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สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

บทน�า
	 ชาวพทุธเชื่อว่า	ศาสนาของพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั	จะมอีายยุนืยาวถงึ	๕,๐๐๐	ปี	และหลงัจาก

กึ่งพุทธกาลคือตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๐๐	เป็นต้นไป	พระพุทธศาสนาจะค่อย	ๆ	เสื่อมไปโดยล�าดับ	ความเสื่อม

ดงักล่าวขึน้อยูก่บัปัจจยัหลงัสองประการ	คอื	ปัจจยัภายนอก	ได้แก่	การท�าลายล้างโดยบคุคลต่างศาสนา

จะเป็นด้วยศึกสงครามและปัจจัยภายใน	คือ	“การท�าลายโดยชาวพุทธเอง”	หลายปีผ่านมามีผู้แต่งกาย

เลียนแบบสงฆ์	 (ลักเพศ)	 มีพฤติกรรมเป็นข่าวดังพาดหัวหนังสือพิมพ์หลายครั้ง	 จนญาติโยมที่ศรัทธา 

กล้าแขง็ในศาสนา	บางท่านถงึกบัศรทัธาถอยหนัหลงัให้วดั	ความจรงิแล้ว	พทุธศาสนาไม่เสือ่ม	แต่บคุคล

ต่างหากทีเ่สือ่ม	ปัญหาอยูท่ีว่่าบคุคลทีเ่สือ่มนัน้ใช้เคร่ืองแบบและรูปแบบของศาสนาเป็นเคร่ืองมอืหากนิ	

หาผลประโยชน์บนพื้นฐานศรัทธาของชาวบ้าน	 ฝ่ายชาวบ้านเอง	 รู้ท้ังรู้ก็ปล่อยเลยตามเลยเข้าท�านอง	

“ชัว่ช่างช	ีดช่ีางสงฆ์”	อย่างนีส้ถานการณ์ของพทุธศาสนาคงจะย�า่แย่	คนท�าบญุกต้็องเลือกให้เหมาะทัง้

บุคคล	และกาลเทศะ	ไม่เปิดโอกาสให้พวกห่มผ้าเหลืองหากินอย่างลอยนวล	นักบวชหากินที่ประพฤติ

ละเมิดพระธรรมวินัยอย่างชัดแจ้ง	 มีโทษเพียงให้สึก	 กฎหมายบ้านเมืองไม่มีสิทธิ์ไปลงโทษอะไรได้ท่ี 

หลอกลวงชาวบ้าน	 ผูกดวงสะเดาะเคราะห์	 หากินกันเป็นล�่าเป็นสันหรือใช้สถานที่วัดเป็นแหล่งหากิน	

ในรูปแบบต่าง	ๆ 	ก็ไม่มีใครท�าอะไรได้
1
	ภัททิยา	ยิมเรวัต	ได้กล่าวถึงมูลเหตุของการเกิดความเชื่อว่าเกิด

จากมนุษย์มีปัญหาทางด้านจิตใจ	 และความไม่รู้ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในสภาพใดสังคมแบบไหน	ภาวะจิต

ของมนุษย์จะมีความรูส้กึไม่สบายใจไม่มัน่คงต่อชวีติตนเอง	ความเชือ่นีจ้ะช่วยให้ก�าลงัใจช่วยรกัษาจติใจ

ให้กับมนุษย์ช่วยตอบค�าถามที่มนุษย์ไม่สามารถหาค�าตอบได้
2

	 พระพทุธศาสนาเกดิข้ึนและเจรญิรุ่งเรอืงในประเทศอนิเดีย	แต่ปัจจบุนัพระพทุธศาสนาในอนิเดีย

เหลือเพียงร่องรอยความเจริญในอดีต	ที่เป็นเช่นนี้	เหตุส�าคัญประการหนึ่ง	ก็เนื่องจากปัจจัยภายใน	คือ

นักบวชประพฤติตนไม่ต่างไปจากฆราวาส	 ผู้คนจึงถอยศรัทธาจากค่อย	 ๆ	 เสื่อมและทวีความรุนแรง 

 1
 ดนัย	 ไชยโยธา,	 ลัทธิศาสนาและระบบความเช่ือกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น,	 (กรุงเทพมหานคร:	 

โอเดียนสโตร์,	๒๕๓๘),	หน้า	๔๙.

 2
 ภัททิยา	 ยิมเรวัต,	 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้านความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณี,	ภาษาและ

วัฒนธรรม,	ปีที่	๑๖	ฉบับที่	๑	(มกราคม	-	มิถุนายน,	๒๕๔๐):	๕-๑๒.
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ถึงขั้นสูญไปหมด	 ซึ่งมีปัจจัยอีก	 ๔	 ประการ	 คือ	 สาวกวิกล	 ประชาชนวิบัติ	 พระมหากษัตริย์ข้ึนหน้า	

ศาสนาพิการ	 “สาวกวิกล”	 หมายถึงพระภิกษุไม่ประพฤติตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 

ประพฤตินอกธรรมวินัยแล้ว	 พวกนอกศาสนายกมารุกรานเข่นฆ่า	 “ประชาชนก็ถึงกาลวิบัติ”	 อีกทั้ง	

“พระมหากษัตรย์ิกย็งันบัถอืลทัธอิืน่ไม่นบัถอืพุทธศาสนา”	“ศาสนาจึงพิการถึงตาย”	เมอืงไทยพระพุทธ-

ศาสนาอยู่ได้เพราะมีพระมหากษัตริย์นับถือพุทธศาสนา	 ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์หรือพระมหากษัตริย ์

ไม่นับถือแล้ว	ก็คงไม่เหลือพระพุทธศาสนาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นอีกเลย	

แนวคิดและความเป็นมาของความเชื่อ
	 ความเชือ่ของมนษุย์เกดิจากความรูส้กึว่าไม่ปลอดภยัจากอ�านาจเหนอืธรรมชาติเมือ่เกดิเหตุการณ์

ทางธรรมชาติที่ท�าอันตรายต่อชีวิต	 และทรัพย์สินของมนุษย์	 และเมื่อมนุษย์หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ 

จึงเกิดความคิดว่าจะต้องมีสิ่งใด	 สิ่งหนึ่งบันดาลให้เป็นไปและส่ิงนั้นจะต้องมีอ�านาจเหนือธรรมชาติ 

ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าอ�านาจเหนือธรรมชาตินั้นคืออะไร	 จึงมีจินตนาการขึ้นตามความรู้สึกว่าสิ่งที่มี

อ�านาจเหนือธรรมชาติคือ	ภูตผี	ปีศาจ	วิญญาณ	 เทวดา	นางไม้	 เป็นต้น
3
	ความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

ความเป็นมนุษย์	 ความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติย่อมมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์	 หมายถึง	 เชื่อในพลังอ�านาจ 

ที่จะบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจักรวาลความเช่ือในปัญญาของมนุษย์ใช้เหตุผล 

ไม่ยอมขึ้นอยู่กับอ�านาจของสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่สามารถพิสูจน์ได้ความรู้เหตุผลคือล�าดับสูงสุดแห่ง

ปัญญาของมนษุย์เป็นมลูเหตใุห้เกิดพระพทุธศาสนา
4
	คนพ้ืนเมอืงในสังคมไทยโบราณ	ยงัไม่รู้จักศาสนา

พทุธและพราหมณ์	(ฮนิด)ู	แต่กม็ศีาสนาผเีพราะนับถอืผพีืน้เมอืงของแต่ละเผ่า	และอ�านาจเหนอืธรรมชาติ

ผีพื้นเมืองมีหลายระดับ	เช่น	ผีเรือน	ผีบ้าน	ผีฟ้า	พญาแถน	ผีเหล่านี้ติดต่อกับคนได้โดยผ่านหมอผีที่เป็น

ผู้หญิงเรียกกันว่าคนทรงหรือร่างทรง	 ทุกคนในเผ่าหรือในท้องถ่ินเดียวกันย่อมอยู่ภายใต้อ�านาจทาง

พิธีกรรมของหมอผี	(คนทรง)	ที่เป็นผู้หญิงระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาผีคือความเชื่อเรื่องขวัญ

คือมีความเชื่อว่าคนเรามีส่วนประกอบส�าคัญอยู่	๒	ส่วน	คือ	ส่วนที่เป็นตัวตน	ได้แก่	ร่างกาย	กับส่วนที่ 

ไม่เป็นตัวตน	ได้แก่	ขวัญ	เป็นต้น

ความเชื่อทางพุทธศาสนาของสังคมไทย
	 ความเชือ่เป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างสรรค์ขึน้	เมือ่เกดิเป็นระบบขึน้ในสงัคมมกัเรยีกว่า	ศาสนา	มบีทบาท

ส�าคัญในการเชื่องโยงสถาบันต่าง	ๆ	ทั้งในด้านการเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจ	และสังคม	ความเชื่อ

 3
 ดนัย	ไชยโยธา, ลัทธิศาสนาและระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น,	หน้า	๖๘-๖๙.

