8

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม
THE DEVELOPMENT MODEL OF APPLICATION OF THE
BUDDHADHAMMA IN SOCIAL DEVELOPMENT
พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท)
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมว่าด้วย
การพัฒนาสังคม 2) เพื่อศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
ในระดับปัจเจกบุคคล และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาสังคมในระดับชุมชน การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 20 รูป/คน โดยใช้การเลือก
แบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อมูล
ด้วยวิธีการพรรณนา เพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา แล้วนามาสังเคราะห์เชิงระบบ เพื่อหา
ประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักพุทธธรรมว่าด้วยการบุคคลและพัฒนาสังคมนั้น พบว่า มีหลักธรรมที่
ส่งเสริ มการพัฒ นาบุ คคล เช่น หลั กไตรสิ กขา สั ป ปุ ริส ธรรม อิทธิบ าท อริ ย สั จ เป็ น ต้น
โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญานั้น มีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคคล
เป็ น อย่ า งมาก ส่ ว นหลั ก พุ ท ธธรรมในการพั ฒ นาสั ง คม ในระดั บ ชุ ม ชน ได้ แ ก่
หลั กอปริ ห านิ ย ธรรม สั งคหวัตถุธ รรม สาราณิย ธรรม พรหมวิห ารธรรม เป็ น ต้น ล้ ว น
ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการทางานร่วมกันอย่างเกื้อกูล
2. กระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมในระดับปัจเจก
บุคคล พบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาบุคคล 1) ศีล นาไปสู่การส่งเสริม
การประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ตามท่วงทานองคลองธรรม 2) สมาธิ
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เป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจโดยการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้ ดี
งาม 3) ปัญญานาไปสู่การฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการคิดดี คิดชอบโดย
อาศั ย หลั ก ปรโตโฆสะและโยนิ โ สมนสิ ก ารที่ ต้ อ งมี กั ล ยามิ ต รและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ม า
เอื้ออานวย
3. รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน
พบว่า ในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนนั้นสามารถประยุกต์ใช้ หลักอปริหานิยธรรม 7
เพื่อสร้างกระบวนการสาคัญ คือ 1) การสร้างความร่วมมือ 2) การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
และ 3) การสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืน โดยชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้อง
สร้ า งทุ น ทางสั ง คม โดยใช้ ความเชื่ อ วัฒ นธรรมประเพณีห รื อ วิถี ช าวพุ ท ธในการสร้ า ง
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การเรียนรู้ร่วมกัน
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบ, หลักพุทธธรรม,การพัฒนาสังคม
ABSTRACT
This research consisted of three main objectives, namely: 1) to
study the concepts and principles of Buddhism in social development; 2) to
explore a process to apply the Buddhist principles for social development
at individual level; and 3) to develop model of Buddhadhamma application
in social development at community level. The research is a Qualitative
Research. The data collection was conducted by in-depth interviews with
key informants by using purposive selection. The collected data were
analyzed by content analysis and presented by descriptive technique to
classify category and then systematically synthesized to find common issues
and describe the content.
The findings revealed that:
1. As for the concept and principles of Buddhism in social
development, it has been found that the Buddhist principles being suitable
for social development, i.e., the Buddhist principle for social development
at the individual level by applying the principles of Tisikkha (threefold
learning) for the development of human capital in three main areas,
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namely, Sila (Precept), Samadhi (meditation) and Panna (wisdom), and the
application of Buddhist principles for social development at the community
level, i.e.,
2. As for the process to apply the Buddhist principles for social
development at individual level, it has been found that it is an application
of the Tisikkha for human capital development: Sila (precepts) focuses on
good conduct, behave properly according to the rules, morality, morals,
customs, good traditions, physical and verbal, do not make others
miserable, do not make oneself miserable; Samadhi (concentration) is a
practice to develop the mind by developing virtue and ethics to strengthen
the mind, develop mental capacity to be strong, strong, courageous, be
able to develop a happy spirit; and Panna (wisdom) stresses on training,
knowledge, understanding and good thinking under the principle of
Paratoghosa (another's utterance) and Yonisomanasikara (reasoned
attention), which must be of good friend and environment.
