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บทน�ำ

สภาพการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันที่ถูกสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท�ำให้วิถีชีวิตคนในสังคมไทยเปลี่ยนไปตามกระแสวิถีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นจากความ
เป็นสังคมปฐมภูมิกลายเป็นพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมท�ำให้วิถีชีวิตดั่งเดิมของสังคมไทยหายไป
ภาพวิถีชีวิตเก่า ๆ ของชีวิตในสังคมไทยได้เลื่อนจางหายไปจากความทรงจ�ำของคนไทย พร้อม ๆ กับ
นโยบายรัฐในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่การเกษตรแนวใหม่ และ
สภาพการณ์ทางการเมืองอันเข้มข้นที่เป็นนโยบายการพัฒนาจากรัฐ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุ
ทีล่ บล้างวิถชี มุ ชนดัง้ เดิมทิง้ ไปกับอดีต ซึง่ ในสังคมไทยในอดีตนัน้ ตืน่ เช้ามาสิง่ แรกทีเ่ ห็นเป็นภาพในความ
ทรงจ�ำคือเห็นพ่อแม่ได้ท�ำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ทุกเช้าแต่ในปัจจุบันภาพเหล่านั้นได้หายไป จากผล
การท�ำโพลล์ของศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ทีไ่ ด้ดำ� เนินการส�ำรวจความคิดเห็นเรือ่ ง
“การท�ำบุญของคนไทยในสภาวะปัจจุบัน” สะท้อนให้เห็นว่า การท�ำบุญและการงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ
ในช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลก่อให้เกิดความสุขความสงบในจิตใจนั้นลดลงเหตุเพราะ
สถานการณ์บ้านเมืองและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลท�ำให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในทาง
พุทธศาสนาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับการท�ำบุญ และผลการส�ำรวจยังพบว่าการท�ำบุญตักบาตรถือเป็นที่พึ่ง
ทางใจให้กับตนไม่ได้โดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบรุนแรงเกินไป
แม้จะท�ำบุญตักบาตรแล้วก็ยังไม่ช่วยให้สบายใจขึ้น1
การบิณฑบาตมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นเป็นพุทธวงศ์คือพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ในอดีต
ได้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น แบบอย่ า งสื บ ต่ อ กั น มาคงจะเห็ น ได้ จ ากเมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ กลั บ
กรุงกบิลพัสดุไ์ ด้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใ่ หญ่เมือ่ พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบ
จึงรีบเสด็จไปยืนเบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์
1

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์), การท�ำบุญของคนไทยในสภาวะปัจจุบัน, (รายงานการท�ำ
โพลล์ ๑๒-๑๔ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๑).
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จึงท�ำให้หม่อมฉันได้อายวงศ์ของเราเป็นวงศ์กษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดออกไปเที่ยวภิกขาจาร
เช่นนี”้ 2 พระพุทธองค์ตรัสว่า“มหาบพิตรค�ำว่าวงศ์กษัตริยน์ นั้ เป็นวงศ์ของพระองค์สว่ นวงศ์ของอาตมา
ภาพอันมีพระทีปักรพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นชื่อว่าพุทธวงศ์ซึ่งเสร็จการเลี้ยงชีพด้วยภิกขาจารเท่านั้น”
แล้วตรัสพระคาถาว่า“บุคคลไม่ควรประมาทในบิณฑบาตที่ตนได้รับ”3
การท�ำบุญตักบาตรนีม้ มี าแต่ครัง้ พุทธกาลทีไ่ ด้ยดึ ถือปฏิบตั กิ นั มาอย่างยาวนาน ซึง่ เป็นการท�ำบุญ
ทีเ่ ป็นนิยมและปฏิบตั มิ ากกว่าการท�ำบุญประเภทอืน่ ๆและค�ำว่า“การตักบาตร”มาจากกิรยิ าอาการทีใ่ ช้
ทัพพีตักข้าวใส่บาตรพระซึ่งถือเป็นการถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณรรูปเดียวหรือหลายรูปและจะ
ปฏิบัติเป็นประจ�ำหรือเป็นครั้งคราวก็ได้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลและอาหาร
ที่ถวายไปให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยส�ำหรับการส�ำบุญตักบาตรจะนิยมปฏิบัติทุกวันพระคือ
ขึ้น ๘ ค�่ำ  และ ๑๕ ค�่ำ  หรือในวันส�ำคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันสงกรานต์ หรือวันมงคลของแต่ละบุคคลเช่น วันเกิดวันครบรอบ หรือตักบาตรได้ทุกวันกับพระที่
เดินบิณฑบาตรในช่วงเช้า ๆ เป็นต้นส�ำหรับการท�ำบุญตักบาตรมีองค์ประกอบหลัก ๓ ประการ คือ
๑. ผูร้ บั คือ พระสงฆ์หรือสามเณรทีเ่ ป็นผูส้ ำ� รวมซึง่ มีการปฏิบตั ทิ ดี่ งี ามตามพระธรรมวินยั จะ
ออกบิณฑบาตทุกวันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงก่อน ๗ โมงเช้า
๒. วัตถุสิ่งของที่ได้มาโดยสุจริตโดยแบ่งเป็น๒ ประเภท คือ (๑) การท�ำบุญตักบาตรด้วย
อาหารสด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวสุก กับข้าว ขนมไทย ของหวาน และผลไม้ชนิดต่าง ๆ (๒) การท�ำบุญ
ตักบาตรด้วยอาหารแห้ง เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจึงท�ำให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่าง
เร่งรีบมากขึ้น ผู้คนจึงน�ำข้าวสารหรือของอื่น ๆ ใส่ถุงหรือกล่อง เมื่อถึงเวลาตักบาตรจะได้สะดวกที่จะ
หยิบของใส่ได้ทันที
๓. ผู้ให้ คือ พุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการท�ำเจตนาหรือจิตใจให้บริสุทธิ์
ในขณะท�ำบุญตักบาตร4
จากการน�ำเสนอสภาพปัญหาการท�ำบุญใส่บาตรที่เหมาะสมของชาวพุทธไทยในปัจจุบันท�ำให้
เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีของสังคมไทยปัจจุบันท�ำให้วิถีชีวิต
ของคนในสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตที่มีความผูกพันกับวัด
2

หน้า ๙๒.

คณาจารย์เลี่ยงเซียง, พุทธประวัติฉบับมาตรฐาน น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๗),

3

วิเชียร มีผลและกิจสุรยี ม์ ผี ลกิจ,รวบรวมและเรียบเรียง, พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั
คอมฟอร์มจํากัด,๒๕๔๓), หน้า ๑๖.
4
เนตรชนก เจริญสุข,“การท�ำบุญตักบาตร”, จุลสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์, สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๕๗, (ธันวาคม ๒๕๕๗).
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มีการท�ำบุญใส่บาตรถวายภัตตาหารในตอนเช้าของทุกวัน ในการกระท�ำเช่นนี้ท�ำให้เห็นถึงความ
เกื้อกูลกันของสังคมที่มีการแบ่งปัน และการได้ท�ำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ พระสงฆ์ได้ท�ำหน้าที่
ในการออกบิณฑบาตรเพื่อโปรดญาติโยมและญาติโยมได้ท�ำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี แม้ว่า
ในปัจจุบันการท�ำบุญด้วยการใส่บาตรจะเป็นไปได้อยากขึ้นด้วยภารกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยก็ตาม แต่คนในสังคมไทยในปัจจุบนั ก็ปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำบุญให้มคี วามสอดคล้องกับวิถชี วี ติ
ที่เปลี่ยนไปนั้นด้วยการไปท�ำบุญในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา และตามโอกาสที่เหมาะสม บทความนี้
มุ่งเพื่อการน�ำเสนอวิธีการท�ำบุญใส่บาตรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการสังคมไทยในปัจจุบัน

ความส�ำคัญของการท�ำบุญใส่บาตร

การท�ำบุญตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ
จะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตร
จะน�ำของท�ำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้าง
กุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้น
จะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกันเมื่อเวลามีคนให้ทานพระภิกษุต้องรับทานที่คนให้ทั้งหมดไม่สามารถ
ทีจ่ ะเลือกได้วา่ จะรับหรือไม่รบั หรือบอกกับผูค้ นว่าตนต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้ แต่อย่างไรก็ดี มีทานบางชนิด
ที่พระภิกษุไม่สามารถรับได้ ประกอบด้วย
๑) ทานที่ได้มาโดยวิธีการทุจริตทานแก่ตน เช่น ได้มาจากการขโมย และพระภิกษุรู้ว่าบุคคล
คนนั้นได้ขโมยของนั้นเพื่อที่จะให้
๒) เนื้อสัตว์ที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาพุทธ เช่น เนื้อคน, เนื้อช้าง เป็นต้น
๓) เนือ้ สัตว์ทไี่ ด้มาจากการทีบ่ คุ คลคนนัน้ ตัง้ ใจทีจ่ ะฆ่าสัตว์โดยมีจดุ ประสงค์หลักคือเพือ่ ทีจ่ ะ
เอาเนือ้ มาถวายพระภิกษุโดยเฉพาะ และพระภิกษุรวู้ า่ เนือ้ นัน้ มาจากการฆ่าเพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาถวายตนโดย
เฉพาะ
๔) ผลไม้ที่มีเมล็ด บุคคลที่ตักบาตรไม่สามารถถวายผลไม้ที่มีเมล็ดได้ เพราะถือว่าเมล็ดนั้น
ยังสามารถที่จะให้ก�ำเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าจะถวายต้องเอาเมล็ดออกก่อน
๕) วัตถุดิบในการท�ำอาหาร เช่น ข้าวสารแป้ง เพราะตามหลักของศาสนานั้นไม่อนุญาตที่จะ
ให้พระภิกษุประกอบอาหารเอง5
5

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๔๕.
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เพราะฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า การท�ำบุญตักบาตรหรือเรียกอย่างเข้าใจง่าย ๆ ว่า การใส่บาตร มีมา
แต่ครั้งพุทธกาลและมีการประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแล้ว ซึ่งเป็นการท�ำบุญที่เป็นที่นิยมและ
ปฏิบัติมากกว่าการท�ำบุญประเภทอื่นๆ และการใส่บาตรนี้ถือเป็นว่าเป็นกิจกรรมเชิงพุทธหรือกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เพราะถือว่าเป็นพุทธประเพณีของชาวพุทธทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นการสร้างบุญกุศลทีง่ า่ ยกว่า
การท�ำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ความหมายและค่านิยมในการท�ำบุญใส่บาตร

ค�ำว่าตักบาตรนั้น สามารถที่จะเรียกว่าใส่บาตรก็ได้ ในบางที่มีคนสงสัยว่าตกลงแล้วเรียกว่า
ตักบาตรหรือใส่บาตรค�ำว่าตักบาตร มาจากกิริยาอาการที่ใช้ทัพพีตักข้าวใส่บาตรพระ แต่ในปัจจุบันนี้
สภาพสังคมเปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ้น ผู้คนจึงน�ำข้าวสารหรือของอื่น ๆ ใส่ถุงหรือกล่อง
เมือ่ ถึงเวลาตักบาตรจะได้สะดวกทีจ่ ะหยิบของใส่ได้ทนั ที ค�ำว่าใส่บาตรจึงถือว่าเป็นวิวฒ
ั นาการทางภาษา
เพื่อสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน และสิ่งของที่นิยมใส่บาตรจะต้องเป็นของที่ดีที่สุด เช่น อาหารที่ปรุง
สุกใหม่ และสิ่งจ�ำเป็นและเหมาะสมแก่การด�ำรงชีพของพระสงฆ์เช่น ยารักษาโรค, สบู่, ยาสีฟัน,
แปรงสีฟนั เป็นต้นโดยปกติแล้วสิง่ ของทีใ่ ห้เป็นทานมักจะเป็นอาหาร แต่ในบางท้องทีร่ ปู แบบการให้ทาน
อาจเป็นสิ่งของในลักษณะอื่นขึ้นอยู่กับประเพณีและเทศกาลส�ำคัญของท้องถิ่นนั้นด้วย6
พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือค�ำสอนส�ำหรับผู้บวชใหม่สรุปได้ว่าว่า พระภิกษุจะต้อง
มีชีวิตอยู่ด้วยการพิจารณาคือ ปัจจเวกขณ์ บรรพชานี้อาศัยการบิณฑบาต พูดถึงกิจวัตร ๑๐ ประการ
อันมีบณ
ิ ฑบาตเป็นข้อแรก ว่ามีความมุง่ หมาย อย่างไร มีเจตนารมณ์ถงึ การไม่หงุ ข้าวกิน แม้แต่การสะสม
อาหารไว้ก็ไม่ได้ เป็นต้น7
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ สอนนาค-สอนฑิต ชีวิตพระ-ชีวิตพุทธ
สรุปได้ว่า วิธีการรักษาพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดก็คือ การบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ค�ำสัง่ สอนให้พระธรรมและพระวินยั เข้ามาอยูใ่ นชีวติ จิตใจของตนพระอุปชั ฌาย์กจ็ ะบอกบริขารทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับเลี้ยงชีพว่า การบรรพชานี้ต้องอาศัยอาหารจากชาวบ้านโดยการบิณฑบาตและยังเป็นการ
ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยโดยตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุด พ่อแม่เห็นลูกชายนุ่งห่มผ้าเหลือง
ส�ำรวมระวังเรียบร้อยมาบิณฑบาตก็มีความปีติอิ่มใจ8
6

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต, พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดค�ำวัด,
(กรุงเทพมหานคร : วัดราชโอรสาราม, ๒๕๔๘).
7
พุทธทาสภิกขุ, ค�ำสอนส�ำหรับผูบ้ วชใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๕๒-๕๖.
8
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), สอนนาค-สอนฑิด ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ�ำกัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕.
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จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมืองสรุป
ได้ว่า อาหารเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างที่สุดของชีวิตถ้าหากไม่มีอาหารก็ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
เรื่องอาหารมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความสุขหรือศีลธรรมในสังคมตราบใดที่ท้องของประชาชน
ยังว่างอยูย่ งั มีความหิวโหยอยูจ่ ะให้คนมีศลี ธรรมเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้เทศนาสอนแก่คนทีก่ ำ� ลัง
หิวเพราะคนที่ก�ำลังหิวนั่นสมาธิไม่มีแต่ก็ไม่ได้ให้กินอาหารอย่างฟุ่มเฟือยทรงสอนให้พิจารณาก่อนฉัน
ว่าทีฉ่ นั ไปนัน้ ไม่ใช่เพือ่ มัวเมาไม่ใช่เพือ่ เล่นแต่วา่ เพือ่ ยังชีวติ ให้เป็นไปทีจ่ ะท�ำประโยชน์ให้แก่สงั คมต่อไป
เท่านั้น9
เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือพุทธศาสนาทรรศนะและวิจารณ์สรุปได้ว่า
ชาวพุทธมีความเชื่ออยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีพระองค์เดียวแต่มีหลายพระองค์ซึ่งจะอุบัติมาโปรด
ชาวโลกเป็นยุคสมัยยุคหนึ่งจะมีองค์หนึ่งรียกว่าพุทธกาล สิ้นยุคพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้ว จะมีช่วงว่าง
ระยะเวลาหนึ่งก่อนองค์ใหม่จะมาเรียกว่า พุทธันดร และผู้ที่มาบวชในบวรพุทธศาสนาจะต้องถือนิสัย
อย่างเคร่งครัด ได้แก่บิณฑิยาโลปโภชนะ บิณฑบาตเลี้ยงชีพ ให้พิจารณาคุณค่าแท้ของอาหารคือ
เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายคุณค่าเทียม คือความอร่อยความหรูหราฟุ่มเฟือยความมันความสนุกสนาน10
สุรีย์ มีผลกิจ และ วิเชียร มีผลกิจ กล่าวไว้ในหนังสือพุทธกิจ ๔๕ พรรษากล่าวถึง พุทธกิจ
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบ�ำเพ็ญตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีนนั้ ในแต่ละพรรษาประทับอยู่ ณ ทีใ่ ด ทรงแสดงธรรม
โปรดบุคคลใด ทรงบัญญัติสิกขาบทเรื่องใดทรงปฏิบัติตนอย่างไรทรงเสด็จไปยังหมู่บ้านคาม นิคม
น้อยใหญ่เพื่อโปรดสรรพสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์แม้พระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเอกของโลกก็ตาม
แต่ ก็ ท รงปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งภิ ก ษุ โ ดยทั่ ว ไป คื อ ในเวลาเช้ า ก็ เ สด็ จ ออกบิ ณ ฑบาตเป็ น กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลาย11
สังคมไทยในยุคปัจจุบนั มีคา่ นิยมในการท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนาและเทศกาล
ประเพณีขึ้นปีใหม่ในวันที่ ๑ มกราคมของทุกๆปี ตามแบบสากลทั่วไป วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันส�ำคัญ
วันหนึ่งของไทยเป็นวันที่คนไทยถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปีต่อไปอีก และในเวลาเดียวกันท�ำให้
ได้ส�ำรวจตัวเองย้อนหลังไป ๑ ปีว่า ตลอดระยะเวลาที่ล่วงมาแล้วนั้น เราได้ประกอบกรรมดีกรรมชั่วไว้
9

จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ, พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ต้นอ้อแกรมมี่ จ�ำกัด, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๓.
10
เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธศาสนาทรรศนะและวิจารณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :ส�ำนักพิมพ์
มติชน, ๒๕๔๓), หน้า ๖๘.
11
วิเชียร มีผลกิจ และสุรีย์ มีผลกิจ, รวบรวมและเรียบเรียง, พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท คอมฟอร์ม จ�ำกัด, ๒๕๔๓), หน้า ๓๘.
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อย่างไรบ้าง และในปีใหม่ที่จะถึงนี้เราจะคิดแก้ไข หรือประกอบการงานอย่างใดต่อไปอีก การปฏิบัติตน
ในวันปีใหม่มีการท�ำบุญตักบาตรแด่ภิกษุสงฆ์ แล้วไปฟังธรรมที่วัด ในการได้ท�ำบุญตักบาตและถวาย
อาหารแด่พระภิกษุสามเณรที่ถือปฏิบัติเป็นประจ�ำหรือเป็นครั้งคราวนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์ของการ
ให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้วยังมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
๑) ธ�ำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา
๒) ส่งเสริมและบ�ำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม
๓) ส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร
การตักบาตรจึงเป็นประเพณีไทยทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนควรปฏิบตั ิ เพราะเป็นการให้กำ� ลังแก่พระภิกษุ
สามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัย และสั่งสอนประชาชน
เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มนั่ คงถาวรสืบไป ทัง้ นีจ้ ะเป็นผลดีแก่ผปู้ ฏิบตั ดิ ว้ ยเพราะท�ำให้เป็น
ผู้มีใจบุญกุศลและเป็นการส่งเสริมผู้ทรงคุณธรรม12
รายละเอียดทีก่ ล่าวมาสามารถสรุปได้วา่ การตักบาตรเป็นการแสดงออกทางกายด้วยการตักข้าว
ใส่ลงในบาตรที่พระสงฆ์ถือหรืออุ้มอยู่ในอาการสงบ เพราะอาหารที่ญาติโยมน�ำมาใส่บาตรรถือว่า
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งของภิกษุในพระพุทธศาสนา หากไม่มีอาหารก็ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้

อานิสงส์ของการท�ำบุญใส่บาตร

ในอิฏฐสูตรพระสุตตันตปฎิ กเล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต ได้พรรณนาถึงอานิสงส์
ของการใส่บาตรสรุปได้ว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕
ประการนี้ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก ๕ ประการเป็นไฉน คือ อายุ ๑
วรรณะ ๑ สุขะ ๑ ยศ ๑ สวรรค์ ๑ ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้แล น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ
หาได้โดยยากในโลกฯ ธรรม ๕ ประการนี้ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก เรามิได้
กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาถ้าธรรม ๕
ประการนี้ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก จักได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน
หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซร้ ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผู้ต้องการอายุ ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินอายุ หรือแม้เพราะเหตุ
แห่งอายุ อริยสาวกผูต้ อ้ งการอายุ พึงปฏิบตั ปิ ฏิปทาอันเป็นไปเพือ่ อายุ เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพือ่ อายุ
ที่พระอริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุ อริยสาวกผู้นั้นย่อมได้อายุที่เป็นของทิพย์
12

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา, การท�ำบุญตักบาตร, แหล่งบริการวิชาการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วสส.ยะลา, ๒๕๕๖), หน้า ๗๒.

27.
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หรือเป็นของมนุษย์ อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะ ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินวรรณะ หรือแม้เพราะ
เหตุแห่งวรรณะ อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะ เพราะปฏิปทา
อันเป็นไปเพือ่ วรรณะ ทีอ่ ริยสาวกนัน้ ปฏิบตั แิ ล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ให้ได้วรรณะ อริยสาวกนัน้ ย่อมได้วรรณะ
ทีเ่ ป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ อริยสาวกผูต้ อ้ งการสุข ไม่ออ้ นวอนหรือเพลิดเพลินสุข หรือแม้เพราะ
เหตุแห่งสุข อริยสาวกผู้ต้องการสุขพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุข เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุข
ทีอ่ ริยสาวกนัน้ ปฏิบตั แิ ล้วย่อมเป็นไปเพือ่ ให้ได้สขุ อริยสาวกนัน้ ย่อมได้สขุ ทีเ่ ป็นของทิพย์หรือของมนุษย์
อริยสาวกผู้ต้องการยศ ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินยศ หรือแม้เพราะเหตุแห่งยศ อริยสาวกผู้
ต้องการยศ พึงปฏิบตั ปิ ฏิปทาอันเป็นไปเพือ่ ยศเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพือ่ ยศทีอ่ ริยสาวกนัน้ ปฏิบตั แิ ล้ว
ย่อมเป็นไปเพือ่ ให้ได้ยศอริยสาวกนัน้ ย่อมได้ยศทีเ่ ป็นของทิพย์ หรือของมนุษย์อริยสาวกผูต้ อ้ งการสวรรค์
ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์ หรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์
พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์ อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์ฯชนผู้ปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค์
ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจ พึงท�ำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้น บัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการท�ำบุญ บัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้
คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในสัมปรายภพ ผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิต เพราะบรรลุถึง
ประโยชน์ทั้งสองนั้น13
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สรุปอานิสงส์ของการใส่บาตรไว้ ดังนี้
๑) การใส่บาตรทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ (๑) เป็นที่รัก
ของผู้คนทั้งหลาย (๒) คนดีมีปัญญา ย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย (๓) มีชื่อเสียงที่ดีงาม (๔) เป็นผู้ไม่
ห่างไกลธรรม และ ๕) เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์
๒) การใส่บาตรทุกวัน ท�ำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล
ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมน�ำสุขมาให้” เพราะเมื่อ
ตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังฆานุสติ เพราะนึกถึง
พระสงฆ์ และจาคานุสติ เพราะนึกถึงสิ่งที่จะน�ำใส่บาตรพระ ถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึง ๒
กองด้วยกัน
๓) เป็นการลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้างสังคม
ให้ร่มเย็น เพราะเป้าหมายหลัก ของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เพื่อก�ำจัดความตระหนี่ มุ่งสู่
ความดีและความเสียสละ
13

27.