 4
 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๗๓.
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ทางศาสนาจึงเป็นสถาบันหลักทางวัฒนธรรมความเจริญของสังคมโดยตรง	 เมื่อคนไทยมีความเชื่อ	 

นั่นหมายถึง	การไว้วางใจกัน	การเชื่อถือ	การนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์	 ส่วนศาสนา	แปลตามศัพท์ว่าค�าสอน	

การสอน	เป็นระบบความเชือ่อย่างใดอย่างหนึง่	ในขณะทีล่ทัธ	ิหมายถงึสิง่ท่ีรบัเอามานบัถอื	และปรชัญา	

หมายถงึ	หลกัแห่งความรูแ้ละความจรงิเรือ่งก�าเนดิศาสนามหีลายทฤษฎ	ีมทีัง้ทีเ่หน็ว่า	เป็นเร่ืองธรรมชาติ

ของมนุษย์	 เกิดมาพร้อมกับมนุษย์	 ทฤษฎีที่ว่าเกิดเพราะความกลัว	 และท่ีเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ใน

สังคมมนุษย์

	 ในสังคมไทย	ความเชื่อและศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแยกไม่ออก	 อาจกล่าวได้ว่าเรา 

ไม่ได้นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด	 แต่ก็มิได้หมายความว่าความเชื่อและศาสนาจะมีบทบาทด้อยลงไป	

การนับถือศาสนาของคนไทยเป็นเรื่องส�าคัญที่จะหล่อหลอมให้สังคมไทยเป็นไปในแบบอย่างท่ีเรียก 

ได้ว่า	 “อย่างไทย”	 มีเอกลักษณ์เป็นไทย	 ลักษณะความเชื่อและศาสนาที่อยู่ในสังคมไทยหรือเรียกว่า	 

“แบบไทย	ๆ ”	สงัคมไทยเป็นสงัคมพทุธหรอืจะเรยีกอารยธรรมไทยว่าเป็นอารยธรรมพุทธศาสนาได้หรือไม่

อย่างไร	 ความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมแขนงต่าง	 ๆ	 ในแง่การสร้างสรรค์	 การยกระดับวัฒนธรรม	

และความสบืเนือ่งทางวฒันธรรมจนกลายเป็น	อารยธรรม	ศาสนาและความเช่ือเป็นทัง้เหตโุดยตรงและ

โดยอ้อม	 ที่ท�าให้เกิดอารยธรรมในสังคม	 หรือของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง	 อาจจะแผ่ขยายไปสู่ที่ต่าง	 ๆ	

จากจุดศูนย์กลางอารยธรรมนั้น	เช่น	พุทธศาสนา	คริสต์ศาสนา	ศาสนาอิสลาม	เป็นศาสนาหลักที่สร้าง

อารยธรรมหรอืมส่ีวนสร้างอารยธรรมของหลายชาติ	หลายภาษา	เป็นจักรกลส�าคญัในการเปล่ียนแปลง

และในความเป็นไปของอารยธรรมโลกในปัจจุบันระบบเรื่องการบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดในศาสนา	 

เป็นเรื่องส�าคัญ	 ความประพฤติทางศีลธรรมจรรยาอย่างเดียวย่อมไม่พอ	ต้องมีการตระเตรียมในด้าน 

ต่าง	 ๆ	 ในส่วนนี้มักผูกอยู่กับ	 ระบบของพิธีกรรม	 เป็นพื้นฐานเดิมมา	 แต่เริ่มมีการเชื่อเร่ืองเทพที่ต้อง

ปรนนบิตัใิห้พอพระทยั	การปฏบิตับิชูาด้วยพธิกีรรมต่าง	ๆ 	มุง่เพ่ือแสดงความภกัดี	การสวดมนต์ท�าวตัร

เพื่อให้จิตใจสงบ	 ศาสนายังมีระบบความคิด	ปรัชญา	 เป็นแกนหลัก	 ในทางการสร้างเหตุผล	หรือเพื่อ

พิสูจน์ความเป็นไป	ขนบธรรมเนียมความเชื่อในศาสนาของตน	ศาสนาผูกพันหรืออาจเรียกได้ว่า	เกิดใน

สังคมเปลี่ยนแปลงไปในสังคม	ท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลง	เป็นเครื่องก�ากับความคิดความอ่าน	เป็นเครื่อง

บังคับพฤติกรรมของมนุษย์	ศาสนาจึงเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งในสังคม	เพื่อประโยชน์แก่การเข้าใจ

พฤติกรรมด้านความเชื่อของคนในสังคม

	 ปัจจุบันสังคมไทยก�าลังจะได้ชื่อว่าเป็นสังคมบริโภคนิยม	หรือวัตถุนิยม	 เนื่องจากคนไทยได้รับ

อทิธพิลจากปรชัญาวตัถนุยิมของชาวตะวนัตก	ทีเ่น้นความส�าคญัด้านวตัถุมากกว่าจิตใจ	เป็นการส่งเสริม

มนุษย์ให้เพิ่มกิเลส	 (ความอยาก)	 มากขึ้นซึ่งขัดแย้งกับพื้นฐานการด�าเนินแบบจิตนิยมเดิมของตน 

สังคมไทย	จึงมีลักษณะขาดความเป็นเอกภาพ	คือ	ขาดความนึกคิดในความเป็นไทยที่แท้จริงขาดจุดยืน

17. ������������������� (�������� 218-233).indd   220 24/11/2563   21:17:22



ความเชื่อของชาวพุทธในสังคมไทย 221

อดุมคตท่ีิจะยดึเป็นแนวทางในการปฏิบัตร่ิวมกนั	ปัจจบุนัคนรุน่ใหม่กน็ยิมความเจรญิด้านวตัถ	ุดงัจะเหน็

ได้จากมีการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 และรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 

แต่ก็มีคนหัวเก่าบางส่วนที่ต่อด้านความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ	เพราะเห็นว่า	ถ้ามนุษย์แข่งขันทาง

วัตถุมากขึ้น	 จะท�าให้เกิดปัญหาทางสังคมมากขึ้นวัตถุนิยมส่งผล	 ให้เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม	

จนสภาพสังคมไทยตกอยู่ในสภาพเลวร้าย	 วิถีชีวิต	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 อันดีงาม	 ที่บรรพบุรุษ 

สั่งสมไว้แทบจะไม่หลงเหลือให้ช่ืนชมคนไทยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว	 สังคมที่มีมิตรไมตรีความเอื้ออาทร 

ต่อกันเหลือน้อย	 เพราะต้องแข่งขันแก่งแย่งเพื่อความอยู่รอดรัฐบาลเองก็บริหารประเทศโดยใช้ระบบ

ทนุนยิมโดยเน้นการเปลีย่นแปลงทางการขยายตัวทางเศรษฐกจิ	และมวลรวมภายในประเทศดังทีป่รากฏ

ชัดเจนในสังคมไทยปัจจุบัน
5

	 ส�าหรับด้านความเชื่อของคนไทย	 ก็ไม่ได้แตกต่างจากชนชาติอื่น	 ๆ	 คือมีความเชื่อถือในเรื่อง

ไสยศาสตร์	 ผีสางเทวดา	 เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและมีฤทธ์ิอ�านาจท่ีจะบันดาลร้าย-ดี	 ให้แก่มนุษย์ได	้ 

การที่คนไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ	 คนไทยจึงมีความเชื่อใน 

สรรพสิ่งอันเป็นวิสัยของมนุษย์ที่ต้องการด�ารงอยู่ด้วยความรู้สึกสมดุลกับธรรมชาติ	 และเป็นการสร้าง

