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บทน�ำ

ก่อนอื่นใด ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์รุ่นน้อง
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปัจจุบัน ต้องขอแสดงความชื่นชม
ยินดีและดีใจอย่างยิ่ง (Congratulations) กับบัณฑิตใหม่ บัณฑิตรุ่นพี่ รุ่นที่ ๖๕/๒๕๖๓ ทุกรูปทุกท่าน
ทุกคน และทุกระดับของการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการศึกษา และมีโอกาสได้เข้ารับปริญญาบัตร ด้วยความภาคภูมใิ จ
อย่างยิ่งในวันนี้
ปัจจุบัน สังคมเกิดปัญหาขึ้นมากมายหลายประการ ท�ำให้ผู้คนในสังคมด�ำรงชีวิตอยู่อย่างไม่
ปกติสุข มีความหวาดกลัว หวาดผวา วิตกกังวลกันไปต่าง ๆ นานาทั่วทุกมุมโลก นั้นคือ ปัญหาการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า แล้วพัฒนาการมาเป็นโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ท�ำให้ประชากรของโลก
ได้รบั บความบอบช�ำ้ ไปตาม ๆ กัน และล้มตายไปอีกเป็นจ�ำนวนมากมายหลายล้านคน จึงท�ำวิถชี วี ติ ของ
ผูค้ นในสังคมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอันเกิดจากภัยโควิดดังกล่าว เปลีย่ นแปลงไปอย่างมากมาย เช่น การต้อง
สวมใส่ผ้าแม็ชหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าว การนั่งห่างไกลกันเป็นระยะพอสมควร ไม่ให้มีการประชุม การชุมนุม การรวมกลุ่มกัน
เหล่านี้ เป็นต้น จึงท�ำให้กิจกรรมส�ำคัญต่าง ๆ ทางสังคม ทางศาสนา ต้องหยุดชะงักไป เช่น การจัดงาน
เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลของโลกปีนี้ต้องยกเลิกไป และงานวันประสาทปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็ต้องประกาศเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก�ำหนด
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราก็ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเคยจัดงานประสาท
ปริญญาบัตรขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปี ก็ต้องเลื่อนออกไป จึงรอมาจนกระทั้งถึงวันนี้วันที่
พร้อมที่สุดคือวันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในปัจจุบัน สังคมไทยเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมายหลายประการ เช่น อาชญากรรม โสเภณี
ความยากจน ซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่า เป็นวิกฤติการณ์ทาง
สังคม (Social Crisis) มีสาเหตุทงั้ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทยเอง และสาเหตุจากกระแสโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
กรณีดังกล่าว จึงเป็นปัญหาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
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การที่จะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนกระบวนความคิดหรือวิธีคิดใหม่ โดยให้ผนึกก�ำลังกันทุกส่วนเข้ามา
เชื่อมโยงกันท�ำงาน เพราะเราจะแก้ปัญหาทีละเรื่องไม่ได้ ต้องท�ำพร้อมกันทุกเรื่อง โดยมีครอบครัวและ
ชุมชนเป็นหลักและอาศัยเครือ่ งมือ วิธกี ารท�ำงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้กระบวนทัศน์ใหม่ในการ
พัฒนา (New Development Paradigm) เพื่อก่อให้เกิดแนวทางใหม่แห่งความร่วมมือในการพัฒนา
ของทุกฝ่าย ทัง้ ทางราชการ ชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบัน
วิชาการ สถาบันทางศาสนา และภาคธุรกิจ ในอันที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยระดมทรัพยากรก�ำลังและ
ทรัพยากรทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันในการด�ำเนินงานสร้างสรรค์สังคม
พระพุทธศาสนา (Buddhism) เป็นศาสนาที่ส�ำคัญของโลก ที่มีหลักค�ำสอนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
ชาวโลก โดยโลกของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักค�ำสั่งสอนที่มีเหตุมีผลอันเป็นหลักส�ำคัญ
ของพระพุทธศาสนาที่มีคนยอมรับนับถือกันทั่วโลกอีกศาสนาหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนใน
สังคมมีเหตุมผี ล มีเมตตา กรุณา มีความเอือ้ อาทรต่อกันและกัน อันเปรียบเสมือนญาติกนั โดยสายโลหิต
และหรือเป็นญาติกันโดยทางธรรม ดังพระด�ำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิสฺสาสปรมา าติ. แปลว่า
ความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่ง ซึ่งมิใช่เพียงแค่เป็นปรัชญาหรือทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยังมีเนื้อหาและ
ความส�ำคัญครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความนึกคิดแทบทุกด้าน และที่ส�ำคัญพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาแห่งเหตุผล แห่งการกระท�ำ เป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม ไม่ใช่ศาสนาแห่งการ
อ้อนวอนปรารถนาแต่อย่างใด เพราะเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม ไม่ใช่เทวนิยมแต่ประการใด