(

องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๑๔/๔๓/๔๗–๔๘.
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๔) เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง
เป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร�่ำรวยและความคล่องตัวในโลก ยิ่งท�ำทุกวัน กุศลก็ยิ่งส่งผลอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างถาวร
๕) เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความ
กตัญญูต่อผู้มีคุณ
๖) เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้ เพื่อความ
งดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ
๗) เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการท�ำความดี
สืบต่อไป เพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ท�ำตัวอย่างไว้ ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่
กล้าท�ำ แล้ววัฒนธรรม ที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุด
๘) เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาต
เลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครใส่บาตร ก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจด�ำรงชีพอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนา
ก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน
๙) การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธ เป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา
เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขนึ้ ซึง่ พลังนีจ้ ะช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสามัคคีของหมู่คณะ ย่อมท�ำให้
เกิดสุข” ท�ำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็ง และสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภกิ ษุสามเณรทัง้ หลาย
ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้14
การท�ำบุญใส่บาตรจะมีอานิสงส์มากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่เจตนาของผู้ที่ให้ จะต้องให้ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ มุ่งให้เกิดความดีงาม ไม่ได้ให้เพื่ออวดมั่งมี อวดรวย อวดดี หรือโอ้อวดอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นต้น เพราะการให้เช่นนั้น จะเป็นการให้ที่มีเจตนาเห็นแก่ตัว ท�ำไปแล้วจิตใจไม่บริสุทธิ์ เจตนา
จะบริสุทธิ์เต็มที่ ผู้ให้ต้องรักษาใจให้มีความบริสุทธิ์ให้ได้ทั้ง ๓ กาล ดังนี้
๑) ปุพพเจตนา หมายถึง เจตนาก่อนที่จะท�ำทาน เช่น ตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะตักบาตร ก็มีความ
ดีใจ ปลื้มใจ ปีติใจว่าเราจะได้ท�ำบุญด้วยการให้ทาน หรือนึกถึงความโชคดีของเราที่มีโอกาสได้ให้ทาน
ในคราวนี้ เพราะในบางทีที่เราไม่มีไทยธรรม ก็ให้ทานไม่ได้ บางทีมีไทยธรรม แต่กลับไม่มีศรัทธา ก็ให้
ทานไม่ได้ หรือบางทีมีทั้งไทยธรรม มีทั้งศรัทธา แต่กลับไม่มีปฏิคาหก (ผู้รับทาน) ก็ให้ทานไม่ได้ แต่ใน
คราวนี้ เรามีความพร้อมทั้งไทยธรรม ทั้งศรัทธา และมีปฏิคาหกมารับทานของเรา คิดดังนี้ ใจก็มีความ
ชุ่มชื่นยินดีที่จะได้ให้ทานนั้น
14

27.

(

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, อานิสงส์ของการใส่บาตร, เอกสารออนไลน์เข้าถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑.
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๒) มุญจนเจตนา หมายถึง เจตนาในขณะก�ำลังให้ เช่น ในเวลาตักบาตร ก็มีใจเลื่อมใส คือ
เลื่อมใส ทั้งในคุณธรรมความดีงามของพระภิกษุผู้มารับทานของเรา และเลื่อมใสเพราะเคารพในทาน
ที่เราให้ด้วย อาการนอบน้อม ยินดีที่ได้ท�ำ  เต็มอกเต็มใจถวายทานนั้น ทั้งไม่ยอมให้อารมณ์ขุ่นมัว
เกิดขึ้นในขณะที่ท�ำเลย
๓) อปราปรเจตนา หมายถึง เจตนาหลังจากทีใ่ ห้ทานแล้ว เช่น หลังจากตักบาตรเรียบร้อยแล้ว
ก็มแี ต่ความแช่มชืน่ เบิกบานใจ ครัน้ ตามระลึกนึกถึงการให้ทานเมือ่ ไร ก็ปลาบปลืม้ ยินดี มีแต่ความสุขใจ
ว่าเราได้ท�ำทานกุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่มีความร้อนใจ หรือนึกเสียดายสิ่งที่ให้ไปแล้วเลย
การรักษาเจตนาให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้ง ๓ กาลนี้เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยากยิ่ง เพราะในความเป็นจริงแล้ว
ผู้ให้ที่ยังตัดความตระหนี่ออกจากใจไม่ได้เด็ดขาด หรือคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากการให้ทานมาก
เกินไป ย่อมมีโอกาสที่ใจจะหวั่นไหว จนท�ำให้บุญที่ควรจะได้ตกหล่นไปอย่างน่าเสียดายเหมือนกัน
เช่นในบางครั้งได้ผู้ รับทานที่ไม่มีศีล หรือมีกิริยาอาการไม่น่าเลื่อมใส ผู้ให้อาจเกิดความเศร้าเสียใจ
นึกเสียดายของที่จะให้ไป หรือไม่พอใจที่ต้องให้กับคนเหล่านั้น เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องระวังรักษาจิต
เจตนานี้ให้บริสุทธิ์มั่นคงทั้ง ๓ กาล เพื่อให้เป็นทานที่บริบูรณ์ และ เกิดบุญอย่างเต็มที15
่
ฉะนั้น จึงกล่าวสรุปเกี่ยวกับอานิสงส์ในการใส่บาตรได้ ๕ ประการ คือ เป็นที่รักใคร่ชอบใจของ
คนทั้งหลาย เป็นคนดีมีสติปัญญา คนทั้งหลายมักคบหาสมาคมด้วย เป็นคนมีชื่อเสียงกระจรกระจาย
ไปทัว่ เป็นคนไม่หา่ งไกลธรรม และประการสุดท้ายคือเมือ่ ตายแล้วย่อมเข้าไปเกิดในแดนทีม่ แี ต่ความสุข
ความเจริญและความร่มเย็น หรือที่เรียกกันอย่างเข้าใจง่ายๆว่า สวรรค์

การท�ำบุญใส่บาตรตามพุทธประเพณี

การท�ำบุญใส่ตามเป็นประเพณีนิยมที่สืบทอดมาแต่ครั้งพุทธกาลที่พุทธบริษัท ๔ ยึดถือเป็น
ข้อวัตรปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ ได้กล่าวถึง
พุทธกิจประจ�ำวัน ๕ พุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบ�ำเพ็ญเป็นประจ�ำในแต่ละวัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการ
ออบิณฑบาตรเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ถือเป็นพุทธประเพณีที่ดีงามตามข้อความที่ว่าดังนี้
๑. ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต
๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ เวลาค�่ำประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ
๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา
15
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๕. ปจฺจสุ เฺ สว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ จวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ทสี่ ามารถและ
ที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่
พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตามพุทธกิจนี้อย่างสม�่ำเสมอดังพุทธพจน์ที่ว่า เอเต ปญฺจวิเธ กิจฺเจ
วิโสเธติ มุนิปุงฺคโว พระพุทธเจ้าองค์พระมุนีผู้ประเสริฐทรงยังกิจ ๕ ประการนี้ให้หมดจด16
พุทธประเพณีนยิ มอีกหนึง่ พิธคี อื พิธที ำ� บุญตักบาตรเทโวโรหณะ ถือว่าเป็นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จ
ลงจากเทวโลก หลังจากที่เสด็จขึ้นไปจ�ำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ ๗ แห่งการบ�ำเพ็ญ
พุทธกิจ เพื่อตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาจนครบ ๓ เดือน พอออกพรรษาแล้วก็เสด็จ
กลับมามนุษยโลกโดยเสด็จลงมาทางบันไดแก้วที่ประตูเมืองสังกัสสนคร วันเสด็จลงจากเทวโลกนั้น
ตรงกับขึน้ ๑๕ ค�ำ 
่ เดือน ๑๑ (วันมหาปวารณา) ถือเป็นวันบุญวันกุศลของพุทธบริษทั วันนีเ้ รียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก เช้าวันรุ่งขึ้นตรงกับแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ พุทธบริษัทจ�ำนวนมากจึงพร้อมใจ
กันตักบาตรแด่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ดว้ ยภัตตาหาร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเสบียงกรัง (อาหารแห้ง)
ของตน ๆ ผู้ที่เข้าไม่ถึงจึงเอาข้าวสาลีห่อเป็นมัด ๆ บ้าง ท�ำเป็นปั้น ๆ บ้าง แล้วโยนลงในบาตร จุดนี้เอง
จึงเป็นเหตุนยิ มท�ำข้าวต้มลูกโยนในการตักบาตรเทโวโรหณะในภายหลัง จนกลายเป็นประเพณีสบื เนือ่ ง
มาจนถึงบัดนี17
้
พุทธทาสภิกขุ ได้ปรารภถึงการตักบาตรสาธิตตามแบบครัง้ พุทธกาลไว้ในหนังสือ อสีตสิ งั วัจฉรายุศมานุสรณ์ : ฟ้าสางทางมรดกที่ขอฝากไว้ (มรดกที่ ๒๑) สรุปได้ว่า การท�ำบุญตักบาตรแบบที่ท�ำกัน
อยู่ในสวนโมกข์เป็นการศึกษาอยู่ในตัวว่าจะสามารถเลี้ยงพระจ�ำนวนร้อยได้อย่างไร, สะดวกเท่าไร,
ควบคุมกิเลสได้โดยวิธีไหน เป็นการช่วยกันรักษาพิธีกรรมแบบนี้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ เกื้อกูลแก่การ
พิทักษ์รักษาพุทธศาสนาไว้ โดยวิธีประหยัด ไม่ยุ่งยากล�ำบาก และรักษาแบบฉบับโบราณ นับแต่สมัย
พุทธกาลเป็นต้นมาและยังเป็นไปเพื่อความสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย เรียบง่าย และเกิดประโยชน์
สูงสุดแห่งการบิณฑบาต ทั้งต่อพระศาสนา พระภิกษุสงฆ์สามเณร ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาทั้งมวล
กล่าวคือ พระภิกษุ สามเณร คงด�ำรงสมณศีลสมบูรณ์ด้วยการรับและฉันภัตตาหารในบาตรตามที่มีการ
จัดและถวายเป็นสังฆทาน พร้อมกับการสวดชัยมงคล พิจารณาปัจจเวกขณ์ อนุโมทนาขอบคุณญาติโยม
และให้พรอุบาสกอุบาสิกา ได้บ�ำเพ็ญทานอย่างสูงสุด คือสังฆทานแก่สังฆะโดยมิได้ระบุบุคคลด้วยการ
ตักข้าวสุกใส่บาตร ส่วนอาหาร น�้ำ  และจตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย วางถวายเป็นสังฆทานเพื่อการ
แจกจ่ายโดยสังฆะส�ำหรับพิธีท�ำบุญตักบาตรสาธิตอย่างครั้งพุทธกาล จะกระท�ำโดยให้พระนั่งเป็น
16

