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คณบดีคณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

บทน�า
 ก่อนอื่นใด ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์รุ่นน้อง  

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปัจจุบัน ต้องขอแสดงความชื่นชม

ยินดีและดีใจอย่างยิ่ง (Congratulations) กับบัณฑิตใหม่ บัณฑิตรุ่นพี่ รุ่นที่ ๖๕/๒๕๖๓ ทุกรูปทุกท่าน

ทุกคน และทุกระดับของการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งปริญญาโทและ 

ปรญิญาเอก ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการศกึษา และมโีอกาสได้เข้ารับปริญญาบตัร ด้วยความภาคภมูใิจ

อย่างยิ่งในวันนี้

 ปัจจุบัน สังคมเกิดปัญหาขึ้นมากมายหลายประการ ท�าให้ผู้คนในสังคมด�ารงชีวิตอยู่อย่างไม่ 

ปกติสุข มีความหวาดกลัว หวาดผวา วิตกกังวลกันไปต่าง ๆ นานาทั่วทุกมุมโลก นั้นคือ ปัญหาการ 

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า แล้วพัฒนาการมาเป็นโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ท�าให้ประชากรของโลก

ได้รบับความบอบช�า้ไปตาม ๆ  กนั และล้มตายไปอกีเป็นจ�านวนมากมายหลายล้านคน จงึท�าวถิชีวีติของ

ผูค้นในสงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบอนัเกดิจากภยัโควดิดังกล่าว เปล่ียนแปลงไปอย่างมากมาย เช่น การต้อง

สวมใส่ผ้าแม็ชหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคดังกล่าว การนั่งห่างไกลกันเป็นระยะพอสมควร ไม่ให้มีการประชุม การชุมนุม การรวมกลุ่มกัน  

เหล่านี้ เป็นต้น จึงท�าให้กิจกรรมส�าคัญต่าง ๆ ทางสังคม ทางศาสนา ต้องหยุดชะงักไป เช่น การจัดงาน

เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส�าคัญสากลของโลกปีนี้ต้องยกเลิกไป และงานวันประสาทปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็ต้องประกาศเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก�าหนด 

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราก็ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเคยจัดงานประสาท 

ปริญญาบัตรขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปี ก็ต้องเลื่อนออกไป จึงรอมาจนกระทั้งถึงวันนี้วันที่

พร้อมที่สุดคือวันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

 ในปัจจุบัน สังคมไทยเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมายหลายประการ เช่น อาชญากรรม โสเภณี  

ความยากจน ซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่า เป็นวิกฤติการณ์ทาง

สงัคม (Social Crisis) มสีาเหตทุัง้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยเอง และสาเหตุจากกระแสโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไป 

กรณีดังกล่าว จึงเป็นปัญหาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
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 การที่จะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนกระบวนความคิดหรือวิธีคิดใหม่ โดยให้ผนึกก�าลังกันทุกส่วนเข้ามา

เชื่อมโยงกันท�างาน เพราะเราจะแก้ปัญหาทีละเรื่องไม่ได้ ต้องท�าพร้อมกันทุกเรื่อง โดยมีครอบครัวและ

ชุมชนเป็นหลกัและอาศยัเครือ่งมอื วธีิการท�างานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย โดยใช้กระบวนทศัน์ใหม่ในการ

พัฒนา (New Development Paradigm) เพื่อก่อให้เกิดแนวทางใหม่แห่งความร่วมมือในการพัฒนา

ของทกุฝ่าย ทัง้ทางราชการ ชมุชน องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบนั

วิชาการ สถาบันทางศาสนา และภาคธุรกิจ ในอันที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยระดมทรัพยากรก�าลังและ

ทรัพยากรทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันในการด�าเนินงานสร้างสรรค์สังคม

 พระพุทธศาสนา (Buddhism) เป็นศาสนาที่ส�าคัญของโลก ที่มีหลักค�าสอนส�าคัญอย่างยิ่งต่อ 

ชาวโลก โดยโลกของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นศาสนาท่ีมีหลักค�าส่ังสอนท่ีมีเหตุมีผลอันเป็นหลักส�าคัญ

ของพระพุทธศาสนาที่มีคนยอมรับนับถือกันทั่วโลกอีกศาสนาหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนใน

สงัคมมีเหตมุผีล มเีมตตา กรณุา มีความเอือ้อาทรต่อกนัและกัน อนัเปรยีบเสมอืนญาติกนัโดยสายโลหติ 

และหรือเป็นญาติกันโดยทางธรรม ดังพระด�ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิสฺสาสปรมา าติ. แปลว่า  

ความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่ง ซึ่งมิใช่เพียงแค่เป็นปรัชญาหรือทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยังมีเนื้อหาและ

ความส�าคัญครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความนึกคิดแทบทุกด้าน และที่ส�าคัญพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาแห่งเหตุผล แห่งการกระท�า เป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม ไม่ใช่ศาสนาแห่งการ

อ้อนวอนปรารถนาแต่อย่างใด เพราะเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม ไม่ใช่เทวนิยมแต่ประการใด 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ หรือเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม หลักธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า จึงมุ่งเน้นที่การปฏิบัติเป็นส�าคัญ การอ้อนวอนหรือการหวังผลดลบันดาลจาก

สิ่งเหนือธรรมชาติ เพื่อให้ตนประสบความสุข หรือความส�าเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่แนวทางของพระพุทธ-

ศาสนา ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาในแง่ของหลักธรรม จึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์

ได้และเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์ซึ่งสามารถสัมผัสรับรู้ได้ตลอดเวลา เพราะใจความส�าคัญของหลักธรรม 

ทางพระพทุธศาสนานัน้ ไม่มสีิง่ใดเกินเลยไปจากเร่ืองปัญหาชวีติ และวธิกีารแก้ปัญหาชวีติหรือท่ีเรียกว่า 

“ทุกข์และความดับทุกข์” นั่นเอง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย�้าว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาลก่อนและใน

บัดนี้ เราสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น” 

 ดังนั้น พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นค�าสอน เป็นหลักธรรมน�าทางชีวิตที่ชี้ทางออกบอกทางให้

