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	 “พุทธนววิถี” หรือ Buddhist New Normal ออกมา
ได้รวดเร็ว สมกับที่ผู้เขียนเคยเป็นพระมาก่อนจะเป็น ดร.ทาง
สงัคมวิทยา และยงัด�ารงต�าแหน่งคณบดขีองคณะสงัคมศาสตร์ 
มศว มา 8 ปี แล้วในขณะนี้
 ประเทศไทยมีวัดประมาณ 30,000 วัด พระสงฆ์
ประมาณ 250,000 รูป สามเณร 100,000 รูป และประชาชน
ทีเ่ข้ามาในพ้ืนทีข่องวัดทัว่ประเทศปีละหลายล้านคน วัดจึงเป็น  
“เน้ือนาบุญ” ขนาดใหญ่ของประเทศ “ปุญญกัเขตตงั	โลกัสสาต”ิ 
จะต้องเป็นเขตสัปปายะและปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง 
รวมทั้งเป็นเขตปลอดโควิด-19

คำ�นิยม 



 “พุทธนววิถี” โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เป็น 
ค�าแนะน�าทีค่่อนข้างละเอียดว่า ท�าอย่างไร วัด พระ และสาธชุน 
ที่เข้ามาอาณาบริเวณวัด ในยุคโควิดจะปลอดภัยจากโรคนี้ 
คล้ายๆ จะเป็น “อโรคยาสูตร” แต่เป็นปริตรแบบใหม่ที่บอก
เทคโนโลยใีนการป้องกนัไว้ด้วย อาจเรียกว่าเป็น “อโควดิปริตร” 
 คือ ปริตรที่น�ามาซึ่งการปราศจากโควิด หรืออโควิด ก็ได้
 อะไรที่เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นปัญญาที่ท�าให้ชีวิตเป็น
ปรกติสุข เป็นแนวทางทางพุทธหรือพุทธวิถี การปฏิบัติตาม
แนวทางที่แนะน�าไว้ในพุทธนววิถี นอกจากป้องกันโควิดแล้ว 
ยังป้องกันโรคติดต่ออ่ืนๆ อีกด้วย ฉะนั้น แม้ในที่สุดโควิดจะ
ระงับดับสูญไปแล้ว พุทธนววิถีก็ควรด�าเนินต่อไปให้สมกับ 
ค�าว่าวิถีใหม่
 โควิด-19 ที่สั่นสะเทือนโลกทั้งใบ คือธรรมชาติที่มา
เตือนมนษุย์ว่าวิถชีวิีตทีผิ่ดไปจากหลกัธรรมตามธรรมชาตย่ิอม
วิกฤต และเมือ่วิกฤตโควิดกม็า โลกหลงัโควิดต้องไม่เหมอืนเดมิ 
ต้องเรียนรู้ความจริงตามธรรมชาติ และท�าตัวให้เข้ากับกฎของ 
ธรรมชาติ พุทธศาสนาน้ันต้องอยู่บนหลักธรรมที่เป็นกลาง 
(มัชเฌนธรรม) ตามธรรมชาติ ควรที่สาธุชนจะศึกษาให้เข้าใจ 
หลักธรรมตามธรรมชาติ เพ่ือน�าไปสู่สังคมหลังโควิด อันเป็น 
สงัคมแห่งการอยูร่่วมกนัอย่างสมดลุ ทัง้ระหว่างคนกบัคน และ
ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม

ศ.เกียรติคุณ	นพ.ประเวศ	วะสี



 เมื่อได้รับแจ้งจากท่านอาจารย์ชลวิทย์ว่า อยากให้
ผมเขียนค�านิยมต่อหนังสือของท่าน เร่ือง	 “พุทธนววิถี” หรือ 
“Buddhist	New	Normal” ก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะรู้จัก
ท่านอาจารย์มานานว่า ท่านเป็นคนดีอย่างจริงแท้และเป็นคน
เก่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงได้เห็นงานหนังสือวิชาการ
นี้เป็นหลักฐานสนับสนุนความเห็นของผมอีกชิ้นหนึ่ง
 หนังสือเล่มน้ีผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะ
มีความพอเหมาะพอดีความลงตัวของวิทย์และศิลป์ ของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมศาสตร์ของเร่ืองโรคระบาด
ท่ีเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่และการปรับตัวของวิถีชีวิตมนุษย์

คำ�นิยม 



เรา อาจารย์ชลวิทย์เป็นหน่ึงในบุคคลจ�านวนไม่มากนัก ที่ถือ
ได้ว่ามีความเหมาะสมในการเขียนบทความทางวิชาการชิ้นนี้ 
เนื่องจากท่านเป็นผู้ลึกซ้ึงมากในเร่ืองพุทธศาสนา ลุ่มลึกใน
เร่ืองการใช้ชีวิตในมิติของสังคมศาสตร์และขยันหมั่นเพียรใน
การติดตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของโรคโควิด-19 และเมื่อ
ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยิ่งท�าให้ผมมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าหนังสือนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณะ ต่อการปรับตวัให้เข้ากบั
โรคโควิด-19 ในเรื่องวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)
 ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้โปรดน�าความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และ
สงัคม เพ่ือให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์คร้ังใหญ่นี้ไป
ได้อย่างดี และเจริญก้าวหน้าต่อไป 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย	บุญยะลีพรรณ



 การถอดบทเรียนเรื่อง	 พุทธนววิถี	 (Buddhist	 New	
Normal):	 ระหว่างและหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
(โควิด-19) เป็นการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวม 
และศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปรัชญาและหลักพุทธธรรมที่จะ
สามารถส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับความปกติ
ใหม่ที่ผู้คนในสังคมต้องเผชิญต่อจากนี้ การที่สังคมไทยอยู่
ในช่วงเวลาที่จ�าเป็นต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมอย่างเป็น
ธรรม เพ่ือทีจ่ะสามารถจัดสรรแนวทางการเปลีย่นผ่าน และเรียนรู้ 
เกี่ยวกับความปกติใหม่ให้ครอบคลุมกับทุกภาคส่วนในสังคม
ให้มากท่ีสุด องค์กรทางพระพุทธศาสนาจึงสามารถมีบทบาท

คำ�นำ� 



ได้หลายมิติ เช่น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความ
ปกติใหม่ การพัฒนากิจกรรมสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ และ
การพัฒนาพ้ืนทีส่ปัปายะรองรับการเปลีย่นแบบแผนพฤตกิรรม
ของคนในสงัคม เป็นต้น หนังสอืเล่มนี้เปรียบเสมอืนการบนัทกึ
องค์ความรู้เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และการเตรียมเพ่ือรับมือความปกติใหม่ที่องค์กรทาง
พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ในสังคมไทยจะต้องเผชิญต่อไป 
 ในนามของผู้แต่งหนังสอื ขอขอบคณุการสนบัสนุนจาก
โครงการเสริมสร้างสขุภาวะเชงิพทุธของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.) ในสงัคมไทย ซ่ึงด�าเนินการโดยสถาบนัวิจยั 
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดพิมพ์ครั้งนี้

รศ.ดร.ชลวิทย์	เจียรจิตต์
พฤษภาคม	2563
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บทที่ 1

สถานการณ์และแนวทางการเฝ้าระวัง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)





14 พุทธนววิถี (Buddhist New Normal)

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจาก
เชื้อไวรัส ที่สร้างความเสียหายแก่ระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่ได้
รับเชื้อในระยะแรกอาจไม่มีอาการหรือมีอาการรุนแรงแตกต่าง
กันไป ส่วนใหญ่แล้วอาการที่มีความรุนแรงจะน�าไปสู่โรคปอด
อักเสบ และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงทอีาจถงึข้ันเสยี
ชีวิตได้

1.1 ทำาความรู้จัก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



15ชลวิทย์ เจียรจิตต์

 ส�าหรับอาการเบื้องต้นของผู้อาจเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) คือการมีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ 
ส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อาจมีอาการปอดอักเสบและ
หายใจล�าบากเฉียบพลัน ทั้งนี้อาการเริ่มต้นอาจมีอาการคล้าย
ไข้หวดัใหญห่รอืไข้หวดัธรรมดา ทัง้นี้ผูท้ีเ่ป็น กลุม่เสี่ยง ควรเฝ้า
ระวังตามแนวทางปฏบิตัด้ิานสาธารณสขุทีภ่าครัฐได้ประกาศไว้

1.2 ความเสี่ยงและสัญญาณ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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กลุ่มที่ 2 
• กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังหากติดเชื้ออาจมี
อาการรุนแรง
 - ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
 - กลุม่ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น
 - เด็กเล็กอายุต�่ากว่า 5 ปี

กลุ่มที่ 1 
• กลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ  
( ผู ้ ที่ เ ดิ นทางกลับจากต ่ า งประ เทศ  
โดยเฉพาะที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงตาม
ประกาศของภาครัฐ
• กลุ ่มผู ้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู ้ป่วยโรค 
โควิด-19 

*ในเบ้ืองต้นกลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับ
เชือ้ต้องแยกตวัเพ่ือสงัเกตอาการ ณ ทีพั่ก 14 วัน 
ทั้งนี้หากมีอาการรุนแรงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ด�าเนินการตามประกาศของภาครัฐต่อไป
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1.3 แนวทางการเฝ้าระวัง 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถตดิต่อ
ได้โดยตรงจากการสัมผัสกับละอองของสารคัดหลั่ง ซึ่งผ่านมา
จากระบบทางเดินหายใจ และน�้าลายของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นเพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องระวังไม่ให้สัมผัส
กบัสารคดัหลัง่ดงักล่าว เช่น การไอ การจาม น�า้มกู และน�า้ลาย 
เป็นต้น นอกจากนี้การแพร่เชือ้อาจเกดิข้ึนจากการสมัผัสพ้ืนผิว
ทีม่เีชือ้ไวรัสโควิด-19 ตดิอยู ่เนื่องจากเชือ้ไวรัสดงักล่าวสามารถ
มีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้หลายชั่วโมง ดังนั้น จึงควรป้องกัน
ไม่ให้มีการสัมผัสเพื่อรับเชื้อจาก 3 ช่องทางหลัก ดังต่อไปนี้