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์,  ๒๕๔๖).
17
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๗๘.
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ระเบียบแล้วมอบบาตรให้เจ้าภาพตัก จัดอาหารใส่ แล้วจึงเอามาถวายพระที่นั่งอยู่ เมื่อฉันเสร็จ
จึงอนุโมทนา แต่เมื่อการจัดอาหารใส่บาตรเสร็จแล้วค่อยน�ำมาถวายพระ ต้องใช้คนขนของจ�ำนวนมาก
จึงได้เปลี่ยนมาเป็นให้วางบาตรหน้าพระแต่ละรูป โดยพระทุกรูปจะฉันด้วยมือเพื่อเป็นการบูชา
พระพุทธเจ้า ซึง่ พิธนี เี้ ป็นการสาธิตให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลนัน้ การเลีย้ งพระจ�ำนวนมากสามารถท�ำได้
อย่างไร18
ข้อความที่กล่าวมาสรุปความได้ว่า พุทธประเพณีการใส่บาตรมีปรากฏในเรื่องพุทธกิจที่กล่าวว่า
เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต และอีกเรือ่ งหนึง่ คือพิธกี ารตักบาตรเทโวโรหณะ ซึง่ ถือว่าเป็นวันทีพ่ ระพุทธเจ้า
เสด็จลงจากเทวโลก เป็นวันเสด็จลงจากเทวโลกนั้นตรงกับขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๑๑ (วันมหาปวารณา)
ถือเป็นวันบุญวันกุศลของพุทธบริษัท วันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก เช้าวันรุ่งขึ้นตรงกับ
แรม ๑ ค�ำ 
่ เดือน ๑๑ พุทธบริษทั จ�ำนวนมากจึงพร้อมใจกันตักบาตรแด่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์
ด้วยภัตตาหารมาจนทุกวันนี้

การใส่บาตรของชาวพุทธไทยในอดีต

สังคมไทย (Thai Society) จัดเป็นรูปแบบสังคมเกษตรกรรม (Agratian Society) ประมาณ
ร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั่วประเทศท�ำการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ระบบสังคมไทย (Society
system) อาจแบ่งเป็น ๒ ระบบคือ สังคมชนบท (Rural Society) สังคมเมือง (Urban Society)
ทั้งสองระบบนี้เป็นตัวก�ำหนดบทบาทหน้าที่ และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อย
จะเปลี่ยนแปลงน้อยจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้อยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นเพียงคนกลุ่มน้อย
ของสังคมไทย เพราะประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบทท�ำการเกษตร นับถือพุทธศาสนายึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีมกี ารศึกษาน้อยฐานะยากจน ไม่คอ่ ยยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ยึดถือเงินตรา
เกียรติ อ�ำนาจ มีโครงสร้างของชนชัน้ ยกย่องความเป็นเจ้าคนนายคน ยึดบุคคลเป็นหลัก ยกย่องผูอ้ าวุโส
สังคมไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง จนไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตประจ�ำวันได้มี
อิทธิพลต่อบุคคล สังคมและวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลัก
ใน ๓ สถาบันของชาติ ควบคู่กับสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ เป็นศาสนาประจ�ำชาติ เป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน19
18

พุทธทาสภิกขุ, อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ : ฟ้าสางทางมรดกที่ขอฝากไว้, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ และ สนพ. สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๖๗.
19
ดิน ปรัชญาพฤทธ์, การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา, หน้า ๓๑๖.
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ตามคติความเชื่อของคนไทยในอดีตจะถือว่าของที่น�ำมาถวายพระจะต้องเป็นของที่ดีที่สุดเสมอ
ดังนั้น ผู้คนจะจัดเตรียมสิ่งของที่ดีที่สุดตามก�ำลังที่หาได้ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของที่จะ
ถวายพระว่า ข้าวที่ถวายพระนั้นควรจะเป็นข้าวที่หุงสุกใหม่ ๆ ร้อน ๆ ยิ่งข้าวร้อนมากเท่าไหร่บุญกุศล
จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นและคตินิยมของคนไทยในอดีตอีกอย่างหนึ่งที่ถือปฏิบัติมาคือเมื่อเก็บเกี่ยว
พืชธัญญาหารเสร็จจะน�ำสิง่ เหล่านัน้ ไปถวายพระสงฆ์กอ่ น เช่น ข้าวใหม่ ผลไม้ เป็นต้น ด้วยการคัดเลือก
อย่างประณีต ข้อนี้จะเห็นเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เชื่อว่าคงได้รับอิทธิพลจาก
ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงอานิสงส์ถวายข้าวใหม่ซึ่งกล่าวไว้ว่า ในสมัยพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชาวนาผู้ใจบุญท่านหนึ่ง ได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้ว ก็อยากถวายข้าวสารใหม่
ที่ตัวเองลงมือเก็บเกี่ยวกับมือแด่พระพุทธองค์ พระองค์ทรงทราบความตั้งใจดีของชาวนาแล้วจึงตรัส
สัมโมทนียกถาเพือ่ เพิม่ พูนศรัทธาว่า “ชือ่ ว่าสงฆ์เป็นผูป้ ฏิบตั ติ รง มีปญ
ั ญาและศีลมีจติ มัน่ คง ทานทีถ่ วาย
ในสงฆ์ยอ่ มมีผลมาก ดังนัน้ บุคคลควรจะถวายทานแด่สงฆ์ ข้าวกล้าออกรวงใหม่ของท่านก็เช่นเดียวกัน
ควรจะถวายแด่สงฆ์ด้วย ขอให้ท่านจงตั้งจิตท�ำบุญเป็นสังฆทานมุ่งไปในหมู่สงฆ์ แล้วนิมนต์พระภิกษุ
ทั้งหลายไปสู่เรือนของท่าน เพื่อถวายไทยธรรมที่จัดตกแต่งดีแล้วแด่เนื้อนาบุญเหล่านั้นเถิด” จากนั้น
ชาวนาก็นมิ นต์ภกิ ษุสงฆ์ไปทีบ่ า้ น ตัง้ ใจถวายทานแด่หมูภ่ กิ ษุสงฆ์นนั้ เมือ่ ละโลกแล้ว ด้วยผลบุญนี้ ท�ำให้
ชาวนาได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานทองสวยงามผุดผ่อง สูง ๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ โยชน์
เทพบุตรนั้นได้เสวยทิพยสมบัติ ทั้งได้ครองราชย์สมบัติในเทวโลก ๓,๕๐๐ ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
๕๐๐ ครั้ง และเป็นพระราชาในเมืองมนุษย์อีกนับไม่ถ้วนครั้ง ทั้งนี้ด้วยผลบุญที่จัดสรรข้าวออกรวงใหม่
ถวายแด่สงฆ์นั่นเอง ในระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ท่านได้รับอานิสงส์อีก
มากมายที่เกิดจากการถวายข้าวใหม่ด้วยจิตเลื่อมใส คือ ได้ทรัพย์มากมายจนนับไม่ได้มียานพาหนะ
ใช้สอยมากมาย เช่น ช้าง ม้า วอ คานหาม ได้สงิ่ ของใหม่ ๆ เช่น ข้าวใหม่ ผ้าใหม่ ผลไม้ใหม่ อาหารใหม่ ๆ
ทีม่ รี สเลิศ ได้ผา้ ต่าง ๆ มากมาย เช่น ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย มีบริวารรับใช้ทงั้ ชายหญิง ไม่มโี รคเพราะ
ความหนาวหรือร้อนมาเบียดเบียน ไม่มคี วามทุกข์ใจเลย มีแต่คนเตรียมความสุขสบายไว้รอพร้อมสรรพ
และมักจะได้ยนิ แต่คำ� ว่าขอเชิญบริโภคสิง่ นี้ หรือขอเชิญนอนให้สบายบนทีน่ อนอันหนานุม่ นีเ้ ถิด เป็นต้น20
เพราะฉะนั้น จึงกล่าวสรุปได้ว่า ตามคติความเชื่อของคนไทยในอดีตจะถือว่าของที่น�ำมาถวาย
พระจะต้องเป็นของที่ดีที่สุดเสมอ ดังนั้นผู้คนจะจัดเตรียมสิ่งของที่ดีที่สุดตามก�ำลังที่หาได้ นอกจากนี้
ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของที่จะถวายพระว่าข้าวที่ถวายพระนั้นควรจะเป็นข้าวที่หุงสุกใหม่ ๆ ร้อน ๆ
ยิ่งข้าวร้อนมากเท่าไหร่บุญกุศลจะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้น
20