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ หรือเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม หลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า จึงมุ่งเน้นที่การปฏิบัติเป็นส�ำคัญ การอ้อนวอนหรือการหวังผลดลบันดาลจาก
สิ่งเหนือธรรมชาติ เพื่อให้ตนประสบความสุข หรือความส�ำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่แนวทางของพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาในแง่ของหลักธรรม จึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์
ได้และเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์ซึ่งสามารถสัมผัสรับรู้ได้ตลอดเวลา เพราะใจความส�ำคัญของหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนานัน้ ไม่มสี งิ่ ใดเกินเลยไปจากเรือ่ งปัญหาชีวติ และวิธกี ารแก้ปญ
ั หาชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า
“ทุกข์และความดับทุกข์” นั่นเอง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย�้ำว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาลก่อนและใน
บัดนี้ เราสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น”
ดังนั้น พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นค�ำสอน เป็นหลักธรรมน�ำทางชีวิตที่ชี้ทางออกบอกทางให้
สังคม ทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์จรรโลงสังคมโลก สร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลก พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐาน
ส�ำคัญของการด�ำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคม และเป็นอารยธรรมที่ส�ำคัญของโลกดังได้กล่าวมาแล้วนั้น
เพราะพระพุทธศาสนาช่วยส่งเสริม และเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้ ดังค�ำของนักปราชญ์
ราชบัณฑิตที่ได้กล่าวไว้ว่า โลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยพระพุทธศาสนา
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ค�ำว่า “พระพุทธศาสตร์”1 คือความรู้ที่ว่าเรื่องราวทางพุทธศาสนา ซึ่งแยกได้เป็น ๓ ค�ำ คือ
ค�ำว่า พระ แปลว่าประเสริฐ ดีเลิศ ค�ำว่า พุทธะ แปลว่า ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน ในที่นี้หมายถึงท่านผู้ตรัสรู้
อริยสัจ ๔ อย่างถ่องแท้ ค�ำว่า ศาสตร์ แปลว่าความรู้ หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งที่มุ่งอธิบายอย่างเป็นระบบในความที่น่าจะเป็นไปได้ เมื่อรวม
กันแล้วได้ความหมายว่า องค์แห่งความรู้ของผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบานอย่างประเสริฐ
ในบรรดาองค์แห่งความรู้ทั้งหมดนั้นเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วย
พระองค์เองจนสามารถก�ำหนดเป็นทฤษฎีแห่งความรู้ต่าง ๆ มากมาย ในที่นี้จะแบ่งลักษณะความรู้
ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้น แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
		 ๑. ค�ำสอนที่ทรงค้นพบใหม่ เช่น อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น
		 ๒. ค�ำสอนที่ทรงปฏิรูปจากลัทธิ ศาสนาเดิม เช่น การท�ำบุญให้ได้ผลสมบูรณ์จะต้องท�ำกับผู้
เป็นพราหมณ์โดยก�ำเนิด หรือบริสุทธิ์โดยตระกูล พระองค์ทรงปฏิรูปโดยให้ท�ำกับปฏิคาหก (ผู้รับ) ที่มี
ศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมและทายก (ผู้ถวายหรือผู้ให้) จะต้องมีความบริสุทธิ์ใน ๓ กาล คือก่อนให้-ขณะ
ก�ำลังให้-หลังจากให้แล้ว
		 ๓. ค�ำสอนทีท่ รงปฏิวตั ิ เช่น การฆ่าสัตว์บชู ายัญจัดเป็นมหามงคลอย่างยิง่ สามารถบันดาลให้
ตนส�ำเร็จตามปรารถนา พระองค์ทรงเห็นตรงกันข้ามว่า การฆ่าเป็นบาปทัง้ สิน้ ความรูใ้ นพระพุทธศาสนา
แม้จะมากมาย ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธศาสนามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่พระนิพพาน คือการหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้น การบรรลุนิพพานก็คือการเข้าถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง และบรรลุ
ความสุขอย่างสูงสุด จิตของผู้บรรลุนิพพานย่อมมีความสะอาดสว่างและสงบตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่
และเมื่อดับขันธ์แล้วก็เป็นการสิ้นทุกข์ ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกต่อไป เมื่อมนุษย์
ไม่สามารถเข้าสูเ่ ป้าหมายอันสูงสุดได้อย่างรวดเร็วทางพระพุทธศาสนา จึงได้กำ� หนดอัตถะ หรือประโยชน์
ที่2เป็นความมุ่งหมายหลักหรือเป้าหมายรองเอาไว้ เพื่อเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตและเป็นที่มุ่งหวัง
ส�ำหรับมนุษย์เอาไว้ ๓ ระดับ ดังนี้
		 ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ได้แก่ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายขั้นตาเห็นเป็น
รูปธรรม เช่น มีรูปร่าง สุขภาพที่ดีแข็งแรง มีเงินมีทองใช้และมีการงานมีอาชีพท�ำ มีสถานภาพที่ดี
และมีครอบครัวที่ผาสุกและอบอุ่น เป็นต้น
1

