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งานวิจัยเรื่องวิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ ๑) เพื่อศึกษาคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการเอื้ออาทรที่ปรากฏในวิถี
ชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทย ๒) เพื่อศึกษาการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับการเอื้ออาทร
ของชาวพุท ธในสั งคมไทย และ ๓) เพื่อวิเคราะห์วิถีวั ฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุ ทธใน
สังคมไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ นาเสนอในรูปแบบพรรณนาโวหาร
ผลการวิจัยพบว่า หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการเอื้ออาทรที่ปรากฏ
ในวิถีชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทย ได้แก่ ศีล ๕, สังคหวัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔ และทิศ ๖ การนา
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย เพื่อให้บรรลุผลมี ๕
ประการคือ ๑) สร้างจิตสานึก ๒) มีการตระหนักรู้คุณค่า/ความสาคัญของการนาไปประยุกต์ใช้
๓) มีค วามพยายามศึกษาท าความเข้าใจ ๔) น าไปใช้ ปฏิบั ติอย่ างถูกต้ อง และ ๕) ถ่ายทอด
แบ่งปัน ชักชวนให้ปฏิบัติตาม
วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุ ทธในสังคมไทย ประกอบด้วย ๔ วิถี คือ วิถีที่
๑ การเสื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา, วิถีที่ ๒ มีเปูาหมายเดียวกัน, วิถีที่ ๓ มีการแสดงออกที่
เป็นวิถีวัฒนธรรมเฉพาะ และวิถีที่ ๔ มีผลลัพธ์ที่ปรากฏเป็นวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ในด้านการดาเนินชีวิตที่ดีงามในทุกระดับ ตามแบบวิถีวัฒนธรรม
การเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทยเพื่อความผาสุกของสังคม
คาสาคัญ: วิถีวัฒนธรรม, การเอื้ออาทร, ชาวพุทธ, สังคมไทย

๑

ภาควิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Department of Buddhist Studies, Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Thailand
๒
ภาควิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Department of Buddhist Studies, Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Thailand

