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นับตัง้ แตประเทศไทยไดรบั อารยธรรมตะวันตก ชาวไทยไดพฒ
ั นาประเทศไทยไปสสู งั คม
ทีเ่ จริญขึน้ กวาเดิม แตการพัฒนายังไมประสบความสำเร็จเทาทีค่ วร เพราะยังมีปญ
 หาทางดานการ
พัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและศาสนา การพัฒนาประเทศจะดำเนิน
ไปดวยปริมาณและคุณภาพเพียงใดนัน้ ยอมจะขึน้ อยกู บั ลักษณะตางๆ ของประชากรในประเทศ
นัน้ ๆ ดังนัน้ จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองพัฒนาบุคคลดานจิตใจใหมคี วามสัมพันธกบั การพัฒนาสังคม
ดานอืน่ ๆ ดวย
พระพุทธศาสนาเปนสถาบันทีจ่ ำเปนของสังคมอันจะขาดไมได แมจะถูกกระทบกระเทือน
หรือตกต่ำในบางครัง้ บางคราว ทัง้ นีเ้ พราะชีวติ มนุษยไมสามารถดำรงอยไู ดดว ยวัตถุเพียงอยางเดียว
เพราะวัตถุไมสามารถสนองตอบตอความตองการที่ไมรูจบสิ้นของมนุษย ดังนั้น ศาสนาและ
วัฒนธรรมจึงถูกหยิบยกขึน้ มาในฐานะเปนแกนกลางทางจิตใจ เปนกรอบแหงความประพฤติของ
ประชาชนในสังคม พระพุทธศาสนานอกจากจะมีพระธรรม คือ คำสอนของพระพุทธเจาแลวยัง
มีวดั และพระสงฆ วัดและพระสงฆกบั ประชาชนมีความสัมพันธกนั อยางใกลชดิ วัดเปนทุกอยาง
ของสังคม เปนศูนยกลางทีร่ วมจิตใจของประชาชน สวนพระสงฆซงึ่ เปนตัวแทนวัดก็กลายเปนผู
นำทางดานจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเคารพ เชือ่ ถือ ศรัทธาและความรวมมือ
ในดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
๑
คำวา “วัฒนธรรม” (มีความหมายรากศัพทมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต) เพราะ
คำวา “วัฒนธรรม” มาจากคำบาลีวา “วฑฺฒน” ซึง่ แปลวา เจริญงอกงาม กับ คำวา “ธรรม” มา
จากภาษาสันสกฤตวา “ธรฺม” หมายถึง ความดี
๑

พวงผกา คุโรวาท, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ,
๒๕๓๙), หนา ๓๗.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

186

๒
“วัฒนธรรม” เปนคำบัญญัตแิ ทนคำในภาษาอังกฤษ วา “ Culture” คำนีม้ รี ากศัพท
มาจาก “Cultura” ในภาษาละติน มีความหมายวาการเพาะปลูกหรือการปลูกฝง ซึง่ อธิบายไดวา
มนุษยเปนผปู ลูกฝงอบรมบมนิสยั ใหเกิดความเจริญงอกงาม
๓
คำวา “วัฒนธรรม” หมายความวา “ธรรม คือ ความเจริญ” หรือ “ธรรมเปนเหตุให
เจริญ” นัน้ แสดงใหเห็นวามิใชลกั ษณะทีอ่ ยกู บั ที่ จะตองมีการเปลีย่ นแปลงตามลำดับ แตการเปลีย่ น
แปลงนัน้ จะตองเปนไปในทางทีด่ ขี นึ้ ตามลำดับ สิง่ ใดอยกู บั ที่ สิง่ นัน้ ไมชอื่ วา “วัฒนะ” คือ “เจริญ”
วัฒนธรรมจึงจำเปนตองมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมแกกาลเวลาอยเู สมอ
จากความหมายของวัฒนธรรมนัน้ อาจหลอมรวมเขาดวยกันและสรุปได คือ วัฒนธรรม
มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิง่ ทุกอยางทีแ่ สดงออกถึงวิถชี วี ติ ของมนุษยในสังคมของกลมุ ใดกลมุ
หนึง่ หรือสังคมใดสังคมหนึง่ ซึง่ มนุษยไดคดิ สรางระเบียบ กฎเกณฑ วิธใี นการปฏิบตั ิ รวมทัง้ การ
จัดระเบียบ ตลอดจนระบบความคิดความเชือ่ คานิยม ความรแู ละเทคโนโลยีตา ง ๆ โดยได
วิวฒ
ั นาการสืบทอดกันมาอยางมีแบบแผน
๔
โดยทัว่ ไปแลว มักแบงวัฒนธรรมออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ
๑. วัฒนธรรมทีเ่ ปนวัตถุ (Material Culture) ไดแก สิง่ ประดิษฐและเทคโนโลยีตา ง ๆ
ทีม่ นุษยคดิ คนผลิตขึน้ มา เชน สิง่ กอสราง อาคารบานเรือน อาวุธยุทโธปกรณ เครือ่ งอำนวยความ
สะดวกตาง ๆ เปนตน
๒. วัฒนธรรมทีไ่ มใชวตั ถุ (Non - material Culture) หมายถึง อุดมการณ คานิยม
แนวความคิด ภาษา ความเชือ่ ทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิการเมือง กฎหมาย วิธี
การกระทำและแบบแผนในการดำเนินชีวติ ซึง่ มีลกั ษณะเปนนามธรรม (Abstract) ทีม่ องเห็น
ไมได