27.

(

ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๒๕/๒๕-๒๗.

346--).indd 357

27/11/2564 9:51:30

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๔

358

การใส่บาตรของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน

การเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยจากยุคไทยแลนด์ ๑.๐ ถึงยุคปัจจุบนั ไทยแลนด์ ๔.๐ ภาพวิถชี วี ติ
เก่า ๆ ของชีวิตคนไทยในชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะใน
สังคมไทยชนบทที่คนหนุ่มสาวต้องเข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ปล่อยลูกให้เป็นภาระ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่จากสังคมที่มีความพึ่งพาความสามัคคีภายในครอบครัว หมู่บ้าน ในการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ หรือเก็บของป่า ในการหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอด และการแลกเปลี่ยนในชุมชน
เป็นหลักนาน ๆ ครั้ง จึงจะเดินทางไกลเพื่อเข้าเมืองใหญ่ น�ำผลผลิตที่เหลือ ไปค้าขาย แลกเงินตรา
ภายนอกมาเก็บส�ำรองไว้ ลักษณะสังคมเหล่านี้เลือนหายไปพร้อม ๆ กับนโยบายรัฐในการกระตุ้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเข้ามาของระบบเงินทุน เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสถานการณ์
ทางการเมืองอันเข้มข้นที่ลบล้างวิถีชุมชนดั้งเดิมทิ้งไปกับอดีต21
จากสถานการณ์ที่กล่าวนี้ท�ำให้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยได้เปลี่ยนไปจากชีวิตปกติที่ตื่นเช้ามา
จะคอยเตรียมอาหารเพือ่ รอใส่บาตรพระสงฆ์ทอี่ อกมารับอาหารบิณฑบาต แต่ตอ้ งรีบท�ำภารกิจส่วนตัว
ให้แล้วเสร็จเพือ่ ให้ทนั กับการท�ำงาน ความประณีตของอาหารบิณฑบาตก็นอ้ ยลง ประเพณีในการถวาย
ข้าวใหม่ หรือผลไม้ที่สุกใหม่ก็หายไปในความเป็นสังคมเมืองการใส่บาตรจึงเป็นการซื้ออาหารจาก
ร้านค้าที่เป็นอาหารที่แม่ค้าได้จัดเตรียมไว้ให้ เพียงแต่ซื้ออาหารที่เราต้องการแล้วน�ำมาใส่บาตรก็เป็น
อันใช้ได้ จากการท�ำนาเพื่อการบริโภคในยุคเดิมปรับเปลี่ยนเป็นเพื่อการค้าขายเหลือขายจึงน�ำมาปรุง
เป็นอาหารถวายพระ ผลไม้ตามฤดูกาลก็ทำ� นองเดียวกัน แม้วา่ คนไทยส่วนใหญ่ยงั เชือ่ มัน่ ในเรือ่ งผลบุญ
ที่ท�ำ  ผลกรรมที่ได้ท�ำกันอยู่โดยเฉพาะตามชนบทชาวบ้านยังคงถือปิ่นโตไปร่วมถวายอาหารเช้า-เพล
แด่ภิกษุสงฆ์สามเณร ถึงแม้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรชาวพุทธก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา
อยู่ต่อไป แต่ทุกวันนี้การท�ำบุญใส่บาตร ผู้ท�ำใส่บาตรบางคนอาจต้องคิดหนักมากขึ้นจากปัจจัยภาระ
ค่าครองชีพที่ถีบตัวรายได้ที่คงเดิม หรือเงินเท่าเดิม แต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง ส�ำหรับบางคนการท�ำบุญ
จึงเกือบจะกลายเป็นเรื่องไกลตัว ปกติแล้วเมื่อคนมีความสุขดีมักจะไม่ค่อยเข้าวัด แต่ยามใดที่เศรษฐกิจ
ฝืดเคือง หรือเมื่อใดที่คนมีเรื่องทุกข์ร้อน นั่นแหละถึงจะเข้าวัดกัน นอกจากนี้ การที่คนจะเข้าวัดมาก
หรือน้อย ยังขึ้นอยู่กับช่วงที่เป็นเทศกาลส�ำคัญ ตรงกับวันอะไรด้วยการท�ำบุญตักบาตรสามารถเป็นที่
พึ่งทางใจให้กับตนได้ โดยให้เหตุผลว่า ช่วยให้สบายใจขึ้น จิตใจสงบและไม่เครียดการท�ำบุญตักบาตร
เป็นที่พึ่งทางใจให้กับตนไม่ได้ เพราะสถานการณ์บ้านเมือง และเศรษฐกิจส่งผลกระทบรุนแรงเกินไป
21

มณีมัย ทองอยู่, การเพาะปลูกยางพาราและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, Asian Social Science, ๑๐ (๑๓), ๒๐๑๔, หน้า ๒๓๙.
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ซึ่งในปัจจุบันนี้มีปรากฏการณ์ใหม่ที่สร้างความหนักใจและวิตกกังวลมากขึ้นแม้จะท�ำบุญตักบาตรแล้ว
ก็ยังไม่ช่วยให้สบายใจขึ้น22
ข้อความที่กล่าวมาสามารถสรุปความได้ว่า วิถีวัฒนธรรมของคนไทยได้เปลี่ยนไปจากชีวิตปกติ
ที่ตื่นเช้ามาจะคอยเตรียมอาหารเพื่อรอใส่บาตรพระสงฆ์ที่ออกมารับอาหารบิณฑบาต แต่ต้องรีบท�ำ
ภารกิจส่วนตัวให้แล้วเสร็จเพือ่ ให้ทนั กับการท�ำงาน ความประณีตของอาหารบิณฑบาตก็นอ้ ยลง ประเพณี
ในการถวายข้าวใหม่ หรือผลไม้ที่สุกใหม่ก็หายไป ในความเป็นสังคมเมืองการใส่บาตรจึงเป็นการ
ซื้ออาหารจากร้านค้าที่เป็นอาหารที่แม่ค้าได้จัดเตรียมไว้ให้เพียง แต่ซื้ออาหารที่เราต้องการแล้วน�ำมา
ใส่บาตรก็เป็นอันใช้ได้