๓๘๔.

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

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
พระพุทธศาสนา(Buddhism) มีหลักค�ำสอนทีม่ เี หตุและผลเป็นศาสนธรรม ว่าโดยแม่บทอันเป็น
หลักการใหญ่ที่เรียกว่า ปาพจน์ มี ๒ อย่าง คือ พระธรรมกับพระวินัย ว่าโดยปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์หลักของ
ศาสนามี ๓ คือ พระวินยั ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ว่าโดยหัวข้อทีเ่ รียกว่าธรรมขันธ์
มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

พระพุทธศาสนา (Buddhism) เป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย3 ด้วยชนชาติไทยได้นบั ถือและยกย่อง
เทิดทูนเป็นสรณะแห่งชีวิต สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติส่วนใหญ่ มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา
องค์พระมหากษัตริย์ (The King) ซึง่ ทรงเป็นพระประมุขของชาติทกุ ๆ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ
ทรงด�ำรงอยู่ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมาตั้งแต่
อดีตอันยาวนาน จวบจนกาลปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าพระพุทธศาสนาได้สถิตสถาพร
เป็นมิ่งขวัญของชาติไทยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย
กล่าวได้วา่ ชาติไทยได้มคี วามเจริญมัน่ คง ด�ำรงเอกราชอธิปไตยสืบทอดต่อกันมาตัง้ แต่โบราณกาล
จวบจนกาลปัจจุบนั ก็ดว้ ยคนไทยทัง้ ชาติยดึ มัน่ อยูใ่ นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความเคารพบูชา
พระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�ำคัญยิ่ง
ต่อชีวิตของชาวไทย โดยมีส่วนเสริมสร้างอุปนิสัยของคนในชาติให้รักความสงบ มีความเสียสละ
แกล้วกล้า อาจหาญ รอบรู้ฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดมั่นอยู่ในสามัคคีธรรม
โดยที่พระพุทธศาสนา (Buddhism) เป็นศาสนาประจ�ำชาติไทยมาเป็นเวลาอันยาวนาน
ดังกล่าวนี้ ชาวไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕% ของประชากรทั้งประเทศเป็นพุทธศาสนิกชน
เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลเป็นอันมากต่อความเชื่อและความประพฤติ
หรือการด�ำรงชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่
3

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต), ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ�ำชาติ, พิมพ์ครัง้
ที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หน้า ๙–๑๐.
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หากมองดูสภาพสังคมไทยในปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ แม้ชาวไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นพุทธศาสนิกชน
ดังกล่าวแล้ว แต่ส่วนใหญ่มักเป็นกันตามจารีตประเพณี หรือเป็นพุทธศาสนิกชนตามส�ำมะโนครัว
มักไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการด้วยกัน

ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนา (Buddhism) ถือได้ว่า เป็นศาสนาประจ�ำชาติ และอยู่เคียงคู่กับชาติไทย
มาโดยตลอด ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย พอสรุปได้ดังนี4้
		 ๑. พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยน�ำหลักธรรม
มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันและลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจที่ดีงามในทุก ๆ ด้าน มีความ
เป็นมิตรกับทุกคน เป็นต้น
		 ๒. พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองประเทศ กษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยได้น�ำเอา
หลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ เช่น ทศพิธราชธรรม ตลอดมา หรือใช้หลัก
“ธรรมาธิปไตย” และหลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น
		 ๓. พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้เกิด
ความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน เป็นต้น จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทยให้มี
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
		 ๔. พระพุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรมไทย ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนา จึงเป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น การบวช
การแต่งงาน การท�ำบุญเนื่องในพิธีการต่าง ๆ การปฏิบัติตนตามประเพณีในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน
		 ๕. พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่
สังคมไทยส่วนใหญ่นบั ถือ และสืบทอดกันมาเป็นช้านาน ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�ำคัญของ
วิถีชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความส�ำคัญในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสังคม และ
ด้านศิลปกรรม
		 ๖. พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่าง
แนบแน่นกับพระพุทธศาสนา ซึมแทรกผสมผสานอยูใ่ นแนวความคิด จิตใจและกิจกรรมแทบทุกก้าวของ
4

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ�ำชาติ,
พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หน้า ๙–๑๐.
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ชีวิตโดยตลอดเวลายาวนาน โดยยังคงเนื้อหาสาระเดิมที่บริสุทธิ์ไว้ได้ก็มี ถูกดัดแปลงเสริมแต่งตลอดจน
ปนเปกับความเชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอื่นหรือผันแปรในด้านเหตุอื่น ๆ จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็มาก
		 ๗. พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การที่พระพุทธศาสนาอยู่กับคนไทยมา
ช้านาน จึงก่อให้เกิดการซึมซาบเอาหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ก่อให้เกิด
ความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทีไ่ ม่เหมือนกับชาติอนื่ ๆ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เด่น ได้แก่ รักความเป็นอิสระ
และความมีน�้ำใจไมตรี
		 ๘. พระพุ ท ธศาสนาในฐานะเป็ น มรดกของชาติ หลั ก ฐานทางคั ม ภี ร ์ แ ละศาสนาวั ต ถุ
ซึ่งนักประวัติศาสตร์โบราณคดีเชื่อว่า พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิก่อน พ.ศ.
๕๐๐ แต่ศรัทธาความเชื่อของปุถุชนก็เป็นไปตามยุคสมัย พระพุทธศาสนาจึงรุ่งเรืองและเสื่อมลง
ตามกาลสมัยด้วย จนกระทั่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้สถาปนากรุงสุโขทัยและรับเอาพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ�ำชาติ ครั้นราว พ.ศ. ๑๘๓๖ พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชได้ อาราธนาพระสงฆ์ลังกาวงศ์
จากนครศรีธรรมราชไปกรุงสุโขทัยและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนมั่นคงยืนนานมาในปัจจุบันนี้
		 ๙. พระพุทธศาสนาในฐานะทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์อารยธรรม ชนชาติหนึง่ ๆ นอกจากมีหน้าทีต่ อ้ ง
พัฒนาประเทศชาติของตนเองแล้ว ก็พึงมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอารยธรรมโลกด้วย
ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่เก่าแก่มากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างสูงมาตลอดเวลา
ยาวนาน จึงได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมอารยธรรมของโลกด้วย แม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่ไม่กว้างนัก
ส่วนร่วมที่ว่านี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเป็นของตนเอง อย่างที่เรียกว่า
มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเด่นชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหล่านี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา
เป็นส่วนใหญ่
		 ๑๐. พระพุทธศาสนาในฐานะทีช่ ว่ ยสร้างความสงบสุขให้แก่โลก พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน
อารยธรรมทีส่ ำ� คัญของโลกดังได้กล่าวมาแล้ว พระพุทธศาสนายังช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้
หากศึกษาในประวัตศิ าสตร์พระพุทธศาสนามีทงั้ การสร้างสรรค์ อารยธรรมและสันติภาพแก่มวลมนุษย์
นั่นคือ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย กล่าวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้สร้าง
ผู้บันดาลทุกสิ่ง มีการบูชายัญเทพเจ้า แล้วก็มีการก�ำหนดมนุษย์เป็นวรรณะต่าง ๆ โดยชาติก�ำเนิด
เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วก็ถือว่าพราหมณ์เป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้า
กับพระพรหม เป็นผู้รู้ความต้องการของพระองค์ เป็นผู้รับเอาค�ำสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษา
ให้อยูใ่ นวรรณะสูง คนวรรณะต�ำ่ เรียนไม่ได้ เป็นต้น เมือ่ พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในเรื่องเหล่านี้อย่างมากมาย เช่น เรื่อง วรรณะ ๔ พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ แต่ให้ถือหลักว่า “คนมิใช่
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ประเสริฐหรือต�ำ่ ทรามเพราะชาติกำ� เนิด แต่จะประเสริฐหรือต�ำ่ ทรามเพราะการกระท�ำ” แล้วก็ไม่ให้มวั
หวังผลจากการอ้อนวอนบูชายัญ สอนให้เปลี่ยนการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ให้หันมาหวังผลจาก
การกระท�ำ นี่คือการ “ประกาศอิสรภาพของมนุษย์”

