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เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานด้านวิจัยเก่ียวกับอาเซียนศึกษา ในมิติ 

ของศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการนักวิจัย และบุคคลท่ัวไป

ในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา จัดท�าเป็น 2 ภาษา และรับบทความท้ัง ภาษาไทย-อังกฤษ 
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ประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มท่ีก�าหนด ส่วนทัศนะข้อคิดเห็นของบทความ 

ที่ปรากฏในวารสารฉบับน้ี เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ไม่ถือว่า

เป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
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ศูนย ์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดท�าโครงการ 

จัดท�าวารสารพุทธอาเซียนศึกษานั้น มีก�าหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 ระหว่างกรกฎาคม - ธันวาคม  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานด้านวิจัยที่เก่ียวกับ

อาเซียนศึกษาในมิติของศาสนา สังคม วัฒนธรรม ภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 

และบุคคลทั่วไปในประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนและประเทศที่เก่ียวข้องกับอาเซียน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

ได ้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

ของคณาจารย ์นักวิชาการอิสระเช่ือมโยงโลกแห่งวิชาการ และวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร ่

องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน

ส่วนรวม

 โครงการนี้ มุ ่งเน้นการผลิตวารสารวิชาการพุทธอาเซียนศึกษา โดยรับบทความ 

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาอาเซียน ส�าหรับผู ้ทรงคุณวุฒิในการร่วม 

ตรวจสอบบทความ มีท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามกฎระเบียบของการจัดท�าวารสาร 

ไทย เปิดรับบทความวารสารเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาและอาเซียน โดยเฉพาะ 

ในมิติแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural  

Community Blueprint) ประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนามนุษย์  

(Human Development) 2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 

3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Sustainability) 5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an  

ASEAN Identity) 6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)  

และเสาหลักอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
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จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา 

The Starting Point of the Green ASEAN

 in Accordance with Buddhism

                      พระพรสวรรค์  ° ิติาโณ*

บทคัดย่อ
 ทรัพยากรป่าไม้นับวันยิ่งถูกท�าลายลงจากฝีมือของมนุษย์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก

ต้นไม้ ทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสาเหตุของการท�าลายป่าไม้ ก็เพื่อ

ต้องการไม้ท�าในกิจการต่างๆ เช่น ท�าอุตสาหกรรม โรงเลื่อย โรงงานกระดาษ สร้างที่อยู่อาศัย

หรือร้านค้า ท�าให้ต้นไม้ถูกลอบตัดหรือตัดไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การเพิ่มจ�านวน

ประชากรของประเทศ การท�าลายป่าเพื่อการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก 

เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท�าให้ป่าไม้ถูกท�าลายลง ส่วนพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็น

ศาสนาที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการใช้หลักของพระธรรมวินัย รวม

ไปถึงบทบาทในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระสงฆ์ที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งการจะท�าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสีเขียว คือ ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์

ได้นั้น ต้องอาศัยหลักการของทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นตัวช่วย และน�าไปปฏิบัติให้เกิด

ผลอย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ: จุดเริ่มต้น, อาเซียนสีเขียว, พระพุทธศาสนา

Abstract
Forestry resources, the more days, destroying the handiwork of humans 

that want to take advantage of the tree in the country, and Thailand in ASEAN 

member countries. The cause of forest destruction is wanting to do business 

in aspect of the wood, such as making industry. Sawmill Mills Housing or shops, 

*วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                    ASEAN Studies Center                               Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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making the tree was cut or cutting wood properly according to the law. To 

increase the number of the country’s population results in destruction of the 

forest to grow crops or raise animals for export economy. These can be  

considered as a part of destroying forests. On the part of the Buddhist religion 

is generally regarded as the starting point for the forestry resource conservation 

by hotels using the principles of discipline including a role in the conservation 

of the forest monks as a template in order to conserve forests, a Buddhist 

practice, which will make the ASEAN member countries have green abundant 

forests. The principles of Buddhism came into the wizard and can be applied 

into some real results.

Keywords: Start point, ASEAN green, Buddhism

บทน�า
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์

หรือสัตว์อื่นๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ท้ังการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยส่ี คือ อาหาร เครื่อง

นุ่งห่ม ที่อยู ่อาศัย และยารักษาโรคส�าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของ 

สิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกท�าลายลงไปมากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เช่น  สัตว์ป่า ดิน น�้ำ อากาศ เป็นต้น เมื่อป่าไม้ถูกท�าลาย จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน�้าด้วย

เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว  พื้นดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้า

ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากน้ันเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน�้ำไว้น�้ำก็จะไหลบ่า

ท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน�้ำหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน�้าซึมใต้ดินไว้หล่อเล้ียงต้นน�้ำล�าธาร

ท�าให้แม่น�้ำมีน�้ำน้อย  ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น  การขาดแคลนน�้า

ในการการชลประทานท�าให้ท�านาไม่ได้ผลขาดน�้ามาผลิตกระแสไฟฟ้า

 จากการท่ีปริมาณป่าไม้ลดลงย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีผลต่อ

ปัจจัยทางชีวภาพ มีผลกระทบต่อสภาพดิน น�้ำ อากาศ สัตว์ป่า ส่ิงแวดล้อมอื่นๆ เพราะท้ัง

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จะมีความสัมพันธ์กันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในระบบนิเวศ ก่อให้เกิด

สมดุลทางธรรมชาติ การท�าลายป่าจึงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) เกิดการชะล้าง

พังทลายของดิน ป่าที่ถูกท�าลายจะท�าให้ไม่มีต้นไม้ วัชพืช หญ้าปกคลุมดิน เมื่อฝนตกลงมา 

น�้ำฝนจะกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ไหลไปกับกระแสน�้า 2) เกิดน�้าท่วมในฤดูฝน บริเวณ

ป่าที่ถูกท�าลายจะไม่มีต้นไม้ วัชพืช และหญ้าที่ปกคลุมหน้าดิน ช่วยดูดซับน�้ำฝนไว้ ท�าให้น�้ำ
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ไหลบ่าจากที่สูงอย่างรุนแรง และมีปริมาณมาก ท�าให้เกิดน�้ำท่วมในพื้นที่ ตอนล่างอย่าง 

ฉับพลัน 3) เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การท�าลายป่าไม้ ต้นน�้ำล�าธารท�าให้ป่าไม้ถูกตัด  

แยกออกเป็นส่วนๆ เกิดการระเหยของน�้ำจากผิว ดินสูง แต่การซึม ผ่านผิวดินต�่ำ ดินดูดซับ

และเก็บน�้ำไว้ได้น้อย ส่งผลให้น�้าไหลลงสู่ล�าธารน้อยเกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง 4) เกิด 

ปัญหาโลกร้อนขึ้น เนื่องจากป่าไม้เป ็นแหล่งของการหมุนเวียนสาร ระหว่างออกซิเจน 

คาร์บอนไดออกไซด์ น�้ำและสารอื่นๆ ในระบบนิเวศที่ส�าคัญ การท�าลายป่ามีส่วนท�าให้เกิดการ

สะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้อุณหภูมิ

ของโลกสูง 5) คุณภาพของน�้ำเสื่อมลง เม่ือฝนตกในบริเวณป่าไม้ที่ถูกท�าลายก็จะพัดพาเอาดิน

โคลน ตะกอนลงสู่แหล่งน�้ำ ท�าให้น�้าขุ ่นและเกิดการตื้นเขินส่งผล ให้คุณภาพน�้ำทั้งทางด้าน 

กายภาพ ชีวภาพ และเคมีด้อยลง ไม่สามารถใชน�้ำในการอุปโภค บริโภค ได้ 6) พืชและสัตว์

ป่ามีจ�านวนและชนิดลดลง ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่า การตัดไม้ท�าลายป่า

เป็นการท�าลายแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และความหลากหลายทางชีวภาพ ท�าให้พืชและสัตว์

ป่าหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนเกือบสูญพันธ์ุ

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนต้องการน�าเสนอจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ป่าไม้ 

ในอาเซียนให้มีความสมบูรณ์เป ็นสีเขียวทั่วพื้นแผ่นดินอาเซียน โดยอาศัยหลักการทาง 

พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมวินัยและพระสงฆ์ผู้ท่ีเป็นต้นแบบแห่งการอนุรักษ์ เพื่อ

ใช้เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มีพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศสมาชิกอาเซียน

ล�าดับความสมบูรณ์ของป่าไม้ในอาเซียน
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสนับสนุนความยั่งยืน 

ของระบบนิเวศน์ทั้งภายในภูมิภาคและโลก นอกจากเป็นแหล่งน�้า อาหาร และพลังงานแล้ว 

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังมีบทบาทท่ีส�าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถี

ชีวิตของมนุษย์ อาเซียนมีระบบนิเวศวิทยาท่ีมีลักษณะเฉพาะโดดเด่นและหลากหลาย เช่น  

ลุ ่มน�้ำแม่โขง อ่าวฮาลอง และทะเลสาบโทบา และยังมีชายฝั ่งทะเลที่ทอดตัวยาวประมาณ 

173,000 กิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยทะเลและอ่าวที่ส�าคัญ เช่น ทะเลจีนใต้ ทะเลอันดามัน และ

อ่าวไทย  ด้วยท�าเลที่เหมาะสมของอาเซียนซึ่งอยู ่เขตร้อน จึงมีทรัพยากรน�้ำที่อุดมสมบูรณ์  

ในปี พ.ศ.2550 อาเซียนมีทรัพยากรน�้ำที่เหมาะแก่การอุปโภคบริโภค 5,675 พันล้าน 

คิวบิกเมตร บรูไน ลาวและมาเลเซีย เป็นประเทศท่ีมีน�้ำสะอาดเฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงสุด 

ในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน อาเซียนมีพื้นดินถึง 3% ของพ้ืนที่โลกจึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย

มรดกทางชีวภาพ มีประเทศที่มีความร�่ำรวยด้วยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพถึง  

3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพรวม
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กันประมาณ 80% ของท้ังโลก อาเซียนมีพ้ืนท่ีป่าไม้ครอบคลุมถึง 45% หากเปรียบเทียบกับ

พื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยของโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ 30.3% รวมทั้งป่าไม้ของอาเซียนเป็นท่ีอยู่อาศัยของ

สายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 40% ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ ด้านประชากร ในปี พ.ศ.2551 อาเซียน

มีจ�านวนประชากรประมาณ 580 ล้านคน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 130 คนต่อตา

รางกิโลเมตร นับเป็นหนึ่งในภูมิภาคท่ีมีจ�านวนประชากรมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

มหานคร เช่น กรุงจาการ์ตาและมะนิลา มีประชากรหนาแน่นมากถึง 10,000 คนต่อตาราง

กิโลเมตร อันเป็นผลมาจากการอพยพของคนในชนบทสู่เมืองเพ่ิมมากข้ึน และการขยายตัวของ

เมืองอย่างรวดเร็ว ปี พ.ศ.2548 ประชากรจ�านวน 44% ของอาเซียนอาศัยในเขตเมืองและคาด

ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 55% ในปี พ.ศ.2563 การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากร การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผนวกกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีในกลุ ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน องค์ประกอบเหล่านี้จะเพิ่มความกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติทั้งใน

ระดับภูมิภาคและน�าไปสู่ประเด็นสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน  เช่น มลพิษทางอากาศ น�้ำและดิน  

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง หมอกควันพิษข้ามพรมแดน และการหมดสิ้นไป

ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ การบริโภค

ที่เพิ่มขึ้นท�าให้เกิดขยะเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัว อันเป็นผลจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ดังนั้น 

ถึงแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่อาเซียนก�าลังเผชิญกับความ

ท้าทายอันย่ิงใหญ่ในการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู ่ไปกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งป่าไม้ในอาเซียนมีพื้นท่ีป่าไม้เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

อันดับ 1 ลาว มีพ้ืนป่าท่ีร้อยละ 71.60

อันดับ 2 เมียนมาร์ มีพื้นป่าท่ีร้อยละ 63.64

อันดับ 3 มาเลเซีย มีพื้นป่าท่ีร้อยละ 59.50

อันดับ 4 กัมพูชา มีพื้นป่าท่ีร้อยละ 51.56

อันดับ 5 อินโดนีเซีย มีพื้นป่าท่ีร้อยละ 46.46

อันดับ 6 เวียดนาม มีพื้นป่าท่ีร้อยละ 37.14

อันดับ 7 ไทย มีพ้ืนป่า 29.00

อันดับ 8 ฟิลิปปินส์ มีพื้นป่าท่ีร้อยละ23.87

อันดับ 9 สิงคโปร์ มีพื้นป่าท่ีร้อยละ 3.00 (ไทยรัฐออนไลน์, [31 สิงหาคม 2559])  

จะเห็นได้ว่า ในการจัดล�าดับป่าไม้ในอาเซียน ประเทศท่ียังมีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดคือ 

ประเทศลาว และประเทศท่ีมีทรัพยากรป่าไม้น้อยที่สุดคือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการแสดง 

ล�าดับเช่นนี้ ท�าให้เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
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อาเซียนสีเขียว
 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ในอาเซียนโดยการใช ้หลักการทางพระพุทธศาสนา  

โดยได้เขียนชื่อว่า “อาเซียนสีเขียว” เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของป่าไม้ที่คนท่ัวไปรู้จักกันดี

ว่า ป่าไม้สีเขียว ซึ่งการท่ีจะท�าให้ป่าไม้มีพื้นท่ีสีเขียวได้นั้น ต้องท�าการอนุรักษ์และฟื ้นฟู  

ส�าหรับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นองค์กรทางศาสนาก็มีพัฒนาการทั้งด้านความเป็นมา 

และการขยายองค์กรที่ต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับป่าที่ไม่แตกต่างไปจากส่ิงมีชีวิตหรือ

องค์กรหรือสังคมอื่นๆ ดังจะพบว่าการแสวงหาโมกขธรรมคือการหลุดพ้นขององค์สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงเริ่มต้นที่การมุ ่งตรงสู ่ป่าเพื่ออาศัยความสงบจากป่านั้นในการ

พัฒนาจิตหรือแม้กระทั่งการตรัสรู ้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธองค์ก็มี ข้ึนภาย

ใต้ต้นไม้ในป่าและเมื่อตรัสรู้แล้วการแสดงธรรมครั้งแรกเพื่อประกาศพระสัทธรรมก็ทรงแสดง 

ณ ท่ามกลางแห่งป่าคือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (วิ.ม.(ไทย) 4/12-13/33) แม้แต่วัดหรืออาราม

เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์ทั้งหลาย ก็ล้วนแต่อยู่ในป่าโดยเฉพาะการก�าหนดเขตในการท�ากิจ

ของสงฆ์ก็ต้องก�าหนดเอาชายป่าเป็นส�าคัญ ท้ังนี้ก็เพราะการอยู่ในป่านั้นย่อมถือว่าเป็นวัตร 

ที่ดีในการพัฒนาจิตใจตนเองตามหลักของการธุดงควัตร (พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตฺโต], 2543: 

114)  ดังนั้น จะพบว่าพระพุทธศาสนามีความผูกพันกับป่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุนั้น พระพุทธ

องค์จึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรักและรู้จักบุญคุณของป่า (พระธรรมโกศาจารย ์

(พุทธทาส อินฺทปญฺโ), 2535:18) ซึ่งหลักค�าสอนดังกล่าว นั้นปรากฏอยู ่ในหลักโอวาท 

ปาฏิโมกข์ที่ว่าด้วยการปฏิบัติตนของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาว่าจะต้อง

ละช่ัว ท�าดี ท�าจิตให้ผ่องแผ้ว และท้ายสุดก็ทรงเน้นย�้ำว่าจะต้องยินดีในเสนาสนะอันสงัด  

(ที.ม.(ไทย) 10/90/120) คือมุ่งให้พระเข้าไปสู่ป่าเพื่อบ�าเพ็ญสมณธรรม อย่างไรก็ตาม จะพบว่า

ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของป่าไม้นั้นก�าลังอยู ่ในขั้นวิกฤต เพราะมีการท�าลายป่ากันเป็น 

จ�านวนมากทั้งนี้ก็เพราะมีสาเหตุมาจากความไม่รู ้ และความอยากหรือตัณหาของมนุษย์ที่ 

ต้องการได้รับประโยชน์จากป่าด้วยการท�าลาย น�าเอาต้นไม้มาท�าประโยชน์เพื่อสนองความ

ต้องการ (ตัณหา) ของตนในรูปแบบต่างๆ ท�าให้พื้นที่หรือจ�านวนของป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมาก 

ซึ่งผลจากการที่ป่าไม้ถูกท�าลายนั้น ก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกและธรรมชาติมากมาย 

ท�าให้มนุษย์ได้รับความเดือดร้อน (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2537: 7) และในประเทศไทย

เองสถานการณ์ของพื้นที่ป่าไม้ก็ถูกท�าลายไม่แตกต่างไปจากพื้นท่ีอื่นๆ ของโลกมากนัก ซึ่งผล

จากการท�าลายป่าก็ท�าให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ดินเค็มเสีย 

เกิดน�้ำท่วมอย่างรุนแรง เกิดปรากฏการณ์ดินถล่ม เป็นต้น  

 การที่จะท�าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ที่ เราเรียกว่า 

อาเซียนสีเขียวนั้น เราต้องตระหนักร่วมกันถึงผลที่จะได้รับจากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
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โดยในทางพระพุทธศาสนาได้มีแนวคิด กระบวนการ วิธีการด�าเนินการปฏิบัติ เพ่ือให้เป็น

แนวทางของจุดเริ่มต้นของความสมบูรณ์ของป่าไม้ในอาเซียน

จุดเริ่มต้นด้วยในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันส�าคัญสถาบันหนึ่ง ที่มีบทบาทในการศึกษาอบรมสั่งสอน

ประชาชนให้มีจิตส�านึกอันดีงามต่อตนเองและธรรมชาติแวดล้อม มีท้ังพื้นป่า พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า 

สัตว์น�้า สัตว์บก แม่น�้าล�าคลอง รวมท้ังมวลมนุษย์ ถึงแม้สถาบันพระพุทธศาสนาไม่มีเครื่องมือ

เพียงพอที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ แต่ก็มีศาสนธรรมเป็นเครื่องสอดส่องให้มวลมนุษย์

มองเห็นตนเองอย่างเข้าใจ อย่างมีคุณค่าสร้างสรรค์พัฒนาการแก่โลก ไม่สร้างความพินาศ 

แก่สรรพชีวิตบนผืนโลก ในปัจจุบันน้ัน ความคิดท่ีไม่ประกอบด้วยปัญญาขาดวิจารณญาณ 

ในการมองปัญหาอย่างเป็นระบบแบบแผนและกระบวนการ ซึ่งเป็นต้นเหตุส�าคัญแห่งการ

ท�าลายธรรมชาติโดยแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ เป ็นรูปธรรมเด่นชัด  

พื้นที่ป่าธรรมชาติลดเหลือน้อยลงทุกปี มนุษย์ได้ตัดต้นไม้ท�าลายป่าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

ไม่ค�านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา เมื่อผืนป่าหมดไป ความแห้งแล้งมาเยือน ถ้าฝนตกมากก็เกิด

อุทกภัยอย่างรุนแรงกว่าปกติ ป ัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ 

ไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ปัญหาด้านมลพิษทางน�้า แม่น�้าล�าคลองหลายสายในเมืองใหญ่ๆ 

เน่าเสียและส่งกลิ่นท่ีไม่พึงปรารถนา อันมีสาเหตุเกิดจากรัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ที่ดี มองปัญหา

เฉพาะหน้าว่า เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก ความยากจนจะลดน้อยลง ความอยู ่ดี กินดี 

ของประชาชนก็จะเพิ่มไม่มีขีดจ�ากัด โดยไม่คิดตามผลกระทบอย่างเป็นกระบวนการครบวงจร 

โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน�้าเสียลงแม่น�้าล�าคลอง ขณะที่แม่น�้าล�าคลองยังคงอยู่ แต่ประชาชน

ไม่มีน�้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ บ้างก็ปล่อยควันพิษออกทางอากาศอากาศบริสุทธิ์หายไป 

มนุษย์ต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้ทวีคูณขึ้นทุกวันทุกด้าน มีแม่น�้าล�าคลองเหมือนไม่มีน�้า มีพื้นดิน

เหมือนไม่มีดิน มีผืนป่าเหมือนไม่มีต้นไม้ มีลมฟ้าอากาศเหมือนไม่มีลมหายใจ คล้ายๆ กับคน

ใกล้จะสิ้นชีวิตมนุษย์ ได้รับผลวิบากอันเกิดจากการปฏิบัติต่อธรรมชาติของมนุษย์นั้นเอง 

ซึ่งการปฏิบัติเหล่านั้นเป็นการปฏิบัติที่ขาดความรู้ด้านนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะ 

ที่ถูกต้อง ความกตัญญูกตเวที มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ดูแลรักษาปฏิจจสมุปบาท  

ปัญญาของการมองธรรมชาติตามความเป็นจริงอย่างเป็นวงจรครบกระบวนการศาสนธรรม  

ศาสนบุคคล ศาสนพิธี ซึ่งล้วนเป็นแนวทางแห่งการแก้ไขต่อการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการ

สร้างจิตส�านึก พร้อมจะดูและรักษาธรรมชาติแวดล้อมให้คงอยู ่ในสภาพปกติดั่งเดิมได้ตาม

สมควรพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาเมื่อ 2559 กว่าปีล่วงแล้ว สมัยนั้นธรรมชาติแวดล้อมบริบูรณ์

บริสุทธิ์สะอาด พื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ ภูเขา แม่น�้า ดินฟ้าอากาศ สัตว์ป่า สัตว์น�้ำ สัตว์บก สัตว์เลื้อย
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คลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า ยังไม่ถูกรบกวนมากนัก พระพุทธองค์และเหล่าพุทธสาวกมีวิถีชีวิต

ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนบแน่น ไม่ปรากฏว่ามีการส่งเสริมการช่วงชิง

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการทางวัตถุแก่ตนเองและศาสนาแต่อย่างใด กลับ 

ส่งเสริมการดูแลรักษาคุ ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแก่พุทธบริษัท พระพุทธองค์มีวิถีชีวิต 

ตามแบบอาศัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน อันเป็นวาระสุดท้ายแห่ง

พระชนม์ชีพ ด้วยเหตุอย่างนี้ป่าไม้จึงมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึง

ปัจจุบัน พระพุทธองค์และพุทธสาวกโดยมากจะพ�านักอาศัยเสนาสนะป่าเป็นที่ปฏิบัติธรรม 

สนทนาธรรม หรือเสวยวิมุตติสุขป่าไม้ ท่ีพุทธบริษัทควรระลึกถึงซึ่งเป็นสถานที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับพระพุทธองค์และพุทธสาวกในเหตุการณ์ส�าคัญๆ ตลอดพุทธกาล

จากแนวความคิดเรื่องสถานที่ส�าคัญเหล่านี้มีส่วนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย

สร้างอุเทสิกเจดีย์ระลึกพระพุทธองค์ เช่น สร้างวัดศรีมหาโพธิ์เพื่อระลึกถึงสถานที่ตรัสรู้ สร้าง

วัดพระแท่นดงรังเพื่อระลึกถึงที่ปรินิพพาน รวมท้ังการจัดพิธีเวียนเทียนในวันส�าคัญเหล่าน้ีด้วย

พุทธศาสนิกชนตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนิยมปลูกต้นโพธิ์ ต้นสาละ ต้นไทร ต้นจิก และ

อื่นๆ เป็นพุทธานุสติ อาศัยเหตุดังนี้พระสงฆ์ก็เป็นผู้น�าในการปลูกป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นปลูกป่า

ในวันวิสาขบูชา อันเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปลูกป่าในวันอาสาฬหบูชาอันเป็นช่วง

ฤดูฝนพอดี นอกจากนี้สามารถแนะน�าปลูกโดยเน้นต้นไผ่ มะม่วง เพื่อระลึกถึงวัดป่าเวฬุวัน 

กรุงราชคฤห์แคว้นมคธ ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่แสดงพระโอวาท 

ปาฏิโมกข์ วัดป่าอัมพวันกรุงราชคฤห์ที่หมอชีวกถวายเป็นวัด และป่าโคสิงคสาลวันใกล้หมู่บ้าน 

นาทิกะ เป็นป่าท่ีพระเถระอาศัยอยู่ประจ�าไม่ได้ขาดเพื่อเสวยวิมุตติสุข สนทนาธรรมตามกาล

อันควร หรือเตรียมที่จะไปประกาศศาสนาในวันรุ ่งข้ึน พระพุทธองค์มีความใกล้ชิดกับป่าไม้

แล้วก็ยังทรงสั่งสอนไม่ให้ท�าลายและรบกวนพันธุ ์ไม้ รวมทั้งให้พุทธบริษัทมีความกตัญญูต่อ

ต้นไม้ มีปรากฏอยู่หลายแห่งเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมปลูกจิตส�านึก ถึงความกตัญญูกตเวทีแก่

ประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์ป่าที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปห้ามรบกวน และพระสงฆ์สามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้ โดยเอาผ้าจีวรผืนใดผืนหนึ่งมาห่มต้นไม้ในผืนป่านั้นๆ ในส่วนด้านการศึกษา 

วิปัสสนาธุระอันเป็นการศึกษาเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะท้ังหลาย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

ของการฝึกจิตใจ ถ้ามองป่าไม้อย่างถูกวิธีจะได้ความรู้จากป่าไม้ จะเห็นว่าป่าไม้ช่วยสร้างเสริม

คุณภาพของจิตวิญญาณชักจูงไปสู่ความสงบสุขความเมตตาความรู้สึก ความอ่อนโยนอันประณีต 

ท�าให้เกิดสมาธิ รู ้จักใช้ปัญญาพิจารณาความจริงของสังขารมีผลต่อการรู้ทั่วโลก และวิถีชีวิต 

การอยู่ในป่าไม้ ปราศจากเสียงรบกวนท่ีวุ่นวาย ท�าให้เกิดความสงบทางกาย (กายวิเวก) เม่ือ

ร่างกายเงียบสงัด จิตใจก็รู้สึกสงบมีความอิ่มอกอิ่มใจ ท�าให้เกิดความสงบทางจิต (จิตตวิเวก) 

เม่ือมีความสงบทางกาย ความสงัดทางจิตใจก็ไม่มีอารมณ์มารบกวนพร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนา
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วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

จิตใจให้สูงขึ้นไปพร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของสังขาร ท�าให้จิตใจเป็นอิสระ

จากกิเลสอาสวะ (อุปธิวิเวก) พระพุทธองค์ทรงเห็นความส�าคัญของป่าไม้ พันธุ์ไม้ และธรรมชาติ

แวดล้อมอื่นทุกๆ ด้าน แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมการปลูกป่าไม้ และการปลูก

สร้างสาธารณประโยชน์อ่ืน พระสงฆ์สามารถน�าความรู้เหล่านี้ไปเผยแผ่แก่ประชนเพ่ือปลูกฝัง

ค่านิยมจิตส�านึกในการดูแลรักษาหรือปลูกสร้างป่าไม้รวมทั้งแหล่งน�้ำอื่นๆ โดยอาศัยพิธีกรรม

เป็นแนวทางน�าพา การกระท�าเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์อันไพศาลต่อมวลมนุษย์ไม่ได้เลือกชั้น 

วรรณะ เพศ ศาสนา หรือชาติก�าเนิดแต่อย่างใด ใครปรารถนาจะใช้ประโยชน์ก็ได้ แต่ต้อง 

ไม่สร้างความเสียหายต่อสถานที่นั้นๆ นับได้ว่าเป็นแนวทางในการสร้างสาธารณประโยชน์ 

สาธารณสถาน ต่อชนรุ่นหลัง

แนวทางพระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์ป่าไม้นั้น เราจะพบว่าพระพุทธศาสนามีแนวคิด

เอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ โดยถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เช่น ต้องด�าเนินชีวิต 

ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติหรือต้นไม้ถูกท�าลาย มนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง 

ของธรรมชาติย่อมได้รับผลกระทบ ทั้งในทางส่วนตัวและโครงสร้างอย่างแน่นอน ต้นไม้และ 

ป่าไม้ถือว่าเป็นหัวใจของสิ่งแวดล้อมท่ีมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีพของมนุษย์ แนวคิดเก่ียวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จัดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องเร่ิมจากตนเองก่อน โดยการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมในบ้าน สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และสิ่งแวดล้อมในสังคม โดยให้ความรู้

ความเข้าใจ การอบรมให้ทราบถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 

สิ่งแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้

เกิดความรอบรู้  ในส่วนของพระสงฆ์ก็ยังมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในอีกส่วน

หนึ่งที่ท�าให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าไม้ได้

เริ่มต้นการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยบทบาทของพระสงฆ์
บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้น พระสงฆ์

เป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้ผืนป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้ หลังจากที่ป ่าได้ถูกท�าลาย 

มามากกว่าทศวรรษ โดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างที่ควรจะเป็นไป การท�าลายป่านั้น ถือว่า

เป็นการท�าลายชีวิตสัตว์ให้ลดจ�านวนลง และเป็นการท�าลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จากการท่ี

ผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีต ย่อมชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา

และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อสัตว์มีป่าเป็นที่อยู ่อาศัยย่อมท�าให้

เกิดการขยายเผ่าพันธุ ์ได้ ในยุคสมัยของการล่าอาณานิคมของมนุษย์ ซึ่งเป็นความต้องการ 

ขยับขยายอาณานิคมออกไป การล่าสัตว์ย่อมมีขึ้น เพราะมนุษย์มีความจ�าเป็นจะต้องล่าสัตว์

มาเป็นอาหาร ซึ่งเป็นไปตามระบบห่วงโซ่และวัฏจักรของชีวิตสัตว์โลก ต่อมาเมื่อมีการล่าสัตว์
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ป่ามากขึ้น เพื่อท�าเป็นอาหารและเพื่อการค้าขาย ท�าให้มีการลักลอบค้าของป่า ล่าสัตว์ป่าสงวน

กันมากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีนายทุนที่บุกรุกป่าไม้เพื่อหวังครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ และ

ตัดไม้ท�าลายป่าเพื่อเป็นธุรกิจ โดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามมาอย่างรู ้เท่าไม่ 

ถึงการณ์ จากความไม่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ 

เกิดการตัดไม้ท�าลายป่าจากทุกพื้นที่ในโลก ซึ่งนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง จนก่อให้เกิด

ปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดแผ่นดินไหว น�้ำท่วม คลื่นใต้

ทะเล พายุแคทรีน่า เป็นต้น ในพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังมีการลักลอบตัดไม้ท�าลาย

ป่าจากกลุ่มนายทุน อันจะเห็นได้จากพื้นท่ีต่างๆ ในทุกภาคของประเทศไทย ร้อยละ 90 มี 

การตัดไม้ท�าลายป่าเพื่อการเพาะปลูก จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่า ในอนาคตหากไม่มี

การร่วมมือ และช่วยเหลือในการอนุรักษ์ป่าไม้ ย่อมจะไม่มีผืนป่าให้ลูกหลานได้เห็นอีกต่อไป

บรรพบุรุษของมนุษย์เราได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม ช่วยกันรักษาความสมดุลรวมไปถึง

สภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ�านวยต่อการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าเอาไว้ เช่น แม่น�้ำ ล�าธาร ซึ่งเป็น

เครื่องหล่อเลี้ยงผืนป่าให้คงความเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าก็อาศัยล�าธารที่ใส

สะอาดบริสุทธิ์ในการด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุข และมนุษย์จะต้องอาศัยสิ่งเหล่าน้ี 

เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และด�ารงชีวิตของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัย การปลูกป่าถาวรหรือ

การอนุรักษ์ธรรมชาติตามแนวพระราชด�าริ ย่อมเป็นส่วนส�าคัญต่อการอนุรักษ์ผืนป่า แต่ถ้า

หากการปลูกป่าขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ย่อมอาจส่งผลที่จะท�าให้ผืนป่าที่ถูกท�าลายกลับมา

คงความอุดมสมบูรณ์ได้

จากการพิจารณาการตัดไม้ท�าลายป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ

ประเทศใกล้เคียงหลายด้าน อย่างกรณีการตัดไม้เพื่อการส่งออกของประเทศในแถบลุ่มน�้าโขง 

เช่น ไทย ลาว จีน เวียดนาม เขมร เป็นต้น ย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก  

อันเป็นสาเหตุให้เกิดการทรุดตัวของพื้นดินเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยที่จะน�าไปสู่

ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พระพุทธเจ้ามีบทบาททรงยกย่องสรรเสริญป่าการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ไว้โดยนัยต่างๆ เป็นอันมาก เห็นได้ดังนี้

บทบาทของพระพุทธเจ ้าที่มีต ่อการอนุรักษ ์ทรัพยากรป ่าไม ้  จากการศึกษาถึง 

พระจริยาวัตรของพระพุทธองค์ในพุทธประวัติแล้ว เราจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงใช้เวลา

ส่วนใหญ่อยู ่กับธรรมชาติในป่า ตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งปรินิพพาน ดังนั้นเราจึงพยายาม 

ท�าความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของพระพุทธองค์ที่มีต่อการอนุรักษ์ป่า โดยการศึกษาจาก 

พุทธประวัติ แม้ว่าความสัมพันธ์ที่พระองค์มีกับป่าและธรรมชาตินี้ จะเป็นไปเพื่อการแสวงหา

โมกขธรรมก็ตาม แต่ความนิยมชมชอบในธรรมชาติป่านั้นก็ยากที่จะหาผู้ใดเทียบพระองค์ได้ 

จากการศึกษาในพุทธประวัติ จะเห็นได้ชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้ป่าไม้มา
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ตลอด กล่าวคือ พระพุทธเจ้าท้ังประสูติและปรินิพพานใต้ต้นสาละ นอกจากน้ันพระพุทธเจ้า 

ก็ตรัสรู ้ ได ้ต ้นโพธิ์  และการแสดงปฐมเทศนา ซึ่งเป ็นเหตุการณ์ท่ีส�าคัญอีกอย่างหนึ่งใน 

พุทธประวัติก็เกิดข้ึนท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซ่ึงร่มรื่นด้วยต้นไม้ แม้แต่ยามปกติในพระชนม์

ชีพของพระองค์ พระพุทธองค์ก็เสด็จจาริกไปในท้องถิ่นตามหัวเมืองต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และ

ในการจาริกนั้นพระองค์ก็ต้องทรงเดินทางผ่านป่าเป็นประจ�า แล้วก็ชอบปลีกพระองค์ไปประทับ

อยู่ในป่าเป็นระยะๆ ชีวิตของพระองค์จึงอยู่ในป่ามากทีเดียว เพราะฉะน้ัน ชื่อป่าต่างๆ มีมาก 

ในพุทธประวัติ เช่น ป่ามหาวัน ป่าอัญชนวัน ป่าอัมพาฎลวัน ป่ารักขิตวัน เป็นต้น ชื่อวัด 

ต่าง ๆ ก็มีช่ือลงท้ายด้วย “วัน” ซึ่งแปลว่า “ป่า” เช่น วัดเชตวัน (วัดป่าเจ้าเจตหรือวัดสวนเจ้า

เชต” วัดเวฬุวัน (วัดป่าไผ่) วัดปาวาริกันพวัน วัดอัมพวัน ฯลฯ แสดงว่าวัดเหล่านั้นเป็น “ป่า” 

ทั้งนั้น เราจึงถือว่า ป่ามีส่วนส�าคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้าเอง และในประวัติความเป็นมาของ

พระพุทธศาสนา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2537: 33)  

ในปาสราสิสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า พระองค์ทรงแสวงหา

สถานที่สงบสงัดส�าหรับเป็นท่ีบ�าเพ็ญเพียรเพื่อโพธิญาณ ซ่ึงได้มีการปรารภถึงธรรมชาติว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแสวงหาอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบ 

ซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อจาริกไปในเคว้นมคธโดยล�าดับ ได้ไปถึงต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้

เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมย์ มีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจ มีแมน่�้ำไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน�้ำสะอาด

ดี น่าร่ืนรมย์ มีโคจรคามอยู่โดยรอบเราจึงคิดว่า “ภูมิประเทศเป็นที่น่าร่ืนรมย์ มีราวป่าน่าเพลิน

เพลินใจ มีแม่น�้าไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน�้ำสะอาดดี น่ารื่นรมย์ มีโคจรคามอยู่โดยรอบเหมาะ

แก่การบ�าเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบ�าเพ็ญเพียร” เราจึงนั่ง ณ ที่นั่นด้วยคิดว่า “ที่

นี่เหมาะแก่การบ�าเพ็ญเพียร” (ม.มู.(ไทย) 12/272/303-304)  

ภิกษุพุทธบุตรมีความเป็นอยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกับธรรมชาติมาช้านาน ต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน พระพุทธองค์ทรงประสงค์ไม่ให้ภิกษุเบียดเบียนทุกส่ิงทุกอย่างที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม

ตามธรรมชาติ การท่ีมีพุทธบัญญัติเพื่อป ้องกันไม ่ให ้ภิกษุเอาเปรียบธรรมชาติมีปรากฏ 

ในพระวินัยปิฎกอยู่หลายแห่ง บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการที่ภิกษุตัดต้นไม้เพื่อต้องการสร้างกุฏิ 

วิหาร บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการเหยียบย�่ำนาข้าว บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการท�าท่ีขัดกับความ

เชื่อของประชาชน บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการตัดต้นไม้ท�าเครื่องใช้ไม้สอย บางอย่างทรงม ี

พุทธานุญาตให้ภิกษุใช้พันธุ์ไม้ ป่าไม้ ที่มีอยู่ในท้องถ่ินให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เหล่านี้ล้วนเป็น

พื้นฐานแห่งการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภิกษุกับพันธุ ์ไม้ (วิ.มหา.(ไทย) 1/418/202) 

และประชาชนท่ัวไป

มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติที่ห้ามตัดต้นไม้ ท�าลายพันธุ์ไม้ มีปรากฏหลายสาเหตุด้วยกัน

เช่น สิกาขาบทท่ี 7 แห่งสังฆาทิเสส กล่าวถึงการสร้างวิหารใหญ่ของคหบดีผู้เป็นโยมอุปัฏฐาก
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พระฉันนะ ให้ท ่านแสดงที่ชอบใจจะได้สร ้างวิหารถวาย ท่านก�าหนดสถานที่แล้วให้คน 

ปราบพื้นที่ โดยการให้ตัดต้นไม้ที่ประชาชนในท้องถิ่นนับถือมาก อันเป็นการสร้างให้เกิด 

ความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก ประชาชนพากันติเตียนดูหม่ินท่าน พระพุทธองค์ทรงทราบ จึง

ทรงต�าหนิและมีพุทธบัญญัติไว้ว่า

“อนึ่ง ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของเฉพาะตน ต้องน�าภิกษุสงฆ์ไปแสดงที ่

ภิกษุสงฆ์นั้น ต้องแสดงที่อันไม่มีผู้ใดจองไว้อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ในที่อันมี

ผู ้ใดจองไว้อันหาชานรอบไม่ได้ หรือไม่น�าภิกษุสงฆ์ไปเพื่อแสดงที่ไซร้ ต้องอาบัติ 

สังฆาทิเสส” (วิ.มหา.(ไทย) 1/418/202., 1/523/358) 

หน้าที่และคุณธรรมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน หมายถึง ในการพัฒนาชุมชน 

ของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ได้อาศัยหลักธรรมค�าสอนทางศาสนามาเรียกก�าลังศรัทธาของชาวบ้าน

รวมทั้งมีต�าแหน่งเป็นผู้น�าด้านประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อของชาวบ้าน พระสงฆ์จึงได้ประยุกต์

หลักธรรมทางศาสนาและระเบียบประเพณีทางสังคม มาเป็นส่ิงช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา

หมู่บ้านให้บรรลุผลตามเป้าหมาย หน้าที่และความผูกพันทางสังคมของพระสงฆ์เกิดจากองค์

ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1) การด�ารงชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัย 4 ที่ชาวบ้านถวาย

2) สภาวะและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเก่ียวข้องกับการบ�าเพ็ญสมณธรรม

3) อาศัยคุณธรรมแห่งเมตตา-กรุณาจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์

พระสงฆ ์จึ งมีความส� าคัญในฐานะเป ็นตั วแทนของพระพุทธศาสนาที่ สืบต ่อ 

พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ถ้าในยุคใดพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคลาดเคลื่อน ในยุคนั้นประชาชน

ก็จะขาดความนับถือ สังคมไม่เห็นคุณค่าทางพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อม

ลง แต่ถ้าในยุคใดที่พระสงฆ์ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วน ในยุคนั้นพระสงฆ์ก็จะมีประชาชนนับถือมาก 

และพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรือง ซึ่งท�าให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ

บทสรุป
การจัดล�าดับป่าไม้ในอาเซียนประเทศที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดคือประเทศลาว 

และประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้น้อยที่สุดคือประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการแสดงล�าดับเช่นนี้ท�าให้เรา

เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน การที่จะท�าให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม่ที่เราเรียกว่า อาเซียนสีเขียวนั้น เราต้องตระหนัก

ร่วมกัน ถึงผลที่จะได้รับจากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยในทางพระพุทธศาสนาได้มี 

แนวคิดกระบวนการ วิธีการด�าเนินการปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นแนวทางของจุดเริ่มต้นของความ

สมบูรณ์ของป่าไม้ในอาเซียน แนวทางพระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์ป่าไม้นั้น เราจะพบว่า 
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พระฉันนะ ให้ท ่านแสดงที่ชอบใจจะได้สร ้างวิหารถวาย ท่านก�าหนดสถานที่แล้วให้คน 

ปราบพื้นที่ โดยการให้ตัดต้นไม้ที่ประชาชนในท้องถิ่นนับถือมาก อันเป็นการสร้างให้เกิด 

ความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก ประชาชนพากันติเตียนดูหม่ินท่าน พระพุทธองค์ทรงทราบ จึง

ทรงต�าหนิและมีพุทธบัญญัติไว้ว่า

“อนึ่ง ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของเฉพาะตน ต้องน�าภิกษุสงฆ์ไปแสดงที ่

ภิกษุสงฆ์นั้น ต้องแสดงที่อันไม่มีผู้ใดจองไว้อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ในที่อันมี

ผู ้ใดจองไว้อันหาชานรอบไม่ได้ หรือไม่น�าภิกษุสงฆ์ไปเพื่อแสดงที่ไซร้ ต้องอาบัติ 

สังฆาทิเสส” (วิ.มหา.(ไทย) 1/418/202., 1/523/358) 

หน้าที่และคุณธรรมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน หมายถึง ในการพัฒนาชุมชน 

ของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ได้อาศัยหลักธรรมค�าสอนทางศาสนามาเรียกก�าลังศรัทธาของชาวบ้าน

รวมทั้งมีต�าแหน่งเป็นผู้น�าด้านประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อของชาวบ้าน พระสงฆ์จึงได้ประยุกต์

หลักธรรมทางศาสนาและระเบียบประเพณีทางสังคม มาเป็นส่ิงช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา

หมู่บ้านให้บรรลุผลตามเป้าหมาย หน้าที่และความผูกพันทางสังคมของพระสงฆ์เกิดจากองค์

ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1) การด�ารงชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัย 4 ที่ชาวบ้านถวาย

2) สภาวะและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเก่ียวข้องกับการบ�าเพ็ญสมณธรรม

3) อาศัยคุณธรรมแห่งเมตตา-กรุณาจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์

พระสงฆ ์จึ งมีความส� าคัญในฐานะเป ็นตั วแทนของพระพุทธศาสนาที่ สืบต ่อ 

พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ถ้าในยุคใดพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคลาดเคลื่อน ในยุคนั้นประชาชน

ก็จะขาดความนับถือ สังคมไม่เห็นคุณค่าทางพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อม

ลง แต่ถ้าในยุคใดที่พระสงฆ์ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วน ในยุคนั้นพระสงฆ์ก็จะมีประชาชนนับถือมาก 

และพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรือง ซึ่งท�าให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ

บทสรุป
การจัดล�าดับป่าไม้ในอาเซียนประเทศที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดคือประเทศลาว 

และประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้น้อยที่สุดคือประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการแสดงล�าดับเช่นนี้ท�าให้เรา

เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน การที่จะท�าให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม่ที่เราเรียกว่า อาเซียนสีเขียวนั้น เราต้องตระหนัก

ร่วมกัน ถึงผลที่จะได้รับจากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยในทางพระพุทธศาสนาได้มี 

แนวคิดกระบวนการ วิธีการด�าเนินการปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นแนวทางของจุดเริ่มต้นของความ

สมบูรณ์ของป่าไม้ในอาเซียน แนวทางพระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์ป่าไม้นั้น เราจะพบว่า 
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พระพุทธศาสนามีแนวคิดเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ โดยถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

เช่นต้องด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติหรือต้นไม้ถูกท�าลาย มนุษย์ในฐานะ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ย่อมได้รับผลกระทบท้ังในทางส่วนตัวและโครงสร้างอย่างแน่นอน 

ต้นไม้และป่าไม้ถือว่าเป็นหัวใจของสิ่งแวดล้อมที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีพของมนุษย์ 

แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จัดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเริ่มจากตนเอง 

ก่อนโดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบ้าน ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน และส่ิงแวดล้อมในสังคม  

โดยให้ความรู ้ความเข้าใจ การอบรมให้ทราบถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบ 

ของปัญหาสิ่งแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือให้เกิดความรอบรู ้ ในส่วนของพระสงฆ์ก็ยังมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ในอีกส่วนหนึ่ง ท่ีท�าให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าไม้ได้ พระสงฆ์จึงมีความส�าคัญในฐานะเป็นตัวแทน 

ของพระพุทธศาสนาท่ีสืบต่อพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ถ้าในยุคใดพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 

คลาดเคลื่อน ในยุคนั้นประชาชนก็จะขาดความนับถือ สังคมไม่เห็นคุณค่าทางพระพุทธศาสนา 

และพระพุทธศาสนาก็จะเส่ือมลง แต่ถ้าในยุคใดท่ีพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนในยุคนั้น 

พระสงฆ์ก็จะมีประชาชนนับถือมาก และพระพุทธศาสนาก็จะรุ ่งเรือง ซึ่งท�าให้เป็นศูนย์รวม 

ทางจิตใจ

เอกสารอ้างอิง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539) พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตฺโต]. (2543). พจนานุกรม พุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.  

พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตฺโต]. (2537). คนไทยกับปา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโ). พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ป่า. ในนิตยสาร 

เสขิยธรรม ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 9 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2535).

ไทยรัฐออนไลน์. ปาไม้ไทยอันดับ 7 ในอาเซียน. แหล่งที่มา, [ออนไลน์], http://www.thairath.

co.th/clip/10665, [31 สิงหาคม 2559].

 ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา: ความสัมพันธ์ทางศาสนาและ 
การเมืองระหว่างไทยกัมพูชา   
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บทคัดย่อ
 ธรรมยุติกนิกายมีอิทธิพลในสังคมกัมพูชา โดยมีฐานเกิดขึ้นและการส่งต่อจากสยาม 

ในช่วงที่สยามมีอิทธิพลเหนือราชส�านักกัมพูชา ในทางการเมืองมีการคัดเลือกและส่งกษัตริย ์

ที่นิยมสยามไปเป็นผู้ปกครอง ในทางศาสนาได้มีการส่งผ่านพระพุทธศาสนานิกายที่มีฐานเกิด

จากสยาม ด ้วยฐานคิดว ่าความทันสมัย (Modernization)ของสยามมีส ่วนส�าคัญจาก 

ธรรมยุติกนิกาย การรับธรรมยุติของกัมพูชา จึงมีเป้าประสงค์ต่อความทันสมัยนั้นที่มาพร้อม

กับอิทธิพลทางการเมืองจากสยามด้วย จนกระทั่งฝรั่งเศสเมื่อเข้ามาปกครองกัมพูชาในฐานะ

อาณานิคม ได้จัดตั้งสถาบันพุทธศาสนาบัณฑิต (Buddhist Institute) เพื่อป้องกันอิทธิพล

ทางการเมืองของสยามที่ผ่านมาพร้อมกับศาสนา  บทความนี้มี วัตถุประสงค ์ ในการศึกษา

พัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายธรรมยุติกนิกายในประเทศกัมพูชา ตั้งแต่อดีตกระทั่ง

ปัจจุบัน โดยการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ค�าส�าคัญ: ธรรมยุติกนิกาย, กัมพูชา, ศาสนา และการเมือง

Abstract
 The Influence of Dhammayutikanikaya (Sect) in the Cambodian  

society has arisen and connected to Siam during the Siamese influence over 

the Cambodian court. Politically the selection and sending of the pro-Siamese  
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ruler for ruling is carried out by Siam. Religiously Siam based Theravada  

Buddhism regarding modernization is Dhammayutanikaya. The acception of this 

sect was intent on that modernization that comes along with Siamese Political  

influence until Franch Colonial time france established Buddhist institute with 

the objective of preventing Thai political influence from interference. This  

article aims at studying the development of Dhammayutikanikaya in Cambodia 

from the past til now by means of related documents and research works.

