หลักสูตร การพัฒนาครู สอนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อป้องกันแก้ ไขความผิดเพีย้ น
จากกระแสสังคมเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดและการปฏิบัตผิ ิดในศาสนพิธี
๑.เหตุผลและความจํ าเป็ น
พระพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําให้ สงั คมมีคณ
ุ ธรรม มีความสงบสุข
เพราะได้ เข้ าถึงแก่นพระธรรม แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ าถึงธรรมะได้ โดยตรง จึงต้ องอาศัย
ศาสนพิธีเป็ นเครื่ องนําทางเบื ้องต้ น เป็ นเครื่ องเชื่อมโยงให้ เข้ าถึงธรรมะ ศาสนพิธีจงึ มีความสําคัญ
ในฐานะเป็ นด่านแรก ที่จะชักจูงให้ เข้ าถึงแก่นพระธรรม และเป็ นสิ่งบํารุงขวัญกําลังใจ และจรรโลง
ใจผู้คนตลอดมา ศาสนพิธีจึงกลายเป็ นส่วนหนึง่ ที่จําเป็ นในวิถีชีวิตคนไทยตังแต่
้ เกิดจนตาย
แต่ในยุคแห่งการสื่อสารสมัยใหม่ ศาสนพิธีได้ ผิดเพี ้ยนไปจากหลักพุทธศาสนา และ
จะผิดเพี ้ยนขยายวงกว้ างออกไปแบบกู่ไม่กลับ เนื่องจากความผิดเพี ้ยนดังกล่าวมิใช่เป็ นความ
ผิดเพี ้ยนที่โรงเรี ยนเดียว วัดเดียว หรื อชุมชนเดียว แต่ได้ มีการกระจายความผิดเพี ้ยนดังกล่าวสู่โลก
แห่งการสื่อสารยุคใหม่หรื อโลกโซเชียลมากมาย ส่งผลให้ ผ้ ฟู ั งหรื อผู้อา่ นเข้ าใจผิด สังคมเข้ าใจผิด
ครูอาจารย์เข้ าใจผิดไปตามกระแสสังคม ทําให้ มีการเรี ยนการสอนที่ผิด ปฏิบตั ผิ ิด ในที่สดุ ศาสน
พิธีที่ผิดนัน่ แหละจะกลายเป็ นปั ญหาสังคม และต่อไปบางเรื่ องที่เชื่อผิดก็จะกลายเป็ นการทําลาย
พระพุทธศาสนาด้ วย ขอยกตัวอย่างความผิดเพี ้ยน เป็ น ๓ ด้ าน ดังนี ้
๑.ความผิดเพี ้ยนด้ านความเชื่อและปฏิบตั ผิ ิด
เช่น เชื่อว่าการบวชนาคต้ องสนุกและเสียงดังจนเกิดปั ญหาที่โรงเรี ยนมัธยมวัดสิงห์ที่
มีผ้ คู นที่เมาสุราเข้ าไปทําร้ ายร่างกายครูที่ห้ามทําเสียงดัง เป็ นข่าวใหญ่ในปี ๒๕๖๒ เชื่อว่า แห่นาค
๙ รอบแก้ บนได้ จึงแห่กนั ๙ รอบที่ อ.ปากช่อง ทําให้ พระสงฆ์รอนานและเป็ นความเยิ่นเย้ อรุงรัง
ไร้ ประโยชน์ ปั ญหาขยะล้ นวัดล้ นเมือง เพราะเชื่อว่าต้ องซื ้อถังเหลืองไปถวายสังฆทาน ซึง่ บางทีมี
ของหมดอายุและของด้ อยคุณภาพที่พระท่านไม่ใช้ สอย กฐิ นในปั จจุบนั ในบางท้ องถิ่นกลายเป็ น
การแข่งขันหาเงินเข้ าวัด บางคนเชื่อว่าถวายเงินพระบวชใหม่ได้ บญ
ุ มาก หารู้ไม่วา่ ทําให้ พระเป็ น
อาบัตติ งแต่
ั ้ วนั แรกที่บวช การทอดผ้ าบังสุกลุ เดิมทีเป็ นการสอนให้ ญาติโยมให้ ร้ ูว่า เดิมนันพระ
้
แสวงหาผ้ าจากศพมาทําจีวร ปั จจุบนั การทอดผ้ าบังสุกลุ คือการให้ เกียรติผ้ มู าร่วมงาน เมื่อมีผ้ มู ี
เกียรติมาก จึงต้ องทอดผ้ าจํานวนมาก บางงานถึง ๑๐๐ ผืน พระสงฆ์ที่ชราเดินขึ ้นเมรุ วนเวียนไปมา
