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บทคัดย่อ 

               กระบวนการพัฒนาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ย่อมต้องนึกภาพถึงวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต เพราะว่าช่วง
ปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 สังคมไทยเริ่มเป็นสังคมแห่งความหวัง เพราะว่าประชาชนเริ่มเปิดรับแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ มีกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหลายด้าน ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ “มองไปข้างหน้าด้วย
ความหวัง มองไปข้างหลังด้วยความอาลัย”  
               ปัจจุบันมาถึงยุคนี้การปกครองบ้านเมืองพยายามที่จะท าให้สังคมไทยเป็นสังคมทันสมัย มีเครื่องมือสื่อสาร
ทันสมัย อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่ท าให้คนในสังคมไทยปัจจุบันมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว และมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม “สังคมคนก้มหน้า” สนทนากันได้ตลอดเวลาท าให้มองเห็นถึงกิริยาท่าทางคู่สนทนาเป็นอย่างดีซึ่ง
เข้าใจกันดีว่าโลกหมุนเร็วมากจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ปัจจุบัน มองไปข้างหลังด้วยความอาลัย และมองด้วยตานอก ตาใน สัมผัสด้วยใจแล้วจะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะมีเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีตามเขา จะต้องเก่งและมีความสามารถพัฒนาเท่าทันเขาได้ แต่ถ้าคิดเอง ยังล้าหลัง พัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมาถึงยุคของสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม มี
โรงงานอุตสาหกรรม เกิดขึ้นมากมาย บางแห่งเป็นนิคมอุตสาหกรรม จึงท าให้บางแห่ง มีการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือ เครื่องไม้ การเข้าท างาน ตามกะ ตามเวลา เสื้อผ้าที่เคยใส่เวลาอยู่กับชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็นแบบฟอร์ ม 
เพราะว่าการผลิตของอุตสาหกรรม จากการเกษตรเป็น อุตสาหกรรม 
ค าส าคัญ: พุทธธรรม, พัฒนาชุมชน, ความเข้มแข็ง,สังคมไทย 
 

Abstract 
               The development for strengthening the society should look back to the way of life in Thai 
society in the past. Since the end of the reign of King Rama 5, Thai society is a society of hope 
because people are starting to open for changes. As there are many technological developments in 
information technology, Thai society is becoming a society that "Looking in front  with hope. Looking 
back with mournfulness." Currently, the government is trying to make Thai society to be modernized. 
This included having the modern communication tools and electronic devices, such as mobile 
phones, that has nowadays changed Thai people to be as "sociopathic people"  because they have 
interactions with their family and society  by constantly conversing and thoroughly seeing each 
other. It can be understood that the world is changing so fast that it needs to be developed to keep 
up with the changing of the technology. These days, ‘Looking back with mournfulness' suggests that 
we should use both of our eyes and heart to appreciate that we should be good and capable of 
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developing ourselves before following those information technology. The transformation from 
agricultural to industrial society resulted a number of factories, and some of that are industrial 
estates. Such transformation leads to the development and also the changes of tools, working hours, 
and clothing from everyday clothing to be uniforms. 
Keywords: Buddhism, Community Development, Strengthening, Thai Society 
 
บทน า 
     ในช่วงการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยนั้น สภาพชุมชน 
สังคมไทยถูกคุกคามรุนแรงจนน่าเป็นห่วง จะเห็นได้จาก
การเคลื่อนตัวของพลเมืองจากชนบทสู่เมืองหนาแน่น
เรื่อยๆ สภาพสังคมจากเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม 
ในภูมิภาคเรามีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายจ านวนมาก 
อาจจะเป็นเพราะว่านโยบายการกระจายอ านาจของ
รัฐบาลชุดต่างๆ โดยที่หวังความเจริญจากส่วนกลางลงสู่
ส่วนภูมิภาค  
     การกระจายความเจริญนี้เองย่อมส่งผลท าให้วิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมชนบท เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง 
จากเคยท านา ท าสวน ท าไร่ ก็เปลี่ยนมาประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัท อยู่กับโรงงาน มีชีวิตต้องอยู่กับปล่อง
ควัน และสารเคมี ปล่อยทิ้งผู้สูงอายุเฝ้าบ้านเรือนตาม
ล าพัง คนหนุ่มสาวต้องอพยพเข้ามาขายแรงงาน ด้วยเหตุ
นี้เองการที่ความเจริญด้านอุตสาหกรรมขยาย กระจาย
เข้าสู่ ชุมชนเป็นอุตสาหกรรม สังคมไทยย่อมเกิดการ
เปลี่ ยนแปล งจ ากสั งคม ในอดี ต  ท า ให้ พื้ นที่ ก า ร
เกษตรกรรมถูกลดความส าคัญลงไปเรื่อยๆ ส่งผลให้การ
พัฒนาชุมชนในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการรับรู้ข่าวสารในชีวิตประจ าวัน เช่น จากเคย
ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ก็ต้องก็ต้องมาฟังเพลง ดูทีวีผ่านมือถือ 
ยูทูบ เป็นต้น     
      จนอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันถูกครอบง า
ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทางความคิด
และภูมิปัญญาตะวันตก จนตกเป็นทาสของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม วัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
ตลอดจนกระแสความทันสมัย ที่มาจากโลกตะวันตกและ
มีอิทธิพลครอบคลุมทั่วโลก คนไทยและสังคมไทยได้ถูก
กระแสเหล่านี้ผลกัดันให้ปรับเปลี่ยนความคิด คุณค่า และ
ความเช่ือเกี่ยวกับชีวิต จนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ของโลกที่ผันแปรไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ 

