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ห น ว ย ที่ 6ค ว า ม

เ ชื่ อ
ศ า ส น า กั บ สั ง ค ม ไ ท ย

แ ล ะ

ตอนที่ 6.1 ขอพินิจเบื้องตนเรื่องความเชื่อและศาสนา
6.1.1 ความเชื่อและศาสนาในแงวัฒนธรรม
- ในสังคม
ความเชื่อเปนสวนรวมเกิดเปนระบบขึ้นในสังคมซึ่งโดยมากเรียกวา
“ศาสนา” เปนเรื่องทางสังคมโดยตรง เปนปจจัยเชื่อมโยงสถาบันตาง ๆ ในสังคม ทั้งดานการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนสถาน
- ในแงการสรางสรรค การยกระดับวัฒนธรรมและความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม
จนกลายเปนอารยธรรม ศาสนา และความเชื่อเปนทั้งเหตุโดยตรง เปนปจจัยโดยตรงและโดยออมที่จะ
ทําใหเกิดอารยธรรมในสังคมหรือของชนชาติใดชนชาติหนึ่งจากจุดศูนยกลางอารยธรรม เชน พุทธ
ศาสนา คริสตศาสนา ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาหลักที่สรางอารยธรรมหรือมีสวนสรางอารยธรรมของ
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หลายชาติ หลายภาษา และยังเปนจักรกลสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและในความเปนไปของอารยธรรม
โลกปจจุบัน
6.1.2 ความเชื่อ ศาสนา ลัทธิ ปรัชญา
1. ความเชื่อ
ขอสําคัญในเรื่องของความเชื่อหรือการเชื่อ คือการประกาศวาตนเชื่ออะไร โดย
เฉพาะอยางยิ่งในทางศาสนา ความเชื่อที่เกิดจากรากฐานของศาสนานี้เปนเรื่องสําคัญเพราะแสดงวาเมื่อ
ตองประกาศวา เชื่อสิ่งไร สิ่งหนึ่ง เชน เชื่อพระเจาองคเดียว ผูทรงมหิธานุภาพ ก็หมายความวา มีผู
ไมเชื่อสิ่งนั้นอยูดวย เมื่อกลาวถึงความเชื่อที่เปนระบบ ยอมหมายถึง เรื่องของชนหมูมาก เปนเรื่องทาง
สังคม มีผลกระทบกวางขวางมากขึ้น
2. ศาสนา ลัทธิ ปรัชญา
ศาสนา มักกลาววาคือ ระบบความเชื่ออยางใดอยางหนึ่ง ศาสนามีใชมานานใน
ทางพุทธศาสนา แปลโดยตรงตามศัพทวา คําสอน การสอน
ศาสนา หมายถึง คําสอนเทานั้นไมพอ เพราะศาสนามีฐานะเปนสถาบันหนึ่งใน
สังคม คําสอน เปนเพียงสวนหนึ่งของศาสนาเทานั้น ความเชื่อและศาสนาอื่น ๆ มักเรียกวา “ลัทธิ”
ลัทธิ หมายถึง สิ่งที่ไดรับเอามานับถือ ความหมายใกลเคียงหรือเปนสวนหนึ่งของ
คําวา “ศาสนา”
ปรัชญา ในทางตะวันออกนี้โดยเฉพาะในอารยธรรมอินเดีย – จีน แลว ศาสนาและ
ปรัชญาไมไดแยกออกจากกันเดนชัด ในทางพุทธศาสนาและทางพราหมณยอมเปนไปเพื่อความหลุดพน
จากการเวียนวายตายเกิด ปรัชญาความคิดจึงแยกจากศาสนาไมได เพราะเปนเครื่องมือหรือความเห็น
ที่ถูกตองเปน “ปญญา”
6.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับกําเนิดศาสนา
พวกหนึ่งคิดวา เรื่องความเชื่อหรือศาสนานั้นเปนธรรมชาติของมนุษย เปนเรื่องที่เกิดมา