ความหมายของการพัฒนา

คําวา “พัฒนา” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง
“ทําใหเจริญ”5 ดังนั้น การพัฒนา ก็คือ การทําใหเจริญกาวหนา เชน การพัฒนาชุมชน การพัฒนา
ประเทศ หมายถึง การทาํ สิง่ เหลา นัน้ ใหด ขี นึ้ เจริญขึน้ สนองความตองการของประชาชน สวนใหญใหไดดี
ยิ่งขึ้น การพัฒนาเปนกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไมนาพอใจไปสูสภาพที่นาพอใจ
การพัฒนา เปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมหยุดนิ่งและมีความสัมพันธโ ดยตรงกับความ
เปลี่ยนแปลง กลาวคือ การพัฒนาเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวแลว คือ
การทําใหลกั ษณะเดิมเปลีย่ นไป โดยมุง หมายวา ลักษณะใหมทเี่ ขามาแทนทีน่ นั้ จะดีกวาลักษณะเกาหรือ
สภาพเกา แตโดยธรรมชาติแลวการเปลี่ยนแปลง ยอมเกิดปญหาในตัวเอง เพียงแตวา จะมีปญหามาก
หรือปญหานอย การพัฒนาสามารถตีความหมายได ๒ ประการ6 คือ
		 ๑. การพัฒนาในความเขาใจแบบสมัยใหม หมายถึง การทําใหเจริญในดานวัตถุ รูปแบบและ
ในเชิงปริมาณ เชน ถนน บาน ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เปนตน
		 ๒. การพัฒนาในแงของพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในดานรางกายและจิตใจ
โดยเนนในดานคุณภาพชีวติ และหลักของความถูกตองพอดีซงึ่ ใหผลประโยชนสงู สุด ความกลมกลืนและ
ความเกื้อกูลแกสรรพชีวิต โดยไมเบียดเบียนทําลายธรรมชาติและสภาพแวดลอมความสําคัญของ
พุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย
สุภาพรรณ ณ บางชาง7 ได้กล่าวถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาวา พระพุทธศาสนามีความเหมาะสมกับการพัฒนาสังคมไทยเปน อยา งยิง่ เพราะหลักพุทธธรรมเปน การสรา งคนทีม่ ี
คุณภาพชีวิต ทําใหคนในสังคมดําเนินชีวิตบนฐานแหงความจริง รูจักพึ่งพาตนเอง ขยัน ประหยัด
เรียบงาย ใฝสันติ มีศีลธรรม เผื่อแผความรักและปราศจากความเห็นแกตัว ดังนั้น ในการแกปญหา
5

๒๕๓๘)

