๑ ภาคภาษาไทย
ตอน ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร มจร
ตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
ณ วัดห้วยบง อำ�เภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
(Buddhism and Social Development)
พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�ำ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจ(Congratulations) ชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ทั้งหมดทุกรุ่น ทุกรูป
ทุกท่านและทุกระดับทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทีป่ ระสพความส�ำเร็จในการศึกษา
และได้มโี อกาสเข้ารับปริญญาบัตรด้วยความชืน่ ชมยินดีและภาคภูมใิ จในวันนี้ (๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย ต�ำบล
ล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาสนา (Religion) คือค�ำสอนเป็นเรื่องของความศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส และเป็นที่มาของ
ค่านิยมของคนในสังคม (Social Values) ปทัสถาน (Norms) และวัฒนธรรม (Cultures) ของมนุษย์ใน
สังคม ศาสนานัน้ จะมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ ของมนุษย์ตลอดเวลาตัง้ แต่แรกเกิดจนตาย และมีความสัมพันธ์
ต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมอีกมากมายด้วย ศาสนาจึงเป็นสื่อที่ส�ำคัญระหว่างมนุษย์กับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทมี่ อี �ำนาจเหนือมนุษย์ ดังนัน้ ศาสนา จึงเป็นทีร่ วมของความเคารพนับถืออันสูงสุดของมนุษย์
เป็นทีพ่ งึ่ หรือเป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจ และเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ เพือ่ เข้าถึงสิง่ ทีส่ งู สุด
ตามอุดมการณ์หรือความเชื่อของศาสนานั้น ๆ
ทุกสังคมจะมีศาสนาเป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ และ
แต่ละสังคมก็อาจนับถือศาสนาแตกต่างกันไป บางสังคมก็นบั ถือศาสนาทีเ่ ชือ่ ในพระเจ้าองค์เดียว บางสังคม
ก็นับถือศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าหลายองค์ และบางสังคมก็ไม่นับถือพระเจ้า แต่ถือว่ามนุษย์เป็นใหญ่ใน
ตัวเอง ควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง เช่น ศาสนิกชนที่นับถือพุทธศาสนา และศาสนาขงจื๊อเป็นต้น ส่วนใน
สังคมที่ยังด้อยการศึกษา ผู้คนอาจยึดถือศาสนาที่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
ส่วนการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาก็ย่อมแตกต่างกันไปตามความเชื่อตามศรัทธาของศาสนานั้น ๆ
จึงกล่าวได้ว่า ศาสนาต่าง ๆ ในสังคมในโลกเกิดจากนักปราชญ์ราชบัณฑิตนักคิดนักเขียน ที่ได้คิด
และก�ำหนดแนวปฏิบัติตามความคิดความเชื่อขึ้นไว้ จุดมุ่งหมายก็เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้มวลมนุษย์
พ้นจากความทุกข์ ได้รับความอบอุ่นใจ ความปลอดภัยและปลอดจากความกลัว เกิดความหวังในชีวิต
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ศาสนา(Religion) จึงจัดเป็นบรรทัดฐานของสังคมอย่างหนึ่งจากการปฏิบัติตามพิธีกรรม และตาม
หลักธรรมค�ำสอนของศาสนานั้น ๆ ซึ่งต่างศาสนาต่างสังคมกันก็ย่อมจะมีแนวความคิดความเชื่อและ
วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ทุกสังคมที่มีการศึกษา จะมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น
ศาสนิกชนทีน่ บั ถือพุทธศาสนา ศาสนาขงจือ๊ เป็นต้น ส่วนในสังคมทีย่ งั ด้อยการศึกษา ผูค้ นอาจยึดถือศาสนา
ที่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ ส่วนการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาก็ย่อม
แตกต่างกันไปตามความเชื่อตามศรัทธาของศาสนานั้น ๆ