ปากจมูก ตา
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บทที่ 2

พุทธนววิถีกับสถานการณ์ระหว่างและหลัง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)
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	 พุทธนววิถี หมายถึงการประยุกต์หลักพุทธธรรมให้
เป็นส่วนหน่ึงของการปรับพฤติกรรมสู่ความปกติใหม่ รวมทั้ง
การปรับรูปแบบกิจกรรมขององค์กรทางพระพุทธศาสนาให้
สอดคล้องกับหลักความปกติใหม่ของสังคม ดังนั้นการเข้าใจ
ความเปลี่ยนแปลงและรู้จักที่จะปรับรูปแบบการด�าเนินชีวิต
อย่างมีสติ การรู้เท่าทันสถานการณ์แห่งความทุกข์ ตลอดจน 
หากสามารถช่วยเหลือหรือแบ่งปันทรัพยากรต่อผู้คนในสังคม
เดียวกันได้ ถือเป็นแนวทางหน่ึงที่แสดงออกให้เห็นถึงหลัก
มนษุยธรรมและความเสยีสละเท่าทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ 
ทั้งนี้พุทธศาสนามีแก่นความรู้ที่พยายามสอนให้ผู้คนเข้าใจ
เหตุแห่งทุกข์และหาทางออกอย่างมีสติ การเผชิญกับวิกฤต
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นช่วงเวลา

2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธนววิถี 
(Buddhist New Normal)
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ยากล�าบากที่สังคมไทยไม่เคยประสบมาก่อน การเรียนรู้ที่จะ
หาทางแก้ไขปัญหาจึงมีได้หลายรูปแบบตามเหตุและปัจจัย
ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามองค์กรทางพระพุทธศาสนาใน
ฐานะสถาบนัทีม่ส่ีวนต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้กบัคนในสงัคม  
ได้ท�าหน้าทีท่ีส่�าคญัอย่างน้อย 2 ประการกล่าวคอื ประการทีห่นึ่ง  
การปฏิบัติการกิจกรรมเชิงสงเคราะห์และบูรณาการกับ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตามก�าลงัความสามารถเพ่ือดแูล
ผู้คนในสังคม ประการที่สอง การส่งเสริมการประยุกต์หลัก 
พุทธธรรมให้สามารถสร้างสติและค้นหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ   

 ดงันัน้กระบวนการคดิแนวพุทธนววิถจีงึได้เสนอมมุมอง
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้

  

	 (1)	มิติทางจิตวิญญาณ 

 กล่าวคอืองค์กรทางพระพุทธศาสนาสามารถขับเคลือ่น
การเรียนรู้ที่ส�าคัญได้ 2 รูปแบบ กล่าวคือ การด�าเนินกิจกรรม
สาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกดิการช่วยเหลอื พัฒนาเครือข่ายการดแูลบรรเทาทกุข์เร่งด่วน
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ให้กบัผู้คนในสงัคม โดยไม่แบ่งแยกศาสนาและวัฒนธรรม หาก
พิจารณาจากบทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคม 
จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ืออธิบายให้ผู้คนในสังคมเกิดความตระหนักรู้จากภายใน
ถึงหลักสติ กระบวนการจัดการความทุกข์จากภายใน รวมถึง
การเสียสละหรือการแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนโดยไม่แบ่งแยกศาสนา
และวัฒนธรรม ถือเป็นเป้าหมายส�าคัญที่องค์กรพระพุทธ
ศาสนา ควรมุ่งเน้นด�าเนินการควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจกรรม 
พุทธศาสนาเพื่อสังคมด้วย

	 (2)	มิติทางเศรษฐกิจ 

 กล่าวคือการเข้าสู ่ความปกติใหม่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท�างาน 
ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่อาจติดอยู่กับเทคโนโลยีมากข้ึน การประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจึงควรยึดถือหลักสติและการประมาณตน ทั้งน้ีเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
กระทบต่อวิถีชีวิตในระยะยาว ดังน้ันหลักพระพุทธศาสนาที่
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เรียกว่า “มชัฌมิาปฏปิทา” หรือการเดนิทางสายกลาง กล่าวคอื 
การเลือกที่จะยึดมั่นอยู ่บนความสมเหตุสมผล ไม่บริโภค
หรือจับจ่ายใช้สอยอย่างเกินก�าลัง ขณะเดียวกันก็ไม่ตระหนี่
จนเบียดเบียนสุขภาวะและทรัพย์สินผู้อ่ืน ถือเป็นแนวทางที่
สามารถปรับมาเป็นพฤติกรรมในช่วงเวลาที่ก�าลังเข้าสู่ความ
ปกตใิหม่ของสงัคมได้ เม่ือพิจารณาจากหลกัการข้างต้น จะเหน็ 
ได้ว่าองค์กรพระพุทธศาสนาจะมีบทบาทอย่างมากในการ
สร้างการเรียนรู้ที่จะให้คนในสังคมอยู่กับความจริง หรือเข้าใจ
ธรรมชาตแิห่งการเปลีย่นแปลงว่าเป็นธรรมดา ท้ายทีส่ดุผู้คนใน
สังคมล้วนต้องเผชิญกับทั้งความทุกข์และความสุข การอยู่ร่วม 
กับเหตุการณ์ที่อาจสร้างความสั่นคลอนต่อวิถีชีวิตอย่างมีสติ 
เป็นหนทางหน่ึงที่จะช่วยให้สามารถคิดหาค้นทางที่จะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรอบคอบต่อไป

 

	 (3)	มิติทางสังคมและวัฒนธรรม	

 กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตซ่ึงเป็นผลจากความ
ปกติใหม่ ถอืเป็นสภาพบงัคบัทีผู้่คนในสงัคมส่วนหนึ่งอาจไม่ได้
เตรียมการทีย่อมรับสถานการณ์ดงักล่าวได้ หลกัพุทธธรรมจะมี
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ส่วนช่วยให้ผู้คนในสังคม สามารถค�านึงถึงการที่สังคมมีความ
หลากหลายทั้งทางสถานะ บทบาท และชนชั้น ทั้งนี้การเข้าใจ
ความแตกต่างทางอุดมการณ์และหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนการค�านึงถึงหลักมนุษยธรรม จะมีส่วนช่วยให้การอยู่
ร่วมกนัลดความขัดแย้งทีเ่กดิจากความแตกต่างทางความคดิได้ 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีท่รัพยากรในสงัคมมจี�ากดั การส่งเสริม 
ให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นธรรม รวมทั้งการแบ่งปัน
ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  
ถือเป็นอีกแนวทางที่จะสร้างสันติสุขให้กับการอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในสังคมได้

 (4)	มิติทางสุขภาพ	

 กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่จ�าเป็นต้องมีระยะ
ห่างทางสงัคม การลดกจิกรรมทีต้่องอยูใ่นพ้ืนทีแ่ออัด รวมทัง้การ
ลดการท�ากจิกรรมกลางแจ้งในหลายรูปแบบ อาจส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจได้ ดังนั้นองค์กรทางพระพุทธ
ศาสนาจึงควรปรับบทบาท สร้างสรรค์และยกระดับกิจกรรม
ท่ีเน้นการให้ธรรมะที่สร้างความสงบทางจิตใจ การฝึกสมาธิ
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และการเรียนรู้ทางปัญญา ที่ช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมที่
ผู้คนในสงัคมเคยใช้เวลาไปกบักิจกรรมลกัษณะเดมิ นอกจากนี้ 
ควรถือโอกาสพัฒนาพ้ืนที่ให้วัดมีความร่มร่ืน สงบและสะอาด 
เพ่ือเปิดพืน้ทีใ่ห้วัดสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาต ิและเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
จะช่วยสนับสนุนให้เกดิบทบาทการด�าเนินงานทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสังคมในยุคความปกติใหม่อีกด้วย

 กล่าวโดยสรุปการประยุกต์หลักพุทธธรรมให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปรับพฤติกรรมสู่ความปกติใหม่ จ�าเป็นที่จะต้อง
สร้างให้ผู้คนในสังคมเรียนรู้ที่จะมองเห็นปัญหาและกล้าเผชิญ
สถานการณ์ความทุกข์อย่างมีสติ โดยไม่จ�าเป็นต้องยึดติดกับ
ชะตากรรม แต่สามารถหาหนทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ข้ึนได้ การทีค่นในสงัคมมวิีถีชวิีต ชนชัน้และวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง 
หลากหลายกัน การเข้าใจความคิดเห็นและสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างจากตนเอง โดยไม่ใช้วิถีทางวัฒนธรรม ภูมิหลัง หรือ
บรรทัดฐานทางสังคมของตนเอง ไปก�าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้อ่ืน จึงถือเป็นเคร่ืองก�ากับส�าคัญที่แสดงให้เห็น
ว่าผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือมองสังคมอย่างรอบคอบและมีสติ 
ท้ังนี้ก็เพ่ือก�าหนดการแสดงออกหรือการเข้าไปร่วมเรียนรู้ที่จะ
ช่วยเหลือด้วยกลไกที่เป็นธรรม และค�านึงถึงความเสมอภาค
ตามหลักมนุษยธรรมน้ันเอง ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
ที่ต้องเผชิญกับความปกติใหม่ ผู้คนในสังคมจึงควรเรียนรู้ที่จะ
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เข้าใจหลักมนุษยธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกดิการอยูร่่วมอย่างสนัตสิขุและแบ่งปัน
ต่อผู้อื่นตามก�าลังความสามารถได้
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 เป้าหมายสำาคัญของการเชื่อมโยงหลักพุทธธรรม
กบัภาวะทีผู้่คนในสงัคม ต้องปรับวิถชีวิีตให้สอดคล้องกบัความ
ปกติใหม่ คอืการผลกัดนัให้คณะสงฆ์สามารถสนบัสนนุ ส่งเสริม 
หรือเป็นผู้น�าการประสานเครือข่ายทีจ่ะช่วยสร้างการเรียนรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความปกติใหม่ที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์
ปัจจบุนั หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสรมิสขุภาวะวิถพุีทธ ซ่ึง
สามารถแยกประเด็นเป้าหมายที่ส�าคัญได้ 4 ประการดังนี้

	 ประการทีห่น่ึง	ด้านกาย	กล่าวคอืการเตรียมความพร้อม
สุขอนามัยในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด -19 การสร้างความตระหนักเกีย่วกบัการรักษาสขุภาพ 
รวมทัง้การงดเว้นจากปัจจยัเสีย่งทางสขุภาพ เช่น การดืม่เคร่ือง
ดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี เป็นต้น จะช่วยให้สามารถมี
สุขภาพที่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคเมื่อ
เข้าสู่ร่างกายได้