ด้าน จึงเป็นเหตุให้ “สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” 
ชุมชนเป็นสังคมขนาดกลางที่เช่ือมโยงสังคมขนาดเล็ก คือ 
บ้าน โรงเรียน กับสังคมใหญ่ คือ ประเทศชาติ และโลก 
ชุมชน มีทั้งบุคคล องค์ความรู้และสถานที่สามารถให้
การศึกษา ในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพชุมชน
หรือท้องถิ่นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่เป็นอยู่ใน
สังคมนั้นๆจะมีวิถี ชีวิตตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น 
สามารถน าเอาทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นๆ มาใช้ได้อย่างมี
คุณค่า เกิดประโยชน์และรู้จักวิธีการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่กับชุมชน สิ่งที่มีคุณค่าต่อการด ารง
วิถีชีวิต ที่แท้จริงนั่นคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่ได้สั่งสมจากประสบการณ์ของ
คนในชุมชนมาเป็นเวลานาน มีการเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ 
เข้าด้วยกัน มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง
ด้วยวิธีการที่ ง่ายและเหมาะสมตามสภาพของแต่ละ
ท้องถิ่นหากพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว พบว่า ชุมชนใน
ยุคปัจจุบันมีความอ่อนแอ เนื่องจากขาดวัฒนธรรมใน
ความมีน้ าใจ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ความรักความหวงแหนในชุมชนน้อยลง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนทุกๆ ด้าน รวมทั้งสภาพปัญหา
ต่างๆ ตามมามากมาย การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นท าได้ยาก
ขึ้น ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หายไป ชุมชนจึง
ขาดรากฐานในการพัฒนาตนเอง แต่ในทางตรงข้ามชุมชน
ที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ได้อาศัยวัฒนธรรม 
ประเพณี พิธีกรรมความเช่ือและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีจิตวิญญาณผูกพันกัน มี
ความรักใคร่สามัคคีช่วยเหลือแบ่งปันกัน สามารถควบคุม
และจัดการปัญหาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาของตนเองใน
ด้านต่างๆ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมรับผลกระทบจาก
ภายนอกได้ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ ์[1] 
     จากสภาพความเป็นมาของปัญหาที่ กล่ าวมา 
บทความบทน้ีจะน าเสนอ พุทธบูรณการเพื่อพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งในสังคมไทย เพราะว่าเป็นพุทธวิธีที่จะพาให้คน
ในชุมชน จากเดิมที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีชีวิตที่เรียบง่าย 
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สงบ เมื่อผสมกับพุทธวิธีบูรณาการเข้ากับหลักธรรมที่ทรง
ประสิทธิภาพ ภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยบารมี จะ
สามารถเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาชุมชนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนเพราะว่า พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระศาสดาที่ทรงตรัส
รู้หลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ การพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเรานั้น
ควรน าพุทธธรรมมาบูรณาการ และน าไปประยุกต์ใช้ 
เพื่อให้การพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเรานั้น เจริญเติบโต
ไปพร้อมกันทั้งทางวัตถุ และทางด้านจิตใจ พุทธบูรณา
การนั้น คือการน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมา
ประยุกต์ใช้ 
     การจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ นับเป็น
บทบาทที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่งที่แสดงถึงความพยายามน า
แนวคิดที่เคยมีมาแต่อดีตซึ่งศาสนาเคยให้ผู้คนมาแล้ว 
เพราะวัดในอดีต ไม่ได้สอนเรื่องจิตใจอย่างเดียว หากแต่
ยังอ านวยประโยชน์ทางวัตถุแก่บุคคล เช่น เป็นแหล่ง
สมบัติกลางแก่ชุมชนสามารถหยิบยืมมาใช้ได้ ในด้าน
สังคมนั้นวัดยังเป็นสถานที่พบปะ ประชุม สังสรรค์ ใน
คราวที่มีงานเทศกาลต่างๆ นอกจากนั้น พิธีกรรมต่างๆ 
ยังสามารถหล่อหลอมจิตใจของชาวบ้านทุกคนเป็นหนึ่ง
เดียวกันได้ แม้กระทั่งยามมีข้าศึกศัตรูเข้ามารุกราน ยังได้
อาศัยพระผู้ทรงวิทยาคมเป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจให้มีความ
กล้าหาญปกป้องถิ่นก าเนิดของตน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ใน
ความทรงจ าของผู้คนที่ผ่านวัยมาไม่น้อยกว่า ๔๐-๕๐ ปี 
ดร.กีรติ กมลประเทืองกร [2] 
      ค าว่า ชุมชนวิถีพุทธ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทุกคน
มองเห็นว่าน่าจะเป็นทางออกหนึ่งของสังคมไทย ดังนั้นจึง
ต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้ยึดวิถีพุทธมาใช้การด าเนิน
ชีวิต คือการบริโภคเพื่อบ าบัดความทุกขเวทนาเกิดจาก
ทางสรีรภาพหรือความจ าเป็นทางชีวภาพ เพราะถ้าหาก
ไม่ได้รับการบ าบัด ร่างกายไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ปัญญา
ก็ไม่สามารถเกิดได้ เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ช่วยระงับกาม
สุขได้อย่างแท้จริง เมื่อปัญญาเกิดมนุษย์ก็จะสามารถ
บรรลุไปถึงขั้นความสุขในระดับที่ถือว่าเป็นระดับความสุข
ที่ไม่จ าเป็นต้องบริโภคแล้ว เช่น ความสุขจากการมีความ
เมตตากรุณาผู้อื่น หรือความสุขจากการช่วยเหลือผูอ้ื่น ให้
ความทุกข์ของเขาบรรเทาลง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 
[3] 
      วิถีชีวิตชุมชนในยุคเกษตรกรรมได้มุ่งเน้นไปที่ความ
เช่ือทางพุทธศาสนา โดยท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการ
สร้างโลกทัศน์ทางสังคม และศิลปกรรมที่เน้นประโยชน์ใช้

สอยอย่างศิลปะพื้นบ้านก็มีบรรทัดฐานแนวคิดมาจาก
ประวัติศาสตร์ของชุมชนวัดเวียงสัมพันธ์อยู่กับการเดิน
ทางเข้ามาของชาวอินเดีย และเผยแผ่ศาสนาท้ังพราหมณ์
และพุทธศาสนา แต่ศิลปวัฒนธรรมที่เหลือร่องรอยให้
ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นศิลปกรรมทางพุทธ
ศาสนาแบบมหายาน พุทธทาส ภิกข ุ[4] 

การจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ  
     การจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาในฐานะเป็นแกนกลางทางจิตใจเป็นกรอบแห่ง
ความประพฤติของประชาชนในสังคม ซึ่งในอดีตพระสงฆ์
เป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการให้การศึกษาและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่นส่งเสริมการศึกษา
พยายามสอนให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานต่างๆ ได้เอง สอนให้รู้จักใช้สติปัญญาใน
กิจการทั้งปวง ให้รู้จักคิด ไม่เป็นคนเช่ืออย่างงมงาย    
ชีวิตที่มีคุณภาพต้องมีการพัฒนาท้ังทางโลกและทางธรรม  
     การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้นต้องมี
หลักธรรมส าหรับยึดปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาความเจริญ
งอกงามทางจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้การด าเนินชีวิต
เป็นไปอย่างมีแก่นสาร และเป็นชีวิตที่มีค่าอย่างแท้จริงสม
กับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา
เป็นหลักความจริงที่ควรรู้และเป็นหลักความดีที่ควร
ประพฤติเพื่อการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพในทุกด้าน เช่น 
การพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาการงาน และ
พัฒนาสังคม โดยมีหลักธรรมพื้นฐานในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ 
     แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวพันกับ
พระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย วิถีพุทธ จึงเป็น
แหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิ
ปัญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม 
และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้น 
สังคมไทยในปัจจุบันจึงมีบางส่วนที่ตั้งค าถามว่าแล้ววิถี
ชีวิตชาวพุทธที่แท้จริงควรเป็นอย่างไร ซึ่งในปัจจุบันได้มี
นักวิชาการ บรรพต วีรสัยและคณะ [5] ได้เสนอแนวคิด
โดยหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้สภาพชีวิตที่กล่าว
ได้ว่าเป็นวิถีชาวพุทธ ดังนี ้
     1) เน้นการพึ่งตนเอง  
     2) การเน้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท  
     3) การเน้นอหิงสา หรือการละเว้นจากการสร้าง
เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรง  
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     4) การเน้นการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพการ
งานที่เป็นประโยชน์สุจริต และมีมานะ อดทน หรือ
สัมมาอาชีวะ 
      5) การเน้นการมาเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  
      6) พยายามละกิเลสและความโลภ  
      7) การเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละอายและ
เกรงกลัวการกระท าผิด  
     การจัดการชุมชนเข้มแข็งตามหลักเบญจศีลหรือศีล
ห้านี้เป็นหลักเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชนที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยกันได้อย่างมี
ความสุขไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ไม่ประพฤติผิดทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน ไม่โกหก
หลอกลวงและไม่ด าเนินชีวิตด้วยความประมาท  
     หลักเบญจศีลหรือศีลห้าคือ ข้อก าหนดอย่างต่ าที่สุด
ในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ เบญจศีล 
ประกอบด้วย  

1) เว้นจากปาณาติปาต คือไม่ท าลายชีวิต 
ด าเนินชีวิตโดยปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้าน
ชีวิตร่างกาย  

2) เว้นจากอทินนาทาน คือไม่เอาของที่เขา
มิได้ให้ ด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่น
ทางด้านทรัพย์สินและกรรมสิทธ์ิ 

3) เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไม่ประพฤติ
ผิดในกามทั้งหลาย ด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียน
ผู้อื่นทางด้านคู่ครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไม่ผิดประเพณี
ทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน  

4) เว้นจากมุสาวาท คือ ไม่พูดเท็จ ด าเนินชีวิต
ที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จ โกหก 
หลอกลวง ตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งท าลาย  

5) เว้นจากของเมา อันเป็นที่ตั้งของความ
ประมาท คือ ไม่เสพของมึนเมา ด าเนินชีวิตที่ปราศจาก
ความประมาทพลั้งพลาดมัวเมา เนื่องจากการใช้สิ่งเสพ
ติดที่ท าให้เสียสติสัมปชัญญะ 

การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 กับทฤษฎีตะวันตก เพ่ือ
แก้ปัญหาหาชุมชนอย่างยั่งยืน  
     หลักสัปปุริสธรรม ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย) เป็นอีก
หลักธรรมหนึ่งท่ีมนุษย์ปฏิบัติตามแล้วสามารถท าให้บรรลุ
นิพพานได้หรืออาจกล่าวได้ว่าหลกัธรรมที่เป็นหลกัธรรมที่
ส า ม า รถพัฒนามนุ ษย์ ไ ด้ อ ย่ า ง ดี ใ นสั ปปุ ริ ส สู ต ร          
อุปริปัญญาสก์ มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่อง

ธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบหรือมนุษย์
โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริงของ
มนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัตทิี่เรียกว่า สัปปุริสธรรม 
7 ประการ คือ พระธรรมปิกฎ (ป.อ. ปยุตฺโต) [6] คือ
ธรรมของผู้ดี หรือคุณสมบัติของคนดี ได้แก่ 

1) ธัมมัญญุตา คือรู้จักเหตุ รู้จักหลักการ 
กฎเกณฑ์ รู้เหตุที่ท าให้เกิดผล รู้สาเหตุความเป็นไปในการ
ด าเนินชีวิต 

2) อัตถัญญุตา คือรู้จักผล รู้ความมุ่งหมาย     
รู้ประโยชน์ รู้จักผลที่สืบเนื่องจากการกระท ารู้ว่าการ
ด าเนินชีวิตอยู่นั้นประสงค์ประโยชน์ใด 

3) อัตตัญญุตา คือรู้จักตน รู้ความเป็นจริงของ
ตนว่า เป็นใคร มีความรู้ความสามารถ ความถนัด         
มีคุณธรรมเช่นใด เพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสมและการ
แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องถูกต้องต่อไป  

4) มัตตัญญุตา คือรู้จักประมาณ รู้จักพอดี 
พอเหมาะ พอควร 

5) กาลัญญุตา คือความรู้จักกาล รู้เวลาอัน
เหมาะสม เช่น ตรงต่อเวลา ทันเวลา และพอเวลา เป็น
ต้น 

6) ปริสัญญุตา คือรู้จักชุมชน รู้จักการ
ประพฤติต่อชุมชน รู้จักการวางตัว การแต่งกาย และ
กริยามารยาทให้ถูกต้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี  