ความหมาย (Meaning)
ค�ำว่า ศาสนา (Religion) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า1 หมายถึง
ค�ำสอน ข้อบังคับ ลัทธิความเชือ่ ความเลือ่ มใสศรัทธาของมนุษย์อย่างมีหลักการ คือแสดงก�ำเนิดและความ
สิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง และแสดงถึงหลักธรรมค�ำสอนที่เกี่ยวกับ
บุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึง่ พร้อมทัง้ ลัทธิพธิ ที กี่ ระท�ำตามความเห็น หรือตามค�ำสัง่ สอน
ในความเชื่อถือนั้นๆ ดังนั้น ค�ำว่า ศาสนาก็คือหลักค�ำสอนในศาสนานั้นๆ นั่นเอง
ดังนั้น ค�ำว่าศาสนา(Religion) จึงเป็นค�ำที่ใครๆ ก็รู้ว่า คืออะไร และมีความหมายอย่างไร แต่ความ
เข้าใจของผู้นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ นั้น ก็ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก มักมีลักษณะคล้ายๆ กัน
เสมอ คือ เพื่อความสันติภาพ(Peace) หรือความสงบสุขของมนุษย์ในสังคมนั่นเอง ศาสนาแปลตามศัพท์
แล้วได้แก่ ค�ำสอนของศาสดาผู้ประกาศและก่อตั้งศาสนานั้นๆ ขึ้นมา เพื่อชี้แนะแนวทาง ชี้ทางออก
บอกทางให้ วางหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่ศาสนิกผู้ปรารถนาความสุขและความ
พ้นทุกข์ เพื่อปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้น ๆ ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมแก่ศาสนิกของตนในศาสนานั้น ๆ2 สืบไป

1

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา
อินเตอร์ปริ้นท์ จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๔๒.
2
เสฐียร โกเศส, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๕), หน้า ๑๑.
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ความส�ำคัญของศาสนา
ศาสนาทุกศาสนา ล้วนมีความส�ำคัญในตัวของมันเองทั้งสิ้นอยู่แล้ว ในทางสังคมวิทยานั้น มีผู้ได้
แสดงความส�ำคัญของศาสนาไว้หลายนัยด้วยกัน ดังนี3้
๑. ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ถือว่า ศาสนามีประโยชน์ในทางปลอบประโลมใจในยาม
ทุกข์ยาก ปราชญ์ถือว่า ชีวิตมนุษย์ย่อมมีปัญหาทางจิตนานาประการ เพราะฉะนั้นศาสนาจึงช่วยเหลือ
ทางจิตใจได้มาก ค�ำสอนทางศาสนาจะจริงหรือไม่จริงก็ตาม แต่ปราชญ์ถือว่าท�ำให้มนุษย์สามารถยังชีวิต
อยู่ได้ในสังคมอย่างพอดีพอควร
๒. คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ถือว่า ศาสนาเป็นยาเสพติด หมายความว่า ก่อให้เกิดความ
งมงายมาร์กซ์มองศาสนาไปในแง่ที่ไม่ดีและถือว่า เป็นอุปสรรคต่อการปฏิวัติทางการเมือง
๓. มาลินอฟสกี้ (Bronislaw Marlinowski)4 ความเห็นว่า ศาสนาและพิธีกรรม มักเกี่ยวพันกับ
ความไม่แน่ใจในเรือ่ งธรรมชาติ ความเกรงกลัวในสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน สิง่ ทีค่ าดการณ์ไม่ได้ท�ำให้คนมุง่ ไปทีศ่ าสนา
หรือพิธีกรรม
อย่างไรก็ดี เราถือว่าศาสนามีความจ�ำเป็นต่อสังคมมาก อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ
หรือเป็นเครื่องช่วยพยุงให้ก�ำลังใจแก่สังคม ในการที่จะท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจขึ้น
เพราะฉะนั้น ศาสนาจึงทรงความส�ำคัญไว้ในฐานะเครื่องพยุงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หรือเป็นหลักยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ เพื่อให้เป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์ได้ส�ำเร็จความประสงค์5

ความจ�ำเป็นที่ต้องมีศาสนา
มีเหตุผลหลายประการที่แสดงให้เห็นว่า มีความจ�ำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีศาสนาซึ่งต่างก็มีเหตุผล
ต่าง ๆ กันไป ซึ่งเหตุผลต่าง ๆ เหล่านั้น มักจะเกิดขึ้นจากความเป็นอยู่ของมนุษย์เอง ในที่นี้จะขอยกมา
แสดงไว้ ๓ ประการ คือ6
3