สงัคม ทีช่่วยสร้างสรรค์จรรโลงสงัคมโลก สร้างความสงบสขุให้แก่ชาวโลก พระพทุธศาสนาจึงเป็นรากฐาน

ส�าคัญของการด�ารงชีวิตอยู่ของคนในสังคม และเป็นอารยธรรมที่ส�าคัญของโลกดังได้กล่าวมาแล้วน้ัน 

เพราะพระพุทธศาสนาช่วยส่งเสริม และเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้ ดังค�าของนักปราชญ์

ราชบัณฑิตที่ได้กล่าวไว้ว่า โลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยพระพุทธศาสนา
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  ค�าว่า “พระพุทธศาสตร์”
1
 คือความรู้ที่ว่าเรื่องราวทางพุทธศาสนา ซ่ึงแยกได้เป็น ๓ ค�า คือ  

ค�าว่า พระ แปลว่าประเสริฐ ดีเลิศ ค�าว่า พุทธะ แปลว่า ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน ในที่นี้หมายถึงท่านผู้ตรัสรู้

อริยสัจ ๔ อย่างถ่องแท้ ค�าว่า ศาสตร์ แปลว่าความรู้ หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งที่มุ่งอธิบายอย่างเป็นระบบในความท่ีน่าจะเป็นไปได้ เมื่อรวม 

กันแล้วได้ความหมายว่า องค์แห่งความรู้ของผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบานอย่างประเสริฐ

  ในบรรดาองค์แห่งความรู ้ท้ังหมดน้ันเป็นความรู ้ที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วย 

พระองค์เองจนสามารถก�าหนดเป็นทฤษฎีแห่งความรู้ต่าง ๆ มากมาย ในที่นี้จะแบ่งลักษณะความรู ้

ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้น แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้

  ๑.  ค�าสอนที่ทรงค้นพบใหม่ เช่น อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น

  ๒.  ค�าสอนที่ทรงปฏิรูปจากลัทธิ ศาสนาเดิม เช่น การท�าบุญให้ได้ผลสมบูรณ์จะต้องท�ากับผู้

เป็นพราหมณ์โดยก�าเนิด หรือบริสุทธิ์โดยตระกูล พระองค์ทรงปฏิรูปโดยให้ท�ากับปฏิคาหก (ผู้รับ) ที่มี

ศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมและทายก (ผู้ถวายหรือผู้ให้) จะต้องมีความบริสุทธิ์ใน ๓ กาล คือก่อนให้-ขณะ

ก�าลังให้-หลังจากให้แล้ว

   ๓.  ค�าสอนทีท่รงปฏวิตั ิเช่น การฆ่าสตัว์บชูายญัจดัเป็นมหามงคลอย่างยิง่ สามารถบนัดาลให้

ตนส�าเรจ็ตามปรารถนา พระองค์ทรงเห็นตรงกนัข้ามว่า การฆ่าเป็นบาปทัง้สิน้ ความรู้ในพระพทุธศาสนา

แม้จะมากมาย ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธศาสนามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่พระนิพพาน คือการหลุดพ้น 

จากการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้น การบรรลุนิพพานก็คือการเข้าถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง และบรรลุ

ความสุขอย่างสูงสุด จิตของผู้บรรลุนิพพานย่อมมีความสะอาดสว่างและสงบตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู ่

และเม่ือดับขันธ์แล้วก็เป็นการสิ้นทุกข์ ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกต่อไป เมื่อมนุษย ์

ไม่สามารถเข้าสูเ่ป้าหมายอนัสงูสดุได้อย่างรวดเรว็ทางพระพุทธศาสนา จึงได้ก�าหนดอตัถะ หรือประโยชน์

ที่
2
เป็นความมุ่งหมายหลักหรือเป้าหมายรองเอาไว้ เพื่อเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตและเป็นที่มุ่งหวัง

ส�าหรับมนุษย์เอาไว้ ๓ ระดับ ดังนี้

   ๑.  ทิฏฐิธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ได้แก่ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายขั้นตาเห็นเป็น 

รูปธรรม เช่น มีรูปร่าง สุขภาพท่ีดีแข็งแรง มีเงินมีทองใช้และมีการงานมีอาชีพท�า มีสถานภาพที่ดี  

และมีครอบครัวที่ผาสุกและอบอุ่น เป็นต้น

 1
 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕๓๐, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์วัฒนาพานิช, ม.ป.ป.), หน้า 

๓๘๔.

 2
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๑.
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   ๒.  สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์ในเบื้องหน้า ได้แก่ ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายขั้นเลยตาเห็น 

หรือ เช่น ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ความทุกข์ใจ ความภาคภูมิใจ ความอิ่มใจ ความแกล้วกล้ามั่นใจ  

และความโปร่งใส ความโล่งจิตมั่นใจ เป็นต้น

   ๓.  ปรมัตถะ คือ ประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายสูงสุด เช่น ไม่หวั่นไหว 

ต่อโลกธรรม ไม่ผิดหวังและเศร้าใจ มีความปลอดโปร่งสงบ และความเป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นต้น

 พระพทุธศาสนา(Buddhism) มหีลกัค�าสอนทีม่เีหตุและผลเป็นศาสนธรรม ว่าโดยแม่บทอนัเป็น

หลักการใหญ่ที่เรียกว่า ปาพจน์ มี ๒ อย่าง คือ พระธรรมกับพระวินัย ว่าโดยปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์หลักของ

ศาสนามี ๓ คอื พระวนิยัปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภธิรรมปิฎก ว่าโดยหวัขอ้ทีเ่รยีกว่าธรรมขนัธ์

มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 พระพทุธศาสนา (Buddhism) เป็นศาสนาประจ�าชาติไทย

3
 ด้วยชนชาติไทยได้นบัถอืและยกย่อง

เทิดทูนเป็นสรณะแห่งชีวิต สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติส่วนใหญ่ มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา

 องค์พระมหากษตัรย์ิ (The King) ซึง่ทรงเป็นพระประมขุของชาติทุก ๆ  พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ 