7) ปุคลปโรปรัญญุตา คือการรู้จักบุคคล 
เข้าใจลักษณะของบุคคล รู้จักการปฏิบัติต่อบุคคลได้
เหมาะสม  
      ผู้ใดมีสัปปุริสธรรม 7 ประการ จะได้รับคุณประโยชน ์
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นคุณสมบัติของคนดี คือ รู้จักหลัก
แห่งการด ารงชีวิตเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
โดยไม่คิดว่าตนเองวิเศษหรือฉลาดกว่าคนอื่น เป็นผู้
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะไม่ท าอะไรหักโหมเกิน
ก าลังของตน ท าให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดีและยังด ารงชีพอยู่ได้ด้วยความไม่
ประมาทเพราะรู้จักคบเพื่อน 
     วิถีชุมชนชาวพุทธ ที่แท้จริงนั้น คือขยายหลักธรรม
บางข้อมาขยายให้มีมิติทางสังคมที่กว้างขึ้น คือแทนที่จะมี
ความหมายเพียงแต่ละบุคคล ก็มาขยายเป็นคุณธรรมต่อ
สังคมซึ่งมีขอบเขตที่ต้องรักษาร่วมกัน เช่นในส่วนที่เป็น
รูปธรรม คือ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นแม่น้า ล าคลอง ป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ถนน สวนสาธารณ ฯลฯ ส่วนที่เป็น 
นามธรรม คือ หลักการ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย 
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ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจ รู้ในประโยชน์และโทษ 
ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญเพราะ
เป็นประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของสังคม ความรู้สึก
มีส่วนร่วมในรักษาสาธารณสมบัติในชุมชนทั้งที่ เป็น
สถานที่ วัตถุสิ่งของ และที่ส าคัญที่สุดคือ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษาทอ้งถิ่น สิ่งเหล่านี้ก าลังจะเลือนหายไปกบั
กระแสโลกาภิวัตน์ แต่ถ้าหากชุมชนวิถีพุทธ กลับมามี
ความเข้มแข็ง ทุกคนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรักษา หวง
แหน วิถีชุมชนชาวพุทธ ก็จะไม่มีแต่เพียงแต่ช่ือเท่านั้น 
แต่อยู่ในชีวิตจิตใจของชาวไทยทุกคน พร้อมที่พัฒนาตน
ตามหลักพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ เพื่อน าพาตนและ
ชุมชนมุ่งสู่ความเป็นอริยะ อันจะเกิดความสันติสุขอย่าง
แท้จริง และยั่งยืนในวิถีพุทธ ตลอดไป 
     กล่าวได้ว่า หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ไม่ได้เป็น
เรื่องเก่าตกยุคล้าสมัยตามกาลเวลาแต่กลับยืนหยัดคงทน
ต่อการพิสูจน์ ดังเช่น สัปปุริสธรรม ๗ ที่สามารถน ามา
ปรับใช้ให้ เข้ากับยุคสมัยอย่างเช่นปัจจุบันได้อย่าง
สอดคล้อง การบริหารยุคใหม่จึงควรต้องมีความสมดุล
สองด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถ และ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยน าหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทาง
ในการบริหารผสมผสานกับแนวคิดตะวันตก อันจะเป็น
ส่วนส่งเสริมการใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็เป็นเครื่อง
ค วบคุ ม ยึ ด เ หนี่ ย ว จิ ต ใ จ  ไ ม่ ใ ห้ บุ ค คล ใ ช้ ค ว าม รู้
ความสามารถไปในทางที่ผิด หรือใช้แบบสุดโต่งเกินความ
พอดี ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตนเองและองค์กร ตลอดจนสังคม
โดยรวมในอนาคตได้ ฉะนั้นการน าเอาหลักธรรมค าสอน
มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ มองทุกสิ่ง
ว่าเป็นได้อยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในชีวิต พร้อมที่จะท า
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมตลอดไป 

แนวคิดทางเศรษฐกิจของคานธ ีประกอบด้วยแนวคิดหลกั 
6 ประการ ดังต่อไปนี้  

1. ระบบเศรษฐกิจจะต้องมีคุณธรรมกากับ  
2. แนวคิดเรื่องการจากัดความต้องการ  
3. แนวคิดเรื่องการใช้แรงงานเพื่ออาหาร  
4. แนวคิด เรื่ องการกระจายผลผลิตและ

เทคโนโลยี  
5. แนวคิดเรื่องชุมชนและสังคมพึ่งตนเอง  
6. แนวคิดเรื่องทรัสตีชิพ 

     แนวทางการพึ่งตนเองในการพัฒนาชนบท จะต้องมี
ความเชื่อมั่นว่าตนเองย่อมช่วยตนเองได้ก่อน โดยจะต้อง
มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง [7] ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ดังนี ้

1) ความรูส้ึกร่วมของการรวมกลุม่เกดิจาก
ความสนใจร่วมกัน  

2) ค่านิยมประชาธิปไตย โดยเน้นการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และใช้มติของที่ประชุมตัดสินใจ
โดยไม่ใช่อิทธิพลส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง  

3) การทางานร่วมกันจะต้องมีการตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมร่วม และการกระทาร่วมกัน โดย
มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบร่วมกัน 

4) การทางานเป็นกลุ่ม ต้องให้ความสาคัญต่อ
ความสนใจของกลุ่ม และพยายามในการดาเนินการนั้น
บรรลุผลของความสนใจนั้น  

5) การปลูกฝังให้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
การริเริ่มการแสงวงหาทรัพยากรใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่เหมาะสม และบริหารและการจัดรูปองค์การใหม่ 
เพื่อให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ  

6) การร่วมกันสร้างความเช่ือถือว่าตนเอง
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีการรวบรวมทรัพยากร
ของกลุ่มหรือชุมชนทั้งกายภาพหรือทางวัตถุ ผนวกกับ
จิตใจ และมองการใช้ทรัพยากรจากภายนอกเป็นเพียงลา
ดับรองหรือตัวประกอบเท่าน้ัน 

การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับทฤษฎีตะวันตก 
เพ่ือแก้ปัญหาหาชุมชนอย่างยั่งยืน 
     หลักการพัฒนาสังคมนั้นมีค ากล่าวไว้ว่า “จะพัฒนา
ใครเขาต้องพัฒนาตัวก่อน” ย่อมสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง 
เพราะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มต้น
ด้วยการ  การพัฒนาตนเองก่อน เพราะว่าหากไม่พัฒนา
ตนด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกิดสติเสียก่อนนั้น จะไป
พัฒนาใครๆก็ย่อมไร้ผล เพราะว่าคนคือทรัพยากรส าคัญ
ในการขับเคลื่อน พัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และ
หากชุมชนเข้มแข็งสังคมก็สงบและเข้มแข็งตามมาโดย
ปริ ย าย  ดั งนั้ นการพัฒนาตน  พัฒนาสั งคม จึ งมี
ความส าคัญแบบแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวด้วยเหตุและ
ผลดังต่อไปนี้  
          1. การพัฒนาตนเอง  คนแต่ละคนนั้นเป็นผู้มี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งใน
สังคม เพราะว่า  เมื่อได้รับการพัฒนาที่ตนเองแล้วก็จะ
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เป็นคนเก่งและเป็นคนดี เมื่อคนเก่งและดีเกิดขึ้นใน
องค์กรนั้น จะท าให้องค์กรนั้นมีความสุข และท าให้
องค์กรนั้นประสบความส าเร็จ ตรงกันข้ามหากสังคมหรือ
หน่วยงานใดมีคนไม่ดีมากกว่าคนดี องค์กรนี้จะไม่มี
ความสุขเลย และการท างานก็ไม่มีความสุขสุดท้าย เมื่อ
ท างานไม่มีความสุข ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นๆล้มเหลว  

แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาตนเองนี้ ยังตรัสยกย่องสรรเสริญไว้ว่า ทนฺโต เสฎโฐ 
มนุสเสสุ ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมเป็นผู้ประเสริฐ  
          2. การพัฒนาคนในชุมชน  การพัฒนาคนใน
สังคมชุมชนให้เกิดสติ ย่อมท าให้สังคมนั้นเข้มแข็งตามไป
ด้วย แต่ประเด็นการพัฒนาคนในสังคมชุมชนนั้นเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน ส่วนหนึ่งเพราะว่าคนในโลกนี้มี ศีล สมาธิ 
และปัญญาไม่เท่าเทียมกัน ขณะที่หัวใจหลักของการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความสงบร่มเย็นนั้น  เพราะว่าคนใน
ชุมชนนั้นเป็นทั้งผู้สร้างความส าเร็จ และทั้งผู้น าความ
เสื่อม  มาสู่ชุมชน  การพัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็งนั้น  
จึงต้องใช้เทคนิควิธีการ หลายประการ   
               ประการแรก พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรง
วางแนวทางให้คนในชุมชนของพระองค์คือ รู้สึกว่าตนนั้น
เป็นเจ้าของชุมชนนั้น คือ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา  ซึ่งที่กล่าวมานั้น เรียกว่า พุทธบริษัท 4 แต่ละ
คนแล้ว ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีหน้าที่เป็นของตนเอง แต่ว่า     
มีหน้าที่แตกต่างกันไป ตามสภาวะของตนเอง  ในการ
รักษาพระพุทธศาสนา การแบ่งพุทธบริษัทออกเป็นกลุ่ม
เช่นนี้  ท าให้ง่ายต่อการ พัฒนาและบริหาร ให้เข้มแข็ง  
ท าให้แต่ละคนนั้นสามารถเลือกที่จะประพฤติ  ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งสอนของพระองค์ได้ตามที่ตนเองพึงพอใจ เช่น 
เมื่อใครต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ 
และนางภิกษุณี  แต่ว่า หากยังต้องการที่ใช้ชีวิตอย่างผู้
ครองเรือน พระพุทธเจ้าก็ทรงวางหลักไว้ว่า ให้ปฏิบัติตาม 
อาคารวินัย คือ วินัยของผู้ครองเรือนนั่นเอง โดยที่ว่า    
ยังสามารถปฏิบัติและประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม 
เพราะว่ าสภาพแวดล้อมต่ างๆ ท า ให้ ไม่ สามารถ
เอื้ออ านวยที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างภิกษุ แล้วก็นาง
ภิกษุณี ท าให้พระพุทธองค์นั้นทรงวางกรอบไว้เพียงว่า 
พระภิกษุต้องรักษา เพ่ือเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจให้เข้มแข้ง
อดทนต่อสิ่งยั่วยุ ทางกามารมณ์ และเป็นเกาะป้องกัน
คุ้มครองทางกายวาจา  ไม่ให้ผิดพลาด 227 ข้อ ส่วนนาง
ภิกษุณี ต้องล าบากหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงต้องรักษา

ศีล ถึง 311  ข้อ ส่วนอุบาสก อุบาสิกา ต้องรักษาศีล 5 
หรือศีล 8 แล้วแต่จะสามารถประพฤติ ปฏิบัติได้ 
               ประการที่สอง พระพุทธเจ้าทรงพัฒนา
จิตใจบุคคลในชุมชนของพระพุทธองค์ โดยปรับให้ทิฐิ
เสมอกัน เสียก่อนหรือว่าปรับความเห็นให้ตรงกัน ว่า
จุดมุ่งหมายของศาสนา ค าสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้น
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตนั้น อยู่ท่ีพระนิพพาน คือการก าจัด
กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตาย
เกิดอีก และเมื่อทุกคนในชุมชน หรือว่า องค์กรเห็น
ตรงกันอย่างนี้แล้ว ก็จะเต็มใจที่จะปฏิบัติ  หรือว่า 
ประพฤติตามจุดมุ่งหมาย ค าสอนของพระองค์อย่างเต็มที่ 
เพื่อหาทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ของพระองค์ 
นอกจากนั้นพระองค์ยังได้ทรงแนะน าวิธีการที่จะเข้าถึง
พระนิพพานด้วย ซึ่งก็คือการขัดเกลาตนเอง ด้วยการ
ปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัย ที่พระพุทธองค์ทรง
บัญญัติไว้   
               ประการที่สาม ที่ส าคัญพระพุทธเจ้าทรง
พัฒนาความประพฤติ  ของบุคคลในองค์กร  โดยให้
ปฏิบัติตามศีล  ซึ่งในการรักษาศีลทุกคนก็จะต้องเลือกว่า
จะปฏิบัติตามศีลในระดับไหน เช่นรักษา ศีล 5 ศีล 8 
และ 227 หรือ 311 ข้อ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว คนในชุมชน 
หรือว่าองค์กร ก็จะมีความประพฤติไปในแนวทาง
เดียวกัน  
               ประการที่สี่ ทรงวางแนวให้คนในองค์กร 
หรือว่าชุมชน เคารพนับถือกันตามอาวุโสซึ่งการเคารพกัน
อย่างนี้นั้น เหมือนกันกับชุมชนไทย ซึ่งมีการเคารพ
ตามล าดับอาวุโส เช่นการเรียก คนสูงอายุกว่า ว่าพี่ อายุ
น้อยกว่า ว่าน้อง ป้า ลุง ตามสถานะของกันและกัน แต่
ในทางพุทธบูรณาการนี้หมายความว่า ที่ให้เรียกกัน 
เคารพอาวุโส นั้นก็หมายความว่า หากใครบวชก่อนก็ให้
นับว่า อาวุโสกว่า ถึงแม้ว่า ผู้นั้นจะอายุน้อยกว่าก็ตาม  
เพราะว่าผู้บวชก่อนนั้นย่อมรู้หลักธรรมพระวินัยมากกว่า
ผู้บวชใหม่  
          3. การพัฒนางาน บุคคลซึ่งมีหน้าที่การงานที่ดี
ย่อมเป็นก าไรของชีวิต เพราะหน้าที่การงานมีส่วนส าคัญ
ในการด าเนินชีวิต สอดคล้องปราชญ์พระพุทธศาสนา 
อย่างหลวงพ่อปัญญานันทะ กล่าวไว้ว่า งานคือเงิน เงิน
คืองาน  บันดาลสุข  ท างานให้สนุก เป็นสุขเมื่อท างาน 
ท างานเพื่องานบันดาลผล ท าดีเพื่อดลผลให้ ท าหน้าที่
เพื่อหน้าที่ อย่างจริงใจ การพัฒนางานนั้น เพราะว่าการ



ARU Research Journal, Vol.4, No.3, September 2018                                                                                        119 
 