บุญลือ วันทายนต์ และคณะ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ้ งต้น : ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๓.
4
Malinowski, Bronishlaw. Magic Science and Religion and Other essays, (New York : Doubleday, Anchor Books; Doubleday and Company, Inc., 1954), p.104.
5
บรรพต วีระสัย, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๒๐),
หน้า ๑๙๒.
6
บุญลือ วันทายนต์ และคณะ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น : ศาสนา, หน้า ๑๓๓.
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๑. มนุษย์ขาดความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง จึงหาสิง่ ยึดเหนีย่ วทางจิตใจมาช่วยเพือ่ จะให้เกิดความเชือ่ มัน่
ในตัวเองยิ่งขึ้น ตามลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดหรือ
จะมีขึ้นแก่ตนในอนาคต ด้วยความไม่รู้นี้เอง จึงท�ำให้มนุษย์แสวงหาวิธีการช่วยปลุกใจให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเอง เช่นการทีน่ กั ศึกษาต้องการจะสอบไล่ได้ ซึง่ นอกจากต้องอาศัยความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษา
อันถือเป็น“เทคนิคแท้”แล้ว ก็ยังไม่สามารถช่วยให้เกิดความเบาใจได้ นักศึกษาบางท่านยังต้องอาศัย
วิธีการชนิดอื่น ๆ ไปอีก เช่น การบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือว่า ขอให้ตนได้รับ
สิ่งอันพึงประสงค์เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า“เทคนิคประกอบ”จากทัศนะนี้ท�ำให้มองเห็นว่า เทคนิคประกอบนั้น
เป็นตัวท�ำให้เกิดศาสนาขึ้นมาได้
๒. มนุษย์ไม่เข้าใจสภาวะแวดล้อมทีแ่ ท้จริง มีความกลัว เมือ่ เกิดความกลัวขึน้ มา จึงหาสิง่ ยึดเหนีย่ ว
ทางจิตใจ ตามลักษณะนี้เกิดจากการที่มนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง เช่นการคิดว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เห็น
ปรากฏอยู่รอบตัวเองในรูปของปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้น เกิดจากการบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมี
อิทธิฤทธิ์มหึมา จึงยอมรับสภาวะที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ เช่น ความลึกลับ ความศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เป็นต้น
เกิดความกลัว ความพรั่นพรึงจึงต้องยึดถือสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
๓. มนุษย์ต้องการน�ำศาสนามาควบคุมพฤติกรรมของสังคม เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความสงบ
เรียบร้อย ซึ่งจากลักษณะนี้ มนุษย์ต้องการใช้ศาสนามาควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์เอง เพื่อให้
สังคมอยู่ด้วยความเรียบร้อย และปกติสุข ซึ่งข้อนี้ถือว่า เป็นความต้องการประการหนึ่งของมนุษย์ที่จะใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือก�ำกับพฤติกรรมของมนุษย์เอง ดังนั้น ศาสนาจึงถือว่ามีความจ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์
อย่างไรก็ดี ความจ�ำเป็นที่ต้องมีศาสนานั้น อย่างน้อยจะต้องเป็นหลักให้มนุษย์ยึดถือปฏิบัติศาสนา
จึงจะสามารถด�ำรงอยู่ได้ ศาสนากับมนุษย์จึงจ�ำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กัน จะโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ก็ตาม ศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องเป็นหลักให้มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ และมนุษย์จะด�ำเนินชีวิตราบรื่นก็ต้องอาศัย
ศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ฉะนั้น ศาสนาจะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมขึ้น
อยู่กับตัวศาสนาหรือหลักศาสนา อันจะสามารถช่วยปลูกศรัทธาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของมนุษย์
ได้หรือไม่ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับตัวของศาสนาเอง ในอันที่จะสามารถให้มนุษย์ยึดถือเป็นหลักได้มากน้อย
เพียงใดนั่นเอง
ในปัจจุบัน สังคมไทยเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย เช่น อาชญากรรม โสเภณี ความยากจน
ซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่า เป็นวิกฤติการณ์ทางสังคม (Social
Crisis) มีสาเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอง และสาเหตุจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีดังกล่าว
เป็นปัญหาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
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พระพุทธศาสนา(Buddhism) เป็นศาสนาที่ส�ำคัญของโลก ที่มีหลักค�ำสอนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
ชาวโลก โดยโลกของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักค�ำสั่งสอนที่มีเหตุมีผลอันเป็นหลักส�ำคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีคนยอมรับนับถือกันทั่วโลกอีกศาสนาหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคม
มีเหตุมีผล มีเมตตา กรุณา มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน อันเปรียบเสมือนญาติกันโดยสายโลหิตและ
หรือเป็นญาติกันโดยทางธรรมดังค�ำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิสฺสาสา ปรมา ญาติ. แปลว่า ความคุ้นเคยกัน
เป็นญาติอย่างยิ่ง ซึ่งมิใช่เพียงแค่เป็นปรัชญาหรือทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยังมีเนื้อหาและความส�ำคัญ
ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความนึกคิดแทบทุกด้าน และที่ส�ำคัญพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง
เหตุผล แห่งการกระท�ำ เป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม ไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนปรารถนา
แต่อย่างใด เพราะเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม ไม่ใช่เทวนิยมแต่ประการใด
ดังนั้น พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นค�ำสอนเพื่อสังคม(Social Teaching) เป็นหลักธรรมน�ำทาง
ชีวิตที่ชี้ทางออกบอกทางให้สังคม ที่ช่วยสร้างสรรค์จรรโลงสังคมโลก สร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลก
พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐานส�ำคัญของการด�ำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคม และเป็นอารยธรรมที่ส�ำคัญ
ของโลกดังได้กล่าวมาแล้วนั้น เพราะพระพุทธศาสนาช่วยส่งเสริม และเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่
ชาวโลกได้ ดังค�ำของนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่ได้กล่าวไว้ว่า โลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยพุทธศาสนา

หน้าที่ของศาสนาที่มีต่อสังคม
ศาสนาแต่ละศาสนานั้น มีหน้าที่ที่ส�ำคัญต่อสังคม ดังนี้ คือ7
๑. ศาสนาจะสนองความต้องการส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณค่าต่างๆ เช่น
การอบรมจิตใจให้สงบ อันท�ำให้สุขภาพจิตดี ท�ำให้เกิดความปลอดภัย และปราศจากความกลัว และความ
วิตกกังวลต่าง ๆ ท�ำให้มีพลังอ�ำนาจและเข้มแข็ง สามารถตัดกิเลสต่าง ๆ ได้
๒. ศาสนาช่วยควบคุมสังคมท�ำให้คนยอมรับค่านิยม(Values) ปทัสถาน (Norms) : ซึ่งประกอบ
ด้วยวิถีประชา จารีตประเพณี กฎหมาย ตลอดถึงวัฒนธรรมต่างๆ ไปปฏิบัติตาม สร้างสันติภาพโดยทั่วไป
ด้วยการอบรมคนให้มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ชนชั้นและวรรณะ
เป็นต้น
๓. ศาสนาช่วยอบรมคนให้กระท�ำกิจกรรมที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมทางศาสนาการไหว้พระ
สวดมนต์การท�ำบุญการเวียนเทียนเนื่องในวันส�ำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ
วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น เป็นการปลูกเร้าให้คนประกอบกรรมดีมีความสามัคคีกัน และก่อให้เกิดความ
สงบสุขขึ้นในสังคมอีกด้วย
7

วัชรา คลายนาทร,ผศ., สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๓๐), หน้า ๘๓-๘๔

276

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๖๐

๔. ศาสนาช่วยให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทางสังคม(Social Solidarity) โดยอาศัยการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา คนจะร่วมมือร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ท�ำให้คนมีศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมมากยิ่งขึ้น หากประเทศหรือรัฐใดมีคนนับถือศาสนาเดียวกัน
เป็นส่วนใหญ่แล้ว จะช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) หรือความสามัคคี
ในรัฐได้มั่นคงยิ่งขึ้น

ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย
พระพุทธศาสนา(Buddhism) ถือได้ว่า เป็นศาสนาประจ�ำชาติ และอยู่เคียงคู่กับชาติไทยมาโดย
ตลอด ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี8้
๑) พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยน�ำหลักธรรมมาประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจที่ดีงามในทุกๆ ด้าน พระมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์ ได้น�ำเอาหลักธรรมไปใช้ในการปกครองประเทศ เช่น ทศพิธราชธรรมตลอดมา หรือใช้หลัก
“ธรรมาธิปไตย” และหลักอปาริหานิยธรรม เป็นหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น
๒) พระพุทธศาสนาเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เนือ่ งจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุง่ เน้น
ให้เกิดความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน เป็นต้น จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทย
ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
๓) พระพุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรมไทย ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนา
จึงเป็นกรอบในการปฏิบตั ติ นตามหลักพิธกี รรมต่าง ๆ เช่น การบวช การแต่งงาน การท�ำบุญเนือ่ งในพิธกี าร
ต่างๆ การปฏิบตั ติ นตามประเพณีในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึง่ เป็นส่วนทีก่ อ่ ให้เกิดวัฒนธรรม
ไทยจนถึงปัจจุบัน
๔) พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เป็นศาสนาที่สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือ
และสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�ำคัญต่อการชีวิตของคนไทย
พระพุทธศาสนาจึงมีความส�ำคัญในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านศิลปกรรม
๕) พระพุทธศาสนาในฐานะทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์อารยธรรม ชนชาติหนึง่ ๆ นอกจากมีหน้าทีต่ อ้ งพัฒนา
ประเทศชาติของตนเองแล้ว ก็ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอารยธรรมโลกด้วย ชนชาติไทย
เป็นชนชาติที่เก่าแก่มากชนชาติหนึ่ง มีวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างสูงมาตลอดเวลายาวนาน จึงได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมอารยธรรมของโลกด้วย แม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่ไม่กว้างนัก ส่วนร่วมที่ว่านี้ก็คือ
8

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ�ำชาติ, พิมพ์ครั้งที่
๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หน้า ๙–๑๐.
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ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเป็นของตนเอง อย่างที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยเด่นชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหล่านีม้ รี ากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ พระพุทธศาสนา
จึงอยู่ในฐานะที่ช่วยสร้างเสริมสันติภาพและความสงบสุขให้แก่มวลมนุษย์และชาวโลก เป็นต้น
๖) พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลก พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน
อารยธรรมที่ส�ำคัญของโลกดังได้กล่าวมาแล้ว พระพุทธศาสนายังช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้
หากศึกษาในประวัตศิ าสตร์พระพุทธศาสนามีทงั้ การสร้างสรรค์ อารยธรรมและสันติภาพแก่มวลมนุษย์ นัน่
คือ พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได้กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในสังคมอินเดีย กล่าวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้สร้างผู้บันดาลทุกสิ่ง มีการ
บูชายัญเทพเจ้า แล้วก็มีการก�ำหนดมนุษย์เป็นวรรณะต่าง ๆ โดยชาติก�ำเนิด เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์
เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วก็ถือว่าพราหมณ์เป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้ากับพระพรหม เป็นผู้รู้
ความต้องการของพระองค์ เป็นผู้รับเอาค�ำสอนมารักษา มีการผูกขาดการศึกษาให้อยู่ในวรรณะสูง
คนวรรณะต�่ำเรียนไม่ได้ เป็นต้น เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้
อย่างมากมาย เช่น เรื่อง วรรณะ ๔ พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ แต่ให้ถือหลักว่า “คนมิใช่ประเสริฐหรือ
ต�่ำทรามเพราะชาติก�ำเนิด แต่จะประเสริฐหรือต�่ำทรามเพราะการกระท�ำ” แล้วก็ไม่ให้มัวหวังผลจากการ
อ้อนวอนบูชายัญ สอนให้เปลีย่ นการบูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ให้หนั มาหวังผลจากการกระท�ำ นีค่ อื การ
“ประกาศอิสรภาพของมนุษย์”