Keywords: Dhammayut Sect, Cambodia, Religion and Political 

บทน�า
 ความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนา เกิดขึ้นในวงกว้างโดยมีนัยเกาะเกี่ยวกัน 

ทั้งศาสนาและการเมือง ซ่ึงครั้งหนึ่งในกัมพูชา เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือน

ประเทศไทย และถูกกล่าวอ้างถึงให้มีการแยกสังฆราชปกครองโดยมีแบบจากประเทศกัมพูชา 

ที่มีสังฆราชฝ่ายมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย จึงเกิดค�าถามต่อไปว่า “ธรรมยุติกนิกาย”  

อันมีฐานเกิดจากประเทศไทย มีพัฒนาการทางการเมือง ศาสนา และการนับถืออย่างไรจึงเกิด

ขึ้นในกัมพูชา หากพิจารณาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าการนับถือพระพุทธศาสนา

นิกายดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้บริบททางการเมือง ประวัติศาสตร์ท่ีเกาะเกี่ยวกันต้ังแต่อดีตกระทั่ง

ปัจจุบัน ทั้งผสมผสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกัมพูชาไปด้วย ดังกรณีเคยเกิดข้ึนใน 

สมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 (Jayavarman VII/ครองราชย์/ค.ศ.1181-1218/พ.ศ.1724-1761) 

กับแนวคิดในเรื่อง “พุทธราชา-Buddha Raja” กับสถานะกษัตริย์ท่ีเป็นประหนึ่งพระพุทธเจ้า 

(เดวิด แชนเลอร ์ ,  2546: 82) หรือล ่วงมาในสมัยพระเจ ้านโรดม สีหนุ (Norodom  

Sihanouk/ค.ศ.1922–2012/พ.ศ.2465-2555) กับแนวคิดในเร่ือง “พุทธสังคมนิยม- 

Buddhist Socialism” ท่ีผสมผสานระหว่างแนวคิดทางการเมืองของระบบสังคมนิยมกับ

พระพุทธศาสนา (ชุมพล เลิศรัฐกาล. 2536, นภดล ชาติประเสริฐ, 2540) ซ่ึงมีความหมายถึง

พระพุทธศาสนากับการเมืองที่เกื้อหนุนกันและกัน กัมพูชาในฐานะรัฐโบราณท่ีเคยเป็นที ่

รู ้จักกันในประวัติศาสตร์ไทย คืออาณาจักรขอมโบราณที่เคยมีอิทธิพลเหนือแผ่นดินไทย ลาว 

กัมพูชา และเวียดนาม เป็นเจ้าของแหล่งวัฒนธรรมแห่งนี้ในภูมิภาคนี้ กาลเวลาผันเปลี่ยนได้

ท�าให้สถานะทางการเมืองเข้มแข็ง อ่อนแอ จากรัฐใหญ่กลายเป็นรัฐเล็ก และได้ส่งผ่านอิทธิพล

ทางพระพุทธศาสนามหายาน หรือเถรวาทในแบบกัมพูชา และคืนกลับในฐานะประเทศท่ีได้รับ

อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาจากประเทศชิดข้างอย่างเวียดนาม หรือไทยในช่วงสมัยหลัง  
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โดยเฉพาะธรรมยุติกนิกายที่มีจุดก�าเนิดจากประเทศไทย  และเข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาพร้อม

กับอิทธิพลทางการเมืองราชส�านักสยามที่ผสมผสานผ่านฐานะ “องค์ประกันแห่งบางกอก” 

หรือการท�าให้เป็นสยาม (Siamization) ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น ธรรมยุติกนิกายจึงเป็นกลไก

ทางการเมืองของรัฐแบบราชาธิปไตยระหว่างรัฐสยามกับเขมร ระหว่างฝร่ังเศสเจ้าอาณานิคม  

(ค.ศ.1863-1953/2405-2496, David Chandler, 2015) กับการป้องกันรัฐผ่านมิติทางศาสนา

ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล ้วในอดีต ซึ่งในบทความนี้จะได ้น�าเสนอถึงประวัติ  พัฒนาการของ 

ธรรมยุติกนิกาย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในมิติของศาสนาและการเมืองอันเป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐสยามกับกัมพูชาในแต่ละช่วงเวลา

 

 
 ภาพประกอบ 1 สมเด็จพระสังฆราชปาน  

ผู้นำาพระพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายเข้าสู่กัมพูชา  

ที่มาภาพ : http://i0.wp.com/www.cambosastra.org/wp-content/uploads/2010/09/Dham-

matykaya-in-Cambodia.jpg. เมื่อ 20 มกราคม 2560 

สยามกับธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา 
 การปฏิรูปพุทธศาสนาโดยแยกเป็น “มหานิกาย” และ “ธรรมยุติกนิกาย” เก่ียวข้อง

กับการเมือง เรื่องขึ้นครองราชย์ระหว่าง ร.3 กับ ร.4 ที่เกิดขึ้นโดยวชิรญาณภิกขุ (พ.ศ.2367-

2394/ค.ศ.1824-1851) ที่ควรได้สิทธิ์ในการสืบสันติวงศ์เป็นรัชกาลท่ี 3 แต่ด้วยเหตุผล 
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ในทางการเมือง การบวชจึงเป็นประหนึ่งลี้ภัยทางการเมือง ในระหว่างที่บวช “วชิรญาณภิกขุ” 

ได้ก่อตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้น ภายใต้การดูแลสนับสนุนโดยพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลา 27 ปี  

(พระไพศาล วิสาโล, 2552: 28) กระท่ังได้ลาสิกขาออกมาครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็น

รัชกาลที่ 4 ในนาม “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (พ.ศ.2394-2411/ค.ศ.1851-

1868) (พระอธิการเกียรติศักดิ์ กิตฺติเมโธ, 2553: 91) พร้อมกับความเจริญเติบโตของ 

คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ผ่านการสนับสนุนในทางตรงในฐานะผู ้ก่อตั้งขณะเป็นพระภิกษุ  

และในฐานะกษัตริย์ท่ีต้องให้การอุปถัมภ์สนับสนุนศาสนาในฐานะ “อุปถัมภก” โดยเฉพาะ 

ธรรมยุต ที่พระองค์ตั้งข้ึน ธรรมยุตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงเป็นเหมือนคณะปฏิรูปกิจการ 

พระศาสนาท่ีมีความก้าวหน้าในเชิงกายภาพผ่านการจัดการศึกษา อาทิ การพิมพ์คัมภีร์เทศน์ 

การจัดพิมพ์หนังสือ ต�ารา ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ ซ่ึงไม่

เคยปรากฏในสยามประเทศมาก่อน ภาพความเจริญทันสมัยท่ีมาพร้อมกับพระพุทธศาสนา 

จึงปรากฏในสังคมไทยในช่วงนั้น นัยหนึ่งจึงเป็นเหมือนความก้าวหน้า และเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการเมืองระหว่างนิกาย เนื่องจากนิกายที่ตั้งใหม่ถูกให้ความส�าคัญจากรัฐในระบอบ 

ราชาธิปไตยมากกว่า แต่นัยยะที่ส�าคัญธรรมยุติกนิกายคือความก้าวหน้าและพัฒนาไปพร้อม

กับความเป็นรัฐไทยภายใต้การสนับสนุนของสถาบันกษัตริย์ 

 จากนั้นธรรมยุติกนิกายของสยามถูกส่งออกไปยังกัมพูชา นัยหนึ่งเพราะความต้องการ

ท�าให้ทันสมัย (Modernization) ทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าแบบตะวันตกที่เคย

ปรากฏและนับเป็นพัฒนาการในสังคมสยาม จึงถูกชื้อเชิญจาก “องค์ด้วง” หรือพระบาทสมเด็จ

พระนโรดม หริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์ด้วง/พ.ศ.2339-2403/ค.ศ.1796-1860) กษัตริย์ที่เคย

ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย 27 ปี และมีความสนิทสนม ท่ีเคยสนทนาธรรมกับ “วชิรญาณภิกขุ” 

บ ่อยครั้ งขณะทรงผนวชอยู ่ด ้วยกัน (Manich Jumsai ,  1987: 84) ทั้ งยั งให ้ โอรส 

นักองค์สีสุวัตถ์ิ (พ.ศ.2383-2470/ค.ศ.1840-1927 ครองราชย์ พ.ศ.2447-2470/ค.ศ.1904-

1927) บวชเป็นพระภิกษุในคณะธรรมยุติกนิกายที่วัดบวรนิเวศ 1 พรรษา เมื่อประมาณ  

พ.ศ.2407/1864 ขณะมีพระชนมายุ 24 พรรษา ดังปรากฏหลักฐานจากบันทึกของสมเด็จ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เกี่ยวราชส�านักกัมพูชากับการบวชในคณะธรรมยุติที่ว่า “...สมเด็จ

พระหริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์ด ้วง) พระองค์ศรีวัตถา สมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์ 

(นักองค์ราชาวดี) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทั้งสามพระองค์รับราชการอยู่ในราช

ส�านักไทย รัชกาลท่ี 4 ทรงชุบเล้ียงและท�านุบ�ารุง เช่นพระราชบุตรบุญธรรม ทั้ง 3 พระองค์ 

เมื่อพระชันษาครบอุปสมบท ทรงผนวชให้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อย่างเจ้านายใน 

พระราชวงศ์แล้วไปอยู่วัดบวรนิเวศ...” (สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ. 2514: 30-31)  

ดังน้ันการส่งต่ออิทธิพลของราชส�านักสยามสู่ราชส�านักกัมพูชา จึงเป็นสิ่งที่ง่ายโดยเป็นการส่ง
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ผ่านความคุ้นชินในฐานะองค์ประกันของกรุงเทพ ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันในอดีต และ 

ได้รับการสานต่อในฐานะ “มรดกพ่อ” ดังนั้น การเข้าไปของธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา  

จึงมีนัยยะของชนช้ันปกครองที่เชื่อมระหว่างราชส�านักและราชส�านัก โดยมีเจตนาหวังผลเพื่อ

ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ภายในกัมพูชา แต่ในส่วนของรัฐสยามเองนัยหนึ่งเป็นการ 

ส่งออกอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศราชผ่านวัฒนธรรมทางศาสนาในส่วนของคณะ

ธรรมยุต ดังปรากฏหลักฐานว่า 

“...ธรรมยุติกนิกาย เป็นพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

ทรงตั้งขึ้นเมื่อพระองค ยังทรงผนวชในรัชกาลที่  3 ต ่อมาสมเด็จพระหริรักษ รามา 

อิศราธิบดี (พระองคด้วง) ได้ขอพระราชทานธรรมยุติกนิกายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในประเทศกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัวจึงโปรดเกล ้าฯ ให ้ 

พระอมรภิรักขิต (เกิด) และพระมหาปาน (ต ่อมาได ้ เป ็นสมเด็จพระสุคนธาธิบดี  

พระสังฆราชฝายธรรมยุติ)...” (ศานติ ภักดีคำา, 2555: 3-19)

 ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับกัมพูชา จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ  

ที่มีมิติทางการเมืองผ่านราชส�านักและศาสนาเป็นส่วนส�าคัญ รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์

ของสยาม ภายใต้การสนับสนุนฝ่ายน�าในกัมพูชาที่ เ อ้ือประโยชน์และสนับสนุนรัฐสยาม  

ดังกรณีรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือนักองค์ด้วงมีพระชนมายุ 43 พรรษา 

หลังจากที่ทรงพ�านักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 27 ปี จึงเดินทางกลับเขมรพร้อมกับกองทัพ

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี/Bodindecha, พ.ศ.2320-2392/ค.ศ.1777–1849) 

เพื่อรบกับญวนที่ก�าลังแผ่อ�านาจเข ้าสู ่ เขมรในช่วงนั้น โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการว่า “หากเขมรสงบเรียบร้อยเม่ือใดให้อภิเษกพระองค์ด้วงขึ้น

ครองเขมร” เม่ือกองทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สามารถจัดการเหตุการณ์

ในเขมรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีการอภิเษกนักองค์ด้วงขึ้นครองราชย์สมบัติที่เขมร เม่ือ 

พระชนมายุ 51 พรรษา มีพระนามว่า “สมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี” ตั้งแต่ประมาณ 

พ.ศ.2390/1847 สมเด็จพระหริรักษ ์รามาธิบดี  เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่  19 ตุลาคม  

พ.ศ.2403/1860 ที่กรุงอุดงค์ โดยสรุปความสัมพันธ์ระหว่างรัฐจึงเป็นความสัมพันธ์ภายใต้

อ�านาจทางทหารและการเมืองเหนืออ�านาจรัฐท่ีน้อยกว่า รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ทางศาสนาท่ีเกิด

ขึ้นในภายหลังการปกครองของกษัตริย์ที่สนับสนุนโดยสยาม

 



วารสารพุทธอาเซียนศึกษา	 ปีที่	1	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2559

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ASEAN	Studies	Center	 Mahachulalongkornrajavidyalaya	University

Buddhist	ASEAN	Studies	Journal	(BASJ)	 Vol.	1	No.	2	July	-	December	201628		 29		
28

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

 
ภาพประกอบ 2 นักองคราชาวดี หรือที่ต่อมาครองราชยเป็น พระบาทสมเด็จพระนโรดม  

พรหมบริรักษ (Norodom/พ.ศ.2403-2447/ค.ศ.1860–1904) และนักองคสีสุวัตถ์ิ หรือครองราชย 

ในนาม พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีสุวัตถิ์ (Sisowath/พ.ศ. 2447–2470/ค.ศ.1904–1927)  

ที่มีประวัติว่าเคยบวชเป็นพระภิกษุในคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย ทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

อย่างเจ้าในนายราชวงศ แล้วไปพำานักอยู่ที่วัดบวรนิเวศ ในช่วงที่พำานักรับราชการอยู่ในกรุงเทพฯ  

(สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ, 2514: 30-31)

แรงจูงใจในการน�าธรรมยุติกนิกายไปยังกัมพูชา
 ความทันสมัยในสยาม เป็นปรากฏการณ์ท่ีชนชั้นน�าของกัมพูชาเคยเห็น และประสบ

ด้วยตนเอง การส่ง การรับ “ธรรมยุติกนิกาย” ไปสู่กัมพูชา จึงเป็นประหนึ่งความคาดหวัง 

ต่อความ “ก้าวหน้า” หรือกระบวนการท�าให้ทันสมัยนั้น “ธรรมยุติกนิกาย” จึงเป็นความส�าเร็จ

ที่เคยปรากฏในสยาม ทั้งนักองค์ด้วง ผู้กลับมาเป็นกษัติรย์ในกัมพูชา ก็เคยประสบด้วยพระองค์

เอง ในฐานะ “องค์ประกันแห่งบางกอก” เป็นเวลา 27 ปีในแผ่นดินสยาม ท้ังเคยได้บวชและ

ใช้ธรรมเนียม วิถีปฏิบัติอย่างธรรมยุต จึงง่ายต่อการน�าพุทธศาสนาเข้าไปปฏิบัติในราชส�านัก

กัมพูชา หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงพบว่าธรรมยุติกนิกายในประเทศไทยเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไข

ทางการเมือง ราชบัลลังค์ การสร้าง “นวัตกรรม” ทางศาสนาท่ีชื่อว่า “ธรรมยุติกนิกาย”  

นัยหน่ึงเป็นการต่อสู่ในเชิงสัญลักษณ์ของ “ยุวกษัตริย์” ที่ไร้ “บัลลังค์” และในความ “ไร้”  

จึงเป็นที่มาของการแสดงออกผ่านมิติทางศาสนาท่ี “วชิรญาณภิกขุ” ได้บวชอยู ่ในขณะนั้น   

การเจริญเติบโตของธรรมยุติกนิกายจึงเป็นภาพจ�า และแบบที่ควรเอาอย่าง อาทิ การปรับปรุง

ข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ให้สอดคล้องตามพระธรรมวินัยและพุทธวัจนะ  พระพุทธศาสนา

เป็นแบบเหตุผลนิยมมากข้ึน อันเป็นไปตามหลักเหตุผลและตีความแบบประจักษ์นิยมตาม 
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ตะวันตก รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ดังปรากฏผลเป็นความรุ่งเรืองสุดในการจัดพิมพ์

ผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พ.ศ.2403-2464/1860-

1921) ที่ทรงเป็นประมุขสงฆ์สังฆราช (พ.ศ.2453-2464/1910-1921)  และคณะธรรมยุติก-

นิกาย หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี โท เอก และต�าราอธิบายพระธรรมวินัยรวมกว่า 20 เล่ม รวม

ทั้งพระธรรมเทศนากว่า 80 เรื่อง ค�าอธิบายพระสูตร 25 เร่ือง และพระโอวาทธรรมคดี 70 

เรื่อง ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้อิทธิพลทางความคิดของพระองค์ ในนามธรรมยุติกนิกาย (พระไพศาล 

วิสาโล, 2552: 30-31) ได้แพร่กระจายไปในวงกว้าง และนับเป็นพัฒนาการของพระพุทธศาสนา

แบบธรรมยุติกนิกาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจนแพร่กระจายไปในวงกว้าง รวมทั้งได้รับการ

สนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Chulalongkorn/ พ.ศ.2396-2453/

ค.ศ.1853–1910) ซึ่งเป็นพระเชษฐาธิราชอย่างเต็มพระองค์ และจัดเป็นความทันสมัยที่

พระพุทธศาสนาอย่างไทยมี เม่ือกัมพูชาโดยชนช้ันน�าประสงค์เช ่นเดียวกับสยาม ที่ เห็น

พัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาอย่างจัดเจน ประสงค์น�าเข้าธรรมยุติกนิกายจึงเกิดข้ึนพร้อมกับ

อิทธิพลของราชส�านักสยามที่มีต่อราชส�านักกัมพูชาและอิทธิพลทางศาสนาไปในคราวเดียวกัน 

แม้ผลที่คาดหวังกับความเป็นจริงจะไม่ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันก็ตาม “แนวคิดการที่

จะท�าให้ทันสมัยผ่านศาสนาไม่ประสบผลส�าเร็จในกัมพูชา” (เดวิด แชนเลอร์, 2546)

 

การเข้ามาของธรรมยุติกนิกายและผลต่อสังคมกัมพูชา
 ธรรมยุติกนิกายเป็นพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงตั้งขึ้น

เม่ือพระองค์ยังทรงผนวชในรัชกาลที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ.1864/2407 สมเด็จพระหริรักษ์รามา

อิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ที่เคยใช้ชีวิตในกรุงเทพ พร้อมให้ราชโอรสนักองค์สีสุวัตถ์ บวชท่ีวัด

บวรนิเวศ 1 พรรษา เม่ือกลับไปปกครองบ้านเมืองเขมร จึงได้ขอพระราชทานธรรมยุติกนิกาย

ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวจึง 

โปรดเกล้าฯ ให้พระอมรภิรักขิต (เกิด) พระมหาปาน ปญฺาสีโล ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จ 

พระสุคนธาธิบดี ด�ารงต�าแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติรูปแรกในประเทศกัมพูชา 

(ศานติ ภักดีค�า, 2555: 3-19) พุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายจึงเริ่มมีขึ้นในประเทศกัมพูชา

ตั้งแต่นั้น

 ส�าหรับสมเด็จพระสังฆราชปาน มีประวัติว่าเกิดที่จังหวัดพระตะบอง เม่ืออายุได้ 12 

ปี ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดโพธิ์ ต�าบลสังแก จังหวัดพระตะบอง คณะมหานิกายแล้วได้เข้ามา

กรุงเทพ อยู ่ที่วัดสระเกศ เป็นเวลา 4 พรรษา พร้อมถวายตัวเป็นศิษย์พระวชิรญาณเถระ 

(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้า เจ ้ าอยู ่หั ว )  โปรดให ้ศึกษาพระวินัยในส�านัก เจ ้ าคุณ 

พระญาณรักขิต (สุด) เจ้าอธิการวัดบรมนิวาส คณะธรรมยุติกนิกาย จนกระทั่งอายุ 24 ปี ใน 
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แบบธรรมยุติกนิกาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจนแพร่กระจายไปในวงกว้าง รวมทั้งได้รับการ

สนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Chulalongkorn/ พ.ศ.2396-2453/

ค.ศ.1853–1910) ซึ่งเป็นพระเชษฐาธิราชอย่างเต็มพระองค์ และจัดเป็นความทันสมัยที่

พระพุทธศาสนาอย่างไทยมี เม่ือกัมพูชาโดยชนช้ันน�าประสงค์เช ่นเดียวกับสยาม ที่ เห็น

พัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาอย่างจัดเจน ประสงค์น�าเข้าธรรมยุติกนิกายจึงเกิดข้ึนพร้อมกับ

อิทธิพลของราชส�านักสยามที่มีต่อราชส�านักกัมพูชาและอิทธิพลทางศาสนาไปในคราวเดียวกัน 

แม้ผลที่คาดหวังกับความเป็นจริงจะไม่ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันก็ตาม “แนวคิดการที่

จะท�าให้ทันสมัยผ่านศาสนาไม่ประสบผลส�าเร็จในกัมพูชา” (เดวิด แชนเลอร์, 2546)

 

การเข้ามาของธรรมยุติกนิกายและผลต่อสังคมกัมพูชา
 ธรรมยุติกนิกายเป็นพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงตั้งขึ้น

เม่ือพระองค์ยังทรงผนวชในรัชกาลที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ.1864/2407 สมเด็จพระหริรักษ์รามา

อิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ที่เคยใช้ชีวิตในกรุงเทพ พร้อมให้ราชโอรสนักองค์สีสุวัตถ์ บวชท่ีวัด

บวรนิเวศ 1 พรรษา เม่ือกลับไปปกครองบ้านเมืองเขมร จึงได้ขอพระราชทานธรรมยุติกนิกาย

ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวจึง 

โปรดเกล้าฯ ให้พระอมรภิรักขิต (เกิด) พระมหาปาน ปญฺาสีโล ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จ 

พระสุคนธาธิบดี ด�ารงต�าแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติรูปแรกในประเทศกัมพูชา 

(ศานติ ภักดีค�า, 2555: 3-19) พุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายจึงเริ่มมีขึ้นในประเทศกัมพูชา

ตั้งแต่นั้น

 ส�าหรับสมเด็จพระสังฆราชปาน มีประวัติว่าเกิดที่จังหวัดพระตะบอง เม่ืออายุได้ 12 

ปี ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดโพธิ์ ต�าบลสังแก จังหวัดพระตะบอง คณะมหานิกายแล้วได้เข้ามา

กรุงเทพ อยู ่ที่วัดสระเกศ เป็นเวลา 4 พรรษา พร้อมถวายตัวเป็นศิษย์พระวชิรญาณเถระ 

(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้า เจ ้ าอยู ่หั ว )  โปรดให ้ศึกษาพระวินัยในส�านัก เจ ้ าคุณ 

พระญาณรักขิต (สุด) เจ้าอธิการวัดบรมนิวาส คณะธรรมยุติกนิกาย จนกระทั่งอายุ 24 ปี ใน 
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ค.ศ.1849/2393 จึงบวชแปลงเป ็นพระธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระวชิรญาณเถระเป ็น 

พระอุปัชฌาย์ พระญาณรักขิต (สุด) เป็นกรรมวาจารย์ และพระอมราภิรักขิต (เกิด) เป็น 

อนุสาวนาจารย์มีฉายาว่า “ปญฺาสีโล” จนกระทั่งเรียนบาลีและสอบได้เป็นเปรียญธรรม  

ในนาม “พระมหาปาน” สมเด็จพระหริรักษ์รามา (พระองค์ด้วง) ขอพระราชทานธรรมยุติก

นิกายเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว จึงโปรดให้พระมหาปานพร้อมด้วย พระอมราภิรักขิต (เกิด) และพระสงฆ์ 8 รูป อุบาสก 

4 คน เดินทางไปสืบศาสนายังกรุงกัมพูชา สมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี ทรงนิมนต์ 

พระมหาปานให้จ�าพรรษาอยู่ที่วัดศาลาคู่ (วัดอ์พิลปี) กรุงอุดงค์มีชัย พระมหาปาน ได้เลื่อน

สมณศักดิ์เป็นพระอริยวงศ์ พระวิมลธรรม พระมหาวิมลธรรมตามล�าดับ ภายหลังเป็นสมเด็จ

พระสุคนธาธิบดี

สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) เป ็นกวี และปราชญ์ ในราชส�านักสมเด็จพระ 

หริรักษรามาธิศราธิบดี กับสมเด็จพระนโรดม ผลงานนิพนธ์ของท่านหลายเรื่องตกทอดมาถึง

ปัจจุบัน เช่น รบากษัตริย์ (พระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา) ที่แต่งร่วมกับออกญาสุนธรโวหาร 

(มุก) และลเบิกอังกอร์วัดแบบเก่า (เลฺบีกองฺครวตฺตแบบจาส่) สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) 

สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ.2437 พระชนม์ได ้ 68 พรรษา ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของไทยและสมเด็จพระนโรดม (พระองค์ราชาวดี) ของกัมพูชา

ผลจากการที่คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย (ซึ่งถูกท�าให้เชื่อว่าบริสุทธิตามพระธรรมวินัย

มากกว่า) จากสยามเข้ามาเผยแพร่ ได้ท�าให้พุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชาเกิดการแบ่งแยกเป็น 

2 คณะ โดยคณะสงฆ์เถรวาทเดิมได้ช่ือว่า คณะมหานิกาย เช่นเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศสยาม 

คณะธรรมยุตในกัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ เช่นเดียวกับที่เป็นในสยาม  

แต่คณะธรรมยุตในกัมพูชากลับมีส่วนน�าความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยมาสู่ชาวกัมพูชา อีกทั้งไม่

ได้มีบทบาทในการน�าความทันสมัยมาสู่สังคมกัมพูชาดังเช่นท่ีเป็นในสยาม ในขณะท่ีมหานิกาย

ซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิม ซึ่งมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยน้อยกว่า กลับมีบทบาทที่โดดเด่นกว่า  

(ธิบดี บัวค�าศรี, 2555) ในส่วนคณะสงฆ์ธรรมยุต เมื่อเข้ามาแล้วมีการตั้งโรงเรียนบาลีระดับ

มัธยมข้ึน ณ กรุงพนมเปญ ใน ค.ศ.1914/2457 ผลคือกระตุ้นให้มีการศึกษาศาสนาในรูปแบบ

ใหม่ อันน�ามาซึ่งความแตกแยกของคณะมหานิกายในทศวรรษที่ 19-20 ระหว่างพระสงฆ์ตาม

แบบจารีตกับพระสงฆ์หัวสมัยใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ตะวันตกและนิยมการ

วิพากษ์วิจารณ์ รวมท้ังการให้มีการท�าความเข้าใจคัมภีร์ทางศาสนากันใหม่ กลุ่มหัวสมัยใหม่

รู ้จักกันในภายหลังว่า คณะธรรมยุติกนิกาย ซ่ึงก้าวขึ้นมามีบทบาทน�าในการต่อต้านฝรั่งเศส

ร่วมกับปัญญาชนคนรุ่นใหม่ของกัมพูชาด้วย หากเมื่อเทียบกับลาวและกัมพูชาการเผยแผ่นิกาย

ธรรมยุตเข้าไปเพียงภาคอีสาน (สุพัตรา ทองกลม, 2556) และในจ�าปาศักดิ์เท่านั้น แต่ใน 
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ภายหลังก็ได้รับการวมเป็นนิกายเดียวเป็น “คณะสงฆ์ลาว” (พระศรีธาตุ สิงห์ประทุม, มณีมัย  

ทองอยู ่, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2553: 73-96) และหายไปในช่วงเปลี่ยนแปลงการ 

ปกครองใน ค.ศ.1975/ 2518 

ภาพประกอบ 2 เมืองอุดงคจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา 

นิกายธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา

ท่ีมาภาพ: http://allpointseast.com/blog/tour-info/cambodia/cambodia-photo-

graphs-some-stunning-images-from-gary-latham/attachment/580510_377971962300236_

1822980843_n/

 การที่พระสงฆ์กัมพูชา โดยเฉพาะคณะธรรมยุตมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับไทย ยังคงไปมา

หาสู ่และศึกษาพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคม (ค.ศ.1863-953/ 

2405-2496, David Chandler, 2015) ซ่ึงไม่มีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับพระ

สงฆ์สามเณร และเกรงอิทธิพลที่มาพร้อมกับศาสนาจากไทย จึงได้จัดตั้งสถาบันพุทธศาสนา

บัณฑิต (ฺBuddhist Institute) ใน ค.ศ.1930/2473 เพื่อควบคุมการศึกษาของพระสงฆ์ให้อยู่

ในขอบเขตที่จะไม่เป็นภัยต่อการปกครอง ดังที่ David Chandler กล่าวว่า “เพื่อลดอิทธิพล

ของไทยที่ส่งผ่านเข้ามาทางพระพุทธศาสนา” หรือจากการศึกษาของยัง ซัม (Yang Sam) พบ

ว่าความพยายามของฝร่ังเศสในการควบคุมพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ด้วยเหตุผลว่า “(1)  

อยากมีอ�านาจเหนือคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้การสนับสนุน และ

ลดอิทธิพลของไทยที่มาพร้อมศาสนานิกายน้ี (2) ลดความเช่ือม่ันของประชาชนที่ให้ความเคารพ

นับถือคณะสงฆ์มหานิกาย โดยกล่าวหาอาจารย์สวา (กบฏอาจารย์สวาระหว่าง ค.ศ.1865-

1867/2408-2410) และอาจารย์พู กอมโบ (ค.ศ.1867/2410) ซึ่งเป็นอดีตพระสงฆ์ว่าเป็นขบถ 
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ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีฝร่ังเศส (Yang Sam, 1990: 124-125) จากภาพ

การณ์ธรรมยุติกนิกายเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนและได้รับความนิยมจาก

ราชส�านักและฝ่ายสนับสนุนราชส�านัก การคงอยู ่ และบทบาทจึงอยู ่ภายใต้การค�้ายันของ 

ราชส�านักโดยตรงประหนึ่งเป็นมรดกของเจ้าประเทศราชจากสยาม และเป็นมรดกของ 

บรรพชนที่สืบทอดมาจากอดีตด้วยเช่นกัน 

ที่ ชื่อ-นามพระสังฆราช ช่วงเวลา วัด อายุ

1 สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (ปาน) 1824-1893/2369-2436 ปทุมวดี 68

2 สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ (เอี่ยม) 1849-1922/2392-2465 ปทุมวดี 73

3 สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ (สุก) 1861-1943/2404-2485 ปทุมวดี 82

4 สมเด็จพระสุธรรมาธิบดี (อุง สะเรย) 1870-1956/2413-2498 ปทุมวดี 85

5 สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (ภุล เตส์) 1891-197-? ปทุมวดี

6 สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (เทพ เลือง) 1895?-14 เมษายน 1975 ปทุมวดี 80 ?

7 สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี (บัว คลี) 1940-/2483- ปัจจุบัน ปทุมวดี 61

 

ตารางที่  1 ลำาดับพระสังฆราชในฝายธรรมยุติกนิกายในกัมพูชานับตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งปัจจุบัน    

ที่มา: พระระพิน ด้วงลอย. (2545) : 141.

พระพุทธศาสนาหายไปจากกัมพูชา
 ในทางการเมืองนับแต่ไทยสูญเสียกัมพูชาในสถานะประเทศราช ไทยก็ไม่ได้หลงเหลือ

อิทธิพลใดๆ ในกัมพูชาอีก และในส่วนของฝร่ังเศสที่มีบาทบาทในฐานเจ้าประเทศอาณานิคมก็

มองเห็นว่าการเข้ามาของสยามผ่านศาสนามีนัยยะของแทรกแซง การก่อตั้งพุทธศาสนบัณฑิต 

(Buddhist Institute) ข้ึนมาในปี ค.ศ.1930/2473 จึงมีนัยยะของการย้อนแย้งต่อประเด็นทาง

ศาสนาที่สยามใช้เป็นกลและเครื่องมือในการเชื่อมระหว่างรัฐทางการเมืองกับรัฐศาสนาร่วมกัน

พระพุทธศาสนาโดยรวมและคณะสงฆ ์ธรรมยุติกนิกายอยู ่ภายใต ้สถานการณ์ 

ทางการเมืองในกัมพูชาภายหลัง พ.ศ.2500 เป็นการเผชิญหน้ากันด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง

คอมมิวนิสต์ที่แม้แต่กษัตริย์อย่างพระเจ้าสีหนุเอง ก็ได้ใช้แนวคิดผสมผสานทางการเมือง 

เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมมิวนิสต์ สงครามกลางเมืองในช่วงรัฐบาล 

นายพล ลอน นอล (Lon Nol, ค.ศ.1975-1989/2518-2532) การเปล่ียนแปลงแบบพลิกฟ้า

คว�่าแผ่นดิน สถาบันพระพุทธศาสนาถูกยกเลิกไปในสมัยเขมรแดง สมเด็จพระสังฆราชฝ่าย 
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ธรรมยุติกนิกาย เทพ เลือง มรณภาพก่อนกรุงพนมเปญแตกในวันที่ 14 เมษายน 1975/2518 

ส่วนสมเด็จ ฮวต ตาต (ค.ศ.1898-1975/2435-2522) มีหลักฐานว่าถูกสังหารมรณภาพ 

ภายหลังการปฏิวัติส�าเร็จของพลพรรคคอมนิสต์เขมรแดง หลังวันที่ 17 เมษายน 1975/2518 

พระสงฆ์ถูกนโยบายทางการเมืองหมดประเทศ ระหว่าง ค.ศ.1975-1979/2518-2522  

ไม่เหลือท้ังธรรมยุตและมหานิกาย จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยรัฐบาล  

เฮง สัมริน ซึ่งได ้ก�าหนดแนวทางและนโยบายเก่ียวกับศาสนาไว ้ โดยด�าเนินการผ ่าน 

คณะกรรมการที่รัฐบาลจัดขึ้นประจ�าแต่ละวัด เพื่อให้มาดูแลศาสนาและควบคุมพระสงฆ์ที่ 

เรียกว่า “สันนิบาตสงฆ์” (Religious Direction Office) มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลวัดและ 

พระสงฆ์ และการจัดการภายในวัดโดยมีการออกกฎ ส�าหรับปฏิบัติต่อวัด การปฏิบัติทาง 

พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์และชาวพุทธไว้  อาทิ ผู ้จะบวชต้องเคยบวชมาก่อน ค.ศ.

1975/2518 และมีอายุ 50 ปีขึ้นไป บวชแล้วต้องช่วยเผยแผ่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ในแบบ 

เฮง สัมริน เสียภาษีพระ 10 เรียล (Riels) เสียภาษีในนามวัด 100 เรียล บุญพิธีต้องแบ่ง 

รายได้ให้กับรัฐ เป็นต้น (พระระพิน ด้วงลอย, 2545: 52)

จนกระทั่ง ใน ค.ศ.1982/2525 มีการประชุมสงฆ์ครั้งแรก มีข้อมูลเกี่ยวกับพระ 

ราว 2,311 รูป และมีวัดเพียง 1,821 วัด ที่ถูกรื้อฟื้นกลับมาและมีพระภิกษุอยู่อาศัย รัฐได้ขอ

ความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในขณะนั้นว่า (1) ให้พระสงฆ์ให้ความร่วมมือในการเผยแผ่อุดมการณ์

ทางการเมืองของพรรคสู่ประชาชน (2) เสนอผลการปฏิวัติแก่ประชาชน (3) สนับสนุนการ

ปฏิวัติ ต่อสู้ข้าศึกศัตรู กระตุ้นให้มีความอดทนต่อการปฏิวัติ เป็นต้น ในส่วนนิกายสงฆ์ ซึ่งแต่

เดิมมี 2 นิกาย คือมหานิกายและธรรมยุตน้ัน และบัดนี้ได้เปลี่ยนไป กล่าวคือรัฐมิให้พระสงฆ์

มีการสังกัดนิกายใด ๆ โดยเป็นความต้องการของประธานสงฆ์เทพ วงศ์ (สมเด็จพระสังฆราช

ฝ่ายมหานิกาย วัดอุณาโลม พนมเปญ) ท่านได้แสดงทัศนะเก่ียวกับนิกายของพระพุทธในช่วง

นี้ว ่า “ในเวลานี้สงฆ์ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสองนิกายมีแต่เพียงคณะสงฆ์ชาวพุทธที ่

เรียกว่าคณะสงฆ์ของพวกเรา...” (Yang Sam, 1990: 86) หรือจากค�ากล่าวของพระอุม สุม  

(Oum Soum) (Chear Keab, 2000: 18-28) ได้ยืนยันว่าการปกครองคณะสงฆ์ในช่วงแรก

ภายใต้รัฐบาลเฮง สัมรินนั้น “คณะสงฆ์ของพวกเราไม่ใช่มหานิกาย หรือธรรมยุต แต่เป็นคณะ

สงฆ์ผู้รักชาติ...” (Yang Sam,1990 : 86) จากสภาพการณ์ดังกล่าวท�าให้พระภิกษุที่เคยบวช

เป็นพระธรรมยุตเมื่อสึกไปแล้ว เมื่อกลับมาบวชจึงได้บวชตามมหานิกายอันเนื่องด้วยรัฐให ้

มีเพียงนิกายเดียว เช่น พระปุต ปน เจ้าอาวาสวัดเกษราราม จังหวัดเสียมราฐ ซึ่งก่อนปี 

1975/2518 ท่านเคยบวชในนิกายธรรมยุติกนิกาย และวัดเกษรารามแห่งนี้เคยเป็นวัดของคณะ

สงฆ์ฝ่ายธรรมยุต โดยมีท่านเป็นเจ้าอาวาส ภายหลังปี 1975/2518 ท่านได้กลับมาบวชตาม

คณะสงฆ์มหานิกาย รัฐอนุญาตให้มีเพียงนิกายเดียว พระปุต ปน จึงกลับมาอยู่วัดเดิม วัดน้ี 
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จึงเป ็นวัดมหานิกายในที่สุด แต่คนเสียมราฐส่วนใหญ่ยังเรียกชื่อว ่านี้ เป ็นภาษาปากว่า  

“วัดธรรมยุต” (พระระพิน ด้วงลอย, 2545: 61)

ตั้งคณะธรรมยุติขึ้นมาใหม่ ก้าวย่างต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ 
กัมพูชาเผชิญกับสงครามกลางเมืองมาอย ่างยาวนานนับแต ่  แต ่ เปล่ียนแปลง 

การปกครองประเทศเป็นระบบคอมมิวนิสต์ ใน ค.ศ.1975/2518 และการแย่งชิงอ�านาจทางการ

เมือง ท�าให้พระพุทธาสนาได้รับผลกระทบและศูนย์หายไปจากประเทศกัมพูชา คณะสงฆ ์

ธรรมยุติกนิกายเกิดขึ้นภายใต ้สถานการณ์ที่ เปล่ียนแปลง กล ่าวคือหลังมีการเลือกต้ัง 

สถานการณ์ทางการเมืองภายในน่ิงเพียงพอกับการเลือกต้ังในปี ค.ศ.1993/2536 หลังจากที่มี

สงครามกลางเมืองมาอย่างยาวนาน มีการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย มีการรื้อฟื ้น

สถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หลังจากที่ถูกยกเลิกไปในช่วง ค.ศ.1970-1992/2513-2535 

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบสาธารณรัฐ (Khmer Republic, 1970-1975) เป็น

ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบเขมรแดง (Democratic Kampuchea/Khmer Rough, 

1975-1979) เขมรเฮง สัมริน ภายใต้การสนับสนุนของเวียดนามที่ใช้แนวทางสังคมนิยม  

(People’s Republic of Kampuchea, 1979-1989) ในการปกครองประเทศ สถาบันกษัตริย์

หายไป ในส่วนของพระพุทธศาสนาก็ตกเป็นผู ้ถูกกระท�า ในสมัยเขมรแดงคอมมิวนิสต์  

พระพุทธศาสนาและพระภิกษุหายไปประเทศกัมพูชา ด้วยเหตุผลในเรื่องของอุดมคติทาง 

การเมือง มาสมัยหลังรัฐบาลเฮง สัมริน พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์อยู่ภายใต้เง่ือนไขของรัฐ 

มีเพียงนิกายเดียวคือนิกายของรัฐ ที่ต้องสนับสนุนการปฏิวัติของรัฐ ผู ้มีอายุ 50 ปี เท่านั้น 

ถึงจะบวชได้ และเคยบวชในช่วงก่อนรัฐบาลเขมรแดง หรืออาจเรียกว่าได้ว่าเป็นนิกายใหญ่  

จนกระทั่งมีการเปิดให้บวชเสรีในภายหลัง ค.ศ.1992/2535 

 ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี (ค.ศ.1975-1992/2518-2535) คณะธรรมยุติกนิกาย 

หายไปจากแผ่นดินกัมพูชา พระสงฆ์ธรรมยุติเดิมก็บวชและสังกัดอยู่ในคณะสงฆ์หลักในช่วง

เวลานั้น ภายหลังสถานการณ์สงครามกลางเมือง ประเทศต่างๆ ได้เข ้ามามีบทบาทใน 

การยุติสงครามกลางเมือง และให้มีการเลือกต้ัง ถอนทหาร จึงได้มีการยกสถาบันกษัตริย์หลัง

ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ ค.ศ.1970-1992/2513-2535 พุทธศาสนาถูกยกเลิกไปในสมัยเขมรแดง  

ค.ศ.1975-1979/2518-2522 สมัยรัฐบาลเฮง สัมริน พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์อยู่ภายใต้

เง่ือนไขของรัฐ มีเพียงนิกายเดียวคือนิกาย ที่ต้องสนับสนุนการปฏิวัติของรัฐ ผู ้มีอายุ 50 ปี 

เท่านั้นถึงจะบวชได้ จนกระท่ังมีการเปิดให้บวชเสรีในภายหลัง ค.ศ.1992/2535 รวมทั้งมี

การน�าธรรมยุติกนิกายกลับมาอีกครั้งๆ มีการประกาศตั้งคณะธรรมยุติขึ้นมาใหม่ ได้มีการบวช

พระสงฆ์ที่วัดปทุมวดี โดยสมเด็จพระสังฆราชบัว คลี ได้นิมนต์พระสงฆ์จากประเทศไทย  
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เข้าร่วมพิธีบวชพระภิกษุสามเณรกัมพูชา ในฝ่ายธรรมยุตที่ใต้ต้นโพธิ์หน้าวัดปทุมวดี ซึ่งแต่เดิม

วัดปทุมวดี เป็นวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุติ เม่ือไม่มีพระธรรมยุตในช่วงปี ค.ศ.1979/2522  

รัฐจึงให้พระในฝ่ายมหานิกายเข้าไปอยู่อาศัย ปัจจุบันวัดนี้มีพระภิกษุทั้งสองนิกาย คือในฝ่าย

มหานิกาย และธรรมยุต โดยแยกกันอยู่และแยกกันท�าสังฆกรรม 

 ธรรมยุติกนิกายได้ถูกรื้อฟื ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่หายไปจากกัมพูชา ตั้งแต่ ค.ศ.

1975/2518 ด้วยความกรุณาของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (Norodom ihanouk, ค.ศ.1922-

2012) โดยในปี ค.ศ.1992/2535 พระองค์ได้นิมนต์พระภิกษุบัว คลี พระธรรมยุติท่ียังหลง

เหลือในขณะที่เขมรแดงเข้าปกครองประเทศและอพยพลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส โดยมีประวัติว่าเคย

อบรมสั่งสอนพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี (Norodom Sihamoni, 1953-) 

กษัตริย์กัมพูชาพระองค์ปัจจุบันเมื่อครั้งทรงผนวช ให้กลับจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อก่อตั้งรื้อฟื้น

คณะธรรมยุติกนิกายอีกครั้งในประเทศกัมพูชา โดยมีการจัดบวชกุลบุตรกัมพูชาเพื่อสืบวงศ์เร่ิม

ต้นธรรมยุติกนิกายในกัมพูชาอีกครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจากประเทศไทยไปร่วม

ในพิธีอุปสมทบท เม่ือวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1992/2535 พร้อมกันนั้นพระนโรดม สีหนุ 

กษัตริย์ภายใต้การปกครองหลังการเลือกตั้งได้สถาปนาพระภิกษุบัว คลี ขึ้นเป็นสมเด็จพระ

สังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายใประเทศกัมพูขานับแต่นั้นจนกระทั่งปัจจุบัน  เอียน ฮาริส (Ian 

Harris, 2001: 83-84) ได้ให้ข้อมูลว่า สมเด็จพระนโรดม สีหนุทรงโปรดพระภิกษุบัว คลี 

เนื่องจากท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดกว่าพระสงฆ์กัมพูชารูปอ่ืนในวัดเขมาราราม (Wat  

Khemararam) ในประเทศฝรั่งเศสรวมทั้งพระราชโอกาสของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ  

ทรงผนวชและมีพระภิกษุบัว คลี เป็นผู้อบรมส่ังสอน นอกจากเหตุผลนี้ อาจพิจารณาได้ว่าสาย

สัมพันธ์ของคณะธรรมยุติกับราชส�านักในครั้งอดีตได้รับการอุปถัมภ์ให้ก่อตั้งขึ้นมาในสมัยองค์

ด้วง (ค.ศ.1848-1860/2391-2403) ล่วงมาสมัยสมเด็จพระนโรดม สีหนุเอง ความสัมพันธ์

ระหว่างราชส�านัก กลุ่มราชวงศ์และเจ้านายช้ันสูงกับคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติยังมีอยู่ การสถาปนา

คณะธรรมยุตของเจ้าสีหนุในการรักษามรดกของบรรพบุรุษไว้ ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ 

ธรรมยุตกับราชส�านักมิได้จบลงแค่การก่อตั้งคณะธรรมยุตแล้วเท่านั้น จากการศึกษาของ 

เอียน ฮาริส ยังพบว่าคณะสงฆ์ธรรมยุตยังเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้กับพรรคฟุนซินเปค 

(FUNCINPEC: Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, 

pacifique et coopératif)) ในการเลือกตั้งในปี 1997 โดยที่พรรคนี้เป็นพรรคของฝ่าย 

ราชส�านักที่มีสมเด็จกรมพระรณฤทธิ์ (Norodom Ranariddh, 1944) พระราชโอรสของสมเด็จ

พระสีหนุ เป็นหัวหน้าพรรค และอีกกรณีหนึ่งที่รู ้กันในระดับหนึ่งว่าคณะสงฆ์ธรรมยุติ เป็นฐาน

การเมืองให้แก่พรรคฟุนซินเปค และคณะสงฆ์ที่บวชก่อนปี 1989/2532 ฝ่ายมหานิกายส่วน

ใหญ่เป็นฐานของการเมืองให้แก่พรรคประชาชนกัมพูชาที่มีฮุน เซน เป็นหัวหน้าพรรค เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 4 สมเด็จพระสังฆราชสุคนธาธิบดี (บัว คลี)  

สมเด็จพระสังฆราชฝายธรรมยุติกนิกายแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชารูปปัจจุบัน และวัดปทุมวดี  

กลางกรุงพนมเปญ ศูนยกลางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆธรรมยุติกนิกายในปัจจุบัน 

(ที่มาภาพ: กระทรวงการต่างประเทศ http://m.mfa.go.th, 

เมื่อ 20 มกราคม 2660) 

นิกาย พ.ศ.2512 พ.ศ.2543 พ.ศ.2549 พ.ศ.2552 พ.ศ.2559

วัดมหานิกาย 3,230 3,633 3,980 4,241 4,488

วัดธรรมยุติ 139 98 126 151 174

พระมหานิกาย 62,678 19,412 57,509 53,456 52,824

พระธรรมยุติ 2,384 303 1,319 1,380 4,169

ตารางที่  2 สถิติพระสงฆ/วัดธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา  

ที่มาข้อมูล: กระทรวงธรรมการและศาสนา กรุงพนมเปญ

Ministry of Cult and Religion, Phnom Penh (เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559). อุเทน วงศสถิตย. 

(2549). “ธรรมยุติกนิกาย: ศาสนมรดกไทยในกัมพูชา”, หนังสือรวมบทความทางวิชาการจากการประชุม

ทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง: มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน” หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร  

วังท่าพระ 21-23 มิถุนายน 2549 หน้า 188.
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สถิติพระสงฆ์/วัดธรรมยุติกนิกาย 
ในกัมพูชา

หมายเหตุที่ เขต/จังหวัด วัด พระ
ภิกษุ/
รูป

1 กรุงพนมเปญ 6 471 ข้อมูลจากกระทรวงธรรมการ และศาสนา กรุง
พนมเปญ มีข้อมูลว่าระหว่าง ค.ศ.2014-2015 มี
วัดท่ัวทั้งประเทศทั้งในส่วนมหานิกาย/ธรรมยุต 
จ�านวนรวม 4,676 วัด มีพระสงฆ์ทั้งประเทศ 
จ�านวนรวม 57,573 รูป โดยมีวัดคณะสงฆ ์  
มหานิกาย จ�านวน 4,488 วัด และพระภิกษุสงฆ์ 
52,824 รูป

สถาบันการศึกษาสงฆ์ : มหานิกาย
    1.พุทธิกมัธยมศึกษาปฐมภูมิ โรงเรียน 35 แห่ง 
จ�านวนนิสิต 4,716 รูป ครูสอน 614 คน 
      2.พุทธิกมัธยมศึกษาทุติยภูมิ มีโรงเรียนจ�านวน 
17 แห่ง มีนักเรียนจ�านวน 1,776 รูป ครู 377 คน 
   3.พุทธิสกลวิทยาลัยพระสีหนุราช (Preah  
S ihanouk Raja Buddhist Univers i ty)  
มีจ�านวนนิสิต 2087 รูป/คน ครูสอน 255 คน (1) 
วิทยาเขตพนมเปญ มีนิสิตจ�านวน1,155 รูป/คน (2) 
วิทยาเขตพระตระบอง 477 รูป/คน (3) วิทยาเขต 
เขตก�าปงชะนัง นิสิต 455 รูป/คน ในส่วนคณะสงฆ์
ธรรมยุตมี พุทธิกวิทยาลัยพระสีหมุนี (Preah  
Sihamoni Raja Buddhist University)วัดสวาย
โปโปกรุงพนมเปญ 

หมายเหตุ จังหวัดต่อไปนี้ คือ สวายเรียง รัตนคีรี  
สตรึงแตง กรุงแกบ กรุงไพลิน อุดรมีชัย ตโบงฆมุม 
ไม่ปรากฏข้อมูลสถิติ

2 ก�าปงจาม 11 132

3 ตาแก้ว 17 420

4 กันดาล 26 892

5 วิหาร 1 9

6 โพธิสัตว์ 7 100

7 พระสีหนุ 2 13

8 ก�าปงชะนัง 1 6

9 เสียมเรียบ 6 128

10 กรอแจะ 6 23

11 พระตะบอง 17 452

12 เกาะกง 5 93

13 ไพรเวง  17 383

14 ก�าปงจาม  11 132

15 ก�าปงชนัง  1 6

16 บันทายเมียนชัย 7 127

17 ก�าปงสะปือ 17 376

18 ก�าปงธม 2 27

19 ก�าปอต 18 379

รวมท้ังหมด 178 4,169

ตารางท่ี 3 สถิติพระสงฆ/วัดธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา  

ท่ีมาข้อมูล: กระทรวงธรรมการและศาสนา กรุงพนมเปญ 

Ministry of Cult and Religion, Phnom Penh (เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559)
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พระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราช นิกาย ละ 1 รูป  

คณะมหานิกาย สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (สังฆราช) 

คณะธรรมยุติกนิกาย สมเด็จพระมหาสุคนธาธิบดี (สังฆราช)

พระราชาคณะชั้นเอก ฝ่ายมหานิกาย 3 รูป ฝ่ายธรรมยุต 2 รูป

คณะมหานิกาย  (1) พระธรรมลิขิต  (2)  พระโพธิวงศ์  (3) พระวันรัตน์

คณะธรรมยุติกนิกาย (1) พระมงคลเทพาจารย์ (2) พระพุฒาจารย์

พระราชาคณะชั้นโท  ฝ่ายมหานิกาย 6 รูป ฝ่ายธรรมยุต 3 รูป

คณะมหานิกาย (1) พระมหาวิมลธรรม (2) พระพุทธโฆษาจารย์ (3)พระธรรมโฆษาจารย ์ 

(4) พระโฆษธรรม (5) พระศาสนมุนี (6) พระมุนีโกศล

คณะธรรมยุติกนิกาย (1)พระมหาพรหมมุนี (2) พระธรรมอุดม (3) พระอริยกัสสป

พระราชาคณะชั้นตรี มหานิกาย 6 รูป ฝ่ายธรรมยุติ 4 รูป

คณะมหานิกาย (1) พระศิรีสัมมติวงศ์ (2) พระพุทธวงศ์ (3) พระศากยวงศ์ 

(4) พระอุบาลีวงศ์ (5) พระญาณวงศ์ (6) พระสุเมธวงศ์

คณะธรรมยุติกนิกาย (1)พระอริยวงศ์ (2) พระญาณรังษี (3)พระธรรมกวีวงศ์

(4) พระมหาวีรวงศาจารย์

 พระราชาคณะชั้นจัตวา ฝ่ายมหานิกาย 20 รูป ฝ่ายธรรมยุต 16 รูป

คณะมหานิกาย ( 1 )  พระธรรมวิ ป ั สสนา  ( 2 )  พระสมาธิ ธ ร รม  ( 3 )  พระญาณโกศล  
( 4 )  พ ร ะ สิ รี ส ง ค า ม มุ นี  ( 5 )  พ ร ะ สิ ริ วิ สุ ท ธิ์  ( 6 )  พ ร ะ ธ ร ร ม ว ง ศ า  
(7) พระญาณสังวระ (8) พระธรรมสังวระ (9) พระอินทร์มุนี (10) พระเทพมุนี 
(11) พระวินัยมุนี (12) พระเทพสัตถา (13) พระศีลสังวร  (14) พระคัมภีร์เถร  
(15 )  พระอริยมัคคญาณ (16 )  พระวิ ภัทรญาณ (17 )  พระบวรสัตถา  
(18) พระญาณวิสุทธิวงศ์  (19) พระธรรมวิสุทธิวงศ์  (20) พระปิฎกธรรม  

คณะธรรมยุติกนิกาย (1) พระปทุมวงศา (2) พระธรรมุนี (3) พระวชิรเมธา (4) พระอริยมุนี  
( 5 )  พ ร ะ เ ท พ โ ม ลี  ( 6 )  พ ร ะ ธ ร ร ม มั ต เ ถ ร  ( 7 )  พ ร ะ อ ม ร า ภิ รั ก ขิ ต  
(8) พระมหาราชธรรม (9) พระรตนะมุนี (10) พระธรรมไตรโลกาจารย์  
(11) พระธรรมวโรดม (12) พระญาณวิริยะ (13) พระธรรมุนี + 

ทั้ง 2 นิกาย พระฐานานุ กรมต ่ า งๆ  พระป ลัด  พระวิ นั ยธร  พระธรรมธร  พระครู  
พระธรรมกถึก และพระสมุห์  (เป็นฐานานุกรมของพระมนตรีสงฆ์แต่ละรูปจะ
พิจารณาแต่งตั้งเอง)

หมายเหตุ: พระราชาคณะพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยการออก 
              พระราชกฤษฎีกา   

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบสมณะศักดิ์และสัดส่วนของพระราชาคณะ 
ระหว่างคณะธรรมยุตและมหานิกายในกัมพูชา ที่มา: ชล เอี่ยม. (1994).  

องค์การจัดตั้งพระสงฆ์พุทธศาสนิกในประเทศกัมพูชา. กัมพูชสุริยา. 48 (4) : 31-47 (ภาษาเขมร)
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สรุป
 ธรรมยุ ติกนิกายมีประวัติ เริ่มต ้นจากประเทศไทย และถูกส ่งต ่อไปยังกัมพูชา 

จากราชส�านักสยาม ทั้ ง มี อิทธิพลเหนือราชส�านักกัมพูชา จนกระทั่ งฝรั่ ง เศสได ้ก ่อตั้ ง 

พุทธศาสนบัณฑิต (Buddhist Institute) เพื่อป้องกันอิทธิพลของสยามที่มาพร้อมกับ 

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะธรรมยุติกนิกาย โดยธรรมยุติกนิกาย นัยหนึ่งเป็นการสร้างการ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองของราชส�านักสยามกับราชส�านักกัมพูชา โดยใช้ลักษณะร่วมทาง

วัฒนธรรมเพื่อแสวงหาความร่วมมือและการใกล้ชิดกับอ�านาจทางการเมืองระหว่างรัฐและรัฐ

บริวารในฐานะประเทศราช ซึ่งธรรมยุติกนิกายก็มีพัฒนาการร่วมกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ

กัมพูชามาตลอดสมัย แม้จะหายไปในช่วงเวลาสงครามกลางเมือง และแนวคิดอุดมการณ ์

ทางการเมืองแบบสุดขั้ว ท�าให้ธรรมยุติกนิกายหมดไปจากแผ่นดินกัมพูชา ด้วยเหตุผลทางการ

เมืองในราชส�านัก และการเมืองโลกที่มีผลต่อการเข้ามาก�าหนดบทบาททางการเมืองใหม่  

พระพุทธศาสนา จึงกลับมาพร้อมกับการเลือกตั้ง และการฟื้นกลับของสถาบันกษัตริย์ที่ต่าง

ฝ ่ายต่างเป ็นฐานสนับสนุนค�้ายันซึ่งกันและกัน ในช่วงหลัง ค.ศ.1992/2535–ปัจจุบัน  

พุทธศาสนาได้ถูกรื้อฟื้นและเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมกัมพูชาและมีพัฒนาการย่างก้าวเติบโต

ผ่านสถิติพระภิกษุ วัดในส่วนของธรรมยุตได้เพิ่มข้ึน มีสถาบันการศึกษาส�าหรับพระสงฆ์ใน

ระดับสูงขึ้นอาทิ พุทธิกวิทยาลัยพระสีหมุนี (Preah Sihamoni Raja Buddhist University) 

วัดสวายโปโป กรุงพนมเปญ รวมไปถึงสิทธิ์ในการบริหาร การปกครองตนเองที่เป็นเอกเทศ 

กล่าวคือการมีสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 2 นิกายที่มีเอกสิทธิ์ในการบริหาร การปกครองภายใต้

นิกายของตัวเอง จึงท�าให้เป็นพัฒนาการและการก้าวย่างของพระพุทธศาสนาในกัมพูชา 

โดยเฉพาะธรรมยุติกนิกาย มีพลวัฒน์ขยับก ้าวไปข ้างหน้าอย ่างที่ปรากฏ นับแต ่อดีต 

จนกระทั่งปัจจุบัน  
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บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน

Monk’s Role in the Environmental Conservation 

in the ASEAN Society

พระครูสิทธิธรรมาภรณ์*

บทคัดย่อ
บทความวิชาการมุ่งอธิบายบทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคม

อาเซียน เพื่อศึกษารูปแบบบทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน  

และน�าเสนอแนวทางการประยุกต ์บทบาทของพระสงฆ ์ กับการส ่งเสริมสิ่ งแวดล ้อมใน 

สังคมอาเซียน เนื่องจากปัญหาโลกร้อนขึ้น ชั้นโอโซนถูกท�าลาย พืชและสัตว์หลายชนิดก�าลัง

จะสูญพันธุ ์  การเพิ่มขึ้นของประชากรในอาเซียน การแพร ่กระจายของมลภาวะ และ 

ฝนกรด ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีก�าลังรุมเร้าโลกและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

ดังที่ พระพุทธศาสนาสอนให้คนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้เพราะป่าไม้เก่ียวข้อง

กับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่คนไทยนับถือ พระสงฆ์มีบทบาทที่จะช่วยส่งเสริมให้คนเห็น

คุณค่าและความส�าคัญของป่าไม้ และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ สามารถน�ามาเป็นแนวทางอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าได้

ค�าส�าคัญ: บทบาทของพระสงฆ์, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สังคมอาเซียน

Abstract
 This paper  is intent on explaining the monk’s Role inenvironmental  

conservation in the ASEAN and to study the role of the clergy and the  

environment in the Region. Due to global warming The ozone layer is destroyed. 

Plants and animal species are extinct. The increase in population in the region 

and the spread of pollutions and acid rains which are  the issues   plaguing the 

world and the ASEAN.  As Buddhism teaches people to care for the environment  

 

* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

                    ASEAN Studies Center                               Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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like the forests  associated with the Buddha including Thailand’s revered monks. 

The monk’s role that will encourage people to see the value as well as the 

importance of forests and shrub care. Beliefs about spirits and sacred related  

forestry can be used as guidelines for conservation of forests and wildlife.