	 ประการที่สอง	ด้านจิตใจ กล่าวคือการที่มีสถานการณ์
สภาพบังคับต่อการด�ารงชีวิต ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติการ
ท�างาน มิติความสัมพันธ์ทางสังคม ที่มีความเปลี่ยนแปลง
จากการที่ภาครัฐต้องป้องกันการขยายการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ได้ส่งผลต่อสภาพจิตใจให้กับผู้คนจ�านวนมาก 
เผชิญกับภาวะความตึงเครียดหรือความกดดันในการด�าเนิน
ชีวิต ดังนั้นการส่งเสริมให้คณะสงฆ์หรือผู้คนในสังคมได้เรียนรู้ 
ที่จะประยุกต์หลักพุทธธรรม ให้มีส่วนต่อการท�าความเข้าใจ
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สถานการณ์ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น หรือหลักพุทธธรรมที่อาจ
น�าไปสู่การด�าเนินกิจกรรมเสียสละ แบ่งปันทรัพยากรให้แก่
ผู้คนท่ีประสบความยากล�าบาก ก็ถือได้ว่ามีส่วนต่อการสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมได้เช่นกัน

	 ประการที่สาม	ด้านปัญญา กล่าวคือการส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะใช้หลักพุทธธรรมหรือเครือข่ายองค์กร
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเข้าใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างมีเหตุมีผล ทั้งนี้
กิจกรรมการสงเคราะห์หรือเกื้อกูลที่คณะสงฆ์ได้ท�าถือเป็น 
รูปแบบการสาธารณสงเคราะห์พื้นฐานที่จะช่วยเยียวยาปัญหา
เฉพาะหน้าทีเ่กดิข้ึนกบัผู้คนในสงัคม แต่ในระยะยาวจ�าเป็นต้อง
สร้างความเข้าใจเร่ืองสติและความไม่ประมาทที่จะด�าเนินชีวิต 
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตในอนาคต

	 ประการที่สี่	 ด้านสังคม กล่าวคือการด�าเนินการหรือ
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ รวมทั้ง
การเป็นเครือข่ายร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือท�าหน้าทีบ่รรเทา
ทุกข์หรือยกระดับความสัมพันธ์ของผู้คนตั้งแต่ระดับครอบครัว
จนถึงระดับสังคม 

	 กล่าวโดยสรุป ความปกติใหม่ หรือ New Normal ทีผู้่คน
ในสังคมต้องเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรม ให้สามารถใช้ชีวิตกับ 
ผู้อ่ืนในสภาพบริบททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป การบรูณาการ
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หลกัพุทธธรรมหรือผลกัดนัให้คณะสงฆ์ปรับบทบาท ให้สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่าง
ทันต่อสถานการณ์ เช่น การเปิดโรงทานสาธารณสงเคราะห์ 
การให้ที่พักพิงแก่ผู้ยากไร้ เป็นต้น ถือเป็นรูปแบบการด�าเนิน
กิจกรรมที่ส�าคัญอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยเกิดการเรียนรู้และ 
น�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์สู่การปรับพฤติกรรมให้เข้ากับ
ความปกติใหม่ได้ 
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	 ความปกติใหม่ หรือ “New	Normal” เป็น
แบบแผนพฤติกรรมทีค่นในสงัคม จ�าเป็นต้องปรับให้สอดคล้อง
กบับริบททางสงัคม สาธารณสขุและวัฒนธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
จนแบบแผนพฤติกรรมใหม่ ได้กลายมาเป็นความปกติพื้นฐาน
ในการด�ารงชีวิต ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ฆราวาสจึงจ�าเป็นต้องร่วมมือกันค�านึงถึงความ
ปลอดภัยตามหลักสาธารณสุขเมื่ออยู ่ร่วมกับผู้อ่ืน ซ่ึงหาก
กล่าวเฉพาะ “การเข้าวัด” การปรับวิถีชีวิตสู่ความปกติใหม่ที่
จะสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ได้ ถอืเป็นรูปแบบพฤตกิรรมทีต้่องร่วมมอืกนัปฏิบตัอิย่างจริงจงั

2.2 ความเป็นปกติใหม่กับการเข้าวัดหลัง
สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างไร?
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าวัด 4 ร่วม 3 งด

ร่วมรักษาระยะห่าง
 วัดต้องจดัพ้ืนทีใ่ห้มกีารเว้นระยะห่าง 1.5 - 2 เมตร เพ่ือ
ความปลอดภัยของภกิษ ุสามเณรและฆราวาสทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
เช่น การสวดมนต์ การจัดแสดงธรรมเทศนา และการท�าบญุตาม
เทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

 ฆราวาสต้องค�านึงถงึความปลอดภยัทางสขุภาพ ดงัน้ัน
การให้ความร่วมมือและยึดถือระเบียบปฏิบัติในการเว้นระยะ
ห่างทางสังคมจึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การเข้า
ร่วมกจิกรรมทางศาสนาในระยะน้ีจงึไม่ควรใช้เวลานานเนื่องจาก
การจ�ากดัของพ้ืนที ่อีกทัง้ยงัสามารถปรับประยกุต์การประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาในที่พักอาศัย และสามารถร่วมท�าบุญหรือ
กิจกรรมการกุศลได้จากช่องทางอื่นๆ โดยหลีกเลี่ยงการเข้าวัด
ได้ด้วย

1.5	-	2	เมตร
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ร่วมสวมหน้ากากอนามัย
 วัดต้องจัดและดูแลให้ภิกษุ สามเณรและฆราวาสสวม
หน้ากากอนามยัทกุคร้ังทีอ่อกจากกฏุสิงฆ์ เพ่ือเป็นการป้องกนั
การติดเชือ้โรคต่างๆ เน่ืองจากพระสงฆ์ต้องปฏบิตัศิาสนกจิ ท�า
สังฆกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับฆราวาส การสวมหน้ากาก
อนามยัจะช่วยป้องกนัการตดิต่อจากโรคตดิต่อประเภทต่างๆ ได้

 ฆราวาสต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ังเพ่ือความ
ปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย ทั้งนี้ฆราวาสอาจท�าบุญด้วยการ
ถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระสงฆ์ เพ่ือมอบให้คณะสงฆ์ได้
น�าไปใช้กันภายในวัด หรือเพ่ือบริจาคต่อให้กับคนในสังคมได้
ด้วย
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ร่วมรักษาความสะอาด	
 วัดต้องจดัให้มพีืน้ทีล้่างมอืทีถ่กูต้องตามหลกัสขุอนามยั 
และหากจ�าเป็นต้องมีกิจกรรมที่มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม  
ก็ต้องมีจุดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ฆราวาสที่เข้าร่วม 
ศาสนกิจ ทั้งนี้วัดอาจประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาท�าความสะอาดสถานที่ต่างๆ ภายใน
วัดให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

 ฆราวาสต้องค�านึงถึงหลักสุขอนามัยและร่วมรักษา 
ความสะอาดในการใช้พ้ืนที่วัด เช่น การไม่ทิ้งขยะลงพ้ืน  
การใช้ห้องสุขา การไม่เข้ามาปล่อยสัตว์เลี้ยงทิ้งภายในวัด 
เป็นต้น นอกจากนี้หากวัดได้มีการจัดที่นั่งหรือร้านค้าไว้คอย
อ�านวยความสะดวก ฆราวาสควรร่วมมือในการทิ้งเศษอาหาร
หรือเศษขยะตามที่ทางวัดได้จัดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้วัดสามารถเป็น
พื้นที่รมณียสถานให้กับผู้คนในสังคมได้เข้ามาใช้ประโยชน์ 
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ร่วมตักบาตรอาหารสุขภาพ	
 การจัดกิจกรรมทางศาสนาควรจัดเตรียมอาหารที่จะ
ถวายพระสงฆ์ให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และต้องค�านึง
ถึงการบริโภคที่มีความพอดี ไม่เน้นอาหารรสจัดทั้งหวาน เค็ม 
เผ็ด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในกลุ่มภิกษุ
และสามเณร อีกทั้งไม่ควรถวายน�้าปานะที่เป็นเคร่ืองดื่มบ�ารุง
ก�าลังหรือมีสารกระตุ้นการเต้นของหัวใจมากนัก เพราะจะเป็น
ความเสี่ยงทางสุขภาพให้กับพระสงฆ์และสามเณรได้

 ฆราวาสควรถือเป็นโอกาสส�าคัญที่จะไตร่ตรองเลือก
อาหารที่เป็นประโยชน์ถวายภิกษุ เช่น อาหารที่ครบตามหลัก
โภชนาการ อาหารที่มีไขมันต�่า อาหารประเภทผักและผลไม้ 
เป็นต้น 
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งดกิจกรรมสนุกรื่นเริงภายในวัด	
 วัดต้องควบคุมไม่ให้มีการจัดกิจกรรมร่ืนเริงหรือเป็น
กจิกรรมทีอ่าจน�ามาสูก่ารรวมกลุม่ของผู้คน รวมทัง้ต้องเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการใช้พื้นที่วัดเพื่อใช้ท�ากิจกรรมบันเทิงประเภทต่างๆ 

 ฆราวาสควรให้ความส�าคญักบัการเข้าไปใช้พ้ืนทีวั่ดด้วย
ความสงบและการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มากข้ึน ดังนั้น
กจิกรรมร่ืนเริงทีอ่าจรบกวนกิจของสงฆ์ ตลอดจนท�าให้เกดิการ
รวมตวัของผู้คน เช่น การจดักจิกรรมบนัเทงิ และการละเล่นตาม
ประเพณี เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะ
ดังกล่าวไว้ก่อนในระยะนี้
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งดกิจกรรมที่เกิดการแออัดของผู้คน		
 วัดต ้องมีมาตรการเกี่ ยวกับแนวปฏิบัติส� าห รับ
พุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าใช้พ้ืนที่หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ ภายในวัดโดยการก�าหนดจ�านวนและจัดที่นั่งไม่ให้เกิด
ความแออัดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจ
เกิดขึ้นจากการสัมผัสใกล้ชิดของผู้คน