ตวงเพชร สมศรี และคณะ

~ ๓๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Abstract
This research entitled ‘The Loving Kindness Culture of Thai Buddhist in
Thai Society’ has three objectives: 1) to study the Buddhist teachings concerning
loving kindness culture as depicted in Thai Buddhist ways of life, 2) to study the
application of the Buddhist teachings on loving kindness culture in Thai society
and 3) to analyze the Buddhist loving kindness culture in Thai society. This is a
qualitative research and then its findings were shown in a descriptive method.
In the research, it was found that the Buddhist teachings on loving
kindness as depicted in Buddhist ways of life in Thai society consist of the
followings virtues as follows: 1) five precepts, 2) 4 bases of social solidarity, 3)
four sublime states of mind, and six directions. As regards the application of
Buddhist principles with loving kindness done by Buddhist people in Thai society,
the successfulness can be actualized through five processes: 1) one should be
encouraged to have a conscious mind, 2) one should be made aware of its
value/important aspect of its application, 3) one should try to have a full
understanding of its sense, 4) it should be practicably applied in action, and 5) it
should be publicly propagated and persuaded to follow.
With respect to the Buddhist loving kindness culture in Thai society, it
possesses four ways of practices: 1) it primarily refers to having a real faith in
Buddhist teachings, 2) it should be aimed at the same goal, 3) it requires a
specific cultural identity, and 4) its outcomes become cultural ways of life in
region bringing about a great deal of benefit to oneself and others in all ways of
living a good life according to the Buddhist loving kindness culture in Thai society
leading to social welfare respectively.
Keywords: Conservation, Culture, the Rice, Buddhist.
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บทนา
ความเอื้ออาทรเป็นวิถีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในสังคมไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งวิถี
วัฒนธรรมการเอื้ออาทรนี้ได้สะท้อนผ่านกิจกรรมในชีวิตประจาวัน กิจกรรมสังคม มีกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น
ซึ่งวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรเหล่านี้ เป็นพลังทาให้คนในชุมชน ในสังคมมีจิตช่ วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ทาให้ประชาชนพลเมืองในประเทศมีโครงการและกิจกรรมการช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมา
การมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้าใจแบ่งปัน ความห่วงใยต่อกัน ซึ่งเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ผูกจิตของ
ผู้คนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมให้เกิดการช่วยเหลือกัน กระจายพลังผ่านกิจกรรมใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการพึ่งพาอาศัย วัฒนธรรม
แห่งการให้ วัฒนธรรมแห่งการทาบุญในเทศกาลต่างๆ ซึ่งผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมอย่างแนบแน่น กลายเป็นวิถีวัฒนธรรมของสังคมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตของผู้คนและเป็นพลัง
ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมของสังคมให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ ความเอื้ออาทรยัง
ก่อให้เกิด พลั ง ในการประสานผู้ คนในสั ง คมต่ า งชาติ ต่ า งศาสนาให้ม าร่ว มแรงร่ว มใจกัน ท า
โครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี ดังที่ ดร.ธิดา สาระยา
ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาว่า พุทธศาสนามีบทบาทอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของ
ชุมชนบ้านเมือง เช่น ก่อให้เกิดแบบแผนทางศิลปะก่อให้เกิดธรรมเนียมประเพณีที่ช่วยขยาย
ชุมชนและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดกับชุมชน วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแก่นหลักสาคัญ
สาหรับการมีอยูข่ องสังคมบ้านเมือง๓ นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมแบบเอื้ออาทรที่คล้ายคลึงกับของไทยมาก จะเห็นได้
จาก ลักษณะนิสัยของประชาชนที่มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ นุ่มนวล ชอบแบ่งปันและ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัย ตามที่ บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของชาว
ลาวไว้ในหนังสือราชอาณาจักรลาวว่า “ชาวลาวมีวาจาสุภาพอ่อนหวาน น่ารักมีใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใส ช่วยเหลือญาติพี่น้องและอภัยให้กันเสมอ รักษาวัฒนธรรมประเพณีเดิมอย่างเคร่งครัด แม้
ประสบเคราะห์ร้ายหรือตกทุกข์ยากลาบาก แต่ใบหน้าของเขายังมีแววแห่งความชื่นบาน”๔
จากสภาพวิถีชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทย ซึ่งดาเนินชีวิตตามครรลองของวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถเป็นหลักในการพัฒนา
คนไทยให้เป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ทั้ ง ทางร่า งกายและจิ ต ใจ สติ ปัญ ญาและจิ ต วิญ ญาณ เป็ น ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
๓
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อย่ า งเป็ น สุ ข หากได้ มี การศึกษาวิ ถีวั ฒ นธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุ ท ธในสั ง คมไทย ก็จ ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพราะปัจจุ บัน ประเทศในแถบ
ภูมิภาคนี้ ถือเป็นสังคมแบบพหุนิยมแบบประชาคมอาเซียนแล้ว และวิถีวัฒนธรรมดังกล่าวก็ได้
ซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นๆ มานานแล้ว จึงควรศึกษาการนาหลักพุทธธรรมที่
เป็นหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ยั่งยืนต่อไป ด้วย
เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธ
ในสังคมไทยให้ขยายวงกว้างออกไป สู่การมีสังคมที่สงบสุข ร่มเย็น อย่างยั่งยืน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้จัดลาดับการดาเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนไว้ดังนี้
๑) เริ่มจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เป็นหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
วิ ถี ชี วิ ต ของชาวพุ ท ธ ได้ แ ก่ ศี ล ๕ ๕ สั ง คหวั ต ถุ ๔ พรหมวิ ห าร ๔ และทิ ศ ๖ โดยศึ ก ษา
รายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ตลอดจน ประโยชน์ในการนาไปใช้
โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
๒) เมื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เป็นหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาในบริบทของวิถีชุมชน
ชาวพุทธไว้ข้างต้นแล้ว ลาดับต่อไปจะศึกษาการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับการเอื้ออาทร
ของชาวพุทธในสังคมไทย โดยศึกษาบริบทชุมชนชาวพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
และจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ได้ แ ก่ ประเพณี ตั ก บาตรน้ าผึ้ ง ของชาวพุ ท ธจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ประเพณีตักบาตรดอกไม้และประเพณีล้างเท้าพระสงฆ์ของชาวพุทธจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึง
ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบของชาวพุทธจังหวัดสมุทรปราการ นาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงโดย
จัดลาดับความสาคัญ
๓) จากนั้นนาข้อมูลที่เรียบเรียงได้ มาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล จัดกลุ่มเนื้อหา และ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย เพื่อลงภาคสนามเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเปูาหมายที่เป็นชาวพุทธในชุมชนทั้ง ๓ จังหวัด นาข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการศึกษาเพื่อตอบปัญหาการวิจัยตามวัตถุประสงค์
๔) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
๕) นาเสนอผลการวิจัยที่เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ
๕