พรอมมนุษย มนุษยตองมีความเชื่อหรือระบบความเชื่ออยางใดอยางหนึ่ง
พวกหนึ่งคิดวา ศาสนาเกิดขึ้นเพราะความกลัว มักคิดวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงอํานาจอาจ
บันดาลใหดีใหรายได จึงเกิดพิธีกรรมเพื่อทําใหสิ่งเหลานั้นพอใจ
บางพวกไมไดสนใจเรื่องกําเนิดเทาใดนัก เห็นวานาจะศึกษาในฐานะเปนปรากฏการณ
ในสังคม ยอมรับวาศาสนาเกิดขึ้นมาแลว ควรพิจารณาเพียงวาทําหนาที่อะไรในสังคม สังคมใชศาสนา
อยางไร ศาสนากํากับสังคมอยางไร
6.1.4 ระบบสําคัญตาง ๆ ของศาสนา
- ความเชื่อตาง ๆ ในสังคมหนึ่ง ๆ เมื่อรวมกันเปนระบบมีสวนกํากับแนวทาง แนว
คิดของคนในสังคมเกิดเปนกฎเกณฑหรือระบบทางจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม ศีลธรรม
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จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ ระบบความเชื่อโดยรวมเชนนี้เราเรียกกันวา ศาสนา ความเชื่อ
หรือระบบความเชื่อสวนแรกนั่นเปนเรื่องทาง “ปรัมปราคติ” ซึ่งมนุษยใชอธิบายหรือบันทึกเรื่องราวทาง
ความเชื่อ
- ระบบความคิดที่เกี่ยวของกับ “ปรัมปราคติ” โดยตรง คือ ความคิดเรื่อง
“จักรวาลวิทยา” อันแสดงใหเห็นวา คนในสังคมนั้นเห็นวาระบบจักรวาลเปนอยางไร แบงเปนกี่สวน มี
อะไรเปนสวนผลักดันใหเปนไปหรือสรางขึ้นมาอยางไร จะสิ้นสุดลงอยางไร ศาสนาทุกศาสนา โดย
เฉพาะศาสนาสําคัญของโลกตางก็มี “ระบบศีลธรรมจริยธรรม” อาจแตกตางกันดวยขอบังคับหรือการ
บังคับกวดขัน
- ระบบเรื่องการบรรลุถึงจุดมุงหมายสูงสุดในศาสนา ก็เปนเรื่องสําคัญเพราะจะเปน
สวนกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือ “มรรค” ที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น ๆ ความประพฤติทางศีล
ธรรมจรรยาอยางเดียวยอมไมพอ ตองมีการตระเตรียมตัวในดานตาง ๆ ในสวนนี้มักผูกอยูกับ “ระบบ
ของพิธีกรรม” อันเปนพื้นฐานเดิม
- เมื่อพิจารณาระบบตาง ๆ ในศาสนาที่กลาวมานี้จะเห็นวา ศาสนาผูกพันหรืออาจ
เรียกไดวาเกิดในสังคม เปลี่ยนแปลงไปในสังคม ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลง เปนเครื่องกํากับความคิด
ความอาน เปนเครื่องบังคับพฤติกรรมของมนุษย เปนเครื่องสรางศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ
6.1.5 ศาสนากับสังคม
- ศาสนากับสังคมตั้งแตหนวยแรก คือ ครอบครัว ศาสนายอมมีสวนในเรื่องกฎ
เกณฑ ขอบังคับทางเพศ การแตงงาน พฤติกรรมความคิดความเห็นของบุคคลในสังคมตอเรื่องตางๆ
ทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร ในปจจุบัน และในอนาคต นั้น ศาสนามีสวนกํากับแนวคิดทั้งสิ้น