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

6

“แนวคิดและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทย,” การพัฒนาสังคมไทย. ม.ป.ป. [ออนไลน์],
แหล่งที่มา : http://dnfe๕.nfe.go.th/ilp/soc๒/so๓๑-๒_๑.htm> [๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐]
7
สุภาพรรณ ณ บางชาง. “พระสงฆกับการพัฒนาชนบท,” ใน การแสวงหาเสนทางการพัฒนา ชนบทของ
พระสงฆไทย. (กรุงเทพมหานคร : กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๖), หนา ๒๘-๓๑.
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ดานศีลธรรมของชาวชนบท จึงจําเปนตองมีการนําหลักพุทธศาสนาซึ่งมีหลักการและแนวทางแหง
การพัฒนาอยางเหมาะสมเขาไปเผยแพรฟนฟูใหแกชาวชนบท เพื่อทําใหสังคมชนบทสามารถประสาน
การพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจใหสอดคลองกลมกลืนกันเพื่อเปาหมายแหงความพนทุกขไดอยาง
หมดจดทัง้ นีต้ อ งเนนวา การทีจ่ ะมีการพัฒนาทางดา นจิตใจมิไดห มายความวา จะตอ งเลิกละการพัฒนา
ทางดานวัตถุและสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อที่จะให้การพัฒนาทางใจนั้นไม่ขัดแย้งกับการ
พัฒนาด้านวัตถุและสังคม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด การพัฒนาสังคมไทย
ตามหลักพระพุทธศาสนา ดร.ชลพรรษ ดวงนภา ๒ พัฒนาในแนวทางที่เหมาะสม เปนการนําใหสวน
ความตองการของชีวติ ทัง้ ๓ ดานของคนเรา ประสานกลมกลืนกันไดอ ยา งเหมาะสมในยามทีป่ ระเทศไทย
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาของประชาชนใหอยูอยาง
สงบสุข ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะวา ประเทศไทยเรามีพนื้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมทีด่ คี อื มี “ทุนทางสังคม”
ไดแก มีฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงโดยเฉพาะการเกษตรฐานทางทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง โดยมี
ทรัพยากรของประเทศมากมาย มีดินดี น�้ำดี เหมาะแกการเพาะปลูกและฐานทางวัฒนธรรมแข็งแกรง
คือมีพระพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมทางดานจิตใจ สามารถแกปญหาในยามวิกฤตได วัฒนธรรมแบบ
พุทธไดโอบอุมสังคมไทยใหสงบรมเย็นได ดวยองคประกอบ ๒ ประการ8 คือ
ประการที่ ๑ องคกรทางพระพุทธศาสนาเปนทีพ่ งึ่ ของสังคมในยามวิกฤต ดังเชนปจจุบนั วัดหลาย ๆ
แหง กลายเปนศูนยกลางในการชวยเหลือชาวบาน ดวยการใชวัดเปนสถานสงเคราะห ฝกอาชีพ และ
กิจกรรมตา ง ๆ แกผ ตู กงาน วัดในชนบทหลายแหง กลายเปน ทีพ่ งึ่ สาํ หรับผูต กงาน เปน สนามกีฬาสาํ หรับ
เยาวชน (ในโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา) โดยมีพระสงฆเปนผูน าํ ในการสงเสริมอาชีพแกประชาชน
ประการที่ ๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่แทรกซึมอยูในจิตใจของผูค นที่สามารถประยุกต
ใชกับสถานการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม แตก็มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ
คนไทย ทําใหไมเกิดความวุนวายระส�่ำระสายเกิดขึ้น หลักธรรมเหลานั้น ไดแก
		 ๑. ความเมตตาปรานี เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนมนุษยดวยกัน มีการชวยเหลือคนตกงานดวย
วิธกี ารตา ง ๆ ไมด ถู กู ซ�ำ้ เติม เชน ชว ยจัดหางานให จัดโรงทานอาหารฟรีให และใหก าํ ลังใจในการตอ สูช วี ติ
ทั้งจากการแนะนําของผูใกลชิดและจากสื่อมวลชนตาง ๆ
		 ๒. ใหอภัยและโอนออนผอนตาม เมือ่ มีปญ
 หาเกิดขึน้ เชน ปญ
 หาระหวา งลูกจา งกับนายจา ง
หรือระหวางหนวยงานเอกชนกับรัฐที่ตองปดกิจการ ก็ไมมีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นดวยการใชถอยที
ถอยอาศัย ผอนปรนตอกันได
8

“สมัยกรุงรัตนโกสินทร,”พุทธศาสนาในประเทศไทย. ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://
www.geocities.com/sakyaputto/bud_bangkok.htm [๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐]
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		 ๓. ความสันโดษ แมจะถูกออกจากงานที่ทําก็ยินดีเต็มใจที่จะทํางานอื่น แมจะมีรายได
นอยกวาก็ยินดีทํา เคยเปนผูจัดการบริษัทมากอนแตมาขับรถแท็กซี่ก็ทําได เคยเปนพนักงานธนาคาร
แลวมาขายกลวยทอดก็ทาํ ไดอกี ประการหนึง่ คือ การรูป ระมาณในการบริโภคในการใชจ า ย มุง ใหป ระหยัด
ทําใหเกิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง
		 ๔. ความสมานสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในชาติในอันที่จะพรอม
ใจกันกอบกูเศรษฐกิจใหกลับมาอยูดีกินดี แมจะเสียสละเงินทองบริจาคชวยชาติก็เต็มใจที่จะบริจาค
การนาํ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใชใ นการพัฒนาสังคมไทย เพือ่ ใหค นรูจ กั คิด พิจารณาไตรต รอง
ไมเชื่องมงาย แกไขปญหาใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนมนุษย9 ดังนี้