พัฒนางาน ของพระพุทธศาสนานั้น สามารถสรุปได้ว่า 
การพัฒนางานของพระองค์นั้นทรงใช้หลัก ที่ส าคัญคือ  
               ประการที่หนึ่ง คือ ทรงถือหลักที่ส าคัญคือ
ความสามารถเป็นเกณฑ ์หากว่า ใครในชุมชน คือ  บริษัท 
4 คนใด มีความสามารถด้านใด มีความสามารถด้านไหน 
ก็จะทรงตั้งไว้ให้เป็นผู้เช่ียวชาญ ด้านนั้น เพื่อให้ตรงกับ
ความสามารถท่ีเขามีอยู่ เช่น พระอานนท์มีความสามารถ 
ทางด้านความทรงจ า ก็ทรงยกย่องให้เป็นพหูสูต หรือว่า
ทางด้าน อุบาสก นั้นบุคคลใดที่มีความสามารถก็จะทรง
ยกย่อง เช่น จิตคฤหบดี มีความสามารถด้านการแสดง
ธรรมก็ทรงยกย่องทางด้านนั้น   
               ประการที่สอง การสร้างขวัญก าลังใจ  ให้กับ
ผู้ทีมีความสามารถ และมีผลงานเด่น ก็จะทรงยกย่อง 
เช่นในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ที่ผ่านมาถ้าหากว่า 
มีพระภิกษ ุหรือว่าสามเณรรูปใดที่มีความรู้ความสามารถ 
ก็จะทรงยกย่องในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ 
               ประก า รที่ ส าม  หมั่ น ก า ร ปร ะ ชุม กั น
เนืองนิตย์  เพราะว่าการประชุมนั้นจะมีโอกาสได้เปิดอก 
พูดคุย ท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน สื่อสารข้อมูลถึงกัน  
สร้างความสมัครสมาน สามัคคีกัน  เช่น ทุกกึ่งเดือนจะมี
การประชุมกัน เพื่อร่วมท าสังฆกรรมกันฟังพระปาฎิโมกข์ 
เรียกว่า ลงอุโบสถ  เพราะว่าการลงอุโบสถนี้ นอกจากจะ
เป็นการทบทวนโอวาทและพระธรรมวินัยแล้ว ยังมีผลใน
แง่ของการเตรียมใจให้สะอาดผ่องใส พร้อมที่รองรับฟัง
โอวาทในที่ประชุมจากพระเถระเมื่อ การสวดพระปาฎิ
โมกข์จบลง 
          4. การพัฒนาทรัพย์สิน พระพุทธศาสนามีทั้ง
หลักค าสอน ในการพัฒนาเก็บรักษาทรัพย์สิน  และการ
ใช้จ่ายทรัพย์ ส าหรับหลักการรักษาทรัพย์นั้น เรียกตาม
ภาษาพระนั้นเรียกว่า อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึง
พร้อมด้วยการรักษา และการใช้จ่ายทรัพย์นั้น เมื่อหามา
ได้แล้ว ก็ให้แบ่งการใช้จ่ายเป็นสี่ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่ง  
เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ ให้เป็นสุข   
ส่วนที่สองใช้เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข   ส่วนที่สามบ าบัด
อันตรายที่เกิดเหตุต่างๆ  ส่วนท่ีสี่ ท าพลี 5 อย่าง คือ   
          ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ 
          ข. อติถิพลี  ต้อนรับแขก 
          ค. ปุพพเปตพลี  ท าบุญอุทิศให้ผู้ตาย 
          ฆ.ราชพลี ถวายเป็นของหลวง มีภาษีอากรเป็นต้น 
          ง.เทวดาพลี ท าบุญอุทิศให้เทวดา 

          5. การพัฒนาด้านเวลา ในการพัฒนาด้านต่างๆ
นั้นเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วมี
เวลาเท่ากันหมดเหมือนกัน 24 ช่ัวโมง เพราะว่าเวลาเป็น
สิ่งส าคัญที่สุดในการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะท างาน
แสวงหาปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ ด ารงชีวิต พระพุทธศาสนา
เน้นให้ตะหนักถึงคุณค่าของเวลา เพราะว่าเวลา เป็นสิ่งที่
มนุษย์ได้มาเท่าเทียมกัน แต่ว่า บางคนมักใช้เวลาไปใน
เรื่องต่างๆไม่เหมือนกัน ด้านการพัฒนาเรื่องเวลานี้ มีพระ
พุทธด ารัสที่ตรัสให้เห็นเรื่องคุณค่าของกาลเวลา เป็น
อย่างยิ่ง เช่น ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าปล่อยขณะให้
ผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยขณะให้ผ่านไปย่อมเศร้าโศก
ในภายหลังวัยย่อมผ่านพ้นไปเหมือนขณะนั้นแหละ 
กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมด้วยตัวของมันเอง  
          ดังนัน้ช่วงเวลาที่ว่างจากประโยชน์นั้น ท าให้ชีวิต
พร่องจากประโยชน์นั้น มิใช่เพียงแต่ว่าจะขาดจาก
ประโยชน์เท่านั้นแต่จะท าให้เกิดโทษขึ้นมาด้วย เพราะว่า
คนท่ีอยู่ว่างมักจะมีความคิดฟุ้งซ่าน เพ้อฟัน คิดฟุ้งซ่านไป
ในทางกามารมณ์ ไปในเรื่องเบียดเบียน ความฟุ้งซ่าน
เหล่านี้จะไม่เกิดกับคนที่ขยันหมั่นเพียรในการท างาน  
เพราะว่ามักคิดถึงประโยชน์ในการท างานอยู่ตลอดเวลา  
และหากใครสามารถประกอบการงานภารกิจ หรือว่า
หน้าที่ ของตนที่รับผิดชอบนั้น  ความเจริญก้าวหน้าใน
ฐานะทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง ย่อมเกิดขึ้นแก่การ
พัฒนาชุมชนในสังคมไทย เมื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข้งมี
การบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นนี้
แล้วความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมไทยก็จะเกิดขึ้น  

หลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมช่วยแก้ปัญหาการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
     นอกจากนั้นแล้วการที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย มีความสามารถบริหารจัดการ
ตนเอง หรือมีความสามารถสามารถพัฒนาตนเองให้
เข้มแข็งได้นั้น ต้องส่งเสริมให้ชุมชนนั้นมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 
          1. มีกระบวนการเรียนรู้ (Process of Learning) 
โดยเฉพาะผู้น าชุมชน และสมาชิกที่เป็นแกนน าของชุมชน
ท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถบางแห่งบางพื้ นที่  
ผู้น าชุมชนจบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้น หรือว่า มัธยม
ปลาย การส่งเสริมให้ผู้น า เช่น สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงก านัน ให้มีการศึกษา
ที่สูงขึ้น หรือเพิ่มการสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านให้มีการ
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พัฒนาศักยภาพของตนเองยิ่งขึ้นเป็นชุมชนที่มีผู้น าเป็น
ต้นแบบด้านการศึกษา หรือส่งเสริมผู้น าชุมชนให้มีการ
อบรมให้ตะหนักถึงการเป็นผู้น าชุมชนต้องมีความเสียสละ 
ท างานให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ไม่มุ่งหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรักษา
กฎหมาย  
          2. มีการพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Community learning) เพราะว่าการแสวงหาความรู้
นั้น เป็นสิ่งที่พึงกระท าตลอดชีวิต การเรียนรู้นั้น สามารถ
ท าได้หลายวิธี เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฟังบ้าง 
หรือว่าสิ่งรอบข้างที่เป็น ปรโตโฆสะ คือ ฟังจากสิ่งรอบตัว 
คนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม หรือว่า เรียนรู้ทางด้านการอ่าน 
จากข่าวสารบ้านเมือง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
ซึ่งความรู้ทีเกิดจากชุมชนนั้น โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นการ
เรียนรู้ที่เกิดจากผลของการปฏิบัติ และเป็นการเรียนรู้ที่
เกิดจากภูมิปัญญา หรือว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็จะได้
ประสบการณ์ร่วมกัน จะท าให้ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
น าไปสู่การตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน 
ของชุมชน ดังนั้น ถ้าหากว่า ชุมชนมีการพัฒนาเช่นนี้แล้ว 
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย จะเกิดขึ้นเพราะว่า
มีผลจากการเรียนรู้ และสามารถน าไปสู่การคิด และ
วิธีการที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนให้เจริญ สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. ชุมชนต้องมีผู้น าท่ีมีภาวะผู้น า(Leadership  
of community) เพราะว่าหากผู้น าในชุมชนสามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดี มีภาวะผู้น าที่ต้องเป็นผู้ประสานให้
สมาชิกในชุมชนนั้นเกี่ยวกับข่าวสาร หรือว่า เป็นผู้น า
ต่างๆ ได้มีโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ของตน ยอมรับและเปิดโอกาส และรับฟัง ไม่ผูกขาด
เผด็จการหรือแสดงบทบาทที่เป็นใหญ่แสดงความเป็น
เจ้าของชุมชนเพียงผู้เดียว พ้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่น ลงไปท างานกับชุมชน ไม่นั่งดูดาย อยู่บนหอคอย 
คอยสั่งงาน เป็นผู้เชื่อมประสานแนวคิดต่างๆ ของสมาชิก 
และคนในชุมชน 
          4. ประชากรในชุมชนต้องมีจิตส านึกรักชุมชน 
(Consciousness of Community) เป็นชุมชนที่มีจิต
วิญญาณ (Spirituality ) ประชากรในชุมชนนั้น ส านึกว่า
ตนเองเป็นเจ้าของชุมชน รักถิ่นก าเนิด บ้านเกิดเมืองนอน
ของตน ส านึกรักว่า     ตนนั้นเป็นเจ้าของบ้านเกิด มี
ความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบกับปัญหาต่างๆใน

ชุมชน ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน และมีความ
เป็นเพื่อนที่ดี คือกัลยาณมิตร และสามารถเช่ือมโยงกัน 
ด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยความหวังว่า สามัคคีให้เกิดแก่ชุมชน 
ท าให้เกิดเกิดพลังที่เข้มแข็ง 
          5. ชุมชนที่ต้องการพัฒนาให้เข้มแข็งต้องมี
องค์กรชุมชนที่เข้มแข็ (Strengthens of Community 
Organization) คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้องมี
การรวมตัวกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีอย่างเหนียว
แน่น ด้วยจิตส านึกรักบ้านเกิดมีการรวมกลุ่มกันเพื่อ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มกันนั้นก็เป็นผล
มาจากการเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างท าและ สมาชิก
ของชุมชนนั้นต้อง ประกอบด้วยความรู้ความสามารถท่ีจะ
จัดการตนเองและชุมชนได้ โดยเฉพาะ เมื่อมีการรวมกลุ่ม
กันแล้ว สิ่งที่ตามมาหลังจากมีองค์กรเกิดขึ้นนั้นก็คือ      
มีลักษณะเวทีประชาคม มีการด าเนินงานที่สามารถเช่ือม
ประสานกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ โดยที่สมาชิกและองค์กรในชุมชนนั้น  
เมื่อมีความเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือหรือพึ่งพาตนเองได้    
ทั้งในทางเศรษฐกิจ หรือว่าการเมืองการปกครอง สังคม
และวัฒนธรรมทั้งในยามที่ปกติ หรือว่าในเวลาที่เกิด
ประสบกับภาวะวิกฤติต่างๆ ก็จะสามารถน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทยที่ยั่งยืน เพราะว่าการ
พัฒนาจะท าให้ยั่งยืนได้นั้น ต้องพัฒนาคนเต็มทั้งคน ครบ
พร้อมกันทั้งระบบที่มี 3 ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา 
     นอกจากหลักพุทธบูรณาการการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งในสังคมไทย ที่ผู้เขียนได้น าเสนอไปแล้วนั้น การ
พัฒนาชุมชนนั้นยังจัดเป็นสาขาวิชาหนึ่งของสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ (Social science) โดยเป็นสังคมศาสตร์ที่
ประยุกต์ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาเป้าหมายบางประการของมนุษย์และชุมชนสังคม
มนุษย์ได้  การพัฒนาชุมชนจึงมีทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่
สามารถน ามาใช้พัฒนาชุมชนได้ เพื่อให้เกิดผลการพัฒนา
ที่มีความเข้มแข็ง ดังนี้  
 
 
     ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (The 
Diffusion Theory of Cultural)  เจ้าของทฤษฎี คือ 
ราล์ฟ ลินตัน (Ralph Linton ,ค.ศ.1893-1953)         
นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน  
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     สาระส าคัญของทฤษฎี ทฤษฎีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม เช่ือว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยเกิดจากการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสังคมที่แตกต่างวัฒนธรรมรวมกันและต่าง
กระจายวัฒนธรรมไปสู่ กั นและกัน  เมื่ อ เกิ ดการ
แพร่กระจายวัฒนธรรมขึ้นแล้ว สังคมที่เจริญกว่า อาจจะ
รับวัฒนธรรมบางอย่างของสังคมที่ด้วยกว่าก็ได้ และใน
ท านองเดียวกันสังคมที่ด้อยกว่าอาจจะไม่รับวัฒนธรรม
ของสังคมทีเ่จริญกว่าก็ได้  และในท านองเดียวกันสังคมที่
ด้อยกว่าอาจจะไม่รับวัฒนธรรมของสังคมที่เจริญกว่าก็ได้ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามามากกว่า 
การเปลี่ยนแปลงของทางสังคม ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามามาก
กว่าเดิม จากการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ขึ้นเองในสังคม หรือ
ถ้ามีก็มักจะน าสิ่งใหม่ๆจากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับ
ของที่มีอยู่แล้ว  เป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จะเห็นได้
จากสังคมอเมริกัน ซึ่งมีศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น
สูง แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิ ดขึ้นจากการ
แพร่กระจายถึงร้อยละ 90 เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น 
เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น   