และมีวิงเวียนตกบันไดเมรุมรณภาพก็มี(จากการบรรยายของพระราชธรรมสารสุธี, ดร. รองเจ้ าคณะ
จังหวัดศรี สะเกษ) บางท้ องถิ่น นิมนต์พระมากกว่า ๔ รู ปมาสวดพระอภิธรรมศพ เพราะไม่มีความรู้
ในประเพณี

๒.ความผิดเพี ้ยนด้ านภาษาที่ใช้ ในพิธีการ
ความผิดเพี ้ยนที่สําคัญมากคือการพูดผิด เขียนผิดและอ่านผิดในการประกอบพิธีการ
ทําให้ คนในสังคมเข้ าใจผิด อาจกระทบต่อการบูรณาการกับการสอนวิชาภาษาไทย และนักเรี ยน
อาจตอบข้ อสอบผิดด้ วย เช่นความสับสนระหว่างคํา กําหนดการ หมายกําหนดการ ไทยทาน
ไทยธรรม อุโบสถ พระอุโบสถ โอกาส วโรกาส ธูปเทียน เทียนธูป สุคติ สัมปรายภพ จุดเทียน
จุดเทียนชัย คําเหล่านี ้ใช้ ตา่ งกันอย่างไร นอกจากนี ้ยังมีคนอวดดีดดั แปลงภาษาดังเดิ
้ ม เช่นบังสุกลุ
เป็ น มหาบังสุกลุ (งานพระราชทานเพลิงศพพ่อคูณ ปริ สทุ ฺโธ พิธีกรใช้ ผิดเป็ น มหาบังสุกลุ เป็ นการ
ผิดเพี ้ยนระดับประเทศ) บางทีถึงขันเป็
้ น อภิมหาบังสุกลุ เป็ นไตรเปิ ด ไตรเอก ไตรรองฯลฯ สภา
วัฒนธรรมอําเภอแห่งหนึง่ แจ้ งว่า ถ้ าทอดผ้ าจนหมดทุกผืน เหลือแต่ซองปั จจัย ให้ เชิญผู้คนไปทอด
ปั จจัยสุกลุ แทน เป็ นความเข้ าใจผิดทังนั
้ น้ บางคนเชิญประธานขึ ้นไปยังจิตกาธาน เพราะเข้ าใจว่า
จิตกาธานก็คือเมรุ หารู้ไม่ว่า จิตกาธาน หมายถึงตรงที่เขาจุดไฟเผาจริ งๆ ส่วนหนังสือที่เป็ นของ
ทางราชการที่ผ้ คู นเชื่อถือมากที่สดุ คือคูม่ ือปฏิบตั ศิ าสนพิธีเบื ้องต้ น กรมการศาสนา พิมพ์เมื่อปี
๒๕๕๘ บางแห่งใช้ คําว่า เจริ ญพระพุทธมนต์ ในงานอวมงคล ทําให้ ครู นักเรี ยนและประชาชน
สับสนมาก ครู คนหนึง่ สอนเรื่ อง ปาฏิบคุ ลิกทาน นําเด็กอ่านผิดหลายเที่ยวว่า ปา ติ บุก คะ ลิก
ทาน อีกคนหนึง่ สอนเรื่ องสังฆทานนําเด็กอ่านคําว่า ไทยธรรม ว่า ไท ทํา อ่านไทยทาน ว่า ไท
ทาน ซึง่ เป็ นการอ่านผิดแบบไม่นา่ เชื่อ หลายคนคิดว่า อยัมภะทันตา คือทําบาปรับกรรมทันตาเห็น
ที่จริ งคํานี ้แปลว่าผู้เจริ ญ และพระราชนิพนธ์เรื่ องพระมหาชนก ทรงอธิบายว่า คําว่าโพธยาลัย
(คือองค์ความรู้) เพี ้ยนเป็ น โปทาลัย และต่อมาก็เป็ น ปูทะเล ทําให้ ผ้ คู นเข้ าใจว่าพระมหาชนก
รอดตายเพราะปูทะเล นี่คืออันตรายจากภาษาที่เพี ้ยนจากต้ นฉบับ ครูบางคนผลิตสื่อ ผิด ๆ
เผยแพร่โดยมีชื่อ ผอ.สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเป็ นที่ปรึกษา โดยที่ ผอ.อาจไม่เห็นสิ่งที่ผิด
๓.ความผิดเพี ้ยนด้ านภาษาบาลีที่มีใช้ ในพิธีการ
ความผิดเพี ้ยนที่สําคัญที่สดุ คือการอวดดีดดั แปลงภาษาบาลี และคําแปลภาษาบาลี
ที่มีใช้ ในพิธีการ เช่น การถวายสังฆทาน ใช้ ว่า... สังฆะทานานิ....ถวายผ้ าป่ าใช้ ...บังสุกลู านิ...