๒
หนา ๙๙.
หนา ๒.

๓
๔

อานนท อาภาภิรม, สังคมวัฒนธรรมและประเพณีไทย, (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, ๒๕๑๙),
จำนงค ทองประเสริฐ. ศ. พิเศษ, วัฒนธรรมไทย ภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : ดวงแกว, ๒๕๒๗),
สุพตั รา สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หนา ๓๕.
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๕
วัฒนธรรมโดยพืน้ ฐานแลวจะมีลกั ษณะเปนเชนเดียวกัน ดังนี้
๑. วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู วัฒนธรรมไมใชสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ไดเองตามธรรมชาติหรือ
ไมใชสัญชาตญาณ แตเปนผลรวมของความคิดของมนุษยที่เกิดจากการเรียนรูธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม แลวรจู กั นำมาใชใหเปนประโยชนตอ การดำเนินชีวติ นอกจากเรียนรจู ากธรรมชาติ
แลวมนุษยยงั เรียนรวู ฒ
ั นธรรมจากสังคมตนเอง จากครอบครัว เพือ่ นฝูงและสถาบันทางสังคม
อืน่ ๆ การเรียนรทู งั้ หลายเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีท่ ำใหมนุษยสรางสรรควฒ
ั นธรรมขึน้
๒. วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม วัฒนธรรมเปนสิง่ ทีถ่ า ยทอดจากคนรนุ หนึง่ สคู นรนุ
ตอ ๆ ไปไมมสี นิ้ สุด เปนสมบัตสิ ว นรวมซึง่ ไดรบั การถายทอดจากบรรพชนรวมกัน ทัง้ นีเ้ พราะ
มนุษยรจู กั จดจำและศึกษาอดีต สามารถนำอดีตมาใชใหเปนประโยชนตอ คนรนุ หลังได นอกจาก
นี้ มนุษยยงั สามารถใชภาษา ทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน เปนเครือ่ งมือในการถายทอดประสบการณ
ตอกัน ทำใหมนุษยสามารถถายทอดวัฒนธรรมเปนมรดกสคู นรนุ ตอ ๆ ไปได
๓. วัฒนธรรมเปนสิง่ ทีส่ งั คมตองยึดถือและปฏิบตั ริ ว มกัน เปนสิง่ ทีท่ ำใหสงั คมนัน้ ๆ อยู
รวมกันได การกำหนดกฎเกณฑ การสรางระเบียบปฏิบตั ติ า ง ๆ ก็เพือ่ การดำรงคงอยขู องสังคม
นัน้ ๆ ฉะนัน้ สมาชิกทุกคนจึงตองยึดถือและปฏิบตั ติ ามแบบฉบับของสังคมของตน
๔. วัฒนธรรมเปนความพึงพอใจของมนุษยชาติ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยเลือกที่
จะปฏิบตั ิ หรือประพฤติ เชน การบริโภค การแตงกาย การสรางทีอ่ ยอู าศัยทีเ่ หมาะสม
๕. วัฒนธรรมเปนสิง่ ทีบ่ รู ณาการและปรับได มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
ของสังคมทีต่ นไปเกีย่ วของ และสามารถปรับวัฒนธรรมจากภายนอกใหเหมาะสมกับสังคมของตนได
เปนอยางดี นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังเปนบูรณาการของมนุษยชาติโดยสวนรวม การหยิบยืม การ
ซึมซับและการหลอหลอมวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นหรือเผาพันธุก็เปนธรรมชาติที่
เกิดจากความตองการของมนุษยดว ยเชนกัน