การพัฒนาสังคมไทยตามหลักพระพุทธศาสนา

๑. การพิจารณาใหเกิดความเขาใจถึงลักษณะของชีวิต และสังคมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะลักษณะ
ที่เปนปญหา สาเหตุของปญหาความเปนไปไดของการแกไขปญหา และแนวทางของการดําเนินชีวิต
ไปสูเปาหมายอยางไมมีปญหาดวยความเขาใจทุกขั้นตอน ในหลักพุทธธรรมจะตองเปนความเขาใจ
ที่มาจากการพิจารณาไตรตรอง ตลอดจนการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง มิใชจากความเชื่อในธรรมเนียม
ที่มีมาแตโบราณ หรือเชื่อในตํารา หรือเชื่อในบุคคล หรือเชื่อเพราะการนึกคาดเดาหรือเพราะเห็นวา
ตรงกับความเชื่อเกาของตน เปนตน การที่หลักพุทธธรรมเนนการสรางความเขาใจเปนพื้นฐานตั้งแต
ตอนตนนั้น กอใหเกิดผลดีหลายประการ คือ
		 ๑.๑ ทําใหคนดํารงชีวิตอยูบนรากฐานแหงสัจจะหรือความเปนจริง ไมหลงงมงาย
		 ๑.๒ การที่ตองเรียนรูและทดลองปฏิบัติดวยตนเองจะทําใหคนรูจัดการพึ่งพาตนเองเพราะ
พระพุทธเจาก็ทรงย�้ำวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนนั่นแลเปนที่พึ่งแหงตน
		 ๑.๓ ความเขาใจนี้จะเปนรากฐานแหงศรัทธาที่มั่นคง คือ มีความเชื่อมั่นและความชัดเจนถึง
แนวทางการพัฒนาตนเอง และสังคมไปสูช วี ติ ทีล่ ดละความทุกข ศรัทธาทีม่ นั่ คงนีจ้ ะกอ ใหเ กิดความวิรยิ ะ
อุตสาหะทีจ่ ะพัฒนาไปใหถ งึ เปา หมายอยา งไมย อ ทอ มีความปีตใิ นการพัฒนา ฉะนัน้ จึงทาํ ใหค นในสังคม
เปนคนพากเพียรทําดี มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาความดีงามทั้งแกตนและสังคมสวนรวม
๒. แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมนั้น เนนความเปนอยูที่เปนสุขกับความเรียบงาย
สอดคลองสัมพันธกับธรรมชาติ ขอนี้จะนําตนใหรูจักการดํารงอยูอยางประหยัดไมฟุมเฟอยจนเกินเหตุ
ทั้งไมทําลายธรรมชาติ เพื่อสนองความเห็นแกตัวและความอยากในทางวัตถุของตน
9

สุภาพรรณ ณ บางชาง, “พระสงฆกับการพัฒนาชนบท,” ใน การแสวงหาเสนทางการพัฒนาชนบทของ
พระสงฆไทย, หน้า ๘๓-๘๖.
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๓. หลักพุทธธรรมยังเนนถึงการดํารงชีวิตที่สงบ นอมนําใหเกิดความใฝในสันติ
๔. หลักพุทธธรรมสอนใหคนรูจักเผื่อแผความรัก

พระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย

พระธรรมปฎ ก ได้กลา ววา การพัฒนาสังคมไทยหรือพัฒนาชุมชนนัน้ จะตองมีการพัฒนาคนกอน
เพื่อสรางคนใหมีความเขมแข็ง ๓ ประการ คือ10
		 ๑. ความเขมแข็งทางพฤติกรรม ไดแก ความขยันขันแข็งจริงจังในการทํางาน
		 ๒. ความเขม แข็งทางจิตใจ ไดแ ก การชวยเหลือตนเอง ไมรอคอยความชวยเหลือจากภายนอก
		 ๓. ความเขมแข็งทางปญญา ไดแก ความพยายามทําดวยตัวเอง ใชปญญาเปนเครื่องมือ
ในการแกปญหา กอใหเกิดภาวะผูนําทางปญญา ซึ่งเปนผูนําที่แทจริงนั่นเองเมื่อสรางคนใหมีความ
เขมแข็งแลวก็จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได อีกทั้งยังสงผลใหชุมชนเขมแข็ง โดยยึด
หลักธรรมเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
		 ๑. ถือหลักทําการใหสําเร็จดวยความเพียรพยายามที่เรียกวา “หลักกรรม”
		 ๒. ถือหลักเรียนรูฝกฝนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้นเรื่อยไป ทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทาง
ปญญา ที่เรียกวา “ไตรสิกขา”
		 ๓. ถื อ หลั ก ทํ า การทั้ ง หลายอย  า งเร  ง รั ด ไม  ร อเวลาด  ว ยความไม  ป ระมาท ที่ เรี ย กว  า
“หลักอัปปมาทะ”
		 ๔. ถือหลักทําตนใหเป็นที่พึ่งเพื่อพึ่งตนเองไดและเป็นอิสระ ที่เรียกวา “หลักอิสรภาพแหง
การพึ่งตนได้
ค�ำว่า การพัฒนา ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Development น�ำมาใช้เป็นค�ำเฉพาะและใช้ประกอบ
ค�ำอืน่ ก็ได้ เช่น การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และการพัฒนาข้าราชการ เป็นต้น
การพัฒนาจึงถูกน�ำไปใช้กันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังกล่าวแล้ว เกี่ยวกับ
ความหมายของการพัฒนานั้น ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกัน ซึ่งอาจจ�ำแนกออกได้เป็น ๑๐ ลักษณะ คือ
		 ๑. ความหมายจากรู ป ศั พ ท์ โดยรู ป ศั พ ท์ การพั ฒ นา มาจากค� ำ ภาษาอั ง กฤษว่ า
Development แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล�ำดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับที่
สามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้น
10

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต). ธรรมกับไทยในสถานการณปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
คุรุสภา, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙-๓๑.
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ที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ11 ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น หมายถึง การท�ำ
ความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกริยา ใช้ค�ำว่า พัฒนา
หมายความว่า ท�ำให้เจริญ คือ ท�ำให้เติบโตได้ งอกงาม ท�ำให้งอกงามและมากขึน้ เช่น เจริญทางไมตรี12
         การพัฒนา (Development) โดยความหมายจากรูปศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขนึ้ จนเป็นทีพ่ งึ พอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นทีม่ า
ของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก�ำหนดความหมายอื่น ๆ
		 ๒. ความหมายโดยทัว่ ไป การพัฒนาทีเ่ ข้าใจโดยทัว่ ไป มีความหมายใกล้เคียงกับความหมาย
จากรูปศัพท์ คือ หมายถึง การท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิม
อย่างเป็นระบบ หรือการท�ำให้ดขี นึ้ กว่าสภาพเดิมทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างเป็นระบบ ซึง่ เป็นการเปรียบเทียบทาง
ด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าในปัจจุบันสภาพ
การณ์ของสิ่งนั้นดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา13
         การพัฒนา (Development) ในความหมายโดยทั่วไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้เกิดคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ความหมายนี้นับว่าเป็นความหมายที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพราะน�ำ
มาใช้มากกว่าความหมายอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม14
		 ๓. ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า
หมายถึง ความเจริญเติบโต โดยเน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ เช่น ผลผลิตรวม
ของประเทศเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชากรเพิ่มขึ้น15 มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึน้ ประชากรมีรายได้เพียงพอทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานของ
ตนได้16 ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การพัฒนา เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัด
ได้ด้วยเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์17
11

ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา ในการบริหารการพัฒนา, (ม.ป.ท., ม.ป.พ, ๒๕๓๘),
หน้า ๑๘ – ๖๕ อ้างจาก อุทัย เลาหวิเชียร, (กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพานิช)
12
พจนานุกรมฉบับราชบัณบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕.
13
ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา ในการบริหารการพัฒนา, (ม.ป.ท., ม.ป.พ, ๒๕๓๘),
หน้า ๕.
14
สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครัง้ ที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 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�ำหนดความหมายของการพัฒนา โดยใช้ความหมายจาก
รูปศัพท์และความหมายโดยทัว่ ไป คือ หมายถึง ความเจริญเติบโต แต่เป็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณ คือ การเพิ่มขึ้น หรือการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่น ๆ18
		 ๔. ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์ นักพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาไว้เป็น ๒ ระดับ คือ ความหมายอย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบ การ
พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระท�ำการให้ดีขึ้นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้าน
คุณภาพเพียงด้านเดียว ส่วนความหมายอย่างกว้างนัน้ การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเปลีย่ นแปลง
ในตัวระบบการกระท�ำทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว
		 การพัฒนา ในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร์จะมีขอบข่ายกว้างขวางกว่าความหมาย
จากรูปศัพท์ ความหมายโดยทั่วไป และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว เพราะหมายถึง
การเปลีย่ นแปลงของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทัง้ ในด้านคุณภาพ (ดีขนึ้ ) ปริมาณ (มากขึน้ ) และสิง่ แวดล้อม (มีความ
เหมาะสม) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว19
		 ๕. ความหมายทางเทคโนโลยี ในทางเทคโนโลยี การพัฒนา หมายถึง การเปลีย่ นแปลงระบบ
อุตสาหกรรม และการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ท�ำให้สังคม
เปลีย่ นแปลงจากสังคมประเพณีนยิ ม เป็นสังคมสมัยใหม่ทที่ นั สมัย20 หรือการพัฒนา คือ การเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง21
		 จะเห็นได้ว่า ความหมายของ การพัฒนา ในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจากความหมาย
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง22
		 ๖. ความหมายทางการวางแผน ในทางการวางแผน การพัฒนา เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการชักชวน
การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตาม
18

สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๒-๓
สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๓
20
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
พัฒนาชุมชน หน่วยที่ 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
19
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ล�ำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจร โดยไม่มีการสิ้นสุด23 ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ24 สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นหน้าที่ (Function) ของการวางแผนและการจัดการ
Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ ดังนั้น การพัฒนา จะเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนที่ดี
มีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ ท�ำให้การด�ำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
         การพัฒนา (Development) ในความหมายของนักวางแผนจะเป็นไปอีกแนวทางหนึ่ง
โดยอาจสรุปได้วา่ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการเตรียมการของมนุษย์ไว้ลว่ งหน้า ในลักษณะ
ของแผนและโครงการ แล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบความส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้ จะเห็นได้วา่ ความหมายของการพัฒนาทางการวางแผนก�ำหนด
ให้การพัฒนาเป็นกิจกรรมของมนุษย์และเกิดขึน้ จากการเตรียมการไว้ลว่ งหน้าเท่านัน้ การเปลีย่ นแปลง
ที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนโดยมนุษย์ ไม่ใช่การพัฒนาในความหมายนี25
้
		 ๗. ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ในขั้นของการปฏิบัติ การพัฒนา หมายถึง การชักชวน
หรือการกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงโดยการปฏิบตั ติ ามแผนและโครงการอย่างจริงจังและเป็นล�ำดับ
ขั้นตอนต่อเนื่องกันในลักษณะที่เป็นวงจร ไม่มีการสิ้นสุด26
		 การพัฒนา ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน�ำแผนและโครงการไปด�ำเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง
เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน�ำไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้27
		 ๘. ความหมายทางพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก28 ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า
ในทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากค�ำภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน
คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิง่ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่คน เช่น วัตถุสงิ่ แวดล้อมต่าง ๆ เรียกว่า
พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน�้ำ อ่างเก็บน�้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย
ท�ำให้มากหรือท�ำให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า ค�ำว่า การพัฒนา หรือ ค�ำว่า เจริญ นั้น
ไม่ได้แปลว่าท�ำให้มากขึ้น เพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความหมายว่า ตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญ
23