- ถาพิจารณาอีกแงหนึ่ง ศาสนามีสวนกําหนดหรือทําใหเกิดชนชั้นทางสังคมดวย
การที่บุคลเกิดมาไมเทาเทียมกัน ศาสนาเปนสถาบันเดียวที่ตอบคําถามนี้ได ไมวาจะกลาววาเปนเรื่อง
ของพระผูเปนเจา เรื่องกรรม อาจจะใชศาสนาอางในเรื่องชนชั้นสูง หรือพระ มีสิทธิพิเศษมากกวาคน
ธรรมดา
นอกจากนี้ศาสนายังเกี่ยวแกเรื่องเศรษฐกิจ ดวยเปนแหลงรวมของศรัทธา มี
เรื่องของเศรษฐกิจการเงินเขาไปเกี่ยวมาก ศาสนายังมีสวนกําหนดทิศทางการเมืองอีกดวย การอางสิทธิ
หรือความชอบธรรมในทางการเมืองการตอสูทางการเมือง มักใชหรืออิงศาสนาหรือความเชื่อของคนใน
ชุมชนนั้น เนื่องจากศาสนากับสังคมนับเนื่องเกี่ยวพันกันหลายดาน จึงมี “การศึกษาศาสนา” ทางวิชา
การในแงตาง ๆ
- การศึกษาศาสนาที่เปนวิชาการโดยตรง ไมคํานึงถึงเรื่องความเชื่อสวนตัว เกิดใน
ราวสองรอยปมานี้ เริ่มดวยการศึกษาประวัติศาสนาตาง ๆ และในที่สุดก็ศึกษาเปนวิชาศาสนา เรียกวา
RELIGIOUS STUDIES หรือแปลวา ศาสนศึกษา
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ศาสนศึกษา ศึกษาทั้งแงคําสอน ดานศีลธรรม จริยธรรม โลกทัศน จักรวาล
วิทยา เรื่องความหลุดพน ปรัชญาความคิด เรื่องทางเทววิทยา พิธีกรรม ตลอดจนประวัติศาสนา
พัฒนาการของศาสนา ความสัมพันธของศาสนากับสถาบันอื่น ๆ ในสังคม
-

ตอนที่ 6.2 ลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
6.2.1 ความเชื่อดั้งเดิม
1. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
- ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเปนปรากฏการณทั่วไปทางศาสนาในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในสังคมไทยยังมีความเชื่อเชนนี้อยางมั่นคง ปรากฏการณแทรกซึมอยูในเรื่องตาง ๆ
- ความเชื่อดั้งเดิมยังเขาไปอยูในเรื่องกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายอีก
ดวย
2. การนับถือบรรพบุรุษ
การนับถือบรรพบุรุษนี้เกี่ยวของโดยตรงกับระเบียบประเพณีของครอบครัวโดย
เฉพาะเรื่องการแตงงาน จะตองมีเรื่องบูชาบรรพบุรุษเปนอันดับแรก
- ระเบียบระบบตาง ๆ ที่เกิดจากการนับถือผีสางเทวดา บรรพบุรุษนี้เปนพื้นฐาน
โดยตรงของสิ่งที่เรียกวา “จารีต” หรือ “จารีตประเพณีในสังคม” ซึ่งเปนพื้นฐานของกฎหมายดั้งเดิม
ของไทย เชน กฎหมายมังรายศาสตร กฎหมายตาง ๆ ในประชุมกฎหมายตราสามดวง
3. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องขาว
สังคมไทยเปนสังคมเกษตร มีเรื่องการเพาะปลูกโดยเฉพาะเรื่องการปลูกขาวเปนเรื่อง
สําคัญ
- ประเพณีที่เนื่องดวยขาว มีตั้งแตการเริ่มไถนา มีพิธีของหลวงเปนปฐม เรียกวา
“พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เมื่อขาวตั้งทองมีพิธีทําขวัญขาว มีการบูชาแมโพสพ ซึ่งเปน
เทพีแหงขาว ประเพณีสืบเนื่องดวยขาว เชน การรวมกันทําฝายทํานบ การลงแขก คือ การรวมแรงกัน
ไปชวยเกี่ยวขาว การละเลนตาง ๆ อันเนื่องดวยขาว เชน เพลงเกี่ยวขาว การทําบุญเมื่อเก็บเกี่ยวผล
ผลิตได เชน บุญขาวกระยาสารท
4. ความเชื่อเรื่องโลกจักรวาลและกําเนิดคน สัตว
คนไทยมีตํานานเลาเรื่องกําเนิดโลกจักรวาล และการสรางคน สัตว อยูหลาย
สํานวน สรุปเปนสําคัญ 3 อยาง
ตํานานกลุมแรก มีจุดสําคัญอยูที่แถนหรือ ผีฟา กลาววา แถน เปนผูสรางทุกสิ่ง
ทุกอยาง เปนผูวางกฎระเบียบ และควบคุมดูแลใหมนุษยอยูในระเบียบ และลงโทษเมื่อมนุษยประพฤติ
ผิด
ตํานานกลุมที่สอง กลาวคือ ชนชาติตาง ๆ เกิดมาจากน้ําเตาใบใหญ มีเทวดาหรื
แถนมาเจาะน้ําเตา มีชนชาติตาง ๆ ออกมาจากน้ําเตาตามลําดับ สืบเปนเผาพันธุของชนเผาตาง ๆ

5

ตํานานกลุมที่สาม กลาวถึง มนุษยคูแรก เชน ปูสังกะสายาสังกะสี หรือยักษ
ปฐมกัปคูแรก เปนตนกําเนิดของมนุษยทั้งปวง และเปนผูสรางสิ่งตาง ๆ

6.2.2 ศาสนาที่มาจากอินเดียและศาสนาอื่น ๆ
- การรับนับถือ “ศาสนาจากอินเดีย” คือ ศาสนาพราหมณ และพุทธศาสนา เปน
ไปตามธรรมชาติแหงการรับวัฒนธรรมอารยธรรม ศาสนาจากอินเดียเขามาพรอมวัฒนธรรมแขนงอื่น ๆ
มีเรื่องทางอักษรศาสตร การเมืองการปกครอง เปนตน
- ในดานศาสนาอื่น ๆ นั้น ศาสนาที่มีศาสนิกมากอีกศาสนาหนึ่งคือ “ศาสนาอิส
ลาม” ซึ่งมีหลักปฏิบัติโดยรวมของสังคมเทาเทียมกัน
- ศาสนาสําคัญอีกศาสนาหนึ่งซึ่งเขามาในประเทศไทยมานานแลวคือ
“คริสต
ศาสนา” มีกลุมโรมันคาทอลิก ตอมามีกลุมโปรแตสเตนท ทั้งสองกลุมนี้พยายามเขามาเผยแพรศาสนา
พรอม ๆ กับนําความเจริญทางวิทยาการดานตาง ๆ
- ศาสนาจากอินเดียที่เปนกระแสใหม เชน ศาสนาสิกข เขามาพรอมกับชาว
อินเดียที่เปนพอคาในรุนหลัง
- ปจจุบันมีแขนงหรือสาขาความคิดของศาสนาพราหมณหรือจะเรียกวาศาสนาฮินดู
ก็ได เขามาเผยแพรอยูมาก โดยเฉพาะกลุมที่ยึดถือและตีความใชคัมภีรภควัทคีตาเปนหลัก
6.2.3 ลักษณะการนับถือศาสนาในสังคมไทย
- โดยรวมแลว คนไทยมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว อาจกลาว
ไดวาคนไทย “ใชศาสนา” มากกวาศาสนาบังคับใหเปนไปในทุกเรื่อง ดังนั้นเมื่อจะรับนับถืออะไร จึงเกิด
การ “เลือก” มาเทาที่จะเหมาะแกเรื่องหรือแกสังคมไทย
- ความเชื่อและศาสนาที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อศาสนา
ที่มาจากอินเดียรุนแรก คือ พุทธศาสนา และศาสนาพราหมณนั้น อยูรวมกันจนแยกไมออก ตางก็มี
หนาที่ของตนในสังคมอยางสมดุลพอควรทั้งในทางปฏิบัติและในชีวิตประจําวัน