๕

ธีรศักดิ์ อัครบวร, กิจกรรมการศึกษา : เพือ่ ทรัพยากรมนุษยและสังคมแหงการเรียนร,ู (กรุงเทพฯ
: ก.พลพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๔๓–๔๕.
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๖. วัฒนธรรมสิน้ สุดหรือตายได มนุษยสรางวัฒนธรรมขึน้ เพือ่ ความผาสุกของมนุษยเอง
ฉะนัน้ วัฒนธรรมจึงเปลีย่ นแปลงและคงอยไู ดตราบเทาทีม่ นุษยหรือสังคมตองการ วัฒนธรรมที่
มนุษยหรือสังคมไมตอ งการเปนวัฒนธรรมทีพ่ บจุดจบเรียกวา วัฒนธรรมตาย (Dead Culture)
จากลักษณะหรือธรรมชาติของวัฒนธรรมดังกลาวนัน้ จะเห็นไดวา วัฒนธรรมเปนสิง่ ที่
เลือ่ นไหล ถายทอดและเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไดทงั้ ภายในกลมุ ชนเดียวกันหรือระหวางกลมุ ชน
หรือระหวางทองถิน่ เพือ่ สืบทอดวัฒนธรรมของกันและกัน



สถาบันทางศาสนา เปนแบบแผนแนวทางแหงความคิด และแบบแผนพิธกี รรมเกีย่ ว
กับความเชือ่ และศรัทธาของชุมชน จึงเปนสถาบันทีห่ นักไปทางจิตใจ ซึง่ เปนพืน้ ฐานพฤติกรรม
ของบุคคล พระยาอนุมานราชธนไดอธิบายไวในหนังสือ “เรือ่ งวัฒนธรรม” จัดพิมพโดยมูลนิธิ
๖
เสฐียรโกเศศ -นาคะประทีป ดังนี้
“…จิตใจ ความตองการและความจำเปนทางจิตใจ ในบรรดาสัตวโลกมีคนเทานัน้ ทีร่ จู กั
เอาอดีตมาปรับเพือ่ คาดการณในอนาคต อยางนอยก็รวู า มีคนเกิดมากอนตน และจะมีคนเกิดตอ
ไปภายหนา และรวู า ตนแมจะมีชวี ติ อยแู ตไมชา ตนก็จะตองตายไป เพราะดวยความกลัวตายและ
ไมทราบวาทำไมตนจึงตองเกิดมาทำไม ตายแลวไปไหน เหลานีเ้ ปนตน เพราะดวยคิดเห็นเชนนี้
คนจึงตองมีวฒ
ั นธรรมทางความเชือ่ เพือ่ บำรุงใจในเมือ่ ไดรบั ความทุกขเดือดรอน มีความสะเทือน
ใจอยางแรงหรือหวัน่ วิตกตอภัย ก็คดิ ถึงเรือ่ งศาสนา ศาสนาจึงเปนเครือ่ งกำหนดบังคับใจไมให
ประพฤติชวั่ ซึง่ ทางกฎหมายไมมที างจะบังคับลงโทษได เพราะฉะนัน้ ขอบังคับทางศาสนาจึงมีอำนาจ
ยิง่ กวาขอบังคับของกฎหมาย”
โดยสรุป สถาบันศาสนาเปนสถาบันทีม่ บี ทบาทและมีอทิ ธิพลตอวิถชี วี ติ ของบุคคลและ
ชุมชนดังนี้
๑. สถาบันทางศาสนาเปนเครือ่ งมือเสริมสรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของชุมชน
บุคคลเมือ่ มีความเชือ่ และศรัทธาในสิง่ เดียวกันทำใหเกิดความรสู กึ วาตนเปนสวนหนึง่ ของกันและ
กัน เกิดสายสัมพันธทางจิตใจนำมาซึง่ กิจกรรมทีเ่ ปนผลดีตอ สวนรวมอืน่ ๆ อีกมากมาย การมี