ความหมายของการพัฒนา
ค�ำว่า การพัฒนา(Development) ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง การพัฒนาคนให้มีความสุข
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมาย
ทางด้านการวางแผนคือเป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น แตกต่างกันเพียงการวางแผนให้ความส�ำคัญที่วิธีการ
ด�ำเนินงานส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น
ในปัจจุบัน สังคมไทยเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย เช่น อาชญากรรม โสเภณี ความยากจน ซึ่งเชื่อม
โยงไปกับเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่า เป็นวิกฤติการณ์ทางสังคม(Social Crisis)
มีสาเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอง และสาเหตุจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีดังกล่าวนับเป็น
ปัญหาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
การที่จะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนกระบวนความคิดหรือวิธีคิดใหม่ โดยให้ผนึกก�ำลังกันทุกส่วนเข้ามา
เชื่อมโยงกันท�ำงาน เพราะเราจะแก้ปัญหาทีละเรื่องไม่ได้ ต้องท�ำพร้อมกันทุกเรื่อง โดยมีครอบครัวและ
ชุมชนเป็นหลักและอาศัยเครือ่ งมือ วิธกี ารท�ำงาน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้กระบวนทรรศน์ใหม่ในการ
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พัฒนา (New Development Paradigm) เพื่อก่อให้เกิดแนวทางใหม่แห่งความร่วมมือในการพัฒนาของ
ทุกฝ่าย ทัง้ ทางราชการ ชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ
สถาบันทางศาสนา และภาคธุรกิจ ในอันทีจ่ ะพัฒนาทางเศรษฐกิจ จิตใจ สิง่ แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยระดมทรัพยากรก�ำลังและทรัพยากรทั้งหมด
มาเชื่อมโยงกันในการด�ำเนินงานสร้างสรรค์สังคม
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนานั้น นักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านได้กล่าวไว้ว่า จะพัฒนาชาติต้องพัฒนา
ที่คน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ใจ จะพัฒนาอะไรๆ ต้องพัฒนาที่ใจเราเองก่อน ดังนั้น การพัฒนานั้น จึงมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อขบวนการต่างๆ เพราะการพัฒนานัน้ น�ำไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าของสังคมในระดับ
ต่างๆ ของประเทศ ทุกประเทศจึงเน้นที่การพัฒนาเป็นส�ำคัญ

ความเป็นมาของการพัฒนา
ค�ำว่า “พัฒนา” (Development) เกิดขึน้ และน�ำมาใช้ครัง้ แรกในศตวรรษที่ ๑๙ โดยนักเศรษฐศาสตร์นนั้
ได้น�ำมาใช้เรียกการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในยุโรป ซึง่ เกิดการเปลีย่ นแปลงจากการ
ใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นพลังงานจากเทคโนโลยีเช่นเครือ่ งจักรเครือ่ งยนต์ตา่ ง ๆ อาชีพของคนในสังคม
เปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรม วิถีการผลิตเปลี่ยนจากเพื่อยังชีพ
เป็นวิถีการผลิตเพื่อการค้า ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนจากชนบทเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากนั้น ค�ำว่า พัฒนา ก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก
ซึ่งหมายถึง การกระท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่กว่าเดิมอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาสังคมตามหลักพุทธศาสนา
พระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตฺโต)9 ได้กล่าวว่า การพัฒนาสังคมไทยนั้น จะต้องมีการพัฒนาคนก่อน
เพื่อสร้างคนให้มีความเข้มแข็ง ๓ ประการคือ
๑. ความเข้มแข็งทางพฤติกรรมได้แก่ ความขยันขันแข็งและจริงจัง ในการท�ำงานในสังคม
๒. ความเข้มแข็งทางจิตใจ ได้แก่ความพยายามท�ำด้วยตัวเอง ใช้ปญ
ั ญาเป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญ
ั หา
ก่อให้เกิดภาวะผูน้ �ำทางปัญญา ซึง่ เป็นผูน้ �ำทีแ่ ท้จริงนัน่ เอง เมือ่ สร้างคนให้มคี วามเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย โดยการยึดหลักธรรมเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา
9

