
๑ ภาคภาษาไทย
ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, รศ.ดร.

คณบดีคณะสังคมศำสตร์ มจร

บทน�า
  ก่อนอื่นต้องขอแสดงควำมดีใจช่ืนชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในวันนี้  

ทุกรูปทุกท่ำน และทุกระดับของกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณวิทยำลัย ที่ประสพ 

ควำมส�ำเรจ็กำรศกึษำ และมโีอกำสได้เข้ำรบัปรญิญำบตัรด้วยควำมภำคภมูใิจในครัง้นี ้ทีไ่ด้น�ำมำซึง่ควำม

ภำคภมูใิจอย่ำงสดุซึง้ มำสูต่นเองพ่อแม่และญำติพ่ีน้องทกุคนในครอบครัววนันีจึ้งขอแสดงควำมดีใจกบั

บัณฑิตใหม่ทุกท่ำนไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย Congratulation to you all

 พระพุทธศำสนำ(Buddhism) เป็นศำสนำที่ส�ำคัญของสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันและ

อนำคต เพรำะเป็นศำสนำที่รวมหลักธรรมค�ำสอนต่ำงๆ ไว้อย่ำงครบถ้วน ทั้งทำงด้ำนหลักกำร วิธีกำร 

อุดมกำรณ์ และนโยบำยของพุทธศำสนำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเผยแผ่ศำสนำของพระสงฆ์ และ

พุทธศำสนิกชนผู้ประกำศพระพุทธศำสนำ และด�ำรงไว้ซึ่งหลักธรรมค�ำสอนของพุทธศำสนำ ดังนั้น  

พุทธศำสนำ (Buddhism) จึงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชำวพุทธทั้งหมดทั้งมวลในสังคม ได้น�ำไปสู่กำร

ประพฤตปิฏิบตัใินกำรด�ำรงชวีติประจ�ำวนัของคนในสงัคม เพือ่ให้เกดิควำมร่มเยน็เป็นสขุ ดงัพทุธภำษติ

ที่ว่ำ ธมฺมจำรี สุข� เสติฯ แปลว่ำ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข โลกจะร่มเย็นต้องดับเข็ญได้ด้วย

ศำสนำ ดังนี้เป็นต้น 

	 ศาสนา (Religion) คือค�ำสอนเป็นเรื่องของควำมศรัทธำควำมเชื่อ ควำมเลื่อมใส และเป็นที่มำ

ของค่ำนยิมของคนในสงัคม (Social Values) ปทัสถำน (Norms) และวฒันธรรม (Cultures) ของมนษุย์

ในสังคม ศำสนำนั้นจะมีควำมสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์ตลอดเวลำต้ังแต่แรกเกิดจนตำย และมีควำม

สัมพันธ์ต่อปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคมอีกมำกมำยด้วย ศำสนำจึงเป็นสื่อที่ส�ำคัญระหว่ำงมนุษย์กับ

ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีมีอ�ำนำจเหนือมนุษย์ ดังน้ัน ศำสนำจึงเป็นที่รวมของควำมเคำรพนับถือ 

อันสูงสุดของมนุษย์ เป็นที่พึ่งหรือเป็นจุดศูนย์รวมทำงจิตใจ และเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตของ

มนุษย์ เพื่อเข้ำถึงสิ่งที่สูงสุดตำมอุดมกำรณ์หรือควำมเชื่อของศำสนำนั้น ๆ

	 จงึนบัได้ว่า	ศาสนาต่าง	ๆ 	ในสงัคมในโลกปัจจบุนันี	้เกดิจากนกัปราชญ์ราชบณัฑตินกัคดินกัเขยีน	

ที่ได้คิดและก�าหนดแนวปฏิบัติตามความคิดความเชื่อขึ้นไว้	 จุดมุ่งหมายก็เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	 