ความรแู ละความเชือ่ อยางเดียวกันทำใหบคุ คลมีแนวความคิด โดยเฉพาะความรู ความเขาใจ ความ
รสู กึ นึกคิดเกีย่ วกับสิง่ อันเปนธรรมชาติ เกีย่ วกับชีวติ และสังคม พิธกี รรมทางศาสนาทำใหแตละ
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คนไดรขู า วคราว ความทุกขสขุ ไดศกึ ษาปญหา ใหขอ คิดเห็นและชวยเหลือเกือ้ กูลกันตามโอกาส
ชุมชนก็จะมีแตความกลมเกลียวสามัคคี เปนปกแผนอันหนึง่ อันเดียวกัน
๒. สถาบันทางศาสนา ตอบสนองตอความตองการทางจิตใจของบุคคล นอกจากจะมี
ความตองการปจจัย ๔ คือ ทีอ่ ยอู าศัย อาหาร เสือ้ ผา และยารักษาโรคแลว ยังจำเปนตองมีทพี่ งึ่
ทางใจเพือ่ ตอสกู บั ปรากฏการณธรรมชาติทนี่ อกเหนืออำนาจของมนุษยจะเขาใจและควบคุมได
ศาสนาจึงเปนทางแหงชีวติ โดยมีเทพเจาตาง ๆ คอยชวยตอสกู บั อำนาจชัว่ ราย เชน อำนาจทาง
พายุ คลืน่ ทะเล ฟาแลบ ฟาผา
๓. สถาบันทางศาสนา สรางความสมดุลทางใจแกบคุ คลและสังคม โดยอาศัยเรือ่ งเลา
ปรัมปรา และสมมติเทพตางๆ ในการตอบปญหาทีม่ นุษยไมอาจจะหาคำตอบได เชน เมือ่ มีขอ
ของใจวาโลกและจักรวาลนีเ้ กิดมาไดอยางไร ศาสนาคริสตกต็ อบวา พระเจาเปนผสู ราง เปนตน
๔. สถาบันทางศาสนา กำหนดแบบแผนพฤติกรรมของชุมชนโดยทางพิธกี รรมตาง ๆ
เชน การเกิด การแตงงาน การทำบุญ การตาย
๕. สถาบันทางศาสนา เปนแหลงใหการศึกษาตลอดชีพแกชมุ ชน โดยผทู ำหนาทีข่ อง
สถาบัน คือพระสงฆ เปนผแู นะนำสัง่ สอนความรแู ละวิชาชีพทีน่ อกเหนือจากพิธกี รรมทางศาสนา
เชน ชุมชนไทยทีเ่ ปนชาวพุทธก็มวี ดั เปนแหลงวิทยาการตาง ๆ มาตัง้ แตโบราณสืบตอมาจนถึง
ปจจุบนั จนมีคำพูดกันติดปากวา “บวชเรียนเขียนอาน” วัด เปนสถานทีเ่ รียน อาน เขียน คิดเลข
และงานฝมอื ตาง ๆ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของวัดและสอนโดยพระสงฆของวัดนัน้ ๆ เปนตน
สำหรับประเทศไทย มีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙ ไดกลาววาพระมหากษัตริยท รงเปนพุทธมามกะ
และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก ประชาชนชาวไทยสวนใหญนบั ถือพระพุทธศาสนาประมาณรอย
ละ ๙๐ และสถาบันศาสนาเปนระบบยอยของสังคมไทยซึง่ มีวดั เปนศาสนสถาน มีพระสงฆเปน
ศาสนบุคคลทีจ่ ะทำใหพระพุทธศาสนาชวยในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ อยางสำคัญ
ยิง่ คนไทยสมัยโบราณหันหนาเขาวัด ใกลชดิ วัด สนิทกับวัดมาก และวัดก็ทำหนาทีท่ สี่ ำคัญเพือ่
๖
ชาวบานไมนอ ย เชน
๖