บทวิเคราะห์การใส่บาตรที่เหมาะสมของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน

จากปัญหาการใส่บาตรของชาวพุทธไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันท�ำให้เห็นความจ�ำเป็นบางอย่าง
ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำเนินชีวิตทั้งผู้ใส่บาตรและผู้รับการใส่บาตร ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวิถีทางวัฒนธรรมทางสังคมที่เปลี่ยนไป โดยผู้เขียนบทความจะน�ำเสนอเป็นประเด็น
เพื่อหาความเหมาะสมของการใส่บาตรของชาวพุทธไทยในปัจจุบันดังนี้
๑) การใส่บาตรเพือ่ รักษาพุทธประเพณีในพุทธกิจทัง้ ๔ ทีไ่ ด้กล่าวแล้วในหัวข้อเรือ่ งการใส่บาตร
ตามพุทธประเพณีนนั้ เป็นพุทธกิจทีพ่ ระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถอื เป็นวัตรปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาในข้อที๑่ ทีว่ า่
ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเพื่อรับอาหารบิณฑบาตจากผู้มีจิตศรัทธาในใส่บาตร
และการให้ทานพุทธประเพณีนี้ได้เป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน มีประเพณีนิยมในการท�ำบุญใส่
บาตรในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนาเช่น วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วัน
เข้าพรรษา และวันออกพรรษา เป็นต้น สังคมไทยจะนิยมในการท�ำบุญใส่บาตรในวันดังกล่าวมานี้เป็น
กรณีพิเศษ นอกจากวันส�ำคัญทางพุทธศาสนาดังที่กล่าวมานี้แล้วสังคมไทยยังมีค่านิยมในการท�ำบุญใส่
บาตรตามประเพณีไทยเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม และวันสงกรานต์ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ของ
ทุกปี ยึดเป็นแนวปฏิบัติตามพุทธประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
๒) ปัญหาการใส่บาตรของของชาวพุทธไทยในปัจจุบนั จากการน�ำเสนอการใส่บาตรของชาวพุทธ
ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันท�ำให้เห็นปัญหาในการใส่บาตรที่มีความแตกต่างกันทั้งที่ชาวพุทธไทยมีคติ
ความเชือ่ ในการท�ำบุญใส่บาตรทีเ่ หมือนกันทุกยุคสมัยนัน้ คือการท�ำบุญใส่บาตรเพือ่ เป็นการท�ำบุญอุทศิ
ส่วนบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับไปจากโลกนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง และเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้กับตน
22
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ได้การได้ทำ� บุญใส่บาตรช่วยให้สบายใจ และจิตใจสงบแต่เมือ่ สถานการณ์ของสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปท�ำให้เกิด
ปัญหาในการท�ำบุญใส่บาตรขึ้นโดยผู้เขียนบทความของจ�ำแนกประเด็นที่เป็นปัญหาดังนี้
๒.๑ ปัญหาจากความไม่สอดคล้องเรื่องเวลา จากวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธไทยในยุคไทยแลนด์
๑.๐ ยุคเกษตรกรม สังคมไทยเป็นสังคมบวร(บ้าน วัด โรงเรียน) ที่พึ่งพาอาศัยมีความเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน วิถีชีวิตไม่มีความรีบร้อนเสร็จจากการท�ำไรไถ่นาก็พากันท�ำนุบ�ำรุงวัดวาศาสนาตอนเช้าจะร่วม
ใส่บาตรพระสงฆ์ที่ออกมาบิณฑบาตด้วยความพร้อมเพรียง มีอาหารอะไรทีหามาได้ส่วนดีที่สุดจะแบ่ง
เตรียมไว้เพื่อการใส่บาตร นี่เป็นวิถีวัฒนธรรมดั่งเดิมในยุคนั้น แต่เมื่อสังคมไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์
๒.๐,๓.๐,และ๔.๐ ความเปลี่ยนแปลงทางวิถีวัฒนธรรมก็มีมากขึ้น สังคมไทยในชนบทมีการไหลบ่า
ของแรงงานคนหนุ่มสาวเข้าสู่การท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อหาเงินตามค่านิยมของทุนนิยม
ท�ำให้การท�ำบุญใส่บาตรในตอนเช้าอันเป็นวิถีวัฒนธรรมดั่งเดิมหายไปเพราะเวลาเข้าท�ำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะตรงกับเวลาที่พระออกมาบิณฑบาตหรืออาจเป็นเวลานอนหลังจากเลิกการท�ำงานใน
กะดึก จากปัญหาดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุท�ำให้คนท�ำบุญใส่บาตรลดน้อยลงไปด้วย แต่ความจริง
ความต้องการในการใส่บาตรอาจยังคงเท่าเดิมก็ได้แต่เพราะช่วงที่ไม่สอดคล้องกันจึงดูเหมือนจ�ำนวน
คนใส่บาตรลดน้อยลงในปัจจุบัน
๒.๒ ปัญหาจากค่าครองชีพที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนของสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ท�ำบุญใส่บาตรของชาวพุทธไทยอย่างมากปัจจัยภาระค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ ตามกระแสวัตถุนยิ มแต่รายได้
ประจ�ำยังคงเดิม การจับจ่ายใช้สอยฝืดเคือง การจะซื้อของใส่บาตรจะต้องใช้เงินซื้อจากร้านค้า
เพราะไม่มีเวลาในการหุงหาอาหารอย่างเดิมอีกแล้ว ดังนั้นคนจะซื้ออาหารใส่บาตรจึงต้องคิดหน้า
คิดหลังอย่างรอบครอบ ถ้าจะท�ำบุญใส่บาตรจริงๆ จึงนิยมท�ำในวันส�ำคัญเช่นวันเกิดของตนเองและ
ค่านิยมของคนไทยก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนต้องนั่งกินข้าวเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนแยกย้ายกัน
ออกไปท�ำงานแต่ปัจจุบันจะนิยมดื่มกาแฟและของขบเคี้ยวแทนอาหารเช้าก่อนการท�ำงานจนเป็นปกติ
นิสัยไปแล้ว
๒.๓ ปัญหาจากการประพฤติผิดธรรมวินัยของพระสงฆ์จากปัญหาของพระสงฆ์ที่ตกเป็นข่าว
ตามสือ่ ทีวใี นปัจจุบนั ท�ำให้คา่ นิยมในการท�ำบุญใส่บาตรของชาวพุทธไทยลดน้อยลงไปด้วย แต่นนั่ ก็เป็น
เพียงส่วนน้อยเพราะชาวพุทธไทยจะเข้าใจบริบทพระสงฆ์ไทยดีจะให้ความเคารพเป็นประหนึง่ ลูกหลาน
ของตนที่สามารถท�ำผิดได้เพราะยังเป็นปุถุชนแต่ถูกสังคมก�ำหนดบทบาทให้สูงเด่นเป็นที่น่าเคารพ
เลื่อมใส
๓. รูปแบบการใส่บาตรที่เหมาะสมของชาวพุทธไทยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็น
ได้ว่าการท�ำบุญใส่บาตรของชาวพุทธไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนหลายประการ เช่น
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ความไม่สอดคล้องเรื่องของเวลาในการบิณฑบาตของพระสงฆ์และผู้จะใส่บาตร และถูกปัญหาจาก
ค่าครองชีพบีบคั้นให้ต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเรื่องการท�ำบุญใส่บาตร
เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถเลือกทีจ่ ะไม่ทำ� ก็ได้ จากประเด็นดังกล่าวนีผ้ เู้ ขียนบทความจะน�ำวิธกี ารท�ำบุญใส่บาตร
ในแนวใหม่และเหมาะสมต่อชาวพุทธไทยในยุคปัจจุบันดังนี้