 ฆราวาสควรให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบ
การเรียงแถวเพ่ือเข้าสู ่พ้ืนที่วัด เพื่อให้วัดสามารถจัดการ
รองรับจ�านวนผู้คนที่ต้องการเข้ามาประกอบกิจกรรมได้ เช่น  
การเข้าขอพรหรือสวดมนต์ในพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ 
เป็นต้น รวมทั้งการรับพรหรือน�้ามนต์เพ่ือเป็นขวัญก�าลังใจใน
การด�าเนินชีวิต ก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแออัดของผู้คน
เช่นเดียวกัน
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งดการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
 วัดต้องตดิป้ายห้ามสบูบหุร่ีและดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์
ในพ้ืนทีท่ีม่องเห็นได้อย่างชดัเจน ซ่ึงถอืว่าเป็นไปตามข้อก�าหนด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑย์าสูบ พ.ศ. 2560 และ  
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อีก
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรักษาสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวมาใช้ในงานบุญประเพณี
ต่างๆ อีกด้วย

 ฆราวาสควรถือเป็นโอกาสดีที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย เน่ืองจากการการสูบบุหร่ีและ 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่วัดมีโทษตามกฎหมาย 
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 กล่าวโดยสรุป	พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจ�าเป็นต้อง
ค�านึงถึงสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ 
จากผลกระทบที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้ึนใน
สังคม ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่
พุทธศาสนิกชนจะเข้ามาท�ากิจกรรมภายในวัด ถือเป็นความ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการแสดงออกถึง
พฤติกรรมทีรั่บผิดชอบต่อสงัคมในการใช้พ้ืนทีส่าธารณะ ยงัเป็น 
อีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด -19 ไม่สามารถขยายตัวเป็นวงกว้างได้ต่อไป ซ่ึงถอืว่า
จะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกของทั้งสังคมร่วมกัน 
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2.3 ระบบการคัดกรองเบื้องต้นของวัด

 การจัดตั้งระบบคัดกรองของวัดมีส่วนส�าคัญที่ต้อง
ค�านึง 2 ส่วนหลักกล่าวคือ (1) ระบบการคัดกรองภายใน และ  
(2) ระบบการคัดกรองภายนอก

	 (1)	ระบบการคัดกรองภายใน

 วัดจ�านวนมากเป็นที่พ่ึงของคนในชุมชนและผู้ยากไร้ 
การปฏิสัมพันธ์จึงมีโครงข่ายการติดต่อที่หลากหลายช่องทาง 
ดังนั้นการท�าความเข้าใจเส้นทางว่าวัดที่เราพักอาศัยอยู ่มี
ลกัษณะของการตดิต่อกบัสงัคมภายนอกอย่างไร ถอืว่ามคีวาม
ส�าคัญต่อการแบ่งเกณฑ์ระบบการคัดกรองได้อย่างถูกต้อง 
อย่างไรก็ดีข้อมูลเบื้องต้นที่ช ่วยท�าความเข้าใจระบบการ 
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คัดกรองภายในได้ก็คือภิกษุ สามเณรและฆราวาส ที่พักอาศัย
และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ระหว่างวันอยู่ในวัดเป็นหลัก หากช่วงที่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง จ�าเป็นที่จะต้องกักตัวให้
อยู่ในพ้ืนที่และลดการติดต่อสัมพันธ์ที่จะเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง 
เพ่ือไม่ให้เกิดโอกาสของการน�าโรคติดต่อชนิดต่างๆ เข้ามาแพร่
ระบาดในพื้นที่วัด โดยระบบการคัดกรองที่วัดควรด�าเนินการ 
มีขั้นตอนที่ส�าคัญดังนี้

 • การคัดกรองจากอาการพื้นฐาน กล่าวคืออาการของ
โรคโควิด-19 จะมีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะ
อาการไอ มีไข้และหายใจหอบเหนื่อยประกอบด้วย หากภิกษุ 
สามเณรและฆราวาสที่พักอาศัยอยู่ในวัดมีอาการดังที่กล่าวมา 
มคีวามจ�าเป็นต้องแยกตวัผู้มอีาการออกจากกลุม่สมาชกิทัว่ไป

 • เมือ่ท�าการแยกผู้ทีม่อีาการออกเพ่ือท�าการเฝ้าสงัเกต
อาการจากกลุม่แล้ว หากจ�าเป็นต้องมกีารตดิต่อหรืออยูร่ะหว่าง
การน�าส่งเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ต้อง
ค�านึงเสมอว่าต้องแยกไปยังห้องพักพยาบาลที่มีอากาศถ่ายเท
ได้ดี การติดต่อสัมพันธ์ต้องท�าช่วงเวลาที่จ�าเป็นและต้องสวม
หน้ากากอนามัยเสมอ อีกทั้งผู้เข้าไปติดต่อสัมพันธ์ยังต้องล้าง
มือบ่อยๆ อีกด้วย

 • อย่างไรก็ตามควรมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานบริการสุขภาพใกล้วัด เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล เป็นต้น ได้รับ
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ทราบอาการและประสานข้อมลูรายละเอียดเกีย่วกบัอาการและ 
ความเสี่ยงของผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการอยู่

 • ส�าหรับภิกษุ สามเณรและฆราวาสที่พักอาศัยอยู่ใน
วัดโดยทัว่ไป ในสถานการณ์ทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
การด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งงาน
มงคลและงานอวมงคลจ�าเป็นต้องยึดถือหลักสุขอนามัยเป็น
ส�าคัญ กล่าวคือ (1) ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง (2) ต้อง
หมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอ (3) จัดหาเจลแอลกอฮอล์มาวาง
ตามจุดบริการ (4) ท�าความสะอาดอุโบสถ วิหาร การเปรียญ 
ที่พักต่างๆ ให้อากาศถ่ายเทและฆ่าเชื้อโรคได้ และ (5) ต้อง
ห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัด
เนื่องจากเป็นการละเมิดข้อห้ามตามกฎหมายและยังส่งผลต่อ
สุขภาพของตนเองและคนรอบข้างอีกด้วย

 • การสื่อสารองค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวกับโรค 
โควิด-19 หรือโรคระบาดอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตก็ถือว่า
มีความส�าคัญอย่างยิ่ง การบริโภคข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไป
อาจส่งผลต่อภาวะความเครียดและแรงกดดันภายในจิตใจได้ 
การให้ก�าลังใจและพยายามเน้นให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์
อย่างเหมาะสม ถือเป็นกระบวนการพ้ืนฐานที่จะเสริมภาวะ
ความมั่นคงทางจิตใจได้ อย่างไรก็ตามหากรู้สึกว่าอาจมีผู้ที่มี 
ความเสี่ยงจากภาวะความเครียดควรแนะน�าให้ ไปปรึกษา
อาการกับแพทย์ได้



42 พุทธนววิถี (Buddhist New Normal)

 

	 (2)	ระบบคัดกรองภายนอก

 วัดถือเป ็นพ้ืนที่ประกอบศาสนกิจที่ส� าคัญที่สุด  
ขณะเดียวกันวัดหลายแห่งยังมีหน้าที่ทางสังคมที่หลากหลาย
มากกว่าเชงิพิธกีรรม เช่น การเป็นพ้ืนทีส่าธารณสงเคราะห์ เป็น
พ้ืนทีก่ารเรียนรู้สขุภาวะ เป็นพ้ืนทีแ่ห่งความสงบและเสริมความ
มั่นคงทางจิตใจ เป็นต้น การที่วัดมีรูปแบบของเครือข่ายความ
สมัพันธ์หลายรูปแบบ การจดัการให้ได้มาตรฐานของการป้องกนั
โรคระบาดจึงถอืว่ามคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิง ในการป้องกนัและลด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือโรคติดต่อ
ที่มีความร้ายแรงประเภทอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งนี้
เมื่อภาครัฐและคณะสงฆ์เห็นพ้องกันว่าจะมีการเปิดพ้ืนที่ให้
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ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ การด�าเนินการ 
เพ่ือให้มีระบบคัดกรองมาตรฐานมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
วัดจึงสามารถด�าเนินการตามขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

 • การจัดให้ภิกษุ สามเณรและฆราวาสที่ต้องติดต่อ
สมัพันธ์กบัชมุชนภายนอก มคีวามรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกีย่วกบั 
โรคติดต่อ จึงมีความจ�าเป็นที่วัดต้องมีการวัดอุณหภูมิส�าหรับ
ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในวัดเป็นประจ�า รวมทั้งยังจ�าเป็นต้องมีการ
สังเกตอาการหรือกักตัวส�าหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากอาการ
ป่วยเบื้องต้น ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ดูแลหรือติดต่อกับ
ฆราวาสทีเ่ข้ามาใช้พ้ืนทีวั่ด ต้องจดัให้มกีารสวมหน้ากากอนามยั 
ตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และหากสามารถจัดพ้ืนที่ให้มีการ
เว้นระยะห่างได้ 1.5 – 2 เมตร จะเป็นการด�าเนินการที่ถือว่า 
ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยในระยะนี้เป็นอย่างยิ่ง

 • ส�าหรับพระสงฆ์ที่มีอายุมาก และมีความจ�าเป็นที ่
จะต้องออกปฏบิตัศิาสนกจิต้องได้รับการคดักรองอุณหภูม ิและ
สอบถามอาการทางร่างกายเบือ้งต้น เพราะถอืว่าเป็นกลุม่เสีย่ง
ต่อการรับเชือ้และจะมอีาการป่วยหนกัได้ จงึควรหลกีเลีย่งทีจ่ะ
ท�ากิจกรรมในพื้นที่แออัดของผู้คนจะเป็นการดีที่สุด

 • วัดควรประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือประสานแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมโรคระบาด ก�าหนดรูปแบบการประสานงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉนิ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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และการขอความอนุเคราะห์ในกิจกรรมของวัดระยะนี้ เช่น  
การเปิดโรงทานสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น

 • ส�าหรับขั้นตอนส�าคัญของการคัดกรองภายนอก คือ
การจัดเตรียมให้มีจุดคัดกรองเพ่ือวัดไข้ สอบถามอาการป่วย 
ตลอดจนการให้ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทาง
สังคม และรูปแบบพิธีกรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ถูกต้อง
ตามหลกัสขุอนามยั เพ่ือประชาสมัพันธ์กบัประชาชนได้ให้ความ
ร่วมมือและลดระยะเวลาในการอยู่ในพิธีกรรมให้น้อยลง
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2.4 แนวทางและรายการตรวจสอบในสถานการณ์
ระหว่างและหลังโรคโควิด-19