Keywords : The Monk’s Role, Environmental Conservation, ASEAN

บทน�า 
 ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงสนับสนุน

ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ท้ังภายในภูมิภาคและโลก นอกจากเป็นแหล่งน�้า อาหาร และ

พลังงานแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังมีบทบาทท่ีส�าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของมนุษย์ ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีระบบนิเวศวิทยาท่ีมีลักษณะเฉพาะ

โดดเด่น และหลากหลาย เช่น ลุ่มน�้าแม่โขง อ่าวฮาลอง และทะเลสาบโทบา ยังมีชายฝั่งทะเล

ที่ทอดตัวยาว ล้อมรอบไปด้วยทะเลและอ่าว เช่น ทะเลจีนใต้ ทะเลอันอันดามัน และอ่าวไทย

 จากที่มีการพัฒนารวมประเทศในกลุ ่มภูมิภาคอาเซียนนี้เอง ท�าให้เกิดปัญหาต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เนื่องจากทุกประเทศในกลุ ่มอาเซียนนี้ 

ได้เกิดการพัฒนาและน�าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ จนเกิดเป็นปัญหาการท�าลายระบบ

นิเวศในหลายประเทศ ซึ่งในระยะหลังก็ได้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ขึ้น ยกตัวอย่าง ประเทศไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส�าคัญสถาบันหนึ่งในสามสถาบัน

หลักของชาติไทย เป็นท่ีมาและถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ  

พระพุทธาสนาจึงเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของคนไทยท่ีมีบทบาทในการส่ง

เสริมสิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียนในด้านต่างๆ ท้ังด้านการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม 

ประเพณี จนถึงการด�าเนินชีวิตในประจ�าวัน โดยมีวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักของสถาบัน

พระพุทธศาสนา มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดลึกซึ้งจนยากที่จะแยกออกจากกันได ้

วิถีชีวิตของผู้คนจึงจ�าเป็นต้องอาศัยวัดหรือก็คือพระสงฆ์ตั้งแต่เกิดจนตาย วัดจึงเปรียบเสมือน

ชีวิตจิตใจ หรือจิตวิญญาณของชุมชน และในขณะเดียวกันชุมชนก็จะต้องให้ความช่วยเหลือกับ

พระสงฆ์เช่นเดียวกัน และด้วยความเชื่อใจในพระสงฆ์ๆ เองจะต้องช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับ

ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมอาเซียนไปในตัว
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The monk’s role that will encourage people to see the value as well as the 

importance of forests and shrub care. Beliefs about spirits and sacred related  

forestry can be used as guidelines for conservation of forests and wildlife.
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จะขาดเสียมิได้ส�าหรับชุมชนในแต่ละระดับ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา 

ท�าให้พระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างแนบแน่นเช่นเดียวกับวัด พระสงฆ์จึงมีลักษณะของ

ความเป็นผู้น�าในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัด เม่ือวัดเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจพระสงฆ์ก็มีฐานะ

เป็นผู้น�าทางจิตใจของชุมชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เช่ือถือ และความร่วมมือต่างๆ 

และนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วัดมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและปกป้อง

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี วัดเป็นหน่วยงานสวัสดิการใหญ่ท่ีสุดในชุมชน ที่ช่วยเหลือและแก้ปัญหา

ต่างๆ ของชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี จากการที่สภาพสังคมปัจจุบันได้รับผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือกระแสโลกาภิวัตน์ เม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สังคมอาเซียนกับสิ่งแวดล้อม
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปลายปี 2558 สร้างความตื่นตัวให้กับ

ภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคง การเปลี่ยนแปลงน้ี ส่งผลดีต่อการขยายตัวของการ

ค้า การบริการ และการลงทุนของอาเซียน แต่อาจน�าไปสู่การใช้ประโยชน์จากรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อการผลิตและการบริโภคมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติต่ออาเซียนในระยะยาว แม้ว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) หนึ่งในเสาหลักของประชาคมอาเซียนได้

ก�าหนดให้ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) เป็นหนึ่งใน

คุณลักษณะส�าคัญของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อพิจารณากฎ

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายภายในประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมพบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับความครอบคลุมและความเข้มงวดของ

กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนี้

 บรูไน ไม่ได้ก�าหนดกรอบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมไว้โดยตรง แต่ข้อก�าหนดด้าน 

สิ่งแวดล้อมจะปรากฏในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 กัมพูชา ก�าหนดกรอบแนวคิดการจัดการส่ิงแวดล้อมไว้ในรัฐธรรมนูญและก�าหนดหน้าที่

ของรัฐบาลในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการประกาศใช้กฎหมายด้าน 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ กฎหมายที่ดินและกฎหมายคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติ

 สปป.ลาว ประกาศใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และก�าหนดการประเมิน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท

 เมียนมาร์ มีกฎหมายควบคุมโรงงาน กฎหมายด้านสุขอนามัยของสาธารณชน กฎหมาย

ป่าไม้ การอนุรักษ์สัตว์ป่า กฎหมายเหมืองแร่ และกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
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 สิงคโปร์ มีรัฐบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมสูงถึง 30 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมการควบคุม

มลภาวะทางน�้า อากาศ การเคลื่อนย้ายขยะมีพิษ การจราจร การวางแผน และการจัดการ 

การใช้พื้นที่ การควบคุมการก่อสร้าง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและครอบคลุมถึงการ

สาธารณสุข

 ในส่วนประเทศไทยมีการก�าหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายฉบับ รวมทั้งมีการก�าหนดมาตรฐาน

คุณภาพแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน�้าทิ้งจากอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และสารพิษ ก�าหนดการควบคุมมลภาวะด้านต่างๆ

 กลไกของกฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า

ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศให้ความส�าคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดด�าเนินการอย่าง

เป็นทางการในปลายปี 2558 ย่อมส่งผลให้มีการเคล่ือนย้ายทุนที่เสรีมากขึ้น นักลงทุนจ�านวน

มากจะมุ่งขยายการลงทุนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  

แต่มีการก�ากับดูแลสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดน้อยกว่า เช่น สปป.ลาว และเมียนมาร์ ย่อมส่งผล 

ให ้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณมลพิษโดยรวมของภูมิภาค 

เพิ่มสูงขึ้น (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. 2558) 

ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
 ป่า วัด และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถือว่ามีความสัมพันธ์กันมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล 

ซึ่งวัดแรกในพุทธศาสนาคือวัดเวฬุวนาราม (มาจากค�าว่า เวฬุ แปลว่า ไม้ไผ่ + วน แปลว่า  

ป่า + อาราม แปลว่า สถานท่ีร่ืนรมย์) มีพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธถวายแก่พระพุทธเจ้า

นอกจากน้ันมีวัดป่าเกิดขึ้นหลายแห่ง เช ่น เชตวนาราม บุพพาราม นิโครธาราม และ 

อัมพวนาราม ซึ่งเป ็นเหตุบอกให ้พวกทราบว ่า ป ่ากับพุทธศาสนามีความเกี่ยวข ้องกัน  

วัดในพุทธศาสนาล้วนมีความสัมพันธ์กับป่าหรือต้นไม้อย่างมาก วัดส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน หรือ

ชนบทห่างไกลจะมีต้นไม้ใหญ่ๆ มีความร่มร่ืนเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ซ่ึงมีหลักการถือธุดงค์

ที่มุ ่งให้พระภิกษุสงฆ์อยู่โคนต้นไม้ เป็นวัตรในการประพฤติปฏิบัติธรรมช�าระกิเลสภายในใจ 

 ดังน้ัน พระสงฆ์กับป่าไม้จึงถือเป็นสิ่งคู่กัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ตามคติความเชื่อ

ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติไทย ถึงแม้จะไม่มี

การกล่าวไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ในใจของประชาชนต่างก็ทราบว่าพุทธศาสนาคือ

ศาสนาประจ�าชาติ มีบทบาทท่ีส�าคัญตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้ว ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ 3 ส่วน 

คือ ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล และศาสนธรรม 
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา

 ปัญหาโลกร้อนขึ้น ชั้นโอโซนถูกท�าลาย พืชและสัตว์หลายชนิดก�าลังจะสูญพันธุ  ์ 

การเพิ่มขึ้นของประชากรในอาเซียน การแพร่กระจายของมลภาวะและฝนกรด ปัญหาต่างๆ 

เหล่าน้ีก�าลังรุมเร้าโลกและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่กิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจก็ยังคงด�าเนินไปตามปกติ ส่วนสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน  

ได้แก่ ความโลภ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้รับความสนใจ

เท่าที่ควร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่โลกก�าลัง

เผชิญอยู ่ได้ ที่จริงแล้ว ความอวดดีของมนุษย์จะถูกควบคุมโดยความเช่ือของศาสนาต่างๆ  

ที่มีปรากฏอยู ่บนโลกใบนี้นานมาแล้ว พระพุทธศาสนาสอนให้คนรักความสงบ และเช่ือว่า 

ความเกลียดชังและอาวุธน�าไปสู่การท�าลายล้างตนเองและผู้อื่น ความโลภ และความเห็นแก่

ตัวน�าไปสู่ความทุกข์ยาก (Thurman, R. 1992.) ยิ่งไปกว่านั้น ความเห็นแก่ตัวยังเป็นสาเหตุ

ส�าคัญของการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ ดังค�ากล่าวของท่านพุทธทาส ภิกขุ (พุทธทาส ภิกขุ. 

2533: 14) ที่ว่า “ทุกศาสนาต้องการหยุดความเห็นแก่ตัว เม่ือคนตกเป็นทาสของความเห็นแก่

ตัว ไม่ต้องหวังว่าจะมีความสงบ พุทธศาสนิกชนที่แท้จริงต้องปฏิบัติตามค�าสอนของศาสนา

อย่างจริงจังและจริงใจ เม่ือนั้นเราจึงจะรักษาธรรมชาติไว้ได้ ตราบใดที่คนยังมีความเห็นแก่ตัว

อยู่ ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการท�าลายป่าที่เพิ่มขึ้นได้” นั่นคือ ธรรมชาติมีอยู่อย่างจ�ากัด แต่

ความต้องการของมนุษย์มีไม่จ�ากัด

 อย่างไรก็ตาม สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน อยู ่ที่จิตใจของมนุษย์  

ซึ่งเต็มไปด้วยความอวิชชา วิกลจริต ละโมบ และความเกลียดชัง ฉะนั้น เราจะต้องพยายาม 

หาทางแก้ไขที่จิตวิญญาณ และจิตวิทยาที่เป็นต้นเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม ก่อนที่จะพยายาม

แก้ไขปัญหาด้านวัตถุด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน การศึกษาและศาสนาเป็นแนวทางที่

จะใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ โดยการท�าให้คนเห็นและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น รู ้สึกผล 

กระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง เห็นผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการกระท�าของตน  และ

ท�าให้คนเห็นว่าตนสามารถท�าส่ิงใหม่ท่ีดีและถูกต้องได้ การศึกษาจะต้องช่วยปลูกฝังทัศนคติท่ี

ดีและเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท�าลายสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมอาเซียน 

 ในทางพุทธศาสนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การมีชีวิตที่ดีที่ประเสริฐ การผลิต 

การบริโภค และการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ควรสิ้นสุดที่ตัวมันเอง แต่ควรจะสิ้นสุด

ที่การพัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คน

ด�าเนินชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ โดยวิธีต่อไปนี้ (ประเวศ  อินทองปาน, 2553) 

 1) การกินให้น้อย ท่านสอนให้กินเฉพาะเท่าที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ เพราะการท�า 

ดังกล่าว จะท�าลายธรรมชาติน้อยลง ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะลงด้วย
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 2) การอยู่อย่างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ คนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อยู่ภายใต้กฎของ

ธรรมชาติ อันได้แก่ การาเกิด แก่ เจ็บ ตาย

 3) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด พระพุทธเจ้าสอนให้คนใช้ธรรมชาติ 

ในการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม และศีลธรรมของตนเอง ดังนั้น คนต้องเรียนรู้การใช้ทรัพยากร 

อย่างฉลาด

 เมื่อมนุษย์ประจักษ์ว่าการท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน มิใช่น�า

ประโยชน์สุขมาให้แก่มนุษย์ฝ่ายเดียวที่เคยเข้าใจกัน แต่จะน�าความหายนะและความทุกข์มา

สู่สังคมอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็พากันให้ความสนใจต่อปัญหาน้ีมากขึ้นเป็นพิเศษ ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่าปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียนเป็นปัญหาของประชาคม

อาเซียนท่ีจะต้องเผชิญร่วมกัน ปัจจุบันนี้ กระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในสังคมอาเซียนได้เริ่มเคลื่อนไหว เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู ่อย่างทุ ่มเทจริงจัง  

แต่ยังมีมนุษย์อยู่อีกจ�านวนไม่น้อยท่ีค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก มีความเห็นผิดยังคง 

ตั้งหน้าตั้งตากอบโกยผลประโยชน์เพื่อตนเองโดยการท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคม

อาเซียนอย่างรุนแรง ไม่มีความรู ้สึกถึงพิษภัยที่ก�าลังคืบคลานเข้ามา ไม่คิดช่วยแก้ปัญหา 

แต่ยังคงเพิ่มปัญหาอย่างไม่หยุดยั้ง นักอนุรักษ์ต้องต่อสู ้กับปัญหาวิกฤตทางธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียนที่หนักหน่วงรุนแรงแล้ว ยังจะต้องเผชิญกับมนุษย์ที่ขาดจิตส�านึก

ซึ่งมีเครื่องมือท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง อ�านาจ อิทธิพล

หรือสิ่งอื่นๆ 

 ในสังคมอาเซียนได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า ปัญหาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นสาเหตุ 

แห่งความทุกข์ของมนุษย์ทั้งมวล คงไม่มีเวลามาจับผิดกันว่าใครคือฆาตกรผู้ท�าลายธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียน คงไม่สามารถจะมอบให้ใครกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่งรับภาระ 

แก้ปัญหาแต่เพียงกลุ่มเดียว เมื่อมนุษย์ทุกคนบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน  

และปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมอาเซียนที่เกิดขึ้นมาก็เพราะเหตุว่า มนุษย์ใช้สอย

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ�าเป็นด้วยความประมาท มนุษย์ทุกคนจึงต้องมี

ส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาตามก�าลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถ อ�านาจและหน้าที่ที่ตน

มีอยู่ (Chetchotiros, N.1996: 20) 

 หลังจากได้ตรัสรู ้แล้วทรงใช้เวลาโปรดเวนัยสัตว์ตามสถานที่ต ่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมีวัดป่าข้ึนมากมาย อาทิ ป่าไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารแห่งราชคฤห์ 

ป่าปาลิไลยก์ สวนป่ามหาวัน กรุงเวสาลี เขาคิชกูฏ และในการดับขันธ์ปรินิพพานทรงเลือกเอา

ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา เป็นสถานที่ช่วงสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ทรงมีความเมตตากรุณา

อย่างยิ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ค�าสอนที่มีต่อพระสาวกนั้น รับสั่งให้ภิกษุท้ังหลาย ท�าสมาธิ 
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ตามรากไม้ โคนไม้ที่ว่าง เป็นต้น ค�าสอนนี้ดูเหมือนเป็นการก�าหนดแนวทางการใช้ชีวิตแบบ

ของชาวพุทธโดยแท้ (อัง.จตุกก. 21/183/193. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง 2514) 

 พระพุทธองค์ทรงตระหนักในการรักษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรงก�าหนดพระวินัย

ส�าหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ เช่น บทบัญญัติที่ทรงห้ามทิ้งของสกปรกลงในแม่น�้าหรือที่

สาธารณะ ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ ท�าลายป่า ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ให้มีเมตตา กรุณา 

เป็นต้น บนพ้ืนฐานหลักธรรมเพื่ออนุรักษ์ต่อธรรมชาติ (วินย.มหา. 2/425, 713/225, 361.  

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง. 2514) 

 ความรักธรรมชาติของพระภิกษุในเบื้องต้นอาจเกิดขึ้นเพราะความจ�าเป็นในการ

แสวงหาสถานที่เงียบสงบเพื่อการบ�าเพ็ญสมาธิ แต่ความชื่นชมในธรรมชาติและประโยชน ์

ของธรรมชาติก็มิใช่สิ่งที่พึงมองข้ามไป ตาลบุตร พระภิกษุผู ้อาศัยในเขาในถ�้า กล่าวไว้ว่า  

Norman (Norman, K.R. 1969: 60) .

 “ท่านผู้ไปสู่เรือนคือถ�้ำที่เง้ือมภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติ เป็นท่ีอาศัยอยู่แห่งสัตว์

ป่า คือ หมู และกวาง และในป่าที่ฝนตกใหม่ๆ จักได้ความรื่นรมย์ใจ ณ ท่ีนั้น ฝูงนกยูงมีขนท่ี

คอเขียว มีหงอนและปีกงาม ล�าแพนหางมีแวววิจิตรนัก ส่งส�าเนียงก้องกังวานไพเราะจับใจ  

อีกยังท่านผู ้บ�าเพ็ญฌานอยู ่ในป่าให้ร่าเริงได้เมื่อฝนตกแล้ว หญ้างอกยาวประมาณ 4 นิ้ว  

ท้องฟ้างามแจ่มใส ไม่มีเมฆปกคลุม เม่ือท่านท�าตนให้เสมอด้วยไม้แล้วนอนอยู ่เหนือหญ้า

ระหว่างภูเขานั้น จะรู้สึกอ่อนนุ่มดังส�าลี”

 พระภิกษุอีกรูปหนึ่ง มีนามว่า สังกิจจะ เป็นผู้นิยมราวป่าเช่นกัน และได้กล่าวชม

ธรรมชาติไว้ว่า “แอ่งศิลาซึ่งมีน�้าใส ประกอบด้วยหมู่ชะนีและค่าง ดารดาษไปด้วยสาหร่าย  

ย่อมยังอาตมาให้ยินดี การที่อาตมาอยู่ในเสนาสนะป่า คือซอกเขาและถ�้ำอันเป็นที่สงัด เป็น 

ที่ส ้องเสพอาศัยแห่งมวลมฤค ย่อมท�าให้อาตมายินดี อาตมาไม่เคยรู ้สึกถึงความด�าริอัน 

ไม่ประเสริฐ ประกอบด้วยโทษเลยว่า ขอสัตว์เหล่านี้ จงถูกเบียดเบียน จงถูกฆ่า จงได้รับทุกข์ 

อาตมาได้ท�าความคุ้นเคยกับพระศาสนาแล้ว” 

 พระพุทธศาสนามีบทบาทส�าคัญในการอนุรักษ์และถนอมธรรมชาติ ดังที่พระราชวรมุนี

กล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แหล่งน�้ำ หรือสัตว์ป่า ดังข้อความข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง  

จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการที่จะเน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุพระนิพพาน  

โดยการอาศัยอยู ่ตามราวป่าตามเขา ชีวิตของพวกเขาด�าเนินไปด้วยปัญญาและสีลสิกขา 

อันน่าจะมีคุณค่าในแง่มุมการผลิตมากกว่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตโลกทางวัตถุ ตัวอย่างเช่น 

การที่พระภิกษุบ�าเพ็ญสมาธิในป่า ก็เป็นผลโดยตรงในการรักษาป่าโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง 

ใดๆ เจ้าพนักงานป่าไม้ย่อมจะบอกได้ดีว่าในการที่พระเข้าไปบ�าเพ็ญสมาธิในป่าน้ัน มีผล 

ในการอนุรักษ์ดีกว่าวิธีอื่นๆ” 
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พระพุทธเจ้า กับ การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

 จากหลักฐานในพระไตรปิฎก สามารถค้นคว้าได้หลายจุดหลายตอน ถึงความเป็น 

นักอนุรักษ์ธรรมชาติของพระบรมศาสดา โดยมีมาในข้อศีลบ้าง ในข้อวินัยบ้างหรือในพระสูตร

ต่างๆ ที่ทรงแสดงไว้บ้าง ซ่ึงอาจมีมาจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม จะขอน�ามาเสนอ

เท่าที่พอค้นคว้าได้ ดังต่อไปน้ี

 1) อนุรักษ์สัตว์

 ศีลข้อท่ีหน่ึง ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางโทษภัย วางของมีคม แล้วมี

ความละอายต่อการท�าบาป มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู ่  

(พระไตรปิฎก เล่มที่ 20 “อุโปสถสูตร”) นับต้ังแต่ในสมัยพุทธกาลนานมา พระพุทธองค์ทรงวาง

นโยบายอนุรักษ์ชีวิตสัตว์โลกเอาไว้แล้ว โดยการก�าหนดปฏิบัติท่ีเรียกว่า “ศีล” ให้แก่ชาวโลก

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หากผู ้คนพยายามรักษาศีลข้อท่ีหน่ึงน้ีเพิ่มมากข้ึน ปัญหาการ 

สูญพันธุ์ของสัตว์ป่าต่างๆ จะลดลง ในป่าจะมีสัตว์อาศัยอยู่ และสัตว์ท้ังหลายก็จะมีป่าให้อยู่ 

สัตว์กับป่าไม้เป็นสื่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ไปท�าสัตว์ป่าให้กลายเป็นสัตว์บ้าน น�ามาบังคับ

ใส่กรงขังไว้ แล้วท�าลายป่าราบเรียบ สร้างเป็นตึกสูง เป็นห้องแถว

 2) อนุรักษ์ดิน

 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า ดูก่อนโมฆบุรุษ (ผู้สูญเปล่า) ท้ังหลาย ไฉนพวกเธอ 

(ภิกษุ) จึงได้ขุดดินเองบ้าง ให้คนอื่นขุดดินบ้างเล่า เพราะคนทั้งหลายส�าคัญในดินว่า มีสิ่งมี

ชีวิต จึงย่อมเบียดเบียนอินทรีย์(สิ่งมีชีวิต) การกระท�าของพวกเธอนั้น เป็นไปเพื่อความไม่

เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม่เล่ือมใส และเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เล่ือมใส

แล้ว

 ฉะนั้น นักเพาะปลูกท่ีเป็น “นักปฏิบัติธรรมของพุทธ” จึงสมควรใช้ “การเพาะปลูก

แบบธรรมชาติ” เพราะมีแต่วิธีน้ีวิธีเดียวเท่าน้ัน ที่จะไม่ต้องเบียดเบียนท�าร้ายสัตว์ เนื่องจาก

วิธีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติน้ัน ไม่ต้องขุดดิน ไม่ต้องไถพรวนดิน แต่จะปล่อยให้ดินพัฒนา

ตัวของมันเอง คือปล่อยให้สิ่งมีชีวิตในดิน เช่น จุลชีพในดิน ไส้เดือน ตัวตุ่น ฯลฯ ท�าหน้าที่แทน

คันไถและวัวเทียม ในการจัดระบบดิน และสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมา

 ดินจะมีชีวิตตามธรรมชาติของมันเอง และธรรมชาติจะสร้างดินให้มีชีวิตเอง วงจรชีวิต

ของธรรมชาติย่อมสมดุลกันเอง หากมนุษย์ไม่เข้าไปแทรกแซงท�าลาย ดังเช่นป่าเขาล�าเนาไพร 

ไม่ต้องการปุ๋ยเคมีใดๆ จากมนุษย์เลย แต่ต้นไม้ก็พากันเติบโตสูงใหญ่ อย่างหนาแน่นรกทึบได ้

(พระไตรปิฎกเล่มท่ี 2 “มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ 10”) 
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 3) อนุรักษ์น�้า

 ภิกษุพึงท�าการศึกษาว่า เราจะไม่ถ่ายอุจจาระ ไม่ถ่ายปัสสาวะ หรือบ้วนน�้าลาย  

ลงในน�้า (พระไตรปิฎก เล ่มที่  2 “ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่  15 พระปฐมบัญญัติ”).  

พระพุทธองค์ทรงแสดงเจตนารมณ์ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดแก่แม่น�้า-ล�าคลอง-บึง-หนอง-

บ่อ ฯลฯ ไม่ให้ถ่ายเทของเน่าเสียลงน�้า น�้าจึงจะไม่กลายเป็นมลพิษ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

สู่ประชาชน ตลอดจนไม่ก่ออันตรายสู่สัตว์น�้า และสัตว์บกทั้งหลายด้วยแล้ว เจ้าพระยาท่ีก�าลัง

จะเน่า อีกท้ังแม่น�้าสายอื่นๆ จะได้คืนกลับสู่ความสะอาดสวยใสดังเดิม หากชาวบ้านช่วยกัน

ไม่ท้ิงขยะของเสียลงน�้า

 4) อนุรักษ์พืช

 ภิกษุพึงท�าการศึกษาว่า เราไม่ป ่วยไข้จะไม่ถ ่ายอุจจาระ ไม่ถ ่ายปัสสาวะ หรือ 

บ้วนน�้าลายลงบนของสดเขียว (พระไตรปิฎก เล่มท่ี 2 “ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี 14”)  

ทรงบัญญัติห้ามถ่ายสิ่งสกปรก หรือไม่ให้ถ ่มส่ิงของปฏิกูล รดบนใบไม้ใบหญ้าที่สดเขียว  

เพราะตามธรรมชาติของพืชแล้ว พืชต้องการปุ๋ยจากแผ่นดิน ใบต้องการแสงแดดจากดวงอาทิตย์ 

จึงไม่มีความต้องการใดๆ เลย ที่จะรับปุ๋ยสดโดยตรงของมนุษย์รดที่ตัวพืช ฉะนั้นทางที่ดีควร

ขับถ่ายลงดินเป็นดีที่สุด 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ยาก�าจัดศัตรูพืช” หรือ “ยาฆ่าแมลง” หรือ “ปุ๋ยสารเคมี” ซึ่งพืช

ไม่ต้องการสารเคมีมาเป็นปุ๋ยเสริมเลย มิหน�าซ�้าสารเคมีนั่นเองจะท�าร้ายสัตว์ในดินให้ตายแล้ว

ดินก็ต้องถึงแก่ความตายไปด้วย “ดินตาย” ย่อมปลูกพืชไม่ได้ผล เพราะพืชอาศัยเพียง “ดินที่

มีชีวิต” เท่านั้นเป็นอาหารในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ตัวเอง ถ้าดินตายเสียแล้ว 

จะให้ชีวิตแก่พืชได้อย่างไร

 วินัยข้อนี้ชี้ชัดเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้ โดยไม่ให้ภิกษุตัดต้นไม้เอง และไม่บอกคน

อื่นตัดต้นไม้ให้ เพื่อรักษาชีวิตของป่าไม้เอาไว้ แล้วป่าช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล ช่วยป้องกันภัย

จากน�้าท่วมไหลบ่าได้

 มาถึงทุกวันนี้ ต้นไม้ขาดแคลนมหาศาล ไม่มีจ�านวนเพียงพอฟอกอากาศพิษในเมือง  

ที่พ่นพิษออกจากท่อไอเสียรถ หรือปล่อยพิษออกจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  

“ปอดธรรมชาติของโลก” ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เพราะต้นไม้ถูกมนุษย์ตัดโค่นท�าลาย 

เมืองไทยเคยมีป่าเขตร้อน ปกคลุมพื้นที่อยู ่ 80% แต่ทุกวันนี้เหลือไม่ถึง 20% ซึ่งส่วนใหญ่  

ถูกท�าลายลง เพราะการพัฒนา เศรษฐกิจ-สังคม เลียนแบบประเทศอุตสาหกรรมท่ีเจริญแล้ว

ทางเทคโนโลยีทั้งหลาย

 5) อนุรักษ์ทรัพยากร

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวธรรมของภิกษุ ซึ่งเป็นผู้สันโดษ (มักน้อย) ด้วยปัจจัย  
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(ของจ�าเป็นในการยังชีพ) ท่ีน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะ คือ

1. สันโดษด้วยจีวร ผ้าบังสุกุล(ผ้าทิ้งแล้ว) ที่น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ

2. สันโดษด้วยโภชนะ ค�าข้าวท่ีน้อยหาได้ด้วยปลีแข้ง หาได้ง่ายและไม่มีโทษ

3. สันโดษด้วยเสนาสนะ โคนไม้ที่น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ

4. สันโดษด ้วยเภสัช(ยา) มูตร(ป ัสสาวะ) เน ่าที่น ้อยหาได ้ง ่าย และไม ่มี โทษ  

(พระไตรปิฎก เล่มท่ี 25 “จัตตาริสูตร”) 

 พระองค์ทรงสอนให้ท�าตนเป็นผู ้มักน้อย ใช้สอยของกินของใช้อย่างประหยัด เท่าที่  

มีความจ�าเป็นแก่ชีวิตเท่าน้ัน ซึ่งท่ีส�าคัญๆ ก็คือ ปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศัย และยารักษาโรค ทรงห้ามชาวพุทธผู้ถือศีล 8 อย่างเด็ดขาด ว่าไม่ควรใช้ทรัพยากร 

อย่างเกินเลยความจ�าเป็น โดยเอามาใช้กันอย่างไม่คุ้มค่า ต่อส่ิงที่ต้องสูญเสียไป เช่น ฆ่าสัตว์

เพียงเพื่อน�ามาใช้เป็นเคร่ืองประดับบ้าน ใช้ตกแต่งกายเท่านั้น หรือเด็ดดอกไม้-ตัดต้นไม้  

น�าไปใช้เสริมสวย ใช้เป็นของก�านัลแค่นั้น หรือเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นของหอม  

เป็นเครื่องส�าอาง เพียงเพื่อบ�าเรอ ความหรูหราฟุ้งเฟ้อเท่านั้น

ความส�าคัญของพระวินัยต่อสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาได้พบว่า พระพุทธเจ้าและพระสาวกมี 

ความสัมพันธ์กับธรรมชาติมาโดยตลอดเห็นได้จากพระองค์ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สถานที่

แสดงธรรมล้วนอยู่ในป่า สถานท่ีพ�านักของพระพุทธเจ้าและพระสาวก คือ ป่า ภูเขา โคนไม้ ถ�้า 

ซอกเขา ป่าช้า ลอมฟาง และยังมีข้อปฏิบัติส�าหรับอยู่ป่าให้เหมาะสมอีกหลายข้อ เช่น ธุดงค์

ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ถืออยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร เป็นต้น ป่าสวนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่กับ

พระสาวก ก็มีค�าว่าป่า เช่น ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ป่าอันธวัน เมืองสาวัตถี  

ป่าสิงคาลสาลวัน หมู่บ้านนาทิกะ ป่ามหาวัน กรุงกบิลพัสดุ์ เชตวันเมืองสาวัตถี ป่ารักขิตวัน 

เมืองโกสัมพี นอกจากน้ีแล้วยังประทับอยู่ถ�้า เช่น ถ�้าอินทสาละ ถ�้าสัตตบรรณคูหา คิชฌกูฏ  

ถ�้าสุกรขาตา เป็นต้น

 เมื่อการด�าเนินชีวิตมีการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างแยกจากกัน 

ไม่ได้ พระพุทธเจ้าผู ้ตรัสรู ้กฎของธรรมชาติอันสูงสุด พระองค์ทรงมองเห็นประโยชน์และ 

ความส�าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทรงวางหลักพระธรรมวินัยให้พระสาวกศึกษา

และปฏิบัติตาม โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง ่ายจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือ 

ในการเผยแผ่ศาสนา จนท�าให้พุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของสังคม การที่พระสงฆ์ปฏิบัติ 

ตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว ้แล้วนั้น นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที ่

ของพระสาวกแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังที่ ภัทรพร สิริกาญจน ได้กล่าวไว้ใน
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1. สันโดษด้วยจีวร ผ้าบังสุกุล(ผ้าทิ้งแล้ว) ที่น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ

2. สันโดษด้วยโภชนะ ค�าข้าวท่ีน้อยหาได้ด้วยปลีแข้ง หาได้ง่ายและไม่มีโทษ

3. สันโดษด้วยเสนาสนะ โคนไม้ที่น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ

4. สันโดษด ้วยเภสัช(ยา) มูตร(ป ัสสาวะ) เน ่าที่น ้อยหาได ้ง ่าย และไม ่มี โทษ  

(พระไตรปิฎก เล่มท่ี 25 “จัตตาริสูตร”) 

 พระองค์ทรงสอนให้ท�าตนเป็นผู ้มักน้อย ใช้สอยของกินของใช้อย่างประหยัด เท่าที่  

มีความจ�าเป็นแก่ชีวิตเท่าน้ัน ซึ่งท่ีส�าคัญๆ ก็คือ ปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศัย และยารักษาโรค ทรงห้ามชาวพุทธผู้ถือศีล 8 อย่างเด็ดขาด ว่าไม่ควรใช้ทรัพยากร 

อย่างเกินเลยความจ�าเป็น โดยเอามาใช้กันอย่างไม่คุ้มค่า ต่อส่ิงที่ต้องสูญเสียไป เช่น ฆ่าสัตว์

เพียงเพื่อน�ามาใช้เป็นเคร่ืองประดับบ้าน ใช้ตกแต่งกายเท่านั้น หรือเด็ดดอกไม้-ตัดต้นไม้  

น�าไปใช้เสริมสวย ใช้เป็นของก�านัลแค่นั้น หรือเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นของหอม  

เป็นเครื่องส�าอาง เพียงเพื่อบ�าเรอ ความหรูหราฟุ้งเฟ้อเท่านั้น

ความส�าคัญของพระวินัยต่อสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาได้พบว่า พระพุทธเจ้าและพระสาวกมี 

ความสัมพันธ์กับธรรมชาติมาโดยตลอดเห็นได้จากพระองค์ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สถานที่

แสดงธรรมล้วนอยู่ในป่า สถานท่ีพ�านักของพระพุทธเจ้าและพระสาวก คือ ป่า ภูเขา โคนไม้ ถ�้า 

ซอกเขา ป่าช้า ลอมฟาง และยังมีข้อปฏิบัติส�าหรับอยู่ป่าให้เหมาะสมอีกหลายข้อ เช่น ธุดงค์

ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ถืออยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร เป็นต้น ป่าสวนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่กับ

พระสาวก ก็มีค�าว่าป่า เช่น ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ป่าอันธวัน เมืองสาวัตถี  

ป่าสิงคาลสาลวัน หมู่บ้านนาทิกะ ป่ามหาวัน กรุงกบิลพัสดุ์ เชตวันเมืองสาวัตถี ป่ารักขิตวัน 

เมืองโกสัมพี นอกจากน้ีแล้วยังประทับอยู่ถ�้า เช่น ถ�้าอินทสาละ ถ�้าสัตตบรรณคูหา คิชฌกูฏ  

ถ�้าสุกรขาตา เป็นต้น

 เมื่อการด�าเนินชีวิตมีการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างแยกจากกัน 

ไม่ได้ พระพุทธเจ้าผู ้ตรัสรู ้กฎของธรรมชาติอันสูงสุด พระองค์ทรงมองเห็นประโยชน์และ 

ความส�าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทรงวางหลักพระธรรมวินัยให้พระสาวกศึกษา

และปฏิบัติตาม โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง ่ายจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือ 

ในการเผยแผ่ศาสนา จนท�าให้พุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของสังคม การที่พระสงฆ์ปฏิบัติ 

ตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว ้แล้วนั้น นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที ่

ของพระสาวกแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังที่ ภัทรพร สิริกาญจน ได้กล่าวไว้ใน
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งานวิจัย เรื่อง “หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ” ตอนหนึ่งว่า (ภัทรพร สิริกาญจน,  

2538: 97) 

 ผู้มีศีลและวินัยอย่างเคร่งครัดย่อมไม่ท�าลายชีวิต ไม่ท�าลายธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ทั้งนี้ เพราะศีลและวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักพุทธศาสนา ท�าให้ชาวพุทธตระหนักถึง

คุณค่าของชีวิต ไม่ท�าลายมนุษย์ สัตว์ และพืช อันเป็นส่ิงมีชีวิต นอกจากนั้นผู้มีศีลและวินัยยัง

ทะนุบ�ารุงส่ิงมีชีวิตให้เจริญงอกงามและเป็นประโยชน์เก้ือกูลโลก จึงเป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญ 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”

การที่พระสงฆ์จะใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้นั้น พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามพระวินัย โดยเริ่ม

ตั้งแต่อุปสมบทใหม่ๆ ภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์เป็นเวลา 5 ปี จากนั้นจึงจะ

สามารถไปอยู่ป่าตามล�าพังได้ ในขณะที่อยู่กับพระอุปัชฌาย์ ภิกษุต้องศึกษาพระวินัยให้เข้าใจ 

และสามารถน�าไปสอนคนอื่นได้ อารามหรือวัดท่ีภิกษุอยู่ประจ�า หรืออยู่จ�าพรรษาจะต้องท�าให้

ถูกหลักพระวินัย เช่น อยู่ห่างจากเขตชุมชน กุฏิส�าหรับพักอาศัยก็จะต้องให้คณะสงฆ์ก�าหนด

ให้เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างใหญ่โตเกินความจ�าเป็น เพราะการสร้างกุฏิใหญ่เกินไปอาจท�าให้เกิด

อันตราย ดังในสิกขาบทที่ 9 แห่งภูตคามวรรค พระฉันนะ (สหชาติผู้เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้า 

ภายหลังออกบวชในส�านักของพระพุทธเจ้า) ให้สร้างกุฏิใหญ่เกินไป กุฏิได้พังลงมาจนเกิด 

ความเสียหายเก่ียวกับปัจจัย 4 พระสงฆ์ก็ต ้องปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด เช ่น  

การใช้จีวร (ผ้านุ ่งห่ม) ให้มีขนาดพอดี และการใช้น�้าย่อมต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติมาท�า 

การย้อม มีแก่นไม้ขนุน เป็นต้น บาตรส�าหรับใช้เลี้ยงชีพต้องท�าให้ถูกต้องตามพระวินัยเหมือน

กัน คือ ได้ขนาดพอบรรจุข้าวฉันอิ่ม และยังเน้นเรื่องการเก็บรักษาไม่ให้แตกง่าย พร้อมกับให้

รักษาความสะอาด ส่วนเรื่องเก่ียวกับเสนาสนะและยารักษาโรค ก็มีพระวินัยก�าหนดการสร้าง 

การใช้ไว้ครบถ้วน ท้ังนี้เพ่ือให้พระสงฆ์ได้เป็นผู้เลี้ยงง่าย ไม่ท�าความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน 

ไม่ท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

 ป่าไม้ในฐานะที่เป็นสิ่งท่ีควรอนุรักษ์ ในพระพุทธศาสนา มีบทบัญญัติทางพระวินัยที่

ห้ามมิให้พระภิกษุกระท�าการอะไรเป็นการท�าลายสภาพของป่า และต้นไม้ เช่น พระภิกษุรูป

ใดตัดท�าลายต้นไม้ ถ้าเป็นต้นไม้มีเจ้าของหวงแหน ท่านปรับอาบัติในฐานอทินนาทานคือ  

การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ถ้าเป็นการตัดกิ่งต้นไม้ของตนหรือของวัด ท่านปรับอาบัติ

ในข้อที่เป็นการพรากภูติคาม คือ หักรานก่ิง ใบ ดอกของต้นไม้ แม้แต่การท�าลายต้นไม้ที่เป็น

เมล็ดที่ปลูกได้ แง่ง กิ่งของต้นไม้ ล้วนปรับเป็นอาบัติทั้งสิ้น และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพ 

ของป่า และต้นไม้ ได้มีบทบัญญัติทางพระวินัย ห้ามพระภิกษุถ่ายปัสสาวะอุจจาระ บ้วนน�้าลาย

ลงน�้า ในของสดเขียวทั้งเล็กและใหญ่ รวมถึงการทิ้งสิ่งสกปรกลงในน�้า ในของสดของเขียว 

ทั้งหลายอันเป็นหลักปฏิบัติท่ีช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
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ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

 ความเช่ือในเรื่องที่มี เทพารักษ ์ สิงสถิตอยู ่ ในป ่า ต ้นไม ้ ที่ปรากฏอยู ่ในคัมภีร ์ 

พระพุทธศาสนา จึง เป ็นประโยชน ์และเอื้ออ�านวยที่ส� าคัญในการอนุรักษ ์ป ่า ต ้นไม ้  

ยิ่งไปกว่านั้น พระวินัยยังก�าหนดให้พระภิกษุที่สร้างกุฏิอยู่ตามป่า ไม่ให้ท�าลายต้นไม้โดยไม่ได้

รับอนุญาต และแม้แต่ได้รับอนุญาตก็ตัดท�าลายเองไม่ได้ และยังต้องระมัดระวังไม่ให้กุฏิพังลง

มาทับต้นไม้ในป่า ดังนั้น วันในพระพุทธศาสนา จึงเรียกว่า อาราม แปลว่าสถานที่ท�าใจให้

รื่นรมย์ โดยเน้นไปท่ีสวนไม้ดอกไม้ผล ไม้ที่ให้ร่มเงา วัดหลักในพระพุทธศาสนาจึงมีค�าลงท้าย

ว่า วัน ที่แปลว่าป่า เช่น เวฬุวัน เชตวันชีวกัมพวัน และแม้แต่นิโครธาราม ก็เป็นป่าที่มีต้นไทร

ขึ้นอยู่เป็นจ�านวนมาก

 ความส�าคัญของพระวินัยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อกล่าวโดยสรุป

แล้ว สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ ดังน้ี (ประพันธ์ ศุภษร, 2552) 

1) พระวินัยในฐานะเป็นกฎระเบียบส�าหรับฝึกกายและวาจา

เมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัดย่อมเป็นผู ้มีศีลบริสุทธิ์ ด�าเนินชีวิต 

ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียน ไม่ท�าลายชีวิตใครๆ หากมุ่งด�าเนินชีวิตเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์

เป ็นท่ีตั้ ง  พระวินัยย ่อมฝ ึกคนท่ีมี จิตแข็งกระด ้างให ้มี จิตใจประกอบด ้วยเมตตา เช ่น  

พระอุทายีในสมัยท่ียังไม่ได้บวชเคยเป็นนักยิงธนูและไม่ชอบอีกา ครั้นมาบวชในพระพุทธศาสนา

ได้ฆ่าอีกาตายเป็นจ�านวนมาก จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุจงใจ

ปลงชีวิตสัตว์ จะเห็นได้ว่า พระวินัยได้ช่วยก�าราบบุคคลที่มีจิตใจโหดร้ายให้เป็นผู ้มีจิตใจ

ประกอบด้วยเมตตาได้ และเป็นการช่วยอนุรักษ์สัตว์ไม่ให้ถูกเบียดเบียน หรือถูกฆ่า

2) พระวินัยในฐานะเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว ้แต่ละข้อ ล้วนมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิกขาบทเหล่านี้ได้สร้างจิตส�านึกให้แก่ภิกษุสามเณร และเป็น 

แบบอย่างให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดี การท่ีภิกษุไม่ตัดต้นไม้ย่อมช่วยรักษาความสมดุลทาง

ธรรมชาติได้มากมาย เพราะสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยต้นไม้ตั้งแต่รากถึงยอดมีอยู่อย่างชุกชุม เช่น สัตว์

จ�าพวกแมลง หนอน ผีเสื้อ เป็นต้น ต่างก็อาศัยต้นไม้เป็นเสมือนบ้านของพวกมัน เป็นท่ี 

หลบภัยเป็นท่ีพักผ่อน ยิ่งต้นไม้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งมีสัตว์อาศัยมากเท่าน้ัน   

ต้นไม้เป็นห่วงโซ่อาหารที่หมุนเวียนหล่อเลี้ยงชีวิตท้ังของคนและสัตว์ พระธุดงค์ก็ต้อง

อาศัยผักและผลไม้ตามป่าเป็นอาหารยังชีพ ภาพที่คนและสัตว์อาศัยป่าไม้ และต้นไม้ มีให้เห็น

ในชาดกมากมาย  ดังนั้น พระวินัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงนับว่ามีประโยชน์

มากทั้งแก่คนและสัตว์

3) พระวินัยในฐานะเป็นกฎระเบียบเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติเข้ากับกฎของธรรมชาติ

พระพุทธเจ ้าทรงรู ้ความจริงของกฎธรรมชาติ เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัย 
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แต่ละข้อ จะทรงพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระวินัยกับธรรม (หมายความถึงธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมด้วย) ให้มีความสอดคล้องเก้ือกูลต่อกันตลอดสาย ดังที่พระองค์ทรงบัญญัติ

สิกขาบทที่ 7 แห่งโภชนวรรค ห้ามไม่ให้ภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล (หมายเอาเวลาตั้งแต ่

เที่ยงไปจนถึงรุ ่งอรุณวันใหม่) สิกขาบทนี้ทรงมุ่งให้ภิกษุเป็นผู้เล้ียงง่าย ไม่ท�าความล�าบาก 

ให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนี้แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุฉันอาหารที่ค้างคืน เพราะอาหารนั้น 

อาจเสีย เมื่อภิกษุฉันเข้าไปก็อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต อีกอย่างถ้าภิกษุฉันมากเกินไปก็เป็น

อุปสรรคในการปฏิบัติธรรม

สิกขาบทว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) คุณค่าและประโยชน์ของพระวินัย

พระวินัยเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้

ยึดเป็นหลักปฏิบัติส�าหรับฝึกกายและวาจาของตน อันจะเป็นพื้นฐานในการบรรลุคุณธรรม 

ชั้นสูงสุดต ่อไป และเพื่อประโยชน ์ เกื้อกูลแก ่สังคมมนุษย ์  ธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 

(วิ.มหา. (บาลี) 1/39/26)

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้เกื้อกูลต่อธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ ดังปรากฏในพระไตรปิฎกตอนหนึ่ง ความว่า สมัยหนึ่ง

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ ทอดพระเนตรเห็นกุฎีอันงดงาม

ที่พระธนิยะกุมภการบุตร ก่อสร้างขึ้นเพื่ออยู ่จ�าพรรษาส�าหรับตน พระองค์ตรัสถามว่า  

“นั่นอะไร น่าดูน่าชม สีเหมือนแมลงค่อมทอง” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นให้ทรงทราบ 

พระพุทธเจ้าทรงต�าหนิว่า “ภิกษุทั้งหลาย การกระท�าของโมฆบุรุษนั้น ไม่สมควร ไม่คล้อยตาม 

ไม่เหมาะสม ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท�า ไฉนโมฆบุรุษจึงขย�าโคลนก่อกุฎีดินล้วนเล่า 

โมฆบุรุษนั้นชื่อว่าไม่มีความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย พวกเธอ

จงไปท�าลายกุฎีนั้นเสีย อย่าให้เพื่อนพรหมจารีในภายหลังเบียดเบียนหมู่สัตว์เลย ภิกษุไม่พึง

ท�ากุฎีดินล้วน ภิกษุใดท�าต้องอาบัติทุกกฎ” (วิ.มหา. (บาลี) 1/85/56) จะเห็นได้ว่าพระวินัย

ข้อนี้มีความมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์ดิน และป้องกันไม่ให้ภิกษุฆ่าสัตว์ นอกจากนี้แล้วยังช่วย

ป้องกันมลพิษทางอากาศด้วย เพราะการท�ากุฎีจะต้องท�าการเผาดินให้แข็งตัว ดินนั้นจึงจะ

คงทน ไม่แตกง่าย นับว่าพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นการณ์ไกลจริงๆ  

2) การประยุกต์พระวินัยเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว ้นั้น นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัย ภูมิประเทศ และสังคม แต่ละ 

ท้องถ่ินได้ โดยอาศัยหลักมหาปเทส 4 (ข้ออ้างใหญ่ หรือหลักส�าหรับปรับปรุงประยุกต ์
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แต่ละข้อ จะทรงพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระวินัยกับธรรม (หมายความถึงธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมด้วย) ให้มีความสอดคล้องเก้ือกูลต่อกันตลอดสาย ดังที่พระองค์ทรงบัญญัติ

สิกขาบทที่ 7 แห่งโภชนวรรค ห้ามไม่ให้ภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล (หมายเอาเวลาตั้งแต ่

เที่ยงไปจนถึงรุ ่งอรุณวันใหม่) สิกขาบทนี้ทรงมุ่งให้ภิกษุเป็นผู้เล้ียงง่าย ไม่ท�าความล�าบาก 

ให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนี้แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุฉันอาหารที่ค้างคืน เพราะอาหารนั้น 

อาจเสีย เมื่อภิกษุฉันเข้าไปก็อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต อีกอย่างถ้าภิกษุฉันมากเกินไปก็เป็น

อุปสรรคในการปฏิบัติธรรม

สิกขาบทว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) คุณค่าและประโยชน์ของพระวินัย

พระวินัยเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้

ยึดเป็นหลักปฏิบัติส�าหรับฝึกกายและวาจาของตน อันจะเป็นพื้นฐานในการบรรลุคุณธรรม 

ชั้นสูงสุดต ่อไป และเพื่อประโยชน ์ เกื้อกูลแก ่สังคมมนุษย ์  ธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 

(วิ.มหา. (บาลี) 1/39/26)

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้เกื้อกูลต่อธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ ดังปรากฏในพระไตรปิฎกตอนหนึ่ง ความว่า สมัยหนึ่ง

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ ทอดพระเนตรเห็นกุฎีอันงดงาม

ที่พระธนิยะกุมภการบุตร ก่อสร้างขึ้นเพื่ออยู ่จ�าพรรษาส�าหรับตน พระองค์ตรัสถามว่า  

“นั่นอะไร น่าดูน่าชม สีเหมือนแมลงค่อมทอง” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นให้ทรงทราบ 

พระพุทธเจ้าทรงต�าหนิว่า “ภิกษุทั้งหลาย การกระท�าของโมฆบุรุษนั้น ไม่สมควร ไม่คล้อยตาม 

ไม่เหมาะสม ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท�า ไฉนโมฆบุรุษจึงขย�าโคลนก่อกุฎีดินล้วนเล่า 

โมฆบุรุษนั้นชื่อว่าไม่มีความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย พวกเธอ

จงไปท�าลายกุฎีนั้นเสีย อย่าให้เพื่อนพรหมจารีในภายหลังเบียดเบียนหมู่สัตว์เลย ภิกษุไม่พึง

ท�ากุฎีดินล้วน ภิกษุใดท�าต้องอาบัติทุกกฎ” (วิ.มหา. (บาลี) 1/85/56) จะเห็นได้ว่าพระวินัย

ข้อนี้มีความมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์ดิน และป้องกันไม่ให้ภิกษุฆ่าสัตว์ นอกจากนี้แล้วยังช่วย

ป้องกันมลพิษทางอากาศด้วย เพราะการท�ากุฎีจะต้องท�าการเผาดินให้แข็งตัว ดินนั้นจึงจะ

คงทน ไม่แตกง่าย นับว่าพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นการณ์ไกลจริงๆ  

2) การประยุกต์พระวินัยเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว ้นั้น นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัย ภูมิประเทศ และสังคม แต่ละ 

ท้องถ่ินได้ โดยอาศัยหลักมหาปเทส 4 (ข้ออ้างใหญ่ หรือหลักส�าหรับปรับปรุงประยุกต ์
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ใช้พระวินัย) 4 ประการ คือ

ก) ส่ิงใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับส่ิงที่ไม่ควร ขัดกับส่ิงที่ควร สิ่งนั้นไม่ควร

ข) ส่ิงใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่เข้ากับส่ิงที่ควร ขัดกับส่ิงที่ไม่ควร สิ่งนั้นควร

ค) ส่ิงใดไม่ได้ทรงอนุญาตว่าควรแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับส่ิงท่ีควร สิ่งนั้นไม่ควร

ง) สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควรแต่เข้ากับส่ิงท่ีควร ขัดกับส่ิงท่ีไม่ควร ส่ิงนั้นควร  

(วิ.ม. (บาลี) 5/305/90)

 หลักมหาปเทสนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ท่ีเมืองสาวัตถี เพราะว่าภิกษุชาวเมือง 

สาวัตถีไม่กล้าฉันผลไม้ โดยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตหรือไม่ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบ

จึงให้หลักมหาปเทสน้ีไว้ (ที.ม.(บาลี) 10/216/135)

พระสงฆ์กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 ป่าไม้ของประเทศไทยและในสังคมอาเซียนถูกท�าลายลงเป็นจ�านวนมาก เนื่องจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยม บางครั้งก็เกิดจากกระท�าของเจ้าบ้านเมือง ทั้งโดยวิธีที ่

ผิดกฎหมาย และการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีบางคนพยายามดูแลรักษาป่า 

อย่างเคร่งครัด กลับต้องแพ้ภัยต่างๆ อันเกิดจากนายทุนอิทธิพล (มูลนิธิคุ ้มครองสัตว์ป่าและ

พืชพันธุ ์แห่งประเทศไทยฯ, 2536) อย่างไรก็ตามยังคงมีป่าไม้บางส่วนเหลืออยู ่ได้ด้วยการ 

ดูแลรักษาของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อในเร่ืองส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และดวงวิญญาณ 

ที่อาศัยอยู่ในป่าน้ันๆ 

 สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคนอื่นๆ (2535) รายงานว่ามีปัจจัยสามอย่างที่เกี่ยวกับพระสงฆ์

และความเชื่อของชาวบ้านท่ีช่วยให้รักษาป่าไม้บางส่วนไว้ได้ปัจจัยเหล่านั้นคือ

พระเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลรักษาป่าไม้

ความร่วมมือขององค์กรเอกชนและเจ้าอาวาสของวัดร่วมมือกันรักษาป่าไม้

ความเช่ือเรื่องดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ

 ชาวบ้านเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะโกรธและสาปแช่ง ถ้าพวกเขาเข้าไปตัดไม้หรือล่าสัตว์ 

ในป่า ดอนปู่ตา ตามความเช่ือชาวบ้านจะสร้างศาลเล็กๆ ไว้ในป่าแห่งนี้ เพื่อให้เป็นที่ส่ิงสถิต

ของดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ซึ่งผีบรรพบุรุษจะช่วยปกป้องรักษา และบันดาลให้เกิดส่ิงดีๆ

กับพวกเขา ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าประเภทนี้ในรูปอาหารจ�าพวก เห็ด พืชผัก และ 

ผลไม้ มาหลายชั่วอายุคนแล้วชาวบ้านจะสร้าง กฎ ระเบียบในการดูแลรักษาป่าขึ้นเอง  

(วิยุทธ์ จ�ารัสพันธ์ และคนอื่นๆ, (ม.ป.ป.)) เนื่องจากรู้ว่าชาวบ้านมีความเชื่อดังกล่าวข้างต้น 

องค์กรเอกชนและพระสงฆ์ จึงน�ามาใช้เป็นยุทธวิธีในการดูแลรักษาป่าไม้ เช่น การประยุกต์มา
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ใช้ในเรื่อง “การบวชต้นไม้” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540)  ท�าให้เกิดโครงการบวช

ต้นไม้เพื่อรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้เป็นแม่ไม้ในป่าต้นน�้าล�าธาร โครงการดังกล่าวก�าลังแพร่

หลายไปในหลายภาคของประเทศ ช่วยให้เราสามารถรักษาป่าไม้ของชาติไว้ได้ส่วนหนึ่ง

 ธรรมะ ช่วยสร้างการพัฒนาแบบยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้ ธรรมะจะช่วยชี้น�าวิถีชีวิต

ของเกษตรกร ธรรมะจะช่วยให้เขารู้จักใช้ รู ้จักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาจิตวิญญาณ 

และส่งเสริมความส�านึกรับผิดชอบที่มีต่อขนบธรรมเนียนประเพณีของท้องถิ่น เขาจะเกิด 

ความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของสังคม เกิดการรวมกลุ่ม และเกิดความเมตตาต่อผู้อื่น พวกเขา

จะรักชุมชนและไม่เคลื่อนย้ายไปหางานท�าในเมืองใหญ่ (ยุกติ สาริกภูติ, 2540)

 ในทางพุทธศาสนา “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” ถ้ามีการฝึกจิตให้ดีจะมองเห็นความ

จริงและเกิดปัญญา ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะแก้ได้โดย การปฏิบัติ ศีลห้า มรรคแปด และการแสดง

ความรักความเมตตา ตลอดจนท�าดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง การนึกถึงผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของ

มนุษย์ ถ้าคนสามารถเผ่ือแผ่ความรักของตนให้กับคนอ่ืนได้มากกว่าการใฝ่หามันมาเพื่อตนเอง

และครอบครัว เขาจะกลายเป็นคนท่ีให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ความเมตตาและความไม่เห็น

แก่ตัว เป็นสมบัติที่จ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกับในสังคมอย่างสงบสุข (Payutto, P.A. 

1994)  

 

สรุป
 โดยสรุปพระพุทธศาสนาสอนให้คนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้เพราะป่า

ไม้เก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่คนไทยนับถือ พระสงฆ์มีบทบาทท่ีจะช่วยส่งเสริม

ให้คนเห็นคุณค่าและความส�าคัญของป่าไม้ และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ ความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้สามารถน�ามาเป็นแนวทางอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าได้

เอกสารอ้างอิง

บทความพิเศษ. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. อาเซียนกับความพร้อมด้านส่ิงแวดล้อม  

24 มิถุนายน 2015.

ประเวศ อินทองปาน. (2553). พระพุทธศาสนากับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.  

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

กรุงเทพฯ. 
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บทคัดย่อ

พุทธศิลป์คือรูปเปรียบหรือรูปแทนพระพุทธเจ้า เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อสนองตอบ

และรับใช้งานทางด้านพระพุทธศาสนาที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นความงาม เพื่อความพอใจ 

ที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรมทางวัตถุถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริม

เผยแพร่ เป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตน 

ในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติมายาวนาน  

ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีพุทธศิลป์เป็นจ�านวนมาก พุทธศิลป์ที่ปรากฏในประเทศไทยเริ่มมีให้

เห็นเป็นหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู ่ก็คือในสมัยสุโขทัย และสมัยกรุงศรีอยุธยาท�าให้เราได้ 

เห็นร่องรอยความงดงาม ความศรัทธา ความเช่ือ และประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุของไทยได ้

เป็นอย่างดี แต่แม้ว่าพุทธศิลป์จะท�าหน้าที่สื่อสารศรัทธา เจตนา และแนวความคิดของผู้สร้าง 

อย่างดียิ่ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเริ่มจะมีพุทธพาณิชย์เข้ามาเจือปนแล้ว

 

ค�าส�าคัญ: พุทธศิลป์, ถิ่นไทย, ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา     

Abstract

 Buddhist art is Buddha image or representative which is created for 

Buddhism. This has been created by humans for beauty, for inherent pleasure, 

based on the Dhamma in material style and for the Buddha’s commemoration. 