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ. วัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพฯ : จรูญการ
พิมพ, มปป), หนา ๗๔-๗๕.
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๑. เปนสถานศึกษา ชาวบานสงลูกหลานอยวู ดั เพือ่ รับใชพระและรับการอบรมศีลธรรม
เลาเรียนวิชาการตาง ๆ จากพระ
๒. เปนสถานสงเคราะหบตุ รหลานชาวบานทีย่ ากจนไดมาอาศัยอยใู นวัด อาศัยเลาเรียน
และดำรงชีพ แมผใู หญทยี่ ากจนก็อาศัยวัดดำรงชีพ
๓. เปนสถานพยาบาลรักษาผเู จ็บปวยตามความรู ความสามารถในสมัยนัน้
๔. เปนทีพ่ กั คนเดินทาง
๕. เปนสโมสร ชาวบานมาพบปะสังสรรค พักผอนหยอนใจ หาความรู
๖. เปนสถานบันเทิงทีจ่ ดั งานเทศกาลและมหรสพตาง ๆ
๗. เปนทีไ่ กลเกลีย่ ขอพิพาท (ชาวบานไปหาความยุตธิ รรมทีว่ ดั )
๘. เปนทีป่ รึกษาการครองตน การครองชีพ แกปญ
 หาชีวติ ครอบครัวและความทุกข
ตาง ๆ
๙. เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม ทีร่ วบรวมศิลปกรรมตาง ๆ ของชาติ
๑๐. เปนคลังพัสดุ เก็บของใชตา ง ๆ ทีช่ าวบานจะไดใชรว มกันเมือ่ มีงานทีว่ ดั หรือ
เอาไปใช เมือ่ ตนมีงาน
๑๑. เปนศูนยกลางการปกครองทองถิน่ ทีก่ ำนันผใู หญบา นเรียกประชุมลูกบานชีแ้ จง
ขอราชการตาง ๆ
๑๒. เปนทีบ่ ำเพ็ญกุศลกิจ หรือประกอบพิธกี รรมตามประเพณี
ดังคำกลอนทีว่ า
วัดจะดี
บานจะสวย
บานกับวัด
ถาขาดกัน