3. As for the model of Buddhadhamma application in social
development at community level, it has been found that in social
development at community level, it is the application of 7
Aparihaniyadhammas (Conditions of Welfare): It is an integration of the
principles of participation in community development conforming to the
concept of participation of the International Association for Public
Participation consisting of 5 categories: 1) Inform, 2) Consult, 3) Involve, 4)
Collaboration, and 5) Empowerment.
Keywords: Model Development, Buddhadhamma, Social Development
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นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที่ 2-3 หรือ
เมื่อประมาณ พ.ศ.236-238 ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดน
ต่ า ง ๆ ของพระเจ้ า อโศกมหาราชกษั ต ริ ย์ อิ น เดี ย ในสมั ย นั้ น พระเถระ 2 รู ป คื อ
พระโสณะและพระอุ ตตระได้เดิน ทางมายังดิน แดนประเทศไทย ซึ่ งในสมัยนั้นเรียกว่ า
“สุวรรณภูมิ” ดินแดนที่มีขอบเขตกว้างขวางมีประเทศต่างๆ รวมกันอยู่หลายประเทศ ทั้ง
พม่า เวียดนาม กัมพูช า ลาว มาเลเซีย ไทย และนับจากนั้นเป็นต้นมาอารยธรรมแห่ ง
พระพุ ท ธศาสนาก็ เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมไทย แนวคิ ด และวิ ถี ก ารปฏิ บั ติ ท าง
พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒ นาสั งคมและวัฒ นธรรมไทย
มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนทุกชนชั้น นับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนไปถึงชาวบ้านทั่วไป
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นรู้ ใ นมิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง ในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ปรัชญา การดารงอยู่ในวิถีชีวิต และการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปวัฒนธรรมจนกลายเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และกระบวนการจัดการที่สอดคล้อง
กับบริบทและวัฒนธรรมทางสังคม ในขณะที่สถานที่สาคัญหรือวัดในทางพระพุทธศาสนา
เป็ น แหล่ ง รวมศิ ล ปวิ ท ยาการในสาขาต่ า งๆ ทั้ ง ในด้ า นโบราณคดี จารี ต ประเพณี
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าและมีบทบาทที่สาคัญยิ่งในการเชื่อมโยง
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของผู้คนในสังคม
หลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ท างพระพุ ท ธศาสนาได้ มี ข ยายขอบเขตไปสู่ ก าร
ดาเนินการในมิติต่างๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านความเชื่อ พิธีกรรม และการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
จิตใจและปัญญา ดัง ที่ ท่า นพุทธทาสภิกขุ ได้กล่ าวถึ งความส าคัญของหลั กพุท ธธรรมไว้
3 ประการ คือ 1) หลักพุทธธรรม จะช่วยให้บุคคลและสังคมมีความรัก ความเมตตา และมี
ความสามั คคี สามารถร่ว มสุ ขร่ว มทุก ข์ด้ว ยกัน ได้ (Busakorn Watthanabut,2018)
สิ่งนี้จะต้องนามาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคนไทย ผู้ปกครองประเทศ นักวิช าการ ครูบา
อาจารย์จึงเป็นกลจักรที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาจริยธรรมดังกล่าว ให้เกิดให้มีในเด็ก เยาวชน
คนไทย ตามลาดับขั้นการพัฒนาจริยธรรม การดาเนินการสอนจริยธรรมที่ควรจัดเป็น
กระบวนการเป็ น ไปตามล าดั บ ขั้ น การพั ฒ นาจริ ย ธรรม การสอน
"คุ ณ ธรรม/
จริยธรรม" เป็นความต้องการที่คนรุ่นหนึ่งจะชี้นาคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยผู้ถ่ายทอดจะต้องมี
ความเชื่อว่าประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเข้าใจเรื่อง คุณธรรม/จริยธรรม หรือ
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ความดี ความถูกต้อง ความเหมาะสมอย่างถ่องแท้ในระดับหนึ่งและต้องการให้เยาวชน
เชื่อดีและเหมาะสมกับเยาวชน (Surapon Suyaprom, 2015: 178-195)
แนวคิดและวิถีการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวนั้น เป็นรากฐานที่
สาคัญของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ การดาเนินวิถีชีวิต และการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม ภูมิปัญญา และ