๓.๑ การจ้างร้านอาหารเพื่อท�ำหน้าที่แทน ในการด�ำเนินชีวิตปัจจุบันที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมท�ำให้วิถีวัฒนธรรมของชาวพุทธไทยห่างหายไปจากการท�ำบุญตักบาตรแบบถูกต้อง
ตามประเพณีเพราะการท�ำงานประจ�ำทีต่ อ้ งเข้าท�ำในเวลาทีส่ ถานประกอบการก�ำหนดจึงเป็นสาเหตุหนึง่
ที่ไม่สามารถจะท�ำบุญได้ในเวลาปกติแต่การได้ท�ำบุญตักบาตรเป็นการถวายก�ำลังแก่พระภิกษุในการ
สืบอายุพระพุทธศาสนา ถ้าญาติโยมใส่บาตร พระก็จะมีอาหารมาบ�ำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีก�ำลัง
ในการบ�ำเพ็ญสมณธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป ด้วยสาเหตุดงั กล่าวมานีผ้ เู้ ขียนบทความ
จึงขอน�ำเสนอว่า เมื่อชาวพุทธไทยมีเวลาจ�ำกัดหรือมีข้อจ�ำกัดในด้านเวลาของการท�ำบุญใส่บาตรตาม
ปกติ วิธีการหนึ่งที่น่าจะเป็นการแก้ปัญหานี้ได้คือการจ้างร้านอาหารที่ใกล้วัดเพื่อท�ำอาหารแล้วน�ำไป
ถวายพระแทนเรา เวลารับพรก็เปดิ โทรศัพท์รบั พรแม้วา่ จะไม่ถกู ต้องนักแต่กก็ ารเป็นบูรณาการเทคโนโลยี
กับการท�ำบุญได้อย่างเหมาะสม และบุญก็จะเกิดแก่ผู้ได้ถวายเพราะประกอบด้วยเจตนาทั้ง ๓ วาระ
๓.๒ การถวายปัจจัยเพื่อเป็นกองทุนค่าภัตตาหารเช้าและเพล ข้อนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการช่วยให้ชาวพุทธไทยทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในด้านเวลาของการท�ำบุญใส่บาตร ก็ถวายเป็นปัจจัยเข้ากองทุน
ภัตตาหารของวัด หรือถ้าจะให้ถกู ตามหลักพระวินยั จริงๆ ให้ถวายเป็นใบปวารณาว่าเรามีความประสงค์
จะถวายจตุปจั จัยเป็นจ�ำนวนเงินเท่าไรเพือ่ สมทบเป็นกองทุนภัตตาหารของพระภิกษุสามเณรในอาวาส
แห่งนี้ การกระท�ำดังกล่าวนีถ้ ือได้เป็นการแก้ปญ
ั หาเรือ่ งข้อจ�ำกัดด้านเวลาทีม่ จี ัดในการท�ำบุญตักบาตร
ของชาวพุทธไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีซึ่งหลายคนก็ถือปฏิบัติมาแล้ว
๓.๓ การรักษาความถูกต้องตามพระธรรมวินัยจากข้อเสนอทั้ง ๒ วิธีข้างต้นนั้น ต้องเป็นไป
เพื่อความถูกต้องตามพระธรรมวินัยการบิณฑบาตเป็นนิสสัยที่พระสงฆ์ต้องกระท�ำอย่างเนื่องนิตย์และ
เป็นหนึ่งในพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าถือปฏิบัติเป็นพุทธประเพณี แม้วิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในปัจจุบัน
จะเปลี่ยนไปอย่างไรญาติโยมจะมีเวลาใส่บาตรหรือไม่อย่างไร พระสงฆ์จะต้องท�ำหน้าที่ออกบิณฑบาต
และฉันอาหารตามกรอบเวลาทีพ่ ระวินยั ก�ำหนด จะไม่อนุวตั ไิ ปตามวิถวี ฒ
ั นธรรมของชาวบ้านต้องรักษา
พุทธประเพณีไว้อย่างเคร่งครัด ในปัจจุบนั การออกบิณฑบาตไม่ได้มงุ่ เน้นแต่เรือ่ งอาหารจากการใส่บาตร
ของญาติโยมอย่างเดียว การออกบิณฑบาตยังเป็นไปเพื่อการถามไถ่ถึงทุกข์สุขของญาติโยมด้วย และผู้
ถวายอาหารบิณฑบาตจะต้องค�ำนึงถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรถวายตามหลักพระวินัยด้วย อีกประการหนึ่ง
ปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาน�ำมาถวายไว้เป็นกองภัตตาหารแก่พระสงฆ์ในวัดต้องท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายให้
ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา
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จากบทความนี้ท�ำให้เห็นได้การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมมีผลกระทบท�ำให้วิถีชีวิตคน
ในสังคมไทยเปลี่ยนไปจากความเป็นสังคมปฐมภูมิกลายเป็นพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมท�ำให้วิถีชีวิต
ดั่งเดิม ภาพวิถีชีวิตเก่า ๆ ของสังคมไทยหายไป ส่งผลกระทบถึงวิธีการท�ำบุญใส่บาตรของชาวไทยพุทธ
ในปัจจุบันไปด้วยเพราะการท�ำบุญใส่บาตรนี้ถือกันว่าเป็นประเพณีเพื่อการสร้างกุศลและเป็นการ
แผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเชื่อกันว่า อาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย
เช่นกันซึ่งผู้ท�ำบุญใส่บาตรจะได้รับอานิสงส์ ดังนี้ (๑) เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย (๒) คนดีมีปัญญา
ย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย (๓) มีชื่อเสียงที่ดีงาม (๔) เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ (๕) เมื่อตายแล้ว
ย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ และถือว่าการท�ำบุญใส่บาตรเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
แต่ครั้งพุทธกาลในการท�ำบุญใส่บาตรของชาวไทยพุทธทั้งในอดีตและปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความ
ไม่สอดคล้องเรื่องเวลาของท�ำบุญใส่บาตรในตอนเช้าเพราะความเปลี่ยนของวิถีสังคม แต่ในการท�ำบุญ
ใส่บาตรนั้นจะบุญมากหรือไม่ต้องประกอบด้วยเจตนาทั้ง ๓ กาล คือ (๑) ปุพพเจตนา หมายถึง เจตนา
ก่อนทีจ่ ะท�ำทาน (๒) มุญจนเจตนา หมายถึง เจตนาในขณะก�ำลังให้ (๓) อปราปรเจตนา หมายถึง เจตนา
หลังจากที่ให้ทานแล้ว ผู้ท�ำบุญใส่บาตรต้องรักษาความบริสุทธิ์ของเจตนาทั้ง ๓ กาลนี้ไว้ให้ดี ผลของ
การกระท�ำจึงจะมีผลานิสงส์มาก
จากการที่ได้น�ำเสนอวิธีการท�ำบุญใส่บาตรที่เหมาะสมของชาวไทยพุทธในปัจจุบันที่มีวิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม เป็นผลกระทบถึงการท�ำบุญใส่บาตรตามวิถีดั่งเดิมที่เคยปฏิบัติ
สืบต่อกันมาด้วยสาเหตุของข้อจ�ำกัดด้านเวลาการของการท�ำบุญใส่บาตรแต่เมื่อมีจิตศรัทธาที่จะท�ำ
จริง ๆ ก็สามารถท�ำได้ตามที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอไว้ เพราะถ้าจะให้พระสงฆ์ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออนุวัติ
ตามความเปลี่ ย นแปลงของวิ ถี สั ง คมคงเป็ น ไปไม่ ไ ด้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก พระธรรมวิ นั ย และ
พุทธประเพณีที่ดีงามเป็นส�ำคัญ
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เรียนรู้ วสส.ยะลา, ๒๕๕๖.
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์). การท�ำบุญของคนไทยในสภาวะปัจจุบัน (รายงาน
การท�ำโพลล์ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑), ๒๕๕๑.
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. อานิสงส์ของการใส่บาตร. เอกสารออนไลน์ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑.)
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