มีหลักฐาน
เพราะมีวดั
ผลัดกันชวย
ก็บรรลัย

เพราะบานชวย
ดัดนิสยั
อำนวยชัย
ทัง้ สองทาง

เชนในอดีต ประเพณีการลงแขกทำงานถือวาเปนวัฒนธรรมสวนหนึง่ ทีด่ งี ามของสังคม
เปนการเสริมสรางความสามัคคี การเอือ้ เฟอ เกือ้ กูล และการรวมพลังชุมชน ไมมรี ะบบเงินตรา
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เขามาเกี่ยวของ แตปจจุบันระบบเงินตราตามระบบทุนนิยมเขามาเกี่ยวของ เปนการทำลาย
วัฒนธรรมทีด่ งี ามของสังคมชนบท ทำใหความสามัคคี การเอือ้ เฟอ เกือ้ กูล และการรวมพลังชุมชน
ขาดหายไป
สังคมปจจุบนั เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทุกๆ ดาน มีลกั ษณะของ “มะเร็งทางสังคม”
เปนสังคมทีไ่ รเข็มทิศ ขาดจุดยืนและอุดมการณในความเปนไทย เพราะสังคมไทยไดรบั อิทธิพล
ของวัฒนธรรมตางชาติเขามาผสมผสานวัฒนธรรมดัง้ เดิมมากมายหลายดาน โดยเฉพาะรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกเขามาทัง้ สวนทีด่ แี ละสวนทีไ่ มดี วัฒนธรรมดังกลาวเขามามีบทบาทตอวิถชี วี ติ
ของคนไทยมาก เพราะทำใหสงั คมไทยเปลีย่ นแปลงจนกระทัง่ ทุกวันนี้ สังคมเจริญขึน้ ในทางวัตถุ
แตสญ
ู เสียความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย เงินกลายเปนเครือ่ งกำหนดคุณคาและฐานะ
ทางสังคม เกิดความเสือ่ มทางจริยธรรมและคุณธรรม สังคมไทยจึงตองปรับตัวไปอยางเหมาะสม
ตามไปดวย มิฉะนัน้ แลวความสับสนวนุ วายและปญหานานาประการจะบังเกิดขึน้ ในปริมาณที่
จะแกไขไดยาก ดังนัน้ เพือ่ ใหสงั คมไทยดำรงอยไู ดอยางมัน่ คงและพัฒนาแบบแผนการดำเนินชีวติ
ไดสอดคลองกับกระแสความแปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางไมหยุดยัง้ และเพือ่ เปนกำลังสำคัญในการ
พัฒนาความเจริญกาวหนาและรักษาความมัน่ คงของสังคม สมาชิกทีด่ ขี องสังคม ตองปฏิบตั ติ าม
บรรทัดฐาน ศีลธรรมและขนบธรรมเนียนประเพณีของสังคม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เปนแนว
ปฏิบตั ใิ นการดำเนินชีวติ
ดังนัน้ หลักของพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญอยางยิง่ ตอความคิดทางดานการพัฒนา
ดานจิตใจ เพราะพระพุทธศาสนาเนนถึงธรรมะทีส่ ามารถนำมาประยุกตกบั การพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมไดเปนอยางดี เชน พระพุทธศาสนาสอนใหคนมีความเสียสละชวยเหลือตอสวนรวม
มีจติ ใจเปนธรรม ทำใหบคุ คลรจู กั ตนเอง รจู กั สังคมและทำประโยชนตอ สังคม แตสงิ่ หนึง่ ทีค่ นไทย
ควรตระหนักถึงก็คอื การรจู กั เลือกรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกทีด่ งี ามหรือเหมาะสมมาปรับใชในสังคม
ไทย วัฒนธรรมใดทีไ่ มเหมาะสมก็ไมสมควรจะรับเขามาหรือควรชวยกันสกัดกัน้ และอนุรกั ษ
วัฒนธรรมไทยสวนทีด่ งี ามไวไมใหเสือ่ มสลายไป
จากคำกลาวทีว่ า คนมีจติ เปนนาย กายเปนบาว ความคิด จิตใจเปนตัวควบคุมหรือกำหนด
พฤติกรรมทางกาย การพัฒนาบุคคลจึงตองเริม่ พัฒนาทีจ่ ติ ใจ ใหเปนผมู คี วามรู ความเขาใจ มี
ความคิดเห็นทีถ่ กู ตอง เมือ่ มีความคิดเห็นถูกตองแลวก็จะทำอะไรถูกตองไปดวย เครือ่ งมือในการ
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พัฒนาจิตใจไมมอี ะไรดีไปกวา ธรรมะ ในพระพุทธศาสนา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา การสราง
จิตสำนึกดานคุณงามความดี ไดแก การมีคณ
ุ ธรรมทางจิตใจ ปราศจากอบายมุข สามารถพึง่ ตนเอง
ได มีสขุ ภาพจิตดี ไมมวั่ สุมในการพนันทุกประเภท ไมมวั เมาในกามตัณหาอันเปนเหตุใหทะเลาะ
เบาะแวงในครอบครัว ซึง่ อาจเปนสาเหตุใหเกิดความแตกแยกในครอบครัว
สิง่ ทีจ่ ะเปนเครือ่ งชีว้ ดั ภาวะการพัฒนาจิตใจ นอกจากวัตถุทเี่ ปนผลทีเ่ กิดจากการรวมมือ
รวมใจในการสรางสรรคสงั คมแลว พระสงฆมสี ว นชวยในการพัฒนาทางดานพฤติกรรมของบุคคล
ในสังคม เชน การอบรมสัง่ สอน เทศน เพือ่ ชีใ้ หเห็นถึงโทษของการเลนการพนัน การละอาย
ตอบาป รวมกันปฏิบตั กิ จิ กรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามแนวทางของศาสนา และความ
เชือ่ ในทางทีถ่ กู ตอง บทบาทของพระสงฆกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมเดิมของชาวพุทธ เพราะในอดีต
วัดและบานสัมพันธเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน พระเปนผนู ำของชาวบานทัง้ ดานจิตใจ การปกครอง
และสังคม ฉะนัน้ พระสงฆจงึ มีบทบาทตอการพัฒนาสังคม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธธรรม อันดีงามของชาติบา นเมืองใหดำรงอยไู ดตลอดกาล
พุทธศาสนาพาจิตวิจติ รใส
เปนชาวพุทธสุขสบายสายสังคม
วัฒนธรรมไทยพาไทยบริสทุ ธิ์
พุทธธรรมนำมรรคทองผองอำไพ

วัฒนธรรมไทยใหกายจิตสถิตสม
ปฏิบตั กิ ลืนกลมสังคมไทย
เพราะศาสนพทุ ธอุดหนุนวิบลู ยใหญ
เปนปจจัยของวัฒนธรรมประจำมา
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