It promotes the dessimination, persuasion of Buddhist mind for better confi-

dence, good conduct in accordance with Buddhism. Thailand has been of long 

history along with Buddhism for long. Thus, Thailand is famous for its Buddhist 

art which has appeared since the Sukhothai period, Ayutthaya period as trace 

*ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ธนาคารกรุงไทยจ�ากัด (มหาชน). 

พุทธศิลป์: ถิ่นไทย

ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา

Buddhist Art: Thai region, Her Art for Buddhism
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of beauty, confidence, faith and Thai history. Although the Buddhist art works 

as the creator’s medium of faith, intention and concept, it is inevitable that it 

starts out to be Buddhist commerce too.    

    

Keywords: Buddhist Art, Thai region, Art for Buddhism

บทน�า

พุทธศิลป์เป็นงานศิลปะ เป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นมาเพ่ือสนองตอบและรับใช้งานทาง

ด้านพระพุทธศาสนา โดยตรงท้ังในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ท่ีมนุษย์

สร้างสรรค์ขึ้นเป็นความงาม เพื่อความพอใจท่ีแฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรมทางวัตถุถวายเพื่อเป็น

พุทธบูชา เน่ืองในพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ เป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจของ

พุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา โดยสิ่งท่ีผู้สร้างงานศิลปะได้พยายามส่ือหรือสอดแทรกไว้ในงานศิลปะแต่ละ

ชนิด โดยไม่เลือกว่าจะเป็นลัทธิมหาญาณ หรือเถรวาท ดังจะเห็นว่างานศิลปะที่ปรากฏอยู ่

ในรูปแบบของงานที่ผู ้สร ้างมักจะส่ือหลักธรรมสอนอยู ่ด ้วย และสร้างในวัดเพื่อพุทธบูชา  

เพื่อการปลูกศรัทธา เตือนใจ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่ง  

วัด ชุมชน และพุทธศิลป์ เป็นสิ่งที่เอื้อผูกพันดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอด แต่ใน

ปัจจุบัน กลับเห็นค่านิยมการสร้างพุทธศิลป์ท่ีผิดแปลกออกจากในอดีต อาทิ การสร้าง 

พระพุทธรูปนวโกฏิ (http://www.tumsrivichai.com) เป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐี 

ในสมัยพุทธกาลจ�านวน 9 ท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้มีความมั่งค่ังในโภคทรัพย์ มาสร้างเป็น 

พระพุทธรูป 9 หน้า เพ่ือสื่อความหมายถึงความก้าวหน้า ชาวพุทธที่ไม่รู้ความนัยจึงกราบไหว้

เศรษฐีเหล่านั้นด้วยคิดว่าเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่งคือการบูชารูปปั้นชูชก หาก

ใครได้กราบไหว้ชูชกจะให้ผลส�าเร็จทางด้านการค้าขาย โดยเฉพาะในเรื่องการขอ ไม่ว่าใครจะ
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ขออะไรก็ได้รับสมความปรารถนาทุกสิ่ง  รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้างได้กล่าวว่า เร่ืองชูชก 

ที่เป็นตัวละครปรากฏอยู่ในพระเวสสันดรชาดก อธิบายว่า การบูชาชูชกเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง  

เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าให้บูชาบุคคลที่ควรบูชา ส�าหรับชูชกเป็นคนที่ไม่ควรบูชา ในคัมภีร์

พระไตรปิฎกระบุไว้ชัดว่าชูชกเป็นบุรุษโทษ ไม่มีความดีสักข้อเลย ไม่ควรที่จะหยิบยกมาเชิดชู

บูชา ( http://www.kapook.com/view/51464)  และแม้แค่การสร้างพระพุทธรูปปางพิสดาร 

พระพุทธรูปนั่งชันเข่าห้อยขา แขนข้างหนึ่งวางบนหัวเข่าท่ีชันท่ีชาวบ้านเรียกว่า ปางเอาที่

สบายใจก็แล้วกัน แต่เจ้าอาวาสปฏิเสธว่าไม่ใช่รูปปั้นพระพุทธรูป แต่เป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 

แต่ก็ยอมรับรูปปั้นดังกล่าว ท�าให้คนสนใจมาเข้าวัดท�าบุญมากขึ้น ( http://www.manager.

co.th) หรือการสร้างพระพุทธรูปปางหน้าตาปากบวม ที่ส�านักพระพุทธศาสนายังต้องออกมา

ติงว่าไม่เหมาะสม ค�าถามจึงมีว ่า ศิลปะเหล่าน้ีจัดเป็นพุทธศิลป์แปลกปลอมหรือไม่เป็น

ศิลปกรรมเพื่อพระพุทธศาสนา และรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหรือไม่? หรือเป็นเพียง

รูปปั้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อการค้า จูงใจเพื่อการท่องเที่ยว ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักธรรม

เสื่อมไปกับกาลเวลาหรืออย่างไร? 

จุดก�าเนิดของงานพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา

จุดก�าเนิดของงานพุทธศิลป์ เชื่อว่ามีจุดก�าเนิดมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล อย่างน้อย 

ก็การสร้างสถูป ที่น่าจะมีการก่อสร้างมาแล้ว อาทิ

ในมหาปรินิพพานสูตร ได้กล่าวว่า พระอานนทเถระได้ทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จ

ดับขันธปรินิพพานว่า จะให้จัดการพระสรีรางคารของพระองค์อย่างไร พระพุทธองค์ทรงตรัส

ว่าให้จัดการดังเช่นพระศพของพระมหาจักรพรรดิ โดยทั่วไป คือให้ประชุมเพลิงและบรรจ ุ 

(เถ้าธุลี) พระอังคารไว้ในพระสถูป ที่ตั้ง ณ ทางแพร่ง หรือทางหลักของการสัญจรไปมา (ที.ม.

(ไทย) 10/152-162/126-136.)

ส่วนในพาหิยสูตร ได้กล่าวว่า ท่านพาหิยะ ทารุจีริยะกุลบุตร ได้ถูกแม่โคลูกอ่อนขวิด

เสียชีวิต พระพุทธเจ้ากลับจากเสด็จบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ได้ตรัสให้ภิกษุท้ังหลายช่วย

กันจับสรีระของท่านยกขึ้นวางบนเตียง แล้วน�าไปเผา แล้วให้ท�าสถูปไว้ (ขุ.อุ.(ไทย) 25/10/183-

187)

จุดก�าเนิดของพุทธศิลป์ น่าจะสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และมีวิวัฒนาการของงาน 

พุทธศิลป์ขับเคลื่อนแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว มีทั้งความงดงาม มีสุนทรีย์ สื่อความหมาย ช่วย

ถ่ายทอดหลักจริยศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสื่อธรรมะที่ส�าคัญที่ใช้สอนจริยธรรม

ให้กับผู้คนได้ดี พุทธศิลปะมีส่วนส�าคัญในการช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น

มาได้จนถึงในปัจจุบัน
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พุทธศิลป์: ในนานาความหมาย 

รศ.สงวน รอดบุญ (2529: 190) ได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับพุทธศิลป์ไว้ว่า...พุทธศิลป ์

(Buddhist Art) หมายถึงศิลปกรรม ซึ่งสร้างขึ้นรับใช้พระพุทธศาสนาโดยตรง ท้ังในจิตรกรรม 

ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ท้ังใน ลัทธิหินยาน (เถรวาท) และลัทธิมหายาน (อาจาริย

วาท) 

พุทธ ความหมายคือ ท่านผู้ตรัสรู้แล้ว ผู้ตรัสรู้ ผู้ต่ืนแล้ว ผู้เบิกบาน ท่านผู้รู้อริยสัจส่ี 

อย่างถ่องแท้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553: 268.)  ศิลปะ ความหมายคือ ฝีมือ 

ความฉลาดในฝีมือ การแสดงออกมาให้ปรากฏอย่างงดงามน่าชม วิชาท่ีใช้ฝีมือวิชาชีต่างๆ  

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2553: 390.) ศิลปะ หรือ ศิลป์ เป็นการกระท�าหรือ 

ขั้นตอนของการสร้างช้ินงานศิลปะ โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์สุนทรียภาพ จินตนาการ หรือ

การสร้างจากอารมณ์ในภาวะต่างๆ ของมนุษย์ จนเป็นผลงานแห่งความคิดและการรังสรรค์  

ที่แสดงออกมาในรูปลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ในความงดงาม 

ความชอบ ความพึงพอใจ ความประทับใจ หรือเกิดความสะเทือนใจ มีอารมณ์ ชื่นชม ชอบ รัก 

ไม่พอใจ เกลียด ชิงชัง เป็นต้น 

ในขณะท่ี พระยาอนุมานราชธนะ (เสถียร โกเศศ) ได้กล่าวว่า ศิลปะ หมายถึง งาน 

อันเป ็นความพากเพียรของมนุษย ์  ซึ่ งต ้องใช ้ความพยายามด ้วยมือและด ้วยความคิด  

(พระยาอนุมานราชธน (เสถียร โกเศศ), 2515: 21.) อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ (2514: ไม่ปรากฏ

เลขหน้า) ได้ให้ความหมายของค�าว่า ศิลปะ ไว้ว่า ศิลปะคือการสะท้อนออกของจิตใจคนออก

มาเป็นรูป (From) และในขณะเดียวกันในมุมกลับ ศิลปะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและชีวิตสะท้อน

ให้เห็นศิลปะ พระไพศาล วิสาโล (2553: visalo.org.) ได้กล่าวถึงศิลปะเป็นเร่ืองของความงาม 

ซึ่งสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจจนเกิดอาการตะลึงงัน หรือสะกดใจให้เกิดความลุ่มหลง อยาก

ชิดใกล้ใคร่ครอบครอง (พุทธศาสนาเรียกว่า ราคะ) แต่ในอีกด้านหนึ่ง ศิลปะสามารถเป็นส่ือ
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เ ม่ือคนๆ หนึ่ ง ซึ่ ง มีความทุกข ์กลัดกลุ ้มใจ ท ้อแท ้ในชีวิต ได ้มานั่ งอยู ่ตรงพระพักตร ์

พระพุทธรูปในโบสถ์ ได้เห็นพระพักตร์อันสงบน่ิง สายพระเนตรแห่งความเมตตา ท่ีทอดมอง

ลงมา พลันความรุ ่มร้อนใจก็มลายหายสิ้น เหมือนมีหยาดน�้าทิพย์มาชโลมใจ ก่อความเย็น 

ชุ่มชื่นสบายใจ ทุกข์สงบ ระงับด้วยอานุภาพแห่งความศรัทธาต่อพุทธศิลป์นั่นเอง 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า พุทธศิลป์ คือเจดีย์ที่

เคารพนับถือ บุคคล สถานที่ หรือวัตถุ ที่สมควรเคารพบูชาเจดีย์ท่ีเก่ียวกับพระพุทธเจ้ามี  

4 ประเภทคือ 1) ธาตุเจดีย์ คือสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2) บริโภคเจดีย์ คือสิ่งหรือ

สถานที่ ท่ีพระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย 3) ธรรมเจดีย์ คือสถานที่บรรจุพระธรรมหรือบรรจุ 

พระพุทธพจน์  4) อุทเทสิกเจดีย์ คือพระพุทธรูป ทางด้านศิลปกรรมไทย หมายถึงสิ่งที่ก่อเป็น

ยอดแหลม เป็นสถานท่ีบรรจุส่ิงที่เคารพนับถือ เช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ  

อัฐิของเจ้าเมือง พระมหากษัตริย์ และอัฐิของบรรพบุรุษ เป็นต้น (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  

ปยุตฺโต), 2540: 5)

ดังนั้น พุทธศิลป์ จึงมีความหมายถึงงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอุทิศ และรับใช้

ด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง ก่อให้เกิดความศรัทธา ความเช่ือ ความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา

โดยอาศัยองค์รวมของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

 

พุทธศิลป์: ถิ่นไทย

พุทธศิลป์ในประเทศไทยมีเป็นจ�านวนมากเนื่องจากได้รับเอาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ ความเช่ือถือและการเคารพนับถือพระพุทธศาสนามาจากอินเดียเกือบท้ังหมด 

พุทธศิลป์ได้มีการสร้างติดต่อกันมาหลายร้อยปีแล้ว ทั้งน้ีเพราะพระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนา

ประจ�าชาติไทยมาเป็นเวลาช้านาน

พบว่ามีเมืองโบราณและหลักฐานทางศิลปกรรมที่มีการแพร่กระจายมากในทุกภูมิภาค

ของดินแดนไทย มีปรากฏอยู่ในดินแดนหลายพื้นที่ เริ่มต้นจากบริเวณภาคกลางตอนล่างที่ราบ

ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา ดินแดนที่ติดกับริมทะเลตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม เมืองอู่ทอง 

แพร่ขึ้นไปตามแม่น�้าเจ้าพระยาท้ัง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ จังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นครนายก 

และขึ้นไปภาคเหนือตอนบนคือเมืองหริภุญชัย จังหวัดล�าพูน ในฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดลพบุรี 

สระบุรี นครนายก ไปยังฝั่งตะวันออกทั้งหมด ตั้งแต่ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และได้ขึ้นไปยัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตอีสานใต้และอีสานเหนือ ทั้งหมด (ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 

2556: 78) และมีปรากฏที่ไชยา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เป็นต้น

จิตรกรรมไทยภาพเขียน ที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทยที่แตกต่างจากศิลปะของ

ชนชาติอ่ืนอย่างชัดเจน เป็นลวดลายที่มี ช่ือเรียกต่างๆ กัน ซึ่งน�ารูปร่างจากธรรมชาติมา
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ประกอบ เช่น ลายกนก ลายกระจัง ลายประจ�ายาม ลายเครือเถา เป็นต้นหรือเป็นรูปท่ีมาจาก

ความเชื่อและคตินิยม เช่น รูปคน รูปเทวดา รูปสัตว์ รูปยักษ์ เป็นต้น จิตกรรมไทยเป็นศิลปะ

ที่มีความประณีตสวยงาม แสดงความรู้สึกชีวิติจิตใจและความเป็นไทยท่ีมีความอ่อนโยนละมุน

ละไม สร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนได้ลักษณะประจ�าชาติ มีลักษณะประจ�าชาติที่มี

ลักษณะและรูปแบบเป็นพิเศษ นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และ

อาคารที่เกี่ยวกับบุคคลช้ันสูง เช่น โบสถ์ วิหาร พระที่นั่ง วัง บนผืนผ้า บนกระดาษ  และบน

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเขียนด้วยสีฝุ ่น ตามกรรมวิธีของช่างเขียนไทยแต่โบราณ เนื้อหาที่

เขียนมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตพุทธ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีและชีวิต

ไทย พงศาวดารต่างๆ ส่วนใหญ่นิยมเขียนประดับผนังพระอุโบสถวิหารอันเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์

ประกอบพิธีทางศาสนา ประติมากรรมไทยเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกโดยกรรมวิธีการปั้น

การแกะสลัก 

การหล่อ หรือการประกอบเข้าเป็นรูปทรง 3  มิติ  ซึ่งมีแบบอย่างเป็นของไทยโดย

เฉพาะวัสดุท่ีใช้ในการสร้างมักจะเป็นดิน  ปูน  หิน  อิฐโลหะ ไม้ งาช้าง  เขาสัตว์ กระดูก ฯลฯ ผล

งาน ประติมากรรมไทย  มีท้ังแบบนูนต�่า นูนสูง และลอยตัว งานประติมากรรมนูนต�่าและนูน

สูงมักท�าเป็นลวดลายประกอบกับสถาปัตยกรรม เช่น ลวดลายปูนปั้น ลวดลายแกะสลักประดับ
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พุทธศิลป์: ส่วนมากสร้างในวัด

พุทธศิลป์ส่วนมากสร้างขึ้นในปริมณฑลของวัด เพราะศิลป์หรือช่างจะแสดงเจตจ�านง 

ในการเนรมิตศิลปกรรมด้วยพลังศรัทธา และเป็นพุทธบูชา เป็นต้น (สงวน รอดบุญ, 2535: 

481) เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ศิลปะกลายเป็นเครื่องมือชี้ชวนให้เข้าวัด พุทธศิลป ์

ในวัด พุทธศิลป์ เป็นสถาปัตยกรรม อาทิ เช่น พระวิหาร พระเจดีย์ พระปรางค์ หอไตร ศาลา 

ใบเสมา และประติมากรรม อาทิ พระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมซึ่งเป็นพุทธศิลป์ฝาผนังท่ี 

วาดไว้ในพระอุโบสถในพระวิหาร  พุทธศิลป์จึงเปรียบเสมือนเป็นสื่อน�าในการรับรู้ ความเข้าใจ 

ในหลักธรรม ให้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล พระพุทธรูปจึงถูกสร้างสรรค์ออกมาเม่ือมองพิศแล้ว

ให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอม มีปีติยินดีเป็นสุข

        
ใบเสมา ท่ีวัดเขาอังคาร ภาพโดย ดร.ชยาภรณ สุขประเสริฐ ถ่ายวันท่ี 4 กันยายน 2559.  

หลักสีมา โดยท่ัวไปจะทำาจากหินท่ีสกัดข้ึนให้เป็นแผ่นแบน  

(พิทยา บุนนาค, ไม่ระบุปีท่ีพิมพ, หน้า 38)

 ใบเสมาอยู่คู่กับวัด วัดมีใบเสมาเพราะใบเสมาเป็นหลักเขตหรือสิทธิ์ เป็นเขตก�าหนด

เป็นท่ีร่วมกระท�าสังฆกรรมของพระสงฆ์ (โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรม. 2548: 500) เช่น  

ใบเสมาที่ใช้ปักล้อมพระอุโบสถ ก�าหนดเป็นเขตที่พระสงฆ์ท�าสังฆกรรม ใบเสมาท่ีปรากฏมัก

จะท�าจากหิน หรือที่เรียกว่าหินศิลาหรือหินทราย ใบเสมาหินเป็นโบราณวัตถุส�าคัญอย่างหนึ่ง

งานพุทธศิลปะ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันงานศิลปะ 

ในแต่ละยุคสมัย จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามความนิยม และการถ่ายทอดเล่าขาน เร่ืองราว

ต่างๆ พุทธประวัติที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ช่างศิลป์จึงได้น�าออกมาถ่ายทอดผ่านงาน ศิลปะ

ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม งานปั้นดินเผา แกะสลักหิน ประเภท

ต่างๆ และแกะสลักไม้ต่างๆ ส่วนมากจะเป็นการเล่าเรื่องราวเก่ียวกับพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราว

ที่สามารถศึกษาได้จากภาพตามฝาผนังของโบสถ์ วิหาร วัด ก�าแพง ปราสาท พระราชวัง อาทิ
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จิตรกรรมฝาผนัง วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ (ฝั่งธนบุรี)

 ซึ่งไม่ใช ่เรื่องราวของพุทธประวัติอย่างเดียว ศิลปะบางรูปแสดงถึงวิถีด�าเนินชีวิต 

เล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของชุมชนสมัยน้ัน ของผู้คนในสังคมไทยด้วย ท�าให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ 

เรื่องราวในอดีต หรือแม้แต่เหตุการณ์บ้านเมืองในอดีต อย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังของ 

วัดบวรนิเวศวรวิหาร 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบวรนิเวศวรวิหาร เรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนในอดีต 

จิตรกรรมวัดมิ่งเมือง สื่อวิถีชีวิตและการต้อนรับเจ้าเมือง
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ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบวรนิเวศวรวิหาร เรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนในอดีต 

จิตรกรรมวัดมิ่งเมือง สื่อวิถีชีวิตและการต้อนรับเจ้าเมือง
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ผลงานด้านศิลปะไม่ว่าเป็นพระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนัง สถาปัตยกรรม ที่พบอยู่หลาย

แห่งในประเทศไทย พม่า อินเดีย ลาว อินโดนีเซีย เขมร ทิเบต ล้วนเป็นเครื่องแสดงออกถึง

ความศรัทธาในศาสนา แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ความเชื่อความศรัทธา  

ผู้สร้างงานศิลปะได้พยายามสื่อหรือสอดแทรกไว้ในงานศิลปะแต่ละชนิดเรียกได้ว่าเป็นปรัชญา

ศิลปะในงานพุทธศิลป์ คืองานศิลปะที่มีธรรมะในศาสนาพุทธอยู่ในงานศิลป์นั้นซึ่งมีอยู่หลาย

รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของงานศิลปวัตถุหรือพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงจะมีหลักธรรมะสอนอยู่   

โดยแบ่งศึกษาออกเป็นประเภทต่างๆ ทั้งพระพุทธรูป สถูปเจดีย ์ อาคารสถานที่  และ 

วัตถุสิ่งของ จึงสามารถกล่าวได้ว่างานศิลปกรรมเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง  

ดังนั้น การน�างานพุทธศิลป์มาเป ็นสื่อในการสอนปรัชญาธรรมะต่างๆ เป ็นการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่ง อาทิ การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วิหาร อธิบาย 

เรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสถูป เจดีย์ พระพุทธรูปปางต่างๆ ช่วยให้ผู ้คนมีศรัทธาใน

พระพุทธเจ้า และพุทธศิลป์ยังสื่อเพื่อความรู้ในชาดกหรือธรรมบท 

ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนาทั้งหมดจะสร้างข้ึนในวัด ทั้งนี้เพราะวัดเป็นจุดศูนย์กลาง

ของพุทธศาสนิกชน วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งถ่ายทอดศิลปวิทยาการและธรรมะ 

ศิลปะกลายเป็นเครื่องมือชี้ชวนให้เข้าวัด เป็นสื่อน�าในการรับรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมให้มี

จิตใจเป็นบุญ เป็นกุศล เสียสละ บริจาคทาน 

งานพุทธศิลป์ก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณค่าทางจิตใจ ให้เกิดความเกษมเบิกบาน มีความ

สุขสงบ โปร่งเบา ร่มเย็นในจิตใจ งานพุทธศิลปะหลายชิ้นล้วนแล้วถ่ายทอดความจริงเรื่องราว

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักศีลธรรมความดีงาม เสริมสร้างเพื่อสื่อให้ผู้ดูสัมผัส

ให้เข้าถึงสัจธรรมแห่งชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกฎของธรรมชาติ ความไม่เที่ยง การพลัดพราก ที่มนุษย์

ทุกผู ้คนต้องประสบ แม้กระนั้น พุทธศิลป์ยังถ่ายทอดความเมตตากรุณา ปลอบประโลมให้ 

ผู ้ทุกข์คลายเบาบางลง แม้กาลเวลาก็ไม่ท�าให้พุทธศิลป์คลายมนต์ขลังลงได้อาทิ พุทธศิลป ์

พระพุทธรูปปางลีลาลอยตัว แม้ผ่านกาลเวลามานานแล้ว แต่ความงดงามยังฉายแสงความ

เมตตากรุณาไม่เปลี่ยนแปลง
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 พระพุทธรูปปางลีลาลอยตัว

(http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 กันยายน 2559)

พระพุทธรูปปางลีลาลอยตัว ถือได้ว่าเป็นงานปะติมากรรมชั้นเยี่ยมที่ยอมรับกันว่างาม

อย่างมาก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย สันนิษฐานว่าได้แนวความคิด 

มาจากภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ คงสร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19

กาลเวลาที่ยังแสดงถึงความเชื่อในอดีตสมัยได้ อาทิ วัดช้างล้อม จังหวัดก�าแพงเพชร  

ที่มีรูปปูปั้นช้างรอบฐานพระเจดีย์

วัดช้างล้อม จังหวัดกำาแพงเพชร ซึ่งเป็นพุทธศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรม ที่แสดงถึงคติความเช่ือ 

ที่ว่าการสร้างเจดีย โดยมีช้างเป็นฐาน เช่นนี้ถือเป็นการคำ้าจุนพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต้นไป  

(ดร.ธิดา สาระยา, 2554: 118)
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พระพุทธชินราช (http://board.palungjit.org/เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 15 กันยายน 2559.)

หากจะย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์กันของศิลปะกับศาสนา จะเห็นว่า เพราะคนเราเมื่อ

มีความศรัทธาในศาสนาแล้วก็จะทุ่มเทอุทิศตน และต้องการให้สิ่งดีๆ บังเกิดขึ้นกับศาสนาที่ตัว

เองนับถือ ฉะนั้น ศาสนสถานแต่ละแห่งนั้นก็เกิดจากพลังศรัทธาของคนในชุมชนรวมกัน 

ตัวอย่างเช่น พระเจ้าพิมพิสาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขา ซ่ึงได้สร้างวัดถวาย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อบูชาพระศาสดา เพื่อพระพุทธศาสนา และเพื่อส่วนรวมจึงท�าให้เกิด

ประโยชน์อย่างมหาศาล ท�าให้พระพุทธศาสนาเป็นปึกแผ่นมาถึงปัจจุบัน

วัดเชตวันมหาวิหาร (http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php  

เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 15 กันยายน 2559.)
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ภาพสลักบนแผ่นหินประดับสถูป แสดงภาพของสถูปในยุคภารหุต – อานธระ  

พุทธศตวรรษที่ ๔ ที่ยังไม่มีการสร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า  
(http://www.oknation.net/blog/voranai/2013/06/13/entry-14  

เข้าถึงข้อมูลวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.) 

ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความส�าคัญอย่างมากๆ เป็นเสมือนศูนย์บัญชาการในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาท่ีส�าคัญที่สุดในสมัยพุทธกาล พุทธบริษัททั่วทั้งชมพูทวีปเมื่อประสงค์จะเข้าเฝ้า

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเดินทางดั้นด้นมาที่สาวัตถีและวัดเชตวันมหาวิหาร  

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับจ�าพรรษานานที่สุดถึง 19 พรรษา

ภายหลังที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ท�าสังคยานาคร้ังที่ 3 เสร็จสิ้น พระองค์ได้ส่ง 

พระธรรมฑูตไปเผยแผ่พระศาสนายังหลายแห่ง หลายประเทศ พุทธศิลปะได้เคลื่อนย้ายไปสู่

ประเทศนั้นๆ ด้วย โดยเมื่อปักหลักพระศาสนาไว้ ณ ที่ใด พุทธศิลป์ก็ด�ารงในบริบทสังคม

ประเทศนั้นด้วย แม้ว่าศิลปะจะมีรูปแบบแตกต่างกัน แต่เราก็ดูออกว่าเป็นพระพุทธรูป เพราะ

มีลักษณะร่วมกันในบางอย่างที่ท�าให้ดูออกว่าเป็นพระพุทธรูป ซ่ึงมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับ

ลักษณะมหาบุรุษหลายอย่างร่วมกันอยู่ เช่น มีขนระหว่างคิ้วเรียกว่าอุณาโลม มีพระเกตุมาลา 

มีพระรัศมีแสงเปล่งออกมาจากพระเศียร คล้ายดอกบัวตูมชูสูงขึ้นคล้ายเปลวไฟ (ศักดิ์ชัย 

สายสิงห์, 2556: 4) พระพักตร์มีความเมตตาอย่างนี้เป็นต้น 

พุทธศิลป์ในช่วงหลังพุทธกาล คือหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินพพานแล้ว 

พุทธศิลป์จะแสดงออกในรูปสัญลักษณ์ ธรรมจักรบ้าง มีกวางหมอบด้านหน้า หมายถึง 

การแสดงธรรมเทศนา หรือเป็นรูปต้นโพธิ์ มีที่ประทับว่างเปล่าอยู ่ที่โคนต้นแสดงการตรัสรู ้

ของพระพุทธเจ ้า หรือรูปพระนางสิริมหามายาทรงยืนเหนี่ยวกิ่งไม ้ แสดงตอนประสูติ  

(ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556: 3)
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ธรรมจักรเมืองศรีเทพ ( http://www.bloggang.com/viewdiary.php  

เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 15 กันยายน 2559.)

ที่เขาคลังนอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทวาราวดี และพบในเมือง

ทวาราวดีอื่นๆ เช่น นครปฐมและราชบุรีด้วย 

ภาพสลักบนแผ่นหินประดับสถูป แสดงภาพของสถูปในยุคภารหุต – อานธระ  

พุทธศตวรรษที่ 4 ท่ียังไม่มีการสร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า (http://www.oknation.net/

blog/voranai/2013/06/13/entry-14 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 กันยายน 2559.)

เศียรของพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์แบบชาวกรีก ในพุทธศตวรรษที่ 6-7 ที่อาจมีเค้า

พระพักตร์ของพระเจ้าเดมิตริอุส “พระผู้ช่วยให้รอด” เช่ือกันว่า รูปลักษณะประติมากรรม

พระพุทธรูปองค์แรกของโลก ที่มีรูปร่างหน้าหน้าและการแต่งกายแบบชาวกรีกนั้น มีต้นแบบ

มาจากพระเจ้าเดเมตริอุส นี่เอง ( http://www.oknation.net/blog/voranai/2013/06/13/

entry-14)

พระพุทธรูปเป็นพุทธศิลป์ พระพุทธรูปไม่ใช่รูปเหมือนของพระพุทธเจ้า แต่เป็นรูป
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ที่เขาคลังนอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทวาราวดี และพบในเมือง

ทวาราวดีอื่นๆ เช่น นครปฐมและราชบุรีด้วย 

ภาพสลักบนแผ่นหินประดับสถูป แสดงภาพของสถูปในยุคภารหุต – อานธระ  

พุทธศตวรรษที่ 4 ท่ียังไม่มีการสร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า (http://www.oknation.net/

blog/voranai/2013/06/13/entry-14 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 กันยายน 2559.)

เศียรของพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์แบบชาวกรีก ในพุทธศตวรรษที่ 6-7 ที่อาจมีเค้า

พระพักตร์ของพระเจ้าเดมิตริอุส “พระผู้ช่วยให้รอด” เช่ือกันว่า รูปลักษณะประติมากรรม

พระพุทธรูปองค์แรกของโลก ที่มีรูปร่างหน้าหน้าและการแต่งกายแบบชาวกรีกนั้น มีต้นแบบ
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สัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ พระพุทธรูปแต่ละสกุลช่าง แต่ละสมัย จะมีความแตกต่างกันด้าน

รูปแบบ แต่พระพุทธรูปทุกองค์ล้วนแสดงถึงสัญลักษณ์ส�าคัญท่ีเรียกว่า “มหาปุริสลักษณะ” คือ

ลักษณะของมนุษย์ท้ัง 32 ประการ (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556: 3)

  ไม่ว่าจะปรากฏพระพุทธรูปยังประเทศที่ใดก็ตาม ผู้พบเห็นจะรับรู้ได้ทันที่ว่านั้นคือ

พระพุทธรูป ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาพุทธศิลป์ท่ีได้เข้าไปสู่ประเทศต่างๆ ประเทศนั้นๆ ก็มีการ

ปรับลักษณะพระพักตร์ความคล้ายของคนในชาตินั้นบ้าง ในแต่ละยุคสมัยได้รับอิทธิพลมาจาก

ทางไหนก็จะมีลักษณะเอกลักษณ์ที่ มีความแตกต ่างกัน ตามแต ่ที่มาและท่ีไป แม ้จะมี 

ความแตกต่างกันด้วยรูปลักษณะของคนในชาตินั้นๆ แต่สาระส�าคัญคือให้ทราบว่าน่ันคือ  

องค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบพระองค์ท่านแล้วก็ให้ระลึกนึกถึงพระคุณของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ ของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พุทธศิลป์: เป็นส่ือน้อมน�าศรัทธาและทรงคุณค่า

พุทธศิลป์ถือเป็นส่ือน้อมน�าศรัทธา (จารุวรรณ พ่ึงเทียร, 2553: 14) เป็นแหล่งความรู้ 

เป็นศูนย์กลางจุดรวมของจิตใจ ท่ีมีคุณค่าความส�าคัญ พอสรุปได้ดังนี้

1. ในฐานะเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ โดยเฉพาะพุทธศิลป์ที่เป็นพระพุทธรูปเป็นที่พึ่งทางจิตใจ

ของชาวพุทธ สร้างขวัญก�าลังให้แก่ผู้ต้องการก�าลังใจ

2. พระสถูปเจดีย์ พระแท่นใต้ต้นศรีมหาโพธิ รอยพระพุทธบาท แผ่นจารึกหัวข้อ 

พุทธธรรม เป็นต้น ต่างๆ เหล่าน้ี ล้วนมีคุณค่าในฐานะสิ่งอนุสรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนา และเป็นส่ิงประกอบในศาสนาพิธี

4. เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม และเป็นทางแห่งการท�าบุญกุศลของชาวพุทธ  

ชาวพุทธจะอาศัยพุทธศิลป์เป็นการกราบไหว้บูชา เพื่อน้อมน�าไปสู่การศึกษาและปฏิบัติธรรม 

การสร้างพระ การสร้างสถูปเจดีย์ การบูรณะซ่อมแซม ซ่ึงถือเป็นกุศลหลักทางพระพุทธศาสนา

5. มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ 

เชื้อชาติ ศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ทัศนคติค่านิยม สังคมวิทยา และศีลธรรมจรรยา 

ความงดงาม ความสุนทรี และทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นต้น

ศิลปะ: ท่ีเป็นพุทธพาณิชย์

พุทธศิลป์ นับเป็นงานศิลปกรรมที่สร้างข้ึนมาเพื่อสนองตอบและรับใช้งานทางด้าน

พระพุทธศาสนา แต่ก็มีศิลปะจ�านวนไม่น้อยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือพุทธพาณิชย์และการท่องเที่ยว 

อาศัยความเช่ือและความศรัทธาในพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน โดยใช้วัตถุหรือสัญลักษณ์
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ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรัย มาเป็นเครื่องมือสร้างรายได้แสวงหาผลประโยชน ์

ในทางพาณิชย์และธุรกิจท่องเท่ียว กล่าวคือ เป็นการใช้เงินเพื่อแสดงออกซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พุทธศาสนิกชนกับพุทธศาสนา   ที่บ่งบอกถึงความใกล้ชิดและลักษณะความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน 

ผ่านพิธีกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น การเช่าบูชาพระเครื่อง พระบูชา การท�าบุญพระพุทธ

รูปปางประจ�าวันเกิด การสักการะพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ทอง ที่ทางวัดจัดบริการ

ไว้ให้ การพาน�าชมพระพุทธรูปปางพิสดาร (ปางอันซีน) เป็นต้น ค�าสอนของพระพุทธศาสนา

สอนให้คนลด ละ เลิก กิเลสทุกชนิด สอนให้ใช้สติและปัญญาในการแก้ปัญหา รวมถึงสอนให้

มีใจที่เป็นกุศล หมั่นท�าบุญท�าทาน แต่ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยใช้พลังศรัทธาความเคารพนับถือ

ตรงนี้มาหาประโยชน์ใส่ตนเอง การปั ่นราคาของเหรียญหรือพระเคร่ืองราง หรือการสร้าง

พระพุทธรูปปางแปลกๆ นับเป็นกิจกรรมเพื่อเรียกคนมาท�าบุญและบริจาคเงินเข้าวัดทั้งส้ิน แนว

ปฏิบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นพุทธพาณิชย์ และเป็นกิจกรรมที่พึงได้รับความรังเกียจจากสังคมชาว

พุทธเป็นอย่างยิ่ง

บทสรุป 

พุทธศิลป์เป็นศิลปกรรมท่ีสร้างขึ้นในพระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างติดต่อกันมาหลาย

ร้อยปีแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติมาช้านาน  

ด้วยเหตุนั้น พุทธศิลป์ในประเทศไทยจึงมีจ�านวนมาก และทั้งหมดจะสร้างขึ้นในวัด ทั้งนี ้

เพราะวัดเป ็นจุดศูนย ์กลางของพระพุทธศาสนานิกชน มีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ในวัด โบราณสถานในวัดจึงเป็นแหล่งส�าคัญ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิวัฒนาการทางด้านศิลปะ

ของพุทธศิลป์แต่ละสมัย เป็นแหล่งศึกษาด้านประวัติศาสตร์ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน  

ศิลปะจึงมีคุณค่าต่อศาสนา ศาสนาเจริญท่ีใดศิลปะก็เจริญท่ีน่ัน ศาสนามีลายลักษณ์อักษรว่า

เป็นศาสนา แต่ศิลปะเป็นสิ่งโน้มน�าให้คนเข้าหาหลักธรรมของศาสนา พุทธศิลป์จึงเป็น 

งานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเป็นการอุทิศและรับใช้พระศาสนาโดยตรง เป็นการสืบต่ออายุ 

ของพระพุทธศาสนาให ้ยั่ งยืนในกาลต ่อไป ศิลปะท่ีเป ็นพุทธพาณิชย ์หรือเพื่อจูงใจแก ่ 

นักท ่องเที่ยวจึงไม ่จัดอยู ่ ในพุทธศิลป ์ เนื่องจากไม ่ได ้สร ้างเพื่อความบริสุทธิ์ด ้านจิตใจ  

หากเป็นการสร้างขึ้นเพื่อการค้าขาย และสร้างแรงจูงใจเพื่อการท่องเที่ยวนั้นเอง
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การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธในอาเซียน

The Relation with Communities for the Sustainable  

Development in the ASEAN in accordance with Buddhism

พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช*

บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชน การสร้างอัตลักษณ์

ของชุมชนอาเซียน ที่มีความแตกต่างกันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เห็น

และเข้าใจความเป็นไปของสภาพปัญหาของชุมชน ทั้งทางทฤษฎีและพฤติกรรม ความเป็นมา

และความส�าคัญของปัญหาที่เก่ียวข้องกับชุมชน ในด้านการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห ์

วิถีชีวิตความเป็นไปตามหลักวิชาการ ให้เห็นความแตกต่างกันของคนในชุมชน ซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยกัน และอภิปรายสรุปตามประเด็นหัวข้อที่ตั้งไว้ เป็นการแสดงให้เห็น

ถึงความมีอัตลักษณ์ของชุมชน และการมีส่วนเกี่ยวข้อง การร่วมมือ การสมัครใจของตัวเอง 

ของสังคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นแนวทางศึกษาค้นคว้าหาความรู ้อีกทางหนึ่งในการน�าเสนอ 

แนวทางแก้ปัญหา การมีส่วนเก่ียวข้องของชุมชน และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับชุมชน เพื่อจะ

น�าไปพัฒนาชุมชนตามสถานการณ์ของแต่ละชุมชน

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนเกี่ยวข้อง, ชุมชน, พัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธ, อาเซียน

Abstract 
 This paper has the objective: to study the involvement by the  

communities, the creating the identity of ASEAN communities in the different 

economic, social and environmental aspects, in order to see and understand 

problem-statements of the communities, both in theory and behavior, history 

and importance of the issues  with regards to the communities development. 

The study analyses the way of life according to the principles of the difference 

of people to people in the communities, and discuss for conclusion as set 
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topics. It shows an identity that has been the foundation of the communities 

in the past, and the participation of cooperation, voluntary job by itself of 

ASEAN communities. That is possible that it should be the another way of 

knowledge search for proposing the problem of the communities and  

participartion and other factors related to the communities for the development 

of each community.

Keywords: The relation, communities, Buddhism sustainable development,

                ASEAN

บทน�า
 การศึกษาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน เป็นการศึกษาในลักษณะสังเกตการณ์เกี่ยวกับ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อหาข้อมูลปัญหาแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อน�ามาพิจารณา

โดยมีหลักการด�าเนินงานร่วมกับชุมชน การสังเกตการณ์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนจะเป็น

แนวทางอย่างหนึ่งในกระบวนการศึกษาหาความรู้ในเบื้องต้น เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปศึกษาปัญหา

ตามล�าดับข้ันตอน ตามแต่ละเหตุการณ์ตามยุคสมัยที่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะท�าให้เกิด 

ความคิดที่สร้างสรรค์อันจะน�าไปสู่แนวทางและกระบวนการทางสติปัญญาที่จะน�าไปสู่ขั้นตอน

การและวิธีการในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูล พิจารณาเหตุปัจจัย

และผลที่เกิดขึ้น (สมเกียรติ นากระโทก, 2558 : 57) ตามภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยี และการขยายตัวของประชากร ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู ่อย่าง 

จ�ากัด ซึ่งถ้าจัดการไม่ดีพอ อาจน�ามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ความเสื่อมโทรมทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ปัญหาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ เศรษฐกิจที่

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมผู้คนในชุมชนที่ขาดการพัฒนา มีความแตกต่างไป

จากวิถีชีวิตของชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาจึงเกิดขึ้น การที่จะแก้

ปัญหาเศรษฐกิจน้ันควรจะต้องแก้ท่ีชุมชน (พิสันต์ิ ประทานชวโน, 2553: 2) การพัฒนาชุมชน

ตามหลักการพื้นฐานเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

หรือช่วยตนเองได้ ในการคิด ตัดสินใจ และด�าเนินการแก้ปัญหา ตลอดจนตอบสนองความ

ต้องการของตนเอง และส่วนรวมปัญหาสังคมเป็นปัญหาร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ทั้งในระดับชุมชนเล็กๆ ไปจนถึงชุมใหญ่ (กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, 2556: 66-72) “การ

จัดการเพื่อลดหน้ีสิน ลดการพึ่งพิงของภายนอก เน้นการรวมตัว ร่วมคิด และร่วมท�า เพื่อการ

รับปัญหาและสร้างการเรียนรู ้จากทุกฝ่าย” น�าไปสู ่ชุมชนปลอดภัยและปลอดสารเสพติด 
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การมองข้ามปัญหาสังคมจะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดตามมา (ปฐมา ไวยวุฒินันท์ และคณะ, 

2554: 576) ส่ิงแวดล้อมที่ถูกท�าลายท�าให้เกิดมลภาวะ ปัจจุบันคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความ

เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุส�าคัญจากการขยายตัวของจ�านวนประชากร และแบบแผนการด�ารง

ชีวิตที่ไม่เหมาะสม 

 อย่างไรก็ตาม จากค�าส�าคัญที่ตั้งไว้ข้างต้น สามารถแสดงค�านิยามไว้ว่า การมีส่วน

เก่ียวข ้อง หมายถึง ทุกคนที่อาศัยอยู ่ ในชุมชนเดี่ยวกัน เป ็นผู ้ มีส ่วนเก่ียวข ้องผูกพันธุ ์  

รับผิดชอบ ดูแล เอาใจใส่ มีสิทธิ เสรีภาพ แสดงความคิดเห็น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เป็นประโยชน์ ท�ากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน รวมไปถึงการช่วยกันวางแผนพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน 

และแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน บ้านเรือน สถานที่อยู่อาศัย ผู้คนที่

ท�ามาหากินในท้องถิ่นเดียวกัน ทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองก็ตาม หรือตั้งอยู่ในเขตชนบทก็ตาม 

พัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง พัฒนาคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้มีความรู้ดี มีความเป็นอยู่ดีตลอด

ไป อาเซียน หมายถึง ประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ประเทศสมาชิก คือ ไทย ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน แต่ในบทความนี้  

ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเฉพาะชุมชนในประเทศไทย

สภาพและความส�าคัญของปัญหาชุมชน
 ปัญหาของการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน ผู้คนเมื่อมีการรวมตัวเป็นชุมชน มีจ�านวนมาก

ขึ้น จึงเกิดปัญหาหลายๆ อย่าง และมีผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่

 1) ปัญหาชุมชนด้านเศรษฐกิจ มีความส�าคัญต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่ง หากชุมชนใด 

มีสภาพทางด้านเศรษฐกิจขัดข้อง วิถีชีวิตอาจจะไม่ด�าเนินไปตามปกติ สังคมวุ ่นวายสับสน 

ไม่สงบสุข จะเกิดการโยกย้ายถ่ายเทในสังคมชุมชน ผู้คนในครัวเรือนจะอพยพออกจากชุมชน

เพื่อไปแสวงหางานท�าในสถานที่อื่น จะเกิดความไม่ม่ันคงภายในสังคมชุมชน ต่างคนก็ต่างเอา

ตัวรอด โดยการละทิ้งถิ่นฐานไปสู่ต่างถิ่น เพื่อหวังการเป็นอยู่ที่สะดวกสบายที่ตนเองต้องการ 

ที่เรียกกันว่าฐานะดี (อุษณีย์ วรรณาลัย, อ้างถึงใน นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, 2557: 114) โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมไทยปัจจุบันท้ังสังคมเมืองและสังคมชนบท ผู้น�าทางเศรษฐกิจจะเป็น

ผู้ที่มีโอกาสมากกว่า มีอ�านาจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีอิทธิพลต่อชุมชน เห็นได้จากค�าพูด 

เช่น “ฉันต้องหาเช้ากินค�่า ไม่เวลาไปร่วมกิจกรรมอะไรของหมู่บ้านหรอก” ดังนั้น การพัฒนา

ชุมชนเพื่อให้คนกลุ่มนี้มีสภาพการด�ารงชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น 

 2) ปัญหาชุมชนด้านสังคม นับว ่าส�าคัญเป็นที่ สุด สังคมก�าลังขาดความสงบสุข 

เพราะคนในสังคมขาดความมั่นคง ทั้งทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับเพื่อนสนิท

มิตรสหาย การด�ารงชีวิต การงานท่ีอ่อนแอขาดที่พึ่งทางใจ ทั้งที่สังคมส่วนส่วนใหญ่มีการศึกษา
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อยู่ในระดับสูงเป็นส่วน แต่ยังเอาตัวรอดได้ยาก ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความสามัคคี บ่อยคร้ังที่มี

ข่าวทุจริตเสนอเรื่องราวไม่ดีผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ ส่ือออนไลน์ (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, อ้าง

ถึงใน จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556: 2-20) การทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐถือว่าเป็นการท�าลาย

สังคมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าการคอรัปชั่นจะเป็น 

เรื่องที่เลวร้าย แต่ก็สามารถพบเห็นได้ในสังคมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจ�า หรือ 

นักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งป ัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได ้ม ี

การพัฒนา และขยายตัวไปในทุกส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน 

 3) ปัญหาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคม 

หากสิ่งแวดล้อมถูกท�าลายลง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใด จะส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย ์

ในทุกสังคม เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมช่วยกรองอากาศ และปกป้องสภาพอากาศให้อยู่ในขั้นดี

ที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ ปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมได้ถูกท�าลาย 

ลงไปมาก เพราะฝีมือของคนในสังคม ที่มุ ่งแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

ทั้งที่เป็นผืนดิน เป็นแม่น�้า เป็นต้นไม้ป่าเขาล�าเนาไพร หรือแม้กระทั่งการเข่นฆ่าท�าลายมนุษย์

ด้วยกันเอง (ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชค, 2556: 2) ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มุ่งเน้นและ 

ให้ความส�าคัญกับการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ยังผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ถูกท�าลายลงอย่างมากและรวดเร็ว จนขาดความสมดุล เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

มลพิษต่างๆ และมีความรุนแรงมากข้ึนตามล�าดับ ซ่ึงมีผลกระทบทั้งโดยตรงและทางอ้อม

 

ปัญหาที่เกิดจากการมีส่วนเกี่ยวข้อง
 ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาเป็นปัญหาหลัก และเป็นปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนโดย 

ที่ไม่อาจที่จะหลบหลีกได้ ซึ่งเป็นความจริงท่ีว่า “เมื่อมีคนอยู่ท่ีไหนมีปัญหาท่ีนั่น” คนเป็นผู้

สร้างปัญหาข้ึนมาโดยวางแผนมาตั้งแต่ต้น ทุกคนในชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ แต่ไม่พัฒนาการผลิต การบริโภค และการจ�าหน่ายจ่ายแจกมีความเกี่ยวข้องกับ

สังคมชุมชน แต่ไม่พัฒนาผู ้คนในสังคมมีความเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม แต่ไม่พัฒนารักษา 

สิ่งแวดล้อม 

 จากสาเหตุแห่งปัญหาการมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่รับผิดชอบ คือ 1) สาเหตุของปัญหา

เศรษฐกิจ (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2556: 2-19) Mcmullan มองว่าปัญหาการคอรัปชั่น 

มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 

หลายประการ เช่น เกิดความไม่ยุติธรรม เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนขาดความ 

ไว ้วางใจรัฐบาล 2) สาเหตุของป ัญหาสังคม (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ , 2556: 2-20)  

การทุจริตคอรัปชั่นท�าให้สังคมไม่เจริญเติบโตและพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากมีการจัดสรร 
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การใช้งบประมาณและทรัพยากรในโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของ

ประชากรอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังท�าให้ต่างประเทศหรือองค์กรจากต่างประเทศ 

ไม่กล ้าหรือลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือ 3) สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม (ณัฐวรรธน์  

สุนทรวริทธิโชค, อ้างแล้ว) 2)  สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติจะมีลักษณะไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ปัญหาด้านป่าไม้ ปัญหาด้านดิน 

ปัญหาการใช้ที่ดิน ปัญหาการบุกรุกฟื้นที่สาธารณประโยชน์ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการ

ก�าจัดสิ่งปฏิกูล ปัญหาอากาศเสีย ปัญหาน�้ำเสียเป็นต้น จึงกลายเป็นว่าชุมชนมีปัญหาอยู่รอบ

ตัวดูภาพที่ 1

 

 

จากภาพที่แสดงท�าให้เห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม ชุมชนเป็นศูนย์ซึ่งแวดล้อมไปด้วยปัญหาหลายๆ อย่าง หากไม่รู ้จักบริหาร 

จัดการชุมชน ก็ยิ่งจะสะสมปัญหามากยิ่งขึ้น การที่คนในชุมชนขาดความรับผิดชอบร่วมกัน  

จะเป็นสาเหตุที่จะท�าให้ชุมชมขาดการพัฒนาไปในทางที่ดี ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคม 

หลายๆ อย่าง โดยเฉพาะคนที่อยู ่ในชุมชนยิ่งมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง ที่จะรับผิดชอบดูแล 

เอาใจใส่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาในชุมชน และอาจจะพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่วางเอาไว้  

การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
 ชุมชน คือ กลุ ่มคนที่อาศัยอยู ่ร ่วมกันในบริเวณเดียวกัน มีส่วนเก่ียวข้องสัมพันธ ์

เพราะเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งครอบครัว ศาสนา ประเพณี แบ่งได้ตามทางภูมิศาสตร์ 

วัฒนธรรม และล�าดับทางสังคม (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และคณะ, 2557: 110-121) ชุมชนมี

ภาพท่ี 1 เก่ียวกับชุมชน
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ความสัมพันธ ์กัน มีความรู ้สึกร ่วมเป ็นกลุ ่มเดียวกัน ร ่วมถึงมีศาสนา ประเพณี ระบบ 

การปกครอง วัฒนธรรมเดียวกัน มีการติดต่อสื่อสาร และเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายร่วมกัน สามารถแบ่งได้เป็นหลายลักษณะตามสภาพภูมิศาสตร์ Geography) 

วัฒนธรรม (Culture) และการจัดล�าดับช ่วงชั้นทางสังคม (Social stratification)  

การแบ่งตามลักษณะจะท�าให้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างชัดเจน (Naidoo & Willis, 

อ้างถึงในนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, 2557: 111) ตัวอย่าง เช่น 1) แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์อธิบาย

ถึงบริเวณที่ประชาชนรวมกันอยู ่ในขอบเขตที่ชัดเจน เช่น การอยู ่รวมกันของประชาชนใน

หมู่บ้านแห่งหน่ึง จะมีความสนใจร่วมกัน 2) แบ่งตามวัฒนธรรมอธิบายถึงชุมชนในด้านความ

สัมพันธ์ มีวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน เช่น ชุมชนไชน่าทาวน์ของคนจีนเป็นต้น 3) แบ่งตาม 

จัดล�าดับช่วงช้ันทางสังคม ด้วยการใช้วรรณะ ฐานันดร มีการแบ่งความรู ้ทรัพยากรร่วมกัน 

ในการแก้ปัญหาของชุมชน 

 ชุมชนเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ตามเหตุปัจจัยอันน�ามาซึ่งปัญหามากมาย แต่อาจจะ

แก้ปัญหาได้โดยมีศึกษาข้อมูลวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนปรึกษาหารือรอบรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียว

กับชุมชน รวมถึงจนกลายเป็นสังคมชุมชนท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์ สังคมมนุษย์มีความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มชุมชน และเริ่มมีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบของสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลระหว่างชุมชน (รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ 

และคณะ แหล่งท่ีมาออนไลน์), stouonline.stou.ac.th/courseware/courses/.../ecolo-

gymodule6 [เข้าถึงข้อมูล 1 กันยายน พ.ศ.2559]) ภูมิสังคม คือ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์

กับสิ่งแวดล้อมตามภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อม และท่ีส�าคัญ คือ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาคน

 ดังน้ัน ปัญหาท่ีส�าคัญ คือ ปัญหาชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของคนใน

ชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงมีส่วนเกี่ยวข้อง และถูกแบ่งตามสถานการณ์ดังกล่าว อันเป็นเหตุ

ปัจจัยที่จะน�ามาซึ่งแนวทางบริหารจัดการชุมชนและปัญหาชุมชน ชุมชนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ทางสังคม จะท�าให้เกิดปัญหาทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันที่ 

หลากหลายเพิ่มมากข้ึน ท้ังทางด้านภาษา การแต่งกาย การกิน การอยู่ รวมไปถึงการด�าเนิน

ชีวิตที่ขาดเป้าหมายท่ีชัดเจน (อัจฉรา โพธิยานนท์, อ้างถึงในนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, 2557: 111) 

จากการแบ่งชุมชนในแต่ละองค์ประกอบเห็นได้ว่าชุมชนมีลักษณะส�าคัญ คือ การอยู่ร่วมกัน

ของกลุ่มคน มีอาณาบริเวณ มีการจัดระเบียบชุมชนด้วยวัฒนธรรม เชื้อชาติ มีความสัมพันธ์

ทางสังคม มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการอยู่ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน
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ชุมชนและแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวพุทธ
 การมีส่วนเกี่ยวข้องท�าให้มีส่วนร่วมต่อชุมชน (ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล, 2552: 17)  

ชุมชน หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชาชนเข้าไปร่วม 

ในการก�าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์

ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องอยู ่บนพื้นฐานของการท่ีประชาชนจะต้อง 

มีอิสระทางความคิด มีความรู ้ความสามารถในการกระท�า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วม 

ต่อกิจกรรมนั้นๆ (กองนโยบายมาตรฐานชุมชน, 2555: 5) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ชุมชน การมีส ่วนร่วม โดยการให้ผู ้อยู ่อาศัยในชุมชนร่วมคิด ร ่วมท�า และร่วมตัดสินใจ 

ในการคัดเลือก และขับเคลื่อนกิจกรรมตามความต้องการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ

ชุมชนและมีกระบวนการจัดท�าข้อมูลชุมชน เช่น การส�ารวจข้อมูล เพื่อการเก็บข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnires) และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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แนวทางด�าเนินการจัดท�าโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยมีการก�าหนด

แนวทางด�าเนินงานที่มีความชัดเจน และครอบคลุมกระบวนการการด�าเนินโครงการท่ีส�าคัญ 
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ไม่ใช่ด้านลบ ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อส่วนตนหรือส่วนรวม จะต้องได้รับความไว้วางใจหรือถูกใจ 

พึงพอใจจากคนส่วนมาก (พิสันติ์ ประทานชวโน, เล่มเดียวกันอ้างแล้ว, 2553: 2) พัฒนา  

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดการเจริญเติบโตงอกงาม และดีขึ้นจนเป็นที่ 

พึงพอใจ

 แนวทางพัฒนาชุมชน (องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

The United National Educational Scientific and Cultural Organization : UNESC, 

1982: 111) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนทั้งหลายได้พยายามรวบรวมกัน 