กระบวนการจัดการของผู้คนในสังคม ในขณะที่ศาสนสถานหรือวัดทางพระพุทธศาสนาได้
กลายเป็ น แหล่ งรวมศิ ล ปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทั้งในด้ านโบราณคดี จารี ตประเพณี
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ซึ่งนับว่ามีคุณค่ายิ่งและมีบทบาทที่สาคัญในการเชื่อมโยง
เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนกับการพัฒนาสังคมไทย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมว่าด้วยการพัฒนาสังคม
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมใน
ระดับปัจเจกบุคคล
2.3 เพื่อพัฒ นารู ป แบบการประยุ กต์ใช้หลั กพุทธธรรมในการพัฒ นาสังคมใน
ระดับชุมชน

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สังคม” การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key Informants) โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) นาเสนอข้อมูลด้วย
วิธีการพรรณนา เพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) แล้วนามาสังเคราะห์เชิงระบบ
(Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง การพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ
ได้แก่ 1) พระสงฆ์ นักวิชาการทางพุทธศาสนา ผู้ที่มีบทบาทในการนาหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคคลและการพัฒนาสังคม เช่น มหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น 2) พระสงฆ์ ผู้นา
กลุ่มองค์กรและชุมชน ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สังคมหรือกลุ่มพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น และเครือข่ายพระนักพัฒนา
ภาคเหนือ/กลุ่มเสขิยธรรม 3) ผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย ผู้นาชุมชน และชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

4. ผลการวิจัย

4.1 แนวคิดและหลักพุทธธรรมว่าด้วยการพัฒนาสังคม จากการศึกษาพบว่า
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสังคม ได้แก่ หลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมในระดับปัจเจกบุคคล โดยการประยุกต์ใช้หลัก ไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาทุน
มนุษย์ ใน 3 ประการสาคัญ ได้แก่ศีล สมาธิ และปัญญา และการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วย 1) หมั่น
ประชุมเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทากิจกรรมร่วมกัน 3) ไม่
บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4) ให้ความเคารพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใหญ่ 5) ไม่ข่มเหงสตรี ไม่ลุอานาจแห่งกิเลสตัณหา คือ ความอยากได้ อยากมี
อยากเป็น 6) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน และ 7) ทาอย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่
มา พึ ง มาสู่ แ ว่ น แคว้ น ของเรา และท่ า นที่ ม าแล้ ว พึ ง อยู่ อ ย่ า งผาสุ ก โดยบู ร ณาการกั บ
หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
4.2 กระบวนการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั กพุ ท ธธรรมเพื่ อ การพั ฒ นาสั งคมในระดั บ
ปัจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาทุนมนุษย์ ด้าน
ศีลจะเน้นไปที่การประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ตามท่วงทานองคลอง
ธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามทั้งทางกาย ทางวาจา ไม่เป็นการทาให้ผู้อื่น
เดือดร้ อน ไม่ทาให้ ตนเองเดือดร้ อน การพัฒ นาทุน มนุ ษย์ ด้านสมาธิ ถือเป็ น การฝึ กฝน
พัฒนาจิตใจโดยการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม การพัฒนา
สมรรถภาพของจิตใจ ให้มีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้า สามารถ การพัฒนา
จิตใจให้เกิดความสุข และการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านปัญญา โดยเน้นการฝึกฝนอบรมให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการคิดดี คิดชอบโดยอาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ
ที่ต้องมีกัลยามิตรและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาเอื้ออานวย
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4.3 รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน
ผลการวิจัย พบว่า ในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนนั้นสามารถประยุกต์ใช้ หลักอปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วย 1) หมั่นประชุมเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม
และทากิจกรรมร่วมกัน 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4) ให้
ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 5) ไม่ข่มเหงสตรี ไม่ลุอานาจแห่งกิเลสตัณหา
คือความอยากได้ อยากมี อยากเป็น 6) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน และ 7) ทา
อย่างไร พระอรหัน ต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่ แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่าง
ผาสุก โดยการบูรณาการกับหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ใช้แนวคิดการมีส่วน
ร่วมตามแนวของ International Association for Public Participation 5 ด้าน ตามที่
กล่าวข้างต้น

5. อภิปรายผลการวิจัย

ในการวิจั ย เรื่ อง “การพัฒ นารู ป แบบการประยุ กต์ใช้ห ลั กพุทธธรรมในการ
พัฒนาสังคม” นี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
5.1. แนวคิดและหลักพุทธธรรมว่าด้วยการพัฒนาสังคม จากการศึกษาพบว่า
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสังคม ได้แก่ หลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมในระดับปัจเจกบุคคล โดยการประยุกต์ใช้หลัก ไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาทุน
มนุษย์ ใน 3 ประการสาคัญ ได้แก่ศีล สมาธิ และปัญญา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาด้าน
ศีล เป็นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมเชิงลบให้กลายเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมเชิง
บวก เริ่มตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้รู้เข้าใจ ขยายผลไปสู่การฝึกอบรมให้เกิด
ทักษะ เกิดความเชี่ยวชาญ 2) การพัฒนาด้านสมาธิ เป็นการฝึกฝนจิตใจจากมนุษย์ผู้ที่
เปี่ยมด้วยกิเลสที่หยาบหนา แข็งกระด้าง ให้กลับกลายไปสู่มนุษย์ที่มีความละเอียดอ่อน
มีความอ่อนโยน เป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และ
ประเสริฐ 3) การพัฒนาด้านปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง
จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต เพื่อให้เกิดมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล ความรู้
รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ เพื่อให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วย 1)
หมั่นประชุมเนื องนิ ตย์ 2) พร้ อมเพรี ย งกัน ประชุม เลิ กประชุม และทากิจกรรมร่ วมกัน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4) ให้ความเคารพและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 5) ไม่ข่มเหงสตรี ไม่ลุอานาจแห่งกิเลสตัณหา คือความอยากได้
อยากมี อยากเป็ น 6) เคารพบู ช าสั ก การะเจดี ย์ ปู ช นี ย สถาน และ 7) ท าอย่ า งไร
พระอรหั น ต์ ที่ยั ง ไม่ ม า พึง มาสู่ แ ว่ น แคว้ น ของเรา และท่ า นที่ม าแล้ ว พึ ง อยู่ อ ย่ า งผาสุ ก
ส่ ว นบทบาทในการพัฒ นาชุ ม ชนของปราชญ์ ช าวบ้ า น ศึ ก ษาใน 3 ด้ าน ประกอบด้ ว ย
1) ด้านการสร้างความร่วมมือ 2) ด้านการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ 3) ด้านความต่อเนื่อง
และความยั่ ง ยื น ส่ ว นรู ป แบบในการพั ฒ นา ชุ ม ชนตามแนววิ ถี ชุ ม ชนเชิ ง พุ ท ธเป็ น
การบูรณาการระหว่างหลักอปริหานิยธรรมกับหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
5.2 กระบวนการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั กพุ ท ธธรรมเพื่ อ การพั ฒ นาสั งคมในระดั บ
ปั จ เจกบุ ค คล จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก พุ ท ธธรรม พบว่ า หลั ก พุ ท ธธรรมใน
พระพุทธศาสนาเกือบทุกหลั กธรรมถือเป็ น หลั กแห่ งการพัฒ นามนุ ษย์ โดยเฉพาะการ
พัฒนาให้มนุษย์นั้นได้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ก็ได้ทรงให้หลักอริยสัจ 4 มาเป็น
กรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้
หลั ก มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา หรื อ มรรคมี อ งค์ 8 มาเป็ น เครื่ อ งชี้ น า ทั้ ง นี้ ม รรคมี อ งค์ 8 นั้ น
พระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง 3 ส่วนสาคัญที่จะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์ให้
ก้าวล่วงจากความทุกข์ ซึ่งก็คือ "หลักไตรสิกขา" หรือหลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่ งการยึดถือ
"ศีล" การหมั่นทาให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง "สมาธิ" และ
สุดท้ายคือการเข้าถึง องค์ความรู้ที่ทาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดในสิ่งทั้ง
ปวงตามที่มันเป็นจริงหรือแนวทางแห่ง "ปัญญา" สาหรับรูปแบบในการพัฒนาบุคคลหรื อ
ทรัพยากรบุคคลให้ถึงพร้อมสู่ความเป็น "ทุนมนุษย์" ตามหลักไตรสิกขานั้น ทั้งนี้ผลวิจัยยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thanawat
Jomprasert (2009) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว” ผลการวิ จั ย พบว่ า
กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประเด็นส าคัญ นอกจากนั้ น ยังสอดคล้องกับงานวิจั ยของ Suwida Seangseehanart
(2006) ทีไ่ ด้วิจัยเรื่อง “ภูมิปัญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : ยุทธศาสตร์ทางเลือก
ในการพัฒนาสังคมไทย” ซึง่ พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องมีทั้งแนวลึกในระดับบุคคล
และชุ ม ชนและแนวกว้ า งในระดั บ สั ง คมและระดั บ โลก ในระดั บ บุ ค คลและชุ ม ชน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือ การมีเป้ าหมายชีวิตที่ไม่มีทุกข์ด้ว ยศีล การเปลี่ย นตนเองโดยใช้
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กิจกรรมทางโลกเป็นเครื่องมือพัฒนาทางธรรมกระบวนการขัดเกลา ความรักและพลังกลุ่ม
หรือชุมชน ในระดับสังคม ยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือพลังเครือข่ายแห่งความรักและการทา
ประโยชน์สู่สังคมและในระดับโลก หลักสาคัญยังคงเป็นการ “ให้” เพื่อให้เกิดพลังเครือข่าย
แห่งความรักของประเทศพันธมิตรและจุดยื นของประเทศคือเป็นประเทศแห่งการพัฒนา
จิตใจ
5.3 รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชน
จากการศึกษา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนนั้น
สามารถประยุกต์ได้ตามแนวทางหลักอปริหานิยธรรม 7 โดยบูรณาการเข้ากับหลักการมีส่วน
ร่วม สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 1) ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) สอดคล้องกับหลัก
อปริหานิยธรรมที่ว่า ทาอย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่าน
ที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุกในประเด็นนี้ผู้วิจัยตีความในหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชน คือ การมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (Knowledge Center) ซึ่งศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนาไปสู่การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้สาหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์
ของชุมชน จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสกร นันทพานิช และ
คณะ (Passakorn Nanthapanit and other,2005) ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่ว นร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิง
บู ร ณาการ : กรณี ศึ ก ษาต าบลหนองห้ า ง อ าเภออุ ทุ ม พรพิ สั ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ”
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการทั้งด้านสุขภาพ ด้าน
การเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการสร้างและพัฒนา องค์กรชุมชน เกิดแผนพัฒนาสุขภาวะชุมชน มีการจัดตั้ง
องค์กรชุมชนและเชื่อมประสานเครือข่ายเพื่อดาเนินงานตามแผนพัฒนาที่ชุมชนได้ร่ว ม
กาหนดขึ้น 3) ด้านการเกี่ยวข้อง (Involve) สอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรมที่ว่า พร้อม
เพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทากิจกรรมร่วมกัน แนวทางในการบูรณาการ คือ การ
กาหนดลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมในชุมชนชุมชนนั้นเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนด้วยกับเองและภาคประชาชนกับส่วนงานของรัฐ

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

7. ข้อเสนอแนะ

17