ทรงด�ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมาตั้งแต ่

อดีตอันยาวนาน จวบจนกาลปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าพระพุทธศาสนาได้สถิตสถาพร

เป็นมิ่งขวัญของชาติไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

 กล่าวได้ว่า ชาตไิทยได้มคีวามเจรญิมัน่คง ด�ารงเอกราชอธปิไตยสืบทอดต่อกนัมาต้ังแต่โบราณกาล 

จวบจนกาลปัจจบุนั กด้็วยคนไทยทัง้ชาตยิดึมัน่อยูใ่นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มคีวามเคารพบชูา

พระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�าคัญย่ิง 

ต่อชีวิตของชาวไทย โดยมีส่วนเสริมสร้างอุปนิสัยของคนในชาติให้รักความสงบ มีความเสียสละ  

แกล้วกล้า อาจหาญ รอบรู้ฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดมั่นอยู่ในสามัคคีธรรม

 โดยที่พระพุทธศาสนา (Buddhism) เป็นศาสนาประจ�าชาติไทยมาเป็นเวลาอันยาวนาน 

ดังกล่าวนี้ ชาวไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕% ของประชากรทั้งประเทศเป็นพุทธศาสนิกชน  

เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลเป็นอันมากต่อความเชื่อและความประพฤติ  

หรือการด�ารงชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่

 3
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตุโฺต), ความส�าคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ�าชาติ, พมิพ์ครัง้

ที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หน้า ๙–๑๐.
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 หากมองดสูภาพสงัคมไทยในปัจจุบัน จะเหน็ได้ว่า แม้ชาวไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นพทุธศาสนกิชน

ดังกล่าวแล้ว แต่ส่วนใหญ่มักเป็นกันตามจารีตประเพณี หรือเป็นพุทธศาสนิกชนตามส�ามะโนครัว  

มักไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากสาเหตุ

หลายประการด้วยกัน

ความส�าคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย
 พระพุทธศาสนา (Buddhism) ถือได้ว่า เป็นศาสนาประจ�าชาติ และอยู่เคียงคู่กับชาติไทย 

มาโดยตลอด ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย พอสรุปได้ดังนี้
4

   ๑.  พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยน�าหลักธรรม 

มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันและลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจท่ีดีงามในทุก ๆ ด้าน มีความ

เป็นมิตรกับทุกคน เป็นต้น

   ๒.  พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองประเทศ กษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยได้น�าเอา 

หลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ เช่น ทศพิธราชธรรม ตลอดมา หรือใช้หลัก 

“ธรรมาธิปไตย” และหลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น

   ๓.  พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้เกิด 

ความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน เป็นต้น จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทยให้มี

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

   ๔.  พระพุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรมไทย ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธ-

ศาสนา จึงเป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น การบวช  

การแต่งงาน การท�าบุญเนื่องในพิธีการต่าง ๆ การปฏิบัติตนตามประเพณีในวันส�าคัญทางพระพุทธ-

ศาสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน

  ๕.  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาท่ี 

สงัคมไทยส่วนใหญ่นบัถอื และสบืทอดกันมาเป็นช้านาน ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงมบีทบาทส�าคญัของ

วิถีชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความส�าคัญในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสังคม และ

ด้านศิลปกรรม

   ๖.  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่าง 

แนบแน่นกบัพระพทุธศาสนา ซมึแทรกผสมผสานอยูใ่นแนวความคดิ จิตใจและกจิกรรมแทบทุกก้าวของ

 4
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), ความส�าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ�าชาติ,  

พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หน้า ๙–๑๐.
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ชีวิตโดยตลอดเวลายาวนาน โดยยังคงเนื้อหาสาระเดิมที่บริสุทธิ์ไว้ได้ก็มี ถูกดัดแปลงเสริมแต่งตลอดจน

ปนเปกับความเชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอื่นหรือผันแปรในด้านเหตุอื่น ๆ จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็มาก

   ๗.  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การที่พระพุทธศาสนาอยู่กับคนไทยมา 

ช้านาน จึงก่อให้เกิดการซึมซาบเอาหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ก่อให้เกิด

ความเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยทีไ่ม่เหมอืนกบัชาตอิืน่ ๆ  ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เด่น ได้แก่ รกัความเป็นอสิระ 

และความมีน�้าใจไมตรี

   ๘.  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นมรดกของชาติ หลักฐานทางคัมภีร ์และศาสนาวัตถุ  

ซึ่งนักประวัติศาสตร์โบราณคดีเชื่อว่า พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิก่อน พ.ศ. 

๕๐๐ แต่ศรัทธาความเชื่อของปุถุชนก็เป็นไปตามยุคสมัย พระพุทธศาสนาจึงรุ่งเรืองและเสื่อมลง 

ตามกาลสมัยด้วย จนกระทั่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้สถาปนากรุงสุโขทัยและรับเอาพระพุทธศาสนา 

เป็นศาสนาประจ�าชาติ ครั้นราว พ.ศ. ๑๘๓๖ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชได้ อาราธนาพระสงฆ์ลังกาวงศ์

จากนครศรีธรรมราชไปกรุงสุโขทัยและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนมั่นคงยืนนานมาในปัจจุบันนี้

   ๙.  พระพทุธศาสนาในฐานะทีช่่วยสร้างสรรค์อารยธรรม ชนชาตหินึง่ ๆ  นอกจากมหีน้าทีต้่อง

พัฒนาประเทศชาติของตนเองแล้ว ก็พึงมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอารยธรรมโลกด้วย 

ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่เก่าแก่มากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างสูงมาตลอดเวลา

ยาวนาน จึงได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมอารยธรรมของโลกด้วย แม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่ไม่กว้างนัก 

ส่วนร่วมที่ว่านี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเป็นของตนเอง อย่างที่เรียกว่า 

มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเด่นชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหล่านี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา 

เป็นส่วนใหญ่

  ๑๐. พระพทุธศาสนาในฐานะท่ีช่วยสร้างความสงบสขุให้แก่โลก พระพทุธศาสนาเป็นรากฐาน

อารยธรรมทีส่�าคญัของโลกดงัได้กล่าวมาแล้ว พระพทุธศาสนายงัช่วยสร้างความสงบสขุให้แก่ชาวโลกได้ 