ล้ วนเป็ นความผิดเพี ้ยนทังนั
้ น้ พ่อค้ าขายถังเหลืองถังแดงพิมพ์คําถวายสังฆทานแปะไว้ ข้างถังว่า....
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง...ข้ อความนี ้มิใช่คําถวายทาน เป็ นเพียงคําอธิษฐาน ในคําถวายต่าง ๆ มี
คําว่า ...อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ...ซึง่ แปลว่า เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้ า
ทังหลาย
้
ตลอดกาลนาน...เท่านัน้ แต่ก็มีการเพิ่มเติมเป็ นการอุทิศส่วนบุญให้ นาย ก นาย ข ให้ มี
ความสุข ให้ พ้นทุกข์ เป็ นการนําเอาคําถวายทานและคํากรวดนํ ้าอุทิศส่วนกุศลมาปนเปกัน
การอาราธนาธรรม พรหมา อ่านว่าพรม มา หรื อพรัม มา ไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
อนธิวรํ อ่านว่า อัน ทิ

วะ รัง หรื อ อะ นะ ทิ วะ รัง ครูโรงเรี ยนมัธยมแห่งหนึง่ พิมพ์คําถวายเผยแพร่ทางโซเชียลว่า...
อิมินา มะยัง ภันเต...ซึง่ ที่จริ งต้ องเป็ น....อิมานิ มะยัง ภันเต...
ความผิดเพี ้ยนเหล่านี ้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ วทางสื่อสิ่งพิมพ์และโลกโซเชียล ครู หรื อ
พระสงฆ์ผลิตสื่อขึ ้นมาก็ต้องเผยแพร่ทกุ ท่าน โดยเฉพาะหนังสือของทางราชการ เช่นหนังสือของ
กรมการศาสนาเล่มที่กล่าวถึงข้ างต้ นก็มีผิดเพี ้ยนมาก อาจด้ วยตังใจหรื
้
อไม่ตงใจ
ั ้ หรื อเพราะไม่ได้
ตรวจทาน แต่ผ้ คู นก็นําไปสอน ไปอ้ างอิง และนําไปปฏิบตั ิเสียแล้ ว เช่นพิมพ์คําถวายเสนาสนะว่า....
อิมงั เสนาสะนานิ....ซึง่ ผิดหลักบาลีไวยากรณ์ พิมพ์คําถวายข้ าวพระพุทธ (ควรพิมพ์วา่ บูชาข้ าว
พระพุทธ) ว่า...สาลีนงั โภชะนัง..ควรพิมพ์วา่ ...สาลีนงั โอทะนัง...จึงถูกต้ องที่สดุ หนังสือศาสนพิธี
และมารยาทไทย กรมการศาสนา พิมพ์ปี ๒๕๖๐ พิมพ์คําถวายผ้ าป่ าว่า ...ปั งสะกูละจีวรานิ...