6.2.4 สังคมไทยในฐานะเปนสังคมพุทธศาสนา
- การที่กลาววาสังคมไทยเปนสังคมพุทธนั้น คงจะหมายไดเพียงวา พุทธศาสนา
เปนศาสนาหลักที่คนไทยโดยมากและคนไทยทุกระดับยอมรับนับถือ
- เมื่อพิจารณาดูตามหลักฐานตาง ๆ เชนตํานาน ก็จะเห็นการปรับเปลี่ยนทาง
ความเชื่อจากความเชื่อดั้งเดิมทั้งการปรับโดยสันติหรือปรับโดยขัดแยงในสวนที่เพื่อรับพุทธศาสนาและ
ศาสนาพราหมณเขามาจนกลายเปนหลักของความเชื่อแลว เมื่อมีศาสนาอื่น
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1. แนวคิดสําคัญในพุทธศาสนาแบบไทย
- แนวคิดสําคัญในพุทธศาสนาในสังคมไทย คือ “เรื่องการเวียนวายตายเกิด”
และเรื่อง “เวรกรรม”
- การรับแนวคิดเรื่องกรรมเขามาในสังคมไทยนั้น มีผลหลายดานคือ
1. การเปนขอกําหนดทางจริยธรรมศีลธรรม
2. การเปนแนวคิดที่ใชอธิบายความหลายหลากของสังคม
3. การเปนเครื่องชวยเลื่อนชั้นทางสังคม
4. การที่คิดวาการทําบุญคือการบริจาคสิ่งของ
5. การมีโลกทัศนที่เปดกวางพอควร
2. การใชพุทธศาสนาในชีวิตประจําวัน
- ความจริงแลวการใชศาสนาในชีวิตประจําวันของคนไทยในที่นี้อาจจะไมจํากัด
เฉพาะพุทธศาสนา จะเรียกวาเปนการใชความเชื่อ – ศาสนาของสังคมไทย โดยรวมก็ได พุทธศาสนา
ในที่นี้จึงหมายรวมไปถึงความเชื่อดั้งเดิม และอาจครอบคลุมไปยังศาสนาอื่น ๆ ที่คนไทยนับถือดวยบาง
สวน
- ความเชื่อและศาสนาสนองความตองการพื้นฐานของคนในสังคมในแบบอื่น ๆ
ดวย
2.1 ศาสนาความเชื่อเปนระบบการประกันภัย
2.2 ศาสนาความเชื่อเปนระบบการสั่งสม
2.3 ศาสนาความเชื่อเปนเหมือนระบบการสงหรือการนําบุญกุศลไปสูผูอื่นหรือภพ
อื่น
3. วัดกับสถาบันอื่น ๆ ในสังคมไทย
ในแงของสังคม พุทธศาสนาเปนสถาบันหลักสถาบันหนึ่ง สังคมไทยมีสถาบัน
หลักที่เรียกไดงาย ๆ วา “บาน วัง และวัด” สถานที่ที่สําคัญที่สุดคือ “วัด” ในชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีวัด
อยางนอยวัดหนึ่ง เปนศูนยกลางของชีวิต เพราะวัดมีความสําคัญในแงศาสนาความเชื่อ วัดทําหนาที่
หลายอยางในสังคม “หนาที่สําคัญที่สุดคือเปนโรงเรียนสอนวิชาหนังสือ สอนเด็กใหอานออกเขียนได
“เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ตอนที่ 6.3 ความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงตาง ๆ
6.3.1 การปกครองและกฎหมาย
- อารยธรรมการปกครองของไทยมีหลักอยูที่พระเจาแผนดิน ผูทรงเปนศูนยกลาง
ของอํานาจทั้งทางโลกและทางธรรม
- แนวคิดสําคัญที่สุดในเรื่องพระมหากษัตริยของไทยที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา คือ