ช่วยให้มวลมนุษย์พ้นจากความทุกข์	 ได้รับความอบอุ่นใจ	 ความปลอดภัยและปลอดจากความกลัว  
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เกดิความหวงัในชวีติศาสนาจงึจดัเป็นบรรทดัฐานของสงัคมอย่างหนึง่จากการปฏบิตัติามพธิกีรรม	และ

ตามหลักธรรมค�าสอนของศาสนานั้น	 ๆ	 ซึ่งต่างศาสนาต่างสังคมกันก็ย่อมจะมีแนวความคิดความเชื่อ

และวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป

	 ดังนั้น	 ทุกสังคมจะมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ	 และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการ 

ด�าเนนิชวีติ	และแต่ละสงัคมกอ็าจนบัถอืศาสนาแตกต่างกนัไป	บางสงัคมกน็บัถอืศาสนาทีเ่ชือ่ในพระเจ้า

องค์เดยีว	บางสงัคมกน็บัถอืศาสนาทีเ่ชือ่ในพระเจ้าหลายองค์	และบางสงัคมกไ็ม่นบัถอืพระเจ้า	แต่ถอืว่า

มนษุย์เป็นใหญ่ในตวัเอง	ควบคมุชะตาชวีติของตนเอง	เช่น	ศาสนกิชนทีน่บัถอืพทุธศาสนา	ศาสนาขงจือ๊

เป็นต้น	ส่วนในสงัคมทีย่งัด้อยการศกึษา	ผูค้นอาจยดึถอืศาสนาทีเ่ชือ่ในเรือ่งของจติวญิญาณและอ�านาจ

เหนือธรรมชาติ	 ส่วนการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาก็ย่อมแตกต่างกันไปตามความเชื่อตามศรัทธา

ของศาสนานั้น	ๆ

ความหมาย (Meanning)
  ค�ำว่ำ ศำสนำ (Religion) พจนำนกุรม ฉบับรำชบณัฑติยสถำน  ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ

1
 หมำยถงึ 

ค�ำสอน ข้อบังคับ ลัทธิควำมเชื่อ ควำมเลื่อมใสศรัทธำของมนุษย์อย่ำงมีหลักกำร คือแสดงก�ำเนิด 

และควำมสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ำยปรมัตถ์ประกำรหนึ่ง และแสดงถึงหลักธรรมค�ำสอน

ที่เกี่ยวกับบุญบำปอันเป็นไปในฝ่ำยศีลธรรมประกำรหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท�ำตำมควำมเห็น หรือ

ตำมค�ำสั่งสอนในควำมเชื่อถือนั้นๆ ดังนั้น ค�ำว่ำ ศำสนำก็คือหลักค�ำสอนในศำสนำนั้นๆ นั่นเอง

 ดังนั้น ค�ำว่ำศำสนำ(Religion) จึงเป็นค�ำที่ใครๆ ก็รู้ว่ำ คืออะไร และมีควำมหมำยอย่ำงไร  

แต่ควำมเข้ำใจของผู้นับถือศำสนำพุทธและศำสนำอื่น ๆ นั้น ก็ไม่แตกต่ำงกันเท่ำใดนัก มักมีลักษณะ

คล้ำยๆ กันเสมอ คือ เพื่อควำมสันติภำพ (Peace) หรือควำมสงบสุขของมนุษย์ในสังคมนั่นเอง ศำสนำ

แปลตำมศัพท์แล้วได้แก่ ค�ำสอนของศำสดำผู้ประกำศและก่อตั้งศำสนำนั้นๆ ขึ้นมำ เพื่อชี้แนะแนวทำง 

ช้ีทำงออกบอกทำงให้ วำงหลักกำร อุดมกำรณ์ และวิธีกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ให้แก่ศำสนิกผู้ปรำรถนำ 

ควำมสขุและควำมพ้นทกุข์ เพือ่ปฏบิตัติำมหลกักำรของศำสนำนัน้ ๆ  ท่ีวำงไว้อย่ำงเป็นระบบ เป็นระเบยีบ 