และคูม่ ือครูวิชาพระพุทธศาสนาของสํานักพิมฑ์เอกชนแห่งหนึง่ พิมพ์เป็ นบาลีวา่ ...ปํ สุสกุ ลู จีวรานิ
....ซึง่ ล้ วนแต่ผิดเพี ้ยนทังนั
้ น้ ... อโรคยา ปรมา ลาภา... เขียนอย่างนี ้ผิดกันมาตังแต่
้ ระดับกระทรวง
จนถึงวัด โรงเรี ยน และชุมชน (ความคิดเห็นอาจต่างกันได้ แต่หลักวิชาการทางพุทธศาสนาก็ต้องยึด
ไว้ การดัดแปลงภาษาบาลีซึ่งเป็ นหลักห่งพระพุทธพจน์จงึ ถือว่าเป็ นภัยใหญ่หลวงต่อพุทธศาสนา)
หากปล่อยให้ ความผิดเพี ้ยนเหล่านี ้แพร่กระจายไปในวงกว้ าง ศาสนพิธีซงึ่ ถือว่าเป็ น
ประตูชกั นําผู้คนให้ เข้ าถึงศาสนาก็จะผิดเพี ้ยนมากขึ ้น เต็มไปด้ วยพิธีการที่ผิด รุงรัง บานปลาย ไม่
ประหยัด บางเรื่ องไม่มีที่ไปที่มา เยาวชนและประชาชนก็จะหมดศรัทธา เป็ นจุดอ่อนที่ถกู คนรุ่นใหม่
โจมตีได้ และมุง่ ทําลายประเพณีของไทยและไม่เข้ าร่วมพิธีการอีกต่อไป แล้ วก็หา่ งออกไป ๆ ไกล
จากพระศาสนา ถอยห่างจากความดีงาม ความสงบ และจะกลายเป็ นปั ญหาสังคมตลอดไป
สถานศึกษาในฐานะสถาบันหลักทางวิชาการ จึงควรตระหนักและเฝ้าระวังมิให้ เกิด
ความผิดเพี ้ยน โดยการสอนให้ ถกู ต้ อง ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง ปลูกฝั งความเชื่อที่ถกู ต้ องตามหลัก
พระพุทธศาสนา จึงสมควรมีการพัฒนาครูผ้ สู อนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นเกราะป้องกันความ
ผิดเพี ้ยน เป็ นที่พงึ่ ของนักเรี ยนและชุมชนในเรื่ องความถูกต้ อง เป็ นการปกป้องพระพุทธศาสนาไป
ด้ วย อันจะส่งผลให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ อง มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมมีความสันติสขุ จากธรรมะ ด้ วย
เหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าว จึงได้ พิจารณาจัดสร้ างหลักสูตรนี ้ขึ ้นเพื่อให้ หน่วยงานทางการ
ศึกษาเลือกใช้ ในการพัฒนาครูตอ่ ไป
๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ ผ้ ผู ่านการอบรม รู้เท่าทัน ความผิดเพี ้ยนจากสื่อการสอน
ต่างๆ ที่พิมพ์เผยแพร่ทวั่ ไปและทางโลกโซเชียล รวมถึงจากอิทธิพลกระแสสังคม

๒.เพื่อให้ ผ้ ผู า่ นการอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติที่ถกู ต้ องในพื ้นฐานความ
เชื่อหลักทางพุทธศาสนา สามารถดึงข้ อคิดจากศาสนพิธีแต่ละเรื่ องไปสูก่ ารพัฒนาจริ ยธรรมได้
๓.เพื่อให้ ผ้ ผู า่ นการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในภาษาศาสนพิธี ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาบาลีเพื่อการนําไปใช้ สอนได้ อย่างถูกต้ องที่สดุ
๔.เพื่อให้ ผ้ ผู า่ นการอบรมสามารถทําหน้ าที่เป็ นศาสนพิธีกรได้ อย่างถูกต้ อง ปรับสิ่งที่
เป็ นปั ญหาให้ กลายเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ประโยชน์ อันจะนําไปสูก่ ารสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.เนื อ้ หาหลักสูตร (อบรม ๒ วัน เต็มตามหลักสูตร หรื ออบรม ๑ วัน เนื อ้ หาลดลงตามสัดส่วน)
๑.ความเชื่อพื ้นฐานทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็ นที่มาของศาสนพิธี
๒.วิเคราะห์การใช้ ภาษาไทยในพิธีการที่ผิด และสรุปตัดสินตามหลักวิชาการ
๓.วิเคราะห์การใช้ ภาษาบาลีในพิธีการที่ผิด และสรุปตัดสินตามหลักวิชาการ
๔.ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นศาสนพิธีกรที่ถกู ต้ องเพื่อการนําไปสอนได้ อย่างถูกต้ อง