พระมหากษัตริยทรงเปนบุคคลที่เปนแบบอยางทางศีลธรรม มีการอางถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดย
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ตรงคือ ผูปกครองจะตองมีทศพิธราชธรรม 10 ประการ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ ราชสังควัตถุ 4
ประการ เมื่อปกครองโดยธรรม เชนนี้จะไดชื่อวา “ธรรมราชา”
- ดาน
“กฎหมาย”
เมื่อผูปกครองตองมีคุณสมบัติตามหลักการทางศาสนา
กฎหมายที่ออกมาบังคับควบคุมเรื่องตาง ๆ ก็ตองอางศาสนาเชนกัน ตัวบทกฎหมายจึงเรียกวา “ธรรม
ศาสตร” หรือ ธรรมนูญ เพื่อใหกฎหมายศักดิ์สิทธิ์และมีความชอบธรรมในการบังคับใช
6.3.1 การศึกษา
- วัดเปนโรงเรียนสอนวิชาหนังสือ วิชาการชาง อันรวมวิชาวิศวกรรมการกอสราง
การออกแบบ ศิลปหัตถกรรมแขนงตาง ๆ ไวพรอมมูล เรื่องที่ใชเรียนทั้งหมดเปนเรื่องเกี่ยวแกศาสนา
การที่วัดเปนสถานศึกษาโดยทั่วถึงและกวางขวางเชนนี้ทําใหพุทธศาสนาหยั่งรากมั่นคง พระภิกษุมีฐานะ
เปนครูบาอาจารยของคนทั่วทั้งชุมชนนั้น ๆ จึงเปนหัวหนากํากับการตาง ๆ ในชุมชนไปดวยโดยปริยาย
6.3.2 ภาษา วรรณคดี และศิลปะแขนงตาง ๆ
- ทางพุทธศาสนา ศัพทที่ใชกันอยูในภาษาทางศาสนาก็เขามาอยูใน “ภาษาไทย”
ศัพทที่ใชในภาษาไทยมีรูปภาษาสันสกฤตมากกวาภาษาบาลี ศัพททางวิชาการโดยมากก็พยายามผูก
ศัพทจากภาษาบาลี – สันสกฤต เชน “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2547 สาขาวิชาศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ทั้งขอความมีคําไทยอยู 2 คน (ไมนับตัวเลข) คือ ใหม
และ ป นอกนั้นเปนคําบาลี – สันสกฤต ทั้งสิ้น
- ทางดาน“วรรณคดี” เรื่องราวที่นํามาแตงเปนวรรณคดีก็มาจากพุทธศาสนาและ
ศาสนาพราหมณ คติความเชื่อตาง ๆ ที่ปรากฏในวรรณคดีก็มาจากทางพุทธศาสนา เชน เรื่อง ลิลิต
พระลอ แมวาจะเปนเรื่องตํานานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ก็มีโครงหลายบทที่แสดงแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา
- ความเชื่อและศาสนายังเปนบอเกิดของศิลปะแขนงอื่น
ๆ
เชน
ประติมากรรม มีทั้งรูปสลัก ลายเสน รูปปน เรื่องราวทางพุทธศาสนา มักปรากฏเปนจิตรกรรมฝาผนัง
อันเปนเสมือนบทเรียนทางศาสนาในลักษณะภาพวาดที่สอนคติธรรมทางพุทธศาสนาโดยตรง
ตอนที่ 6.4 สภาพความคิด ความเชื่อ และศาสนาในปจจุบัน
6.4.1 ศาสนากับการเมืองการปกครอง
- ความเชื่อดั้งเดิม ศาสนาพราหมณและพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการปกครอง ลักษณะ
คุณธรรมของชนชั้นปกครอง รวมทั้งการอางสิทธิความชอบธรรมในการปกครอง การดึงเอาความคิด
ความเชื่อทางศาสนาที่แปลกแยกกันมาใชเพื่อผลประโยชนทางการเมือง ทําใหผลลบขยายไปใหญโต