กุศโลบายให้มีความรักและความหวงแหนสิ่งที่ให้คุณประโยชน์ในการด�ารงชีวิต	 ความเชื่อของคนไทย 

แต่เดิมคือ	“ผี”	อันได้แก่	ผีบรรพบุรุษ	ผีฟ้า	(แถน-เทวดา)	ผีนา	(แม่ขวัญข้าว-แม่โพสพ)	ผีดิน	(แม่ธรณี)	

ผีน�้า	 (แม่คงคา)	 และผีอื่น	 ๆ	 อีกมากมาย	 ทั้งนี้เพราะคนไทยในสมัยก่อนถือว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง 

ในธรรมชาติ	ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติสามารถที่จะดลบันดาลให้ทั้งความอุดมสมบูรณ์และความวิบัติ

ภยันตรายทั้งปวง	การไม่ท�าลายและท�าร้ายธรรมชาติท�าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

	 จากทีก่ล่าวถงึเรือ่งศาสนาและความเชือ่ของคนไทย	จะเหน็ได้ว่าการนบัถอืศาสนาและความเชือ่

ของคนไทยมีลักษณะพิเศษ	 กล่าวคือ	 นอกจากจะกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปแล้วยังกราบไหว้บูชา 

ศาลพระภูมิและผสีางเทวดา	จากทีก่ล่าวเกีย่วกบัวัฒนธรรมไทยนัน้	จะเห็นได้ว่าวฒันธรรมไทยนอกจาก

จะมลีกัษณะเป็นสากลเหมอืนกบัวฒันธรรมของกลุม่ชนอืน่	ๆ 	แล้ว	ยงัมลีกัษณะเฉพาะทีแ่สดงเอกลกัษณ์

แห่งความเป็นไทย	แสดงลกัษณะเฉพาะของกลุม่ตนหลายประการ	อาทิ	เป็นวฒันธรรมทีม่คีวามเกีย่วพนั

กับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น	 อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของชาวไทยทัง้ปวง	นอกจากนี	้ยงัมลีกัษณะทีผ่สมผสานความเชือ่ดัง้เดมิเข้ากบัศาสนาพทุธและพราหมณ์

ได้อย่างแนบสนิท	 เป็นวัฒนธรรมที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ	 ชื่นชมธรรมชาติมากกว่าจะเอาชนะ

ธรรมชาติ	ดังเช่นกวีโบราณที่รจนาไว้ในวรรณคดีหลาย	ๆ	ฉบับ	อีกประการก็คือ	มีความละเอียดลออ	

 5
 คณาจารย์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	ปรัชญาเบื้องต้น,	พิมพ์ครั้งที่	๓,	(กรุงเทพมหานคร:	

นวสาส์นการพิมพ์,	๒๕๕๓),	หน้า	๑๗๗.
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ประณีตพิถีพิถันตามแบบฉบับชีวิตชาวบ้านท่ีไม่มีความรีบร้อน	 ซ่ึงจะเห็นได้จากงานวิจิตรศิลป์ต่าง	 ๆ	

ของไทย	และยังเป็นวัฒนธรรม	ที่มีความอิสรเสรี	แสดงออกถึงความสนุกสนาน	ร่าเริง	เน้นคุณค่าของ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	 แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะยกย่องผู้อาวุโส	พระสงฆ์	 วงศาคณาญาติ	 วัฒนธรรมไทย 

สั่งสอนให้คนไทยเคารพ	เชื่อฟังผู้ใหญ่	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ได้ด�าเนินสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน	

สั่งสมเป็นวัฒนธรรมของชาต	ิท�าให้คนไทยทกุหมูเ่หล่าสามารถอยูร่่วมกันดว้ยความอบอุ่นและสงบสุข
6
 

	 การที่กล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธนั้น	คงจะหมายได้เพียงว่าพุทธศาสนา	เป็นศาสนาหลักที่

คนไทยโดยมากและคนไทยทุกระดับยอมรับนับถือ	 เมื่อพิจารณาดูตามหลักฐานต่าง	 ๆ	 เช่น	 ต�านาน	 

ก็จะเห็นการปรับเปลี่ยนทางความเชื่อจากความเชื่อด้ังเดิมทั้งการปรับโดยสันติหรือปรับโดยขัดแย้ง 

ในส่วนทีร่บัพทุธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เข้ามาจนกลายเป็นหลกัของความเชือ่แล้ว	เมือ่มศีาสนาอืน่

ความเชื่อและศาสนายังเป็นบ่อเกิดของศิลปะแขนงอื่น	 ๆ	 เช่น	 ประติมากรรม	 มีทั้งรูปสลัก	 ลายเส้น	 

รูปปั้น	 เร่ืองราวทางพุทธศาสนา	 มักปรากฏเป็นจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นเสมือนบทเรียนทางศาสนา 

ในลักษณะภาพวาดที่สอนคติธรรมทางพุทธศาสนาโดยตรง
7

	 หากกล่าวถึงปรากฏการณ์หนึ่งของชาวพุทธที่มีความเชื่อเหล่านี้น�าไปสู่พิธีกรรมตามบริบทของ

ความเชื่อนั้น	ๆ 	พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของร่างทรงที่ประกอบส่วนใหญ่คือ	การสวดมนต์ไหว้พระ	

รองลงมาคือ	การรักษาศีล	การปฏิบัติธรรม	การท�าบุญทอดกฐิน-ผ้าป่าสร้างพระพุทธรูป	การเลี้ยงพระ

ถวายสังฆทาน	พรมน�้ามนต์ตามล�าดับ	ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางพระพุทธศาสนากับพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนาของร่างทรง	 พบว่าความเชื่อส่วนใหญ่ของร่างทรงท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทาง 

พทุธศาสนา	คือความเชือ่ในการปฏบิตัธิรรมรองลงมาคอืความเชือ่ในเรือ่งการสวดมนต์ความเชือ่ในเรือ่ง

การถอืศลี	กนิเจ	เลีย้งพระ	ถวายสงัฆทานและความเชือ่ใน	การทอดกฐินผ้าป่าท�าบญุสาธารณประโยชน์	

ร่างทรงท่ีมีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมที่กระท�าสูงสุดคือการปฏิบัติธรรม	 รองลงมาคือ	 

การสวดมนต์ร่างทรงที่มีความเชื่อด้านอื่น	ๆ 	พิธีกรรม	ที่กระท�าสูงสุด	คือพิธีการไหว้ครูรองลงมาคือการ

รับขัน
8

 6
 นิธิ	 เอียวศรีวงศ์,	พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย,	 (กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์มูลนิธิ

โกมลคีมทอง,	๒๕๔๓),	หน้า	๙๒.

 7
 อมรรัตน์	จันทร์เพ็ญสว่าง,	จิตวิทยาศาสนาและความเชื่อและความจริง, (กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์

กองทุนบี.	ทราเวน,	๒๕๓๗),	หน้า	๗๕.

 8
 วิรัช	วิรัชนิภาวรรณ	และนิภาวรรณ	วิรัชนิภาวรรณ,	การเข้าทรงและร่างทรง, (กรุงเทพมหานคร:	โอ.เอส.