ท�าเองและมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เพื่อท�าให้สภาพของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของชุมชนดีขึ้น โดยการพัฒนาเป็นหน้าที่ของการวางแผนและการจัดการ [Development = 

Function (Planning + Management)] ซึ่งเป็นการให้ความส�าคัญกับกลุ่มคนในชุมชนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา และเป็นผู้ได้รับผลของการพัฒนา ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน คือ 

1) มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นคน 2) มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือมี

ศักยภาพ 3) ความสามารถของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ 4) ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม 
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ความรู้ ประสบการณ์ของทุกคน และ 5) การสร้างพลังอ�านาจในระดับบุคคล และชุมชนสามารถ

ด�าเนินการได้ผ่านการศึกษา การพัฒนาทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท�างานร่วมกัน 

ดังที่มีปรัชญา และแผนการพัฒนาชุมชนแนวพุทธ แสดงไว้ดูตารางท่ี 2 ปรัชญาการพัฒนา และ

แผนการพัฒนาชุมชนแนวพุทธ 

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
แผนการพัฒนาชุมชนแนวพุทธ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
21/32/40)

1) มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในความเป็นคน

-พัฒนาด้วยการแบ่งปันน้�ำใจไมตรี มอบวัตถุสิ่งของด้วย
ความเต็มใจอย่างเหมาะสมเคารพซึ่งกันและกันด้วยเกียรติ
และศักดิ์ศรี ควรเน้นการพัฒนามนุษย์ก่อนในเบื้องต้น 

2) มนุษย์ทุกคนมีความสามารถ
หรือมีศักยภาพ

-พัฒนาด้วยการให้ก�าลังใจสนับสนุนส่งเสริม แนะน�าและให้
โอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถ

3) ความสามารถของมนุษย์
สามารถพัฒนาได้

-พัฒนาด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล ในการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ตนเอง ด้วยความเชื่อมั่นตัวเอง

4) ให้ความส�าคัญกับการมีส่วน
ร่วม ความรู้ ประสบการณ์ของ 
ทุกคน

-พัฒนาด้วยการเสมอต้นเสมอปลายเปิดโอกาสในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ  
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

5) การสร้างพลังอ�านาจในระดับ
บุคคลและชุมชนสามารถด�าเนิน
การได้ผ่านการศึกษา การพัฒนา
ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การท�างานร่วมกัน

-พัฒนาด้วยการซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ รวบรวมคนที่มีความ
คิดและมันสมอง และประสบการณ์ ด้วยความรู้และความ
สามารถ ในการที่จะวางแผนในการพัฒนาชุมชน ให้ก้าวไป
สู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ชุมชนในอาเซียน 
 จากตารางแสดงการเกี่ยวข้องของชุมชนและปรัชญาการพัฒนาชุมชน ท�าให้ทราบถึง

การมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชนร่วมกันในการพัฒนา ชุมชนอาเซียน คือ ชุมชนในประเทศไทย  

ซึ่งมีการรวมตัวและชุมนุมกันของชาวอาเซียนด้วยกัน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น  

ที่เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแตกต่างกันอยู่ 2 เรื่อง คือ 1) เรื่อง

จิตใจ คนในชุมชนแต่ละชุมชนมีพื้นฐานจิตใจที่ไม่เหมือนกัน เพราะได้รับการปลูกฝังเรื่องราว
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ต่างๆ ทั้งทาง ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงค่านิยมในท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู ่

การที่จะเปล่ียนแปลงจิตใจของคนเหล่านั้นเป็นเรื่องท่ียากมาก หากไม่ประสบผลอย่างใดอย่าง

หนึ่ง และ 2) เรื่องพฤติกรรม เป็นธรรมดาการกระท�าเกิดจากความเช่ือ คือคนส่วนมากมี 

ความเชื่ออย่างไรแล้วจึงท�าอย่างนั้น นั่นเป็นอุปนิสัยของคน การที่จะไปแนะน�าสั่งสอนหรือ

บังคับให้คนใดคนหนึ่งท�าอย่างนั้นอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เหลือวิสัย อีกประการหนึ่ง ประเพณีที่

แตกต่างกัน เป็นปัจจัยส�าคัญที่บังคับให้ชุมชนปฏิบัติไปตามสังคมของแต่ละชุมชนซึ่งเป็น 

อัตลักษณ์เฉพาะชุมชน เป็นจุดเด่นและจุดด้อยอย่างหนึ่งของชุมชนท่ีสามารถปรับปรุงและแก้ไข

ตามเหมาะสม  

 อย่างไรก็ตาม ชุมชนอาเซียนซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องผูกพันธุ์ระหว่างกลุ่มชนแต่ละกลุ่มตาม

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ จนกลายเป็นชุมชนที่เจริญขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีการพัฒนาชีวิต

ความเป็นอยู่ตามแบบของสังคมชุมชนท่ีมีความวิถีชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

เพื่อความสมดุล มีการรวมตัวกันเพื่อคิดวางแผน ลงมือท�าในสิ่งที่จ�าเป็น ความเจริญงอกงาม 

ความผาสุกต่อชุมชน ปัญหาส�าคัญที่ชุมชนประสบอยู ่เป็นประจ�า คือ 1) ปัญหาเศรษฐกิจ  

ปากท้อง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมไปถึงสุขภาพร่างกาย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สิ่งท้ังหลายเหล่านี้เป็นสิ่งจ�าเป็น มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้คนสังคมมากที่สุด 

2) ปัญหาสังคม เกิดจากสังคมชุมชนยังขาดการดูแลเอาใจในทางที่ถูก อีกทั้งยังถูกเอารัดเอา

เปรียบจากสังคมภายนอก โดยเฉพาะนายทุน และผู้มีอ�านาจทางการเงิน มักใช้อ�านาจในทาง

ที่ผิด สร้างค่านิยมที่ผิด เช่น ทุจริต เป็นต้น ให้เกิดขึ้นในชุมชน 3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

การไม่สนใจ การไม่ใส่ใจ การเพิกเฉย ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ให้

ประโยชน์ต่อชุมชน ปัญหาต่างๆ จะเป็นบทเรียนให้คนในชุมชนเกิดการต่ืนตัวแล้วหาทางออก

เพื่อสังคมด้วยวิธีการที่เก่ียวข้อง

 การมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน  

ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายลักษณะ เช่น มีการด�าเนินชีวิตความเป็นอยู ่ตามสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถแยกแยะเขตแดนอาณาบริเวณสถานที่ท่ีชุมชนรวมกันอยู ่อย่างชัดเจน 

การแบ่งชุมชนโดยใช้วิถีทางวัฒนธรรม เป็นการอธิบายถึงชุมชนในด้านความสัมพันธ์ มี

วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน การแบ่งชุมชนโดยใช้วิธีแบ่งแยกกลุ่ม เป็นการจัดล�าดับช่วงชั้นทาง

สังคมด้วยฐานะความเป็นอยู ่ ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในฐานะใดหากช่วยกันแก้ปัญหา เศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมได้ ชุมชนจะกลายเป็นชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาไปในทางบวก เป็นชุมชน

ที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีภูมิต้านทานภัยจากภายนอก สามารถต่อต้านป้องกันภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจหรือเป็นเครื่องมือของนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล และวางแผนบริหารจัดการ

กิจกรรมการพัฒนาภายในชุมชนด้วยตัวเอง               



วารสารพุทธอาเซียนศึกษา	 ปีที่	1	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2559

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ASEAN	Studies	Center	 Mahachulalongkornrajavidyalaya	University

Buddhist	ASEAN	Studies	Journal	(BASJ)	 Vol.	1	No.	2	July	-	December	201684		 85		84

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

 การท่ีชุมชนสามารถวางแผนจัดการกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนด้วยตนเองได้ก็เพราะ

สืบเนื่องมาจากชุมชนมีความเป็นอยู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคนในชุมชน ปัจจุบันในชุมชนอาเซียน

ได ้มีกิจกรรมร ่วมกันมากมาย เช ่น การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่ งกันและกัน 

ในด้านงานวิจัยและงานวิชาการเป็นต้น อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นฐานทางความคิด

ที่จะน�าไปสู ่การพัฒนาระบบอื่นๆ ตามไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง

ประชาคมอาเซียนให้มีความเข้าใจคุ้นเคยเป็นมิตรร่วมมือกันเพิ่มมากข้ึน

 ดังน้ัน การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้วยปรัชญาของการพัฒนาชุมชนที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ทุกคนล้วนรักเกียรติและ

ศักดิ์ศรีในความเป็นคน มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถหรือมีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ

เลี้ยงชีวิตได้ หรือแม้กระทั่งท�างานอย่างอื่นได้ ทุกคนมีความสามารถและสามารถพัฒนาได้  

ทุกคนมีความส�าคัญในการมีส ่วนร่วมกับความรู ้และประสบการณ์ และทุกคนควรได้รับ 

การสร้างพลังอ�านาจในทางท่ีดีงาม และชุมชนควรได้รับการพัฒนาในการศึกษา ในด้านการ

พัฒนาทักษะ ในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และในด้านการท�างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ และ

สงบสุขในชุมชน

บทสรุป
ปัญหาการมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชน ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหา 

สิ่งแวดล้อม ควรพัฒนาตามแผนการพัฒนาชุมชนแนวพุทธ ด้วยการแบ่งปันน�้าใจไมตรี  

มอบวัตถุสิ่งของด้วยความเต็มใจ เคารพซ่ึงกันและกันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ควรเน้น 

การพัฒนามนุษย์ก่อนในเบ้ืองต้น ด้วยการให้ก�าลังใจ สนับสนุน และให้โอกาสในการแสดง 

ความรู้ความสามารถ ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล ในการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองด้วยความเชื่อ

มั่นตัวเอง ด้วยการเสมอต้นเสมอปลาย เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ รวบรวมความคิดและมันสมอง

และประสบการณ์ ด้วยความรู ้ความสามารถ ในการวางแผนพัฒนาให้ก้าวไปสู ่ความเจริญ

รุ ่งเรืองด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อย่างไรก็ตาม ปัญหาชุมชนเป็นเร่ืองส�าคัญระดับชาติ  

ท�าอย่างไรทุกคนจึงจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะที่ชุมชนมีส่วนเก่ียวข้องกับ

อาเซียน
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พุทธวิธีการยุติความรุนแรง: 

แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน 

Buddhist Way to Non-Violence:  

Approach for Peace in the ASEAN Community

มัลลิกา ภูมะธน*

ดิเรก ด้วงลอย**

บทคัดย่อ
 พระพุทธเจ้าใช้หลักสันติภายใน เพื่อยุติความรุนแรงภายในนอก จนเป็นพุทธะ และ 

ใช้ความสันติภายในนั้นในการยุติความรุนแรงที่จะเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาล ท้ังกรณีสงคราม 

แย่งน�้าของฝ่ายประยูรญาติ การห้ามความรุนแรงต่อพระเจ้าวิฑูฑภะในสงครามฆ่าล้าง 

เผ่าพันธุ ์ศากยวงศ์ การยุติความรุนแรงผ่านชนชั้นทางสังคม โดยพุทธศาสนาไม่มีชนช้ัน  

ในประเทศอาเซียน พุทธทาส (ไทย) กับปณิธานแนวคิดเรื่องการประนีประนอมเพื่อการอยู ่

ร ่วมกันอย่างสันติ พระไพศาล วิสาโล (ไทย) กับการเดินธรรมยาตราเพื่อยุติความรุนแรง 

ภาคใต้ของไทย พระพุทธโฆษนันทะ (กัมพูชา) กับการใช้ความไม่รุนแรงเพื่อยุติความรุนแรง 

ในสงครามกลางเมืองในเขมร พระอูวิสาระ (U Wisara) คือ วีระชนฝ่ายสงฆ์ในประวัติศาสตร์

เมียนมาร์ ผู้ต่อต้านรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษโดยใช้วิธีอหิงสา พระติช นัทฮ์ ฮัน (เวียดนาม) 

กับแนวคิดในเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติของมวลมนุษยชาติ  

ดังนั้นตัวแบบเพื่ออยู่ร่วมกันตามแนวพุทธ คือการใช้หลักสันติ เมตตา และการไม่เบียดเบียน  

ย่อมเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียน บทความนี้ต้องการศึกษา 

ถึงรูปแบบการจัดการความรุนแรงครั้งพุทธกาล และที่ปรากฏอยู ่จริงในประวัติศาสตร์ของ 

พระสงฆ์ในพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ค�าส�าคัญ: พระพุทธศาสนา, พุทธวิธีการยุติความรุนแรง, สันติภาพ

*คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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Abstract 
Buddha used an inner peace to stop both inside and outside violence 

before enlightened to be a Buddha. He had also used inner peace to end the 

violence which took place in his time such as a case study of fighting for water 

of his relatives. Buddha had also made the prohibition of violence to against 

King Vidhudhapha when he tried to genocide of Sakaya family and to stop  

violence of social classes through Buddhism. In ASEAN countries, Thai monk 

named Ven. Buddhadasa who had the concept of reconciliation to live  

together in peace as well as Ven. Pisal Visalo (Thai monk) who decided to walk 

Dhammayatra in order to end the violence in southern part of Thailand. In 

Cambodia, Ven. Buddhakhosa also used of non-violence to end violence in the 

civil war. Ven.U Wisara was a Buddhist hero in Myanmar who tried to against 

British colonial government by using non-vilolence called Ahimsa method. 

Moreover, Thich Nat Han who is the monk from Vietnam tried to propose a  

concept of  non-v iolence for  peaceful  coex is tence of  mank ind in  

community. Therefore, a good role of model for co-existence based on Buddhist 

principles of peace, mercy and not persecute are the key of living together in 

peace within ASEAN Community.This article studies the management model 

and the physical violence the era in the history of Buddhist monks in the region 

by studying the documents and related research.

Keywords: Buddhism, Buddhist Way to Non-Violence, Peace

บทน�า
 แนวคิดเรื่องสันติและความไม่รุนแรง เป็นกรอบคิดหลักในพระพุทธศาสนา ดังมี 

พุทธพจน์ที่ว่า “นตฺถิ สนฺติ ปร� สุข� - สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ความสงบความไม่รุนแรงจึง

ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการมีอยู่ของพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการส่งเสริมให้ให้แนวคิดดังกล่าว

ได้รับการฝึกฝนจากศาสนิกที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา และได้รับการแพร่ขยายส่งต่อไปเป็น

หลักการสากลท่ีคนทุกชาติ ภาษา ศาสนา ล้วนไม่ต้องการความรุนแรงในทุกกรณี ดังนั้นหลัก

คิดแนวปฏิบัติในเร่ืองความไม่รุนแรงมีอยู่ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติ

ด้วยตนเอง แล้วสั่งสอนศาสนิกให้ปฏิบัติ จนกระท่ังกลายเป็นหลักการ และรูปแบบของการ
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เสริมสร ้างสันติสุขตามแนวพระพุทธศาสนา พร ้อมกันนั้นพระภิกษุในประเทศที่นับถือ 

พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในกลุ่มประเทศอาเซียนที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งในแบบเถรวาท

และมหายาน ได้น�ารูปแบบอุดมคติ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติในฐานะ

เป็นรูปแบบของพระ และใช้การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับอุดมคติทางการเมือง และเป็นการต่อสู้

เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นพลเมืองในรัฐนั้นๆ รวมไปถึงการส่งสาส์นแห่งสันติไปสู่ประชาคมอื่น

ที่อยู่ภายในรัฐนั้นๆ ซึ่งจะได้น�ามาเป็นกรณีศึกษาถึงรูปแบบ และแนวทางของพระสงฆ์และชาว

พุทธในประเทศในประชาคมอาเซียนต่อแนวทางพระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพตาม 

แนวพุทธ 

หลักการสันติตามแนวพุทธ
ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้า มีค�าสอนและเผยแพร่แนวทางสันติวิธีสู ่ศาสนิกเพื่อ 

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อการลดความรุนแรงที่เกิดข้ึน ให้เป็นความ 

ไม่รุนแรงจนกระท่ังกลายเป็นสันติในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสามารถยกมาเป็นกรณีศึกษาได้คือ 

1. จัดการความรุนแรงโดยไม่ใช้ความรุนแรง หมายถึง เมื่อมีความรุนแรงมาก็ใช ้

ความอดทนต่อความรุนแรงน้ัน กรณีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลพระปุณณะ ประสงค์จะไปเผยแผ่

พระพุทธศาสนายังปรันตชนบท พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายว่าหมู่บ้านแห่งนี้ ดุร้าย เขาอาจ 

ด่า ท�าร้าย รวมถึงประหารจนถึงชีวิตได้ พระปุณณะมุ่งมั่นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ได้ทูลพระพุทธเจ้าไปว่า “ชาวปรันตชนบทด่า ท�าร้ายด้วยมือ เขาท�าร้ายวัตถุ ท�าร้ายด้วย 

ศัสตราวุธ ก็ย่อมดีกว่าฆ่า ถ้าแม้นจนถึงที่สุดเขาฆ่าก็ดีเสียอีก เพราะช้าเร็วคนก็ต้องตาย” (ม.อุ.

14/396/449-451) ในความหมายของเหตุการณ์นี้คือ ยุติความรุนแรงด้วยการไม่ต่อความ

รุนแรง หรือตีโต้ด้วยความรุนแรง เป็นการยุติความรุนแรงแบบหนึ่งที่ปรากฏในพุทธศาสนา  

สรุปได้อีกว่าเป็นวิธีการคิดแบบพระ “เขายิง(ตาย)...ดีเสียอีกช้าเร็วก็ต้องตาย ตายเสียแต่ 

ตอนนี้ก็ดี ไม่ต้องทุกข์ทรมาน ไม่ต้องเจ็บป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนอยู่โรงพยาบาล”

2. จัดการความรุนแรงโดยใช้หลักเมตตา ให้อภัย หมายถึง การยืนยันแนวคิดเรื่องเมตตา 

การให้อภัยเป็นกรอบในการยุติความรุนแรง กรณีที่นางสามาวดี (มเหสีพระเจ้าอุเทน) ถูก 

กล่าวใส่ร ้ายว่าหมายลอบปลงพระชนม์พระเจ้าอุเทน ด้วยการมีผู ้แอบน�างู ใส่ไว้ในพิณที ่

พระนางสามาวดี ดีดถวายพระเจ้าอุเทนอยู ่ งูนั้นออกมา แต่ไม่มีผู ้ได้รับอันตราย พระเจ้า 

อุเทนเข้าใจผิดคิดว่าพระนางเป็นคนท�า ด้วยแรงโกรธจึงคว้าธนูหมายประหารให้สิ้นชีวิต  

นางสามาวดี รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ได้ถือโกรธเจริญเมตตา นึกถึงพระรัตนตรัย ลูกธนูแทนที่จะ

พุ่งทะลุนางสามาวดีกลับย้อนกลับไปหาพระเจ้าอุเทนเสียเอง (ขุ.อุ.25/70/319) พลังแห่งเมตตา 

และการให้อภัยต่อผู้กระท�ารุนแรงก่อน ผลแห่งพลังเมตตานั้นได้กลายผลเป็นความงดงามร่วม
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กันระหว่างผู้กระท�ากับผู้ถูกกระท�า

3. จัดการความรุนแรงโดยใช้สุภาพ อ่อนโยน (ปิยะวาจา-สมานัตตตา) นางอุตตรานันท

มารดาประสงค์รักษาศีลอุโบสถไปขออนุญาตสามี แต่สามีไม่ยอม นางจึงไปว่าจ้างหญิงโสเภณี 

(สิริมา) มาท�าหน้าที่แทนตน หญิงโสเภณีอยู่ไปมีเหตุเข้าใจผิดต่อนางอุตตรา ด้วยความโกรธได้

จับกระบวยตักน�้ามันที่ก�าลังเดือดอยู่ในกระทะแล้วเทราดลงบนศีรษะของนางอุตตราที่ก�าลัง

เข้าฌานและแผ่เมตตาจิตอยู่ ด้วยอ�านาจแห่งเมตตาฌานบันดาลให้น�้ามันที่ก�าลังร้อนจัดนั้นได้

ปราศจากความร้อน และไหลตกไปประหนึ่งน�้าตกจากใบบัว นางสิริมาเห็นเช่นน้ัน จึงตกใจกลับ

ได้สติส�านึกตัวว่าเป็นผู้มาอยู่เพียงชั่วคราว จึงกราบลงแทบเท้านางอุตตราวิงวอนขอให้ยกโทษ

ให้แต่นางอุตตรากล่าวว่า “ฉันจะยกโทษให้ ก็ต่อเมื่อบิดาของฉัน คือพระบรมศาสดายกโทษ

ให้เธอก่อนเท่านั้น” ตรงนี้เป็นกุศโลบายของนางด้วยท่าทีที่อ่อนโยน เพื่อให้หญิงโสเภณีได้

พบพระพุทธเจ้าและฟังธรรม จึงเป็นผู ้หันมานับถือพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา แนวคิดนี้

สอดคล้องกับหลักพุทธพจน์ “พึงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ” (ขุ.ธ.25/223/102)

4. จัดการความรุนแรงโดยแนวคิด “หยุดจึงยุติ” หมายถึง ไม่ว่าฝ่ายใดจะเริ่มก่อน 

การหยุดตอบโต้ หรือการใช้ความรุนแรงคืนกลับ จะท�าให้เป็นกลไกในการยุติความรุนแรงได้ 

กรณีตัวอย่าง การท่ีองคุลีมาลถือดาบไล่ล่า หวังฆ่าพระพุทธเจ้า ขณะวิ่งไล่องคุลีมาลก็ตะโกน

บอกพระพุทธเจ้าให้หยุด พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบไปว่า “เราหยุดแล้ว” หยุดท�าร้ายคนอื่น หยุด

เบียดชีวิตผู้อื่น แต่ “เธอยังไม่หยุด” เบียดเบียนชีวิตคนอื่น องคุลีมาลได้ฟังดังนั้นได้สติระลึก

ได้ ทิ้งดาบกลับตัว และมาบวชในพระพุทธศาสนา (ม.ม.13/247-2452/421-428) ถ้าจะเทียบ

กับนักเรียนที่นิยมความรุนแรงในปัจจุบัน “เธอลองหยุด” สักคนละครั้ง ถอยกันคนละก้าว นึกถึง

ผลเสียที่จะเกิดจากการสูญเสียมาของท้ังสองฝ่าย “หยุด” ใช้ความรุนแรงต่อกันและกัน  เพราะ

ครูอาจารย์ พ่อแม่ พี่น้อง ทั้งของเราและของฝ่ายตรงข้ามคงเสียใจกับความสูญเสียอันจะเกิด

ขึ้นจากความรุนแรงท่ีพวกเราเรา ก่อข้ึนหรือก�าลังจะก่อขึ้น “หยุดคิด”ตรองตรึกนึกไปต่อ

แล้ว “หยุดท�า” ความรุนแรงทุกชนิดต่อกันและกัน

5. จัดการความรุนแรงโดย “ความอดทน” หมายถึงเมื่อต้องเผชิญกับความรุนแรง  

การใช้ความอดทน เพื่อข้ามพ้นเป็นหัวใจส�าคัญของการยุติความรุนแรง กรณีเหตุการที่ 

นางมัลลิกา (ภรรยาพันธุละเสนาบดี) ต้องสูญเสียสามี และลูกรวม 33 คน นางมิได้สะทกสะท้าน

ต่อความรุนแรงที่ปรากฏต่อครอบครัวของนาง วางท่าที่เฉยต่อเหตุการณ์ด้วยความอดทน  

พระเจ้าปเสนทิโกศลเมื่อรู ้ภายหลังได้ว่าตนเองเช่ือค�ายุยงท�าให้ต้องประหารเพื่อน(พันธุละ) 

พร้อมลูกไปถึง 33 คน จึงส�านึกผิดมาขมาโทษต่อนางมัลลิกา โดยให้ขออะไรก็ได้ แม้ชีวิต 

ของพระราชา แต่นางก็อดทนในความรุนแรงต่อครอบครัวที่นางได้รับไม่แก้แค้นไม่ตอบโต้ด้วย

ความรุนแรง ทั้งที่มีโอกาสขอ “ชีวิต” พระราชา นางกลับขอเพียงแค่ “กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบ
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ที่บ้านเกิด” ความอดทนต่อความรุนแรงที่ได้รับของนาง ด้วยการไม่ตีโต้คืนกลับให้กลายเป็น

ความรุนแรงต่อยอดเป็นความรุนแรงขึ้นไปอีก  

6. จัดการความรุนแรงโดยการ “ถอนความแค้น” หมายถึง การถอดข้ามพ้นต่อ 

ความเชื่อในเร่ืองความโกรธ อาฆาต พยาบาทและความแค้นกล่าวคือ วิฑูฑภะโกรธต่อตระกูล

ฝ ่ายแม ่ ท่ีดู ถูกว ่าตนเองเป ็นเพียงลูกที่ เกิดแต ่คนใช ้  (บิดาเป ็นกษัตริย ์ )  เมื่อได ้ครอง 

ราชบัลลังก์ จึงยกทัพไปสังหารหมู่ตระกูลศากยวงศ์ฝ่ายมารดา วิธีการเปล่ียนกลับถ้าไม่โกรธ 

ไม่แค้น  กระท�าตรงกันข้ามกับวิฑูฑภะก็คงไม่ต้องยกทัพไปล้างแค้น และตนเองพร้อมกองทัพ

ก็ต้องถูกภัยพิบัติจนตายตกไปตามกัน (ขุ.ธ.25/47/41)   ถ้าเอาค�าของหลวงพ่อพยอมแห่งวัด

สวนแก้วที่ท่านแสดงธรรมในหลายๆ คร้ังที่ว่า “โกรธ เกลียด พยาบาทเขา เท่ากับจุดไฟเผาตัว

เองให้เร่าร้อน” เพราะเราไม่ลืมสิ่งท่ีถูกกระท�าในอดีต แล้วสะสมเป็นความคั่งแค้น จึงท�าให้

ความเจ็บปวดไม่รู้จบ และต้องล้างแค้นเอาคืน แก้คืนประหนึ่งศักดิ์ศรีเป็นต่อมที่จะโตขึ้นเหมือน

มะเร็ง ถ้าไปกระท�ารุนแรงต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ยุติความความร้อนในใจ แล้วลดผลจากการกระท�า 

ที่ผู ้อื่นกระท�าต่อตนให้เป็นเพียงกริยา ชีวิตน่าจะมีความสุขกว่า 

ตัวแบบแห่งสันติตามแนวพุทธ
 แนวทางที่เป็นแบบในการใช้สันติ โดยมีเป้าหมายหรือการหวังผลเป็นการขับเคลื่อน

สังคมหรือชุมให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นกลไกร่วมของการท�าให้ชุมชนหรือสังคมมีชุดคิด  

หลักปฏิบัติส�าหรับการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีรูปแบบหรือแนวทาง 

ในการด�าเนินการดังนี้ คือ  

1) การใช้หลักสันติธรรม พระพุทธศาสนามีค�าสอน ที่สอนให้ชาวพุทธ หรือผู้ท่ีนับถือ

พระพุทธศาสนายึดหลักการแห่งสันติ เป็นตัวแบบในการด�าเนินชีวิต การใช้หลักแห่งสันติเป็น 

กรอบในการด�าเนินชีวิต ปฏิบัติเพื่อการใช้ชีวิตให้เกิดการขับเคล่ือนไปสู่ความเป็นประชาคม

อาเซียน การใช้หลักสันติเพื่อการอยู ่ร ่วมกันภายใต้กลไก และความเป็นจริงของชีวิตและ 

การด�าเนินชีวิตท่ีเป็นจริง และส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวม   

 2) การใช้การแสดงออกทางกายภาพ คือ การที่นางสามาวดีที่เป็นชาวพุทธ ไม่ได้

แสดงออกต่อความรุนแรง กรณีที่สามีและลูกรวม 33 ชีวิตถูกประหารชีวิตและไม่ได้อาฆาตแค้น

ร้องขอชีวิต ต่อความส�านึกผิดของพระเจ้าปเสนทิโกศลที่ขอขมาโทษ และยอมแม้กระทั่งหรือ

การที่นางอุตราไม่ได้แสดงออกต่อการใช้สิทธิ์ในการแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านการวีโต้ผ่านการ

ยื่นประท้วงในเชิงสัญลักษณ์ระหว่างประเทศเป็นสิทธิ์อันจะพึงกระท�าได ้

 3) การกระท�าตนให้เป็นแบบอย่าง คือ การท่ีพระพุทธเจ้ากระท�าตนในเรื่องการ 

ไม่ใช้ความรุนแรง กรณีกับองคุลีมาล “เราหยุดใช้ความรุนแรง” แปลว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช ้
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ความรุนแรงต่อชีวิตอ่ืน กระท�าตนให้เป็นแบบอย่าง หรือการเข้าไปแทรกแซงการใช้ความ 

รุนแรงของพระเจ้าวิฑูฑภะ ในคราวยกทัพไปก่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์ศากยวงศ์ พระพุทธเจ้า

เข้าไปห้าม 

4)  การเข ้ าไปสนับสนุนส ่ ง เสริมให ้ยุ ติความรุนแรง บทบาทของพระสงฆ ์ ใน 

พระพุทธศาสนานับแต่ครั้งพุทธกาล กรณีของพระพุทธเจ้าได้เข ้าไปยุติหรือห้ามทัพของ 

ประยูรญาติในสงครามแย่งน�้า การห้ามทัพในสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ศากยวงศ์ ดังนั้น  

บทบาทของพระพุทธเจ ้าและบทบาทของพระภิกษุในพระพุทธศาสนากับการยุติความ 

รุนแรงเกิดขึ้นนับแต่ครั้งพุทธกาล ดังน้ัน บทบาทของพระสงฆ์กับการส่งเสริมสันติภาพ  

เกิดขึ้น ภายใต้กลไกของการบริหารจัดการ และกลไกของการขับเคลื่อนในเชิงระบบ ซ่ึงจะ 

ท�าให้เกิดพลวัฒน์ 

 แนวทางที่ เคยเกิดขึ้นในอดีตที่มี เป ้าหมายเพ่ือส ่งเสริมสันติภายในประชาสังคม 

ตามแนวพุทธวิธี หรือแนวทางของพระพุทธเจ้า จะมีหน้าท่ีในการส่งเสริมให้เกิดสันติธรรม 

ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมมนุษย์    

พุทธวิธีสร้างสันติในประชาคมอาเซียน
 พุทธวิธีการสร ้างสันติ  อันเป ็น รูปแบบของพระสงฆ ์ ในกลุ ่มประเทศท่ีนับถือ 

พระพุทธศาสนา และใช้แนวทางดังกล่าวในการสร้างรูปแบบ วิธีการเพื่อลดความรุนแรงหรือ

ยุติความรุนแรงท่ีมีแบบปรากฏในครั้งพุทธกาล และใช้รูปแบบน้ันส่งต ่อเป็นกลไก การ 

มีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสังคม ดังปรากฏในประเทศต่างๆ ท่ีสามารถยกมาเป็นกรณี 

ศึกษาได้ คือ 

 1) ไทย ในประวัติศาสตร์ไทยมีบทบาทพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่ีใช้แนวทางสันติ

วิธี การเจรจาและแนวของความไม่รุนแรง อันเป็นรูปแบบที่ปรากฏในพระพุทธศาสนามาเป็น 

กรอบในการก�าหนดบทบาทตนเองต่อสังคมในช่วงเวลาที่ต่างกัน ดังกรณีพระพนรัตน์ วัด 

ป่าแก้วท่ีเข้าไปทูลขอพระราชทานชีวิตของเหล่าทหาร ที่ปรากฏในงานของพระมหายุทธนา 

นรเชฎโฐ, (2553: 26) ที่ว่า “...สมเด็จพระพนรัตน์ แห่งวัดป่าแก้ว ได้ทูลขอบิณฑบาตชีวิต 

ของเจ้าพระยาจักรี พระยาคลัง พระยาเทพอรชุน พระยาพิชัยสงคราม และยารามค�าแหง  

ที่ก�าลังจะถูกตัดสินลงโทษด้วยการประหารชีวิต จากสมเด็จพระนเรศวร...ข้อหา...ไม่สามารถ

เสด็จตามพระเอกาทศรถ เมื่อคราวสงครามยุทธหัตถีท่ีต�าบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี 

ในปี พ.ศ.2135” (สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, 2505: 99-112) โดยการยกกรณี

เหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลมาเป็นกรณีเทียบเคียงว่า “...พระพุทธเจ้าได้บ�าเพ็ญเพียรต่อสู ่กับ 

พระยาวัสตีมารแต่เพียงล�าพัง จนสามารถเอาชนะหมู ่มารได้มาเป็นอุทาหรณ์...” ดังค�าที ่

92

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

ความรุนแรงต่อชีวิตอ่ืน กระท�าตนให้เป็นแบบอย่าง หรือการเข้าไปแทรกแซงการใช้ความ 

รุนแรงของพระเจ้าวิฑูฑภะ ในคราวยกทัพไปก่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์ศากยวงศ์ พระพุทธเจ้า

เข้าไปห้าม 

4)  การเข ้ าไปสนับสนุนส ่ ง เสริมให ้ยุ ติความรุนแรง บทบาทของพระสงฆ ์ ใน 

พระพุทธศาสนานับแต่ครั้งพุทธกาล กรณีของพระพุทธเจ้าได้เข ้าไปยุติหรือห้ามทัพของ 

ประยูรญาติในสงครามแย่งน�้า การห้ามทัพในสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ศากยวงศ์ ดังนั้น  

บทบาทของพระพุทธเจ ้าและบทบาทของพระภิกษุในพระพุทธศาสนากับการยุติความ 

รุนแรงเกิดขึ้นนับแต่ครั้งพุทธกาล ดังน้ัน บทบาทของพระสงฆ์กับการส่งเสริมสันติภาพ  

เกิดขึ้น ภายใต้กลไกของการบริหารจัดการ และกลไกของการขับเคลื่อนในเชิงระบบ ซ่ึงจะ 

ท�าให้เกิดพลวัฒน์ 

 แนวทางที่ เคยเกิดขึ้นในอดีตที่มี เป ้าหมายเพ่ือส ่งเสริมสันติภายในประชาสังคม 

ตามแนวพุทธวิธี หรือแนวทางของพระพุทธเจ้า จะมีหน้าท่ีในการส่งเสริมให้เกิดสันติธรรม 

ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมมนุษย์    

พุทธวิธีสร้างสันติในประชาคมอาเซียน
 พุทธวิธีการสร ้างสันติ  อันเป ็น รูปแบบของพระสงฆ ์ ในกลุ ่มประเทศท่ีนับถือ 

พระพุทธศาสนา และใช้แนวทางดังกล่าวในการสร้างรูปแบบ วิธีการเพื่อลดความรุนแรงหรือ

ยุติความรุนแรงท่ีมีแบบปรากฏในครั้งพุทธกาล และใช้รูปแบบน้ันส่งต ่อเป็นกลไก การ 

มีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสังคม ดังปรากฏในประเทศต่างๆ ท่ีสามารถยกมาเป็นกรณี 

ศึกษาได้ คือ 

 1) ไทย ในประวัติศาสตร์ไทยมีบทบาทพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่ีใช้แนวทางสันติ

วิธี การเจรจาและแนวของความไม่รุนแรง อันเป็นรูปแบบที่ปรากฏในพระพุทธศาสนามาเป็น 

กรอบในการก�าหนดบทบาทตนเองต่อสังคมในช่วงเวลาที่ต่างกัน ดังกรณีพระพนรัตน์ วัด 

ป่าแก้วท่ีเข้าไปทูลขอพระราชทานชีวิตของเหล่าทหาร ที่ปรากฏในงานของพระมหายุทธนา 

นรเชฎโฐ, (2553: 26) ที่ว่า “...สมเด็จพระพนรัตน์ แห่งวัดป่าแก้ว ได้ทูลขอบิณฑบาตชีวิต 

ของเจ้าพระยาจักรี พระยาคลัง พระยาเทพอรชุน พระยาพิชัยสงคราม และยารามค�าแหง  

ที่ก�าลังจะถูกตัดสินลงโทษด้วยการประหารชีวิต จากสมเด็จพระนเรศวร...ข้อหา...ไม่สามารถ

เสด็จตามพระเอกาทศรถ เมื่อคราวสงครามยุทธหัตถีท่ีต�าบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี 

ในปี พ.ศ.2135” (สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, 2505: 99-112) โดยการยกกรณี

เหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลมาเป็นกรณีเทียบเคียงว่า “...พระพุทธเจ้าได้บ�าเพ็ญเพียรต่อสู ่กับ 

พระยาวัสตีมารแต่เพียงล�าพัง จนสามารถเอาชนะหมู ่มารได้มาเป็นอุทาหรณ์...” ดังค�าที ่
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ท่านกราบทูลต่อสมเด็จพระนเรศวร ท่ีปรากฏในงานของสมเด็จ ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

(2505: 110) ว่า 

“...เหตุทั้งนี้  เห็นจะเผอิญเพื่อให้พระเกียรติยศพระราชสมภารเจ้าเป็นมหัศจรรย์ดอก 

เหมือนสมเด็จพระสรรเพชรพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จเหนือปราชิตบัลลังก์ได้ควงไม้ 

พระมหาโพธิ์  ณ เพลาสายัณห ์  ครั้ ง น้ัน เทพเจ ้าก็ เข ้าเฝ ้าพร ้อมอยู ่ทั้ งหม่ืนจักรวาล  

พระยาวัสวดีมารยกพลมาผจญ ถ้าพระพุทธองค์ได้เทพเจ้าเป็นบริวารมีชัยแก่พระยามาร 

ก็หาสู้เป็นมหัศจรรย์นักไม่ นี้เผอิญในหมู่อมรินทร์พรหมทั้งปวงปลาศนาการหนีไปสิ้น ยังแต่

พระองค์เดียวอาจสามารถผจญพระยามาราธิราชกับพลเสนามารให้ปราชัยแพ้ได้ สมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถเจ ้า จึงได ้พระนามว่า พระพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชดาญาณ เป็น 

มหามหัศจรรย์บันดาลไปทั่วอนันตโลกธาตุ...พิเคราะห์ดูก็เหมือนพระราชสมภารเจ้าทั้ง 2 

พระองค์ครั้งนี้ ถ้าเสด็จพร้อมเสนางคนิกรโยธาทวยหาญมากและมีชัยแก่พระมหาอุปราช  

ก็จะหาสู้เป็นมหัศจรรย์แผ่พระเกียรติให้ปรากฏไปในนาประเทศธานีใหญ่น้อยทั้งปวงไม่...” 

รวมทั้งกรณีของพระอาจารย์พรหม วัดปากน�้ำประสบ อาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์ 

ที่ทูลบิณฑบาตขอชีวิต พระศรีสิงห์จากการถูกลงอาญาประหารชีวิตข้อหาขบถในปี พ.ศ.2183 

(ค�าให้การชาวกรุงเก่า เรื่องเดียวกัน, 104-105)  

 ภาพสะท้อนเหล่านี้เป็นบทบาทของพระสงฆ์กับการใช้แนวทางสันติวิธี ในการส่งเสริม

แนวทางสันติหรือความไม่รุนแรงที่ปรากฏในสังคมสยามประเทศไทย ที่นอกเหนือจากสันติด้วย

ตนเอง แล้วยังส่งรูปแบบภาพลักษณ์ของสันติ หรือการเข้าไปมีบทบาทในการยุติความรุนแรง 

ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วย 

2) ลาว บทบาทของครูบาโพนสะเม็ก ผู ้สร ้างนครจ�าปาศักดิ์  เจ ้าราชครูหลวง  

หลวงพ่อโพนสะเม็ก เป็นผู้มีบารมีสูงส่งยิ่งกว่าฝ่ายราชอาณาจักร เพราะเป็นพระอาจารย์สอน

อรรถสอนธรรมน�าปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวเมือง และเจ้านายในราชตระกูล 

มีคนเคารพนับถือมาก แม้เจ้านายในราชตระกูล ก็ให้การเคารพย�าเกรงเป็นอย่างยิ่ง

ระหว่าง พ.ศ.2187-2254 เจ้ามหาชีวิต มีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่า “พระเจ้า 

องค์หล่อ” และมีพระมเหสีพระนามว่า “เจ้าชมพู” ซึ่งก�าลังตั้งพระครรภ์แก่ใกล้คลอด  

เจ้ามหาชีวิตก็สิ้นพระชนม์ลงจึงท�าให้เกิด “กบฏล้านช้าง” มีการแย่งชิงสมบัติ บ้านเมือง 

มีการจราจลเกิดขึ้น จนในท่ีสุด “พระยาแสง” หรือ “พระเจ้าสุริยวงศา” พระราชโอรส 

ของ “พระเจ้าต่อนค�า” ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็น “เจ้ามหาชีวิตแห่งมหานครเวียงจันทน์ 

ล้านช้าง” แต่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยสงบนัก

“เจ้าชมพู” พระชายาและ “พระเจ้าองค์หล่อ” ราชโอรสได้หลบหนีไปพึ่งบุญญาบารมี

ของ “เจ้าราชครูโพนสะเม็ก” ไปพ�านักที่เมืองแกวตาเปียก ส่วนพระชายา “เจ้าชมพู” ให้พา

พระอู วิสาระ สะยาดอ
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ไปพ�านักที่ “ภูสะง้อหอค�า” หลังเวียงจันทน์ ครั้นพระชายา “เจ้าชมพู”ประสูติพระราชโอรส

แล้ว “เจ้าราชครูโพนสะเม็ก”จึงขนานพระนามให้ว่า “เจ้าหน่อกษัตริย์” แล้วอัญเชิญไปประทับ

ที่เมือง “โพพันล�างิ้วสมสนุก” พร้อมท้ังพระมารดา

ครั้นต่อมา พ.ศ.2233 “ท่านราชครู” ก็เป็นที่ระแวงของ “เจ้ามหาชีวิต” แห่ง 

นครเวียงจันทน์เก่ียวกับความมั่นคงของราชบัลลังก์ “ท่านราชครู” จึงออกอุบายให้คณะศิษย์

ประมาณ 3,000 คน จากนครเวียงจันทน์ไปอัญเชิญ “เจ้าหน่อกษัตริย์” และพระมารดาออก

เดินธุดงค ์ โดยทางเรือไปตามล�าน�้ า โขง มุ ่ งไปยัง “เมืองมรุกขนคร” เพื่อบูรณะองค ์ 

พระธาตุพนม  (บุญยงค์ เกศเทศ, รศ.ดร., 2555) รวมไปถึงการระดมสร้างบ้านแปลงเมืองจน

เป็นเมืองจ�าปาสักจนกระท่ังปัจจุบัน ท่านไม่ได้ใช้ความเคารพศรัทธาและความนับถือตรงนั้น 

มาสร้างการยอมรับและความน่าศรัทธาในการสร้างกองก�าลัง หรือใช้เป็นการท�าให้เกิด 

ความขัดแย้งหรือกลายเป็นการแย่งชิงบ้านเมืองอย่างที่ปรากฏ

ท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อย้ายไปยังแหล่งใดจึงมีบริวารและมีผู้ศรัทธา

มาก รวมทั้งมีการตั้งชุมชนใหญ่ จึงไม่มีเป็นที่พึงใจของกษัตริย์ทั้งลาว และฝั ่งเขมร จึงม ี

การอพยพย้ายถ่ินกันเรื่อยมา 

 3) พม่า เมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ การละเมิดต่อจารีตประเพณีทางศาสนา

บางประการ เช่น การไม่เคารพต่อศาสนสถานในพระพุทธศาสนา จึงเกิดแรงต่อต้านชาว 

ตะวันตกขึ้นหลายกลุ ่มโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง มีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง คือ พระอู วิสาระ  

สะยาดอ (U Wisara Sayadaw) ซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด นอนในถ�้า อาศัยโคนต้นไม้ ครอง

ผ้าที่น�ามาจากผ้าห่อศพ รักษานิสสัย 4 และกรณียกิจ 4 อย่างเคร่งครัด ทรงพระไตรปิฎก จึง

เป็นท่ีเคารพจากประชาชนทั้งประเทศ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 

2544: 282) พระอู วิสาระ สะยาดอ (U Wisara Sayadaw) และ

อู อุตตมะ (U Uttama) ร่วมกับพระอู อุตตมะได้ตีความพุทธ

ศาสนาให้สอดคล้องกับการต่อสู้ของพม่า ท่านกล่าวว่า การท่ีคน

จะตัดกิเลสได้นั้น ต้องมีอิสระเสียก่อน สังคมนิยมนั้นมีความ

สอดคล้องกับโลกนิพพานของพุทธศาสนา ท่านได้รณรงค์ต่อต้าน

ตะวันตกเพื่อปลดปล่อยชาติ จนเป็นที่จับตาของอังกฤษ ท่านมอง

ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสอดคล้องกับการต่อสู้เพ่ืออิสรภาพ

ของพม่า พุทธศาสนิกชนต้องช่วยเหลือกันเพ่ือปลดปล่อยประเทศ

ชาติ ท�าให้ท่านได้รับคนหนุ่มสาวเข้ากลุ่มเป็นจ�านวนมาก 

ส่วน พระอู วิสาระ อดข้าวประท้วง 166 วันจนมรณภาพใน พ.ศ.2463 ท่านได้กลาย

เป็นวีรบุรุษของชาติ ได้ชื่อว่า มรณสักขี คือพยานด้านความตายในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติ 

พระอู วิสาระ
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เม่ือได้เอกราชแล้วรัฐบาลได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่พระเจดีย์ชะเวดากอง เป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่น

หลังได้ระลึกถึงความดีของท่าน 

ต่อมาขบวนการชาตินิยมได้ท�างานประสานกันมากขึ้น ระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส 

กระทั่ งน�ามาซึ่ งการก ่อตั้ งสมาคมชาตินิยม กลุ ่มแรกขึ้นในป ี พ.ศ.2449 (ค.ศ.1906)  

เรียกว่า สมาคมชาวพุทธหนุ่ม (Young Men Buddhist Associations=YMBA) โดย 

ลอกเลียนแบบองค์กรทางศาสนาคริสต์ สมาคมชาวคริสต์หนุ่ม (Young Men Christianity 

Associations=YMCA) สมาคมนี้ประสบความส�าเร็จอย่างมากในกรณีการประท้วงห้าม 

สวมเกือก (No Footwear) ในปี พ.ศ.2461 (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2544: 57-59.) เป็นการ 

ต่อต้านที่ฝรั่งหรืออังกฤษเจ้าอาณานิคมชอบใส่รองเท้าเข้าวัด เพราะธรรมเนียมฝรั่งไม่นิยม 

ถอดรองเท้า แต่ธรรมเนียมพม่านั้นเข้มงวดในการถอดรองเท้าเข้าวัด การใส่รองเท้าถือว่า

เป็นการดูหม่ินศาสนสถานมาก เม่ือบรรดาปัญญาชนเข้าร่วมในสมาคมมากขึ้นท�าให้เปลี่ยนช่ือ

เป็น (General Council of Burmese Associations-GCBA) โดยไม่ได้ยึดติดกับพุทธศาสนา

อีก เริ่มมุ ่งเป้าในการประท้วงทางการเมืองเป็นหลัก ได้กระจายสาขาออกไปทั่วประเทศ  

จนกลายเป็นขบวนการต่อต้านอังกฤษ 

4) เวียดนาม พระทิก กว๋าง ดึ๊ก (Thích Quảng Đức/พ.ศ.2440-2506) เป็นภิกษุนิกาย

มหายานชาวเวียดนามที่เผาตัวเองจนมรณภาพ บนสี่แยกถนนไซง่อนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  

พ.ศ.2506 เพื่อประท้วงรัฐบาลที่ไม่ให้ความเท่าเทียมกันทางศาสนากับชาวพุทธในการบริหาร 

ของรัฐบาลของโง ดิ่ญ เดียม (Ngô Đình Diệm) ภาพการเผาตัวเองของท่านถูกแพร่กระจาย

ไปทั่วโลก และท�าให้โลกหันมาจับตานโยบายของรัฐบาลโง ดิ่ญ เดียม หลังจากท่านมรณภาพ

ได้มีการน�าร่างของท่านไปท�าพิธีฌาปนกิจศพ แต่หัวใจที่ได้จากศพของท่านไม่ไหม้เป็นเถ้าถ่าน 

ซึ่งมีการตีความว่าถึงความเมตตาและพุทธศาสนิกชนในเวียดนามยกย่องให้ท่านทิก กว๋าง ดึ๊ก 

เป็นพระโพธิสัตว์ แม้ท่านจะเป็นการใช้ความรุนแรง แต่เป็นความเสียสละตัวเองเพื่อคนส่วน

ใหญ่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อตัวเองเพื่อยุติความรุนแรงต่อคนส่วนใหญ่ ซึ่งถูกจัดให้เป็น

แนวทางของพระโพธิสัตว ์  หรือบทบาทของพระติท นัท ฮันท ์ 

(Thich Nhat Hanh) ที่ใช้แนวทางในการสื่อสารแห่งสันติเพื่อยุติ 

ความรุนแรงสงครามในเวียดนาม ท่านพยายามสอนแนวคิดเรื่อง 

พระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม เพื่อฟื ้นฟูความเสียหายจาก

ส งคร าม  ร วมทั้ ง ยั ง มี บทบาท ในการสื่ อ ส า รหลั กค� า สอน ใน 

พระพุทธศาสนาที่มี เป ้าหมายเพ่ือการใช ้ชีวิตอย่างสันติตามหลัก

พระพุทธศาสนาด้วย (Thich Nhat Hanh, 1991) ในปี พ.ศ. 2510  

มาร ์ ติน ลู เธอร ์  คิง จูเนียร ์ ได ้ เสนอช่ือของท ่านให ้ เป ็นผู ้ ได ้ รับ พระทิก กว๋าง ดึ๊ก 
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รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวอีก ท่ีจะมีคุณค่า

พอส�าหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นอกเหนือไปจากพระผู ้มีเมตตาจากเวียดนามผู ้นี้”  

ในเวียดนามทั้งสองท่านได้สื่อสารแนวทางแห่งสันติตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นการ

สื่อสารเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวคิด

ทางพระพุทธศาสนา ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้า 

5) กัมพูชา พระเฮม เจียว (Hem Chieu ค.ศ.1898-1943) เป ็นพระภิกษุใน 

พระพุทธศาสนา ชาวกัมพูชา อดีตอาจารย์ในวิทยาลัยบาลีในพนมเปญ เป็นนักต่อสู ้ทาง 

การเมืองร่วมกับนักการเมืองฝ่ายชาตินิยมในกัมพูชา เพ่ือต่อสู้เรียกร้องเอกราช จากประเทศ

เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส เคยน�าพระนิสิตออกประท้วงการปกครองของฝร่ังเศสในเหตุการณ์  

“กบฏร่ม” (Embrella Revolution) จนกระท่ังถูกจับไปขังท่ีเกาะแห่งพูโล คอนดอร์   

(Poulo Condore) (David P.Chandler, 1994) ซึ่งฝรั่งเศสใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ และ

มรณภาพที่คุกการเมืองท่ีเกาะแห่งน้ัน ใน ค.ศ. 1943  (David P.Chandler,1994) นอกจาก

นี้หลังการมรณกรรมของท่านไม่นาน ชื่อของท่านยังถูกน�ามาต้ังเป็นชื่อถนนในกรุงพนมเปญ  

เพื่ อ เป ็น เกี ยรติ ยศแก ่ท ่ าน  (Dav id  P .Chandler ,  1994 :  167-171 )  รวมไปถึง 

พระมหาโฆษนันทะ พระที่มีบทบาทในการต่อสู ้เพื่อยุติความรุนแรงโดยใช้แนวทางสันตวิธี 

(Sanu Mahatthanadull, 2013) ท่ีเรียกว่าธรรมยาตรา (Dharma Yatra) เข้าไปยังบริเวณ 

ที่เป็นเขตต่อสู้รวมระหว่างรัฐบาลท่ีพนมเปญและเขมรแดงที่ต่อสู้ในบริเวณชายแดน เป้าหมาย

เพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรง เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคมกัมพูชา 

 จากตัวอย่างที่ปรากฏ ในอดีตของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในประเทศอาเซียน 

ได้ใช ้แนวทางในการส่งเสริมสันติภาพ และความไม่รุนแรงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดย 

มีเป้าหมายเพื่อท�าให้ชุมชนและสังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุข ตามกรอบแนวคิดค�าสอนใน 

ทางพระพุทธศาสนา และไม่ใช้ความขัดแย้งมาเป็นเคร่ืองมือ หรือกลไกในการเผชิญหน้า 

ในรูปแบบต่าง ซึ่งตัวอย่างท่ีปรากฏในอดีต ในประเทศอาเซียนเกี่ยวกับพระสงฆ์และชาวพุทธ

สะท้อนให้เห็นถึงการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาในการบริหารจัดการความขัดแย้ง 

ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น โดยมีแบบอย่างจากพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงน�าไว้เป็นแบบ

อย่างแต่ครั้งพุทธกาล 

เอกภาพบนความหลากหลายเมื่อต้องอยู่ร่วมกัน/ประชาคมอาเซียน 

 ประชาคมอาเซียนมีความหลากหลาย ทั้งทางภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ ์ ภาษา และหลัก

เขตแดน เมื่อต ้องรวมกันเป็นประชาคมเดียวกัน ความหลากหลายเหล่านั้น เป ็นได้ ท้ัง 

ความแตกต่าง แตกแยก เป็นอื่น จนกระทั่งกลายเป็นความรุนแรง แต่ในเวลาเดียวกันความ

97Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ                                 Vol. II No. I July - December 2016                                 

                    ASEAN Studies Center                               Mahachulalongkornrajavidyalaya University

แตกต่างหลากหลายเหล่านั้น ก็จะได้ทั้งการเรียนรู ้ เข้าใจ วางท่าทีต่อความแตกต่างน้ันได้  

จนกระทั่งด�าเนินชีวิตอยู ่ร ่วมกันได้อย่างสันติ ภายใต้ความแตกต่างเหล่านั้น การแสวงหา

แนวทางหรือกรอบคิด หลักปฏิบัติท่ีเคยเกิดขึ้นมาเป็นกรณีเทียบเคียง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การอยู่ร่วมกัน จึงจ�าเป็นส�าหรับชุมชนและสังคมแห่งสันติอย่างแท้จริง 

แม้ในประเทศที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ด้วยความที่ประเทศเหล่านั้นมีแนวทาง

สันติภายในเพื่อสร้างสันติภายนอก การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายเหล่านั้นกลายเป็นกลไก 

ร่วมในการสร้างสันติร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นเป้าหมายของสันติประชาธรรมใน

การอยู่รวมกัน ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน การใช้ชีวิตร่วมกัน การด�าเนินชีวิตร่วมกันภายใต้แนวคิด

การเห็นสันติประชาธรรมร่วมกันอย่างสงบและสันติ รวมทั้งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเป็น

กลไกของการด�าเนินชีวิตร่วมกัน ภายใต้แนวคิดความเหมือน ภายใต้แนวคิดความแตกต่าง  

ภายใต้กลไกของการอยู่ร่วมกัน 

เม่ือประชาคมอาเซียนต้องอยู่ร่วมกัน ความหลากหลายทางความเชื่อทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงศาสนา ชาติพันธุ์ ภาษา แลในความแตกต่าง

เหล่านี้ ได้ส่งเสริมให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนในเชิงระบบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และก่อให้เกิดการ 

ขับเคลื่อนในภาพรวมต่อสังคมในลักษณะต่างๆ การขับเคลื่อนเหล่านั้นได้สะท้อนให้เกิดกลไก 

และลักษณะร่วมอย่างที่ปรากฏให้เห็นเป็นข้อเท็จจริงและกลไกร่วม 

บทสรุป
 รูปแบบสันติวิธีทางพระพุทธศาสนา ถูกน�ามาเป็นกลไกในการบริหารจัดการภายใน

ประเทศอาเซียน โดยมีพระสงฆ์ที่เป็นผู้สืบสานหลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้

ด�าเนินการและส่งต่อ แม้ในบางกรณีจะเป็นการต่อสู้ในแบบรุนแรง แต่เป็นความรุนแรงในแบบ 

“อัตตะ” ที่เน้นการกระท�าเฉพาะตนดังกรณีท่ีพระอู วิสาระ ที่อดข้าวประท้วง เป็นการเสียสละ

ตัวเองเพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นแนวทางของพระโพธิสัตว์ที่เสียสละตนเพื่อคนส่วนรวม และส่วน

ใหญ่ รวมไปถึงกรณีของพระติจ กวางถึก ที่เผาตัวประท้วงแต่เป็นการท�าเพื่อระลึก หรือให ้

ผู้ปกครองได้ตะหนักต่อความส�าคัญของคนที่แตกต่างเป็นความสันติภายใน เพ่ือเน้นเพ่ือท�าให้

หมู่กลุ่มคนอื่น ได้รับอิสรภาพต่อจิตวิญญาณในองค์รวม  ดังนั้น ความเสียสละของท่านจึงเป็น

ความเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่และส่วนรวมเป็นส�าคัญ  จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวทางรูปแบบสันติ

วิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
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เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรนาการเพื่อจัดการความขัดแย้งในระบบบริการ

สาธารณสุขรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

Communication Tools for Conflict Management of AEC Health 

Care System by Buddhist Integration in the Samphran Hospital

 สุนันทา   เอ๊าเจริญ*

บทคัดย่อ
 ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีงานห้องคลอดโรงพยาบาลสามพรานกับผู ้รับบริการ 

ชาวต่างชาติ พบว่ามูลเหตุจากปัญหาเรื่องการสื่อสาร การไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน  

ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ได ้รับข้อมูลส�าคัญในการดูแลเรื่อง 

การคลอดผิดเพ้ียน จนอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ผู ้เขียนจึงสร้างเคร่ืองมือส่ือสาร 

เชิงพุทธบูรณาการ โดยการน�าหลักธรรม กถาวัตถุ 10 มาบูรณาการร่วมกับทฤษฏีการสื่อสาร

ของเบอร์โล มาใช้แก้ปัญหาโดยคาดหวังว่า เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการสามารถช่วย 

ให้เจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการชาวต่างชาติเข้าใจตรงกัน การส่ือสารบรรลุวัตถุประสงค์เร็วขึ้น  

ส่งผลให้การบริการเป็นไปด้วยบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตร ผู ้มารับบริการมีความ 

อบอุ่นใจ 

ค�าส�าคัญ: เคร่ืองมือสื่อสารอวัจนภาษา, การจัดการความขัดแย้ง, ผู้รับบริการชาวต่างชาติ

Abstract
The conflict between  the officer recipient with  foreign clients found to 

cause from communication problems to not understand each other’s  

language. Causing a delay in the operation, and officials received about back 

ground searching or hight risk  pregnancy information distorted  until may pose 

a danger to life. The authors have created a highly integrated non-verbal  

language communication tools by applying Buddhist principles of the 
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kathavatthu 10 integration together with the theory of communication. To solve 

the problem by expecting Buddhist integrated communication tool can help a 

client with foreigners, understanding communication objectives  faster. As a 

result, the service is run by the friendly, the foreign clients comes with a heart 

warmth.