7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านศีลจะต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
โดยพัฒนาให้ทุนมนุษย์เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี มีความพร้อม
ในการให้บริการประชาชนและสาธารณะ โดยเน้นการประพฤติ ปฏิบัติดีทางกายและวาจา
รวมถึงการมุ่งประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คด ไม่โกง หรือทุจริต คอรัปชั่น
โดยมียุทธศาสตร์สาคัญ
2) การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ด้ านสมาธิ จ ะต้ องพัฒ นาทุน มนุ ษย์ ให้ ถึง พร้ อมด้า น
คุณภาพจิตที่ดี สมรรถภาพจิตที่ดี และสุขภาพจิตที่ดี โดยพัฒนาให้ทุนมนุษย์กลายเป็นผู้ที่มี
ความอบอุ่นซาบซึ้งใจด้วยศรัทธาและความภาคภูมิใจในบทบาท อานาจ หน้าที่ ส่งผลให้
เกิดการประพฤติ ปฏิบัติที่สุจริต เที่ยงธรรม มีจิตสานึกในคุณค่าแห่งการเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวม มีความแกล้วกล้า มั่นใจที่จะคิด ทา หรือพูด
ในสิ่งที่เป็นกุศลทั้งมวล
3) การพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านปัญญานั้นจะต้องการพัฒนาให้มีปัญญารู้เท่าทัน
ความจริง เข้าถึงธรรมชาติและชีวิต อันทาให้จิตใจเป็นอิสระโดยไม่หวั่นไหวหรือถูกครอบงา
ด้วยความผัน ผวนหรือความปรวนแปรจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ผิดหวังเศร้าโศกบีบคั้นจิตใจ
เพราะความยึดมั่นถือมั่น มีความปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดชื่น เบิกบานใจอยู่ตลอดเวลา
มองเห็นโลกและชีวิตด้วยความเป็นจริง
7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินี้ ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นที่เห็น
ว่าสาคัญและควรเป็นประเด็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาสังคม ดังนี้
1) สนับสนุนโครงการก่อสร้างลานกีฬา สวนสุขภาพ หรือสถานที่ออกกาลัง
กายในชุมชน หมู่บ้าน รวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีให้เกิดขึ้นทั้งกีฬาภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบล และกีฬาสาหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาการมี
ส่วนร่วม การละเลยพฤติกรรม การพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬา ที่สาคัญคือมีส่วนสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง
2) สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การฝึ ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล หรือวัฒนธรรมในชุมชนหรือท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อจะ
มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีจิตใจที่ละเอียดอ่อน รอบคอบ สุขุม มี
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สติ มีสมาธิ รวมทั้งยังเป็นการสร้างกุศโลบายในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สงบ มีความสุข
และยั่ งยืน ผ่ า นกระบวนการมีส่ ว นร่ วมในงานบุ ญ ประเพณี เทศกาล หรื อวั ฒนธรรมที่
แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ
3) สนับสนุนโครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข งานบริการประชาชน ผ่าน
โครงการพัฒนาหัวใจบริการ (Service Mind) เพื่อให้เกิดจิตสานึก จิตสาธารณะ และเกิด
การปรับตัวในการที่จะมีส่วนสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนเจ้าของพื้นที่ซึ่ง
เป็นผู้มารับบริการ และที่สาคัญจะต้องพัฒนาให้ก้าวไปสู่การบริการขั้นสูงสุด นั่นคือ การ
บริ การเหนื อความคาดหมาย เพื่ อสร้ า งความศรั ทธา เชื่ อมั่น ให้ เ กิด ขึ้น อย่ า งยั่ งยื น และ
ยาวนาน
7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาสังคม” ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดาเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้
1) ควรด าเนิ น การในลั ก ษณะของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research) ซึ่งเป็นใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชนเป็นการเฉพาะ
2) ควรเพิ่ ม กรณี ศึ ก ษาจากพื้ น ที่ ข องประเทศไทยในภาคอื่ น ๆ เช่ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคกลางเพื่อเพิ่มบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบ
การพัฒนาชุมชนที่หลากหลาย
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