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล
ธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑,
หน้า๒๓๙.
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อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเป็นการอภิปรายผลได้ดังนี้
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการเอื้ออาทรที่ปรากฏในวิถีชีวิตของชาวพุทธใน
สังคมไทย พบว่า ศีล ๕ เป็นหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่นามาใช้เป็นแนวทางในการเข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณี โดยพระมหาประสาน ปสนฺนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคลองครุ ๖ ได้กล่าวถึง
ประเพณีการตักบาตรน้าผึ้งของชาวพุทธในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยสรุปไว้ว่า “....หลักธรรม
ที่เห็นชัดเจนในการยึดเป็นแนวทางคือศีล ๕ ที่เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ โดยการสารวม
ระวัง อันได้แก่ ไม่ทาร้ายกัน ไม่ลักขโมยกัน รักครอบครัว ไม่โกหก และไม่ดื่มสุรายาเสพติดทุก
ชนิ ด เมื่ อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ ก็ จ ะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ในสั ง คมได้ เ อง ”
นอกจากนี้ ติ่นติ่น ครูสอนวัฒนธรรมไทย – รามัญ ได้กล่าวว่า๗ “ ชาวบ้านในชุมชนได้นาแนว
สังคหวัตถุ ๔ มาถือปฏิบัติด้วยการให้ทาน การพูดจาไพเราะต่อกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและ
กัน และการวางตัวให้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย จะทาให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และอบอุ่น ซึ่ ง ประเพณี ตั กบาตรน้ าผึ้ ง นี้ มี ความเชื่ อกัน ว่ า เมื่ อท าแล้ ว ผู้ ท าจะได้ อ านิ ส งส์ สู ง
นอกจากนี้ พระมหาประสาน ปสนฺนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดคลองครุ ๘ ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า “หลัก
พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักที่คนในชุมชนนามาเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการที่ร่วมแรงร่วมใจ
กันทางานด้วยเมตตาต่อกัน มีความกรุณาช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มุทิตาโดยการชื่ นชมยินกับคนที่
ทางานสาเร็จ ให้กาลังใจกัน รวมถึงการมีอุเบกขาที่จะไม่เลือกปฏิบัติหรือการเลือกทาดีกับใครคน
ใดคนหนึ่ง แต่ปฏิบัติโดยเสมอกันไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่สนิทและไม่
สนิทกัน” พระก้องไพร สุวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดเจ็ดริ้ว ได้ก ล่าวโดยสรุปไว้ว่า “...หากจะ
กล่าวถึงการนาหลักธรรมมาเป็นแนวทางนั้น หลักทิศ ๖ จะเป็นหลักที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์เอื้อ
อาทรต่อกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการแสดงออกในการเอื้ออาทร
ต่อกันระหว่าง พระสงฆ์กับ คฤหัสถ์ อุบาสก อุบาสิกา, พ่อแม่กับบุตร, ครูกับลูกศิษย์, เจ้านายกับ
ลูกน้อง สามีกับภรรยาที่มีความเกี่ยวข้องกันในชุมชน ซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาโดยตลอด”๙

๖

พระมหาประสาน ปสนฺนธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดคลองครุ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๙.
๗
ติ่นติ่น ครูสอนวัฒนธรรมไทย – รามัญ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙.
๘
พระมหาประสาน ปสนฺนธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดคลองครุ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๙.
๙
พระก้องไพร สุวฑฺฒโน, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๕๙.