Keywords: Non-verbal Language Communication Tools, Conflict Management, 

               Foreigners Clients 

บทน�า
 โรงพยาบาลสามพราน เป็นสถานบริการด้านสุขภาพในระดับทุติยภูมิ อยู ่ในเขต 

อ�าเภอสามพราน ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมรายล้อม มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก อีก

ทั้งโรงพยาบาลตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม การคมนาคมค่อนข้างสะดวก จึงเป็นสถานบริการด้าน

สุขภาพที่มีผู้มารับบริการเป็นจ�านวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงชาวต่างชาติส่วนใหญ่

เป็นชาวพม่า ในส่วนของงานห้องคลอดก็เช่นกัน ปัจจุบันมีชาวพม่ามารับบริการการคลอดเพิ่ม

ขึ้นทุกปีคิดเป็น 40% จากจ�านวนผู้คลอดทั้งหมด ปัญหาท่ีพบจากผู้รับบริการชาวพม่าส่วนใหญ่

เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพราะผู ้รับบริการชาวพม่า ไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาไทย  

พูดไม่ได้ และฟังไม่เข้าใจในสิ่งท่ีเจ้าหน้าที่อธิบาย อีกทั้งเจ้าหน้าที่งานห้องคลอดก็ไม่สามารถ

พูดและฟังภาษาของชาวพม่าได้ โรงพยาบาลสามพรานไม่มีงบประมาณในการจ้างล่ามมา

ประจ�าหน่วยงาน การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้รับบริการชาวพม่าที่ผ่านมา

คือ การพูดและอธิบายซ�้าหลายๆ ครั้ง การสื่อสารที่ยากล�าบากก่อให้เกิดความล่าช้าในการ

ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าท่ีได้รับข้อมูลส�าคัญในการดูแลเรื่องการคลอดผิดเพ้ียน จนอาจก่อให้

เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต  

 ผู ้ เขียนจึงน�าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหมวดธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องด ้วย  

เรื่องที่ควรสนทนา กถาวัตถุ 10 มาบูรณาการร่วมกับทฤษฏีการสื่อสารของเบอร์โล สร้างเป็น

เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีลักษณะเป็นแผ่นภาพแจ้งลักษณะกริยาท่าทาง 

เอกสาร และสิ่งของที่จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับการคลอด มีข้อความเป็นภาษาพม่าก�ากับไว้ส้ันๆ

ชัดเจน(ด้านหน้า) และมีภาษาคาราโอเกะ(ด้านหลัง) ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่อ ่านออกเสียง  

ในขั้นตอน การซักประวัติเพื่อหาข้อมูลการต้ังครรภ์บุตร การปฏิบัติตนในขั้นตอนการตรวจรับ

ใหม่แจ้งการเตรียมเอกสารและของใช้ท่ีจ�าเป็นในการมาคลอด รวมถึงการปฏิบัติตนในแต่ระยะ

ของการคลอด เพื่อน�าไปสู่การคลอดท่ีปลอดภัย 

100

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

kathavatthu 10 integration together with the theory of communication. To solve 

the problem by expecting Buddhist integrated communication tool can help a 

client with foreigners, understanding communication objectives  faster. As a 

result, the service is run by the friendly, the foreign clients comes with a heart 

warmth.

Keywords: Non-verbal Language Communication Tools, Conflict Management, 

               Foreigners Clients 

บทน�า
 โรงพยาบาลสามพราน เป็นสถานบริการด้านสุขภาพในระดับทุติยภูมิ อยู ่ในเขต 

อ�าเภอสามพราน ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมรายล้อม มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก อีก

ทั้งโรงพยาบาลตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม การคมนาคมค่อนข้างสะดวก จึงเป็นสถานบริการด้าน

สุขภาพที่มีผู้มารับบริการเป็นจ�านวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงชาวต่างชาติส่วนใหญ่

เป็นชาวพม่า ในส่วนของงานห้องคลอดก็เช่นกัน ปัจจุบันมีชาวพม่ามารับบริการการคลอดเพิ่ม

ขึ้นทุกปีคิดเป็น 40% จากจ�านวนผู้คลอดทั้งหมด ปัญหาท่ีพบจากผู้รับบริการชาวพม่าส่วนใหญ่

เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพราะผู ้รับบริการชาวพม่า ไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาไทย  

พูดไม่ได้ และฟังไม่เข้าใจในสิ่งท่ีเจ้าหน้าที่อธิบาย อีกทั้งเจ้าหน้าที่งานห้องคลอดก็ไม่สามารถ

พูดและฟังภาษาของชาวพม่าได้ โรงพยาบาลสามพรานไม่มีงบประมาณในการจ้างล่ามมา

ประจ�าหน่วยงาน การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้รับบริการชาวพม่าที่ผ่านมา

คือ การพูดและอธิบายซ�้าหลายๆ ครั้ง การสื่อสารที่ยากล�าบากก่อให้เกิดความล่าช้าในการ

ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าท่ีได้รับข้อมูลส�าคัญในการดูแลเรื่องการคลอดผิดเพ้ียน จนอาจก่อให้

เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต  

 ผู ้ เขียนจึงน�าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหมวดธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องด ้วย  

เรื่องที่ควรสนทนา กถาวัตถุ 10 มาบูรณาการร่วมกับทฤษฏีการสื่อสารของเบอร์โล สร้างเป็น

เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีลักษณะเป็นแผ่นภาพแจ้งลักษณะกริยาท่าทาง 

เอกสาร และสิ่งของที่จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับการคลอด มีข้อความเป็นภาษาพม่าก�ากับไว้ส้ันๆ

ชัดเจน(ด้านหน้า) และมีภาษาคาราโอเกะ(ด้านหลัง) ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่อ ่านออกเสียง  

ในขั้นตอน การซักประวัติเพื่อหาข้อมูลการต้ังครรภ์บุตร การปฏิบัติตนในขั้นตอนการตรวจรับ

ใหม่แจ้งการเตรียมเอกสารและของใช้ท่ีจ�าเป็นในการมาคลอด รวมถึงการปฏิบัติตนในแต่ระยะ

ของการคลอด เพื่อน�าไปสู่การคลอดท่ีปลอดภัย 

101Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ                                 Vol. II No. I July - December 2016                                 

                    ASEAN Studies Center                               Mahachulalongkornrajavidyalaya University

 ผู ้เขียนคาดหวังว่า หลังจากการใช้เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรนาการจะส่งผลให้ มี

ความชัดเจนในเร่ืองที่ต้องการสื่อสาร เกิดความเข้าใจตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ลดความขัดแย้งจาก

การเข้าใจที่ผิดเพี้ยน บรรยากาศการให้บริการเป็นไปด้วยความเอื้ออาทร และมีความเป็น 

กัลยาณมิตร พฤติกรรมการรับสารของผู้รับบริการชาวพม่า มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเชิง

บวกเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตัวได้ตรงตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์เร็ว

ขึ้น เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนลดลง แม้ส่ือสารกันคนละภาษาก็ตาม 

การสื่อสาร
การสื่อสาร คือกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคล 

ต่อกลุ ่ม โดยใช้สัญลักษณ์สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ภาษาที่มนุษย์ใช ้

ในการสื่อสารจะมี 2 ประเภทคือ วัจนภาษา ได้แก่ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และอวัจนภาษา 

ได้แก่ สัญลักษณ์ สัญญาณหรืออากัปกิริยาต่างๆ ในกระบวนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร

ระดับใดผู ้ส่งสารและผู้รับสาร ต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทั้งสิ้น โดยทั้ง 2 ฝ่ายอาจ 

มีวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ เมื่อใดก็ตามท่ีวัตถุประสงค์

หรือความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายสอดคล้องต้องกัน การสื่อสารครั้งนั้นก็จะประสบผลส�าเร็จ  

ในทางตรงกันข้าม เม่ือใดก็ตามท่ีวัตถุประสงค์หรือความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สอดคล้อง

ต้องกัน หรือขัดแย้งกันการสื่อสารก็จะประสบความล้มเหลว สรุปได้ว่า การสื่อสารครอบคลุม

ถึงทุกกระบวนการที่บุคคลหนึ่งส่งสิ่งเร้าโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล

อ่ืนๆ การส่ือสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันหากมีผู ้เข้าใจการ 

กระท�าและเหตุการณ์เหล่านั้น นั่นก็หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คนๆ หนึ่งนั้นได้

เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คนๆ นั้นมีอยู่ และมีอิทธิพลต่อบุคคลผู้นั้น ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การ

ถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีชัดแจ้ง และแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเท่านั้น แต่

หมายรวมถึงพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล (Berlo) 

ประกอบด้วยประกอบด้วย

ผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ 

ใน “การเข้ารหัส” (Encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้รับ เพื่อผลในการสื่อสารมี 

ความรู้อย่างดีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของ

ข้อมูลนั้นให้เหมาะสม และง่ายต่อระดับความรู้ของผู ้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย

ข้อมูลข่าวสาร (Message) เก่ียวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร
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 ผู ้เขียนคาดหวังว่า หลังจากการใช้เครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรนาการจะส่งผลให้ มี

ความชัดเจนในเร่ืองที่ต้องการสื่อสาร เกิดความเข้าใจตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ลดความขัดแย้งจาก

การเข้าใจที่ผิดเพี้ยน บรรยากาศการให้บริการเป็นไปด้วยความเอื้ออาทร และมีความเป็น 

กัลยาณมิตร พฤติกรรมการรับสารของผู้รับบริการชาวพม่า มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเชิง

บวกเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตัวได้ตรงตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์เร็ว

ขึ้น เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนลดลง แม้ส่ือสารกันคนละภาษาก็ตาม 

การสื่อสาร
การสื่อสาร คือกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือบุคคล 

ต่อกลุ ่ม โดยใช้สัญลักษณ์สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ภาษาที่มนุษย์ใช ้

ในการสื่อสารจะมี 2 ประเภทคือ วัจนภาษา ได้แก่ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และอวัจนภาษา 

ได้แก่ สัญลักษณ์ สัญญาณหรืออากัปกิริยาต่างๆ ในกระบวนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร

ระดับใดผู ้ส่งสารและผู้รับสาร ต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทั้งสิ้น โดยทั้ง 2 ฝ่ายอาจ 

มีวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ เมื่อใดก็ตามท่ีวัตถุประสงค์

หรือความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายสอดคล้องต้องกัน การสื่อสารครั้งนั้นก็จะประสบผลส�าเร็จ  

ในทางตรงกันข้าม เม่ือใดก็ตามท่ีวัตถุประสงค์หรือความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สอดคล้อง

ต้องกัน หรือขัดแย้งกันการสื่อสารก็จะประสบความล้มเหลว สรุปได้ว่า การสื่อสารครอบคลุม

ถึงทุกกระบวนการที่บุคคลหนึ่งส่งสิ่งเร้าโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล

อ่ืนๆ การส่ือสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันหากมีผู ้เข้าใจการ 

กระท�าและเหตุการณ์เหล่านั้น นั่นก็หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คนๆ หนึ่งนั้นได้

เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คนๆ นั้นมีอยู่ และมีอิทธิพลต่อบุคคลผู้นั้น ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การ

ถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีชัดแจ้ง และแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเท่านั้น แต่

หมายรวมถึงพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล (Berlo) 

ประกอบด้วยประกอบด้วย

ผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ 

ใน “การเข้ารหัส” (Encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้รับ เพื่อผลในการสื่อสารมี 

ความรู้อย่างดีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของ

ข้อมูลนั้นให้เหมาะสม และง่ายต่อระดับความรู้ของผู ้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย

ข้อมูลข่าวสาร (Message) เก่ียวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร
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ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผู ้รับได้รับ

ข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู  

การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น

ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ 

ใน “การถอดรหัส” (Decode) สาร เป็นผู ้ที่มีทัศนคติ ระดับความ และพื้นฐานทางสังคม

วัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลังกันกับผู้ส่งจึงจะท�าให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสาร

นั้นได้ผล 

 ปัจจัยทั้งหมดล้วนมีความส�าคัญต่อผลส�าเร็จในการสื่อสาร หากปัจจัยใด มีความ

บกพร่อง อาจน�าไปสู ่ความขัดแย้งหมายถึงการเข้าใจในความหมายไม่ตรงกัน ในกรณีที่ 

องค์ประกอบในการส่ือสารครบ และการสื่อสารจะมีประสิทธิผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถ้าผู้ส่งสารเป็น

ผู ้ที่มีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู ้รับ มีความรู ้อย่างดีเก่ียวกับข้อมูล

ข่าวสารที่จะส่ง มีศิลปะในการใช้ปิยวาจา อีกทั้งมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูล 

น้ันให้เหมาะสม ง่ายต่อระดับความรู ้ รวมถึงพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับด้วย 

สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารตามแนวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญและ

ประโยชน์ของวาจา จึงได้มีหลักธรรมค�าสอนในพระไตรปิฎกเก่ียวกับวาจา ทั้งที่ได้บัญญัติไว้ใน

คัมภีร์พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก วาจาประกอบด้วยองค์ 5  ประการ 

คือ พูดถูกกาล พูดค�าจริง พูดค�าอ่อนหวาน พูดค�าประกอบด้วยประโยชน์ พูดด้วยเมตตาจิต 

วาจาประกอบด้วยองค์ 5 ประการนี้เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ 

และท่านผู้รู้ไม่ติเตียน วาจาจึงเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในการสื่อสารต่อบุคคลอื่น เพื่อถ่ายทอด

ความคิด ความรู้ ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ บุคคล

จึงควรพูดแต่ค�าท่ีให้ผลดีแก่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้น ลักษณะของวาจาท่ีเป็นค�าพูดในพระพุทธ

ศาสนามีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ วาจาที่เป็นทุพภาษิต และวาจาที่เป็นสุภาษิต คือ วาจาที่พูดหรือ

เปล่งเป็นเสียงท�าให้ผู้ฟังเข้าใจเน้ือความได้ ไม่มีโทษ สบายหู แฝงด้วยคติ เป็นถ้อยค�าน�าออก

จากทุกข์ เป็นวจีสุจริต ท�าให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้า

ทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ของวาจา จึงได้บัญญัติหลักธรรมค�าสอนเกี่ยวกับวาจา

ไว้ในพระไตรปิฎกโดยท่ีรับรู้ท่ัวกันคือ เรื่อง ท่ีควรสนทนา กถาวัตถุ 10 ประการ ได้แก่ 

 1) อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย ถ้อยค�าที่ชักชวนให้มีความปรารถนาน้อย

 2) สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ หมายถึง ความสันโดษ 3 ประการ คือ (1) 

 ยถาลาภสันโดษ เป็นผู้สันโดษตามมีตามได้ท้ังดีและไม่ดี (2) ยถาพลสันโดษ เป็นผู้สันโดษตาม

ก�าลังทั้งก�าลังของตนและของทายก (3) ยถาสารุปปสันโดษ เป็นผู ้สันโดษตามสมควรแก่ 

สมณภาวะ ถ้อยค�าที่ชักน�าให้มีความสันโดษ ไม่ชอบฟุ้งเฟ้อหรือปรนปรือ 
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 3) ปวิเวกกถา เรื่องความสงัด หมายถึง มีวิเวก 3 ประการ คือ (1) กายวิเวก  

สงัดกาย ได้แก่ อยู่ผู ้เดียวทุกอิริยาบถ (2) จิตตวิเวก ได้แก่ ได้สมาบัติ 8 (3) อุปธิวิเวก ได้แก่ 

บรรลุนิพพานถ้อยค�าที่ชักน�าให้มีความสงัดกายใจ 

 4) อสังสัคคกถา เร่ืองความไม่คลุกคลี หมายถึง ไม่คลุกคลีด้วยการคลุกคลี 5 ประการ 

คือ (1)  การคลุกคลีด้วยการฟัง (2) การคลุกคลีด้วยการเห็น (3) การคลุกคลีด้วยการสนทนา

ปราศรัย (4) การคลุกคลีด้วยการอยู ่ร ่วมกัน (5) การคลุกคลีทางกายถ้อยค�าที่ชักน�าให ้

ไม่คลุกคลีด้วยหมู่

 5) วิริยารัมภกถา เรื่องการปรารภความเพียร หมายถึง การท�าความเพียรทางกายและ

ทางจิตให้บริบูรณ์ถ้อยค�าที่ชักน�าให้มุ่งม่ันท�าความเพียร

 6) สีลสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด ้วยศีลค�าว ่าศีลในที่นี้  หมายถึง ปาริสุทธิ

ศีล4ประการคือ (1) ศีลคือการสังวรในพระปาติโมกข์ (2) ศีลคือการส�ารวมอินทรีย ์ 6  

(3) ศีลคือการพิจารณาใช้สอยปัจจัย (4) ศีลคือการเลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์

 7) สมาธิสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ ค�าว่า สมาธิ ในที่นี้ หมายถึง สมาบัติ  

8 คือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 อันเป็นบาทแห่งวิปัสสนาถ้อยค�าที่ชักน�าให้ท�าจิตมั่น 

 8) ปัญญาสัมปทากถาเร่ืองความสมบูรณ์ด้วยปัญญาถ้อยค�าที่ชักน�าให้เกิดปัญญา 

 9) วิมุตติสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ ด้วยวิมุตติถ้อยค�าที่ชักน�าให้ท�าใจให้พ้นจาก

กิเลสและความทุกข์

 10) วิมุตติญานทัสสนสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะถ้อยค�าที่

ชักน�าให้สนใจ และเข้าใจเรื่องความรู้ ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้น จากกิเลสและความทุกข์

สรุปโดยภาพรวม กถาวัตถุ 10 ประการ คือ หลักธรรมว่าด้วยเรื่องที่สมควรพูดซ่ึงก่อน

ที่ผู ้พูดจะกล่าวสิ่งใดออกไป ควรต้องพิจารณาบริบทของผู้ฟังประกอบด้วย แล้วปรับส�านวน 

ถ้อยค�า ให้เข้ากับบริบทนั้นๆ เพ่ือมุ ่งไปสู ่ผลส�าเร็จของการสื่อสาร เพราะบุคคลแต่ละคน  

ย่อมมีรายละเอียดหล่อหลอมเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ส�านวนวาจาที่ใช้ได้กับบุคคลหนึ่ง 

อาจไม่มีผลตอบรับเชิงบวกใดๆ กับอีกบุคคลหนึ่ง ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างหลักธรรมในพุทธศาสนา

ว่าด้วยเรื่องที่ควรสนทนา กถาวัตถุ 10 ประการ มาปรับใช้ และบูรณาการให้เข้ากับบริบท 

การสื่อสารกับผู้รับบริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ พูดกันคนละภาษา ในงานห้องคลอดดังนี้
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ภาพท่ี 1 แสดงจำานวนของใช้ที่จำาเป็นในการมาคลอด

ภาพท่ี 2 แสดงจำานวนของใช้ที่จำาเป็นในการมาคลอด

ประยุกตใช้หลักธรรม อัปปิจฉกถา
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อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย ถ้อยค�าที่ชักชวนให้มีความปรารถนาน้อย 

ปรับเพื่อใช้ในการให้ข้อมูล ผู้มารับบริการรับรู้เกี่ยวกับสภาวะของตน เคารพกฎระเบียบ

และปฏิบัติตนตามบริบทสถานพยาบาลนั้นๆ คือ ต้องนอนรอคลอดในห้องส�าหรับรอคลอด  

สิ่งที่น�าติดตัวเข้ามาได้มีเพียงเอกสารและของใช้จ�าเป็นส�าหรับเด็กทารกเท่านั้น ซึ่งมีเพียง  

สมุดฝากครรภ์, ส�าเนาหนังสือเดินทาง (passport) ของผู ้คลอดและสามีคนละ 1 ฉบับ,  

ผ้าขนหนูส�าหรับห่อตัวเด็กผ้าอ้อมหมวกเด็ก อย่างละ 1 ชิ้น และผ้าอนามัยชนิดห่วงส�าหรับ 

ใส่หลังคลอด เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหาย เป็นระเบียบในการจัดเก็บ และสะดวก 

ในการเคลื่อนย้าย

ประยุกต์ใช้หลักธรรม สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา สีลสัมปทากถา สมาธิกถา

ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องขณะรอคลอด

(นอนตะแคงซ้ายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตและออกซิเจนไปสู่ทารก)

 สันตุฏฐิกถา เร่ืองความสันโดษ หมายถึง ความสันโดษตามสมควรแก่สมณภาวะ  

ปวิเวกกถา เรื่องความสงัด ถ้อยค�าที่ชักน�าให้มีความสงัดกายใจ

อสังสัคคกถา เรื่องความไม่คลุกคลี ด้วยการสนทนาปราศรัย การอยู่ร่วมกัน    



วารสารพุทธอาเซียนศึกษา	 ปีที่	1	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2559

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ASEAN	Studies	Center	 Mahachulalongkornrajavidyalaya	University

Buddhist	ASEAN	Studies	Journal	(BASJ)	 Vol.	1	No.	2	July	-	December	2016106		 107		106

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

สีลสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีล หมายถึง การส�ารวมอินทรีย์ 6 การพิจารณา

ใช้สอยปัจจัย 4  

สมาธิสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ ถ้อยค�าที่ชักน�าให้ท�าจิตมั่น

ปรับเพ่ือใช้ให้ข้อมูลผู้มารับบริการ ปฏิบัติตามกฎของห้องคลอด ยอมรับสภาพที่นอน

รอคลอดภายในห้องคลอด มิได้พบญาติได้ตามความพอใจ รับรู ้การเปลี่ยนแปลงในแต่ระยะ

การคลอด และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามค�าแนะน�า เพื่อให้การคลอดด�าเนินไปเป็นปกติ

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ

 
ภาพท่ี 4 แสดงขั้นตอนการเบ่งคลอด

ประยุกตใช้หลักธรรม วิริยารัมภกถา ปัญญากถา วิมุตติกถา และวิมุตติญาณทัสสนกถา

วิริยารัมภกถา เรื่องการท�าความเพียรทางกายและทางจิตให้บริบูรณ์

ปัญญาสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้เกิดปัญญา

วิมุตติสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ ท�าใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์

วิมุตติญานทัสสนสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ รู้และเข้าใจ

ในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์

 ปรับเพื่อใช้ให้ข้อมูลผู้มารับบริการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในระยะสุดท้าย

ของการคลอด รู้ทันความเจ็บปวดท่ีทวีเพิ่มขึ้น และการเบ่งที่ถูกวิธี เพ่ือน�าไปสู่ภาวะที่หลุดพ้น

จากทุกข์ คือสิ้นสุดการคลอดอย่างปลอดภัย
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สรุป
 จากที่ ได ้น�าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหมวดธรรมที่ เกี่ยวเนื่องด ้วย  

เรื่องที่ควรสนทนา กถาวัตถุ 10 ประการ มาบูรณาการร่วมกับทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล 

สร้างเป็นเครื่องมือสื่อสารเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อมุ ่งหวังให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพขึ้น  

ลดความขัดแย้งด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู ้รับบริการชาวพม่า ผู ้รับบริการเข้าใจ 

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการสื่อ มีพฤติกรรมเชิงบวก และสามารถปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน น�ามาวางแผนให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุม จนน�าไปสู ่

การคลอดที่ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด
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มาตรการของรัฐเพื่อการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน

State Measures for Natural Disasters in the ASEAN Region

    จิดาภา เร่งมีศรีสุข*

        พระเดชขจร ขนฺติธโร** 
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บทคัดย่อ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง สามารถ

เกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ของรัฐชาติบนโลก ในภูมิภาคอาเซียนก็สามารถพบเห็นโศกนาฏกรรม 

ทางธรรมชาติได้เช่นกัน ดังนั้น การเตรียมมาตรการให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอาเซียนจึงมี

ความจ�าเป็นยิ่งซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ที่ว่า เพื่อศึกษามาตรการของรัฐใน

การรับมือกับภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียน บทความนี้มุ ่งเน้นในการน�าเสนอวิธีการป้องกันภัย

ธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นการวิเคราะห์เอกสาร และสังเคราะห์งาน

วิจัยผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีสามารถน�าไปสู่การสร้างรัฐให้

พร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับคนในภูมิภาค

อาเซียนให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

ค�าส�าคัญ: มาตรการของรัฐ, ภัยพิบัติ, แผ่นดินไหว, ประชาคมอาเซียน

Abstract
The disasters are the natural phenomena which would happen  

everywhere throughout the world, including ASEAN region. After that, they 

damaged all of property and life in tragedy. Therefore, state preparation will 

necessarily be measured to manage all natural disasters in the ASEAN that are  

related to the article’s objective. It is to study the state measuring for natural 

disasters in the ASEAN which emphasize presenting how to prevent any natural 

* ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพและหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

**คณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  
***คณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
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บทคัดย่อ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง สามารถ

เกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ของรัฐชาติบนโลก ในภูมิภาคอาเซียนก็สามารถพบเห็นโศกนาฏกรรม 

ทางธรรมชาติได้เช่นกัน ดังนั้น การเตรียมมาตรการให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอาเซียนจึงมี

ความจ�าเป็นยิ่งซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ที่ว่า เพื่อศึกษามาตรการของรัฐใน

การรับมือกับภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียน บทความนี้มุ ่งเน้นในการน�าเสนอวิธีการป้องกันภัย

ธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงประยุกต์ เป็นการวิเคราะห์เอกสาร และสังเคราะห์งาน

วิจัยผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีสามารถน�าไปสู่การสร้างรัฐให้

พร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับคนในภูมิภาค

อาเซียนให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล
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disasters towards applied research as documentary analysis and qualitative 

synthesis. In the same way, this method bring to the new body of knowledge 

in state preparing for natural disasters occurred anytime, in additions, to make 

understanding happen for the whole ASEAN’s community. 

Keywords: State Measuring, Disasters, Earthquake, ASEAN Community

บทน�า
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุ 2 ประการ คือ 

เกิดจากปัจจัยธรรมชาติ และเกิดจากการกระท�าของมนุษย์ ซ่ึงเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง

แบบช้าๆ ไปจนถึงแบบฉับพลันและมีความรุนแรงสูง อาทิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  

สึนามิ อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า เป็นต้น คราใดก็ตามท่ีมีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ได้อุบัติขึ้น คราน้ันก็สร้างความเสียหายแก่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ นับเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีน่าสะพรึงกลัว เป็นมหันตภัยที่มีพลังท�าลายล้างสูงมาก ยัง 

ความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ ทั้งยังก่อให้เกิดความหวาดระแวงต่อ

การด�ารงชีวิตของผู ้คนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษยชาติ 

จักต้องหันมาศึกษาหาความรู ้และตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างจริงจัง เพ่ือจะได ้

ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และช่วยให้มนุษย์ “พ่ึงพา” กับ  

“พึ่งพิง” ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

บทความวิชาการนี้ได้กล่าวถึงนิยามค�าส�าคัญ (keywords) ซึ่งเป็นค�าที่มีความหมาย

เป็นท่ีเข้าใจกันเฉพาะในบทความน้ี อยู่ 4 ค�า ได้แก่ ค�าว่า มาตรการของรัฐ หมายถึง วิธีการ 

ที่ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ ข้อก�าหนด ระเบียบ หรือข้อกฎหมาย ความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบต่อการคล่ีคลายปัญหาของประเทศ โดยค�านึงถึงผลประโยชน ์

ของรัฐเป็นส�าคัญ ล�าดับต่อมา ภัยพิบัติ คือเหตุการณ์ความสูญเสียท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือจาก

การกระท�าของมนุษย์ ท้ังการเกิดข้ึนอย่างฉับพลันหรืออย่างช้าๆ ซ่ึงล้วนแต่ส่งผลให้เกิดความ

เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินท้ังในระยะสั้นและระยะยาวทั้งส้ิน ถัดมาคือค�าว่า แผ่นดินไหว 

เป็นปรากฏการณ์ที่มีต้นเหตุจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ท�าให้เกิดคล่ืนยักษ์สึนามิได้ 

ความเสียหายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการสั่นไหว ค�าสุดท้าย คือ ประชาคมอาเซียน เป็น 

กลุ ่มประเทศท่ีอยู ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงรวมตัวกันด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ  

การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทความท่ีต้องการศึกษา

มาตรการของรัฐเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการของรัฐในการรับมือกับภัยพิบัติของภูมิภาค

อาเซียน เพราะเหตุว่าความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต้นเหตุจากการกระท�า 

ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่จ�ากัด มาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีขีดจ�ากัด จนท�าให้ระบบนิเวศไม่สมดุล 

ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเอง เช่น แรงดันจาก 

ใต้ผิวโลกท�าให้เกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินเลื่อนตัวจนเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ หรือแผ่นดินถล่ม 

จากภูเขาลงมาทับบ้านเรือน เป็นต้น ดังนั้นบทความนี้มีขอบเขตการศึกษาภัยพิบัติเฉพาะ

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ “แผ่นดินไหว” บนภูมิภาคแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน และพื้นที่เกาะ 

ที่โอบล้อมด้วยท้องทะเลอันกว้างใหญ่ อีกทั้งยังจะเน้นไปที่บริเวณคาบสมุทรแผ่นดินใหญ่ 

ของอาเซียน ซึ่งได้แก่ พื้นที่ของประเทศไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา 

และบางส่วนของอินโดนีเซียท่ีติดกับบรูไน เพราะเหตุว่าเป็นพ้ืนที่ท่ีมีขนาดใหญ่ มีหลายเชื้อชาติ

และประชากรมีความหนาแน่นสูง ผู้ได้รับผลกระทบมีเป็นจ�านวนมาก รัฐต่างๆ จักได้รู ้เท่าทัน

สถานการณ์ ตระเตรียมสรรพก�าลังในการแสวงหามาตรการป้องกันความสูญเสียจาก

โศกนาฏกรรมทางธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันระวังตัว

แผ่นดินไหว คือภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนภายในของเปลือกโลก 

(Tectonic Earthquake) เป็นอิทธิพลจากแรงเค้น (Stress) ใต้พื้นพิภพ มีการเคลื่อนตัว ขยับ

ตัว ทรุดตัว และกระแทกกันของเปลือกโลก เคลื่อนไหวกระจายกลายเป็นคลื่นแผ่นดินไหว 

(Seismic Wave) ไปยังพื้นที่ข้างเคียงราวกับแรงจุดระเบิดด้วยดินปืน หากแรงสั่นสะเทือน 

มีความรุนแรง อุปกรณ์ก็สามารถตรวจรับแรงสั่นไหวได้ แม้จะห่างกันหลายหมื่นกิโลเมตร  

ทฤษฎีการเคล่ือนไหวของเปลือกโลกนี้ เป็นทฤษฎีเดียวที่นักวิชาการยอมรับมากที่สุดว่าเป็น

สาเหตุของแผ่นดินไหว มากกว่าสาเหตุท่ีมาจากทฤษฎีทวีปลอย ภูเขาไฟระเบิด และการทดลอง

ระเบิด (เอกพร เทิดไท, 2557: 17-30) อีกทั้งยังมีน�้าหนักมากกว่าทฤษฎีการสร้างเข่ือนเปลือก

โลกที่มีรอยเลื่อน (น�้า 1 ลิตร = 1 กก.) เสียอีก การท�านายแผ่นดินไหวที่น�าไปใช้ประโยชน์ 

ในการอพยพผู้คนได้ต้องมี 3 องค์ประกอบ คือ ขนาด เวลา สถานที่ (ไพบูลย์ นวลนิล, 2557: 

112-125) แม้ว่าในโลกสมัยใหม่นี้ มนุษย์จะสามารถออกเดินทางไปบนอวกาศได้ แต่การ 

เตรียมความพร ้อมที่จะรับมือกับแผ ่นดินไหวนี้  ถือเป ็นความท ้าทายของรัฐชาติต ่างๆ  

ที่ต้องท�าการบ้านอย่างเข้มข้นกันต่อไป

ภูมิภาคอาเซียนเป็นอีกพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เพราะมีภูมิประเทศเป็น 

เกาะ ทะเลกว้างใหญ่ และท่ีส�าคัญตั้งอยู่บนรอยเลื่อน (Faults) ของเปลือกโลกท่ีพร้อมจะเกิด 

การสั่นไหวได้ตลอดเวลา อาทิ แผ่นยูเรเซีย แผ่นออสเตรเลีย แผ่นอินเดีย และแผ่นฟิลิปปินส์ 

(ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2544: 282) เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอาเซียนสามารถ
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พบเห็นได้บ่อยครั้งขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ โดยมีศูนย์กลางอยู ่ตามรอยต่อของ 

เปลือกโลกและแนวภูเขาไฟทั้งหลาย ศูนย ์กลางแผ ่นดินไหวที่มักเกิดขึ้นบ ่อยครั้งและ 

เป็นพื้นที่เสี่ยงที่สุดในอาเซียนได้แก่ ทะเลอันดามัน หมู่เกาะในฟิลิปปินส์ มหาสมุทรอินเดีย 

ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา บางพื้นท่ีของพม่าที่ติดกับจีน ตอนเหนือของลาว ภาคเหนือ  

ภาคตะวันตก และภาคใต้ของไทย เป็นต้น (เอกพร เทิดไท, 2557: 40)

เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนเรียกว ่า Seismograph ท�าหน ้าที่แปลงสัญญาน 

ความสั่นสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วบันทึกบนแผ่นกระดาษ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดต่างๆ 

ขึ้น (ขนาดเล็ก 1-3 ริกเตอร์ ขนาดปานกลาง 4-6 ริกเตอร์ ขนาดใหญ่ต้ังแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป) 

จะเกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน จนอาจเกิดคลื่นยักษ์สึนามิหรือแผ่นดินถล่ม หรือ 

แผ่นดินแยกขึ้นได้ ซึ่งการระวังภัยจากแผ่นดินไหวไม่สามารถทราบล่วงหน้า ดังนั้น การ 

หลีกเลี่ยงพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินไหว จึงถือเป็นการระวังป้องกันที่ดีที่สุด

ตาราง: แสดงขนาดและผลกระทบของแผ่นดินไหว

ขนาดแผ่นดินไหว 

(Richter/ริกเตอร์)

ผลกระทบ

(รัศมีและความลึกไม่เกิน 100 กม.)

จ�านวนครั้งต่อปี 
(รอบโลก)

น้อยกว่า 2.0 ไม่รู้สึก 2,920,000

2.0 – 2.9 ไม่รู้สึก แต่เครื่องมือตรวจพบ 365,000

3.0 – 3.4 รู้สึกได้ แต่ไม่ส่งผลเสียหายมากนัก 49,000

3.5 – 4.2 บางคนรู้สึกสั่นสะเทือน 30,000

4.3 – 4.8 หลายคนรู้สึกสั่นสะเทือน 4,800

4.9 – 5.4* เกือบทุกคนรู้สึกสั่นสะเทือน 1,400

5.5 – 6.1 อาคารเสียหายเล็กน้อย 500

6.2 – 6.9 อาคารเสียหายปานกลาง 100

7.0 – 7.3 อาคารเสียหายรุนแรง 15

7.4 ขึ้นไป อาคารเสียหายรุนแรงมาก 4
ภาพท่ี 1: แสดงแนวแผ่นดินไหวของโลก (ภาพจากสถาบันสำารวจธรณีสหรัฐอเมริกา USGS)

ที่มา: บุรินทร เวชบรรเทิง ผู้อำานวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ  

กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550: 5 
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หมายเหตุ: *หากเกิดแผ่นดินไหว 5 ริกเตอร ขึ้นไป จะเกิดแรงส่ันสะเทือนติดตาม หรือ after shock

ที่มา: ดัดแปลงจาก ดาณุภา ไชยพรธรรม (2551: 51), ภูเวียง ประคำามินทร (2553: 20)  

        และเอกพร เทิดไท (2557: 58)

มาตรการของรัฐในอาเซียนเพื่อการรับมือแผ่นดินไหว
AEIC ย ่อมาจาก ASEAN Earthquake Informat ion Center หมายถึ ง  

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ด้านแผ่นดินไหวอาเซียน ประสานงานร่วมกับ คณะกรรมการจัดการ 

ภัยพิบัติกับอาเซียน (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) เป็นองค์กร

ที่ส�าคัญที่สุดองค์กรหนึ่ง ในด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การก�ากับดูแลของประชาคมอาเซียน  

ท�าหน้าที่เป็น “ตัวแทน” (Representative) ของรัฐสมาชิกอาเซียน เพื่อตั้งเป็นคณะท�างาน

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการผลักดันให้ชาติสมาชิกได้

ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการประชุมหลายระดับ มีการ

ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเอกสารความร่วมมือด้านต่างๆ รวมท้ังร่วมมือกับบาง

ประเทศนอกภูมิภาคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยพิบัติ ตลอดจนการรณรงค์ร่วมมือในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกสิ่งแวดล้อมให้ประชากรอาเซียนได้

อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

มาตรการรับมือกับแผ่นดินไหวของรัฐในอาเซียนได้ริเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อครั้งเป็นส่วน

หนึ่งในการประชุมคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกับอาเซียน หรือ ACDM เมื่อเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2546 ณ เมืองบันดาเสรี เบการ์วัน ประเทศบรูไน พร้อมกับมีมติในการจัดประชุมขึ้น 

ทุกปี โดยเจ้าภาพการประชุมจะเวียนตามล�าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิก 

มีเป้าหมายหลักเพื่อร่วมกันจัดท�าโครงการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN 

Regional Program on Disaster Management:  ARPDM โดยมี เป ้าประสงค ์

เพื่อก�าหนดกรอบความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ รวมทั้งก�าหนดภารกิจ 

และกิจกรรมเร่งด่วนตามล�าดับก่อนหลังเพื่อลดภัยพิบัติ ดังนั้นภารกิจส�าคัญเร่งด่วนของ 



วารสารพุทธอาเซียนศึกษา	 ปีที่	1	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2559
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ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

ARPDM คือการสร้างกรอบการท�างานบริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบ

การด�าเนินงานน้ีจะมีการพัฒนาข้อตกลงในภูมิภาคว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ และการท�างาน

ในภาวะฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานการท�างานช่วยเหลือในยามเกิดภัยพิบัติตามข้อตกลง  

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�างานของคณะท�างานในแต่ละประเทศสมาชิก เพ่ือช่วยเหลือ

แบบเร ่งด ่วนฉับพลันในภาวะวิกฤต รวมถึงจัดกิจกรรมซ ้อมรับมือภัยพิบั ติในอาเซียน 

อย่างสม�่าเสมอด้วย

จากกรอบการด�าเนินงานดังกล่าว การเตรียมความพร้อมของรัฐสมาชิกในอาเซียนถือว่า

มีความจ�าเป็น (Essential Needs) อย่างมาก เพราะหากเราเข้าใจสภาพแวดล้อมและสังคม

ที่แท้จริงแล้ว ชาติต่างๆ ก็สามารถวางมาตรการรองรับทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเข้าถึงแก่น

แท้ของชีวิตและอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล การส่งเสริมการศึกษาโดยให้ความรู้แก่ประชาชน

ทั่วไปนับว่าเป็นมาตรการป้องกันภัยแผ่นดินไหวที่ส�าคัญ เพราะภัยธรรมชาติมีโอกาสเกิดขึ้นได้

ทั่วทุกมุมโลก นับวันจะทวีรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ การรับมือภัยแผ่นดินไหวของรัฐใน

อาเซียนจึงควรมีมาตรการส�าคัญๆ ท่ีควรค�านึงถึงดังนี้

1) ต้องปลูกฝังจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมของพลเมืองอาเซียนด้วย “การเข้าถึง”  

(approach) ความรู้สึกของทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุด หากมนุษย์ตระหนักถึงการคงอยู่

ของทรัพยากรรอบตัวแล้ว มนุษย์ก็จะใช้มันอย่างคุ ้มค่า เช่น ลดการบริโภคสินค้าฟุ ่มเฟือย 

เพราะค่านิยมนี้เป็นวิธีคิดที่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติอย่างแยบยลหรือหากจ�าเป็นให้เลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทนทานในราคาท่ีเหมาะสมเพื่อลดปริมาณขยะ ขณะเดียวกันก็ควรรณรงค์ให้

ชาวอาเซียนบริโภคพืชผักเป็นหลัก ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เพราะจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง  

ไม ่เสี่ยงต ่อสารพิษในสัตว ์ ท่ีมีการฆ่าด ้วยวิธีทรมาน เหล่านี้ เป ็นต ้น ซึ่งการสร ้างสมดุล 

ให้กับธรรมชาติเช่นนี้จะช่วยให้รัฐในอาเซียนเผชิญหน้ากับภัยแผ่นดินไหวได้อย่างกล้าหาญ  

หากเกิดเหตุการณ์อาหารขาดแคลน เพราะหาผักมาเป็นอาหารง่ายกว่าหาสัตว์ เป็นการพลิก

วิกฤตให้เป็นโอกาสท่ีน่ายกย่องอย่างยิ่ง

2) ส่งเสริมให้รัฐต่างๆ สร้างความสุขแห่งชาติด้วยการพัฒนาด้าน “จิตวิญญาณ” 

(mindset) ซึ่งเป็นตัวตนท่ีแท้จริงของมนุษย์ เช่น การนั่งสมาธิ ปฏิบัติกัมมัฏฐาน รักษาศีล 5 

หรือศีล 8 เพราะหากจิตได้รับการขัดเกลาให้มีทัศนคติที่เป็นบวกอย่างแน่วแน่แล้ว ก็จะสามารถ

รู ้เท่าทันอารมณ์ เข้าใจแก่นธรรมของพระพุทธพจน์ที่ว ่าสรรพสิ่งอยู ่ภายใต้กฎไตรลักษณ์  

มองการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยปัญญา เพียงเท่านี้ก็จะเป็นผู ้มีความสุขอย่างสุดซ้ึงทั้งใน

สถานการณ์ท่ีดีมากและดีน้อย จัดเป็นความเชื่อท่ีเกิดจากสติสัมปชัญญะของตนเอง มิใช่ความ

เชื่อท่ีสืบต่อกันมาเหมือนในแวดวงวิทยาศาสตร์ (สมยศ ศุภกิจไพบูลย์, 2558: 157-159)

3) สร้างทัศนคติและความตระหนักรู ้ในวิธีการป้องกันภัยให้แก่คนในชุมชน ถือเป็น
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มาตรการที่ส�าคัญที่สุด เพราะเป็นมาตรการ “ป้องกันดีกว่าแก้ไข” (protection better than 

solution) โดยเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยนักเรียนจะน�าความ

รู ้ที่ ได ้ไปเผยแพร่ให ้แก่บุคคลในครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกันความเสียหายและลด 

ผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหว AEIC จึงควรก�าหนดมาตรการนี้ในการจัดการกับภัยแผ่นดินไหว

เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุม (out of control)

4) ศึกษาข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอย่างใกล้ชิด  

มีการค�านวณตรวจวัดแผ่นดินไหวตลอด 24 ชั่วโมง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในภูมิภาค

และนอกภูมิภาค เพราะจะช่วยให้ “รู้เท่าทันสถานการณ์” (situation update) พร้อมทั้งมี

ข้อมูลในการตัดสินใจให้การพยากรณ์ล่วงหน้ามีความแม่นย�าสูง การเตรียมพร้อมอพยพหนีภัย 

จะได้ทันเวลา เป็นการป้องกันโศกนาฏกรรมในหลายๆ ด้านได้ด้วย

5) หาที่ปรึกษาให้เป็นพี่เลี้ยง (mentor) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลภัยแผ่นดินไหว 

โดยเฉพาะจากประเทศที่ มีประสบการณ์จริง ด ้วยการแสวงหาความร ่วมกับส�านักงาน 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ร่วมมือกับองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวของญี่ปุ่น หรือ 

ไจก้า (JICA) เพื่อน�าประสบการณ์จริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ย่อมเป็นประโยชน์

ต่อราษฎรอาเซียน เป็น “การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง” (the real experience learning) 

ท�าให้ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูก (trial and error) และช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้กับมาตรการ

ที่ออกมาด้วย

6) กระจายข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแผ่นดินไหวแก่ประชาชนผ่านทุกสื่อสังคม โดยเฉพาะ 

“สื่อสังคมออนไลน์” (social media) เช่น Facebook Line Instagram เป็นต้น เพราะ 

เข้าถึงประชาชนในยุคนี้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ การเสนอข่าวสารที่เร่งด่วนเช่นนี้

ช่วยให้เกิดการเฝ้าระวัง มีการวางแผนอย่างรอบคอบ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือท่ียอดเยี่ยม  

ท�าให้ประชาชนมีความรอบรู้ในเรื่องมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ หากมีข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน (Update data) ก็จะสามารถป้องกันอัตราเส่ียงภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นได้

7) จัดโครงการรณรงค์ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบ 

ในรูปของเกมส์เพื่อดึงดูดความสนใจ ซึ่งอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยส�าหรับผู ้ใหญ่ แต่เป็นเรื่อง 

ยิ่งใหญ่ส�าหรับเด็ก โดยเฉพาะระหว่างภัยพิบัติผู ้ประสบภัยใช้เทคนิคเกมส์หรือสื่อต่างๆ เพื่อ 

ให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากการจดจ่อกับหายนะทางธรรมชาติ  

มาสู่การสร้างสรรค์ความรู้อย่างสนุกสนาน เกิดบรรยากาศ “สร้างสรรค์ในทางที่ดี” (creative 

oriented) ท�าให้เกิดพลังใจและความมุ่งม่ันที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต

8) มีแผนการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้ประชากรอาเซียนไม่ตื่นตระหนก เมื่อ

ประสบกับเหตุการณ์จริงสามารถเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน นับได้ว่าเป็นมาตรการในการ 



วารสารพุทธอาเซียนศึกษา	 ปีที่	1	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2559

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ASEAN	Studies	Center	 Mahachulalongkornrajavidyalaya	University

Buddhist	ASEAN	Studies	Journal	(BASJ)	 Vol.	1	No.	2	July	-	December	2016116		 117		116

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

“เตรียมตัวล่วงหน้า” (Advanced preparation) ที่ดีท่ีสุด การเตรียมพร้อมอย่างมืออาชีพ

ช่วยลดความสูญเสีย และกระตุ ้นชาวอาเซียนกับผู ้คนทั่วโลกให้หันมาใส่ใจกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติมากข้ึน

9) รัฐต้องออกกฎหมายเป็นมาตรการบังคับให้การสร้างอาคารบ้านเรือนอย่างมั่นคง 

แข็งแรง ปลอดภัย เพื่อรองรับภัยแผ่นดินไหว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงบริเวณรอยเล่ือน

ของเปลือกโลก ตลอดจนการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

(management) ในขณะท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ถือว่าเป็นการ “ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่

เหนือสถานการณ์” (control situation over situation) จ�ากัดขอบเขตความเสียหายจาก

มหันตภัยที่อาจน�าไปสู่โศกนาฏกรรมได้

10) ก�าหนดมาตรการ “แก้ปัญหาในระยะยาว” (long-term solutions) อาทิเช่น 

เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแต่น้อย สนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาด

จากธรรมชาติ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเวลาฉุกเฉิน และติดตามความเป็น

อยู่หลังออกจากศูนย์ เพื่อให้พลเมืองอาเซียนรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในการด�ารงชีวิต ราวกับ

มีที่พึ่งที่ไว้ใจได้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดได้อีกทางหน่ึงด้วย

หลักปฏิบัติในเวลาเกิดแผ่นดินไหว
AEIC ได้ก�าหนดแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการภัยแผ่นดินไหวไว้ 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นก่อนเกิดภัย ข้ันขณะเกิดภัย และขั้นหลังเกิดภัย

ก่อน:  - เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปโภค บริโภค กรณีฉุกเฉิน

       - เตรียมพร้อม สมาชิกในครอบครัว วางแผนอพยพหากจ�าเป็น

       - ไม่วางของหนักบนช้ันสูงๆ ยึดตู้หนักไว้กับผนังห้อง

       - เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย แบตเตอรี่

ขณะ:  - อยู่ในอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใต้โต๊ะที่แข็งแรง ไม่วิ่ง งดใช้ลิฟต์

       - หากขับรถให้หยุดรถควบคุมสติ อยู่ภายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง

       - อยู่นอกอาคาร ห่างจากอาคารสูง ก�าแพง เสาไฟฟ้าไปอยู่ที่โล่งแจ้ง

หลัง:  - ออกจากอาคารสูง รถยนต์ ส�ารวจผู้ประสบภัย ตรวจสอบความเสียหาย

      - ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งแพทย์หากเจ็บหนัก

      - ยกสะพานไฟ อยู่ห่างจากสายไฟที่ไม่อยู่กับที่ ซ่อมแซมส่ิงที่สึกหรอทันที

     - ฟังข่าวล่าสุดเพื่อการปรับตัวตามสถานการณ์

ทางด้านส�านักงานจัดการเหตุฉุกเฉินของสหรัฐอเมริกา (FEMA) ก็ได้เสนอ 5 วิธ ี
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ในการเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหว เพ่ือให้ชาวอาเซียนมีความปลอดภัยสูงสุด คือ

1) ตรวจสอบความปลอดภัยในที่พักอาศัย

-  ยึดชั้นวางสิ่งของกับผนังให้แน่นหนา และปลอดภัย

-  วางสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีน�้าหนักมากไว้ชั้นล่างหรือบนพื้น

-  วัสดุที่แตกง่าย เช่น แก้ว กระเบื้อง เซรามิก ควรเก็บไว้ในระดับต�่า หรือในลิ้นชัก 

ที่ปิดสนิท และล็อกอย่างแน่นหนา

-  สิ่งของที่มีน�้าหนักมาก เช่น กรอบรูป และกระจก ควรวางไว้ให้ห่างจากเตียงนอน 

และเก้าอี้พักพิง

-  ตรวจสอบ และยึดไฟเพดานให้แข็งแรง

-  ตรวจสอบและซ่อมสายไฟที่ช�ารุด เนื่องจากอาจท�าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ขณะเกิด 

แผ่นดินไหว

-  ตรวจสอบและซ่อมรอยแตกของผนัง และเพดานให้แข็งแรง โดยขอค�าแนะน�าจาก

วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง

-  ควรเก็บสารเคมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง วัตถุไวไฟ ไว้ในลิ้นชักชั้นล่างอย่างมิดชิด 

และล็อคอย่างแน่นหนา

2) ก�าหนดสถานท่ีปลอดภัยท้ังในและนอกที่พักอาศัย

-  เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ใต้โต๊ะที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง

-  ในที่พักอาศัย ให้อยู่ห่างจากของมีคม วัสดุที่แตกหักง่าย เช่น แก้วน�้า หน้าต่าง กระจก 

กรอบรูป หรือ เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และมีน�้าหนักมาก ในขณะแผ่นดินไหว

-  นอกที่พักอาศัย ให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้นไม้ สายโทรศัพท์ และ 

สายไฟฟ้า รวมไปถึงทางยกระดับ สะพาน เป็นต้น

3) ให้ความรู้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว

-  ศึกษาหาความรู้ ข้อมูลเก่ียวกับแผ่นดินไหว และการเตรียมพร้อมรับมือภัยแผ่นดิน

ไหว โดยการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติ 

แห่งชาติ มูลนิธิสภาพเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นต้น

-  หากสมาชิกในครอบครัวของท่านมีเด็กเล็ก ควรให้ค�าแนะน�า และสอนบุตรหลาน 

ของท่านให้ทราบข้ันตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

4) เตรียมเป้ฉุกเฉินไว้ให้พร้อม ยกตัวอย่างเช่น

-  ไฟฉายและแบตเตอรี่ส�ารอง

-  วิทยุ AM FM แบบพกพา พร้อมแบตเตอรี่ส�ารอง
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-  ชุดปฐมพยาบาล และคู่มือปฐมพยาบาล

-  อาหารและน�้าฉุกเฉิน

-  มีดอเนกประสงค์

-  เงินสด เหรียญและธนบัตร

-  รองเท้าผ้าใบ

5) วางแผนการติดต่อสื่อสารในยามฉุกเฉิน

- ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัว ไม่ได ้อยู ่ ท่ีเดียวกันในระหว่างแผ่นดินไหว ซ่ึงม ี

ความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะผู้ใหญ่ต้องไปท�างาน ส่วนเด็กต้องไปโรงเรียน ควรมีการวางแผน

สถานที่นัดพบ หรือสถานท่ีรวมตัวหลังเกิดภัยพิบัติแล้ว

- สมาชิกในครอบครัวทุกคน ควรมีชื่อ ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ ของญาติ เพื่อน  

หรือบุคคลใกล้ชิดไว้ เพื่อสามารถติดต่อกันได้ง่าย หลังเกิดเหตุภัยพิบัติแล้ว

ดังนั้น เมื่อเราทราบแล้วว่ามนุษย์ยังไม่สามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวได้อย่างแน่นอน 

สิ่งจ�าเป็นอย่างหนึ่งส�าหรับการเผชิญภัยแผ่นดินไหวที่เราสามารถท�าได้ดีที่สุดขณะนี้ คือ 