เพื่อควำมสะดวกและเหมำะสมแก่ศำสนิกของตนในศำสนำนั้น ๆ
2

1
 รำชบัณฑิตยสถำน,  พจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน		พ.ศ.	๒๕๕๔		ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔,	
(กรุงเทพมหำนคร : บริษัท ศิริวัฒนำอินเตอร์ปริ้นท์ จ�ำกัด (มหำชน), ๒๕๕๔), หน้ำ ๑๑๔๒

2
 เสฐียร โกเศศ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหำนคร : ส�ำนักพิมพ์บรรณำคำร, ๒๕๑๕), หน้ำ ๑๑.
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ความจ�าเป็นที่ต้องมีศาสนา
 มีเหตุผลหลำยประกำรที่แสดงให้เห็นว่ำ มีควำมจ�ำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีศำสนำซึ่งต่ำงก็มีเหตุผล

ต่ำง ๆ กันไป ซึ่งเหตุผลต่ำง ๆ เหล่ำนั้น มักจะเกิดขึ้นจำกควำมเป็นอยู่ของมนุษย์เอง ในที่นี้จะขอยกมำ

แสดงไว้ ๓ ประกำร คือ
3

	 ๑.		มนุษย์ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง จึงหำส่ิงยึดเหนี่ยวทำงจิตใจมำช่วยเพ่ือจะให้เกิดควำม 

เชื่อมั่นในตัวเองยิ่งขึ้น ตำมลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่ำมนุษย์ขำดควำมเชื่อมั่นในตนเอง ไม่แน่ใจว่ำอะไร

จะเกิดหรือจะมีขึน้แก่ตนในอนำคต ด้วยควำมไม่รูน้ีเ้อง จงึท�ำให้มนษุย์แสวงหำวธิกีำรช่วยปลกุใจให้เกดิ

ควำมเชื่อมั่นในตนเอง เช่นกำรที่นักศึกษำต้องกำรจะสอบไล่ได้ ซึ่งนอกจำกต้องอำศัยควำมขยัน 

หมั่นเพียรในกำรศึกษำอันถือเป็น“เทคนิคแท้”แล้ว ก็ยังไม่สำมำรถช่วยให้เกิดควำมเบำใจได้ นักศึกษำ

บำงท่ำนยังต้องอำศัยวิธีกำรชนิดอื่น ๆ ไปอีก เช่น กำรบนบำนศำลกล่ำวต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่ตนเคำรพ 

นับถือว่ำ ขอให้ตนได้รับสิ่งอันพึงประสงค์เป็นต้น ซึ่งเรียกว่ำ“เทคนิคประกอบ”จำกทัศนะนี้ท�ำให้มอง

เห็นว่ำ เทคนิคประกอบนั้น เป็นตัวท�ำให้เกิดศำสนำขึ้นมำได้

	 ๒.		มนุษย์ไม่เข้าใจสภาวะแวดล้อมที่แท้จริง มีควำมกลัว เมื่อเกิดควำมกลัวขึ้นมำ จึงหำสิ่ง 

ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ ตำมลักษณะนี้เกิดจำกกำรที่มนุษย์ไม่เข้ำใจสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง เช่นกำรคิดว่ำ 

สิ่งต่ำง ๆ ที่เห็นปรำกฏอยู่รอบ ตัวเองในรูปของปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตินั้น เกิดจำกกำรบันดำลของสิ่ง

ศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่มอีทิธฤิทธิม์หมึำ จงึยอมรบัสภำวะท่ีอยูน่อกเหนอืธรรมชำต ิเช่น ควำมลกึลับ ควำมศกัดิส์ทิธิ์

ต่ำง ๆ  เป็นต้น เกดิควำมกลวั ควำมพรัน่พรึงจงึต้องยดึถอืสิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอืธรรมชำติ เป็นทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่ว

