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ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 
สังคมไทยปจจุบันมีปญหามากมาย หาความสงบมิได ทั้งท่ีเปนแดนแหงพระพุทธศาสนา 

เม่ือพิจารณาถึงเหตุท่ีแทจริงแลวจะพบวามูลเหคุของปญหามีจุดกําเนดิมาจากความเส่ือมทางจิตใจ 
ของคนในสังคมเปนเพราะการขาดคุณธรรมประจําใจ ดังนั้นการแกปญหาที่ถูกตองที่สุด คือการทํา 
ใหคนในสังคม  มีศีลธรรมประจําใจ การปลูกฝงศีลธรรมใหเกิดขึ้นในจติใจไดดังนั้น 
จําเปนตองมีปจจัยอยูหลายประการขอสําคัญที่สุดกค็ือ  “ การมีแบบอยางท่ีดีของสังคม ” 
การมีแบบอยางท่ีดีของสังคม หมายถึง คุณความดีทีค่นไทยทุกคนสมควรนํามาเปนแบบอยาง 
ในการดําเนนิชีวิตไดทั้งหมด มีอยูแลวใน “หลักพุทธธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา” 
(ธีรยุทธ พึ่งเทียร. 2541: 46) 

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2543) ไดกลาวถึงพระพุทธศาสนา เปนหลักนําทาง 
ในการพัฒนา ไวอยางนาสนใจวาปจจุบนันี้ ไดเปนที่ยอมรบักันทั่วไปแลววา การที่จะพัฒนา 
ประเทศใหสําเร็จผลดีบรรลุจุดหมายทีต่องการไดอยางแทจริงนั้น จะพัฒนาเพียงดานวัตถุอยางเดียว 
เทานั้นไมเพียงพอประสบการณในการพฒันาตลอดเวลายาวนานที่ผานมาไดสอนใหเปนตระหนกั 
วาการมุงพัฒนาวตัถุภายนอกอยางเดียวนัน้ แมจะระดมทุนลงไปอยางมากมาย ก็ไมทําใหสังคม 
บรรลุความมั่งคั่งรุงเรืองและสันติสุขที่แทจริงได ตามวัตถุประสงค กลับสรางปญหา 
อยางมากมาย เชน 
๑. ปญหาความยากจน ปรากฏวามีคนยากจนแรนแคนแผขยายทั่วไปทั้งในเมืองและชนบท 
การกระจายรายไดของประชากรไมดําเนินไปดวยดีฐานะทางเศรษฐกิจของคนกลับหางไกล 
กันมากขึ้น 
๒. ปญหาดานสุขภาพ ประชากรขาดแคลนแมกระทั่งสาธารณสุขขัน้มูลฐาน เกิดโรคระบาด 
ที่รายแรง นอกจากสุขภาพทางกายไมดีแลว สุขภาพทางจิตก็เส่ือมโทรมลง ชีวิตคนในถิ่น 
ที่เรียกวาเจริญมีลักษณะสับสนวุนวาย คนมีทกุขใจมากขึ้น เปนโรคจติโรคประสาทมากขึ้น 
๓. ปญหาดานการศึกษา ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาก็ยังอยูในภาวะสัมฤทธ์ิผลไดยาก 
เกิดความลมเหลวในการจดัการศกึษา กอใหเกิดปญหามากมายในสังคม เชน 
ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ความไมซ่ือตรง เปนตน 
๔. ปญหาทางการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตยกาวหนาไปไดไมมากกวาถอยหลัง 
๕. ปญหาดานจริยธรรมคุณธรรม ผูคนไมมีระเบียบวินัย เขน ระเบียบวินัยในการใชรถใชถนน 
อุบัติเหตุมีสถิติสูงอยางนากลัวยิ่ง เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จนทําใหคนสวนมาก 
เกิดความหวาดกลัว อาชญากรรมยังแพรหลาย คดีปลน ฆา ขมขืน ที่รายแรงปรากฏขึ้นบอย เปนตน