หากศกึษาในประวตัศิาสตร์พระพทุธศาสนามทีัง้การสร้างสรรค์ อารยธรรมและสันตภิาพแก่มวลมนษุย์ 

นั่นคือ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย กล่าวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้สร้าง 

ผู้บันดาลทุกส่ิง มีการบูชายัญเทพเจ้า แล้วก็มีการก�าหนดมนุษย์เป็นวรรณะต่าง ๆ โดยชาติก�าเนิด  

เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วก็ถือว่าพราหมณ์เป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้า

กับพระพรหม เป็นผู้รู้ความต้องการของพระองค์ เป็นผู้รับเอาค�าสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษา

ให้อยูใ่นวรรณะสงู คนวรรณะต�า่เรยีนไม่ได้ เป็นต้น เมือ่พระพทุธศาสนาเกดิข้ึน ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 

ในเรื่องเหล่านี้อย่างมากมาย เช่น เรื่อง วรรณะ ๔ พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ แต่ให้ถือหลักว่า “คนมิใช่
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ประเสริฐหรอืต�า่ทรามเพราะชาตกิ�าเนดิ แต่จะประเสริฐหรือต�า่ทรามเพราะการกระท�า” แล้วกไ็ม่ให้มวั

หวังผลจากการอ้อนวอนบูชายัญ สอนให้เปลี่ยนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ให้หันมาหวังผลจาก

การกระท�า นี่คือการ “ประกาศอิสรภาพของมนุษย์”

ความหมายของการพัฒนา
 ค�าว่า “พัฒนา” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง 

“ท�าให้เจริญ”
5
 ดังนั้น การพัฒนา ก็คือ การท�าให้เจริญก้าวหน้า เช่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนา

ประเทศ หมายถงึ การท�าสิง่เหล่านัน้ให้ดขีึน้เจรญิข้ึน สนองความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่ให้ได้ดี

ยิ่งขึ้น การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ  

การพัฒนา เป็นกระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งและมีความสัมพันธโ์ดยตรงกับความ

เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือ  

การท�าให้ลกัษณะเดมิเปลีย่นไป โดยมุง่หมายว่าลกัษณะใหม่ทีเ่ข้ามาแทนทีน่ัน้จะดกีว่าลกัษณะเก่าหรอื

สภาพเก่า แต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลง ย่อมเกิดปัญหาในตัวเอง เพียงแต่ว่า จะมีปัญหามาก

หรือปัญหาน้อย การพัฒนาสามารถตีความหมายได้ ๒ ประการ
6
 คือ

  ๑. การพัฒนาในความเข้าใจแบบสมัยใหม่ หมายถึง การท�าให้เจริญในด้านวัตถุ รูปแบบและ 

ในเชิงปริมาณ เช่น ถนน บ้าน ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

  ๒.  การพัฒนาในแง่ของพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ

โดยเน้นในด้านคณุภาพชวีติ และหลกัของความถกูต้องพอดีซ่ึงให้ผลประโยชน์สูงสุด ความกลมกลืนและ

ความเก้ือกูลแก่สรรพชีวิต โดยไม่เบียดเบียนท�าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อมความส�าคัญของ 

พุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย

 สุภาพรรณ ณ บางช้าง
7
 ได้้กล่่าวถึงความส�าคัญของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาว่า พระพุทธ-

ศาสนามคีวามเหมาะสมกบัการพฒันาสงัคมไทยเป็นอย่างยิง่ เพราะหลักพุทธธรรมเป็นการสร้างคนทีม่ี

คุณภาพชีวิต ท�าให้คนในสังคมด�าเนินชีวิตบนฐานแห่งความจริง รู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยัน ประหยัด  

เรียบง่าย ใฝ่สันติ มีศีลธรรม เผื่อแผ่ความรักและปราศจากความเห็นแก่ตัว ดังนั้น ในการแก้ปัญหา 

 5
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 

๒๕๓๘)

 6
 “แนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทย,” การพัฒนาสังคมไทย. ม.ป.ป. [ออนไลน์],  

แหล่งที่มา : http://dnfe๕.nfe.go.th/ilp/soc๒/so๓๑-๒_๑.htm> [๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐]

 7
 สุภาพรรณ ณ บางช้าง. “พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท,” ใน การแสวงหาเส้นทางการพัฒนา ชนบทของ

พระสงฆ์ไทย. (กรุงเทพมหานคร : กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๖), หน้า ๒๘-๓๑.
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ด้านศีลธรรมของชาวชนบท จึงจ�าเป็นต้องมีการน�าหลักพุทธศาสนาซ่ึงมีหลักการและแนวทางแห่ง 

การพัฒนาอย่างเหมาะสมเข้าไปเผยแพร่ฟนฟูให้แก่ชาวชนบท เพื่อท�าให้สังคมชนบทสามารถประสาน

การพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจให้สอดคล้องกลมกลืนกันเพื่อเป้าหมายแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่าง

หมดจดทัง้นีต้้องเน้นว่า การทีจ่ะมกีารพฒันาทางด้านจิตใจมไิด้หมายความว่า จะต้องเลิกละการพัฒนา

ทางด้านวัตถุและสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้้วย เพ่ือที่จะให้้การพัฒนาทางใจนั้นไม่่ขัดแย้งกับการ 

พัฒนาด้้านวัตถุและสังคม

  นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด การพัฒนาสังคมไทย 

ตามหลักพระพุทธศาสนา ดร.ชลพรรษ ดวงนภา ๒ พัฒนาในแนวทางที่เหมาะสม เป็นการน�าให้ส่วน

ความต้องการของชวิีตทัง้ ๓ ด้านของคนเรา ประสานกลมกลนืกนัได้อย่างเหมาะสมในยามทีป่ระเทศไทย 

เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ พระพุทธศาสนามีบทบาทส�าคัญในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้อยู่อย่าง 

สงบสขุ ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่า ประเทศไทยเรามพีืน้ฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีดีคอืม ี“ทุนทางสังคม” 