ทำงใจ

	 ๓.		มนุษย์ต้องการน�าศาสนามาควบคุมพฤติกรรมของสังคม เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยควำมสงบ

เรียบร้อย ซึ่งจำกลักษณะนี้ มนุษย์ต้องกำรใช้ศำสนำมำควบคุมพฤติกรรมทำงสังคมของมนุษย์เอง  

เพือ่ให้สงัคมอยูด้่วยควำมเรยีบร้อย และปกตสิขุ ซ่ึงข้อนีถ้อืว่ำ เป็นควำมต้องกำรประกำรหนึง่ของมนษุย์

ทีจ่ะใช้ศำสนำเป็นเครือ่งมอืก�ำกบัพฤตกิรรมของมนษุย์เอง ดังนัน้ ศำสนำจึงถอืว่ำมคีวำมจ�ำเป็นส�ำหรับ

มนุษย์ 

 อย่ำงไรกด็ ีควำมจ�ำเป็นทีต้่องมศีำสนำนัน้ อย่ำงน้อยจะต้องเป็นหลกัให้มนษุย์ยึดถอืปฏบิตัศิำสนำ

จึงจะสำมำรถด�ำรงอยู่ได้ ศำสนำกับมนุษย์จึงจ�ำเป็นต้องมีควำมสัมพันธ์กัน จะโดยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง

ก็ตำม ศำสนำจะอยูไ่ด้กต้็องเป็นหลกัให้มนษุย์ยดึถอืปฏิบตั ิและมนษุย์จะด�ำเนนิชวีติรำบรืน่กต้็องอำศัย

ศำสนำ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทำงใจเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ฉะนั้น ศำสนำจะเป็นอย่ำงไรนั้น ย่อมขึ้น

3
 บุญลือ วันทำยนต์ และคณะ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลัย

รำมค�ำแหง, ๒๕๕๕), หน้ำ ๑๓๓.
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อยูก่บัตวัศำสนำหรอืหลกัศำสนำ อันจะสำมำรถช่วยปลกูศรทัธำให้เป็นเครือ่งยดึเหนีย่วทำงใจของมนษุย์

ได้หรือไม่ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับตัวของศำสนำเอง ในอันที่จะสำมำรถให้มนุษย์ยึดถือเป็นหลักได้มำกน้อย

เพียงใดนั่นเอง 

	 พระพุทธศาสนา(Buddhism) เป็นศำสนำที่ส�ำคัญของโลก ที่มีหลักค�ำสอนส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 

ต่อชำวโลก โดยโลกของสงัคมในปัจจบัุน ซึง่เป็นศำสนำทีม่หีลกัค�ำสัง่สอนทีม่เีหตุมผีลอนัเป็นหลกัส�ำคญั

ของพระพุทธศำสนำท่ีมีคนยอมรับนับถือกันทั่วโลกอีกศำสนำหนึ่ง ซ่ึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คน 

ในสังคมมีเหตุมีผล มีเมตตำ กรุณำ มีควำมเอื้ออำทรต่อกันและกัน อันเปรียบเสมือนญำติกันโดย 

สำยโลหิต และหรือเป็นญำติกันโดยทำงธรรมดังค�ำที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ วิสฺสาสา	 ปรมา	 าติ.  

แปลว่ำ ควำมคุ้นเคยกันเป็นญำติอย่ำงยิ่ง ซึ่งมิใช่เพียงแค่เป็นปรัชญำหรือทฤษฎีเท่ำนั้น หำกแต่ยังมี

เน้ือหำและควำมส�ำคัญครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ ควำมนึกคิดแทบทุกด้ำน และที่ส�ำคัญ 

พระพทุธศำสนำเป็นศำสนำแห่งเหตผุล แห่งกำรกระท�ำ เป็นศำสนำแห่งควำมเพยีรพยำยำม ไม่ใช่ศำสนำ