พริ้นติ้งเฮ้าส์,	๒๕๓๓),	หน้า	๔๑.
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ลักษณะคติความเชื่อในสังคมไทยโดยทั่วไป
	 สังคมไทยมีความเชื่อดั้งเดิม	 โดยลักษณะความเชื่อของคนในสังคมไทยมีการปรับเปล่ียนไปจาก

ความเชือ่ดัง้เดิม	ทัง้นี	้เพราะการได้ตดิต่อสมัพนัธ์กบัโลกภายนอก	ท�าให้ได้รับอทิธพิลของวฒันธรรมอืน่	ๆ 	

จนท�าให้สภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงดัง	 เช่น	 ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน	 ได้กล่าวถึง 

ในหนังสือเรื่อง	วัฒนธรรมและประเพณีต่าง	ๆ 	ของไทย	ว่าเริ่มแรกนั้นความเชื่อของคนไทยแต่เดิมคงไม่

ต่างจากชาตอิืน่	ๆ 	คอืเชือ่ในสิง่ทีม่องไม่เหน็ว่ามอี�านาจเหนอืคนอาจบนัดาลให้ทัง้คณุและโทษความเชือ่

ดังกล่าวเป็นการเชื่อถือผีสางเทวดาแบ่งได้	๔	ประการ	ดังนี้

  ๑. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา	 เป็นความเชื่อเร่ืองผีสางเทวดาเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปทาง

ศาสนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในสังคมไทยยังมีความเชื่อเช่นนี้อย่างมั่นคง	 ปรากฏการณ์

แทรกซึมอยู่ในเรื่องต่าง	ๆ	และความเชื่อดั้งเดิมยังเข้าไปอยู่ในเรื่องกฎหมาย	กระบวนการทางกฎหมาย

อีกด้วย

  ๒.  การนับถือบรรพบุรุษ	 การนับถือบรรพบุรุษนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระเบียบประเพณีของ

ครอบครวัโดย	เฉพาะเรือ่งการแต่งงาน	จะต้องมเีรือ่งบชูาบรรพบรุษุเป็นอนัดับแรก	ระเบียบระบบต่าง	ๆ 	

ทีเ่กดิจากการนบัถือผสีางเทวดา	บรรพบุรษุนีเ้ป็นพืน้ฐาน	โดยตรงของสิง่ทีเ่รยีกว่า	“จารตี”	หรอื	“จารตี

ประเพณีในสังคม”	ซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมายดั้งเดิมของไทย	เช่น	กฎหมาย	มังรายศาสตร์	กฎหมาย

ต่าง	ๆ	ในประชุมกฎหมายตราสามดวง

  ๓.  ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องข้าว	 สังคมไทยเป็นสังคมเกษตร	 มีเรื่องการเพาะปลูกโดยเฉพาะ

เรือ่งการปลกูข้าวเป็นเรือ่งส�าคญั	ประเพณทีีเ่นือ่งด้วยข้าว	มต้ัีงแต่การเร่ิมไถนา	มพิีธขีองหลวงเป็นปฐม	

เรียกว่า	“พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”	เมื่อข้าวตั้งท้องมีพิธีท�าขวัญข้าว	มีการบูชาแม่โพสพ	

ซึ่งเป็นเทพีแห่งข้าว	ประเพณีสืบเนื่องด้วยข้าว	 เช่น	การรวมกันท�าฝายท�านบการลงแขก	คือ	การรวม

แรงกันไปช่วยเกี่ยวข้าว	การละเล่นต่าง	ๆ 	อันเนื่องด้วยข้าว	เช่น	เพลงเกี่ยวข้าว	การท�าบุญเมื่อเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้	เช่น	บุญข้าวกระยาสารท	เป็นต้น

  ๔.  ความเชื่อเร่ืองโลกจักรวาลและก�าเนิดคนและสัตว์	 คนไทยมีต�านานเล่าเร่ืองก�าเนิด 

โลกจักรวาล	 และการสร้างคน	 สัตว์	 อยู่หลายส�านวน	 สรุปเป็นส�าคัญ	 ๓	 อย่าง	 ต�านานกลุ่มแรก	 

มจีดุส�าคญัอยูท่ีแ่ถนหรอืผีฟ้า	กล่าวว่า	แถน	เป็นผูส้ร้างทุกสิง่ทกุอย่าง	เป็นผูว้างกฎระเบยีบ	และควบคมุ

ดูแลให้มนุษย์อยู่ในระเบียบ	และลงโทษเมื่อมนุษย์ประพฤติผิด

		 ดงันัน้	สงัคมไทยเข้าใจหลกัธรรมเรือ่งกรรมคลาดเคล่ือนจากจากหลกัค�าสอนในพระพุทธศาสนา

แล้วยังได้น�าความเช่ือเรื่องกรรมในศาสนาอื่น	 มาปะปนจนเข้าใจว่าเป็นค�าสอนในพระพุทธศาสนา 

ความเชื่อที่ผิดหลักกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้	 ในติตถายตนสูตรว่า	 บุคคล 
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จะได้รับสุขหรือทุกข์เป็นเพราะสาเหตุจากกรรมท่ีท�าไว้ในชาติก่อนท้ังส้ินเป็นเหตุเรียกว่า	 ปุพเพกต- 

เหตุวาท	 ๑	 บุคคลจะได้รับสุขหรือทุกข์	 เป็นเพราะสาเหตุจากการเนรมิตของพระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ	่ 

เรียกว่า	 อิสสรนิมมานเหตุวาท	๑	 บุคคลจะได้รับสุขหรือทุกข์ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	 

เรียกว่า	อเหตุอปัจจัยวาท	๑”
9
 

	 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงผลของความเชื่อดังกล่าวท�าให้สัตว์เร่ร่อนไปเกิดไม่มีท่ีส้ินสุด	 และเป็น 

ความเชื่อที่จัดอยู่ในหลักอกิริยวาทะ	 หมายถึง	 การกระท�าทุกอย่างไม่มีผล	 ท�าดีไม่ได้ดี	 ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว	

ความเชื่อดังกล่าวเป็นการปฏิเสธหลักธรรมเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนา	 เพราะพระพุทธศาสนาสอน

ให้เชื่อว่าสุขทุกข์ทั้งปวง	 เกิดขึ้นเพราะกรรม	คือการกระท�าอันประกอบด้วยเจตนาไม่ได้หมายความว่า

เกดิขึน้เพราะกรรมเก่าทัง้หมด	ไม่ใช่เกดิขึน้เพราะพระผู้เป็นเจ้าบันดาลและไม่ได้เกดิข้ึนลอย	ๆ 	โดยไม่มี

เหตุและปัจจัยการเชื่อตามลัทธิทั้ง	๓	จะท�าให้เป็นผู้ที่ขาดฉันทะ	และความเพียร
10

	 เมื่อผสมผสานกับ

ความเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมในพระพุทธศาสนาที่คลาดเคล่ือนไปจากหลักธรรมว่า 

กรรมดีให้ผลเป็นลาภ	ยศ	สรรเสริญ	อันเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และประกอบกับสังคมยกย่องคนดีคือ

คนที่มีร่ารวยมีเกียรติและชื่อเสียงท�าให้เกิดความแสวงหาสิ่งเหล่านี้ด้วยการทาทุกวิถีทางที่ให้ได้มา	 

การเข้าใจและเชื่อเรื่องกรรมท่ีผิดไปจากค�าสอนในพระพุทธศาสนานั้นในข้ันแรก	 มีผลต่อตนเองเป็น 

อย่างมาก	 เพราะผู้ที่เชื่อแบบผิด	 ๆ	 จะมีการกระท�าท่ีไม่เกรงกลัว	 และละอายต่อบาปส่งผลท�าให้ต้อง 

ทกุข์ทรมานเวียนว่ายตายเกดิอยูใ่นสงัสารวฏัไม่รูจ้บสิน้ในข้ันต่อไป	การกระท�าทีไ่ม่เกรงกลวัและละอาย

ต่อบาปจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรงท�าให้เกิดปัญหาสังคมนานัปการ

ความเชื่อของชาวพุทธในสังคมไทย
	 หลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนาซึง่ถอืว่าการพัฒนาศักยภาพของมนษุย์เป็นทางทีจ่ะพึงท�าได้ด้วย

ความสามารถของตน	พระพุทธองค์ทรงสอนให้มนุษย์ใช้ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องก�ากับ	

ความเชือ่โดยยดึหลกักาลามสตูรทรงให้ใช้เหตผุลพิจารณาในส่ิงต่าง	ๆ 	ว่าสมควรเพยีงใดทีจ่ะเชือ่ได้และ

ให้เช่ือเรื่องกรรมเป็นส�าคัญและพึ่งพระรัตนตรัยดีที่สุดในขณะท่ีสมบูรณ์	 สุขส�าราญได้จัดให้ความเชื่อ

ทางพระพทุธศาสนาของประชาชนในสงัคมแบบชาวบ้านเป็นความเชือ่	ในหลกัค�าสัง่สอนของพระพทุธ-

ศาสนาผสมผสานกบัลทัธพิราหมณ์	และความเชือ่ในเร่ืองไสยศาสตร์หรือผสีางเทวดา	(วญิญาณนยิม)
11

 

 9
 องฺ.ติก.	(ไทย)	๒๐/๖๒/๒๓๘.

 10
 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตโต),	เชื่อกรรมรู้กรรมแก้กรรม,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร:	สหธรรมิก	 

จ�ากัด,	๒๕๔๕),	หน้า	๑๗.

