ
ปฎบิติัธรรมทางพทุธศาสนากบัการปฏบัิตกิารทาง
สังคมเพ่ือสร้างสรรค์โลกท่ีสงบสุขและยุติธรรม  
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ถอืเอาปัญญาและเมตตาในการปฏิบตัิ
พันธกิจต่อชุมชนโลก INEB ก่อตั้งขึ้น
จากการประชุมนานาชาติ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2532 โดยนายสุลักษณ ์
ศิวรักษ์ เป็นก�าลังส�าคัญ

(2) เครือข่ายพุทธิกา เป็นเครือข่ายของ
กลุ ่มองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงก�าไร
จ�านวนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาและบทบาทของ 
พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและ
สังคม ด�าเนนิการจดัอบรม สมัมนา และ 
เผยแพร่สิง่พมิพ์ ในเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อการด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักธรรม 
พุทธธรรม เช่น เรื่องเกี่ยวกับ การสร้างสุขแท้ด้วย
ปัญญา การท�าบุญอย่างฉลาด การดแูลผูป่้วยระยะ
สุดท้าย การเผชญิความตายอย่างสงบ ฯลฯ เครอืข่าย 
พทุธกิามีพระไพศาล วิสาโล แห่งส�านกัวดัป่าสคุะโต 
จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้น�าทางความคิดที่ส�าคัญ

(3) เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานที่เรียนรู้ ปฏิบัติ 
และเผยแพร่ธรรม เพื่อสร้างสุขและแก้ปัญหาชีวิต 
ส�าหรับบุคคลและชุมชน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 
โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน
ด�าเนินงานโดยอาศัยพุทธธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง
การมีสติตื่นรู้อยู่ทุกขณะที่อารมณ์เข้ามากระทบ
จิตใจ โดยการก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรือ
อาณาปาณสติ เพื่อให้รู้จักปล่อยวาง และเพื่อให ้
จติสงบ เมือ่เรว็ๆ นี ้เสถียรธรรมสถานเริม่ด�าเนนิการ  
“ธรรมาศรม” เพื่อเป็นชุมชนสาธิตการใช้ชีวิตโดย
ธรรม ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น มีชีวิตที่ตื่นรู้อยู่
ด้วยการภาวนา รู้กายใจของตนอยู่ตลอดเวลา 

(4) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือที่
รู ้จักกันท่ัวไปในชื่อ สวนโมกข์กรุงเทพฯ เป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ และ
สถานบริการศาสนธรรมอันรื่นรมย์ สืบสานงาน
พระพทุธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอดุมการณ์
ของพุทธทาสภิกขุ ในการน�าพาความถูกต้องและ
สันตสิขุทัง้ทางกาย จติใจ และปัญญา ให้กลบัคนืสู่
สงัคมมนุษยชาต ิด้วยการเข้าถึงหัวใจของพระพทุธ

ศาสนา การท�าความเข้าใจกันระหว่างศาสนิกชน 
ของศาสนาต่างๆ และการออกจากอ�านาจวตัถนุยิม 
นอกจากนี้ยังท�าหน้าท่ีรวบรวม ดูแล รักษา และ
จัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขยีน 
ต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธทาสภิกขุด้วย

(5) มูลนิ ธิพันดารา เป ็นสถานปฏิบัติธรรมตาม 
วิถีพุทธธิเบต (วัชรยาน) ก่อต้ังขึ้นโดย รศ.ดร. 
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อดตีอาจารย์คณะอักษร 
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาภาษา
ธเิบต และสนใจวฒันธรรม วถิชีวีติและศาสนาพทุธ
แนวธเิบต จนกระทัง่มคีวามรู้ลกึซึง้ทัง้ในทางปรยิตัิ 
และปฏิบัติ ท�าให้ตัดสินใจลาออกจากงานมา 
อทุศิตนก่อตัง้มลูนธิพินัดารา โดยมกีจิกรรมส�าหรบั
คนท่ัวไป เช่น การสอนปฏิบัติภาวนา สอนเร่ือง 
การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ การอบรมเพื่อให้
มีอายุยืนยาว ซ่ึงทั้งหมด เน้นเรื่องการละอัตตา
การมชีวีติอยูด้่วยสต ิไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ่ื้นๆ

(6) สันติอโศก กลุ่มชาวพุทธท่ีมีแนวทางปฏิบัติต่าง
จากชาวพุทธไทยท่ัวไป น�าโดยสมณะโพธิรักษ์ 
(รกั รกัพงษ์) ซ่ึงตอนแรกอปุสมบทเหมอืนชายไทย 
ทั่วไป แต่มีแนวทางปฏิบัติต ่างจากชาวพุทธ
กระแสหลักในประเทศไทย ประกาศไม่อยู่ภายใต้ 
กฎระเบียบการปกครองของมหาเถรสมาคมและ
คณะสงฆ์เมือ่ พ.ศ. 2518 โดยยดึเอาพระธรรมวินยั
เป็นหลกัในการปกครองกลุม่ตนเอง ชาวสนัตอิโศก
ไม่เน้นการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิภาวนา 
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 “ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ” นี่เป็นคำากล่าวที่เรามักได้ยินอยู่เสมอ คำาว่า “ที่พึ่งทางใจ” ชวนให้เข้าใจว่า ศาสนาเป็น
เพียง เครื่องปลอบประโลม ในยามที่เรามองหาที่พ่ึงอื่นไม่พบแล้ว ถ้าเรานับถือพุทธศาสนาเพ่ือจุดมุ่งหมายนี้ สิ่งที่เรา
จะได้ก็คงไม่มีอะไรมากกว่าการปลอบประโลมในยามที่มีทุกข์ และไม่ต่างเท่าไรกับการหันไปหาการปลอบประโลมจาก
คำาทำานายของหมอดู หรือจากการไหว้วอนขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ซึ่งไม่มีหลักประกันว่าจะเกิดผลจริง 