แห่งกำรอ้อนวอนปรำรถนำแต่อย่ำงใด เพรำะเป็นศำสนำประเภทอเทวนิยม ไม่ใช่เทวนิยมแต่ประกำรใด 

 ดังนั้น พระพุทธศำสนำในฐำนะท่ีเป็นค�ำสอนเพื่อสังคม (Social Teaching) จึงเป็นหลักธรรม

น�ำทำงชีวิตที่ชี้ทำงออกบอกทำงให้สังคม ท่ีช่วยสร้ำงสรรค์จรรโลงสังคมโลก สร้ำงควำมสงบสุขให้แก่

ชำวโลกได้อย่ำงแท้จรงิ พระพทุธศำสนำจงึเป็นรำกฐำนส�ำคญัของกำรด�ำรงชวีติอยูข่องคนในสงัคม และ

เป็นอำรยธรรมทีส่�ำคญัของโลกดงัได้กล่ำวมำแล้วนัน้ เพรำะพระพุทธศำสนำช่วยส่งเสริม และเสริมสร้ำง

ควำมสงบสุขให้แก่ชำวโลกได้ ดังค�ำของนักปรำชญ์รำชบัณฑิตที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ โลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วย

พุทธศำสนำ

หน้าที่ของศาสนาที่มีต่อสังคม

	 ศาสนาแต่ละศาสนานั้น	มีหน้าที่ที่ส�าคัญต่อสังคม	ดังนี้คือ
4

	 ๑.	ศาสนาจะสนองความต้องการส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและคุณค่ำต่ำง ๆ เช่น 

กำรอบรมจิตใจให้สงบ อันท�ำให้สุขภำพจิตดี ท�ำให้เกิดควำมปลอดภัย และปรำศจำกควำมกลัว  

และควำมวิตกกังวลต่ำง ๆ ท�ำให้มีพลังอ�ำนำจและเข้มแข็ง สำมำรถตัดกิเลสต่ำง ๆ ได้

 ๒.	ศาสนาช่วยควบคมุสงัคมท�ำให้คนยอมรับค่ำนยิม (Values) ปทัสถำน (Norms) : ซ่ึงประกอบ

ด้วยวิถีประชำ จำรีตประเพณี กฎหมำย ตลอดถึงวัฒนธรรมต่ำงๆ ไปปฏิบัติตำม สร้ำงสันติภำพ 

โดยทั่วไป ด้วยกำรอบรมคนให้มีควำมรู้สึกเป็นพี่น้องกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ ชนชั้น

และวรรณะ เป็นต้น

4
 วัชรำ คลำยนำทร,ผศ., สังคมวิทยา,	(กรุงเทพมหำนคร : ส�ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช,  ๒๕๓๐), หน้ำ ๘๓-๘๔.
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 ๓.		ศาสนาช่วยอบรมคนให้กระท�ากิจกรรมที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมทำงศำสนำกำรไหว้พระ 

สวดมนต์กำรท�ำบญุกำรเวยีนเทยีนเนือ่งในวนัส�ำคญัทำงศำสนำต่ำงๆ เช่นวนัมำฆบชูำ วนัวสิำขบชูำ และ

วันอำสำฬหบูชำ เป็นต้น เป็นกำรปลุกเร้ำให้คนประกอบกรรมดีมีควำมสำมัคคีกัน และก่อให้เกิดควำม

สงบสุขขึ้นในสังคมอีกด้วย

	 ๔.		ศาสนาช่วยให้เกดิความเป็นปึกแผ่นทางสงัคม	(Social Solidarity) โดยอำศยักำรประกอบ

พิธีกรรมทำงศำสนำ คนจะร่วมมือร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติตำมหลักศีลธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ 

ท�ำให้คนมศีีลธรรม จรยิธรรม และคณุธรรมมำกยิง่ข้ึน หำกประเทศหรอืรฐัใดมคีนนบัถอืศำสนำเดียวกนั