 11
 จ�านงค์	อดวัิฒนสทิธิ	์และคณะ,	สงัคมวทิยา,	พมิพ์ครัง้ที	่๘,	(กรงุเทพมหานคร:	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,	

๒๕๔๐),	หน้า	๒๑.
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ประชาชนไม่อาจแยกได้ว่าส่วนใดเป็นค�าสอนมาจากพระพุทธศาสนาจริงและส่วนใดที่เป็นความเชื่อ 

ในเรือ่งผสีาง	เทวดา	อนัเป็นความเชือ่เดมิรวมไปถึงการเซ่นไหว้บรรพบรุษุ	และการเข้าทรงด้วยความเชือ่

ในการเข้าทรง	และร่างทรงของชาวบ้านจงึน�าไปสูค่วามเช่ือทางพิธกีรรมและบทบาทของตนเองต่อสงัคม

ของร่างทรงด้วยและสาเหตุที่ท�าให้ประชาชนมีความเชื่อเรื่องการเข้าทรงและร่างทรงมี	๙	ประการ	คือ	

	 	 ๑)		ความกลัวทางกายและใจ	

	 	 ๒)		ความต้องการทางกายและใจ	

	 	 ๓)		ความเชื่อทางไสยศาสตร์	

	 	 ๔)		ปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ	

	 	 ๕)		ความล้มเหลวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์	

	 	 ๖)		ความล้มเหลวทางการเผยแผ่พุทธธรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชน	

	 	 ๗)		ศาสนาไม่อาจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนได้มากเพียงพอ	

	 	 ๘)		ช่วยแก้ปัญหาบางส่วนของมนุษย์	

	 	 ๙)		พระภิกษุสงฆ์และนักจิตวิทยามีจ�านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

	 เมื่อสังคมชาวพุทธมีระบบความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์	 และไสยศาสตร์เป็นส่วนประกอบที่มี

ประโยชน์ต่อสังคม	 ทั้งในระดับจิตใจของแต่ละบุคคล	 และในระดับชุมชน	 ซึ่งความเชื่อในไสยศาสตร ์

จะสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจของประชาชนได้ในระดับสังคม	 ความเชื่อทางศาสนา

พราหมณ์และไสยศาสตร์	 ซึ่งเน้นทางด้านพิธีกรรมมากมีบทบาทในการรวมคนในชุมชนให้มาประกอบ

พิธีกรรมร่วมกัน	 สร้างความสามัคคี	 และท�าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	 ไสยศาสตร์เป็น 

ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง	ๆ	เช่น	ผีสาง	เทวดาและ	สิ่งที่มีอ�านาจเหนือธรรมชาติการติดต่อกับ

สิง่ทีม่อี�านาจเหนอืธรรมชาต	ิท�าได้โดยพธีิกรรมทางไสยศาสตร์	เช่น	การใช้เวทมนตร์คาถาโดยมผีูป้ระกอบ

พธีิกรรมคือหมอผคีนทรงหรอืจ�า้	แล้วแต่กรณซีึง่เน้นพธิกีรรมและพยายามด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์บางอย่างเป็นส่วนบุคคลอันเป็นข้อแตกต่างจากศาสนา
12

ทัศนะความเชื่อชาวพุทธในสังคมไทย
	 ในมุมมองของความเชื่อชาวพุทธในสังคมไทย	 ผู้เขียนเห็นว่า	 คนไทยมีความต้องการสิ่งเสพ 

ปรนเปรอตนเป็นธรรมชาติ	 เน่ืองจากมนุษย์มีอวิชชา	 คือ	 มีความไม่รู้	 และจากการที่มนุษย์มีอวิชชานี	้ 

สิ่งที่พวงมา	 ก็คือความดิ้นรนทะยานไปตามความอยากอย่างมืดบอด	 กล่าวคือ	 เม่ือไม่รู ้	 ก็อาศัย 

 12
 อมรา	พงศาพิชญ์,	วัฒนธรรมศาสนาและชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา, พิมพ์ครั้งที่	

๕,	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๑),	หน้า	๓๖-๔๐.
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ความรูส้กึและความอยากตามท่ีรู้สกึนัน้	เป็นตวัก�าหนดในการด�ารงชวีติไปให้อยูร่อด	ความทะยานอยาก

ไปตามความรู้สึกนี	้ เรียกว่า	 ตัณหา	 ซึ่งตัณหาท่ีเห็นกันท่ัวไป	 ก็คือ	 ความต้องการส่ิงเสพปรนเปรอตน	 

ดังนั้น	เมื่อมนุษย์ด�าเนินชีวิตไปอย่างนี้	มันก็วนเวียนอยู่ในวงจรที่ว่า	เมื่อมีความไม่รู้แล้ว	ก็ดิ้นรนสนอง

ความทะยานอยากที่มืดบอด	แล้วก็เกิดโทษแก่ชีวิต	เกิดปัญหาแก่สังคมเรื่อยไป	เป็นวงจรไม่รู้จักจบสิ้น	

อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

	 ถึงแม้ว่า	มนษุย์จะมอีวชิชาหรอืตณัหาอยูใ่นตัวเอง	แต่ธรรมชาติของมนษุย์อกีอย่างหน่ึง	คอื	มนษุย์

มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้	ดังนั้น	เมื่อปัญหาเกิดจากความไม่รู้	แล้วเป็นอยู่ด้วยอวิชชาและตัณหา	

ย่อมท�าให้มนุษย์มีความต้องการเสพรสแบบตัณหา	 เมื่อจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องท�าให้มนุษย์มีความรู้	 

โดยการพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการของการศึกษา	 ฉะนั้น	 คนที่พัฒนาหรือมีการศึกษาแล้วก็จะม ี

ความรู้ถูกต้องมากข้ึน	 ท�าให้การด�าเนินชีวิตด้วยอวิชชาและตัณหาน้อยลง	 แต่ด�าเนินชีวิตด้วยปัญญา 

มากขึ้น	ดังนั้น	การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของชีวิต	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในสังคมโลกปัจจุบัน

ที่เป็นยุคแห่งการบริโภคนิยม	 ที่มีสิ่งยั่วเย้ากิเลสตัณหามากมาย	 จึงต้องใช้การศึกษาเข้ามาช่วยในการ

พิจารณาการบริโภคต่าง	ๆ	เพื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม	ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น

	 ทัศนะแนวความคิดความเช่ือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกยุคทุกสมัยมาจน

ปัจจุบันว่า	 มีความคิดความเชื่อในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันจนกลายมาเป็นภูมิปัญญา	 และประเพณี

วัฒนธรรมสืบต่อมาจนถึงคนรุ่นใหม่และต่อ	ๆ	ไป	อย่างไรในคัมภีร์พระไตรปิฎกที่มีเรื่องของศรัทธาอยู่

เป็นจ�านวนมาก	เช่น	ใน	อังคุตตรนิกาย	อัฏฐกนิบาต	พระไตรปิฎกเล่มที่	๒๓	ได้กล่าวถึงสัทธาสัมปทา	

อังคุตตรนิกาย	จตุกกนิบาตพระไตรปิฎก	เล่มที่	๒๑	ได้กล่าวถึง	สมสัทธา	อังคุตตรนิกาย	ปัญจกนิบาต

พระไตรปิฎก	 เล่มที่	 ๒๒	 ได้กล่าวถึงศรัทธา	 ความเชื่อที่มีเหตุผลยึดมั่นในหลักการกระท�าดี	 กล่าวโดย

สรุปแล้ว	 หลักของศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มุ่งไปที่ความเชื่อท่ียึดหลักกรรม	 คือ	 การท�าดีท�าชั่ว	 

ผลของกรรมดีและชั่ว	เป็นต้น	ในคัมภีร์อื่น	ๆ	ที่ได้แสดงความคิดความเชื่อของคนในกลุ่มชนชั้นต่าง	ๆ	

โดยเฉพาะในกลุ่มชนชาวไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 เช่น	 ในคัมภีร์มิลินทปัญหาได้พูดถึงศรัทธาว่า	

มลีกัษณะท�าจติให้ผ่องใสและมลีกัษณะจงูใจ	ในคัมภร์ีภมูวิลิาสินไีด้พูดถึงความคดิความเชือ่เรือ่งของการ