๖. ปญหาดานวัฒนธรรม มีความเส่ือมโทรมทางดานวัฒนธรรม มีคานิยมที่ไมพึงปรารถนาและ 
ไมเอ้ือตอการพัฒนา เชน คานิยมบริโภคและความนิยมฟุงเฟอแผกระจายทั่วไป 
๗. ปญหาทางเพศและอบายมขุ มีปญหาทางเพศเพิ่มสูง มีอัตราคนถกูขมขืนสูง อัตราการหยาราง 
สูงขึ้น อบายมุขระบาดทั่วไป ทั้งในกรุงและชนบทประชากรฝากความหวังไวกับการพนันใน 
รูปแบบตางๆและหมกมุนจนยากที่จะแกไขเยาวชนมากมายทําลายอนาคตของตนเองและกอปญหา 
แกสังคมโดยเปนผลสืบเนื่องจากการติดยาเสพติด 
๘. ปญหาดานสิ่งแวดลอม มีปญหาดานสิ่งแวดลอมทวีสูงขึน้ ปาไมถูกทําลายไปมาก ตนน้ําลําธาร 
รอยหรอลง ฝนไมตกตองตามฤดกูาล แผนดินแหงแลง ทําใหทําการเกษตรยากลําบากมากขึ้น 
สงผลตอความยากกจนแรนแคนยิ่งขึ้นไปอีก ประสบปญหาทางการตลาด มีการเอารัดเอาเปรียบกนั 
มาก เกิดมลภาวะทั้งในดนิ ในน้ํา และทองฟา คกุคามตอชีวติแบะสุขภาพของประชากรทัว่ทุกคน 
บทเรียนจาการพัฒนาสอนใหรูวา การพัฒนาจะตองดําเนินไปอยางรอบดานและอยางท่ัวถึง ไมใช 
มุงพัฒนาแตเพียงดานวัตถุอยางเดียว 

โดยเฉพาะตวัคนซ่ึงเปนผูรวมในกระบวนการพัฒนาและไดรับผลจากการพัฒนาโดยตรง 
จะตองไดรับการพัฒนาเปนอยางดี และในการพัฒนาคนนัน้สวนสําคัญที่สุดก็คือ จติใจ ดังนั้น 
ในยคุปจจุบนั งานพัฒนาจึงหันมาใหความสนใจแกการพฒันาจิตใจมากขึน้ การพัฒนาจติใจนั้น 
รวมถึงการพัฒนา คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนสุขภาพจิตโดยทั่วไป การพัฒนาจิตใจ ตลอดจนการ 
พัฒนาคนนั้นเปนหนาที่หลักของพระพุทธศาสนา และพระสงฆมีสวนรวมอยางสําคัญในการพัฒนา 
ประเทศชาติมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะในอดีตและแมปจจุบันในชนบทหลายแหงพระสงฆไดเปนผูนําในการพฒันา 
และวัดไดเปนศูนยกลางของการพัฒนาเพราะพระสงฆเปนผูนําทางจิตใจและปญญาของชุมชนและ 
วัดก็เปนศูนยกลางของชุมชน เริ่มแตบทบาทสําคัญที่สุด คอื เปนศูนยกลางการศกึษาของประชาชน 
โดยมีพระสงฆเปนคร-ูอาจารย ศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ พัฒนาขึน้ในวัด หรืออกไปจากวัด 
เม่ือไปอยูในชุมชนกใ็ชความรูวิชาการอ่ืนๆท่ีไดศึกษาจากวดันั้น เปนเครื่องนําครอบครัวและชุมชน 
ในการดําเนนิชีวิตและประกอบอาชีพการงานใหเจรญิกาวหนาและอยูรวมกันดวยดี มีความรมเย็น 
เปนสุขควรแกความประพฤติปฏิบัติ 

ตอมาเมื่อสังคมเปล่ียนแปลงไป วัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกแพรหลายเขามาและระบบ 
การตางๆ แบบตะวนัตกไดรับการยอมรับ และแนวทางการพัฒนาก็เปล่ียนแปลงไป วดัก็เหินหาง 
ออกไปจากกระบวนการพัฒนาตามลําดับ โดยเฉพาะเมื่อการพัฒนามุงเนนดานวตัถุ บทบาทของวัด 
พระสงฆและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งลางเลือนลง เหลือแตบทบาทในดานการเอ้ือตองานพัฒนา 
เชน อํานวยสถานที่และอุปกรณของวัด การใหกําลังใจและคํากลาวสอนสนับสนุนในคราวชุมนุม 
อยางมีพิธีกรรม เปนตน