เป็นส่วนใหญ่แล้ว จะช่วยสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Unity) หรือควำมสำมคัคี

ในรัฐได้มั่นคงยิ่งขึ้น

ความส�าคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย
  พระพทุธศำสนำ (Buddhism) ถอืได้ว่ำ เป็นศำสนำประจ�ำชำติ และอยูเ่คยีงคูก่บัชำติไทยมำโดย

ตลอด ดังนั้น พระพุทธศำสนำจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อสังคมไทย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
5

  ๑)  พระพทุธศำสนำเป็นหลกัในกำรด�ำเนนิชวีติของคนไทย เพรำะคนไทยน�ำหลกัธรรมมำประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจที่ดีงำมในทุกๆ ด้ำน พระมหำกษัตริย์ไทย

ทกุพระองค์ ได้น�ำเอำหลกัธรรมไปใช้ในกำรปกครองประเทศ เช่น ทศพิธรำชธรรมตลอดมำ หรือใช้หลัก 

“ธรรมำธิปไตย” และหลักอปำริหำนิยธรรม เป็นหลักในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นต้น

  ๒)  พระพุทธศำสนำเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เนื่องจำกหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ 

มุ่งเน้นให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีกัน มีควำมเมตตำกรุณำต่อกัน เป็นต้น จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชน

ชำวไทยให้มีควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน

  ๓)  พระพทุธศำสนำเป็นทีม่ำของวฒันธรรมไทย ด้วยวถิชีีวติของคนไทยผูกพันกบัพระพุทธศำสนำ 

จึงเป็นกรอบในกำรปฏิบัติตนตำมหลักพิธีกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรบวช กำรแต่งงำน กำรท�ำบุญเนื่องใน

พธีิกำรต่ำงๆ กำรปฏิบัตตินตำมประเพณีในวนัส�ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ เป็นต้น ซึง่เป็นส่วนทีก่่อให้เกดิ

วัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน

 ๔)  พระพทุธศำสนำในฐำนะเป็นสถำบันหลกัของสงัคมไทย เป็นศำสนำทีส่งัคมไทยส่วนใหญ่นบัถอื 

และสืบทอดกันมำเป็นเวลำช้ำนำน ดังนั้น พระพุทธศำสนำจึงมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตของ 

คนไทย พระพุทธศำสนำจึงมีควำมส�ำคัญในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม และด้ำนศิลปกรรม

5
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), ความส�าคญัของพระพทุธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ�าชาต,ิ	พมิพ์ครัง้

ที่ ๑๐, (กรุงเทพมหำนคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หน้ำ ๙–๑๐.
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  ๕)  พระพุทธศำสนำในฐำนะท่ีช่วยสร้ำงสรรค์อำรยธรรม ชนชำติหนึ่ง ๆ นอกจำกมีหน้ำที่ต้อง

พัฒนำประเทศชำติของตนเองแล้ว ก็ยังมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์และส่งเสริมอำรยธรรมโลกด้วย 

ชนชำติไทยเป็นชนชำติที่เก่ำแก่มำกชนชำติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงสูงมำตลอดเวลำ

ยำวนำน จึงได้มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริมอำรยธรรมของโลกด้วย แม้ว่ำจะอยู่ในขอบเขตที่ไม่กว้ำงนัก 

ส่วนร่วมที่ว่ำนี้ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนำขึ้นมำจนมีแบบแผนเป็นของตนเอง อย่ำงที่เรียกว่ำ 

มีเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทยเด่นชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหล่ำนี้มีรำกฐำนมำจำกพระพุทธศำสนำ 

เป็นส่วนใหญ่ พระพทุธศำสนำจงึอยูใ่นฐำนะทีช่่วยสร้ำงเสริมสันติภำพและควำมสงบสุขให้แก่ มวลมนษุย์