เวียนว่ายตายเกิด	นรกสวรรค์และเทวดา	เป็นต้นตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มนุษย์	มีความเชื่อ	และ

เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนนั้นแล้วแยกประเด็นแนวความคิดความเชื่อออกเป็น	๒	ลักษณะ	คือ

  ๑.  ลักษณะความเชื่อพุทธศาสตร์	 คือ	 กลุ่มผู้ที่ใช้เหตุผล	 ใช้ปัญญาพิจารณาถึงความเชื่อ 

ของตนว่า	จะมีลักษณะของความเชื่ออย่างไร	มีประโยชน์ต่อตนต่อกลุ่มชนของตนอย่างไร

  ๒.  ลักษณะความเชื่อไสยศาสตร์ คือ	 กลุ่มผู้ที่ไม่ต้องการมีเหตุผลเกี่ยวกับแนวความคิด 

ความเชื่อ	 เพียงตรงตามความรู้สึกของตนก็ตัดสินใจเชื่อแล้ว	 โดยไม่ค�านึงถึงเหตุผลหรือประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับจากไสยศาสตร์นั้น
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	 ลักษณะท้ัง	 ๒	 ประการมีความเห็นว่า	 แม้ว่ากลุ่มชนจะมีทัศนะเกี่ยวกับความคิดความเชื่อ 

แตกต่างกัน	แต่กม็กีารผสมผสานกนัอยูห่ลายประการ	จนบางครัง้แทบจะแยกกนัไม่ออกและก็เป็นสภาวะ

ทางจติใจเพราะเรือ่งของความเช่ือท้ัง	๒	ประเภท	มเีนือ้หาสาระทีแ่ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ	พระพทุธศาสนา

มีความส�าคัญมุ่งไปในพระสัทธรรม	 คือ	 ปริยัติ	 ปฏิบัติและปฏิเวธ	 ส่วนไสยศาสตร์นั้นหันหลังให้ 

พระสัทธรรมจะไม่สามารถน�ามาเป็นข้อพิสูจน์ใด	 ๆ	 ได้	 แต่เมื่อน�าศรัทธาในพระพุทธศาสนามาเป็น

ประเด็นแล้ว	ก็สรุปลงได้ตรงที่มีจุดมุ่งหมายไปเพื่อปัญญานั้นเอง
13

ปัญหาความเชื่อของชาวพุทธ
 ประเทศไทยน้ันเป็นสงัคมหน่ึงซ่ึงยอมรบัพระพทุธศาสนา	และได้รบัการหล่อหลอมจากหลกัธรรม

ค�าสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน	วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก�าเนิดจนถึงตาย	จึงเกี่ยวโยง

สมัพนัธ์เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัพระพทุธศาสนา	แต่เม่ือสงัคมโลกเปิดกว้างขึน้ทัง้ในด้านสือ่สารมวลชน	

เศรษฐกิจ	การเมืองและวัฒนธรรม	จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่น�าพาให้สังคมไทย	ก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุค

โลกาภิวัตน์		ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลาย	ๆ 	ด้าน	เช่น	ปัญหาทางสังคม	เป็นต้น	 

พระพทุธศาสนา	จงึเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ทีจ่ะสามารถน�าหลกัการส�าคญัทีม่อียูใ่นพระไตรปิฎกมาประยกุต์	

ใช้ในการแก้ปัญหาในแบบองค์รวม		เพื่อจะท�าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครบวงจร	อันจะส่งผลดีกับ

การแก้ไขปัญหาวิกฤติต่าง	ๆ	ของสังคมไทยต่อไป
14

	 วกิฤตต่ิาง	ๆ 	ทีเ่กิดขึน้ล้วนโยงใยถงึกนัเป็นลกูโซ่	เป็นปัจจยัเกือ้หนนุซ่ึงกนัและกนัเมือ่เกิดวกิฤตขิึน้

ในด้านใดด้านหนึ่งของสังคมนั้นหมายถึงว่า	ผลพวงจากวิกฤตินั้นย่อมกระทบต่อระบบในสังคมนั้นด้วย	

เช่น	บ้านเมอืงปัจจบัุนเกดิภาวะวกิฤติ	เพราะเป็นผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกจิทรดุตัว	นกัการเมอืง	

บุคคลในสังคมหวังเพื่อจะกอบโกยผลประโยชน์เป็นส่วนตัวมากขึ้น	ประชาชนอดอยากมากขึ้น	จึงเป็น

ภาวะวิกฤติทางสังคมเมื่อบุคคลในสังคมมีมากขึ้นความเห็นแก่ตัวมากขึ้น		สภาพส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

จึงไม่มีคนเอาใจใส่ดูแลจนเกิดเป็นภาวะวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมถึงเวลาแล้วท่ีสังคมไทยจะต้องน�า 

กระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ในขณะนี้

  ปัญหาความเช่ือและไสยศาสตร์กับปัญหาสังคม	 ความเชื่อโชคลาง	 คือ	 กลุ่มของพฤติกรรมและ

ความเช่ือเก่ียวข้องกับความคิดเชิงไสยศาสตร์	 ที่ผู้ฝึกฝนเชื่อว่าอนาคต	หรือผลลัพธ์ของเหตุการณ์ 

 13
 แสง	จันทร์งาม,	พุทธศาสนาวิทยา,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(กรุงเทพมหานคร:	บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คจ�ากัด,	๒๕๒๔),	

หน้า	๑๐๒.

 14
 สมพร	สุขเกษม,	ความจริงของชีวิต,	(กรุงเทพมหานคร:	สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,	๒๕๔๒),	

หน้า	๗๖.
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บางอย่าง	สามารถถูกดลบันดาลให้เป็นไปได้ด้วยพฤติกรรมที่ก�าหนดแนวคิดเกี่ยวกับ	 “โชคดี”	 และ	 

“โชคร้าย”	ก่อให้เกดิความเชือ่โชคลางมากมาย	เช่น	ความเชือ่ทีว่่าถ้าจ้ิงจกร้องทักก่อนเดินออกจากบ้าน

จะมีโชคร้าย	 เป็นต้น	 โดยทั่วไปแล้ว		ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง	สามารถอธิบายได้โดยใช้ค�าศัพท ์

ทางศาสนา	ซึง่ท�าให้นกักงัขาคติหลายคนให้ความเหน็ว่าทกุศาสนาคอืความเชือ่โชคลางทัง้สิน้โดยนยิาม

ความเช่ือโชคลางนัน้จะไม่วางอยูบ่นพืน้ฐานของเหตผุล	ความเชือ่หลายความเชือ่เกดิจากความเข้าใจผดิ

เกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลหรือสถิติ	ความเชื่ออีกจ�านวนมากเกิดจากความกลัว	 ที่แสดงออกในเรื่อง

ของความเชื่อทางศาสนา	ความเชื่อในเหตุการณ์เหนือจริง	การยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องของสิ่งเหนือ

ธรรมชาต	ิการปรากฏขึน้ของภตูผ	ีหรอืความมปีระสิทธภิาพของเวทมนตร์คาถา		การปลุกเสก	การเชือ่

ในลางบอกเหตุและการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้เกิดความกลัวที่ไม่มี 

หลักเกณฑ์	หรือการยึดถือหลักทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัดจนเกินไป

	 ความเชือ่โชคลางยงัถกูใช้เพือ่หมายถงึระบบความเชือ่พืน้บ้าน	ในความหมายทีแ่ตกต่างกบัความเชือ่

อื่น	ๆ	เกี่ยวกับโลกทางวิญญาณของศาสนา	และในความหมายที่แตกต่างกับวิทยาศาสตร์จากอดีตกาล

ผ่านมาแล้ว	เม่ือมนษุย์ไม่รู้ว่า	ท�าไมฟ้าถงึร้อง	ท�าไมจึงมพีาย	ุมนษุย์ก็เชือ่ว่าเป็นไสยศาสตร์	เทพเจ้าโกรธ

เกรี้ยว	 เวลาผ่านไปส่วนท่ีเป็นไสยศาสตร์กลับเปลี่ยนกลายเป็นวิทยาศาสตร์	จึงบอกได้ว่า	 อะไรที่ 

รู้แล้วคือวิทยาศาสตร์	 ส่วนอะไรที่ยังไม่รู ้คือไสยศาสตร์	เลยดูเหมือนว่าทั้ง	๒	 ศาสตร์เข้ากันไม่ได	้ 