การเตรียมพร้อมท่ีดี นอกจากนี้แต่ละประเทศในอาเซียน ควรมีมาตรการในการป้องกันและ

บรรเทาภัยแผ่นดินไหว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การศึกษาวิจัยเก่ียวกับธรรมชาติ 

ของแหล่งก�าเนิดแผ่นดินไหว รอยเลื่อนต่างๆ การให้ความรู้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดิน

ไหวต่อประชาชน ก�าหนดให้มีการแบ่งเขตแผ่นดินไหวตามความเหมาะสมของความเส่ียง  

แม้กระทั่งการออกกฎหมายให้อาคารส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวตาม

ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยได้เป็นอย่างดี มีการวางแผนการจัดการที่ดี หากเกิด

ความเสียหายร้ายแรงหลังการเกิดแผ่นดินไหว

สรุป
ภัยแผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

การท่องเที่ยว รวมถึงคร่าชีวิตผู้คนท่ีบริสุทธิ์ไปเป็นจ�านวนมาก มูลเหตุหลักของแผ่นดินไหวนั้น

สังเคราะห์ (synthesis) ได้ว่า เกิดจากการฉกฉวยประโยชน์จากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มากจนท�าให้เสียสมดุล ก ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ เป ็นผลร้ายต่อมนุษย์และสิ่งมีชี วิต  

องค์ความรู้ (body of knowledge) ท่ีเป็นความท้าทายใหม่ๆ เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการ

แผ่นดินไหว เฉกเช่น การเตรียมพร้อมของประชาชน ความสามารถของรัฐ และข้อกฎหมายที่

เก่ียวข้อง พบว่ายังมีปัญหาติดขัดอยู่มาก ประกอบกับลักษณะอุปนิสัยประจ�าชาติในบางประเทศ

มักจะหลงลืมอดีต ไม่น�าประสบการณ์มาปรับปรุงแก้ไข ท�าให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอย่างฉับ

พลัน ภาครัฐจึงมีความเตรียมพร้อมน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ รัฐต่างๆ ในอาเซียนจึงควรก�าหนด
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-  ชุดปฐมพยาบาล และคู่มือปฐมพยาบาล

-  อาหารและน�้าฉุกเฉิน

-  มีดอเนกประสงค์

-  เงินสด เหรียญและธนบัตร

-  รองเท้าผ้าใบ

5) วางแผนการติดต่อสื่อสารในยามฉุกเฉิน

- ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัว ไม่ได ้อยู ่ ท่ีเดียวกันในระหว่างแผ่นดินไหว ซ่ึงม ี

ความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะผู้ใหญ่ต้องไปท�างาน ส่วนเด็กต้องไปโรงเรียน ควรมีการวางแผน

สถานที่นัดพบ หรือสถานท่ีรวมตัวหลังเกิดภัยพิบัติแล้ว

- สมาชิกในครอบครัวทุกคน ควรมีชื่อ ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ ของญาติ เพื่อน  

หรือบุคคลใกล้ชิดไว้ เพื่อสามารถติดต่อกันได้ง่าย หลังเกิดเหตุภัยพิบัติแล้ว

ดังนั้น เมื่อเราทราบแล้วว่ามนุษย์ยังไม่สามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวได้อย่างแน่นอน 

สิ่งจ�าเป็นอย่างหนึ่งส�าหรับการเผชิญภัยแผ่นดินไหวที่เราสามารถท�าได้ดีที่สุดขณะนี้ คือ 

การเตรียมพร้อมท่ีดี นอกจากนี้แต่ละประเทศในอาเซียน ควรมีมาตรการในการป้องกันและ

บรรเทาภัยแผ่นดินไหว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การศึกษาวิจัยเก่ียวกับธรรมชาติ 

ของแหล่งก�าเนิดแผ่นดินไหว รอยเลื่อนต่างๆ การให้ความรู้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดิน

ไหวต่อประชาชน ก�าหนดให้มีการแบ่งเขตแผ่นดินไหวตามความเหมาะสมของความเส่ียง  

แม้กระทั่งการออกกฎหมายให้อาคารส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวตาม

ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยได้เป็นอย่างดี มีการวางแผนการจัดการที่ดี หากเกิด

ความเสียหายร้ายแรงหลังการเกิดแผ่นดินไหว

สรุป
ภัยแผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

การท่องเที่ยว รวมถึงคร่าชีวิตผู้คนท่ีบริสุทธิ์ไปเป็นจ�านวนมาก มูลเหตุหลักของแผ่นดินไหวนั้น

สังเคราะห์ (synthesis) ได้ว่า เกิดจากการฉกฉวยประโยชน์จากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มากจนท�าให้เสียสมดุล ก ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ เป ็นผลร้ายต่อมนุษย์และสิ่งมีชี วิต  

องค์ความรู้ (body of knowledge) ท่ีเป็นความท้าทายใหม่ๆ เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการ

แผ่นดินไหว เฉกเช่น การเตรียมพร้อมของประชาชน ความสามารถของรัฐ และข้อกฎหมายที่

เก่ียวข้อง พบว่ายังมีปัญหาติดขัดอยู่มาก ประกอบกับลักษณะอุปนิสัยประจ�าชาติในบางประเทศ

มักจะหลงลืมอดีต ไม่น�าประสบการณ์มาปรับปรุงแก้ไข ท�าให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอย่างฉับ

พลัน ภาครัฐจึงมีความเตรียมพร้อมน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ รัฐต่างๆ ในอาเซียนจึงควรก�าหนด
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มาตรการทั้งด้านกฎหมายและกายภาพ อาทิ การฝึกฝนให้ประชาชนตื่นตัวที่จะเผชิญหน้ากับ

แผ่นดินไหวอย่างมีสติ เม่ือพลเมืองรู้บทบาทของตน รัฐก็จะสามารถควบคุมความเสียหายให้

อยู่ในวงจ�ากัดได้ บางครั้งประชาชนหลายชาติในอาเซียนที่คาดหวังว่ารัฐจะยื่นมือเข้ามารับผิด

ชอบชีวิตของตนหลังเกิดเหตุนั้น โดยเนื้อแท้ความจริงแล้ว การที่รัฐใดรัฐหนึ่งจะสามารถก้าว

ข้ามโศกนาฏกรรมไปได้เพียงใดนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างระบบ

ป้องกันให้ชัดเจน หาใช่รอคอยความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว เพราะความเสียหายไม่ได้ขึ้น

อยู ่กับขนาดความรุนแรงของภัยพิบัติ แต่ขึ้นอยู ่กับการเตรียมพร้อมรับมือ ซ่ึงสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ทางความคิดที่ว่า “คิดแบบมหภาค ท�าแบบจุลภาค” (think globally, act locally) 

กล่าวคือเป็นการเตรียมแผนป้องกันในภาพรวม แล้วน�าแผนนั้นมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับแต่ละ
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การสะเดาะเคราะห์ ค�้าโพธิ์ค�้าไฮ ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

Dispelling the Omen : Kambokamhai :

 Believe & Ritual by the Buriram Locals

ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, 

พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร,

ทิพย์ ขันแก้ว* 

บทคัดย่อ 
การสะเดาะเคราะห์ต ่ออายุ เป็นการผสมผสานระหว่างหลักพระพุทธศาสนากับ 

ความเชื่อเดิมของศาสนาพราหมณ์ ที่เชื่อว่ามีพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถท�าให้คนเราประสบ

กับความโชคดีและโชคร้ายได้ ซึ่งการสะเดาเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

มีพัฒนาการในการสั่งสมความรู ้เรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุมาจากศาสนาโบราณ จาก 

ความรู้เรื่องโหราศาสตร์ จากคตินิยมของชาวบ้านในอดีต และจากความรู้ทางโหราศาสตร์และ

เทพเจ้าจากศาสนาพราหมณ์ที่เคยรุ่งเรืองมาในดินแดนแถบนี้มาก่อน มีขั้นตอนและพิธีการที่

ประยุกต์โดยการใช้บทสวดพระปริตรและความเชื่อเรื่องเทพเทวดาประจ�าต้นไม้โดยประกอบ

กับความเชื่อท่ีเน้นเรื่องกรรม เร่ืองอ�านาจพระรัตนตรัย เรื่องเจ ้ากรรมนายเวรและเรื่อง 

ความไม่ประมาท และกระบวนการจัดพิธีกรรมจะอิงอาศัยจากหลักฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์และ

แม้กระทั่งบทสวดมนต์ที่น�ามาใช้ก็เป็นการน�าเอาบทพระปริตรที่มีอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

มาเป็นกรอบส�าคัญในการจัดพิธีกรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นว ่า การสะเดาะเคราะห์ต ่ออายุ 

ค�้าโพธิ์ค�้าไฮนั้น เป็นการจัดพิธีกรรมที่มีพื้นฐานจากหลักฐานและค�าสอนของพระพุทธศาสนา 

เมื่อท�าความเข้าใจ และน�าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดคุณค่าอย่างมากมาย ทั้งแก่ตนเองคือมีความ

มั่นใจหลังจากการเข้าร่วมพิธีกรรมแล้ว และในส่วนสังคมพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่อ 

อายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮนี้สามารถให้คุณค่าในด้านของการสร้างความสามัคคีให้เกิดกับครอบครัว และ

ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

ค�าส�าคัญ: การสะเดาะเคราะห์, ค�้าโพธิ์ค�้าไฮ, จังหวัดบุรีรัมย์
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Abstract
Dispell ing the Omen : Kambokamhai is the mixed tradit ional 

local beliefs among Buddhism and Brahmanism that believes that certain  

rituals that make people fortunate and unfortunate. Dispelling the Omen : 

Kambokamhai : Believe & Ritual by the of Buriram Locals are developed from 

beliefs & rituals, astrology, and folklore by the Buriram Locals. Kambokamhai 

processes are Buddist prayers to make cure for the ritual participants. Buddhist 

doctrine appears in Kambokamhai process that harmonize the people and 

understand one another in the local area.

Keywords: Dispelling the Omen, Kambokamhai, Buriram Province

บทน�า
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  Southeast  Asian  

Nations: ASEAN) ก่อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ  (Bangkok  Declaration)  หรือ ปฏิญญา

อาเซียน  (ASEAN Declaration)  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิก  5 ประเทศ 

ประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ต่อมามีประเทศ

สมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาตามล�าดับ  

จึงท�าให้ปัจจุบันอาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศมีวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละ

ท้องถ่ินซึ่งเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กลุ่มชนอีสานเป็นชนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีการตั้งหมู่บ้านชุมชนเพื่อการท�ามาหา

เลี้ยงชีพที่ไม่ต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งเป็นสัตว์สังคมที่มีการใช้ชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกัน ด�ารงอยู่ 

รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนท่ีอาศัยอยู่บนโลกร่วมกัน มีความเช่ือมีแนวคิดความเคยชินถ่ายทอดสืบ

ต่อกันมาจนการเป็นคติความเช่ือชุมชน และเป็นประเพณีสืบสานเรื่อยมา (พระวิศิษฎ์ สุมโน, 

2556) โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยที่พระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวมนุษย์

เกิดมาในโลกนี้ล้วนปรารถนาสิ่งท่ีปรารถนากันได้โดยยาก 6 ประการ คือ (1) อายุ ได้แก ่ 

ชิวิตินทรีย์ หรือความเป็นอยู่ได้ของร่างกายและจิตใจ (2) วรรณะ ได้แก่ ผิวพรรณหรือ 

ชาติก�าเนิดเนื่องจากเรื่องวรรณะนั้นถือว่าเป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญกับคนในสังคม (3) ความสุข 

ได้แก่ ความอ่ิมเอม ความรื่นรมย์ของชีวิต (4) พละก�าลัง ได้แก่ ก�าลังกายและรวมถึงก�าลังที่

จัดอยู่ในภายนอก เช่น ก�าลังแห่งโคตร ทรัพย์ อ�านาจ เป็นต้น (5) สติปัญญา ได้แก่ ความรอบรู้ 
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หรือปัญญาที่จะสามารถเอาตัวรอดได้และ (6) ทรัพย์ได้แก่เงินทองหรือสิ่งที่ตนครอบครอง  

อันจะอ�านวยประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ความ

มีอายุยืนนานเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามากที่สุด เพื่อที่จะท�าให้ส�าเร็จในความปรารถนานี้ มนุษย์

จึงต้องท�าทุกวิถีทางที่จะต่อชีวิตของตนให้ยืนยาว โดยที่ต่างมุ่งหวังว่า เม่ือชีวิตของตนยืนยาว

จะได้อยู่เพื่อเสพเสวยความสุขในโลกนี้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามก็จะพบว่า อายุของมนุษย์นั้น

พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นของนิดหน่อยไม่มากอยู่ได้ไม่เกิน 100 ปี โดยประมาณถึงอย่างนั้น 

มนุษย์ก็ใฝ่แสวงหาหนทางที่จะให้ตนเองปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาว หรือพยายามที่จะท�าการ 

“ต่ออายุ” ของตนเอง ซ่ึงการต่ออายุนั้น แม้ว่าจะเป็นส่ิงท่ีถือว่า เป็นไปได้ยากแต่มนุษย์ทุกคน

ก็ปรารถนา และในทางพระพุทธศาสนาได้มีการให้ค�าอธิบายเรื่องการต่ออายุไว้ว่า ในระยะแรก

มนุษย์โดยมากพยายามแสวงหาที่พึ่ง ได้แก่ ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา รุกขเจดีย์ เป็นที่พึ่งต่อมาก็เข้าหา

เทพเจ้าและมีการบูชายัญเทพเจ้าเมื่อคราวมีภัยคุกคามด้วยพืชผักธัญญาหารนานาชนิด 

จนที่สุดแม้จะต้อง “ฆ่า” หรือตัดชีวิตของผู้อื่นเพ่ือต่อเติมชีวิตของตนเองก็ต้องท�าตัวอย่าง ใน

กรณีของพระเจ้าปเสนทิโกศล แต่นั่นก็เป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงห้ามและทรงแสดงว่า  

หากต้องการชีวิตแต่เข้าไปตัดรอนชีวิตของผู้อื่นนั้นไม่ถือว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้อง แต่หากอยาก

ได้ชีวิตก็จะต้องให้ชีวิต จึงจะสามารถ “ต่อชีวิต” ของตนเองได้ ดังนั้น จากกรณีดังกล่าวจึง

ถือว่าเป็นกรอบส�าคัญของการกล่าวถึงค�าว่า “การต่ออายุ” หรือการต่อชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์

ต้องการและปรารถนาตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท (พระครูปทุมสังฆการ, 

2554)

วิวัฒนาการของความเชื่อ มีการเชื่อมโยงหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาและ 

ความเชื่อและค่านิยมในท้องถิ่นที่รักธรรมชาติท�าให้เกิดประเพณีค�้าโพธิ์ค�้าไฮสะเดาะเคราะห ์

ต่ออายุ ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่าพิธีกรรมดังกล่าวสามารถขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายทั้งหลาย 

โดยที่ความเจ็บป่วย ความทุกข์ร้อนหรือความหายนะจะออกไปจากชีวิตตนเองได้ ความเช่ือ 

และพิธีกรรมเหล่านี้ ท�าให้ผู ้วิจัยสนในที่จะศึกษาการสะเดาะเคราะห์ ค�้าโพธิ์ค�้าไฮ ของ 

ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมุ ่งศึกษาประเด็นความเป็นมาของการสะเดาะเคราะห์ต ่อชะตา  

การค�้าโพธิ์ค�้าไฮ ผลที่เกิดจากการเข้าร่วมพิธีกรรมต่อไป

ความเป็นมาและบริบทของการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
1) ความหมายของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้ำโพธิ์ค�้ำไฮ

ค�าว่า “สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ” มีองค์ประกอบของค�าอยู่ 3 ค�า คือค�าว่า สะเดาะ กับ

ค�าว่า เคราะห์ และค�าว่าต่ออายุ โดยแต่ละค�าก็จะมีความหมายตามท่ีมีผู ้ได้ให้ค�านิยามไว้  

ดังต่อไปนี้
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ถือว่าเป็นกรอบส�าคัญของการกล่าวถึงค�าว่า “การต่ออายุ” หรือการต่อชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์

ต้องการและปรารถนาตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท (พระครูปทุมสังฆการ, 

2554)

วิวัฒนาการของความเชื่อ มีการเชื่อมโยงหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาและ 

ความเชื่อและค่านิยมในท้องถิ่นที่รักธรรมชาติท�าให้เกิดประเพณีค�้าโพธิ์ค�้าไฮสะเดาะเคราะห ์

ต่ออายุ ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่าพิธีกรรมดังกล่าวสามารถขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายทั้งหลาย 

โดยที่ความเจ็บป่วย ความทุกข์ร้อนหรือความหายนะจะออกไปจากชีวิตตนเองได้ ความเช่ือ 

และพิธีกรรมเหล่านี้ ท�าให้ผู ้วิจัยสนในที่จะศึกษาการสะเดาะเคราะห์ ค�้าโพธิ์ค�้าไฮ ของ 

ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมุ ่งศึกษาประเด็นความเป็นมาของการสะเดาะเคราะห์ต ่อชะตา  

การค�้าโพธิ์ค�้าไฮ ผลที่เกิดจากการเข้าร่วมพิธีกรรมต่อไป

ความเป็นมาและบริบทของการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
1) ความหมายของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้ำโพธิ์ค�้ำไฮ

ค�าว่า “สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ” มีองค์ประกอบของค�าอยู่ 3 ค�า คือค�าว่า สะเดาะ กับ

ค�าว่า เคราะห์ และค�าว่าต่ออายุ โดยแต่ละค�าก็จะมีความหมายตามท่ีมีผู ้ได้ให้ค�านิยามไว้  

ดังต่อไปนี้
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ค�าว่า สะเดาะ หมายถึง การท�าให้หลุดออกมาด้วยอ�านาจของคาถาอาคม เช่น สะเดาะ

โซ่ตรวน สะเดาะกุญแจ หรือการท�าให้สิ้น หรือท�าให้เบาลงไป เช่น การท�าบุญสะเดาะเคราะห์

ปล่อยนกปล่อยปลา หรือการสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)

ค�าว่า เคราะห์ หมายถึง สิ่งที่เรายึดติดอยู่ในจิตใจ โดยการเชื่อถือตามประเพณีเคราะห์

มีความสัมพันธ์กับดวงดาว เช่น ดวงจันทร์ ดาวพฤหัส และดาวศุกร์ เป็นเคราะห์ดี ถ้าเสวยอายุ

เรา เราก็จะพบแต่สิ่งท่ีดี ส่วนดาวอังคาร ดาวเสาร์ ดวงอาทิตย์ เป็นดาวร้อน ถ้าเสวยอายุเรา

ก็จะพบแต่ส่ิงท่ีไม่ดี ดังน้ัน จึงมีการท�าพิธีสะเดาะเคราะห์ (สวิง บุญเจิม, 2536)

ค�าว่า ต่ออายุ หมายถึง การเพิ่มระยะเวลาในการด�ารงชีวิตอยู ่ โดยการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา หรือตามความเช่ือของตนเพ่ือมุ่งหวังว่าการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวจะ

สามารถยืดอายุต่อไปได้ หรือการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการป่วยให้สามารถมีชีวิตยืนยาว 

(พระครูปทุมสังฆการ, 2554)

ค�าว่า ค�้าโพธิ์ค�้าไฮ หมายถึง พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ โดยการน�าไม้ยอ 

ที่ชาวบ้านน�ามาเพ่ือน�าไปค�้าหรือยันต้นโพธิ์ ต้นไฮ 

ดังนั้น การสะเคราะห์ต ่ออายค�้ำโพธิ์ค�้ำไฮ จึงหมายถึง การประกอบพิธีกรรม 

ตามความเชื่อทางศาสนา เพื่อมุ ่งหวังให้เคราะห์ร้ายตามความเชื่อในหลักโหราศาสตร์และ

ไสยศาสตร์ ให้หลุดพ้นไปจากชีวิตของตนเอง และด้วยการกระท�าเช่นนั้น ย่อมจะส่งผล 

ให้ผู้ร่วมพิธีกรรมสามารถท่ีจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้ ซ่ึงหากกล่าวเฉพาะค�าว่าสะเดาะเคราะห ์

กับค�าว่าต่ออายุก็เป็นค�าที่มีความหมายเดียวกัน หรือความหมายที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ  

เมื่อเราพูดถึงค�าว่า สะเดาะเคราะห์ก็จะมุ่งถึงความหมายของการประกอบพิธีกรรมเพื่อช�าระ

หรือขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายออกจากชีวิตของตน และหากพูดถึงค�าว่าต่ออายุก็จะหมายถึง  

การกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมีผลต่อการยืดอายุหรือต่อลมหายใจของคนผู ้นั้น 

ให้ออกไปอีกได้ 

2) สัญญาณเตือนหมดอายุ

ตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลก จึงด�ารงอยู่ด้วยกรรม

และเป็นไปตามกรรมของตน (ส�าหรับเรื่องอากาศ อาหารและสิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู ่อาศัย 

เป็นต้นเป็นเพียงแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งท่ีช่วยท�าให้มีชีวิตอยู ่รอด) เพราะฉะนั้น คนจะอายุยืน  

อายุสั้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือข้ีโรค เจริญรุ ่งเรือง หรือตกต�่า โชคดีหรือโชคร้าย  

เคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้าย จะประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวในหน้าท่ีการงาน ก็ขึ้นอยู่กับ

กรรมของแต่ละบุคคลที่ท�ามาดี-ชั่วมากน้อยแตกต่างกันไป ตามหลักค�าสอนท่ีว่า “คนทุกคน

และสัตว์ทุกจ�าพวก ต่างก็มีกรรมเป็นของตนเอง สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม, กรรมท�าให้
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คนและสัตว์มีความแตกต่างกันไป ท�ากรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือชั่ว สัตว์โลกทั้งหลาย 

ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น, ปลูกพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้นและกรรม ย่อมติดตามสัตว์โลก

ไปเหมือนเงาตามตัว กรรม เม่ือยังไม่ส่งผล แม้จะเป็นเวลายาวนานถึงอสงไขย ก็ยังไม่พินาศ

หมดไป การประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา คือ เส้นทางแห่งการละกรรม 

แก้กรรมและมีชีวิตอยู่เหนือกรรม

ในกรณีที่ชะตาถึงฆาต อายุหมด มักจะมีสัญญาณเตือนภัยหรือลางบอกเหตุให้เจ้าตัว

คนนั้นหรือคนรอบข้างได้รู ้ เช่น หน้าผากดา หน้าตาหมองคล�้า เงาหัวไม่มี หรือมีคนมองเห็น

ว่าศีรษะหาย อารมณ์หงุดหงิด มีค�าพูดแปลกๆ เหมือนจะส่ังลา หรือบอกให้รู ้ เป ็นนัยม ี

ความหมายบางอย่างแอบแฝง หรือมีบางกรณีท่ีคนอื่นฝันเห็นว่า “คนนั้น ประสบอุบัติเหตุ เงา

หัวไม่มี หัวขาด” เม่ือมีเหตุการณ์ ลางแบบน้ีเกิดขึ้น (บ.สยังวสี, 2550) ต้องรีบระมัดระวังตัว 

ไม่ควรประมาท หม่ันท�าบุญกุศลให้มาก

3) เหตุผลของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้ำโพธิ์ค�้ำไฮ

1) เพราะกลัวตายยังไม่พร้อมที่จะตาย ยังท�าใจไม่ได้ ต้องการยืดระยะเวลาเพิ่มมาก

ขึ้นเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าน้ี

2) เพื่ออยู่ท�าภารกิจต่อ บางคนยังมีภาระหน้าที่เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ หรือ  

ท�าภารกิจบางเกี่ยวกับอุดมการณ์ชีวิตอย่างยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อย ยังไม่พร้อมที่จะตาย เพราะ

ภารกิจยังไม่ทันเสร็จ

3) เพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาด บางคนอาจจะเคยท�าสิ่งไม่ดีไม่งามเอาไว้ ต้องการอยากแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงต้องใช้เวลา ยังไม่พร้อมที่จะตาย และหวังว่า เม่ือเกิดใหม่ จะได้เกิดในภพภูมิ

ที่ดี (บ.สยังวสี, 2550)

4) ความเป็นมาของการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาในพระพุทธศาสนา

หากจะพิจารณาถึงความเป็นมาของพิธีกรรม แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่สนับสนุน 

การประกอบพิธีกรรมตานัยของศาสนาเทวนิยมโดยทั่วไป แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า พิธีกรรมเป็น 

สิ่งที่ไร ้ความหมาย เพราะจริงแล้วพิธีกรรมยังมีความส�าคัญต่อพระพุทธศาสนาอยู ่ไม่น้อย  

ในฐานะที่พิธีกรรมเป็นสิ่งที่สื่อถึงพระธรรมและพระวินัยได้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2537)  

ส�าหรับความเป็นมาของพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนามีบ่อเกิดมาจากการที่พระพุทธองค์ทรง

ก�าหนดให้ศาสนิกปฏิบัติต ่อพระองค์หรือบริบทของแนวคิดของพระองค์ให้สอดคล้องกับ 

พระธรรมวินัย เช่น พิธีกรรมการแสดงตนเป็นอุบาสกของตปุสสะ หรือพิธีการบวชแบบเอหิภิกขุ

อุปสมปทาของปัญจวัคคีย ์ หรือการประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาของมารดาธิดาของ 

พระยสกุลบุตร ซึ่งพิธีกรรมในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนหรือมี

เงื่อนไขมากนักทั้งยังเป็นไปอย่างเรียบร้อย และไม่มีนัยของการอ้อนวอน แต่มีเนื้อหามุ่งถึง 
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ความหลุดพ้นหรือการเรียนรู้หลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา โดยการอาศัยศรัทธาท่ีมีต่อ

พระพุทธองค์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมาเม่ือสังคมของชาวพุทธมีขนาดใหญ่มากขึ้น 

สงฆ์เพ่ิมจ�านวนมากข้ึน และมีแนวโน้มของการละเมิดพระธรรมวินัยมากข้ึน พระพุทธองค์ 

จึงได้ก�าหนดให้มีการประกอบพิธีท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พิธีกรรมเหล่านั้นได ้

มีส ่วนในการคัดกรองบุคคลอันจะเป็นการธ�ารงรักษาพระธรรมวินัยและการฝึกฝนตนเอง 

ของสมาชิกในสังคมสงฆ์ เช่น พิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบท พิธีกรรมการแสดงอาบัติ หรือ

พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแลช�าระอธิกรณ์สงฆ์ เป็นต้น ซ่ึงพิธีกรรมเหล่านี้ล้วน 

เป็นพิธีที่มีจุดประสงค์เพ่ือการธ�ารงรักษาพระธรรมวินัย นอกจากน้ัน ในส่วนของชาวบ้าน 

พระพุทธศาสนาก็ได ้ก�าหนดให ้มีการประกอบพิธีกรรมที่ ไม ่ ขัดต ่อหลักการส�าคัญของ 

พระพุทธศาสนา เช่น พิธีการรักษาศีล พิธีการถวายทาน มีสังฆทาน เป็นต้น หรือพิธีกรรมที่

เนื่องด้วยการกระท�าความดี โดยพิธีกรรมดังกล่าวจะต้องมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักของศีล–สมาธิ 

และปัญญา จนอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นมาของพิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามี

บ่อเกิดมาจากพระธรรมวินัยอันถือได้ว ่า เป็นหลักการของพระพุทธศาสนา ซ่ึงถ้าหากจะ

พิจารณาความเป็นมาของพิธีกรรมในทัศนะของพระพุทธศาสนาก็จะพบว่า พระพุทธศาสนา

เห็นว่าพิธีกรรมมีบ่อเกิดมาจากความเช่ือ แต่ความเชื่อดังกล่าวมิได้มีพ้ืนฐานมาจากความกลัว  

เพราะความเช่ือน้ัน หากกล่าวกันตามหลักการแล้วย่อมมีอยู่ 2 ประการ คือ (1) กลัวแล้วจึง

เชื่อ ซ่ึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีความกลัวเป็นพ้ืนฐานของจิต คือรักตัวกลัวตายหรือรักสุข

เกลียดทุกข์ ดังน้ัน เมื่อมนุษย์เผชิญกับภัยธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่ตนเองหาค�าตอบไม่ได้

ก็จะกลัวเมื่อเกิดความกลัวก็จะหาท่ีพึ่ง เช่น ป่าไม้ภูเขา อาราม รุกขเจดีย์ (ขุ.ธ. (ไทย) 188 – 

192/92) โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะป้องกันอันตรายให้กับตนเองได้ จัดเป็นความเช่ือท่ีเกิดมา

จากความกลัว หรืออาการกลัวแล้วจึงเชื่ออันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไป (2) 

กลัวแล้วก็เชื่อในสิ่งท่ีควรเช่ือ เช่น การเข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การ

เร่ิมต้นความกลัวแล้วเชื่อในกรณีเช่นน้ีพระพุทธศาสนาเห็นว่า เป็นการเริ่มต้นของการสร้าง

ความมั่นใจให้กับมนุษย์ ในฐานะที่ความเชื่อแล้วยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งย่อมจะก่อให้เกิด

ความมั่นใจและหลุดพ้นจากความกลัวเหล่าน้ันได้ ซึ่งความเชื่อในข้อนี้เฉพาะในทัศนะของ

พระพุทธศาสนาถือได้ว่า เป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผล หรืออาจจะสรุปความเชื่อได้ 2 ประการ 

อีก ก็คือ (1) ความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลจัดเป็นความเชื่อแบบงมงาย และความเช่ือ 

ที่ประกอบไปด้วยเหตุผลหรือปัญญาจัดได้ว ่า เป็นความเชื่อที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและ

พระพุทธศาสนาก็ได้สนับสนุนความเชื่อในข้อที่สองก็คือการเชื่ออย่างมีเหตุผล (พระครูปทุม

สังฆการ, 2554)

สรุปได้ว่าบ่อเกิดของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่ปรากฏในคัมภีร์นั้นล้วน

127Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ                                 Vol. II No. I July - December 2016                                 

                    ASEAN Studies Center                               Mahachulalongkornrajavidyalaya University

เป็นส่ิงที่มาจากพระธรรมวินัยหรือมีความเก่ียวข้องกับเหตุ 2 ประการ คือ (1) พระธรรม 

ค�าสอนที่ส�าคัญ (2) พระวินัยคือระเบียบข้อบังคับอันเป็นกรอบในการฝึกฝนและพัฒนามนุษย์

และสังคม หรือจะสรุปตามนัยของความเชื่อทางศาสนาก็จะพบว่า พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

มีบ่อเกิดมาจากการปฏิบัติตามความศรัทธาท่ีมีต่อพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานั่นเอง

5) ความเป็นของการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาในประเทศไทย

เม่ือพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ยังคงมีการปรับ

ใช้วิธีการในการเผยแผ่ในลักษณะของการพยายามที่จะเข้าไปปรับเปล่ียนความเช่ือบางอย่าง

ของผู้คนในดินแดนนั้นๆ ให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องไปยุติความเช่ือหรือล้มเลิก

ความเชื่อเดิมของชนพื้นเมืองทุกอย่าง เป็นแต่เพียงว่า พิธีกรรมอะไรก็ตามที่พอจะเป็นไปได ้

ไม่ขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนามากนัก ก็จะปรับให้เข้ากับความเช่ือของพระพุทธศาสนา

ยกตัวอย่าง พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ ซึ่งในสมัยพุทธกาลดูเหมือนว่า พระพุทธองค์

ทรงเรียกว่า เดรัจฉานวิชา คือเป็นกิจที่พระภิกษุไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเป็นวิชาที่ขวางทาง

พระนิพพาน (พระมหาปรีชา ปริญญาโณ, 2525) ต่อมาเม่ือเม่ือระยะเวลาผ่านไปสมัย 

หลังพุทธกาล พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปสู่ดินแดนต่างๆ พิธีกรรมความเช่ือที่ชาวพื้นเมืองใน 

ท้องถ่ินนั้นๆ มีความเคารพเชื่อถือกันอยู่ พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ห้าม เป็นแต่เข้าไปปรับหรือ

ประยุกต์พิธีการบางอย่างของพุทธเข้าไป เช่น เดิมที่การประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์  

หรือโหราศาสตร์บางอย่างจะต้องมีหมอผีหรือ พราหมณ์เป็นผู้ด�าเนินการแต่พอพระพุทธศาสนา

เผยแผ่ไปถึงก็ได้ปรับเปลี่ยนพิธีกรรมนั้นมาเป็นพิธีกรรมแบบพุทธด้วยการให้พระสงฆ์เป็น 

ผู้เข้าไปผู้ด�าเนินการเอง หรือให้บุคคลที่ได้รับการอบรมส่ังสอนจากพระพุทธศาสนาแล้วให้เป็น

ผู้ด�าเนินการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว รวมถึงการพยายามปรับบทสวดมนต์ท่ีเดิมทีเป็นพระเวท

ให้เปลี่ยนมาใช้พระพุทธมนต์หรือพระปริตรแทน ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของการปรับ

เปลี่ยนรูปแบบของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุที่มีพัฒนาการมาจากลัทธิความเชื่อดั้งเดิมมา 

เป็นความเช่ือตามกรอบค�าสอนพระพุทธศาสนา และนอกจากนั้นยังพบว่า ในบางพื้นที ่

ที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปถึง นักปราชญ์ชาวพุทธก็ได้พยายามเช่ือมโยงความเชื่อเรื่อง

ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา เช่น ในสังคมไทยที่ 

มีการแต่งนิทานหรือต�านานว่าด้วยเรื่องนพเคราะห์เชิงพุทธว่า ในสมัยพระพุทธกาล ชาวเมือง

ชมพูทวีปได้พากันไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดาทั้ง 9 พระองค์เข้ามาเสวยอายุคน 

ทั้งปวงนั้น เหตุใดจึงท�าให้คนเหล่านั้นได้รับความทุกข์ยาก ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้รับ

ความทุกขเวทนาด้วยประการต่างๆ จะให้ในทางที่ดีอย่างเดียวไม่ได้หรือพระผู้มีพระภาคเจ้า

จึงตรัสว่า อย่าว่าแต่ท่านทั้งหลายเลย แม้แต่พระองค์พระตถาคตเอง เทวดาทั้ง 8 ก็ไม่ละเว้น 

ก็ยังให้คุณบ้างให้โทษบ้างเหมือนกันและเพื่อจะทรงอนุเคราะห์แก่มนุษย์ทั้งหลาย พระองค์จึง
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ตรัสสั่งให้พระโมคคัลลานะไปถามเทวดาดูว่า จะท�าประการใดจึงจะพ้นโทษที่เกิดข้ึนในระหว่าง

ก�าลังของเทวดาท่ีเสวยอายุน้ันได้ เทวดาจึงบอกวิธีแก่พระโมคคัลลานะ ดังนี้

(1) เมื่อพระอาทิตย์เสวยอายุให้เอาใบฟักข้าว 1 ทองหลาง ใบมน 1 จันทร์ทั้งสอง  

ฝักส้มป่อย 1 ต้ม ไปสระหัว จะหายทุกข์ภัยทั้งหลายแล

(2) เมื่อพระจันทร์เสวยอายุ ให้เอาใบสนุ่น 1 เปลือกทอง ต้นบวบขม 1 ฝัก ส้มป่อย 1 

ต้ม ประสระหัว หายทุกข์โทษท้ังหมดแล

(3) เม่ือพระอังคารเสวยอายุ ให้เอาแก่นระก�า 1 รากมะงั่ว แกแล 1 นิลังกาสา 1 เปลือก

ทองหลาง ใบมน 1 ลูกจันทร์ 1 ฝักส้มป่อย 1 ต้มประสระหัว หายทุกข์ภัยทั้งหลายแล

(4) เม่ือพระพุทธเสวยอายุให้เอานิลังกาสา 1 งาเม็ด 1 ลูกอุโลก 1 ไพล 1 ฝัก ส้มป่อย 

1 ต้ม ประสระหัว หายทุกข์ท้ังปวงแล

(5) เมื่อพฤหัสบดีเสวยอายุ ให้เอาเปลือกซาก 1 แก่นสน 1 แก่นระก�า 1 ราก ขนุน  

1 ราก ท้ายายม่อม 1 บวบขม 1 ฝักส้มป่อย 1 ต้มประสระหัว หายทุกข์โทษท้ังหลายแล

(6) เมื่อพระศุกร์เสวยอายุ ให้เอารากมะขามป้อม 1 ข้าวคั่ว 1 แกแล 1 ราก อ้อยช้าง 

1 แก่นสน 1 รากสลิด 1 ฝักส้มป่อย 1 ต้นประสระหัว หายทุกข์ภัยแล

(7) เมื่อพระเสาร์เสวยอายุ ให้เอารากแฝกหอม 1 จันทร์หอม 1 ชะมดหอม 1 แก่นไม้

ซาก 1 รากไผ่ป่า 1 ขอนดอก 1 ฝัก ส้มป่อย 1 ต้มประสระหัว หายทุกข์โทษภัยทั้งหลายแล

(8) เมื่อพระราหูเสวยอายุ ให้เอาใบพลับพลึง 1 รากผักคลาด 1 รากมะเขือข่ืน 1 ว่าน

น�้า 1 ใบทองหลางใบมน 1 ดีปลี 1 เปลือกมัน 1 เพกา 1 ฝักส้มป่อยมาต้มประสระหัว หาย

ทุกข์ภัยทั้งปวงแล หากท่านใดสามารถกระท�าตามที่กล่าวมานี้ได้ ภยันตรายต่างๆ และความ

ทุกข์ท้ังหลายท่ีเคยเบียดเบียนท่านก็จะมลายสูญส้ินแล (พ. สุวรรณ, 2546)

ซึ่งต�านานเช ่นนี้ ถือว ่า เป ็นต�านานที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายได้พยายามที่จะ 

แต่งขึ้นมา เพ่ือท่ีจะให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระพุทธศาสนากับ

หลักความรู้ทางโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่ได้มีความผิดหรือขัดแย้ง

กับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาแต่ประการใด เป็นแต่เพียงว่าให้เป็นอุบายเพ่ือท่ีจะให้ผู้คน

ได้มีความเชื่อที่ยึดโยงอยู่กับพระพุทธศาสนา ดังนั้น เราจึงจะพบว่ากรอบความคิดความเชื่อ

เรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุของสังคมไทยเป็นกรอบความเชื่อที่มีพื้นฐานมาจากการผสม

ผสานความเช่ือหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ 

(1) ความเช่ือของศาสนาด้ังเดิม ได้แก่ ศาสนาผี โหราศาสตร์และไสยศาสตร์ เป็นต้น

(2) ความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงอดีตเคยมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมไทยมาก่อน 

(3) พระพุทธศาสนา ซ่ึงส่วนผสมท้ังหมดถือว่าเป็นความเชื่อของพระพุทธศาสนาแบบ

ชาวบ้าน (Popular Buddhism) ซึ่งเป็นกระแสของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน และ
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ความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุดังกล่าวก็มีปรากฏอยู่ในสังคมไทยทุกพื้นที่ทุกจังหวัด

และแต่ละพื้นที่ก็จะมีความสลับซับซ้อนของความเช่ือเรื่องการสะเดาะเคราะห์ต ่ออายุนี้ 

แตกต่างกันไป

พิธีกรรมสะเดาะห์เคราะห์มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยด้วยปรากฏหลักฐานในหนังสือต�ารับ

ท้าวศรีจุฬาลักษณ์นางนพมาศว่า “พระเจ้าแผ่นดิน พระราชวงศ์ สมณชีพราหมณ์ และ

ประชาชนทั่วไป ได้ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศล ในวันวิสาขบูชา (เดือน 6) ด้วยการรักษาศีล  

ฟังธรรม ถวายสังฆทาน แจกทาน ไถ่ ชีวิตสัตว์ ปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยเต่า เป็นต้น” 

(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2505) และได้รับการสืบทอดมาจนถึงสมัยอยุธยา

ธนบุรี และรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน

พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุคค�้าโพธิ์ค�้าไฮ เม่ือคนป่วยถูกหมอทักว่า ปีน้ีดวงชะตา

ไม่ดี ตัวพึ่งไม่ดี ฯลฯ ถ้าลักษณะอย่างนี้โบราณท่านว่า ชะตาจะขาด พรหมชาติจะสูญ ต้องมี

การค�้าชูดวงชะตาด้วย การค�้าโพธิ์ค�้าไฮ

1) เครื่องสักการะ

(1) หมากเท่าอายุคนป่วย 

(2) เหม่ียงเท่าอายุคนป่วย 

(3) ข้าวตอก 1 จอก 

(4) ดอกไม้ (เอาตามสีวันเกิด) 1 จอก 

(5) เทียนเวียนหัว 1เล่ม 

(6) ค่าศอก 1 เล่ม (เทียนขนาดยาวเท่าศอกผู้เข้าพิธี

(7) เทียนค่าคิง 1 เล่ม 

(8) น�้าสัมป่อย 1 ขัน 

(9) ฝ้ายผูกแขน 4 เส้น 

(10) ธง (ธงผ้า 3 เหลี่ยมบ้านเรา) 4 อัน

2) ขั้นตอนการท�าพิธีกรรม

(1) ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

(2) อาราธนาศีล 5

(3) ประธานสงฆ์ให้ศีล
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(4) อาราธนาพระปริตร

(5) พระสงฆ์ชุมนุมเทวดา ตั้งนะโม 3 จบ จากน้ันจะสวดมนต์

พุทธัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

จากน้ันพระสงฆ์สวด

- สัมพุทเธ

- นะโมการะอัฏฐะกะคาถา (นะโม 8)

- มังคะละสุตตัง (อะเสวะนา)

- ระตะนะสุตตัง (ยังกิญจิ วิตตัง)

- กะระณียะเมตตะสุตัง (กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ)

- บทขัดขันธะปะริตตะคาถา (สัพพาสีวีสะชาตีนัง)

- ขันธะปะริตตะคาถา (อัปปะมาโณ)

- โมระปะริตตัง (อุเทตะยัญจักขุมา)

- วัฏฏะกะปะริตตัง (อัตถิ โลเก สีละคุโณ)

- อาฏานาฏิยะปะริตตัง (วิปัสสิสสะ นะมัตถุ) 

(นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง)

(ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก)

- อังคุลิมาละปะริตตัง (ยะโตหัง)

- โพฌชังคะปะริตรตัง (โพฌชังโค สะติสังขาโต)

- อะภะยะปะริตตัง (ยันทุนนิมิตตัง)

จากน้ันพระสงฆ์จะสวด

สั พ พ ะ พุ ท ธ า นุ ภ า เ ว น ะ  สั พ พ ะ ธั ม ม า นุ ภ า เ ว น ะ  สั พ พ ะ สั ง ฆ า นุ ภ า เ ว น ะ  

พุทธะระตะนั ง  ธัมมะระตะนั ง  สั งฆะระตะนั ง  ติณณั ง  ระตะนานั ง  อานุภา เวนะ  
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จะตุราสีติสะหัสสะธัมมานุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต 

โรคา สัพ เพ เต  ภะยา สัพ เพ เต  อันตะรายา สัพ เพ เต  อุป ัททะวา สัพ เพ เต  

ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุฯ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัส

สุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะ อันตรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิฌชันตุ ทีฆายุตา 

ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะสะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิ 

คังคามะหาสะมุททาอารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ (3 จบ)

อัตถิ อุณณะหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตะวัง  

คุณหาหิ เทวะเต ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต  

อะกาละมะระเณนะ วา สัพพัสสะมา มะระณา มุตโต ฐะเปตตะวา กาละมาริตัง ตัสเสวะ  

อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตตัง จะเร ตัสเสวะ  

อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง คะรุง ปะเรสัง เทสะนัง สุตตะ

วา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติฯ (3 จบ).

อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระจันเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระพุธเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง

อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ

อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต

อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู

อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโรปุริสะ ทัมมะสาระถิ

อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง

อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวาติ. (สวด 3 จบ)

- ชะยะปริตรตัง (สวดชะยันโต 3 จบ)
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- เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (ทุกขัปปัตตา)

- ภะวะตุ สัพพะมังคะลังฯ

จุดส�าคัญของพิธีกรรมคือให้เอาไม้ยอปากง่ามยาวเท่าล�าตัวส่วนสูงของผู้ป่วย ท�าเป็น

หลักปากง่ามให้ท�าในวันเดือนข้างข้ึน ห้ามท�า วันจม ควรจะเป็นวันเกิดของผู้ป่วยนั้นแหละดี 

โดยให้ท�าตอนเช้าไปหาเท่ียง โบราณจารย์ท่านอธิบายว่า มันเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น  

การค�้าชูชะตาเราจึงจะขึ้น ให้เอาหลักไม้ยอน้ันไปวางค�้ากิ่ง หรือล�าต ้นก็ได ้ของต้นโพธ์ิ 

หรือไฮนั้น เอาธง (ธงผ้า 3 เหลี่ยมบ้านเรา) 4 อัน มาปักรอบหลักไม้ยอน้ัน 4 ด้าน เอาเครื่อง

บูชามาวางไว ้ตรงกลางข้างหน้าอาสนะสงฆ์ ที่ปูไว ้ ท่ีร ่มโพธิ์นั้นให ้หันหน้าอาสนสงฆ์ไป 

ทิศตะวันออก ทิศอื่นพออนุโลม แต่ทิศตะวันตกห้ามเด็ดขาด พระสงฆ์นิยม 5 รูป เพราะโบราณ

ท่านว่า “คี่อยู่คู ่หนี” นิยมท�าในวัด หรือนอกวัดก็ได้ ถ้าไม่มีต้นโพธิ์ต้นไฮ (ไทร) จะเอาต้นไม้

ใหญ่อื่น แทนก็ได้

คุณค่าของพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
1 คุณค่าต่อตนเอง

ประโยชน์ที่เกิดจากพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 

คือผู้เข้าร่วมพิธีเกิดความสบายใจเกิดความมั่นใจในตัวเองและในการด�าเนินชีวิตได้ และยังให้

คุณค่าทางด้านวัตถุ เน่ืองจากการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุแต่ละคร้ังนั้นไม่ได้มีการก�าหนดให้ผู้

เข้าร่วมพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต้องจ่าย แต่ผลจากการสะเดาะเคราะห์ก็จะมีผู้ถวายปัจจัย

สมทบทุนในการกระท�าการกุศลเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงปัจจัยเหล่านั้นสามารถน�าไปสร้างประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์ผู้คนอีกจ�านวนมาก นอกจากผู้เข้าร่วมพิธีกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบน้ันผู้เข้าร่วม

พิธีกรรมย่อมจะได้รับคุณค่าหรือประโยชน์คือ 

(1) คุณค่าด้านการด�าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะรู้ว่าการด�าเนินชีวิตนั้นไม่ใช่

ของง่าย แต่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามอยู ่ตลอดเวลา หรือต้องประสบกับสิ่งที่ไม่

สามารถมองเห็นได้อีก ท�าให้รู ้ว ่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอน แต่ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน  

ดังนั้น ในการด�าเนินชีวิตก็ควรที่จะต้องมีความไม่ประมาท คือต้องเร่งในการท�าบุญกุศลไว้เป็น

เสบียงเม่ือคราวชีวิตต้องเจอกับอุปสรรค หรือเมื่อถึงคราวจะต้องจากโลกนี้ไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง 

หากมัวแต่ประมาทในการด�าเนินชีวิตก็จะพบแต่ความทุกข์

(2) คุณค่าด้านการพัฒนาชีวิต เมื่อทราบว่าชีวิต มีความไม่แน่นอนและควรที่จะด�าเนิน

ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ประการต่อมาจะต้องรู้จักการพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า

โดยไม่เพียงรอแค่การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮเท่านั้น แต่การเร่งท�าความดีพัฒนา

ตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ย่อมจะท�าให้เราไม่หลงยึดติดอยู่กับ
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พิธีกรรมคือการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเลย

2 คุณค่าต่อสังคม

พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮมีคุณค่าต่อสังคมคือ

(1) ก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีความเคารพศรัทธา 

ในพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต ่ออายุว ่าสามารถที่จะช่วยท�าให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นได ้นั้น  

ได้มีโอกาสมารวมกันและท�ากิจกรรมด้วยกัน ก็ย่อมจะแสดงให้เห็นว่าสังคมเมื่อมีความเชื่อ

เดียวกัน หรือมีเป้าหมายในการด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นไปในเส้นทางเดียวกัน ก็ง่าย

ที่จะท�าให้ประชาชนเหล่านั้นมีความรักและสามัคคีกันได้ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง หรือ 

ขัดแย้งกัน เนื่องจากว่าคนในสังคมนั้นเป็นผู ้มีจุดหมายและความเชื่อเดียวกันย่อมจะก่อ 

ให้เกิดความสามัคคีได้ง่าย

(2) ก ่อให ้เกิดความรู ้  ความเข ้าใจ ในวัฒนธรรมทางศาสนา และความเชื่อใน 

ท้องถิ่น เนื่องจากพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู ้คน 

จะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจในพิธีกรรมดังกล่าวนี้ในฐานะที่ เป ็นภูมิป ัญญาชาวบ้าน  

และเม่ือมีการจัดพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮขึ้นย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮมากขึ้นว่า นอกจากนี้การสะเดาะเคราะห์

ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮนี้ เป็นวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาพุทธที่เกิดมาจากการสั่งสมภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษท�าให้เกิดมีการสืบทอดกันอย่างมีระบบ

(3) ก่อให้เกิดประเพณีส�าคัญข้ึนในวาระต่างๆ ของสังคม เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และ

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส�าคัญทางบ้าน ซึ่งก็จะต้องมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา 

คือการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮขึ้น เพื่อก่อให้เกิดก�าลังใจกับผู้คนที่เดินทางไปท�างาน

ในเมืองแล้วกลับมาบ้านเกิด การจัดพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮนี้ก็เป็นเหมือน

ยาฉีดที่ท�าให้ผู ้คนในสังคมเกิดความม่ังอกม่ันใจในการด�าเนินชีวิตอย่างมีสติไม่หลงงมงาย 

และที่ส�าคัญพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายหรือพิธีกรรมที่สามารถ

ดึงดูดผู้คนให้หันมารวมตัวกันภายใต้ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาได้

(4) ก่อให้เกิดความรักความเข้าใจในครอบครัวและสังคม เนื่องจากการสะเดาะเคราะห์

นั้นหากว่าท�ากันในครอบครัวก็จะท�าให้ครอบครัวรู ้สึกอบอุ่น แต่ถ้าท�าให้กับชุมชนและสังคม 

ก็จะท�าให้ผู้คนในชุมชนและสังคมนั้นมีขวัญและก�าลังใจที่ดีและมีความรักความสามัคคีอีกด้วย

สรุปได้ว่าพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮก่อให้เกิดคุณค่าท้ังต่อตนเอง

และสังคม เม่ือท�าความเข้าใจบริบทและคุณค่าแล้วน�ามาปฏิบัติจะท�าให้เกิดความรักความเข้าใจ

ต่อตนเองและสังคมได้
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สรุป
การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น เป็นการผสมผสานระหว่าง

ความเชื่อเดิมของศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อว่ามีพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถท�าให้คนเราประสบ

กับความโชคดีและโชคร้ายได้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้นิยม หรือเห็นว่าการกระท�า 

เช่นนั้นจะเป็นการกระท�าท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับความเป็นสมณะหรือความเป็นชาวพุทธ

เพราะเป็นการกระท�าท่ีมุ ่งต่อลาภและสักการะ ไม่ได้มุ ่งถึงการหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็น 

เป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธศาสนาเห็นว่าการที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได ้

ซึ่งการสะเดาเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีพัฒนาการในการสั่งสม 

ความรู ้เรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุมาจากศาสนาโบราณ จากความรู้เรื่องโหราศาสตร์  

จากคตินิยมของชาวบ ้านในอดีต และจากความรู ้ทางโหราศาสตร ์  และเทพเจ ้าจาก 

ศาสนาพราหมณ์ท่ีเคยรุ ่งเรืองมาในดินแดนแถบนี้มาก่อน มีขั้นตอนและพิธีการที่ประยุกต ์

โดยการใช้บทสวดพระปริตรและความเชื่อเรื่องเทพเทวดาประจ�าต้นไม้โดยประกอบกับ 

ความเช่ือที่เน้นเรื่องกรรม เรื่องอ�านาจพระรัตนตรัย เรื่องเจ้ากรรมนายเวรและเร่ืองความไม่

ประมาท และกระบวนการจัดพิธีกรรมจะอิงอาศัยจากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์และแม้กระทั่ง 

บทสวดมนต์ท่ีน�ามาใช้ก็เป็นการน�าเอาบทพระปริตรที่มีอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนามาเป็น 

กรอบส�าคัญในการจัดพิธีกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮนั้น

เป็นการจัดพิธีกรรมที่มีพื้นฐานจากหลักฐานและค�าสอนของพระพุทธศาสนา เมื่อท�าความเข้าใจ

และน�าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดคุณค่าอย่างมากมายทั้งแก่ตนเอง คือ มีความมั่นใจหลังจากการเข้า

ร่วมพิธีกรรมแล้ว และในส่วนสังคมพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮนี้สามารถ

ให้คุณค่าในด้านของการสร้างความสามัคคีให้เกิดกับครอบครัวและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการน�าไปปฏิบัติ

ควรศึกษาหลักค�าสอนท่ีปรากฏในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ  

และน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ

2) ข้อเสนอในงานวิจัย

(1) ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนากับพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห ์

ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ

(2) ศึกษาจิตวิทยาท่ีปรากฏในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ

(3) การบูรณาการหลักค�าสอนท่ีปรากฏในพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ

ในการสร้างสันติสุขในชุมชน
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 “มอดศาสนา” ภัยคุกคามที่พระสงฆ์ในอาเซียนต้องระวัง

“Religious Moth” the Threat that the Sangha in the Asean 

Shoud be Careful

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน*

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์**

บทคัดย่อ 
 วัดในพระพุทธศาสนา เป็นสถานท่ีที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปใช้เป็นสถานศึกษาอบรม 

ให้ความรู้ในด้านวิชาชีพต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางการบริหารและการปกครอง เป็นศูนย์กลาง

ส�าหรับท�ากิจกรรมทางสังคมร่วมกับชาวบ้าน เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้วัดมีบทบาท 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับระบบทุนนิยมที่เข้ามาครอบง�าจึงท�าให้พระภิกษุสามเณร

ต่างสนใจบทบาทด้านอื่นๆ เช่น การสงเคราะห์ การสร้างวัตถุมงคล การสร้างถาวรวัตถุ  

เพื่อให้ตนเองอยู่รอด จึงส่งผลให้เกิดการใช้พื้นท่ีวัดโดยกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาใช้วัดเป็นเครื่องมือ

ในการแสวงหาผลประโยชน์ พัวพันในกิจกรรมของวัดในประเทศอาเซียน จากสถิติได้มีประเทศ

ในอาเซียนจ�านวน 4 ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 75 ของประชากร

ทั้งหมด คือ ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว ประเทศเหล่านี้ล้วนแต่ถูกครอบง�าด้วยระบบ

ทุนนิยมและมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน จึงท�าให้ระบบทุนนิยมได้พัฒนามาถึงจุดดังกล่าว โดยละทิ้ง

มิติทางจิตใจ และถือเอาปรัชญาวัตถุนิยมกับสุขนิยมมาเป็นหลัก และก็ถือเอาก�าไรสูงสุดเป็น

จุดหมายปลายทาง จึงเปรียบเสมือนดังแมลงมอดที่กัดกินศาสนาพุทธจนเกิดรูพรุน ดุจกลุ่มที่

เข้ามาพัวพันท�าให้พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาผิดพระวินัยน�าผลเสียมาสู่

พุทธศาสนา

ค�าส�าคัญ: มอดศาสนา, ภัยคุกคาม, พระสงฆ์ในอาเซียน
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Abstract 
Buddhist temples are important where the Buddhists used the temples 

as for training and study. The temples provide facility to educate professions 

to Buddhists. In the past the temples are the central administration and  

governance. Moreover, the temples are center for social activities with people 

in community. As globalization offers the new roles of the temples with  

capitalism domination, the monks are interested in other aspects such as do-

nations, creation of a sacred objects for their survival, thus they use  

temple space by interest group. The interest group came into use as a tool for 

exploitation, involvement in the activities of the temple.The statistics of  the 

population living in the region of four countries is mainly Buddhists, 75 per cent 

such as Thailand, Cambodia, Myanmar and Laos, these are  getting dominated 

by capitalism and a similar lifestyle. Thus capitalism has developed to such a 

point. Now this problem about new roles of the temples with capitalism and 

interest group of temples make the people ignore the moral. Thus, the people 

are very interested in material. This is like the mod insect eating Buddhism.  