และชำวโลก เป็นต้น 

ความหมายของการพัฒนา
	 ค�าว่า	พัฒนา	(Development)	 ในทำงพระพุทธศำสนำหมำยถึง กำรพัฒนำคนให้มีควำมสุข 

มสีภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม  กำรพฒันำในควำมหมำยนี ้มลีกัษณะเดยีวกันกบักำรพฒันำในควำมหมำย

ทำงด้ำนกำรวำงแผนคือเป็นเรื่องของมนุษย์เท่ำนั้น  แตกต่ำงกันเพียงกำรวำงแผนให้ควำมส�ำคัญที ่

วิธีกำรด�ำเนินงำนส่วนพุทธศำสนำมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ ควำมสุขของมนุษย์เท่ำนั้น  

 ในปัจจุบัน สังคมไทยเกิดปัญหำสังคมข้ึนมำกมำย เช่น อำชญำกรรม โสเภณี ควำมยำกจน  

ซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องควำมเสื่อมเสียทำงศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่ำ เป็นวิกฤติกำรณ์ทำงสังคม (Social 

Crisis) มีสำเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอง และสำเหตุจำกกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีดังกล่ำว

นับเป็นปัญหำของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก 

 อย่ำงไรกต็ำม ในกำรพฒันำนัน้ นกัปรำชญ์รำชบณัฑิตท่ำนได้กล่ำวไว้ว่ำ จะพัฒนำชำติต้องพัฒนำ

ที่คน จะพัฒนำคนต้องพัฒนำที่ใจ จะพัฒนำอะไรๆ ต้องพัฒนำที่ใจเรำเองก่อน ดังนั้น กำรพัฒนำนั้น  

จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อขบวนกำรต่ำงๆ เพรำะกำรพัฒนำนั้นน�ำไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคม

ในระดับต่ำงๆ ของประเทศ ทุกประเทศจึงเน้นที่กำรพัฒนำเป็นส�ำคัญ

การพัฒนาสังคมตามหลักพุทธศาสนา
  พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)

6
 ได้กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำสังคมไทยนั้น จะต้องมีกำรพัฒนำคนก่อน 

เพื่อสร้ำงคนให้มีควำมเข้มแข็ง ๓ ประกำรคือ 

 ๑) ควำมเข้มแข็งทำงพฤติกรรมได้แก่ ควำมขยันขันแข็งและจริงจัง ในกำรท�ำงำนในสังคม 

6
 พระธรรมปิิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมกับไทย	ในสถานการณ์ปััจจุบัน, (กรุงเทพมหำนคร :  โรงพิมพ์คุรุสภำ 

ลำดพร้ำว, ๒๕๔๑), หน้ำ ๒๙-๓๑.
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 ๒) ควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ ได้แก่ควำมพยำยำมท�ำด้วยตัวเอง ใช้ปัญญำเป็นเคร่ืองมือในกำร 

แก้ปัญหำ ก่อให้เกิดภำวะผู้น�ำทำงปัญญำ ซึ่งเป็นผู้น�ำที่แท้จริงนั่นเอง เมื่อสร้ำงคนให้มีควำมเข้มแข็ง 

แล้วก็จะสำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในสังคมได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย โดยกำรยึด 

หลักธรรมเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 

 ๓) ถอืหลกักำรให้ส�ำเรจ็ด้วยควำมเพยีรพยำยำมทีเ่รยีกว่ำ หลกักรรม ถอืหลักเรยีนรูฝึ้กฝนพฒันำ

ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งทำงพฤติกรรม ทำงจิตใจ และปัญญำที่เรียกว่ำ ไตรสิกขำ คือศีล สมำธิและ

ปัญญำ เป็นหลักกำรพัฒนำสังคมตำมแนวพระพุทธศำสนำ

  กำรที่หลักพุทธธรรมเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเป็นพื้นฐำนตั้งแต่ต้นนั้น ก่อให้เกิดผลดี 