ครั้นมาถึงปจจุบนั เมื่อแนวโนมของการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอีก โดยหันมาเนนการพัฒนา 
จิตใจและการพัฒนาดานคนมากขึน้ ก็เปนโอกาสที่วัดและพระสงฆหรือพระพุทธศาสนาทั้งหมด 
จะไดรื้อฟนบทบาทในการพัฒนาและบทบาทของผูนําในการพัฒนาขึน้ใหม โดยปรับตวัปรับ 
วิธีการและปรับบทบาทนัน้ใหเขากับสภาพปจจุบันการที่จะนําทางพัฒนาและรับบทบาทตางๆ 
ในการพัฒนาใหไดผลดี จะตองมีความเขาใจอยางชัดเจนเกีย่วกับบทบาทที่เหมาะสม และขอบเขต 
ของการดําเนินบทบาทของวัดและพระสงฆแลว สิ่งสําคัญก็คือ จะตองมีหลักธรรมนําทาง 
สําหรับชี้แนวทางของการพฒันาอยางชัดเจน หลักธรรมในการพัฒนาไดแก ภาวนา ๔ คือ 
๑. กายภาวนา แปลวา พัฒนากาย ไดแก การพัฒนารางกายใหแข็งแรง ไรโรค มีสุขภาพดี และ 
ที่สําคัญก็คือ การพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เริ่มแตปจจยั 4 เปนตน 
ไป อยางถูกตองดีงาม ในทางท่ีเปนคณุประโยชน เชน สัมพันธกับอาหาร โดยการกิน 
เพ่ือชวยใหรางกายมีกําลัง มีสุขภาพดี ไมใชเพื่อมุงความอรอย อวดโก แสดงฐานะ สัมพันธกับ 
โทรทัศน โดยดูเพื่อติดตามขาวสาร แสวงหาความรู สงเสริมปญญา มิใชเพื่อหมกมุนในความ 
สนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเอาเปนเครื่องมือเลนการพนนั เปนตน 
๒. ศีลภาวนา แปลวา พัฒนาศีล หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม 
ใหเปนไปดวยดี เริ่มแตไมกอการเบียดเบียน ไมทําความเดอืดรอนแกผูอ่ืนและสังคม ประพฤติในส่ิง 
ที่เปนประโยชนเกื้อกูลตอผูอ่ืนตอสังคม มีระเบียบวินัย ประกอบสัมมาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร 
ฝกฝนอบรมกายวาจาของตนใหประณตี ปราศจากโทษ กอคุณประโยชนและเปนเครื่องสนับสนุน 
การฝกอบรมจิตใจยิ่งขึน้ไป 
๓. จิตภาวนา แปลวา พัฒนาจิต คือ พัฒนาจิตใจใหมีคุณสมบัติงามพรั่งพรอม ซ่ึงอาจแบงออก 
เปน ๒ ดาน ดังนี้ คือ 

๓.๑ คุณภาพจิต คือใหมีคณุธรรมตางๆ ที่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม เปนผูมีจิตใจสูง ละเอียดออน 
เชน มีเมตตา มีความรัก ความเปนมติร มีกรุณา อยากชวยเหลือปลดเปล้ืองความทุกขของผูอ่ืน 
มีจาคะ คือมนี้ําใจสูง ละเอียดออน เชน มีเมตตา มีความรกั ความเปนมิตร มีกรณุา อยากชวยเหลือ 
ปลดเปล้ืองความทุกขของผูอ่ืน มีจาคะ คือมีน้ําใจเผื่อแผ มีคารวะ มีความกตัญู เปนตน 

๓.๒ สมรรถภาพจิต คือ ใหเปนจิตที่มคีวามสามารถ เชน มีสติ มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ 
คือความอดทน มีสมาธิ คือจิตตั้งมั่นแนวแน มีสัจจะ คือ ความจริงจัง มีอธิฐาน คือ ความเด็ดเดี่ยว 
แนนอนตอจุดมุงหมาย เปนจิตใจที่พรอมและเหมาะท่ีจะใชงานโดยเฉพาะงานทางปญญา คือ 
การคดิพิจารณาใหเห็นความจริงแจมแจงชัดเจน