A result from the topic by monk causes Buddhism dishonored. 

Keywords: Moth Religions, Threat, monk in Asian 

บทน�า
 วัดถือว่าเป็นศูนย์กลางของหมู ่บ้าน และเป็นสมบัติส่วนรวมของคนในชุมชน เมื่อ 

มีการต้ังถิ่นฐานก็ต้องพบเจอวัดในพื้นท่ีน้ันแล้ว โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาพ�านักเพ่ือสืบทอด

พระพุทธศาสนา โดยส่วนใหญ่แล้ววัดมีบทบาทท่ีส�าคัญ นอกเหนือจากเป็นสถานท่ีเผยแผ่

พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชนเป็น

ศูนย์กลางการบริหารและการปกครองที่ก�านันหรือผู ้ใหญ่บ้าน โดยมีการเรียกลูกบ้านมา 

ประชุม ตลอดจนเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรมอันเป็นเรื่องที่ผูกพันกับ 

วิถีชีวิตของทุกคนในชุมชน

 ในปัจจุบัน เมื่อสังคมก้าวเข้าสู ่ระบบทุนนิยม ท�าให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท�าให้จิตส�านึกบางอย่างเลือนหายไป เช่น ความรู้สึกสงบ ความผูกพัน

ที่ลึกซึ้งกับผู้อ่ืน ท้ังน้ีรวมถึงความผูกพันกับเวลาและสถานท่ี ส่งผลเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีคิด
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โดยให้ความสนใจในบทบาทด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์ การสร้างวัตถุมงคล การ

สร้างถาวรวัตถุ เพื่อให้ตนเองอยู่รอด ในพ้ืนท่ีวัดประกอบไปด้วยเขตพุทธวาส เขตสังฆาวาส 

และเขตธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ ท่ีเฉพาะ และมีส�านึกเรื่องคุณค่าในพื้นที่ โดยสังเกตได้จาก 

วัดอารามหลวงที่มีชื่อเสียง หรือวัดที่ศรัทธาของประชาชนจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ 

โบราณสถาน โบราณวัตถุและปูชนียบุคคล จึงท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องของการใช้พื้นท่ีวัด  

โดยมีกลุ ่มต่างๆ เข้ามาพัวพันในการเช่าพ้ืนที่วัดท�ากิจกรรมหารายได้ จึงท�าให้วัดบางแห่ง 

เกิดโครงสร้างและการบริหารวัด เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินภายในวัด เช่น เจ้าอาวาส  

มีคณะกรรมการท่ีปรึกษา มีส�านักงานย่อยลงมา คือ ส�านักบริการ ส�านักวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

ส�านักศาสนศึกษา ในแต่ละส�านักก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง 

ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณะสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงฆ์ และ 

ด้านศึกษาสงเคราะห์ จนกลายมาเป็นรูปแบบพุทธพาณิชย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งพบมากในวัดที่ม ี

ชื่อเสียงและวัดประจ�าจังหวัด

 ในประเทศอาเซียนจากสถิติได้มีประเทศในอาเซียนจ�านวน 4 ประเทศที่ประชากรส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด คือ ไทย กัมพูชา เมียนมา และลาว 

ประเทศเหล่านี้ล้วนแต่ถูกครอบง�าด้วยระบบทุนนิยมและมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน จึงท�าให้ระบบ

ทุนนิยมได้พัฒนามาถึงจุดดังกล่าว โดยละทิ้งมิติทางจิตใจและถือเอาปรัชญาวัตถุนิยมกับสุข

นิยมมาเป็นหลัก และก็ถือเอาก�าไรสูงสุดเป็นจุดหมายปลายทางจึงเปรียบเสมือนดังแมลงมอด

ที่กัดกินศาสนาพุทธจนเกิดรูพรุนดุจกลุ่มที่เข้ามาพัวพันท�าให้พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นผู้สืบทอด

พุทธศาสนาผิดพระวินัยน�าผลเสียมาสู่พุทธศาสนา



วารสารพุทธอาเซียนศึกษา	 ปีที่	1	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2559

ศูนย์อาเซียนศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ASEAN	Studies	Center	 Mahachulalongkornrajavidyalaya	University

Buddhist	ASEAN	Studies	Journal	(BASJ)	 Vol.	1	No.	2	July	-	December	2016140		 141		140

ศูนย์อาเซียนศึกษา                                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา                                                            ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2559                       

ศาสนาพุทธในอาเซียน
 ศาสนาพุทธในแถบภูมิภาคอาเซียนได้ถูกสถาปนาขึ้นประมาณ 2,000 ปี พุทธศาสนา

นี้ถูกถ่ายทอดและผลิตซ�้าอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงท�าให้ส�านึกของเราถูกท�าให้รู้สึกว่าศาสนา

พุทธเป็นเป็นศาสนาที่ด�ารงอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียนอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงก่อนที่ศาสนา

พุทธจะด�ารงความรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้ พื้นฐานวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยในอาเซียนไม่ได้มีการ

นับถือศาสนาอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบัน คนในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ส ่วนมากจะนับถือผีบรรพบุรุษ ซึ่งเอกลักษณ์ที่ส�าคัญของคนในภูมมิภาคนี้  การนับถือผี

บรรพบุรุษเป็นความเชื่อที่คนในภูมิภาคน้ีให้ความส�าคัญ ซ่ึงเป็นท่ีมาของพิธีกรรมต่างๆ  

ส่วนศาสนาพุทธได้เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามา โดยผ่านเรื่องการติดต่อค้าขาย และการน�าเข้ามา

ของชนชนน�าในรัฐต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนนี้ ดังนั้น จึงท�าให้ศาสนาพุทธได้สถาปนาตนเอง

และด�ารงอยู ่อย่างมั่นคงในภูมิภาคนี้สืบมา ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ประชากรส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์

 การสถาปนาศาสนาพุทธในประเทศภูมิภาคอาเซียน “ศาสนาพุทธ” ได้เข้ามามีบทบาท

ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประมาณปี พ.ศ.236 หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 

236 ปี โดยในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งพระเถระชาวอินเดีย 2 รูป คือ “พระโสณะ” 

และ “พระอุตตระ” มาเผยแผ่ศาสนาพุทธในแถบนี้ หลักฐานที่ส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ี 

ของภูมิภาคอาเซียนเคยมีการเผยแพร่พุทธศาสนา คือ โบราณวัตถุที่ส�าคัญ เช่น พระปฐมเจดีย์ 

และรูปธรรมจักรกวางหมอบ ทั้งสองท่านจึงเปรียบเสมือนผู้น�า “ศาสนาพุทธ” เข้ามาใน

ประเทศไทยและประเทศอาเซียน จึงนับได้ว่า “ศาสนาพุทธ” ได้ตั้งถิ่นฐานม่ันคงและเป็น 

ความเชื่อของคนอาเซียนมาถึง 2,323 ปีมาแล้วความชัดเจน“ศาสนาพุทธ” เริ่มชัดเจนมากขึ้น

ในสมัยทวารวดี เมื่อมีคนท้องถิ่นเริ่มนับถือและเชื่อมั่นในค�าสอนของพระพุทธเจ้าความเล่ือมใส

ศรัทธาดังกล่าวส่งผลให้คนท้องถ่ินเริ่มรวมตัวกันก่อสร้างวัด เจดีย์ พระพุทธรูป ซึ่งในยุคนี้ถือว่า

เป็นยุคที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

 แต่อย่างไรนั้นด้วยท่ีตั้งของภูมิภาคอาเซียนท่ีอยู ่ระหว่างประเทศมหาอ�านาจทั้งจีน 

และอินเดีย ดังนั้น จึงท�าให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธจาก 

ทั้งสองประเทศ ฉะนั้น ดินแดนแถบนี้จึงประกอบไปด้วย “ศาสนาพุทธ” นิกายเถรวาทและ

นิกายมหายาน (เปรียญ 10, 2559)

ศาสนาในยุคทุนนิยม
ทุนนิยม (Capitalism) เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่การประกอบอาชีพของบรรดาพ่อค้า  

(Merchant Capitalism) ซึ่งพ่อค้าเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสะสมทุนและแสวงหาก�าไรที่เป็น
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ดอกผลของการลงทุน ดังนั้น ทุนนิยมจึงถูกมองว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการกระท�า

ที่เอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน ตลอดจนมองว่า ระบบการจ้างและการผลิตที่ไม่เป็นธรรม  

ได้น�าไปสู่การสร้างความแปลกแยก (Alienation) ต่อผู้ใช้แรงงานโดยที่แรงงานในการผลิตกลับ

มิได้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของวัตถุ ในทางตรงกันข้ามนายทุนกลับกลายเป็นเจ้าของและรับ

ผลก�าไร (ส่วนเกิน) จากกระบวนการผลิตดังกล่าว อย่างไรนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของ 

ความร้ายกาจของระบบทุนนิยมยังคงด�ารงอยู่ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ถูกท�าให้

เป็นส่วนหนึ่งกับโครงสร้างอ�านาจรัฐ โดยรัฐจะด�ารงใช้ระบบทุนนิยมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ของรัฐในทางเศรษฐกิจและการเมือง ถึงแม้แต่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยม เช่น 

จีน เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ก็มีนโยบายและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจผ่านระบบทุนนิยม รวมถึงกรณีที่รัฐพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ค�าว่า “ทุนนิยม” โดยตรง  

ดังนั้น จะเห็นว่าระบบทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐในยุคสมัยใหม่นี้ยินยอมให้สถาปนาขึ้น

เพื่อเป็นเครื่องมือในการด�าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเชื่อเรื่องศาสนาภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ศาสนา เป็นระบบความเชื่อ

และหลักปฏิบัติของผู้คน ซึ่งสืบทอดผ่านทางพิธีกรรมและคัมภีร์ทางศาสนา ส่ิงที่ส�าคัญที่ท�า 

ให้ศาสนาทุกศาสนาด�ารงอยู ่ได้ คือ การท�าให้ศาสนาของตนมีความเป็นสากล (Universal 

religion) เป็นสัจธรรมสูงสุดที่ครอบคลุมมนุษย์ทุกคน (ทั้งผู้ที่เช่ือและไม่เช่ือ) ดังนั้น ในบทความ

นี้จะพยายามชี้ให้เห็นว่าศาสนากับระบบทุนนิยมนี้สามารถด�ารงอยู่ร่วมกันได้หรือไม่อย่างไร

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับระบบทุนนิยม สามารถด�ารงอยู ่ร ่วมกันได้ โดยมี 

งานวิจัยของ Peter. A. Jackson ที่ศึกษาว่าในช่วงทศวรรษ 2530 ว่าเป็นยุคศาสนาแห่ง 

ความม่ังคั่ง ซึ่งจะเน้นให้ผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินมากกว่าการหลุดพ้นจากกิเลส โดยอิง 

กับกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมรุนแรงมากขึ้น ศาสนาแห่งความม่ังค่ังของประเทศไทยก็ยิ่ง

เป็นหลักเป็นฐานมากขึ้น ด้วยรูปแบบการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาที่มายาวนานกับ

พิธีกรรมป้องกันและส่งเสริมโชคชะตา ดังนั้น งานวิจัยของ Peter. A. Jackson จึงชี้ให้เห็นว่า 

ระบบทุนนิยมกับความเช่ือทางศาสนาสามารถด�ารงอยู่ร่วมกันได้ (ปีเตอร์แจคสัน, 2548: 26)

งานวิจัยของ Walter Benjamin กล่าวถึงลักษณะของทุนนิยมที่มีบางอย่างคล้ายกับ

ศาสนา โดยตั้งข้อสังเกตดังนี้ 

ทุนนิยมและศาสนาเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์ โดยที่ไม่มีสิ่งที่เคร่งครัดจนไม่สามารถปลี่ยนแปลง

ได้ ดังนั้น ทั้งทุนนิยมและศาสนา จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายตัว โดยทั้งสองขึ้นอยู่กับโอกาสและแนวคิด

ของแต่ละบุคคล

ทุนนิยมและศาสนา มีระยะด�าเนินไปอย่างมีความแน่นอนตายตัว โดยเป็นเร่ือง 

ที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ส�านึกของบุคคล
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ทุนนิยมและศาสนามีความสัมพันธ์กับระบบการเมืองการปกครองของรัฐอย่างแยก 

ไม่ออก (Benjamin, 2002: 259-262)

จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้น จะเห็นว่าระบบทุนนิยมกับความเชื่อเรื่องศาสนาสามารถ

ด�ารงอยู่ด้วยกันได้ ซึ่งเหตุผลของการด�ารงอยู่ร่วมกันคือ การที่ลักษณะของระบบทุนนิยมและ

ความเชื่อศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว ข้ึนอยู่กับผู้น�าไปใช้ แต่อย่างไรนั้นก็ใช่ว่าระบบทุนนิยมจะ

สอดคล้องกับความเชื่อของศาสนาเสมอไป เนื่องจากพื้นฐานของระบบทุนนิยมที่เน้นการ

แสวงหาก�าไรและสะสมทุน ดังนั้น จึงท�าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ฉะนั้น ในทางศาสนา 

จึงไม่สามารถรับพื้นฐานของระบบทุนนิยมได้ เน่ืองจากศาสนามีพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน

การด�ารงอยู่ของศาสนาในยุคทุนนิยมในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยลักษณะ

การอยู่ร่วมกันเป็นเพียงการยึดโยงในกิจกรรมบางกิจกรรมเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของคนในสังคมที่มีการปรับเอาแนวคิดทางศาสนามาบรูณาการกับระบบเศรษฐกิจ 

แบบทุนนิยม ท้ังนี้ก็ขึ้นกับว่าสังคมนั้นจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับทุนนิยม 

ออกมาในลักษณะไหน

ศรัทธา กับ พาณิชย์
ในปัจจุบัน ธุรกิจการท�าบุญถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทย โดยจะเห็นว่า

มีการเชิญชวนให้มีการท่องเท่ียวในวัดส�าคัญๆ ตามจังหวัดต่างๆ ท้ังนี้รวมถึงวัดหรือศาสนสถาน 

ในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย การเชิญชวนท่องเที่ยวดังกล่าวมีนัยของการ 

แสวงบุญร่วมด้วย การเชิญชวนท่องเท่ียวที่เราคุ้นหูกันดี เช่น การท�าบุญ 9 วัด การท่องเที่ยว

ดังกล่าวเราแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นเรื่องของการท่องเท่ียว เพ่ือเพลิดเพลินหรือการแสวงบุญ

เสริมสร้างสิริมงคล ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดค�าถามต่อสังคม โดยมองว่าปัจจุบัน 

การท�าบุญเป็นเรื่องของความศรัทธา หรือเป ็นเรื่องของพาณิชย ์ ส่ิงเหล่านี้ ได ้ท�าให ้วัด

เปลี่ยนแปลงจากแต่เดิมเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นพื้นที่ส�ารวมปริมณฑล

ที่พ�านักของพระสงฆ์ 

แต่ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งดึงดูด

เม็ดเงินมหาศาลจากพลังศรัทธาของคนชอบท�าบุญ จนเกิดเป็นวิถีแห่งพุทธพาณิชย์ตามมา

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของวัด เช่น การบริการธุรกิจท�าบุญอย่างครบวงจรทราบโดยเริ่ม

จากบริการตั้งแต่ชุดสังฆทาน เรื่อยไปจนถึงดอกไม้ธูปเทียน โดยให้ผู ้ท่ีมาท�าบุญให้เงินตาม 

จิตศรัทธา โดยสิ่งเหล่านี้ในหลายวัดได้น�าเอากลับมาใช้ใหม่ ส�าหรับคนที่เข้ามาท�าบุญโดยที ่

ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ย่อมท่ีต้องการซ้ือของเหล่าน้ีมาถวายพระ ฉะนั้น การท�าบุญดังกล่าวจึง

ต้องมีเงินถึงจะท�าบุญได้ ยิ่งไปกว่าน้ัน บางวัดถึงกับต้องท�าป้ายบอกราคาเหมือนในร้านค้า  
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ตลอดจนท�าตู้ท�าบุญหยอดเหรียญ ที่ภายในตู้จะมีรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ หรือ เป็นลักษณะ

ราศีเสริมดวง โดยเมื่อหยอดเหรียญไปแล ้วก็จะมีไฟวิ่ งและมีค�าท�านายออกมาให ้อ ่าน 

นอกจากนี้วัดยังอาศัยความศรัทธาในการรับบริจาคเงินเพื่อท�านุบ�ารุงอุโบสถ สร้างเจดีย์วิหาร 

ค่าน�้า ค่าไฟเป็นต้น (นพร วงศ์พรประทีป, 2556)

ฉะนั้น จะเห็นว่าปัจจุบันส�านึกของปัจเจกบุคคลที่มีต ่อศาสนาได้เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างมาก เนื่องจากบทบาทของศาสนาที่ส่งผลต่อพฤตกรรมของคนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป 

โดยที่อิงกับกระแสของความทันสมัย โดยมีนัยของระบบทุนนิยมแฝงอยู ่ กล่าวคือ แต่ก่อน

บทบาทศาสนาเป็นสถาบันที่ขัดเกลาสังคม และอบรมเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเพื่อผลิตทรัพยากร

บุคคลที่เปี่ยมพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคม แต่ปัจเจกบุคคลมองว่าความ

เชื่อเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ดลบันดาลให้ปัจเจกบุคคลมีชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดีโดยเฉพาะเรื่อง

ความร�่ารวยที่เป็นผลมาจากตรรกะของระบบทุนนิยม จากตรรกะดังกล่าวจึงท�าให้วัดเป็น

ศูนย์กลางของความคาดหวังของปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นที่มาของแรงศรัทธาในการเข้าพึ่งพาวัด 

ส่วนบทบาทของวัดนั้น ในเม่ือบริบทของทุนนิยมที่ มีการสะสมทุนและการแสวงหาก�าไร 

กระบวนการแสวงหาก�าไรบนความศรัทธาจึงบังเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว 

ในข้างต้น 

อย่างไรนั้นถึงแม้ว ่าความศรัทธาและเรื่องของพาณิชย์จะมีเส ้นบางๆ คอยกั้นอยู ่  

แต่ในฐานะของปัจเจกบุคคลที่มีสติและปัญญา ก็จะสามารถแยกแยะความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้โดยไม่ยาก ซึ่งการใช้ความศรัทธาดังกล่าวจะประสบความส�าเร็จก็ต่อ

เม่ือต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุและผล

มอดในพระพุทธศาสนา
 ในบทความฉบับนี้นิยาม ค�าว่า มอด ในพระพุทธศาสนา หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคน

ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนา ทั้งในทางตรงและทางอ้อม และทั้งในรูป 

ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การเปรียบเทียบบุคคลหรือกลุ่มคนที่เข้ามาแสดวงหาผลประโยชน์

ต่อพุทธศาสนาเสมือนมอดนั้น มีที่มาเนื่องจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะแฝงเข้ามา

แสวงหาผลประโยชน์จากพุทธศาสนาอย่างแนบเนียน การแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวก็จะ

ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ ความ

เสื่อมของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร การน�ามาซ่ึงความเสื่อมของศรัทธา เป็นต้น ดังนั้นค�าว่า 

“มอด” ผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่าเป็นสัตว์ที่น�ามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นเรื่องของการ

แสวงหาผลประโยชน์ท่ีอ้างพระพุทธศาสนาน้ีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ว่าพระพุทธศาสนาจะถูก

บุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านี้ท�าให้มัวหมอง ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่าน้ีเปรียบเสมือนตัวมอด
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 การแสวงหาผลประโยชน์จากพุทธศาสนามี 3 ลักษณะ คือ แอบอ้าง แอบอิง  

และชิงผลประโยชน์ ประเด็นส�าคัญที่ท�าให ้บุคลหรือกลุ ่มบุคคลเหล่านี้ เข ้ามามีบทบาท 

ในการแสวงหาผลประโยชน์จากพุทะศาสนาได ้ คือ ใช ้จุดอ ่อนของพระสงฆ์ หรืออ ้าง 

ความสนิทสนมใกล้ชิดกับพระระดับสูงมาเป็นใบเบิกทาง เช่น การใช้อิทธิพลแอบอ้างในการ

เลื่อนสมณศักดิ์ ใช้ท่ีดินวัดมาหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มตนเอง หรือการแอบอิงของเจ้าอาวาส 

ในเชิงพุทธพาณิชย์ ด้วยการจัดฉากการท�าบุญหารายได้จากการปล่อยโคกระบือ ตลอดจน 

การชิงผลประโยชน์จากทุกๆ อย่างท่ีเป็นพื้นที่วัด ความศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธา เป็นต้น ลักษณะ

การแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวก�าลังสร้างปัญหาให้กับวงการศาสนาพุทธ เพราะเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนเกี่ยวโยงถึงเร่ืองความศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวัด การแสวงหา

ผลประโยชน์นั้น น�ามาซึ่งความเสื่อมและกลายเป็นวิกฤตความศรัทธาศรัทธาการกระท�าดัง

กล่าวมีลักษณะของขบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายๆ กลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทแตกต่างกัน 

ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์ กรรมการ และกลุ่มฆราวาส กลุ่มคนเหล่านี้ได้อาศัยความน่าเช่ือถือจาก

บทบาทที่ตนเองแสดงอยู่ฉวยโอกาสเข้ามาท�ามาหากินในวัด นอกจากผลประโยชน์ที่เป็นเรื่อง

ของเงินตราแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ยังน�าพาความเสื่อม ความมัวหมองเข้ามาสู่พุทธศาสนาอีก เช่น 

ปัญหาเร่ืองชู้สาว ปัญหายาเสพติด เป็นต้น บุคคลหรือกลุ่มคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

จากพุทธศาสนายังมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยมีการขูดรีดหาประโยชน์จากกลุ่มกันเอง 

เช่น พระผู้ใหญ่ท่ีมีสมณศักดิ์สูงกว่าบีบคั้นให้ท�าสิ่งที่ขัดต่อพระธรรมวินัย เพราะเมื่อคนที่จะเข้า

มาหาผลประโยชน์คุยกับเจ้าอาวาสของวัดนั้นไม่ได้ ก็จะใช้วิธีการดึงพระผู้ใหญ่มาบีบเพื่อให้ได้

ประโยชน์ตามท่ีพวกตนต้องการเป็นต้น

 นอกจากนี้วิธีการแสวงหาผลประโยชน์จากพุทธศาสนาโดยอาศัยความเชื่อความศรัทธา

ก็ยังมีอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ การแอบอ้างที่ดินของวัดโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเข้ามาแสวงหา

ผลประโยชน์ คือ กรรมการวัด สมภาร นายหน้าตัวกลาง และเจ้าของเงินทุน น�ามาใช้แอบอ้าง

หาผลประโยชน์ในบทบาทของการเป็นนายหน้า เพ่ือประสานประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน

ที่ดินของวัด โดยการแอบอ้างที่ดินวัดในรูปแบบมาขอซื้อหรือเช่า และเมื่อครบรอบจะต่อสัญญา

ในแต่ละครั้ง วัดก็จะมีส่วนรู้เห็นด้วย กล่าวคือ มีการให้สัดส่วนก�าไรซ่ึงกันและกันนั่นเอง ทั้งนี้

รูปแบบของการแอบอิงการแสวงหาประโยชน์จากพุทธศาสนา อีกเหตุการณ์ที่ส�าคัญ คือ 

ขบวนการสร้างพระเครื่อง ขบวนการดังกล่าวอาศัยวัดที่มีช่ือเสียงโด่งดังมีพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ 

หรือการสร ้างรูปหล่ออดีตเจ ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้ว โดยมีการจัดท�าจ�าหน่าย โดย

วัตถุประสงค์หลักเพื่อหารายให้ให้กับกลุ่มตนเอง (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2557)

145Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ                                 Vol. II No. I July - December 2016                                 

                    ASEAN Studies Center                               Mahachulalongkornrajavidyalaya University

สรุป

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างตนจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของกลุ ่มบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็น

อันตรายต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้จะน�ามาซึ่งปัญหาและ 

สร้างความเสื่อมให้กับศาสนาพุทธ ดังนั้น หากวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งแล้วในภูมิภาคอาเซียนน้ัน 

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ท้าทายต่อวงการศาสนา ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีเรียกว่า พุทธพาณิชย์ 

กระท�าดังกล่าวถูกตระเตรียมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยที่เบ่ียงเบนหลักศาสนาที่แท้จริง 

ฉะนั้น ในเรื่องแรงศรัทธาและสารัตถะของศาสนาจึงถูกท�าให้เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงส่งผลเสีย

และความเส่ือมเหล่านี้จึงส่งผลโดยตรงต่อศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจากที่กล่าวไปแล้ว

ข้างต้นว่า หากเปรียบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ย่อมเหมือนตัวมอดที่คอยกัดกินแก่นแท้

ของศาสนา ท�าให้ศาสนาไม่สามารถด�ารงและท�าหน้าในสังคมได้อย่างเต็มที่
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บทน�า
เมื่อกล่าวถึง “ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”  แน่นอนว่า ประเทศในสมาชิก

อาเซียนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ การสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งได้นั้นจะมุ่งเน้นพัฒนา

เพียงด้านเศรษฐกิจ หรือด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ จ�าเป็นต้องพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ หากพิจารณาตามหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ด้าน 

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอัตลักษณ์อาเซียน อนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมอาเซียน และการส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาเซียน จะเห็นว่าวัฒนธรรม

นั้นเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง ท�าให้สังคมมีความเข้มแข็งและเจริญมั่นคงได้เช่นนี้แล้วการสร้าง

ความเข้าใจคนอาเซียนจริงๆ จึงต้องเข้าใจวัฒนธรรมและเคร่ืองมือท่ีจะท�าให้เราเข้าถึงความคิด
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และหลักการด�าเนินชีวิตของคนประเทศนั้นๆ และภาษิตซึ่งเป็นสิ่งที่ตกผลึก และสะท้อน 

อัตลักษณ์ตัวตนและความเป็นชาติของกลุ่มชาติพันธ์ุได้เป็นอย่างดี

หนังสือเรือง “โลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต” เขียนโดย ศิรพัชร ์ ณาณเชาว ์

วรวรรธน์ และ มิ่ง ตันดา เตง โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา 

โลกทัศน์ (worldview) ของคนในประเทศพม่า ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารจ�านวน 960 ส�านวน 

เพื่อท�าการวิเคราะห์ความหมาย และค�าอธิบายจนได้ข้อสรุปท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าโลกทัศน์

ของคนพม่าอยู่ในช่วงระหว่างความคิดใหม่และความคิดเก่า ส�านวนภาษิตท้ังหลายสะท้อนโลก

ทัศน์เก่ียวกับการด�าเนินชีวิตของคนพม่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะท�าให้ประเทศอื่นๆ หรือผู้ที่

สนใจในวัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตของคนพม่าได้เข ้าใจและเห็นถึงความหลากหลาย 

อันน�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนต่อไป

ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดวรรณกรรมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมเป็นกรอบในการศึกษา  

ผู ้วิจัยได้ตีความวรรณกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และประยุกต์แนวคิดของนักวิชาการ

ฝรั่งเศส คือ เฌรารด์ เฌอ แน็ต ที่แสดงทัศนะว่า การอ่านวรรณกรรมให้เข้าถึงแก่นแท้นั้น  

แม้เขาจะเห็นด้วยกับการเริ่มศึกษาวรรณกรรมในฐานะที่เป็นตัวบท (text) แต่ควรขยายขอบเขต

การศึกษาเพื่อให้เข้าใจตัววรรณกรรมอย่างถ่องแท้ในฐานะที่เป็นผลงาน (oeure-work)  

ของนักเขียนหรือนักประพันธ์ ซ่ึงมีชีวิตจิตใจและตัวตนอยู่ในสังคมวัฒนธรรมน้ัน ได้สร้างสรรค์

ผลงานข้ึนมา หมายความว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกตัวบทมีความส�าคัญเช่นกันในการศึกษา

วิเคราะห์วรรณกรรม 

การศึกษาชีวิตของคนพม่าด้วยการใช้ภาษิตตามกรอบโลกทัศน์ที่เป็นตัวก�าหนดค่านิยม 

บรรทัดฐานความคิดของบุคคลและสังคมนั้นๆ จึงท�าให้เราได้เห็นพม่าในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจน 

ยิ่งขึ้น ทั้งในระดับปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา ส�านวนสุภาษิตเชิงค�าสอนต่างๆ ได้

สะท้อนถึงสังคมของพม่าได้เป็นอย่างดีเช่น เรียงความเก่ียวกับสุภาษิตพม่า เขียนโดย ดอนุจี 

(2543) ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนพม่าที่มีชื่อเสียง ได้รวบรวมภาษิตการสั่งสอน สังคม 

เศรษฐกิจ การปกครองของพม่าไว้อย่างสมบรูณ์ ซ่ึงในงานวิจัยเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงเน้ือหาใน

หนังสือเล่มนี้ไว้ด้วย

การศึกษาโลกทัศน์ของคนพม่าผ่านภาษิต ผู ้วิจัยได้แบ่งกรอบแนวคิดออกเป็น 3 

ประเภท ดังนี้

1) โลกทัศน์เก่ียวกับมนุษย์

2) โลกทัศน์เก่ียวกับธรรมชาติ

3) โลกทัศน์เก่ียวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ
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1. โลกทัศน์ของคนพม่าผ่านภาษิต 

ผู ้เขียนศึกษาด้วยการแยกแยะภาษิตต่างๆ ออกเป็น 9 ประการ ดังนี้ 1) โลกทัศน์ 

เกี่ยวกับบุคคลตามเพศสภาพ 2) โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลตามสภาพของวัย 3) โลกทัศน ์

เกี่ยวกับจิตใจ ตามอารมณ์ ความรู้สึก และความนึกคิด 4) โลกทัศน์เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง 

และศักดิ์ศรี 5) โลกทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม 6) โลกทัศน์เกี่ยวกับ 

ชาติพันธ์และอาชีพ 7) โลกทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 8) โลกทัศน์เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต  

9) โลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา ความรู้ และสติปัญญา 

ในหัวข้อนี้ มีประเด็นท่ีน่าสนใจหลายอย่างที่ผู ้เขียนเห็นว่างานวิจัยเล่มนี้ได้เปิดเผย 

อัตลักษณ์ของคนพม่าได้อย่างชัดเจน ให้ผู ้คนในประเทศอื่นๆได้เรียนรู ้ในระดับที่ลึกขึ้น เช่น 

ภาษิตโลกทัศน์เก่ียวกับเพศบุคคลท่ีแสดงบทบาทและหน้าท่ีของคนในสงคม โดยก�าหนด 

ให ้ผู ้ชายและผู ้หญิงมีหน้าท่ีของตัวเองโดยเฉพาะ เช ่น ผู ้ชายลับดาบ ผู ้หญิงคลอดลูก  

หมายความว่า ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง ตามเพศสภาพของตน สรุปโดยภาพรวม  

ส�านวนภาษิตของคนพม่าได้สะท้อนว่า หน้าที่ของคนต้องปฏิบัติอย่างไร กล่าวคือการสอนให้

รู ้จักด�ารงชีวิตของตนให้เกิดประโยชน์สุขนั่นเอง

2. โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ
 ในบทนี้ผู ้วิจัยแบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์  

2) เก่ียวกับพืช 3) เกี่ยวกับสัตว์ ความใกล้ชิดของคนกับธรรมชาติได้สะท้อนผ่านประสบการณ์

ด้วยการน�าลักษณะพิเศษของธรรมชาตินั้นๆ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการน�าเสนอส่ิงที่ต้องการ

อธิบาย

 ผลการวิจัยท่ีค้นพบแสดงให้เห็นว่า ส�านวนสุภาษิตของคนพม่ากล่าวถึงธรรมชาติและ 

คนพม่าที่ด�ารงชีพแบบพึ่งพากันและกัน ส�านวนสุภาษิตบางส�านวนคนพม่าก็น�ามาเปรียบให้ 

เข้ากับช่วงชีวิตบางสถานการณ์ เพื่อเตือนสติ เตือนใจให้ผู ้คนตระหนักถึงส่ิงที่ต้องการสอน 

เช่น ข้าวก�ามือเดียว ก็ถือว่าเป็นบุญคุณ หากเปรียบเทียบกับส�านวนไทยท่ีว่า อย่าลืมคุณ 

ข้าวแดงแกงร้อน แล้วก็ไม่ต่างกัน โดยสุภาษิตนี้มุ ่งสอนให้คนเรารู้จักกตัญญูต่อผู้อุปการคุณ 

3. โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ
 ทุกชนชาติศาสนาย่อมมีลัทธิความเชื่อที่แตกต่างออกไป ส่วนคนพม่านั้นได้ขึ้นชื่อว่า

เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดและยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ัน ส�านวนสุภาษิตของ 

คนพม่าจึงได้รับแนวคิดมาจากพระพุทธศาสนา ในงานวิจัยน้ีได้จ�าแนกการศึกษาวิเคราะห ์
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1. โลกทัศน์ของคนพม่าผ่านภาษิต 

ผู ้เขียนศึกษาด้วยการแยกแยะภาษิตต่างๆ ออกเป็น 9 ประการ ดังนี้ 1) โลกทัศน์ 

เกี่ยวกับบุคคลตามเพศสภาพ 2) โลกทัศน์เกี่ยวกับบุคคลตามสภาพของวัย 3) โลกทัศน ์

เกี่ยวกับจิตใจ ตามอารมณ์ ความรู้สึก และความนึกคิด 4) โลกทัศน์เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง 

และศักดิ์ศรี 5) โลกทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม 6) โลกทัศน์เกี่ยวกับ 

ชาติพันธ์และอาชีพ 7) โลกทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 8) โลกทัศน์เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต  

9) โลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา ความรู้ และสติปัญญา 

ในหัวข้อนี้ มีประเด็นท่ีน่าสนใจหลายอย่างที่ผู ้เขียนเห็นว่างานวิจัยเล่มนี้ได้เปิดเผย 

อัตลักษณ์ของคนพม่าได้อย่างชัดเจน ให้ผู ้คนในประเทศอื่นๆได้เรียนรู ้ในระดับที่ลึกขึ้น เช่น 

ภาษิตโลกทัศน์เก่ียวกับเพศบุคคลท่ีแสดงบทบาทและหน้าท่ีของคนในสงคม โดยก�าหนด 

ให ้ผู ้ชายและผู ้หญิงมีหน้าท่ีของตัวเองโดยเฉพาะ เช ่น ผู ้ชายลับดาบ ผู ้หญิงคลอดลูก  

หมายความว่า ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง ตามเพศสภาพของตน สรุปโดยภาพรวม  

ส�านวนภาษิตของคนพม่าได้สะท้อนว่า หน้าที่ของคนต้องปฏิบัติอย่างไร กล่าวคือการสอนให้

รู ้จักด�ารงชีวิตของตนให้เกิดประโยชน์สุขนั่นเอง

2. โลกทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ
 ในบทนี้ผู ้วิจัยแบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์  

2) เก่ียวกับพืช 3) เกี่ยวกับสัตว์ ความใกล้ชิดของคนกับธรรมชาติได้สะท้อนผ่านประสบการณ์

ด้วยการน�าลักษณะพิเศษของธรรมชาตินั้นๆ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการน�าเสนอส่ิงที่ต้องการ

อธิบาย

 ผลการวิจัยท่ีค้นพบแสดงให้เห็นว่า ส�านวนสุภาษิตของคนพม่ากล่าวถึงธรรมชาติและ 

คนพม่าที่ด�ารงชีพแบบพึ่งพากันและกัน ส�านวนสุภาษิตบางส�านวนคนพม่าก็น�ามาเปรียบให้ 

เข้ากับช่วงชีวิตบางสถานการณ์ เพื่อเตือนสติ เตือนใจให้ผู ้คนตระหนักถึงส่ิงที่ต้องการสอน 

เช่น ข้าวก�ามือเดียว ก็ถือว่าเป็นบุญคุณ หากเปรียบเทียบกับส�านวนไทยท่ีว่า อย่าลืมคุณ 

ข้าวแดงแกงร้อน แล้วก็ไม่ต่างกัน โดยสุภาษิตนี้มุ ่งสอนให้คนเรารู้จักกตัญญูต่อผู้อุปการคุณ 

3. โลกทัศน์เกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ
 ทุกชนชาติศาสนาย่อมมีลัทธิความเชื่อที่แตกต่างออกไป ส่วนคนพม่านั้นได้ขึ้นชื่อว่า

เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดและยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ัน ส�านวนสุภาษิตของ 

คนพม่าจึงได้รับแนวคิดมาจากพระพุทธศาสนา ในงานวิจัยน้ีได้จ�าแนกการศึกษาวิเคราะห ์
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1. โลกทัศน์เก่ียวกับศาสนา ที่มุ่งเน้นศึกษา ใน 3 ประเด็น กล่าวคือ 

  1) โลกทัศน์เก่ียวกับหลักค�าสอน 

  2) โลกทัศน์เก่ียวกับนักบวชในพระพุทธศาสนา 

  3) โลกทัศน์เก่ียวกับศาสนสถาน 

 2. โลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ   หากกล่าวถึงสิ่งลี้ลับ คนพม่ามีความเชื่อที่

คล้ายคลึงกับคนไทยภาคเหนือ กล่าวคือความเช่ือเร่ือง “ขวัญ” โดยมีความเช่ือว่า หากขวัญอยู่

กับตัวร่างกายก็จักเกิดสิริมงคลแต่ถ้าหากขวัญหาย หรือขวัญหนี ก็จะมีสิ่งไม่ดีเกิดข้ึน เช่น  

ความเจ็บป่วย จึงมีสุภาษิตพม่ากล่าวว่าว่า “ถ้าขวัญออกจากตัว ผีจะเข้าสิง” 

 คนพม่ายังมีความเชื่อเรื่อง “ผี” ไม่ต่างไปจากชาติอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน คนพม่า

นับถือ ผี เทพยดา นางไม้ และเรียกว่า “นัต” เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิมีฤทธิ์ โดยทุกหมู่บ้านจะ

มีศาลบูชานัตตั้งอยู ่ แม้ว่าคนพม่าจะนับถือพระพุทธศาสนาแต่ผีก็ยังมีอิทธิพลในความเชื่อ 

ของคนพม่าอยู่ตามความเชื่อด้ังเดิม 

 ผลการศึกษาโลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต ยังได้เสนอแง่มุมโลกทัศน์ของคนพม่า 

ในเชิงอภิปรัชญาว่ามีลักษณะแบบจิตนิยม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคนพม่ามีความสุขุมในการด�ารง

ชีวิต พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อแนวคิดของคนพม่า ความเชื่อเรื่องกรรม การเป็นชาวพุทธ 

ที่เคร่งครัด เป็นปัจจัยหน่ึงที่สร้างอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้ประเทศพม่า โดยเฉพาะในปัจจุบัน 

วิธีการเจริญวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานมีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากส�านวนภาษิตของคนพม่าที่ได้

ศึกษามาทั้งหมดนี้ น�าไปสู่ข้อสรุปว่า คนพม่ามีแนวคิดที่เป็นสันตินิยมได้อย่างชัดเจน
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ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ เก่ียวกับอาเซียนศึกษา ดังนี้

1. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้ม

ข้นผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการ

ในวงการวิชาการ/วิชาชีพ

2.บทความทางวิชาการเน้นน�าเสนอเนื้อหาความรู ้วิชาการทั้งเข้มข้นและไม่เข้มข้น 

รวมท้ังก่ึงวิชาการเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ัวไป

3. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ 

ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน

4.บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความ ที่รวบรวมความรู้จากต�ารา 

หนังสือและวารสารใหม่หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมี

การวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน

5.ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร

ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน�าเครื่องมือใหม่ ต�าราหรือหนังสือใหม่ที่น่า

สนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

การส่งบทความ

ทุกบทความให้ส่งจดหมายน�าส่งพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุดกรณีที่บทความได้รับ

การพิจารณาให้ตีพิมพ์บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู ้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย 

พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลท่ีมีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว 

ทั้งนี้ผู ้นิพนธ์ต้องมีส�าเนาเก็บไว้ด้วยเพ่ือการอ้างอิง

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของ

บทความที่วารสารก�าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อน

ที่จะส่งบทความนี้ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของวารสาร

จะท�าให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์

ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดของวารสารเสียก่อน
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การเตรียมบทความ

บทความต ้องเป ็นตัวพิมพ ์ดีดโดยใช ้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ  

(TH SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดก้ันหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหน่ึงช่อง 

(double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์ส้ันขนาดบีห้า (B5) พิมพ์

ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน 1 นิ้วคร่ึง และด้านขวากับด้านล่าง 1 นิ้ว พร้อมใส่

หมายเลขหน้าก�ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควรยาวเกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์สั้น 

โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง

บทความอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ในกรณีที่บทความเป็นภาษาไทย

การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะค�าที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้ว ท�าให้ได้ใจความไม่ชัดเจน 

ถ้าเขียนทับศัพท์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแล้ววงเล็บภาษาเดิมไว้ใน

ครั้งแรกศัพท์ทางวิชาการท่ีรับรอง โดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้ได้ 

รูปแบบของการเตรียมบทความ

1. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์

ชื่อเร่ือง (Title of the Article) ควรมีลักษณะเป็นข้อความส้ัน ส่ือความหมายของ

เรื่องอย่างชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ 

หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย 

- ชื่อเรื่อง

- ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามล�าดับความส�าคัญของ

การร่วมท�างานวิจัย

- ต�าแหน่ง สถานท่ีท�างาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน

- ชื่อผู้นิพนธ์ท่ีให้ติดต่อเกี่ยวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์

มือถือ และโทรสาร รวมท้ังอีเมล์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว

หน้าท่ีสอง พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความที่ตรงกับหน้าแรกทุกประการ

หน้าท่ีสาม ช่ือเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 351 ค�า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง บทความวิจัย

และบทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบทคัดย่อควรเขียนให้

ได้ใจความท้ังหมดของเรื่อง โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษา

ไทยไม่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย และไม่ต้องวงเล็บค�าเดิม
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บทคัดย่อที่ เป ็นภาษาเดียวกันกับภาษาที่ ใช ้ในบทความ ให ้อยู ่ตามหลังช่ือเรื่อง  

ส่วนบทคัดย่อที่ไม่ใช่ภาษาท่ีใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง 

ลักษณะของบทคัดย่อที่เป็นท่ีเป็นบทความวิชาการต้องเป็นลักษณะเชิงพรรณาหรือ

บรรยายส่วนบทความวิจัยควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (Meth-

ods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และค�าส�าคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบ

เรียงตามล�าดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา

- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่น�ามาศึกษา จ�านวน ชนิด ประเภท วิธีการ

ศึกษา หรือวิธีการศึกษา และสถิติท่ีน�ามาใช้

- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้จากการศึกษา และค่าสถิติ (ถ้ามีการวิเคราะห์)

- สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาที่ส�าคัญ

- ค�าส�าคัญ: ควรมีค�าส�าคัญ 3-6 ค�า ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อให้เรียงค�าส�าคัญ

ตามตัวอักษร และค่ันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (,)

3. ส่วนเนื้อเรื ่อง ควรประกอบด้วย

บทความวิชาการ ทั้งที่เป็นบทความวิชาการทั่วไป และบทความวิจัย ควรประกอบด้วย 

บทน�า เนื้อหา และบทสรุป ส�าหรับบทความวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 บทน�า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน�าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูล

จากรายงานวิจัยความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา 

และกล่าวถึงเหตุผลหรือความส�าคัญของปัญหาในการศึกษาคร้ังนี้ สมมติฐานของการศึกษา 

ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน

3.2 วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากร และ

กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอท่ีผู ้อ่านสามารถท�า  

การศึกษาซ�้าได้รวมทั้งสถิติที่น�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 

3.2 ควรจ�าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยการบรรยาย

ในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตาม

ความเหมาะสม

3.4 วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ของ

ผู้นิพนธ์ น�ามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อ่ืน เพ่ือให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่

ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ 
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และกล่าวถึงเหตุผลหรือความส�าคัญของปัญหาในการศึกษาคร้ังนี้ สมมติฐานของการศึกษา 

ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน

3.2 วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากร และ

กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอท่ีผู ้อ่านสามารถท�า  

การศึกษาซ�้าได้รวมทั้งสถิติที่น�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 

3.2 ควรจ�าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยการบรรยาย

ในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตาม

ความเหมาะสม

3.4 วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ของ

ผู้นิพนธ์ น�ามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อ่ืน เพ่ือให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่

ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ 
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ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน�าไปประยุกต์ให้เกิด

ประโยชน์ด้วย 

3.5 ข้อเสนอแนะ (Conclusion) การแนแนวการน�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดผล

3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนท่ีกล่าวขอบคุณต่อองค์กร 

หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย 

และหมายเลขของทุนวิจัย

3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการท�า

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้

จาก http://www.mcu.ac.th/site/provide

4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table) 

ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ�าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง 

ส�าหรับค�าบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค�าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่

ใต้ภาพหรือตาราง 

ลิขสิทธิ ์

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผู ้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบ

มอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารพร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ 

ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้นได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร

พุทธอาเซียนศึกษาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏ

ในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้วผู ้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนพร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้

รับการยินยอมต่อบรรณาธิการก่อนท่ีบทความจะได้รับการตีพิมพ์
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การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก

การติดต่อโฆษณาการสั่งซื้อและการสมัครเป็นสมาชิกวารสารพุทธอาเซียนศึกษากรุณา

ติดต่อบรรณาธิการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา 

ส�านักงานวารสารพุทธอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ล�าไทร 

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทรสาร 02-882-3154

www.asc.mcu.ac.th

basj2558@gmail.com 

  

 1) ดร. ล�าพอง กลมกูล  โทรศัพท์ 08-6503-8067 

 2) พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที  โทรศัพท์ 06-3889-3547    

 3) นางสาวอรเนตร บุนนาค  โทรศัพท์ 06-3225-4945

 

อัตราค่าวารสาร 

 ก�าหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จ�าหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง 

 

อัตราค่าสมาชิก

ปีละ 300 บาท (อัตราปี พ.ศ.2559)
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หนังสือขอเสนอบทความในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา  

เขียนที่...............................................

 ...............................................

 

ข้าพเจ้าชื่อ........................................ฉายา...................................นามสกุล........................................

ขอแจ้งความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความเรื่อง

(ภาษาไทย)...........................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................

ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษาซึ่งด�าเนินการโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-

กรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา / งาน

วิจัย ......................................................................................................... สาขา................................

.............จาก(ชื่อสถาบัน)..................................................................................
เมื ่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้า

มีความยินดีรับไปแก้ไขตามมติดังกล่าวนั้น ทั ้งนี ้ ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความ
ลงในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา  ตามอัตราที่ได้ก�าหนดไว้คือ  (   )  ปริญญาโท 2,000 บาท  (   ) 
ปริญญาเอก 3,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      

    

    ลงชื่อ.....................................................

    (......................................................)

    ผู้นิพนธ์บทความ

ส�าหรับเจ้าหน้าที่

 กองบรรณาธิการได้รับเงินจ�านวน.....................บาท จาก.............................

เพื่อตีพิมพ์บทความเรื่อง..............................................................................................

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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                        วันที่..................................................

เรื่อง ส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร ่
เรียน บรรณาธิการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา   
สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความทางวิชาการเรื่อง...............................................................……………………
………………………………………………………………………………………………...................................................

 ตามที่ข้าพเจ้า.................................................................นิสิตระดับ/อาจารย์ประจ�าคณะ.....
................................................ ภาควิชา................................................คณะ....................................
..............มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน……….…………..….……มีความประสงค์จะขอส่งบทความเพื่อ
ส่งตีพิมพ์ในวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา  ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การตีพิมพ์บทความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอส่งบทความ

เรื่อง (ชื่อเรื่องภาษาไทย)................................................................................................

(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)...........................................................................................

พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลจ�านวน 1 แผ่นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย หากกองบรรณาธิการพิจารณา

แล้วเห็นควรจัดตีพิมพ์ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
                                                    

     ขอแสดงความนับถือ

 
                                        ............................................................. 
                                           (ชื่อ-นามสกุล.............................................) 
                                                ต�าแหน่ง..................................................

โทร.................................................................

โทรสาร. ………………..………...………….............

โทรศัพท์มือถือ.............................................

 ที่อยู่ของผู้ส่งบทความ

.................................................

...............................................
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                        วันที่..................................................

เรื่อง ส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร ่
เรียน บรรณาธิการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา   
สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความทางวิชาการเรื่อง...............................................................……………………
………………………………………………………………………………………………...................................................

 ตามที่ข้าพเจ้า.................................................................นิสิตระดับ/อาจารย์ประจ�าคณะ.....
................................................ ภาควิชา................................................คณะ....................................
..............มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน……….…………..….……มีความประสงค์จะขอส่งบทความเพื่อ
ส่งตีพิมพ์ในวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา  ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การตีพิมพ์บทความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอส่งบทความ

เรื่อง (ชื่อเรื่องภาษาไทย)................................................................................................

(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)...........................................................................................

พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลจ�านวน 1 แผ่นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย หากกองบรรณาธิการพิจารณา

แล้วเห็นควรจัดตีพิมพ์ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
                                                    

     ขอแสดงความนับถือ

 
                                        ............................................................. 
                                           (ชื่อ-นามสกุล.............................................) 
                                                ต�าแหน่ง..................................................

โทร.................................................................

โทรสาร. ………………..………...………….............

โทรศัพท์มือถือ.............................................

 ที่อยู่ของผู้ส่งบทความ

.................................................

...............................................
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review วารสารพุทธอาเซียนศึกษา  

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .............................................................................

ต�าแหน่งทางวิชาการ   (   )  อาจารย์    (   )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

                            (   )  รองศาสตราจารย์  (   )  ศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................................................................................................

ความเชี่ยวชาญ.................................................................................................................................

หน่วยงาน ........................................................................................................................................ 

สถานที่ติดต่อเพื่อส่งบทความ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (โปรด

ท�าเครื่องหมาย / ลงในช่อง)            
   (   ) ยินดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

   (   ) ไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

(ลงชื่อ) .............................................................

(...................................................................)

วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ...........

 ตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)....................................................................................................................

(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................

ที่อยู่  (ที่สามารถติดต่ได้)..................................................................................................................
..........................................................................................................

E – Mail..............................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................  

โทรสาร.............................................................................................................................................  

มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
  ( )  สมาชิกประเภทรายปี 300 บาท (จ�านวน 2 เล่ม) 
  ( )  เล่มละ 199 บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
  ( ) เงินสด 
  ( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
  ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม............................................................. 
โปรดน�าส่งวารสาร พุทธอาเซียนศึกษา   
  สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน...........................ที่ท�างาน.......................... 
  เลขที่.................ถนน...............หมู่ที่...........ต�าบล/แขวง................. 

                      อ�าเภอ/เขต......................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์....................... 
  โทรศัพท์.........................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................... 
  โทรสาร..........................E-Mail.................................................... 
    

 
                                            ลงชื่อ....................................................... 
                 (                                        )

ที่............................................. 

วันที่.....เดือน..............พ.ศ..........

   แบบฟอร์ม ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
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แบบประเมินบทความ 

วารสาร พุทธอาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค�าช้ีแจง:  แบบประเมินนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบ้ืองต้น 

  ประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อบทความวิชาการ/บทความวิจัย

ตอนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพบทความและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

เป็นการประเมินคุณภาพบทความ จ�านวน 18 ข้อ ซ่ึงมีเกณฑ์ดังนี ้

  -เหมาะสม ไม่ต้องแก้ไข 

  -เหมาะสม ควรแก้ไข 

  -ไม่เหมาะสม ควรแก้ไข

ตอนที่ 3 สรุปผลการพิจารณา

โดยขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้โปรดบันทึกข้อคิดเห็นตามประเด็น

ดังกล่าวข้างต้นให้ครบทุกประเด็นตามความเหมาะสมพร้อมประเมินคุณภาพบทความ

เพ่ือลงตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารพุทธอาเซียนศึกษาต่อไป

      ................................ 

                   (พระราชวรเมธี, ดร.) 

                   บรรณาธิการ

  บทความเลขที่............................. 

   Vol…… , No…….….., Year………
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แบบประเมินบทความ

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................................................................... 

2. ชื่อบทความ.......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความ

ล�าดับ หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ก า ร

ปรับปรุงต่อไปเหมาะสม 
/ไม่ต้อง
แก้ไข

เหมาะสม 
/ควรแก้ไข

ไม่เหมาะ
สม /
ไม่ควร
แก้ไข

1. ความชัดเจนของชื่อเรื่อง ……………………………………..

2. บทคัดย่อภาษาไทยตรงตาม 

วัตถุประสงคที่ศึกษา

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

3. การเขียน Abstract ถูกต้องตาม

หลักภาษา

…………………………………….

…………………………………….

4. บทน�าที่แสดงถึงความเป็นมา

ส�าคัญของปัญหา

…………………………………….

…………………………………….

5. การใช้ภาษา (ชัดเจน/เข้าใจง่าย) …………………………………….

…………………………………….

6. ความสอดคล้องระหว่าง 

วัตถุประสงค์กับชื่อเรื่อง

…………………………………….

…………………………………….

7. การจัดเรียงล�าดับของเนื้อหา …………………………………….

…………………………………….

8. ความทันสมัยและความถูกต้องในการ

เขียนเอกสารทฤษฎีและงานวิจัย
…………………………………….

…………………………………….
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9. ความชัดเจนของการออกแบบ

วิจัย/บทความ

…………………………………….

…………………………………….

10. ความเหมาะสมและคุณภาพเครื่อง

มือที่ใช้

…………………………………….

…………………………………….

11. ความเหมาะสมของวิธีเก็บรวบรวม

ข้อมูล

…………………………………….

…………………………………….

12. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย/

บทความ

…………………………………….

…………………………………….

13. การสรุปผลข้อมูลถูกต้องตาม 

ข้อมูลที่ได้รับ

…………………………………….

…………………………………….

14. การอภิปรายผลข้อมูลมีเอกสาร/

งานวิจัยสนับสนุน

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

15. มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้อ่าน

…………………………………….

…………………………………….

16. การใช้เชิงอรรถเพื่อการอ้างอิง …………………………………….

…………………………………….

17. การเขียนเอกสารอ้างอิง …………………………………….

…………………………………….

18. ความคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม) …………………………………….

…………………………………….

ตอนท่ี 3 สรุปผลการพิจารณา

 □ เผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องแก้ไข  

 □ เผยแพร่ได้ โดยมีการแก้ไข

 □ ไม่สมควรเผยแพร่

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

( ....................................................... )

วันที่...... เดือน …….............. พ.ศ..........
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ประกาศมหาวิทยาลัย อนุมัติวารสารพุทธอาเซียนศึกษา
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ที่อยู่ติดต่อ:  

ส�านักงาน วารสารพุทธอาเซียนศึกษา
เลขท่ี 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรท่ี 55
ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu

Address:

Office of Buddhist ASEAN Studies
79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi,  
Phra Nakhon Si Ayutthaya,  
13170, Thailand.
Phone. +66 (035)24-8000, (035)35-4710, 
(035)35-4711
Fax. +66 (035)24-8006
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th/
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