 ความปกติใหม่อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตในมิติต่างๆ ของผู้คนในสังคมเป็น
อย่างยิ่ง “วัด” ในฐานะขององค์กรและสถานที ่ทีม่ผู้ีคนต้องการ
เข้ามาท�ากจิกรรมเปน็จ�านวนมากในแตล่ะวนั การเตรยีมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการอยู่ร่วมในสถานการณ์ระหว่างและหลัง 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จงึมคีวามส�าคญัอย่าง
ยิ่ง ดังนั้นการจัดท�ารายงานตรวจสอบในระยะนี้ให้ถูกต้องตาม
หลักสุขอนามัย สามารถด�าเนินการได้ดังนี้

 (1) กรณีที่จ�าเป็นต้องมีกิจกรรมภายในวัด การจัดพื้นที่
ในการท�ากิจกรรมต้องเว้นระยะห่าง 1.5 - 2 เมตร จะเป็นช่อง
ว่างทีช่่วยลดความเสีย่งในการติดเชือ้ของโรคตดิต่อได้ดมีากข้ึน

 (2) การสวมหน้ากากอนามยัทีส่ามารถป้องกนัโรคตดิต่อ 
ได้ หรือการสวมหน้ากากผ้ากต้็องค�านึงถงึความสะอาดปลอดภยั
ให้หน้ากากที่สวมใส่อยู่เสมอ ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบ
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

 (3) การจดัหาและส่งเสริมให้ภกิษ ุสามเณรและฆราวาส
ที่เข้ามาในพ้ืนที่วัดทุกคน ต้องล้างมือด้วยน�้าและสบู่ หรือ 
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เจลแอลกอฮอล์ก่อนมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รวมทั้งต้อง
ล้างมอืให้สะอาดทกุคร้ังก่อนฉนัภตัตาหารหรือถวายภัตตาหาร 
ก่อนและหลงัการใช้ห้องน�า้ รวมทัง้หลกีเลีย่งการใช้มอืสมัผัสกบั
ใบหน้า ตา จมูกและปาก

 (4) การจัดหาและถวายองค์ความรู้ ข้อแนะน�าเกี่ยวกับ 
ข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปกติใหม่ (New Normal) ทั้งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ�าวัน  
การปฏิบัติศาสนกิจของภิกษุ หรือการช่วยเหลือสังคมด้วย
กจิกรรมพฒันาต่างๆ ในนามคณะสงฆ์ ซ่ึงต้องด�าเนินการระหว่าง
และหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้ เช่น ค�าแนะน�า 
เกีย่วกบัการรักษาสขุอนามยั ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการท�างานของ
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เป็นต้น

 (5) การไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในชีวิตประจ�าวันร่วมกับ 
ภิกษุ สามเณรและฆราวาสอ่ืน เช่น ผ้ารับประเคน แก้วน�้า 
มีดโกนหนวด หน้ากากอนามัย เป็นต้น

 (6) การถวายหรือจัดเตรียมภัตตาหารต้องเลือกอาหาร
ที่ปรุงสุกใหม่เป็นหลักหรือมีการอุ่นให้ร้อน ตลอดจนตรวจสอบ 
ให้มั่นใจว่ายังถูกต้องตามสุขลักษณะ ส�าหรับอุปกรณ์ที่ใช้
ในมื้ออาหารต้องเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวและจัดที่นั่งเป็นการ 
ฉันภัตตาหารเดี่ยว

 (7) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งการพักผ่อนให้เพียงพอ  
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การหลีกเลี่ยงพ้ืนที่แออัด การฉันภัตตาหารให้ครบ 5 หมู่  
และผัก ผลไม้ 5 สี อีกทั้งควรมีการขยับอริยาบทที่สอดคล้อง
กับพระวินัยเพ่ือเป็นการกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตและ
อวัยวะในร่างกายด้วย

 (8) การหมั่นดูแลท�าความสะอาดอุโบสถ วิหาร  
ศาลาการเปรียญ และพ้ืนทีท่ีม่ผู้ีคนต้องเดนิผ่านหรือสมัผัสด้วย
น�้ายาฆ่าเชื้ออย่างสม�่าเสมอ

 (9) การตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ในการรักษาความ
สะอาดและการดูแลรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณรและ
พุทธศาสนิกชน ให้เพียงพอที่จะรักษาสุขอนามัยภายในวัดได้ 
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(ตัวอย่าง)	รายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบสำาหรับวดัและบุคลากรทีป่ฏิบัตหิน้าทีใ่ห้กับวดั

 1. ส่งเสริมและให้ภิกษุ สามเณรและฆราวาส ล้างมือ
เป็นประจ�า จดัเตรียมห้องน�า้สะอาดและอุปกรณ์ล้างมอืทีเ่พียง
พอ

 • เตรียมอ่างล้างมือ สบู่ และน�้าสะอาดที่เพียงพอ 
เหมาะสมกับทุกช่วงวัย

 • ส่งเสริมการล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี (ใช้เวลาอย่าง
น้องครั้งละ 20 วินาที)

 • วางเจลแอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมือไว้ในอุโบสถ 
พื้นที่วัดกิจกรรม และบริเวณใกล้ทางเข้า/ออกของวัด

 • มห้ีองน�า้/ห้องส้วมทีส่ะอาดเพียงพอ โดยแยกส�าหรับ
เพศให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน

 2. ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในวัด กุฏิสงฆ์ 
อย่างน้อยวนัละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะพืน้ผวิที่หลายคนสัมผัส เช่น 
ฐานพระพุทธรูป กระถางธูป เชิงเทียนและแจกันดอกไม้ แท่น
บูชาส�าหรับไหว้พระ มือจับประตู ราวบันได หน้าต่าง เป็นต้น

 • ใช้น�้ายาฆ่าเชื้อ หรือน�้ายาซักผ้าขาว 2 ฝา ต่อน�้า  
1 ลิตร 
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 • ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) 70% ส�าหรับ
การเช็ดฆ่าเชื้อโรคของชิ้นเล็กๆ

 3. จัดพื้นที่อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์
ให้ระบายอากาศ ถ่ายเท ปลอดโปร่ง ในกรณีที่สภาพอากาศ 
เอื้ออ�านวย ทั้งนี้สามารถเปิดหน้าต่างหรือใช้เครื่องปรับอากาศ
เมื่อจ�าเป็นได้

 4. ติดป้ายรณรงค์สุขอนามัยที่ดี เช่น การตรวจสอบ
สภาพร่างกายตนเองก่อนร่วมท�ากิจกรรมกับผู้อ่ืน วิธีล้างมือ
ที่ถูกต้อง หากมีอาการไอหรือจามควรสวมหน้ากากอนามัย  
การแยกส�ารับอาหาร เป็นต้น

 5. ก�าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะอย่างสม�่าเสมอ และ
ถือโอกาสจัดการลดพ้ืนที่จัดทิ้งขยะให้น้อยลงเพ่ือไม่ให้มีการ
สะสม 

 6.  คอยสังเกตความรู้สึกและทัศนคติของพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับโควิด-19 เพ่ือท�าความเข้าใจและลด
ความอับอายโดยใช้ข้อเท็จจริง อีกทั้งการส่งเสริมให้พระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนนึกถึงสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งส�าคัญต่อชีวิต
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บทที่ 3

สุขภาวะวิถีพุทธ: การพัฒนาวัดให้เป็น 
พื้นที่การเรียนรู้ในยุคความปกติใหม่
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 การอยู ่ร่วมและเปลี่ยนผ่านให้องค์กรทางพระพุทธ
ศาสนามบีทบาทอย่างมัน่คงและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมในช่วง
เวลาแห่งความปกตใิหม่ของสงัคม ถอืเป็นความท้าทายทีส่�าคญั
ที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาต้องเรียนรู้ ที่จะปรับบทบาทการ
ด�าเนินงานให้สอดคล้องกบัแบบแผนพฤตกิรรมและบรรทดัฐาน
ของผู้คน ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวเน่ืองจากภาวะดังกล่าว คือการที่ผู้คน
ในสังคมจะเน้นการท�ากิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
มากยิ่งข้ึน การใช้ชีวิตอาจเปลี่ยนไปพ่ึงพาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงสามารถวัดและประมวลผลข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างแม่นย�า ขณะเดียวกันก็สามารถลดกิจกรรมที่ต้องมีการ
ชุมนุมของผู้คนจ�านวนมากด้วย จะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธ
ศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพัฒนาตนเองภายใต้ 

3.1 บทบาทของวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ 
วิถีพุทธ
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเอ้ืออ�านวยให้องค์กรทาง
พระพุทธศาสนาพัฒนาพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ จึงถือเป็นกลไก
หนึ่งทีส่�าคญั ทีค่วรด�าเนินการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
สังคมให้ยั่งยืนต่อไป

 “วัด” เป็นพื้นที่สาธารณะจึงจ�าเป็นต้องปรับบทบาทใน
การด�าเนินกิจกรรม โดยการค�านึงถึงความปกติใหม่ที่เกี่ยวกับ
หลักสุขอนามัยที่ภาครัฐส่งเสริมให้ด�าเนินการ และที่ส�าคัญยิ่ง
กว่านัน้ ถอืเป็นโอกาสทีจ่ะสามารถส่งเสริมให้วัดสร้างสขุภาวะ
วิถีพุทธ ซึ่งมีเป้าหมายที่ส�าคัญคือ

	 (1)	 สว่าง คือการมีความคิดที่ชัดเจนผ่องใส มองเห็น
ความจริงอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามสถานการณ์

	 (2)	สะอาด คือการมีความคิดและการปฏิบัติที่บริสุทธิ์ 
มีจิตใจที่ควบคุมพฤติกรรมให้แสดงออกอย่างไม่เศร้าหมอง

	 (3)	 สงบ คือการนิ่งและมีความมั่นคง รวมทั้งการ
แสดงออกให้เห็นถึงการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงตามกฎ
ธรรมชาติ

 (4)	 เสรี	คือการเป็นอิสระต่อพันธนาการทางความคิด  
ที่สามารถแสดงออกถึงหลักการมนุษยนิยมได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ

 ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะวิถีพุทธ  
ข้อเสนอของสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺต) เกีย่วกบั 
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สุขภาวะวิถีพุทธ1 ได้สะท้อนให้เห็นว่าองค์รวมของการด�าเนิน
ชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดี มีองค์ประกอบร่วมกัน 3 ประการ
กล่าวคือ (1) คนในมิติที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
(2) สภาวะทางจิตใจ และ (3) สภาวะทางปัญญาหรือโดยรวม
อาจเรียกว่า “ระบบการพัฒนาคน” ที่จะช่วยสร้างการตระหนัก
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมี “สุขภาวะที่ดี” ได้ 
ทั้งนี้หากพิจารณาถึงองค์ประกอบร่วมของการส่งเสริมให้เกิด 
สุขภาวะวิถีพุทธ สามารถใช้มุมมองแบบไตรสิกขาเพ่ือให้เห็น
กระบวนทัศน์ของพระพุทธศาสนาในการส่งเสริม ตรวจทาน 
และรู้เห็นข้อเทจ็จริงของการพัฒนาสขุภาวะวิถพุีทธให้เกดิข้ึนได้

 ส�าหรับไตรสกิขาแห่งการท�าความเข้าใจสขุภาวะวิถพุีทธ
สามารถแยกย่อยรายละเอียดที่ส�าคัญได้ดังนี้

	 องค์ประกอบร่วมที่	1	คือมิติของความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับสิ่งแวดล้อม	 จะเน้นให้เห็นว่าคนจะมีสุขภาวะที่ดีได้ 
ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งรอบกายอย่างเป็นมิตร 
ทั้งสิ่งรอบกายที่มีลักษณะเป็นกายภาพกล่าวคือวัตถุสิ่งของ  
สิ่งอ�านวยความสะดวกตามความเจริญแห่งเทคโนโลยี รวมทั้ง 
ป่าไม้ ต้นน�้า ต้นไม้ตามระบบธรรมชาติต่าง ๆ  และ สิ่งรอบกาย
ทีเ่ป็นสงัคม ชมุชน ครอบครัว กถ็อืเป็นองค์ประกอบทีต้่องค�านึง
ถงึว่ามนียัความหมายต่อการสร้างความสมัพันธ์และสขุภาวะที่

1 สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ. ปยตุโฺต). (2562). สขุภาวะองค์รวมแนวพทุธ. กรุงเทพฯ: 
วัดญาณเวศกวัน.
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ดีให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในองค์ประกอบร่วมที่เกี่ยวข้องกับมิติของ
คนที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะได้แก่

 (1) การเข้าใจหลักอินทรียสังวร คือการตระหนักถึง
ความส�าคญัของการใช้ตา หหูรือประสาทสมัผัสให้เกดิประโยชน์  
มุ่งเน้นการที่เข้าใจหรือรับรู้เพ่ือสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ 
มากกว่าที่จะรับรู้ไปเพื่อให้การเสพติดลุ่มหลง

 (2) การเข้าใจหลักปัจจัยปฏิเสวนา คือการบริโภคหรือ
เลือกใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างมีปัญญา รวมทั้งตระหนักถึงความ
เข้าใจของประโยชน์ในสิ่งที่เลือกบริโภคหรือเลือกใช้ในวิถีชีวิต

 (3) การเข้าใจหลักสัมมาอาชีวะ คือการประกอบอาชีพ
อย่างสุจริต รวมทั้งหากได้รับโอกาสที่จะท�างานที่สามารถ
สร้างสรรค์ประโยชน์กับสังคม ก็ด�าเนินการควบคู ่ไปด้วย  
ถือเป็นการพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาได้อีกด้วย

 (4) การเข้าใจหลักวินัยบัญญัติ คือการเห็นความส�าคัญ
ของการรักษาระเบียบวินัยและกติกาของสังคม การฝึกปฏิบัติ
ตนให้เป็นสมาชิกที่เคารพระเบียบและความเห็นของส่วนรวม 
ถอืเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะช่วยลดช่องว่างความเหลือ่มล�า้ระหว่าง
ผู้คนในชุมชนเดียวกัน เนื่องจากเป็นการเปิดพ้ืนที่ที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างรอบด้านร่วมกัน

 องค์ประกอบร่วมที	่2	คือมิตทิางจิตใจ	จะเน้นการพัฒนา
ให้จิตใจมีความเข้มแข็งคือมีความภูมิคุ้มกันต่ออบายมุข หรือ
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ความเสี่ยงทางสุขภาพ ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาวะได้ ทั้งนี้
กระบวนการทีจ่ะช่วยสร้างให้สขุภาวะทางจติใจมคีวามเข้มแข็ง 
ต้องอาศยัการยกระดบัการเรียนรู้ทีเ่ครือข่ายการท�างานด�าเนิน
กจิกรรมร่วมกนั เพือ่ให้สามารถเกดิปัญญา ซ่ึงสามารถเรียกการ
เรียนรู้นี้ว่าการสร้างให้เกิด “สมาธิ”

	 องค์ประกอบร่วมที่	 3	 คือมิติทางปัญญา จะเน้นการ
พัฒนาให้คนมองเห็นสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้เกิดการ
วิเคราะห์สถานการณ์จนสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตรงกบั
ความเป็นจริง อีกทั้งเพ่ือด�าเนินการพัฒนาให้ไปสู่ความยั่งยืน
หรือที่พระพุทธศาสนาใช้ค�าว่าเกิด “ปัญญา” ได้

 การทีวั่ดกบัสงัคมไทยมรีากฐานทางวัฒนธรรม ความเชือ่ 
และประเพณีที่เชื่อมโยงกับวิถีปฏิบัติของผู้คนในสังคม วัดจึง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อทาง
ศาสนาในสังคมไทย ทั้งนี้หากพิจารณาจากสถาปัตยกรรม
ภายในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร พระเจดีย์ เป็นต้น พระพุทธ
ศาสนาถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้คนในชุมชน และ
เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างให้ระลึกถึงความสงบของจิตใจร่วมด้วย 
อย่างไรกต็ามการพัฒนาคณุค่าให้กบัสถาปัตยกรรมหรือคณุค่า
แห่งค�าสอนทางพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป จ�าเป็น
ที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาต้องอาศัยกลไกที่จะร่วมมือกัน
รักษาศรัทธา คอืการพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาพ้ืนที่
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา และการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม
ร่วมกัน
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 จึงจะเห็นได้ว่าการที่วัดสามารถพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้
ให้สอดคล้องไปกับความปกติใหม่ จะช่วยให้วัดสามารถพัฒนา
กจิกรรมทีส่ร้างเสริมให้ชมุชนบรรลเุป้าหมายแห่งการสร้างสงัคม
สุขภาวะวิถีพุทธมากข้ึนได้ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็น
พ้ืนท่ีการเรียนรู้ในยคุความปกตใิหม่ สามารถด�าเนินการได้ดงันี้

การพัฒนาพื้นที่
การเร�ยนรู�

การเร�ยนรู�ทาง
พระพุทธศาสนา

ศีล

สมาธ�

ป�ญญา

การพัฒนากิจกรรม
การเร�ยนรู�

การพัฒนาเคร�อข�าย
ทางสังคม
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 (1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ จะเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู ่ความปกติใหม่ ที่ต้องค�านึงถึงหลัก 
สุขอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนการสอนให้
เหน็คณุค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะกฎแห่งธรรมชาต ิดงันัน้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ควรถูกออกแบบให้
สอดคล้องกบัวิถชีวิีตของผู้คน เช่น การมกีจิกรรมเจริญวิปัสสนา 
การเสวนาให้ความรู้เกีย่วกับพระพุทธศาสนากบัความสงบหรือ
คุณค่าของวิถีชีวิต การพัฒนาจัดเอกสารความรู้ที่เผยแผ่หลัก
พุทธธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน เป็นต้น 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 
องค์กรทางพระพุทธศาสนาทุกระดับ ตั้งแต่มหาเถรสมาคม 
ส�านักงานเจ้าคณะภาค มหาวิทยาลัยสงฆ์จนถึงระดับวัด ต้อง
ร่วมมือที่จะพัฒนาทิศทางการให้ปัญญากับสังคมอย่างเป็น
เอกภาพ ทัง้นี้การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในองค์กร ตลอดจนการ
เรียนรูก้จิกรรมขององค์กรทางพระพุทธศาสนาเพือ่สงัคมในต่าง
ประเทศ เช่น มลูนิธฉิือจีข้องประเทศไต้หวัน ขบวนการสรรโวทยั
ของประเทศศรีลงักา และสมาคมสร้างคณุค่าของประเทศญีปุ่น่ 
เป็นต้น2 จะได้ช่วยให้องค์กรทางพระพุทธศาสนา สามารถยก
ระดบัการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนากจิกรรมได้มปีระสทิธภิาพย่ิงข้ึน 

2 ดูเพิ่มเติมที่ พินิจ ลาภธนานนท์ และ สายชล ปัญญชิต. (2562). วิถีพุทธศาสนาเพื่อ
สงัคมในตา่งประเทศ. กรุงเทพฯ: โครงการการศกึษาแนวทางสาธารณสงเคราะห์วิถพุีทธ
ของคณะสงฆ์ไทย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ส�านักสนับสนุน 
สุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
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 (2) การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้พระพุทธศาสนา จะเห็น
ได้ว่าวัดเป็นสถานทีท่ีม่เีป้าหมายส�าคญัเพ่ือการยกระดบัคณุค่า
ของการด�าเนินชวิีตให้กบัผู้คนในสงัคม การทีค่นจ�านวนมากใน 
สังคมยังเห็นว่าวัดเป็นพื้นที่ของการเข้าไปท�ากิจกรรม ทั้งการ
ท�าบุญตามวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา การท�าบุญตาม
ประเพณีหรือความสงบทางจติใจ ถือเป็นโอกาสส�าคญัทีวั่ดจะได้
ปรับพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักสุขอนามัยในยุคความปกติใหม่ 
คอื เน้นความสะอาดตามหลกัสขุอนามยั มกีารพัฒนาจดุคดักรอง 
และการส่งเสริมการใช้หน้ากากอนามัยภายในวัด นอกจากนี้ 
ยังควรลดความแออัดในการใช้สถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ภายในวัด เพื่อส่งเสริมหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมใน
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย  
ส�าหรับการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้น ปัจจุบัน 
มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ ส�านักงานฝ่ายสาธารณูปการ 
ของมหาเถรสมาคม ซ่ึงมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต- 
มหาสมีาราม เป็นประธานฝ่ายสาธารณปูการของมหาเถรสมาคม 
และได้ส่งเสริมกิจกรรมวดั ประชารฐั สร้างสุขดว้ยหลัก 5ส เพือ่
การพัฒนาวดัให้ถูกตอ้งตามหลัก 5ส หรอืพฒันาให้เป็นไปตาม 
หลักสัปปายะทางพระพุทธศาสนา3 จึงได้เกิดกิจกรรมภายใน 