ได้แก่ มีฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงโดยเฉพาะการเกษตรฐานทางทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง โดยมี

ทรัพยากรของประเทศมากมาย มีดินดี น�้าดี เหมาะแก่การเพาะปลูกและฐานทางวัฒนธรรมแข็งแกร่ง 

คือมีพระพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ สามารถแก้ปัญหาในยามวิกฤตได้ วัฒนธรรมแบบ

พุทธได้โอบอุ้มสังคมไทยให้สงบร่มเย็นได้ ด้วยองค์ประกอบ ๒ ประการ
8
 คือ

  ประการที ่๑ องค์กรทางพระพทุธศาสนาเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมในยามวกิฤต ดงัเช่นปัจจบุนั วดัหลาย ๆ  

แห่ง กลายเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวบ้าน ด้วยการใช้วัดเป็นสถานสงเคราะห์ ฝกอาชีพ และ 

กิจกรรมต่าง ๆ  แก่ผูต้กงาน วดัในชนบทหลายแห่งกลายเป็นทีพ่ึง่ส�าหรบัผูต้กงาน เป็นสนามกฬีาส�าหรบั 

เยาวชน (ในโครงการลานวดั ลานใจ ลานกฬีา) โดยมพีระสงฆ์เป็นผู้น�า ในการส่งเสริมอาชพีแก่ประชาชน

 ประการท่ี ๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่แทรกซึมอยู่ในจิตใจของผูค้นท่ีสามารถประยุกต์ 

ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม แต่ก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ

คนไทย ท�าให้ไม่เกิดความวุ่นวายระส�่าระสายเกิดขึ้น หลักธรรมเหล่านั้น ได้แก่

   ๑.  ความเมตตาปรานี เอื้อเฟอเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีการช่วยเหลือคนตกงานด้วย

วธิกีารต่าง ๆ  ไม่ดถููกซ�า้เตมิ เช่น ช่วยจดัหางานให้ จดัโรงทานอาหารฟรีให้ และให้ก�าลงัใจในการต่อสูช้วีติ 

ทั้งจากการแนะน�าของผู้ใกล้ชิดและจากสื่อมวลชนต่าง ๆ

   ๒.  ใหอภยัและโอนออนผอนตาม เมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ เช่น ปัญหาระหว่างลูกจ้างกบันายจ้าง 

หรือระหว่างหน่วยงานเอกชนกับรัฐท่ีต้องปิดกิจการ ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นด้วยการใช้ถ้อยที 

ถ้อยอาศัย ผ่อนปรนต่อกันได้

 8
 “สมัยกรุงรัตนโกสินทร์,”พุทธศาสนาในประเทศไทย. ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://

www.geocities.com/sakyaputto/bud_bangkok.htm [๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐]
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   ๓.  ความสันโดษ แม้จะถูกออกจากงานที่ท�าก็ยินดีเต็มใจที่จะท�างานอื่น แม้จะมีรายได้ 

น้อยกว่าก็ยินดีท�า เคยเป็นผู้จัดการบริษัทมาก่อนแต่มาขับรถแท็กซ่ีก็ท�าได้ เคยเป็นพนักงานธนาคาร

แล้วมาขายกล้วยทอดกท็�าได้อกีประการหนึง่คอื การรูป้ระมาณในการบรโิภคในการใช้จ่าย มุง่ให้ประหยัด 

ท�าให้เกิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง

   ๔.  ความสมานสามัคค ี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในชาติในอันที่จะพร้อม

ใจกันกอบกู้เศรษฐกิจให้กลับมาอยู่ดีกินดี แม้จะเสียสละเงินทองบริจาคช่วยชาติก็เต็มใจท่ีจะบริจาค  

การน�าหลกัธรรมของพระพทุธศาสนามาใช้ในการพฒันาสงัคมไทย เพือ่ให้คนรูจ้กัคดิ พจิารณาไตร่ตรอง 

ไม่เชื่องมงาย แก้ไขปัญหาให้ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์
9
 ดังนี้

การพัฒนาสังคมไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ๑.  การพิจารณาให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะของชีวิต และสังคมที่ถูกต้้อง โดยเฉพาะลักษณะ 

ที่เป็นปัญหา สาเหตุของปัญหาความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหา และแนวทางของการด�าเนินชีวิต 

ไปสู่เป้าหมายอย่างไม่มีปัญหาด้วยความเข้าใจทุกขั้นตอน ในหลักพุทธธรรมจะต้องเป็นความเข้าใจ 

ที่มาจากการพิจารณาไตร่ตรอง ตลอดจนการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง มิใช่จากความเชื่อในธรรมเนียม

ที่มีมาแต่โบราณ หรือเชื่อในต�ารา หรือเชื่อในบุคคล หรือเชื่อเพราะการนึกคาดเดาหรือเพราะเห็นว่า 

ตรงกับความเชื่อเก่าของตน เป็นต้น การที่หลักพุทธธรรมเน้นการสร้างความเข้าใจเป็นพื้นฐานตั้งแต่ 

ตอนต้นนั้น ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ คือ

  ๑.๑ ท�าให้คนด�ารงชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งสัจจะหรือความเป็นจริง ไม่หลงงมงาย

  ๑.๒ การที่ต้องเรียนรู้และทดลองปฏิบัติด้วยตนเองจะท�าให้คนรู้จัดการพึ่งพาตนเองเพราะ

พระพุทธเจ้าก็ทรงย�้าว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนนั่นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

  ๑.๓ ความเข้าใจนี้จะเป็นรากฐานแห่งศรัทธาที่มั่นคง คือ มีความเชื่อมั่นและความชัดเจนถึง

แนวทางการพฒันาตนเอง และสงัคมไปสูชี่วติท่ีลดละความทกุข์ ศรทัธาทีม่ัน่คงนีจ้ะก่อให้เกดิความวริยิะ

อตุสาหะทีจ่ะพฒันาไปให้ถึงเป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อ มคีวามปีตใินการพฒันา ฉะนัน้ จงึท�าให้คนในสังคม

เป็นคนพากเพียรท�าดี มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความดีงามทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวม

 ๒.  แนวทางการด�าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมนั้น เน้นความเป็นอยู่ที่เป็นสุขกับความเรียบง่าย 

สอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติ ข้อนี้จะน�าตนให้รู้จักการด�ารงอยู่อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟอยจนเกินเหตุ 

ทั้งไม่ท�าลายธรรมชาติ เพื่อสนองความเห็นแก่ตัวและความอยากในทางวัตถุของตน

 9
 สุภาพรรณ ณ บางช้าง, “พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท,” ใน การแสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบทของ 

พระสงฆ์ไทย, หน้า ๘๓-๘๖.
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 ๓.  หลักพุทธธรรมยังเน้นถึงการด�ารงชีวิตที่สงบ น้อมน�าให้เกิดความใฝ่ในสันติ

 ๔.  หลักพุทธธรรมสอนให้คนรู้จักเผื่อแผ่ความรัก

พระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย
 พระธรรมปิฎก ได้กล่าวว่า การพัฒนาสงัคมไทยหรอืพฒันาชมุชนนัน้จะต้องมกีารพฒันาคนก่อน 

เพื่อสร้างคนให้มีความเข้มแข็ง ๓ ประการ คือ
10

  ๑.  ความเข้มแข็งทางพฤติกรรม ได้แก่ ความขยันขันแข็งจริงจังในการท�างาน

  ๒.  ความเข้มแขง็ทางจติใจ ได้แก่ การช่วยเหลือตนเอง ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก

  ๓.  ความเข้มแข็งทางปัญญา ได้แก่ ความพยายามท�าด้วยตัวเอง ใช้ปัญญาเป็นเคร่ืองมือ 

ในการแก้ปัญหา ก่อให้เกิดภาวะผู้น�าทางปัญญา ซึ่งเป็นผู้น�าที่แท้จริงนั่นเองเมื่อสร้างคนให้มีความ 

เข้มแข็งแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยยึด 

หลักธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

  ๑.  ถือหลักท�าการให้ส�าเร็จด้วยความเพียรพยายามที่เรียกว่า “หลักกรรม”

  ๒.  ถือหลักเรียนรู้ฝกฝนพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป ทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทาง

ปัญญา ที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” 

  ๓.  ถือหลักท�าการทั้งหลายอย่างเร่งรัด ไม่รอเวลาด้วยความไม่ประมาท ท่ีเรียกว่า  

“หลักอัปปมาทะ”

  ๔.  ถือหลักท�าตนให้เป็็นที่พึ่งเพื่อพึ่งตนเองได้และเป็นอิสระ ที่เรียกว่า “หลักอิสรภาพแห่ง 

การพึ่งตนได้้

 ค�าว่า การพัฒนา ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Development น�ามาใช้เป็นค�าเฉพาะและใช้ประกอบ

ค�าอืน่กไ็ด้ เช่น การพฒันาประเทศ การพฒันาชนบท การพฒันาเมอืง และการพฒันาข้าราชการ เป็นต้น 

การพัฒนาจึงถูกน�าไปใช้กันโดยท่ัวไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังกล่าวแล้ว เก่ียวกับ 

ความหมายของการพัฒนานั้น ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกัน 

และแตกต่างกัน ซึ่งอาจจ�าแนกออกได้เป็น ๑๐ ลักษณะ คือ 

   ๑. ความหมายจากรูปศัพท์ โดยรูปศัพท์ การพัฒนา มาจากค�าภาษาอังกฤษว่า 

Development แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล�าดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับที่

สามารถขยายตัวข้ึนเติบโตข้ึน มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้น 

 10
 พระธรรมปิิฎก (ป. อ. ปยุตโต). ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปััจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์

คุรุสภา, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙-๓๑.
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ที่อุดมสมบูรณ์เป็นท่ีน่าพอใจ
11

 ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น หมายถึง การท�า 

ความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกริยา ใช้ค�าว่า พัฒนา 

หมายความว่า ท�าให้เจรญิ คอื ท�าให้เตบิโตได้ งอกงาม ท�าให้งอกงามและมากขึน้ เช่น เจรญิทางไมตรี
12

 

          การพัฒนา (Development) โดยความหมายจากรูปศัพท์จึงหมายถึง การเปล่ียนแปลง 

สิง่ใดสิง่หนึง่ให้เกดิความเจรญิเติบโตงอกงามและดขีึน้จนเป็นทีพ่งึพอใจ ความหมายดงักล่าวนี ้เป็นทีม่า

ของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก�าหนดความหมายอื่น ๆ 

   ๒.  ความหมายโดยทัว่ไป การพฒันาท่ีเข้าใจโดยทัว่ไป มคีวามหมายใกล้เคยีงกบัความหมาย

จากรูปศัพท์ คือ หมายถึง การท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิม

อย่างเป็นระบบ หรอืการท�าให้ดขีึน้กว่าสภาพเดมิทีเ่ป็นอยูอ่ย่างเป็นระบบ  ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบทาง

ด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดส่ิงหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าในปัจจุบันสภาพ

การณ์ของสิ่งนั้นดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา
13

 

          การพัฒนา (Development) ในความหมายโดยทั่วไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งให้เกิดคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ความหมายนี้นับว่าเป็นความหมายที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพราะน�า 

มาใช้มากกว่าความหมายอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม
14

 

   ๓.  ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า  

หมายถึง ความเจริญเติบโต โดยเน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ เช่น ผลผลิตรวม 

ของประเทศเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชากรเพิ่มขึ้น
15

 มีการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจมากข้ึน ประชากรมรีายได้เพยีงพอทีส่ามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของ

ตนได้
16

 ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การพัฒนา เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัด

ได้ด้วยเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์
17

 

 11
 ปกรณ์ ปรยีากร, ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันา ในการบรหิารการพฒันา, (ม.ป.ท., ม.ป.พ, ๒๕๓๘), 

 หน้า ๑๘ – ๖๕ อ้างจาก อุทัย เลาหวิเชียร, (กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพานิช)

 12
 พจนานุกรมฉบับราชบัณบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕.

 13
 ปกรณ์ ปรยีากร, ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกับการพฒันา ในการบรหิารการพฒันา, (ม.ป.ท., ม.ป.พ, ๒๕๓๘), 

 หน้า ๕.