เพราะศาสนาเปนเรื่องสําคัญในสังคมที่รับนับถือศาสนาอันมีพระผูสรางผูทรงมหิทธานุภาพเหนือทุกสิ่ง
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ปญหาทางการเมืองกอใหเกิดปญหาทางการปกครองไปดวย การไมยอมรับผูปกครอง
หรือการปกครองที่มาจากผูนับถือศาสนาอื่น เกิดตามมา ขอนี้แตเดิมก็ไมเคยมีปญหาเจาเมืองของไทย
คือ กรุงเทพฯ ในปจจุบัน
-

6.4.2 ศาสนากับความคิดเรื่องมนุษยธรรม
- สังคมไทยในปจจุบันอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาห
กรรม ชีวิตแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ผูคนตองหาทางปรับตัวหรือดิ้นรนให
ดําเนินชีวิตไดในสังคมแบบใหม
เรื่องการสงเคราะหสังคมดานตาง ๆ ที่เห็นชัด คือการที่ศาสนาตาง ๆ ตั้งโรง
เรียน สถานศึกษา หรือสนับสนุนการศึกษา ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการแกปญหาสังคมโดยตรง การสราง
สถานพยาบาล การตั้งสถานดูแลบําบัดผูติดยาเสพยติด รวมไปถึงการพยายามรักษาปาไมดวยวิธีการ
ตาง ๆ เชน การหมผาเหลืองใตตนไมเพื่อปองกันไมใหมีผูมาตัด สิ่งเหลานี้แสดงวาศาสนามีบทบาททาง
ดานมนุษยธรรมโดยตรงมาตลอด
6.4.3
พุทธศาสนาในปจจุบัน
ปจจุบันพุทธศาสนาถูกมองวาไมสนองเรื่องราวทางสังคม พระภิกษุประพฤติ
ยอหยอน ศาสนิกก็งมงายหลงวัตถุ โดยมากปญหาเหลานี้เกิดเพราะพุทธศาสนาหมดบทบาททางการ
ศึกษาไปอยางมาก เพราะมีผูรับผิดชอบการศึกษาโดยตรง การเสาะหาคําตอบจากพุทธศาสนาแสดงให
เห็นวา พุทธศาสนายัง “มีชีวิต” อยู และยังเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยมีบทบาทในสังคมตลอดมา บท
บาทของพุทธศาสนาในสังคมไทยโดยรวมพอสังเขป ดังนี้
1. การผสมผสานความเชื่อและศาสนามีการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมและพุทธ
ศาสนาที่รับเขามาใหมไดลงตัวดี ดังจะเห็นตัวอยางไดจาก “ฮิตสิบสอง” หรือ
พิธีกรรม 12 เดือน ทางอีสาน
2. การสรางโลกทัศนและกรอบความคิดเกี่ยวกับคนและสังคม ความเชื่อหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องกรรม กฎแหงกรรม กฎแหงไตรลักษณ เปนคํา
อธิบายหลักที่สรางกรอบความคิดและวิธีการมองโลกใหคนในสังคม
3. พุทธศาสนากับชุมชน
พุทธศาสนาเขามาพรอมกับการจัดตั้งระเบียบทาง
สังคม มีวัดเปนศูนยกลาง วัดจึงเปนศูนยรวมของผูคนในชุมชน
4. พุทธศาสนากับการปกครอง เมื่อพระมหากษัตริยไทยในอดีตรับพุทธศาสนา
เขามาพุทธศาสนาก็เปนสัญลักษณที่สําคัญของอาณาจักรไทยหรือรัฐไทย ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ เพื่อใหเกิดความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันของศาสนจักรและอาณาจักร ความเปน “เมืองพุทธ” เปน