แล้วสดุท้ายกปั็กความเชือ่ไว้กบัวทิยาศาสตร์	เนือ่งจากวทิยาศาสตร์มนัพิสูจน์ได้	ไม่ใช่คดิลอย	ๆ 	เอาเอง

	 ส�าหรบัความเชือ่และไสยศาสตร์กบัปัญหาสงัคมนัน้	ถ้าหากคนเราจะมคีวามเชือ่ในสิง่ใดสิง่หนึง่นัน้	

ไม่ใช่ความผิดหากแต่ความเช่ือนั้นไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับคนในสังคม	 และไม่งมงายจนเกินไป	 

จนท�าให้เกิดผลเสียกับตัวเอง	 แต่ถ้าหากมองในแง่ของการหลอกลวงต้มตุ๋นของนักต้มตุ๋นส�านักต่าง	 ๆ	 

ที่ใช้ความเชื่อ	 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่ในอดีต	 ตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา	 มาเป็น 

ช่องทางในการท�ามาหากิน	 ก็ถือว่าคนเหล่านั้น	 ท�าความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น	 จึงถือได้ว่าเป็นปัญหา 

สังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน	 ดังนั้น	 ความเชื่อและไสยศาสตร์ถือว่าไม่ผิด	 

เพราะความเช่ือและไสยศาสตร์แม้จะเป็นที่พึ่งทางกายไม่ได้	แต่ก็เป็นท่ีพ่ึงทางใจส�าหรับบางคนได้เป็น

อย่างดี	แต่สุดท้ายไม่ว่าจะมีความเชื่อเช่นไร	ก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล	ความเป็นไปได้	รวมไป

ถึงการมีวิจารณญาณ	 ตลอดจนการพิจารณาอย่างรอบคอบ	และไม่เชื่อจนงมงายมากจนเกินไป	 แต่ถึง

อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นตัวก�าหนดชะตาชีวิตของเราได้ดีที่สุด	นั่นก็คือ		“การกระท�าของตัวเราเอง”
15

 15
 แสง	จันทร์งาม,	พุทธศาสนาวิทยา,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(กรุงเทพมหานคร:	บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คจ�ากัด,	๒๕๒๔),	

หน้า	๑๑๗-๑๑๙.
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 พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงอันสูงสุด	และมิได้ทรงบังคับผู้ใดให้เชื่ออย่างงมงายในค�าสอน

ของพระองค์ความมเีหตผุลของพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า	อยูท่ีก่ารเปิดโอกาสให้มกีารสอบสวน

อย่างถีถ้่วนในทกุขัน้ตอน	แห่งวถิทีางไปสูก่ารตรสัรู้เพ่ือท่ีจะเข้าใจสภาพแห่งปรากฏการณ์ท้ังปวง	จ�าเป็น

จะต้องอาศัยปัญญาญาณก�ากับตลอดสายสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนชาวกาลามะ	 ผู้อาศัยอยู่

ในเกสปุตตนิคม	 ในราชอาณาจักรหรือแคว้นโกศล	 ถึงท่าทีอันเหมาะสมเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา	

พระองค์ตรัสว่า	 อย่าเช่ือหรือถือเอาสิ่งใด	 ๆ	 เพียงการฟังตาม	 ๆ	 กันมา	 อย่าเชื่อเพียงที่ถือสืบกันมา	 

อย่าเชื่อเพียงข่าวลือ	 อย่าเชื่อโดยอ้างต�ารา	อย่าเชื่อโดยนึกเดาเอา	 อย่าเชื่อโดยการคาดคะเน	 อย่าเชื่อ

เพียงตรึกคิดไปตามอาการ	อย่าเชื่อเพียงเพราะตรงกับความคิดเห็นของตน	อย่าเชื่อเพียงเพราะน่าเชื่อ

ถอื	อย่าเชือ่เพยีงเพราะว่าสมณะผูน้ีเ้ป็นครขูองเรา	พระพทุธเจ้ากท็รงสอนชาวกาลามะต่อไป	ให้พจิารณา

ทุกสิ่งด้วยตนเองอย่างถี่ถ้วน	เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดี	นักปราชญ์ติเตียน	เมื่อรับไว้และ

ปฏิบัติแล้ว	 จะน�าไปสู่ภัยอันตรายก็จงสละ	 ละทิ้งเสียในทางตรงกันข้าม	 เมื่อท่านทราบด้วยตนเองว่า	 

สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกติเตียน	นักปราชญ์สรรเสริญ	เมื่อรับไว้และปฏิบัติแล้วจะน�าไปสู่ประโยชน์และความสุข	

ก็จงรับไว้ปฏิบัติ

	 ความเช่ือของชาวไทยในฐานะทีเ่ป็นชาวพทุธในอดตี	มคีวามเชือ่ในเรือ่งบญุกศุลว่า	เมือ่ใครกต็าม

เป็นผู้ท�าบุญกุศลไว้มาก	เกิดมาแล้วก็จะได้เป็นมนุษย์เป็นคนมั่งมีศรีสุข	ร�่ารวย	มีคนนับถือมีความเจริญ

รุ่งเรือง	เมื่อตายจากโลกนี้ไปก็จะได้เสวยผลบุญที่เมืองสวรรค์	แต่ถ้าหากท�าความชั่วไว้มากเมื่อตายจาก

โลกน้ีไปก็จะได้ไปเกดิเมอืงนรก	อบายภมิู	เป็นต้น	ชาวบ้านเชือ่ว่าเมือ่ได้กระท�าบญุแล้วมนัมคีวามสบายใจ

อิ่มเอิบใจ	การท�าบุญแต่ละครั้งก็ต้องท�าบุญกับพระสงฆ์	จึงจะถือว่าได้บุญอย่างบริบูรณ์	เช่น	การท�าบุญ

ตักบาตรในเวลาเช้า	 การได้ถวายภัตตาหารในเวลาเพล	 การได้สวดมนต์ในเวลาไหว้พระก่อนนอน	 

และการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก	 ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลแล้วเรื่องการท�าบุญในพระพุทธ-

ศาสนามีหลายวิธีการด้วยกัน	 เช่น	 การให้ทานวัตถุ	 คือ	 ปัจจัยส่ีท่ีเป็นส่ิงจ�าเป็นเหมาะแก่สมณะภาวะ

เท่านัน้	ธรรมทาน	คอื	การช้ีโทษบอกคณุ	ส่วนอภยัทานคอืการให้อภยักนัและกนัด้วยจติอนัประกอบด้วย

เมตตา	ถอืว่าเป็นบุญกศุลอย่างยิง่และการท่ีจะได้บญุได้กศุล
16

	ถอืว่าเป็นพธิกีรรมทีส่ัง่สมบญุกศุลกระท�า

เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า	 และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป	 ความเชื่อที่

เป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส�านึกของมนุษย์ต่อพลังอ�านาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือผลร้าย 

ต่อมนุษย์หรือสังคม	 แม้ว่าพลังอ�านาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง 

แต่มนษุย์ในสงัคมหนึง่ยอมรบัและให้ความย�าเกรง	การยอมรับหรือการยดึมัน่นีอ้าจมหีลักฐานทีจ่ะพิสูจน์

 16
 นภาจรี	 น�าเบ็ญจพล	 และอมรรัตน์	 จันทร์เพ็ญสว่าง,	 จิตวิทยาศาสนาและความเชื่อและความจริง, 

(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์กองทุนบี.	ทราเวน,	๒๕๓๗),	หน้า	๔๓.
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ได้หรือไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงก็ได้	การน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	เพราะเชื่อว่าธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตที่ดีเป็นที่สมควรแก่การ

ยึดถือเพื่อความผาสุกในชีวิต

	 ความเชื่อ	กล่าวถึงการสื่อสารกันระหว่าง	เทวดา	ยักษ์	มาร	พรหม	กับพระพุทธเจ้ามี	๖	สูตร	คือ	

มหาปทานสูตร	 เป็นต้น
17

	 เป็นสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของมนุษย์และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมท่ี

แสดงออก	 ศรัทธาหรือความเช่ือจะเป็นแรงดลใจให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 อันจะน�าไปสู่เป้าหมาย 