 14
 สนธยา พลศร,ี ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชมุชน, พมิพ์ครัง้ที ่๕, (กรงุเทพมหานคร : โอเดยีนสโตร์. ๒๕๔๗), 

หน้า ๒.

 15
 ณัฐพล ขันธไชย, ๒๕๒๗, หน้า ๒.

 16
 เสถียร เชยประทับ, ๒๕๒๘, หน้า ๙

 17
 สุนทรี โคมิน. ๒๕๒๒, หน้า ๓๗
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   จะเห็นได้ว่า  นักเศรษฐศาสตร์ได้ก�าหนดความหมายของการพัฒนา โดยใช้ความหมายจาก

รปูศพัท์และความหมายโดยทัว่ไป คอื หมายถงึ ความเจริญเตบิโต แต่เป็นความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

ตามเน้ือหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณ คือ การเพิ่มขึ้น หรือการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่น ๆ
18

 

   ๔.  ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์ นักพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้ความหมายของการ

พัฒนาไว้เป็น ๒ ระดับ คือ ความหมายอย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบ การ

พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระท�าการให้ดีขึ้นอันเป็นการเปล่ียนแปลงในด้าน

คณุภาพเพยีงด้านเดยีว ส่วนความหมายอย่างกว้างนัน้ การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลง

ในตัวระบบการกระท�าทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้านใดด้าน

หนึ่งเพียงด้านเดียว

   การพฒันา ในความหมายของนกัพฒันบรหิารศาสตร์จะมขีอบข่ายกว้างขวางกว่าความหมาย

จากรูปศัพท์ ความหมายโดยทั่วไป และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว เพราะหมายถึง 

การเปลีย่นแปลงของสิง่ใดสิง่หนึง่ ทัง้ในด้านคณุภาพ (ดีขึน้) ปรมิาณ (มากขึน้) และส่ิงแวดล้อม (มคีวาม

เหมาะสม) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
19

 

   ๕.  ความหมายทางเทคโนโลย ีในทางเทคโนโลย ีการพฒันา หมายถงึ การเปลีย่นแปลงระบบ

อุตสาหกรรม และการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ท�าให้สังคม

เปลีย่นแปลงจากสงัคมประเพณีนยิม เป็นสงัคมสมยัใหม่ทีท่นัสมยั
20

 หรอืการพฒันา คอื การเปลีย่นแปลง

สภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง
21

 

   จะเห็นได้ว่า ความหมายของ การพัฒนา ในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจากความหมาย 

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง
22

 

   ๖.  ความหมายทางการวางแผน ในทางการวางแผน การพฒันา เป็นเรือ่งเกีย่วกับการชกัชวน 

การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตาม

 18
 สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๒-๓

 19
 สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๓

 20
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ

พัฒนาชุมชน หนวยที่ ๑-๗ พิมพ์ครั้งที่ ๘. หน้า ๙๕ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๓๔)

 21
 อ้างแล้ว, นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ, ๒๕๓๔, หน้า ๑๓

 22
 อ้างแล้ว, สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๓
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ล�าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจร โดยไม่มีการสิ้นสุด
23

 ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ
24

 สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นหน้าท่ี (Function) ของการวางแผนและการจัดการ 

Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ ดังนั้น การพัฒนา จะเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนที่ดี 

มีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ ท�าให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ

          การพัฒนา (Development) ในความหมายของนักวางแผนจะเป็นไปอีกแนวทางหนึ่ง  

โดยอาจสรปุได้ว่า หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนจากการเตรยีมการของมนษุย์ไว้ล่วงหน้า ในลักษณะ

ของแผนและโครงการ แล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบความส�าเร็จ

ตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้ จะเหน็ได้ว่าความหมายของการพฒันาทางการวางแผนก�าหนด

ให้การพฒันาเป็นกจิกรรมของมนษุย์และเกดิขึน้จากการเตรยีมการไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ การเปลีย่นแปลง

ที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนโดยมนุษย์ ไม่ใช่การพัฒนาในความหมายนี้
25

 

   ๗. ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ในขั้นของการปฏิบัติ การพัฒนา หมายถึง การชักชวน

หรอืการกระตุน้ให้เกดิการเปลีย่นแปลงโดยการปฏบิตัติามแผนและโครงการอย่างจรงิจังและเป็นล�าดับ

ขั้นตอนต่อเนื่องกันในลักษณะที่เป็นวงจร ไม่มีการสิ้นสุด
26

 

   การพัฒนา ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมาย 

ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน�าแผนและโครงการไปด�าเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง  

เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน�าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
27

   ๘.  ความหมายทางพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก
28

 ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า  

ในทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากค�าภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน

คือ การพฒันาคน เรยีกว่า ภาวนา กบัการพัฒนาสิง่อืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช่คน เช่น วตัถสุิง่แวดล้อมต่าง ๆ เรยีกว่า

พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน�้า อ่างเก็บน�้า เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย 

ท�าให้มากหรือท�าให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า ค�าว่า การพัฒนา หรือ ค�าว่า เจริญ นั้น

ไม่ได้แปลว่าท�าให้มากขึ้น เพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความหมายว่า ตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญ

 23
 อ้างแล้ว, นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, ๒๕๓๔, หน้า ๙๑-๙๒.

 24
 United National Educational, Scientific and cultural Organization : UNESCO. 1982, p. 305, 

อ้างถึงในอัจฉรา โพธิยานนท์. (๒๕๓๙), หน้า ๑๑.

 25
 สนธยา พลศรี, ๒๕๔๗, หน้า ๔

 26
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ, ๒๕๓๔, หน้า ๑๓.