สัญลักษณของราชอาณาจักรไทยและเปนศาสนาประจําชาติ
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5. พุทธศาสนาในโลกปจจุบัน โลกปจจุบันเปนโลกของวิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี โลกของทุนนิยมที่สงเสริมใหคนหลงใหลในวัตถุและเงินตราเปน
อุ ด มการณ ที่ ส วนทางกั บ อุ ด มการณ พุ ท ธศาสนาที่ ส อนให ค นลดความโลภ
โกรธ หลง
- นาสังเกตวาในสังคมไทยปจจุบัน คนไทยยังมีความไมมั่นคงทางจิตใจและชีวิตไม
ตางจากคนไทยทุกสมัยที่ผานมา คนไทยในสังคมปจจุบันยังตองการ “ศาสนา” เปนที่พึ่งอยูมาก
“ศาสนา” ก็ยังมีบทบาทสนองความตองการทางจิตใจของคนในสังคมไดเสมอ

6.4.4
ศาสนาใหมในสังคมไทย
- ความจริงแลวคําวา “ศาสนาใหม” นี้อาจไมเหมาะสม เพราะบางครั้งศาสนา
เหลานี้เปนเพียงกระแสใหมๆ ของศาสนาหลักแตเดิม แนวคิดตางๆก็ยังคงเดิมโดยมากเพราะบุคคลตาง ๆ
พยายามแสวงหาที่พึ่งทางกายทางใจเปนสําคัญ มากกวาที่พึงทางปญญา
- ศาสนาทําใหพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไปไดงายที่สุดและจะทําใหสังคมเกิด
แตกแยกไดงายดวย การศึกษาศาสนาใหรูแนวคิดโดยรวมวามีความเปนมาอยางไร อยูในฐานะไรใน
สังคม จึงเปนเรื่องจําเปนตอความมั่นคงสถาพรของสังคมนั้น ๆ

คําถามทายหนวย
ขอ 1 ความเชื่อไดพัฒนามาถึงจุดสูงสุดจนเปนระบบใดที่มีความสําคัญตออารยธรรมของมนุษยชาติ
ตอบ ระบบความเชื่อ ที่เรียกวาศาสนา มีคําสอน บุคลากร พิธีกรรม ศาสนสถาน และศาสนิกผูนับถือ
เปนองคประกอบ
ขอ 2 เพราะเหตุใด ความเชื่อและศาสนาจึงเปนสถาบันหลักทางวัฒนธรรมในแตละสังคม
ตอบ เพราะความเชื่อและศาสนากําหนดโครงสรางความสัมพันธและกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม
ใหทุกสังคมอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ในขณะเดียวกันก็มีสวนสรางสรรคสถาบันอื่น ๆในสังคมดวย
ขอ 3 ความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยมีอะไรบาง
ตอบ มีความเชื่อผีสาง เทวดา วาศักดิ์สิทธิ์ สามารถบันดาลดี ราย เชื่อถือบรรพบุรุษวาสามารถคุม
ครองครอบครัว บานเมือง ใหอยูเย็นเปนสุข และความเชื่อเรื่องโลก จักรวาล
ขอ 4 ศาสนามีบทบาทใดบางในดานมนุษยธรรม
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ตอบ ศาสนาเปนตัวจักรสําคัญในการชวยเหลือผูตกยาก ประสบภัย รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอม
เพราะสามารถใชความเชื่อทําใหเกิดความศรัทธา และความไววางใจในการดําเนินการวา ไมมีอคติ และ
ไมนําทรัพยสินที่จะไปชวยเหลือไปใชจายอยางไมถูกตอง