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). ธรรมกับไทย ในสถานการณปัจจุบัน. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, กรุงเทพฯ,๒๕๔๑), หน้า ๒๙-๓๑.
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๓. ถือหลักการให้ส�ำเร็จด้วยความเพียรพยายามที่เรียกว่า หลักกรรม ถือหลักเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และปัญญา ที่เรียกว่าไตรสิกขา คือศีล สมาธิและ
ปัญญา เป็นหลักการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
การทีห่ ลักพุทธธรรมเน้นการสร้างความเข้าใจเป็นพืน้ ฐานตัง้ แต่ตน้ นัน้ ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ
คือ การท�ำให้คนด�ำรงชีวิตอยู่บนรากฐานแห่งสัจจะธรรมหรือความเป็นจริง ไม่หลงเชื่อแบบงมงายแบบ
ไร้เหตุผล เรียนรู้ด้วยตนเอง จะท�ำให้คนรู้จักการพึ่งพาตนเอง เพราะพระพุทธเจ้าทรงย�้ำว่า อตฺตา หิ
อตฺตโน นาโถ ตนอแลเป็นทีพ่ งึ่ ของตน และความเข้าใจจะเป็นรากฐานแห่งศรัทธาทีม่ นั่ คง เชือ่ มัน่ และความ
ชัดเจนถึงแนวทางการพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ชีวิตที่ลด ละ เลิกความทุกข์ ศรัทธาที่มั่นคงนี้จะก่อ
ให้เกิดความวิริยอุตสาหะที่จะพัฒนาไปให้ถึงเป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อ และมีความปีติในการพัฒนานั้น
ฉะนัน้ จึงให้คนในสังคมเป็นคนมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะพัฒนาความดีงามทัง้ แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม
ให้มากขึ้นแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นในสังคมสืบไป

พระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม
พระธรรมปิฏก ได้กล่าวว่า การพัฒนาสังคมไทยหรือพัฒนาชุมชนนั้น จะต้องมีการพัฒนาคนก่อน
เพื่อสร้างคนให้มีมีความเข้มแข็ง ๓ ประการ คือ10
๑. ความเข้มแข็งทางพฤติกรรม ได้แก่ ความขยันขันแข็งและจริงจัง และจริงใจในการท�ำงานในสังคม
๒. ความเข้มแข็งทางจิตใจ ได้แก่ ความาพยายามท�ำด้วยตัวเอง ใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหา ก่อให้เกิดภาวะผู้น�ำทางปัญญา ซึ่งเป็นผู้ที่แท้จริงนั่นเอง เมื่อสร้างคนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็จะ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย โดยการยึดหลักธรรม
เป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้คือ
๓. ถือหลักการให้ส�ำเร็จด้วยความเพียรพยายามที่เรีกยกว่า หลักกรรม ถือหลักเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งทางพฤติกรรมทางจิตใจและปัญญา ที่เรียกว่า ไตรสิกขา การพัฒนาสังคมไทย
ตามหลักพระพุทธศาสนา

10

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมกับไทย ในสถานการณปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙-๓๑.
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บทสรุป (Conclusion)
ดังนั้น พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมนั้น เราจะเห็นว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนแล้วแต่มี
ความส�ำคัญเหมือนกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ว่า เราจะมองศาสนาในแง่ไหน มุมไหน และด้านใด แต่ทั้งนี้
พึงเข้าใจว่า การไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมก็ดี การขาดความเชื่อมั่นในตนเองก็ตาม ต่างก็เป็นปัจจัยที่ก่อ
ให้เกิดศาสนาขึ้นทั้งสิ้น การที่เรามีศาสนามาช่วยปลอบประโลมใจ และท�ำให้ทุกคนมีที่พึ่ง ต้องปฏิบัติตาม
ค�ำสอนของศาสนานั้น จัดได้ว่าเป็นความส�ำคัญของศาสนาในสังคมทีเดียว ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า ศาสนา
(Religion) เป็นที่พึ่ง เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เป็นศูนย์รวมจิตใจ และมีความส�ำคัญต่อทุกคนในสังคมทั้งสิ้น
ดังนั้น การพัฒนาสังคมไทยนั้น เป็นเรื่องส�ำคญเป็นสิ่งส�ำตัญยิ่งกับสังคมในทุกยุคทุกสมัยและ
ทุกระดับชัน้ จึงต้องมีการพัฒนาสังคมคนควบคูก่ นั ไป เพือ่ ให้คนในสังคมมีความเข้มแข็งทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการพัฒนาด้วยการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรม
คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามของสังคม และด�ำรงชีวิตอยู่บนพื้นแห่งสัจจะธรรมหรือความจริงใจ
ไม่หลงงมงาย มีความเพียงพอ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเป็นปึกแผ่น และให้มีความสามารถพึ่งตนเอง และด�ำรง
ตนอยู่ได้ในสังคมได้อย่างมีความสุขและร่มเย็นสืบไปตลอกาลนาน
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