๔. ปญญาภาวนา แปลวา พัฒนาปญญา คือ พัฒนาความรูความเขาใจ ใหเกิดความรูแจงเห็นจริง และ 
ใชความรูแกปญหา ทําใหเกดิสุขได เริ่มแตรู เขาใจศิลปวิทยา เรียนรูถูกตองตามเปนจริง ไมบิดเบือน 
หรือเอนเอียงดวยอคติ (ความลําเอียง) คดิวินจิฉัยใชปญญาโดยบริสุทธ์ิใจ รูเขาใจโลกและชีวิตาม 
เปนจริง รูจักแกไขปญหาและทําการใหสําเร็จตามแนวทางของเหตุปจจัย ตลอดจนรูเทาทันธรรมดา 
ของสังขาร ถึงขั้นที่ทําใหมีจิตใจเปนอิสระหลุดพนจากกิเลสและความทุกขโดยส้ินเชิง 

นอกจากกระบวนการพัฒนาจิตใจหรือพฒันาคนดังที่กลาวมาแลว ประเวศ วะสี(2540:71-82) 
ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆและวัด โดยสังเขป คือ 
๑. สงฆตองเปนชุมชนแหงการเรียนรู พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวนิัยไวเพ่ือใหพระสงฆอยู 
รวมกนัเปนชุมชน มีการพบปะกันเปนประจํา ไมปลีกตัวอยูผูเดียว มีความเอ้ืออาทรตอกันมีวิธีพูดจา 
ปฏิบัติตอกันที่ยังความเปนปกแผนของหมูคณะ วัตถุประสงคของการบวช คือ เพื่อการเรียนรู 
ฉะนั้นสงฆคือชุมชนแหงการเรียนรูการเรียนรูหรือการศึกษา (สิกขา) นั้นก็ทรงวางไวเปนหลักแลว 
วา ประกอบดวย ศีลลิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขา ซ่ึงสงฆควรปฏิบัติใหครบถวนในสิกขา 
ทั้ง ๓ นอกจากนั้น ในสังคมปจจุบัน การเรียนรูของสงฆควรจะเรียนรูใน ๓ เรื่องใหญ คือ 

๑.๑ เรียนรูพุทธธรรม ใหลึกซ้ึงที่สุดทั้งทางปริยัติและปฏิบัติ 
๑.๒ เรียนรูสังคมปจจุบันใหรูเทาทันสังคมปจจุบันเพื่อประโยชนในการสอน 
๑.๓ เรียนรูการติดตอส่ือสาร ใหเปนที่สนใจของผูคน ใหจับใจผูคน ใหมีผลตอการเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรม หรือที่เรียกวามีอนุสานีปาฏิหาริยนัน่เอง ในขอนี้รวมทั้งการใชเครื่องมือติดตอส่ือสาร 
สมัยใหมดวย 
๒. การศึกษาของพระสงฆ การศกึษาของพระสงฆเปนเรื่องที่สําคัญมาก ซ่ึงควรที่จะเปนเรื่องที่อยู 
ในนโยบายของรัฐบาล ในแผนการศึกษาแหงชาติ มีการคดิหลักสูตรสําหรับการศึกษาของคณะสงฆ 
๓. การทําวัดใหเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ความสําคญัสูงสุด 
ของวัดคือ การเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพราะถาเปนดังนี้ 
ก็เทากับวดัเปนสวนหนึ่งของโครงสรางสังคมที่เขมแข็ง ซ่ึงความสําคัญทีสุดตอการบังเกิดขึน้ 
ของศีลธรรมในสังคมดังกลาวแลว พระสงฆจะตองเปนผูนาํชุมชนดวยการปรกึษาหารือ การส่ัง 
สอนและที่สําคัญก็คือส่ังสอนใหประชาชนเรียนรูจากการวเิคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา วิเคราะห 
ทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ถูกตอง ซ่ึงการสงเสริมใหชุมชนเขมแข็งนั้นจะตองอาศัย 
สมาชิกในชุมชน เชน พระ ครู ผูนําชาวบาน หมออนามัย เกษตรตําบล พัฒนาการตําบล เปนตน 
รวมมือกันสรางความเขมแข็งของชุมชน ซ่ึงเมื่อชุมชนเขมแข็งก็ยอมแกปญหาเศรษฐกจิ จิตใจ 
สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และการเมืองพรอมกันไป