7. สรุปและเสนอแนะ: สร้างเสริมสุขภาวะด้วยพุทธธรรม

แต่ปฏิบัตด้ิวยการด�ารงชีวิตเป็นธรรมชาตติามหลกั
พุทธศาสนา กินน้อย ใช้น้อย ท�างานเป็นทีม กิน
อาหารมงัสวริตั ิผลติอาหารและของใช้เองมากกว่า
พึ่งตลาด สันติอโศกเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอก
ผ่านทาง “ตลาดบุญนิยม” หรือตลาดนัดสีเขียว

 บทความนี้ช้ีให้เห็นว่า พุทธศาสนาเป็นมากกว่าเคร่ือง
ปลอบประโลมทางใจ เพราะแก่นพุทธศาสนาเป็นแนวทาง
ที่จะใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะได้ทุกมิติ ทั้งทางกาย 
จิตใจ ปัญญา และทางสังคม ประเด็นอยู่ที่ว่าชาวพุทธไทย
ได้ใช้ประโยชน์พุทธศาสนาท่ีนับถือกันมานับพันปีในการ
สร้างเสรมิสขุภาวะมากน้อยเพยีงใด ค�าถามนีอ้าจจะตอบได้ 
ง่ายๆ ด้วยการส�ารวจดูการนับถือพุทธศาสนาของคนไทย 
ว่านับถือกันแบบไหน ถ้านับถือแบบอามิสบูชาก็ได้ผล 
อย่างหนึ่ง นับถือแบบปฏิบัติบูชาก็ได้ผลอีกอย่างหนึ่ง  
แต่การนับถือท้ังสองแบบก็สามารถให้ผลทางสุขภาพ  
ทั้งทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมได้เหมือนกัน แม้ว่า 
อาจจะมีระดับมากน้อยไม่เท่ากันก็ตาม 
 ที่กล่าวมาข้างต้นยังแสดงให้เห็นด้วยว่า พุทธศาสนา 
ในฐานะเป็นสถาบันทางสังคมที่ส�าคัญมีทุนทางสังคม 
ทุนทางปัญญา และทุนทรัพยากร (คน, เงิน) มาก ท้ังยัง
สามารถน�าชมุชนในกจิกรรมต่างๆ ได้ โดยอาศยัศรัทธาและ
ความเคารพนับถือที่คนในชุมชนมีเป็นทุนอยู่แล้ว นอกจาก
น้ีสถาบันพุทธศาสนา รวมท้ังวัดและพระสงฆ์ ยังสามารถ
เชือ่มโยงกับอ�านาจรฐัและอ�านาจการเมอืงได้ด้วย ทัง้หมดนี ้
เป็นพลังท่ีสามารถจะระดมมาเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ทางกาย จิต ปัญญา และสงัคม ส�าหรบับุคคลและสงัคมได้ สงัคม 
ไทยจะได้ประโยชน์มาก หากมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
เพื่อน�าเอาพุทธศาสนามาเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างเสรมิสขุภาวะ วดัและพระสงฆ์ในปัจจบุนั
กค็วรจะให้ความส�าคญักบัการท�าบทบาทด้านนีใ้ห้เป็นระบบ

มากขึน้ โดยอาศยัทนุทางสังคม ทนุปัญญา และทรพัยากรที่
มอียูแ่ล้ว ขณะเดียวกนัชมุชนและอ�านาจรฐักค็วรหนนุเสรมิ
เรือ่งนีใ้ห้จริงจงัมากข้ึนด้วย  
 ความตระหนักในการท่ีจะให้พุทธศาสนา รวมทั้งวัด
และพระสงฆ์ มบีทบาทมากข้ึนในการสร้างเสรมิสขุภาวะจะ
เหน็ได้จากการประกาศ ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 
พทุธศกัราช 2560[23] ซึง่จดัท�าขึน้ภายใต้มตมิหาเถรสมาคม 
โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  
ทั้งฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักร ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ ์
แห่งชาติ ได้รับฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
เรื่องนี้ นอกจากจะมีประเด็นพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามหลักพระธรรมวินัย และประเด็นเร่ืองชุมชน
และสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลัก 
พระธรรมวนิยัแล้ว ยงัมปีระเด็นส�าคญัเกีย่วกับบทบาทพระสงฆ์ 
ในการเป็นผู้น�าด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดย 
ยดึหลกัการส�าคญั คอืใช้ทางธรรมน�าทางโลก ประเดน็หลงันี้
คอืการวางรากฐานทีช่อบธรรมให้วดัและพระสงฆ์มส่ีวนร่วม
ในการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง
มากขึน้ โดยใช้ทนุสงัคม ทนุปัญญา และทนุทรพัยากรท่ีมีอยู่
  จงึเป็นการเหมาะสมด้วยประการทัง้ปวงทีจ่ะช่วยกนั 
หนนุเสรมิให้พทุธศาสนา รวมทัง้วดัและพระสงฆ์ มบีทบาท 
ชัดเจนยิ่งขึ้นในการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุข ของคนไทยและสังคมไทยโดยรวม

ขายอาหารปลอดสารพิษและอาหารมังสวิรัติ มีเครือข่าย 
หลายแห่งในหลายท้องถิน่ 
 ปฏเิสธไม่ได้เลยว่า สิง่ทีข่บวนการพทุธเหล่านีน้�าเสนอให้ 
กบัสงัคม ไม่เพยีงแต่จะเป็นการให้ความรูค้วามเข้าใจหลกัพทุธ
ธรรมอย่างสมสมยัเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการสร้างเสรมิสขุภาวะด้วย 
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