หลำยประกำร คือ กำรท�ำให้คนด�ำรงชีวิตอยู่บนรำกฐำนแห่งสัจจะธรรมหรือควำมเป็นจริง ไม่หลงเชื่อ

แบบงมงำยแบบไร้เหตุผล เรียนรู้ด้วยตนเอง จะท�ำให้คนรู้จักกำรพึ่งพำตนเอง เพรำะพระพุทธเจ้ำ 

ทรงย�้ำว่ำ อตฺตำหิ อตฺตโน นำโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน และควำมเข้ำใจจะเป็นรำกฐำนแห่งศรัทธำ 

ทีม่ัน่คง เชือ่ม่ันและควำมชดัเจนถงึแนวทำงกำรพฒันำตนเองและสงัคมไปสูช่วีติทีล่ด ละ เลกิควำมทกุข์ 

ศรัทธำที่มั่นคงนี้จะก่อให้เกิดควำมวิริยอุตสำหะท่ีจะพัฒนำไปให้ถึงเป้ำหมำยอย่ำงไม่ย่อท้อ และมี 

ควำมปีติในกำรพัฒนำนั้น ฉะนั้น จึงให้คนในสังคมเป็นคนมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนำควำมดีงำม 

ทั้งแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมให้มำกขึ้นแล้วควำมสงบก็จะเกิดขึ้นในสังคมสืบไป

บทสรุป	
 พระพทุธศำสนำกบักำรพฒันำสงัคมนัน้ เรำจะเหน็ว่ำศำสนำทกุศำสนำล้วนแล้วแต่มคีวำมส�ำคญั

เหมอืนกนัทัง้สิน้ ท้ังนีข้ึ้นอยูท่ี่ว่ำ เรำจะมองศำสนำในแง่ไหน มมุไหน และด้ำนใด แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ พงึเข้ำใจ

ว่ำ กำรไม่เข้ำใจสภำพแวดล้อมก็ดี กำรขำดควำมเชื่อม่ันในตนเองก็ตำม ต่ำงก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ศำสนำขึ้นท้ังสิ้น กำรท่ีเรำมีศำสนำมำช่วยปลอบประโลมใจ และท�ำให้ทุกคนมีที่พึ่ง ต้องปฏิบัติตำม 

ค�ำสอนของศำสนำนั้น จัดได้ว่ำเป็นควำมส�ำคัญของศำสนำในสังคมทีเดียว ฉะนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ ศำสนำ

(Religion) เป็นที่พึ่ง เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เป็นศูนย์รวมจิตใจ และมีควำมส�ำคัญต่อทุกคนในสังคมทั้งสิ้น

 ดังนั้น กำรพัฒนำสังคมไทยนั้น จึงเป็นเร่ืองจ�ำเป็นและส่ิงท่ีส�ำคัญยิ่งต่อสังคมควำมเป็นอยู่ของ

คนในทกุยคุทกุสมยัและทกุระดบัชัน้ จงึต้องมกีำรพัฒนำสังคมคนควบคูก่นัไป เพ่ือให้คนในสังคมมคีวำม

เข้มแขง็ทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย จติใจ อำรมณ์ สงัคม และสตปัิญญำ โดยกำรพัฒนำด้วยกำรประพฤติปฏบิติั

อยู่ในกรอบของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงำมของสังคม และด�ำรงชีวิตอยู่บนพื้นแห่งสัจจะ

ธรรมหรือควำมจริงใจ ไม่หลงงมงำย มีควำมเพียงพอ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

ไม่เอำรดัเอำเปรียบกัน มคีวำมสำมคัคเีป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั มคีวำมเป็นปึกแผ่น และให้มคีวำมสำมำรถ

พึ่งตนเอง และด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้ดีอย่ำงมีควำมสุข และร่มเย็นสืบไปตลอดไปชั่วกำลนำน 
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