๔. วัดกบัการจัดการศึกษา การศึกษาโดยทัว่ไปของไทยยังไมเปนการศกึษาที่ผลิตคนที่มีความ 
เขมแข็งทางปญญาและทางศีลธรรม โดยมีกระบวนการเรียนรูที่ใหความสุขกับผูเรียน การศกึษา 
กําลังรอการปฏิรูปใหเกิดการะบวนการเรียนรูที่พฒันาคนใหเต็มศักยภาพของความเปนมนุษย 
วัดบางวดัที่มีความพรอมโดยมีพระสงฆที่สนใจและมีความสามารถควรจะจดัใหมีโรงเรียน 
โดยพยายามคิดหลักสูตรทีด่ีที่สุดควรเปนอยางไร แสวงหาคําตอบตอคําถามนี้ ปรับปรุงใหดขีึ้นๆ 
อยางตอเนื่อง วัดก็สามารถทําประโยชนที่สําคัญตอสังคมอยางยิ่ง 
๕. พระสงฆกับการแกไขความขดัแยงดวยสันติวธีิ ขณะนีค้วามรุนแรงกําลังเปนปญหาใหญท่ัวโลก 
พระสงฆควรศกึษาใหเขาใจถึงความหมายของความรุนแรง ขอบเขต ประเภท สาเหตุ วิธีการ 
ปองกันและแกไข จะแกไขดวยวิธีใดที่ไดผลและจะพัฒนาวิธีปองกันและแกไขปญหาใหดขีึ้นได 
อยางไร เปนตน ดังนั้นพระสงฆจะตอง “การจัดการการแกความขดัแยง” ที่จะเปนผูเขาไปชวย 
ไกลเกลี่ยเขาใจสถานการณตามท่ีเปนจริง เขาไปอยูในใจและเขาใจความรูสึกและความคดิ 
ของแตละฝาย สามารถชักจูงใหมีการเจรจากนัได เหลานี้ตองการความรูและตองการการฝกอบรม 
ใหมีความชํานาญ จึงจะสามารถแกความขดัแยงดวนสันติวธีิได 
๖. วัดกบัการอนุรักษสิ่งแวดลอม วิกฤติการณสิ่งแวดลอมกาํลังเปนปญหาใหญท่ีสุด ตอความอยูรอด 
ของมนุษยชาติ กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนกระแสใหญของโลกและจะใหญมากขึ้น จะใหญ 
จนดึงปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนษุยศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การ 
ปกครอง และความสัมพันธระหวางประเทศเขามาเช่ือมโยง จึงหลีกเล่ียงไมพนที่ศาสนา 
จะตองเกี่ยวของกับเรื่องนี้ทีด่ีที่สุดคือพระสงฆพยายามศกึษาใหเขาใจเรื่องส่ิงแวดลอม ปญหา 
ส่ิงแวดลอมและวิธีแกไข และในดานปฏิบัติที่ใกลตัวที่สุดคือภายในบริเวณวัดตองมีส่ิงแวดลอม 
ที่สงบ สะอาด รมเย็น เปนตน นอกจากนี้พระสงฆและวัดยงัอาจหนุนชวยขบวนการอนุรกัษ 
ส่ิงแวดลอม ที่กําลังมีกิจกรรมตางๆ ในทางท่ีเหมาะสมแกสมณสารูป 
๗. การบริหารจัดการวัด พระสงฆจะตองบริหารจดัการวัด โดยใหกอประโยชนสูงสุดแกสังคม 
ตามอุดมการณทางพระพุทธศาสนาโดยความรวมมือกนัระหวางพระสงฆกับชุมชน เปนตน 

ที่มา  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