ตวงเพชร สมศรี และคณะ

~ ๓๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ชาวพุทธในสังคมไทยได้ถือเป็นแกนหลักสาคัญในการน้อมนาหลักธรรมมาใช้ประพฤติปฏิบัติ
จนเป็นวิถีการดาเนินชีวิตที่ฝงั ลึกในจิตใจของชาวพุทธเป็นมรดกสืบทอดต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ย วกับการเอื้ออาทรที่ ปรากฏในวิถีชีวิ ตของชาวพุท ธใน
สังคมไทย คือ ๑) การเอื้ออาทรที่เกิดจากความเสื่อมใส ศรัทธา ในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ๒) การเอื้ออาทรในการทาความดี เกิดความรั ก ความสามัคคีในครอบครัวในชุมชน
ทั้งนี้ด้วยหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยมีความศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาที่
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากกฎระเบียบในวิถีชีวิตของชาวพุทธในบริบทของ
ชุมชน โดยการแสดงออกในลักษณะของการทาบุญให้ทานเพื่อเป็นการสร้างกุศล มีความผูกพัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในวิถีชีวิตเป็นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่า หลักคาสอนในพระพุทธศาสนาเป็น
การเอื้ออาทรในการส่งเสริมให้ชาวพุทธในชุมชนได้สร้างบุญกุศล เป็นการเกื้อกูลชาวพุทธให้ได้รับ
ความสุขทางจิตใจ โดยการทากิจกรรมร่วมกันด้วยความรัก สามัคคี ในหมู่เครือญาติที่อยู่ห่างกัน
ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ สานความสัมพันธ์อันดีต่ อกัน ก่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม ให้มีวิถี
วัฒนธรรมเกิดความแนบแน่นยิ่งขึ้น จึงสาเร็จได้เกิดจากความร่วมมือของพุทธศาสนิกชนผู้มา
ร่วมงาน ทุกคนทุกฝุายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม
ด้านเอื้ออาทรต่อกัน และเป็นกลไกให้คนในสังคมได้ใช้ ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสมานฉันท์ ที่เป็นวิถี
วัฒนธรรมในสังคมไทย
การหลั ก พุ ท ธธรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วิ ถี วั ฒ นธรรมการเอื้ อ อาทรของชาวพุ ท ธใน
สังคมไทยนั้น นับได้ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีการดาเนินชีวิตที่ฝั่งลึกอยู่ในจิตใจของชาว
พุทธ ในสังคมไทยมานาน เนื่องจากการที่ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความผูกพันเอื้ออาทรต่อกันใน
ระหว่างเครือญาติกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ครอบครัวของคนไทยแต่เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ มีพ่อแม่
ลูก หลาน ปูุ ย่า ตา ยาย หรือญาติอื่นๆ รวมอยู่ด้วยเป็นสายสัมพันธ์ทางระบบเครือญาติ มีความ
ผูกพัน ห่วงใยดูแลทุกข์สุขกัน เป็นสายสัมพันธ์อัน ลึกซึ้งที่ต้องอุปการะเกื้อกูลกัน กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ และญาติผู้ใหญ่ สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางพุทธศาสนา มีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตคนไทย นับตั้งแต่เกิดสังคมไทยคน
ไทยจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งตาย ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชพัฒน
สุนทร เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ได้กล่าวไว้ว่า “เนื่องจากหลักธรรม เป็นความจริง ความดี
งาม ความถูกต้อง เป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งคุณลักษณะสาคัญของหลักธรรม ประกอบด้วย ๕ คือ ๑)
ความดี ๒) ความจริง ๓) ความถูกต้อง ๔) ให้พลังในการกระทาต่าง ๆ และนาทางในการดาเนิน
ชีวิตของคน ๕) เป็นแกนนาและเปูาหมายร่วมแห่งภารกิจทั้งหมด๑๐

๑๐

๒๕๕๙.

พระราชพัฒนสุนทร, เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

จากที่กล่าวมานี้ การนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับการเอื้ออาทรของชาวพุทธใน
สังคมไทย เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ มีดังต่อไปนี้ ๑) สร้างจิตสานึกแห่งการเอื้ออาทรต่อกัน ๒) มีการ
ตระหนักรู้ ๓) มีความเพียร พยายามในการศึกษาเรียนรู้ ทาความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนอย่าง
ลึกซึ้งถึงแก่นธรรมนั้นๆ ๔) นาไปใช้ประพฤติ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ในด้านการดาเนินชีวิตที่ดีงาม
วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย
จากการศึกษา วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธในชุมชน โดยพระก้องไพร สุว
ฑฺฒโน ได้อธิบายว่า “วัตถุประสงค์ในการตักบาตร เป็นการถวายกาลังแก่พระภิกษุในการสืบอายุ
พระพุทธศาสนา ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล ๑๑ พระมหา
ประสาน ปสนฺนธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดคลองครุ กล่าวว่า “ในประเพณีการตักบาตรน้าผึ้ง เป็นความ
ร่วมมือของชาวบ้าน หน่วยงานต่างๆ วัดเป็นศูนย์กลางจิตใจของชาวบ้าน วัดและพระสงฆ์กับ
ประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การรวมของการจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรน้าผึ้งมี
คุณธรรมที่ช่วยส่งเสริมความปรารถนาดีต่อกัน ให้ความเคารพกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือ
หลักธรรม ข้างต้นนี้ เป็นเพียงพื้นฐานที่ธรรมดามาก ๆ เชื่อว่าทุกคนจะมีความสงบสุข”๑๒
นอกจากนี้ ปรีชาวุฒิ หิรัญเพิ่ม หัวหน้าชุมชนชาวมอญโบราญ ได้กล่าวถึงวิถีวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนโดยสรุปว่า “ชาวมอญตาบลทรงคนอง มีความเชื่อในหงส์เป็น
สัญลักษณ์แทนถิ่นกาเนิดตามตานาน ส่วนธงตะขาบทาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการราลึก
ถึงบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีการบันทึกหลักธรรมที่ธงตะขาบเพื่อเป็นกุศโลบายของการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักในการทางานร่วมกับผู้อื่น จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้ที่อยู่
ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นปฏิบัติ และหากมีผู้ปฏิบัติกันมากขึ้นก็จะเป็นพลังของ
กลุ่ม นาความสมานฉันท์และสันติสุขมาสู่หมู่คณะ และพัฒนาตามแบบของหมู่บ้านนาสู่ความ
เจริญที่ยั่งยืน มีคุณประโยชน์ต่อตนเองทาให้มีความภาคภูมิใจ ในชุมชนเกิดความสามัคคี และมี
หน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปฏิบัติในการอยู่
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ถือได้ว่าประเพณีแห่หงส์ธง