3 ดูเพิ่มเติมที่ ชลวิทย์ เจียรจิตต์ และคณะ. (2559). การพัฒนาตำาบลสุขภาวะตามแนว
พระพทุธศาสนา. กรุงเทพฯ: คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และส�านกั
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
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องค์กรทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ วัด 
หลายแห่งอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการพัฒนาพ้ืนที่ของ 
วัดให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยจึงสามารถกล่าวได้ว ่า  
เป็นการด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิรูปกิจการ 
พระพุทธศาสนา รวมทั้งการปรับตัวให้เหมาะสมกับความปกติ
ใหม่ในสังคมปัจจุบันอีกด้วย

 (3) การพัฒนาเครือข่ายทางสังคม จะเห็นได้ว่าการ
สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ะพัฒนาสขุภาวะ
วิถีพุทธ ถือเป็นอีกกลไกส�าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้
พระพุทธศาสนาข้ึนภายในวัดอย่างยั่งยืนได้ การที่ปัจจุบัน 
มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ
มหาเถรสมาคม ซ่ึงมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธาน
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ซ่ึงปัจจุบันได้
ด�าเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็น
โครงการที่ส�าคัญโครงการหนึ่ง หากการพัฒนาเครือข่ายทาง
สังคมภายในวัดสามารถระดมการสร้างภาคีเครือข่ายการ
ด�าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ 
ที่ครอบคลุมมิติกาย จิตใจ ปัญญาและสังคมได้อย่างชัดเจน  
จะมส่ีวนต่อการพัฒนาให้วัดสามารถกลบัมาเป็นศนูย์กลางของ
ชุมชนได้อีกคร้ัง การสร้างให้เกิดเครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้
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เห็นประโยชน์ต่อแบบแผนทางพฤติกรรมของการรวมกลุม่ และ
การขยายสมาชิกในเครือข่ายให้เพ่ิมมากข้ึน4 ดังนั้นเครือข่าย 
ทางสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ถือเป็น
อีกกลไกที่ส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ทิศทางการพัฒนา 
สุขภาวะวิถีพุทธมีการด�าเนินกิจกรรมที่บูรณาการองค์ความรู ้
ทีห่ลากหลาย อีกทัง้ยงัผสมผสานแนวคดิทีจ่ะร่วมมอืการพัฒนา
ให้วัดเหน็มติิของการด�าเนินกจิกรรมการพฒันาทีส่อดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ร่วมกับ
การยึดหลักพุทธธรรมเป็นแก่นของการด�าเนินกิจกรรมควบคู่
กันต่อไป

4 ดเูพ่ิมเตมิที ่Arenas, A., Danon, L., Diaz-Guilera, A., Gleiser, P.M. and Guimera, R..  
(2004, March). Community analysis in social networks. The European Physical 
Journal B. 38 (2). 373-380.
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3.2 บทสรุป: การขับเคลื่อนพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
ในระยะต่อไป

 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
สร้างผลกระทบต่อสถาบันทางสังคมและวิถีชีวิตของผู้คน
ให้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางสาธารณสุข น�ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมคร้ังส�าคญั จดุเปลีย่นนี้เองทีศ่าสตร์ทีเ่รียกตนเอง
ว่า “สังคมวิทยา” จะเข้ามามีส่วนส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจ
และเสนอมมุมองกบัการอยูร่่วมกนัของสถาบนัทางสงัคมต่างๆ 
ได้ ในการวิเคราะห์ส่วนนี้จะได้กล่าวถงึมติบิทบาทของพระพุทธ
ศาสนากับสังคมไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับภาพอนาคตขององค์กรทางพระพุทธศาสนากับการเข้ามา
มีส่วนต่อการส่งเสริมให้ผู้คนในสังคม ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ครั้งนี้ 

 การท�าความเข้าใจกรอบคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคม จะช่วยให้พระสงฆ์หรือฆราวาสที่สนใจการเข้า
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาโดยใช้หลักพุทธธรรมเป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนการด�าเนินงาน ได้เรียนรู้หลักการสากลที่
เกีย่วข้องกบับทบาทของสถาบนัพระพุทธศาสนา ทัง้นี้กรอบคดิ 
ที่เรียกว่าพุทธศาสนาเพ่ือสังคมหรือ “Socially Engaged 
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Buddhism” เป็นมุมมองที่การศึกษาทางสังคมวิทยาศาสนา
ให้ความสนใจอย่างยิ่ง การศึกษาที่พยายามท�าความเข้าใจ 
กรอบคดิพุทธศาสนาเพ่ือสงัคม แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่ากลุม่
การเคลื่อนไหวหรือขบวนการที่พยายามท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม
โดยใช้หลักพุทธธรรมเข้าไปเชื่อมโยงการท�างาน มีเป้าหมาย
ของการท�ากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของผู้คน
ตามบริบทช่วงเวลาหรือโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่
ตนเองสงักดัอยู ่ขณะเดยีวกนัข้อเรียกร้องทีเ่ป็นแบบแผนปฏิบตัิ
ส�าคัญของกรอบคิดพุทธศาสนาเพ่ือสังคม คือเป้าหมายสูงสุด
ของการผลกัดนัให้กลุม่หรือขบวนการทีท่�ากจิกรรมพุทธศาสนา
เพ่ือสังคม ได้เข้าถึงหลักการมนุษยนิยม กล่าวคือมุ่งเน้นที่จะ
ท�ากิจกรรมพุทธศาสนาเพ่ือสังคม โดยปราศจากการแบ่งแยก
ความแตกต่างทางศาสนาหรือชาติพันธุ์ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ที่
จะใช้หลกัการพระพุทธศาสนาในการท�างานเพ่ือสงัคมได้อย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และสามารถสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรม
ในสังคมได้อีกด้วย

 การศกึษาเชงิแนวคดิทีส่�าคญัเกีย่วกบักรอบคดิพระพุทธ
ศาสนาเพ่ือสังคม5	 6 ได้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาใน 

5	Goss, R. E.. (2000). Naropa Institute: The Engaged Academy. In Engaged 
Buddhism	in	the	West. Edited by Queen, Christopher. Pp. 328-346. Boston: 
Wisdom Publication.
6 Queen, C.S.. (2000). Introduction: A New Buddhism. In Engaged Buddhism 
in	the	West. Edited by Queen, Christopher. Pp. 328-346. Boston: Wisdom 
Publication.
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นิกายส�าคัญทั้งมหายาน เถรวาท และวัชรยาน ล้วนมีกลุ่ม
หรือขบวนการที่ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนกิจกรรม 
พุทธศาสนาเพ่ือสังคม ทั้งนี้เห็นได้ถึงจุดร่วมที่ส�าคัญของการ 
ขับเคลื่อนงานคือการให้ความส�าคัญกับ “ความทุกข์” ของ
ผู้คน กล่าวอีกนัยหน่ึงคอืเป็นแนวทางการเคลือ่นไหวทีส่ะท้อน 
ภาคปฏิบัติการของการแก้ไขเหตุแห่งทุกข์หรือหาทางดับทุกข ์
ด้วยการท�ากจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนา นอกจากนี้ข้อเสนอ 
เกี่ยวกับกรอบคิดพุทธศาสนาเพ่ือสังคมดังกล่าว ยังเสนอให้
เห็นว่าหลักพุทธธรรมทั้งการเจริญวิปัสสนา การมีความเมตตา
ต่อเพ่ือนมนุษย์ สามารถน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม
ได้ด้วย

 ส�าหรับสังคมเอเชีย จะเห็นได้ว่าขบวนการพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมมีความเจริญก้าวหน้าและด�าเนินกิจกรรมมากข้ึน
ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซ่ึงในหลายประเทศมีความ
พยายามก่อตั้งกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้
ปัญหาความยากจน และปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรอย่างไม่
เป็นธรรม ถือเป็นสาเหตุส�าคัญของการขับเคลื่อนเครือข่าย 
พุทธศาสนาเพื่อสังคมให้เกิดข้ึน งานการศึกษาเกี่ยวกับ
ขบวนการพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในเอเชียได้เน้นย�้าให้เห็นว่า 
ขบวนการพุทธศาสนาที่ยืนหยัดการด�าเนินกิจกรรมได้ในระยะ
ยาว มกีารจัดตัง้องค์กรการด�าเนินงานทีก่ระจายความรับผิดชอบ 
และพันธกจิการท�างานให้เครือข่ายหรือสมาชกิขององค์กรอย่าง
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ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมให้เกิดสมาชิกที่สนใจประเด็น
การท�ากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสส�าคัญที่จะผลิต
เครือข่ายสมาชกิทีม่คีวามเข้าใจรากฐานการด�าเนินกจิกรรมบน 
พ้ืนฐานของการประยุกต์หลักการพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาสังคมตามประเด็นที่แต่ละขบวนการจะมุ่งเน้นอีกด้วย

 ขณะทีส่งัคมไทยปัจจบุนั กรอบคดิเกีย่วกบัพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมสามารถพิจาณาได้อย่างน้อย 3 ลักษณะกล่าวคือ 
ลักษณะที่หน่ึง การท�างานพุทธศาสนาเพ่ือสังคมโดยการ
สนับสนุนของมหาเถรสมาคม จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ
เปลีย่นแปลงขององค์กรพระพุทธศาสนาในสงัคมไทย ภายหลงั 
การด�าเนินงานแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเร่ิมต้น 
ข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2559 มหาเถรสมาคมได้มีค�าสั่งให้จัดตั้ง
คณะกรรมการที่ส�าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ คณะกรรมการฝ่าย
ปกครอง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษาสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณูปการ และคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
ซึ่งในคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมจัดตั้งขึ้นครั้งนี้ ได้รับการ
สนับสนุนโดยคณะกรรมการประสานแผนการแผนการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ซ่ึงปัจจุบันมีพระเทพปวรเมธ ี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธาน ด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและติดตามแผนการด�าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เคยปรากฏมาก่อน
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 กล่าวเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมน้ัน การที่มหาเถรสมาคมเร่ิมให้ความสนใจกับการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาของพระสงฆ์มากข้ึน ได้สร้างให้เกิด 
เครือข่ายพุทธศาสนาเพื่อสังคมที่ด�าเนินกิจกรรมสาธารณ
สงเคราะห์ ที่มีส่วนต่อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของ 
ประชาชนมากข้ึน การถอดบทเรียนเกี่ยวกับงานสาธารณ 
สงเคราะห์ซ่ึงฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม  
ร่วมมือกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ได้สะท้อนให้เห็นบทบาทพระสงฆ์นักสาธารณสงเคราะห์ 
ในสังคมไทยปัจจุบันว่า มีรูปแบบการด�าเนินงานที่หลากหลาย 
ครอบคลุมกิจกรรมทั้งในรูปแบบการสงเคราะห์ การเกื้อกูล 
การพัฒนา และการบูรณาการ7

 จึงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนว่า  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 องค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยถือเป็นองค์กร
ส�าคัญที่ท�ากิจกรรมสงเคราะห์และช่วยเหลือสังคมได้อย่างทัน
สถานการณ์ กิจกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีส่วนส�าคัญที่
เยยีวยาความทกุข์ของผู้คนได้อย่างรวดเร็วและร่วมกบัเครือข่าย 
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนคือการเปิดโรงทานและการให้ความ

7	พินิจ ลาภธนานนท์, สายชล ปัญญชิต, ภูเบศ วณิชชานนท์ และพิรญาณ์ แสงปัญญา. 
(2563).	 ถอดบทเรียนงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ: 
โครงการการศึกษาแนวทางสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ไทย สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
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ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน  
ถือเป็นต้นแบบส�าคัญที่เกิดข้ึนภายใต้การประสานงานร่วมกัน
ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาทกุระดบั โดยมมีหาเถรสมาคม 
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ตลอดจนส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นกลไกที่สนับสนุนร่วมด้วย

 ลักษณะที่สอง การท�างานพุทธศาสนาเพ่ือสังคมโดย
พระสงฆ์ระดับพ้ืนที่ ลักษณะการด�าเนินกิจกรรมเช่นนีเ้กิดข้ึน
โดยธรรมชาติของคณะสงฆ์เอง ถือเป็นเครือข่ายพระสงฆ์ที่มี
อุดมการณ์ในการที่จะช่วยดูแลความทุกข์ยากของประชาชน
ตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้เป้าหมายที่ส�าคัญส่วนใหญ่จะเน้นการลด
ความเหลื่อมล�้าที่เกิดข้ึนจากปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
การเข้าถงึทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหา
ความไม่ธรรมที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่ม
เครือข่ายพุทธศาสนาเพื่อสังคมมีอยู่ทุกภูมิภาคในสังคมไทย 
และด�าเนินภารกิจที่แตกต่างตามช่วงเวลาและสถานการณ์
ปัญหาของพ้ืนที่ ส�าหรับบทบาทการด�าเนินงานที่เด่นชัดของ
เครือข่ายพุทธศาสนาเพ่ือสงัคมโดยพระสงฆ์ระดบัพ้ืนที ่จะเน้น
ท่ีการท�างานอย่างมส่ีวนร่วมและสามารถเข้าถงึปัญหากบัผู้คน
ในพ้ืนที่ การที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาเข้าถึงและสามารถ
แสดงออกว่าเป็นเจ้าของความรู้สึกต่อความเดือดร้อนร่วมกับ
คนในพ้ืนที่ได้ ได้ส่งเสริมศรัทธาและการสนับสนุนจากคนใน
พ้ืนทีด้่วย นอกจากน้ีการทีอ่งค์กรทางพระพุทธศาสนามบีทบาท
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น�าต่อการเรียกร้องหรือพยายามขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ได้ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสนใจและเข้ามาร่วม
แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นด้วย

 บทบาทของเครือข่ายพุทธศาสนาเพ่ือสงัคมในพ้ืนที ่จงึ
ถือว่าเป็นความส�าคัญต่อกิจกรรมการพัฒนาโดยบูรณาการกับ
หลักพุทธธรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเครือข่ายดังที่กล่าวมามี
ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งได้รับการยอมรับ
หรือทีเ่รียกว่าม ี“ทนุทางวัฒนธรรม” อย่างชดัเจนในพ้ืนที ่ดงันัน้ 
การสร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพระสงฆ์ฝ่าย
ปกครองและพระสงฆ์นักพัฒนาในพ้ืนที่ จะมีส่วนส�าคัญต่อ
การขับเคลือ่นงานสาธารณสงเคราะห์ และงานพัฒนาสขุภาวะ 
วิถีพุทธให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับมุมมอง
เกี่ยวกับการระดมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระพุทธศาสนา ที่ได้เสนอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาร่วมกัน
เป็นองค์รวม หรือการพัฒนามุง่เน้นการพัฒนามนษุย์ให้ครบทัง้
สี่ด้าน (กาย จิต ปัญญาและสังคม) หรือคือหลักเรียกว่า 5 Ps 
ดงันี้ (1) ประชาชน (People) หมายถงึ การพัฒนาทีเ่กีย่วกบัคน  
คือมุ่งถึงการพัฒนาด้านสังคม (2) ความมั่งคั่ง (Prosperity) 
หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (3) โลกของเรา (Planet) 
หมายถึง การพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ (4) หลัก
สนัติสขุ (Peace) หมายถงึ สนัตภิาพทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญั
ของการพัฒนาทุกด้าน ถ้าไม่มีสันติภาพ การพัฒนาทุกด้าน
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ก็เป็นไปไม่ได้การพัฒนาทุกด้านต้องน�าไปสู่สันติภาพจึงจะมี
ความยัง่ยนื และ (5) ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) หมายถงึ 
การเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือใน
การผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน8 

	 ลักษณะที่สาม การท�างานพุทธศาสนาเพ่ือสังคมโดย
เครือข่ายประชาชน ลักษณะการท�างานเช่นนี้จะมีเครือข่าย
มูลนิธิหรือกลุ่มประชาชนที่เห็นว่าคุณค่าของพระพุทธศาสนา 
จะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาสังคมได้
ในมิติต่างๆ จึงมีการรวมตัวเพ่ือศึกษาและพัฒนากิจกรรมการ
ด�าเนินงานที่ยึดถือคุณค่าของหลักพุทธธรรมเพ่ือสร้างสมาชิก
และขับเคลือ่นการด�าเนินงาน จะเห็นได้ว่าเครือข่ายพุทธศาสนา
เพ่ือสงัคมทีเ่ครือข่ายประชาชนร่วมมอืกนัด�าเนินงานหลายแห่ง
ประสบความส�าเร็จและสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้อย่าง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้
ส่วนส�าคัญเนื่องจากการบริหารองค์กรของเครือข่ายลักษณะนี้ 
มีความยืดหยุ่นและใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ของสังคมเข้า
มาเรียนรู้ทีจ่ะสือ่สารข้อมลูข่าวสารเพ่ือประชาสมัพันธ์กจิกรรม  
อีกทั้งยังมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาร่วม
ด�าเนินกิจกรรมด้วย

8	พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2562). ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิวัฒนภักดี.
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 อย่างไรก็ตามหลักพุทธธรรมยังถือเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมให้เครือข่ายลักษณะนี้ สามารถ
ดึงดูดให้เกิดสมาชิกเข้ามาร่วมท�ากิจกรรมด้วย จุดเด่นที่ส�าคัญ
อีกประการหนึ่งของการท�างานพุทธศาสนาเพ่ือสังคมโดย 
เครือข่ายประชาชน คือการให้ความส�าคัญกับการท�างาน
ลักษณะภาคีเครือข่าย จึงเกิดความร่วมมือที่จะเปิดพ้ืนที่ให ้
พระสงฆ์หรือองค์กรทางพระพุทธศาสนา เข้ามาใช้พ้ืนที่หรือ
เป็นผู้ท�ากิจกรรมร่วมในพื้นที่ของเครือข่ายด้วย

 เมื่อพิจารณาโดยสรุป จะเห็นได้ว่าการจะสามารถ 
ขับเคลือ่นให้เกดิการขับเคลือ่นพุทธศาสนาเพือ่สงัคมทีจ่ะมส่ีวน
ต่อการยกระดบัสงัคมสขุภาวะวิถพุีทธได้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยั
หลกัพุทธธรรมเป็นองค์ประกอบส�าคญั กล่าวคอืการใช้พืน้ฐาน
คุณค่าของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการท�าความเข้าใจ
ปัญหา อีกทั้งให้สามารถเชื่อมโยงหลักพุทธธรรมเป็นเครื่องมือ
เพื่อสร้างการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ 
ท้ายที่สุดหากพิจารณาแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
จะเห็นได้ว่าพทุธศาสนาพยายามเสนอให้เข้าใจปัญหาหรือทกุข์
ว่าเป็นธรรมชาต ิไม่อาจหลกีเลีย่งทีจ่ะไม่เกดิทกุข์ได้ แต่เมือ่เกดิ
ปัญหาหรือทุกข์ข้ึนแล้ว การท�าความเข้าใจเหตุและแนวทางที่
จะแก้ไขปัญหาได้ ถอืได้ว่ามีความส�าคญัต่อการทีจ่ะขจดัปัญหา
ให้ลดน้อยลงได้ ดังนั้นการอาศัยหลักพุทธธรรมในข้อต่างๆ 
เข้ามาประยุกต์เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขปัญหา  
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จะช่วยให้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสามารถยึดติดกับ 
แก่นของพุทธศาสนาอย่างชัดเจน อีกทั้งยังจะช่วยส่งเสริม
ให้การด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างสังคมสุขภาวะวิถีพุทธ อยู่ใน 
กรอบพุทธศาสนาเพื่อสังคมที่ค�านึงถึงพระธรรมวินัย หลักการ
มนุษยนิยม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป

ทางสาย
กลาง

กาย

จ�ตป�ญญา

สังคม

เสนอแนวทางแก�ไข
เพื่อลดหร�อจำกัด
ป�ญหาให�น�อยลง

ศึกษาข�อดีและ
แนวทางการส�งเสร�ม
เพื่อแก�ไขป�ญหา

ศึกษาสาเหตุของ
ป�ญหาอย�างเป�น
หลักการและ
เป�นเหตุเป�นผล

ศึกษาความเข�าใจ
และสถานการณ�
ของป�ญหา

ทุกข�

สมุทัย น�โรธ

มรรค

สุขภาวะ
อร�ยสัจ 4

ควา
มย่ังยืนว�ถีพุทธ
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