ที่ตั้งใจไว้	 ดังนั้นศรัทธาหรือความเชื่อจึงมีอิทธิพลต่อการก�าหนดวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลและสังคม

พระพุทธศาสนามีหลักค�าสอนที่ให้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเป็นพ้ืนฐาน	 แต่เป็นศรัทธาท่ีมีเหตุผลท่ีผู้

ศรัทธาสามารถน�าไปสู่การพัฒนาปัญญาได้	 กรรมเป็นหลักธรรมท่ีส�าคัญหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธ-

ศาสนาและเป็นหลักธรรมท่ีมาจากศรัทธาพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา	 มีความส�าคัญและเกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	 แสดงให้เห็นถึงความคิดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอันน�าไปสู่

การก�าหนดค่านิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคม

	 ดงัน้ัน	ในการฝึกฝนให้เกดิปัญญาต้องอาศยัธรรมชาตทิีต่่อเนือ่งมาจากการฝึกฝนพฒันาด้าน	กาย	

ศีล	และ	จิตใจ	และอาศยัองค์ประกอบภายนอก	คอื	ปรโตโฆสะ	องค์ประกอบภายใน	คอื	โยนโิสมนสกิาร

บวกกับหลกัการพฒันาปัญญา	๓	ประการ	คอื	สตุะ	จิตตะและภาวนา	เข้ามาช่วยโดยมธีรรมชาติทีเ่รียกว่า	

อินทรีย์	๖	(ตา,	หู,	จมูก,	ลิ้น,	กาย,	ใจ)	ซึ่งมีอยู่แล้วในชีวิตมนุษย์เป็นช่องทางเชื่อมต่อระหว่างภายใน	

กับภายนอก	 ผลที่ได้จากการฝึกฝนพัฒนาในแต่ละด้านจะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 นั่นคือ	 

กายและศีลที่ฝึกฝนพัฒนาได้แล้วเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝน	ด้านจิตใจที่ฝึกฝนพัฒนาได้แล้ว

เป็นประโยชน์อย่างมาก	 ต่อการฝึกฝนพัฒนา	 ด้านปัญญาปัญญา	 ที่ฝึกฝนพัฒนาได้สมบูรณ์แล้วเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนอบรมพฤติกรรมและจิตใจแนวทางการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

พฤติกรรมเพ่ือการด�าเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน	 คือ	 การพัฒนาระดับศีล	 เป็นการพัฒนาพฤติกรรม

หรือพัฒนาตนเองโดยการรักษาศีลท�าสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาจะน�าซึ่งพฤติกรรมที่ดีงาม

	 สรปุได้ว่าพระพทุธศาสนาเกดิขึน้และเจรญิรุง่เรอืงในประเทศอนิเดยี	แต่ปัจจบุนัพระพทุธศาสนา

ในอินเดียเหลือเพียงร่องรอยความเจริญในอดีต	 ที่เป็นเช่นนี้	 เหตุส�าคัญประการหนึ่งก็เนื่องจากปัจจัย

ภายในคอืนกับวชประพฤตตินไม่ต่างไปจากฆราวาส	ผู้คนจึงถอยศรัทธาจากค่อย	ๆ 	เสือ่มทวคีวามรุนแรง

ถึงขั้นสูญไปหมดเลยมีปัจจัยอีก	 ๔	 ประการ	 คือ	 สาวกวิกล	 ประชาชนวิบัติ	 พระมหากษัตริย์ขึ้นหน้า	

ศาสนาพิการ	“สาวกวิกล”	ก็คือพระภิกษุประพฤตินอกธรรมวินัย

 17
 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๙๔/๕๖.	
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 แนวคิดและความเป็นมาของความเชื่อ	 ความเชื่อของมนุษย์ได้มีวิวัฒนาการตามล�าดับขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้	

	 	 ๑)		ความเชื่อในธรรมชาติ	ความเชื่อระดับต�่าสุดของมนุษย์	 คือความเชื่อในธรรมชาติ	 

เพราะธรรมชาติเกิดอยู่เคียงข้างกับมนุษย์	

	 	 ๒)		ความเชือ่ในคติถือผสีาง	เทวดา	ววิฒันาการแห่งความคดิของมนษุย์เกดิขึน้พร้อมกบัความ

เจริญรอบข้างอย่างอื่น	มนุษย์มีความสงสัยว่าความมืด	ความสว่าง	ความร้อน	ความหนาว	ดวงอาทิตย์	

ดวงจันทร์	 ฟากฟ้า	 แม่น�้า	 แม้ภูเขาและต้นไม้ใหญ่ที่สามารถบันดาลให้เกิดความผันแปรไปได้ต่าง	 ๆ	 

ในตัวธรรมชาติเหล่านั้น	และมีผลบันดาลให้เกิดความสุขและความทุกข์แก่มนุษย์	

	 	 ๓)		ความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรษุ	ความเชือ่เรือ่งวญิญาณบรรพบุรษุ	ได้แก่	มารดา	บดิา	ปูย่่า

และตายายทีต่ายไปแล้ว	วญิญาณของบคุคลเหล่านัน้ไม่ได้ไปไหน	ยงัคงอยูเ่พือ่ปกปักรกัษาดแูลบตุรหลาน	

ของพวกตน	ท�าให้เกิดการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ	โดยสังเกตตัวอย่างได้ที่การบังสุกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับ

ไปแล้วของคนไทย

	 ลักษณะคติความเชื่อในสังคมไทย	โดยทั่วไปความเชื่อเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	เมื่อเกิดเป็น

ระบบขึ้นในสังคมมักเรียกว่า	ศาสนา	มีบทบาทส�าคัญในการเชื่องโยงสถาบันต่าง	ๆ	ทั้งในด้านการเมือง	

การปกครอง	เศรษฐกิจ	และสงัคม	ปัจจุบันสงัคมไทยก�าลงัจะได้ชือ่ว่าเป็นสงัคมบรโิภคนยิมหรอืวตัถนุยิม

เนือ่งจากคนไทยได้รบัอิทธิพลจากปรชัญาวัตถุนิยมชองชาวตะวนัตก	ทีเ่น้นความส�าคญัด้านวตัถมุากกว่า

จิตใจ	 เป็นการส่งเสริมมนุษย์ให้เพิ่มกิเลส	 (ความอยาก)	 มากขึ้นซึ่งขัดแย้งกับพื้นฐานการด�าเนินแบบ

จิตนิยมเดิมของตนสังคมไทย	จึงมีลักษณะขาดความเป็นเอกภาพ	คือ	ขาดความนึกคิดในความเป็นไทย

ที่แท้จริง	 ขาดจุดยืน	 อุดมคติ	 ท่ีจะยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน	 ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็นิยม 

ความเจรญิด้านวตัถุ	ดงัจะเห็นได้จากมีการส่งเสรมิความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์	และรับเอาเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 ด้านความเชือ่ทางพทุธศาสนาในสงัคมไทยปัจจุบนั	กลายเป็นสังคมบริโภคนยิม	เน้นความส�าคญั

ด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ	 ซึ่งขัดแย้งกับพื้นฐานการด�าเนินชีวิตแบบพุทธเดิมของตน	 จึงส่งผลให้เกิด 

ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม	 จนสภาพสังคมไทยตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายลงไป	 การด�าเนินวิถีชีวิต	

ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 อันดีงามที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้แทบจะไม่หลงเหลือ	 ลักษณะความเชื่อ 

ปรับเปลี่ยนไปจากความเชื่อดั้งเดิม	 เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามีอ�านาจเหนือคน	 อาจบันดาลให้ทั้งคุณ 

และโทษ	 การเชื่อถือผีสางเทวดาท�าให้สังคมไทยเข้าใจหลักธรรมคลาดเคลื่อนจากหลักค�าสอนใน 

พระพุทธศาสนาและวิถีพุทธแท้-เทียม	 ตลอดจนคุณค่าแท้คุณค่าเทียม	 จึงเกิดความสับสนข้ึนใน 

สังคมไทย	 เพราะพฤติกรรมของชาวพุทธควรเชื่ออย่างไรและเชื่ออะไร	 ?	 นั่นบ่งบอกการด�าเนินชีวิตที่ 

แตกต่างกันการน�าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
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สรุป
	 การค้นพบความเชื่อที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะน�ามาปรับใช้ได้ในสังคมไทย	 คือ	 ความเชื่อ 
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