๑๑

๒๕๕๙.

๑๒

พระก้องไพร สุวฑฺฒโน, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน

พระมหาประสาน ปสนฺนธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดคลองครุ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๙.

ตวงเพชร สมศรี และคณะ

~ ๓๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตะขาบ ชาวมอญตาบลทรงคนอง เริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน จากตัวเองไปสู่ครอบครัว มิตรสหาย
หน่วยงานต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมของงาน๑๓
จะเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับพุทธศาสนาอย่างแยกไม่ออก เนื่องจากพระพุทธศาสนามีบทบาท
สาคัญที่เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตชาวไทยพุทธมาแต่โบราณ การมีความคิด ความเชื่อในสิ่ง
เดียวกันย่อมหมายถึง ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ความกลมเกลียวที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ ไป
ด้วยกัน ซึ่งส่งผลถึงความเป็นปึกแผ่น ความเข้มแข็งของสังคมในที่สุด เพราะฉะนั้นความเชื่อใน
เรื่องนี้จึงกลายเป็นกลไกสาคัญที่ควบคุมสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์จากการร่วมมือช่วยเหลือเอื้อ
อาทรต่อกันในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝุาย สู่ความสงบ
สุขในสังคมที่ยั่งยืน
สรุปวิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย ประกอบด้วย ๔ วิถี ดังนี้
วิ ถี ที่ ๑ วิ ถี ก ารเสื่ อ มใส ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งแรงกล้ า : โดยการน า
หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตามบริบทของแต่ละชุมชนที่เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
วิถีที่ ๒ วิถีการมีเป้าหมายเดียวกันของชาวพุทธในชุมชนที่ชัดเจน: โดยการรวมตัวกัน
ของชาวพุทธในชุมชนที่มีทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นแนวเดียวกัน การรวมกลุ่มกันนาหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในบริบทชุมชนของตน โดยมีเปูาหมายไปในทิศทางเดียวกัน
วิ ถี ที่ ๓ วิ ถี ก ารแสดงออกที่ เ ป็ น วิ ถี วั ฒ นธรรมเฉพาะของชุ ม ชน: โดยการสร้ า ง
สัญลักษณ์ประจาท้องถิ่น ถิ่นเกิดของตน ในรูปแบบของประเพณี วัฒนธรรม อาทิเช่น วัฒนธรรม
การดาเนินชีวิต ได้แก่ การกิน การอยู่ การแต่งกาย ภาษา การทาบุญ การสร้างกุศล โดยผ่าน
พิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ตลอดจน ศิลปะต่างๆ การสร้างค่านิยม การสร้างกฎระเบียบ
กฎเกณฑ์ จารีตที่เป็นกลไก ควบคุมสังคมของชาวพุทธในชุมชนแต่ละท้องถิ่นที่โดดเด่นชัดเจน
วิถีที่ ๔ วิถีผลลัพธ์ที่ปรากฏเป็นวิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธ: โดยเห็นได้
จากปรากฏการณ์ที่เป็นความรัก ความผูกพัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นหมู่คณะที่ยึดถือปฏิบัติ
สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ สู่รุ่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างชัดเจน ได้แก่ – มี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นอย่างชัดเจน, - มีการ
รักษา สืบทอด อนุรักษ์ไว้ ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น, - มีความภาคภูมิใจ รักและหวงแหน คุณค่าและ
ความสาคัญของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของตนไว้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภาพได้
ดังนี้
๑๓

๒๕๕๙.

ปรีชาวุฒิ หิรัญเพิ่ม, หัวหน้าชุมชนชาวมอญโบราญ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
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