อ้างแล้ว, นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, ๒๕๓๔, หน้า ๙๑-๙๒.
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
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต), ธรรมกับไทยในสถานการณปัจจุบัน, หน้า ๑๖-๑๘
24
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พระเกศา คือตัดผม มีความหมายว่า รก เช่น น สิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า อย่าเป็นคนรกโลกอีกด้วย
ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ท�ำแล้วมีความเจริญจริง ๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลง
กว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนา แต่เป็นหายนะ ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา
		 กล่าวได้ว่า การพัฒนา ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มีความสุขมีสภาพ
แวดล้อมทีเ่ หมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ มีลกั ษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางด้าน
การวางแผน คือเป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น แตกต่างกนเพียงการวางแผนให้ความส�ำคัญที่วิธีการ
ด�ำเนินงาน ส่วนพระพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น29
		 ๙. ความหมายทางสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า เป็นการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของสังคม ซึง่ ได้แก่ คน กลุม่ คน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการ
จัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ30 การพัฒนา เป็นทั้งเป้าหมายและ
กระบวนการที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการท�ำงาน การเปลี่ยนแปลง
สถาบันต่าง ๆ ทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย31
		 นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา โดยเน้นการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของสังคม
คือ มนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับความหมายในทาง
พุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข และมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ความหมายทางการวางแผน คือ ด้วยวิธกี ารจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุตธิ รรมและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งนักวางแผน เรียกว่า การบริหารและการจัดการนั่นเอง
		 ๑๐. ความหมายทางดา้ นการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ การพัฒนา32
ไว้ว่า หมายถึง การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด�ำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงความรู้
ความสามารถของตนเอง และร่วมกันเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ของตนเองชุมชนสังคมให้ดขี นึ้ การพัฒนา
เป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean) ที่ท�ำให้เกิดผล (Ends) ที่ต้องการคือคุณภาพชีวิต ชุมชน และ
สังคมดีขึ้น33
29

สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๔.
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.
30
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นักพัฒนาชุมชน ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ไว้ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยาคือ34 เป็นวิธกี าร
เปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น แต่นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชนต้องร่วมกัน
ด�ำเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกัน
จากความหมายในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนา มีความหมายที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างการออกไปบ้าง ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากความหมายเหล่านี้ อาจสรุปได้ว่า
การพั ฒ นา35 หมายถึ ง กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ให้ ดี ขึ้ น ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพ
ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและด�ำเนินงานโดยมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ตัวของ
มนุษย์เอง36
ในปัจจุบัน สังคมไทยเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย เช่น อาชญากรรม โสเภณี ความยากจน
ซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่า เป็นวิกฤติการณ์ทางสังคม (Social
Crisis) มีสาเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอง และสาเหตุจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีดังกล่าว
เป็นปัญหาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การที่จะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนกระบวนความคิดหรือวิธีคิดใหม่
โดยให้ผนึกก�ำลังกันทุกส่วนเข้ามาเชื่อมโยงกันท�ำงาน เพราะเราจะแก้ปัญหาทีละเรื่องไม่ได้ ต้องท�ำ
พร้อมกันทุกเรื่อง โดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นหลักและอาศัยเครื่องมือ วิธีการท�ำงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยใช้กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) เพื่อก่อให้เกิด
แนวทางใหม่แห่งความร่วมมือในการพัฒนาของทุกฝ่าย ทัง้ ทางราชการ ชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณะ
ประโยชน์หรือองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ สถาบันทางศาสนา และภาคธุรกิจ ในอันทีจ่ ะพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยระดมทรัพยากรก�ำลังและทรัพยากรทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันในการด�ำเนินงานสร้างสรรค์
สังคม

สรุป

การพัฒนาสังคมไทยนั้น ตองพัฒนาคนควบคูดวยไม่ใช่พัฒนาแต่เศรษฐกิจอย่างเดียว เพื่อใหคน
มีความเขมแข็งทั้งรางกาย จิตใจ และปญญา โดยการประพฤติปฏิบัติอยูในหลักศีลธรรมอันดีงาม ดํารง
ชีวิตอยูบนรากฐานแหงสัจจะหรือความจริง ไมหลงงมงาย มีความพอเพียง รูจักชวยเหลือตนเอง
ใหสามารถพึ่งตนเองได และดํารงชีวิตอยางมีความสุข หลักธรรมที่นํามาใชในการพัฒนาสังคมนั้นไดแก
34

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บากกอกบล็อก, ๒๕๓๔).
สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗.
36
สนธยา พลศรี. ๒๕๔๗, หน้า ๕
35

07.

(

83-100).indd 97

24/11/2563 21:11:50

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓

98

หลักธรรมคือ ความเพียรหรือความพยายาม หลักไตรสิกขาคือ การพัฒนาพฤติกรรมจิตใจ และปญ
 ญาใหด ี
ยิ่งขึ้น หลักอัปปมาทะ คือการไมรอเวลาและไมประมาท และหลักอิสรภาพแหงการพึ่งตนได คือการพึ่ง
ตนเองและเปนอิสระ
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ชาติไทยได้มีความเจริญมั่นคง ด�ำรงเอกราชอธิปไตยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่
โบราณกาล จวบจนกาลปัจจุบนั ก็ดว้ ยคนไทยทัง้ ชาติยดึ มัน่ อยูใ่ นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความ
เคารพบูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาท
ส�ำคัญยิง่ ต่อชีวติ ของชาวไทย โดยมีสว่ นเสริมสร้างอุปนิสยั ของคนในชาติให้รกั ความสงบ มีความเสียสละ
แกล้วกล้า อาจหาญ รอบรู้ฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดมั่นอยู่ในสามัคคีธรรมตลอดมาตราบเท่า
ทุกวันนี้และตลอดไปชั่วกาลนาน
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