ผลลัพธ์ของพุทธบูรณการที่ช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
     ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดจากสาเหตุ
ส าคัญ คือ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอก
สังคม ถ้าหากจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
ก็คือ การขยายผลของชุมชนที่ประสบความส าเร็จโดยใช้
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเป็นตัวอย่าง  
หรือ เป็นแรงจูง ใจกระตุ้ นให้ ชุมชนที่ ยั ง ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนา เกิดการตื่นตัวและสมาชิกใน
ชุมชนร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเกิดการกระจายทาง
วัฒนธรรมเกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างสังคมที่ต่าง
วัฒนธรรมกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้
โดยต้องจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งจากภายใน
ชุมชน และกับชุมชนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายชุมชนกับชุมนต่างๆเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มาก
ต่อการพัฒนาชุมชนมากเพราะท าให้ทราบว่าชุมชนมีการ
พัฒนาแล้ว หรือมีระดับการพัฒนาสูงกว่าเมื่อมีการ

ติดต่อสื่อสารกับสังคมที่มีระดับการพัฒนาต่ ากว่าอาจรับ
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเข้าไปในชุมชนของตนท าให้เกิด
ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนขึ้นได้ ดังนั้นจึง
ต้องมีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าว
ไว้ล่วงหน้า 

สรุปข้อเสนอแนะ 
     การจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนววิ ถีพุทธเป็น      
ทิศทางการพัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐานการพึ่งตนเองโดยอาศัย
กระบวนการจัดการชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยมี
วิธีคิดที่มีพื้นฐานจากระบบคิดเดิมของชุมชนหรือภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านผสมผสานเข้ากับวิธีคิดและระบบการ
จัดการของสังคม ความเข้มแข็งและยั่งยืนของคนหรือ
สังคมชุมชนเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องจากรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักความพอดีและ
พึ่งตนเองได้โดยการสร้างคนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบ
และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เช่ือมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน
และเป็นการบูรณาการทางสังคมก็จะก่อให้เกิดความ
สมดุลหรือสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน “การจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ” จึงเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาเพราะเป็นรากฐานของความส าเร็จในทุกๆด้าน 
หลักธรรมบางข้อมาขยายให้มีมิติทางสังคมที่ กว้างขึ้น 
หลักการทางพระพุทธศาสนาให้ ความส าคัญเพราะเป็น
ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ของสังคม ความรู้สึกมี
ส่วนร่วมใน รักษาสาธารณสมบัติในชุมชนทั้งที่เป็น
สถานที่ วัตถุสิ่งของ และที่ส าคัญที่สุด คือวัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้กาลังจะ เลือนหายไป
กับกระแสโลกาภิวัตน์ การจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว
วิถีพุทธ กลับมามีความ เข้มแข็ง ทุกคนตระหนักในหน้าที่
ที่ต้องรักษา หวงแหน วิถีชุมชนชาวพุทธ ก็จะไม่มีแต่ 
เพียงแต่ช่ือเท่านั้น แต่อยู่ในชีวิตจิตใจของชาวไทยทุกคน 
พร้อมท่ีพัฒนาตนตามหลัก พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 
เพื่อน าพาตน และชุมชนมุ่งสู่ความเป็นอริยะ อันจะเกิด 
ความสันติสุขอย่างแท้จริง และยั่งยืนในวิถี พุทธ ตลอดไป 
     การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทยนั้น หากตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของคนด้วยการเพิ่มหลักธรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจของ
คนให้มีความรู้ผิดชอบ รู้ดี หรือรู้ช่ัว ที่ปัจเจกบุคคลแล้ว 
ส่ ว นทางสั ง คมก็ มี ก า รบู รณกา รหลั กทฤษฎี ทา ง
สังคมศาสตร์ มีการเปิดโอกาสการพัฒนาศักยภาพและ
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การให้ความรู้ การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างเสมอภาค      
แก่คนในชุมชนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย   จึง
ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้  ที่ ส าคัญ ซึ่ งจะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ คนในชุมชน สิ่งแวดล้อม      
ในชุมชน สิ่ งแวดล้อมในชุมชนวัสดุอุปกรณ์ต่ างๆ       
และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในวิธีการพัฒนา และกระบวน 
การพัฒนาต้องได้รับความช่วยเหลือจากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลและ
ภาคเอกชน ส่วนการบริหารและการจัดการ นักพัฒนา
ชุมชนต้องช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ จากชุมชน โดย
มีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพทาง 
จิตใจ พฤติกรรม และปัญญาด้วยพุทธบูรณาการ คือ
หลักธรรมที่มีประสิทธิภาพ และทรงประสิทธิภาพ หาก
ประยุกต์เข้ากันอย่างลงตัว พุทธบูรณาการจึงจะสามารถ
ท าให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางโลกและทางธรรม 
คู่ขนานกันไป เพื่อพัฒนาชุมชนในสังคมไทยให้เข้มแข็ง  
และให้มีคุณภาพทั้งคน สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป็นไปอย่างมีกระบวนการ เน้นการพึ่งพาตัวเองและการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้น เพราะว่าหากการพัฒนา
ชุมชน มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้ว จะท าให้
เป็นทางออกที่ส าคัญของสังคมไทยที่ก าลังมีปัญหาวิกฤติ
ด้านต่างๆเลยทีเดียว สิ่งส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ ง เกิดขึ้ น ในสั งคมไทยได้นั้ น ต้องอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของชุมชน เพื่อที่จะร่วมกันน าพา
ชุมชนออกจากวิกฤติให้ได้ ก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ของชุมชนให้ได้  โดยที่เปลี่ยนจากชุมชนที่เคยลดทอน
ศักยภาพ กลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ด้วยเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง เรียนรู้คุณค่าก่อน
มูลค่าท าให้เข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิต
ของผู้คน โดยเฉพาะพืชนานาชนิดในป่าที่มีคุณค่า
มากกว่าแค่ตัดหรือเก็บเอาไปขายให้ได้เงินมองเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติมากว่า ตัวของเงิน และเรียนรู้
ประโยชน์ของพืชพรรณนานาชนิด ในป่าชุมชนของตนมี
การหวงแหนและสิ่งส าคัญคือการบูรณาการหลักธรรมที่
คณะรัฐบาล และคณะสงฆ์ก าลังรณณรงค์เพื่อ เป็นพุทธ
บู รณาการด้ านจิ ต ใจ  ซึ่ งก็ คื อศี ล5 มาบู รณาการ
ประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปจะท าให้คุณภาพของคนในชุมชน 
มีพลังสามัคคีเป็นปึกแผ่นก็สามารถท าให้ชุมชนมีการ
พัฒนาจัดการตนเองและน าไปสู่การพึ่งพาตนเองเป็น
ทางออกของปัญหาวิกฤติสังคมได้ในท่ีสุด 
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