 27
 สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๔

 28
 พระธรรมปิิฎก (ป. อ. ปยุตโต), ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปััจจุบัน, หน้า ๑๖-๑๘ 
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พระเกศา คือตัดผม มีความหมายว่า รก เช่น น สิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า อย่าเป็นคนรกโลกอีกด้วย  

ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ท�าแล้วมีความเจริญจริง ๆ  คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลง

กว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนา แต่เป็นหายนะ ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา

   กล่าวได้ว่า การพัฒนา ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มีความสุขมีสภาพ

แวดล้อมทีเ่หมาะสม การพฒันาในความหมายนี ้มลีกัษณะเดียวกนักบัการพฒันาในความหมายทางด้าน

การวางแผน คือเป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น แตกต่างกนเพียงการวางแผนให้ความส�าคัญที่วิธีการ 

ด�าเนินงาน ส่วนพระพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น
29

 

   ๙. ความหมายทางสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า เป็นการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างของสงัคม ซึง่ได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบยีบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการ

จัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
30

 การพัฒนา เป็นท้ังเป้าหมายและ

กระบวนการที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการท�างาน การเปลี่ยนแปลง

สถาบันต่าง ๆ ทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย
31

   นกัสงัคมวทิยาได้ให้ความหมายของ การพฒันา โดยเน้นการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของสงัคม 

คือ มนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับความหมายในทาง 

พุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข และมีลักษณะเช่นเดียวกับ 

ความหมายทางการวางแผน คอื ด้วยวิธกีารจดัสรรทรพัยากรของสงัคมอย่างยตุธิรรมและมปีระสทิธภิาพ

ซึ่งนักวางแผน เรียกว่า การบริหารและการจัดการนั่นเอง 

   ๑๐. ความหมายทางดานการพัฒนาชมุชน นกัพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ การพัฒนา
32

 

ไว้ว่า หมายถึง การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด�าเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงความรู้

ความสามารถของตนเอง และร่วมกนัเปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติของตนเองชมุชนสงัคมให้ดขีึน้ การพฒันา 

เป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean) ท่ีท�าให้เกิดผล (Ends) ที่ต้องการคือคุณภาพชีวิต ชุมชน และ

สังคมดีขึ้น
33

 

 29
 สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๔.

 30
 ฑิตยา สุวรรณชฏ. ๒๕๒๗, หน้า ๓๕๔.

 31
 Streeten, Paul. The Frontiers of Development studies, London : Macmillan. UNESCO. 

1982), p. 3.

 32
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทยแนวทางการวิจัยและพัฒนา, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๒๕)

 33
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ๒๕๓๔, หน้า ๒.
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 นกัพฒันาชมุชน ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ไว้ใกล้เคยีงกบันกัสังคมวทิยาคอื
34

 เป็นวธิกีาร

เปล่ียนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีข้ึน แต่นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชนต้องร่วมกัน

ด�าเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกัน 

 จากความหมายในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนา มีความหมายที่

คล้ายคลึงกันและแตกต่างการออกไปบ้าง ซ่ึงถ้าหากพิจารณาจากความหมายเหล่านี้ อาจสรุปได้ว่า  

การพัฒนา
35

 หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นทั้งทางด้านคุณภาพ 

ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและด�าเนินงานโดยมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ตัวของ

มนุษย์เอง
36

 

 ในปัจจุบัน สังคมไทยเกิดปัญหาสังคมข้ึนมากมาย เช่น อาชญากรรม โสเภณี ความยากจน  

ซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่า เป็นวิกฤติการณ์ทางสังคม (Social 

Crisis) มีสาเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอง และสาเหตุจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีดังกล่าว

เป็นปัญหาของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก การท่ีจะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนกระบวนความคิดหรือวิธีคิดใหม่  

โดยให้ผนึกก�าลังกันทุกส่วนเข้ามาเช่ือมโยงกันท�างาน เพราะเราจะแก้ปัญหาทีละเร่ืองไม่ได้ ต้องท�า 

พร้อมกันทุกเรื่อง โดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นหลักและอาศัยเครื่องมือ วิธีการท�างาน เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย โดยใช้กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) เพื่อก่อให้เกิด

แนวทางใหม่แห่งความร่วมมอืในการพฒันาของทกุฝ่าย ทัง้ทางราชการ ชมุชน องค์กรเอกชนสาธารณะ

ประโยชน์หรอืองค์กรพฒันาเอกชน สถาบันวิชาการ สถาบนัทางศาสนา และภาคธรุกจิ ในอันทีจ่ะพฒันา

ทางเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล

และยั่งยืน โดยระดมทรัพยากรก�าลังและทรัพยากรทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันในการด�าเนินงานสร้างสรรค์

สังคม

สรุป 
  การพัฒนาสังคมไทยนั้น ต้องพัฒนาคนควบคู่ด้วยไม่ใช่พัฒนาแต่เศรษฐกิจอย่างเดียว เพื่อให้คน

มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา โดยการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงาม ด�ารง

ชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งสัจจะหรือความจริง ไม่หลงงมงาย มีความพอเพียง รู้จักช่วยเหลือตนเอง 

ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข หลักธรรมที่น�ามาใช้ในการพัฒนาสังคมนั้นได้แก่ 

 34
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บากกอกบล็อก, ๒๕๓๔).

 35
 สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗.

 36
 สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๕
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หลกัธรรมคอื ความเพียรหรอืความพยายาม หลกัไตรสกิขาคอื การพฒันาพฤตกิรรมจติใจ และปัญญาให้ดี

ยิ่งขึ้น หลักอัปปมาทะ คือการไม่รอเวลาและไม่ประมาท และหลักอิสรภาพแห่งการพึ่งตนได้ คือการพึ่ง

ตนเองและเป็นอิสระ

 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ชาติไทยได้มีความเจริญมั่นคง ด�ารงเอกราชอธิปไตยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่

โบราณกาล จวบจนกาลปัจจุบัน กด้็วยคนไทยท้ังชาติยดึมัน่อยูใ่นหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มคีวาม

เคารพบูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาท

ส�าคญัยิง่ต่อชวีติของชาวไทย โดยมส่ีวนเสรมิสร้างอปุนสัิยของคนในชาติให้รักความสงบ มคีวามเสียสละ 

แกล้วกล้า อาจหาญ รอบรู้ฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดมั่นอยู่ในสามัคคีธรรมตลอดมาตราบเท่า 

ทุกวันนี้และตลอดไปชั่วกาลนาน
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