๕.ฝึ กปฏิบตั ถิ อดบทเรี ยนจากความเชื่อที่มีปัญหาปรับเปลี่ยนให้ กลายเป็ นประโยชน์
และดึงข้ อคิดจากศาสนพิธีให้ มีผลต่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาจริ ยธรรม
๔.วิ ธีการการพัฒนา
ทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา บรรยาย อภิปราย สาธิต ฝึ กปฏิบตั แิ ละตอบคําถาม
สื่อที่ใช้ ในการพัฒนา เช่น เพาเวอร์ พอยท์ วีดิทศั น์ และ เอกสารแจก
๕.ผลที ค่ าดว่าจะได้รับ
๑.ครูสามารถรู้ เท่าทันกระแสสังคม แยกแยะได้ อะไรถูก อะไรผิด ซึมซับไว้ จนเป็ นนิสยั
๒.ครูนําความรู้ ความเข้ าใจและทักษะที่ได้ ไปใช้ ในการสอนวิชาศาสนพิธีได้ อย่าง
ถูกต้ อง มีเจตคติที่ถกู ต้ องและสามารถปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนพิธีได้ อย่างมัน่ ใจ
๓.ครูสามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่เป็ นปั ญหาต่อสังคมให้ กลายเป็ นประโยชน์
สามารถดีงข้ อคิดจากศาสนพิธีไปสูก่ ารพัฒนาจริ ยธรรม เป็ นการช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
๖.คุณสมบัติผูเ้ ข้าอบรม
-ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา
-ครูสอนวิชาที่เกี่ยวข้ องเช่น สังคมศึกษา วัฒนธรรม และภาษาไทย
-ครูที่ทําหน้ าที่พิธีกรหรื อประชาสัมพันธ์ หรื อผู้สนใจทัว่ ไป

๗.ข้อมูลวิ ทยากร
นายทองสุข มันตาทร ข้ าราชการบํานาญ วิทยากรอิสระ
ที่อยู่ ๓๓๓/๔๗ หมูบ่ ้ านเซนทาร่าวิล มะลิวลั ย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑
๘๗๘๕๗๓๐ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๗๑๓๘ อีเมล์.thongsookm@hotmail.com
การศึกษา
-เปรี ยญธรรม ๘ ประโยค -ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม ภาษาไทย (มศว มหาสารคาม)
-ปริ ญญาโท บริ หารการศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ประสบการณ์การรับราชการ
-ศึกษาธิการจังหวัด (นักบริ หาร) - ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาผู้บริ หารการศึกษา
(นักฝึ กอบรม) -ผู้อํานวยการสํานักผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (นักวิชาการศึกษา)
รางวัลที่ได้ รับ
-เสมาทองคํา ศึกษาธิการดีเด่น
-ครุฑทองคํา ข้ าราชการพลเรื อนดีเด่น
-รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูน ทองคํา ศิษย์เก่าดีเด่น (มศว มหาสารคาม)
-รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร บุคคลผู้ทําประโยชน์ให้ แก่พระพุทธศาสนา
ผลงานวิชาการ หนังสือประกอบการบรรยาย เช่น
-ศิลปะการพูดและการเป็ นพิธีกร
-รวมทีเด็ด เกร็ ดการพูด

-๖๐๐ คําถาม พิธีกร พิธีการ
-รวมมุก ประยุกต์ใช้

ประสบการณ์การเป็ นวิทยากร ๒๕ ปี บรรยายเรื่ อง
-เทคนิคการพูดในที่ชมุ ชน -การเป็ นพิธีกร และการจัดพิธีการ -บุคลิกภาพและการ
วางตนของคนทํางาน
-การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ -การทํางานอย่างมีความสุข(คนสําราญ งาน
สําเร็ จ) -ศาสนพิธี -การบรรยายให้ มีอารมณ์ขนั หรื อ เทคนิคขันเทพการเป็
้
นวิทยากรมืออาชีพ
-คุณธรรมผู้บริ หาร -คุณธรรมจริ ยธรรมในการทํางาน -การเจริ ญรอยตามพระยุคลบาท
หมายเหตุ ผู้ที่ผา่ นการอบรมจะได้ รับเชิญเข้ ากลุม่ ลายน์ สามารถสอบถามข้ อสงสัย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กนั และกัน ได้ เรี ยนรู้ตลอดชีวิต

