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บทคัดย่อ 
 บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันลดน้อยลงกว่าในอดีต และอาจด้วยเหตุ

ที่ในปัจจุบันภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากท้ังในด้านการศึกษาของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ซึ่งถึงแม้จะมีส านักงานหรือสถานที่บริการของรัฐตั้งอยู่ในบริเวณวัด แต่วัดและพระสงฆ์ก็ไม่มีบทบาท

และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานนั้นๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว โดยฐานะทางสังคมของพระสงฆ์ที่ถือ

ว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน จะต้องท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการชักจูงประชาชนให้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน การสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านมองเห็น มีความคิด และมีทัศนะ

ที่ถูกต้องโดยเสริมสร้างให้ชาวบ้านใช้ความคิดของตนเองไปในทิศทางที่ต้องการ น าความคิดมวลชนใน

ทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพลังมวลชนโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการงานพัฒนา

ชุมชนให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่จะฟ้ืนฟูบทบาทพระสงฆ์ให้มีส่วนร่วม

ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก แต่ไม่เกินความสามารถที่จะแก้ไขได้ หากทุก

คนในสังคมให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไข  

ค าส าคัญ : บทบาท,พระสงฆ,์การพัฒนาชุมชน 

 
ABSTRACT 

     The priest with the development community at present less than in the 
past. And hence the current government took a huge role in the education of the 
community. Environment, etc. Even with the office or facility is located within a state. 
The temple and the monks had no role and is not involved in administering it. In fact, 
The social position of the priest is considered the spiritual leader of the community. 
Must serve as a mediator in persuading the public to participate in the development 
of their communities. Understanding the villagers have seen their ideas and views to 
be used by the villagers to build their own ideas in the desired direction. Lead public 
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opinion in the right direction. This is tough But no more than the ability to fix it. If 
everyone in society to cooperate to help resolve. 

Keyword : roles , Buddhist monks, Community Developmen,  
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๑. บทน า 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน พระพุทธศาสนา

จึงเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของคนไทยที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา และ

การจัดระเบียบทางสังคมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี 

จนถึงการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยมีวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา วัดและ

พระสงฆ์มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 

เข้าสู่สังคม วัดจึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างมาก คือ วัดกับ

สังคม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนยากที่จะแยกออกจากกันได้  วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนผูกพัน

กับวัดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย วัดจึงเปรียบเหมือนชีวิตจิตใจหรือวิญญาณของชุมชน และใน

ขณะเดียวกันชุมชนก็เปรียบเสมือนร่างกาย ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องอาศัยเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน ดังนั้นวัดและชุมชนจะต้องสมานฉันท์ให้ความร่วมมือร่วมใจพัฒนาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม สาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม เมื่อประสานความสัมพันธ์ให้อยู่คู่กันตลอดไป การรวมตัว

ของบุคคลในองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่หนึ่ง ๆ 

ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระดับพ้ืนฐานที่สุด คือหมู่บ้าน หรือชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีมารวมตัว

กันเพ่ือแก้ไขปัญหาเดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มน้ า ชุมชนวัฒนธรรม เป็นต้น 

วัดเป็นสถานที่ส าคัญอย่างยิ่ง เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนและสังคม และเป็น
ศูนย์กลางกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมเป็นส่วนประกอบที่จะขาดเสียมิได้ส าหรับชุมชนในแต่ละระดับ 
โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัดในการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม ท าให้พระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับ
สังคมอย่างแนบแน่นเช่นเดียวกับวัด พระสงฆ์จึงมีลักษณะของความเป็นผู้น าในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
วัด เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจพระสงฆ์ก็มีฐานะเป็นผู้น าทางจิตใจของชุมชน เป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเคารพเชื่อถือและความร่วมมือต่าง ๆ และนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วัดมีบทบาทส าคัญยิ่งใน
การสืบทอดพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่วิชาการต่าง ๆ ไปสู่สังคม ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรม 
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ของไทย ส่วนใหญ่มาจากวัดแทบทั้งสิ้น กล่าวคือ วัดในพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้๑ 
 
๒.บทบาทพระสงฆ์อ าเภอไพรบึงกับการพัฒนาชุมชน 
๒.๑. บทบาทของพระสงฆ์ต่อชุมชนในอดีต 

พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้เพ่ิมจ านวนมาก และได้เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนมากขึ้น พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะให้พระสงฆ์ได้ท าประโยชน์แก่ชุมชนอย่างกว้างขวางจึงได้
วางขอบเขตในการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนไว้คือ 
 ๑. พระสงฆ์ควรส านึกอยู่เสมอว่า ชีวิตตนเองอาศัยความเกื้อกูลจากฆราวาส และ
สถานภาพของตนเองที่แตกต่างจากฆราวาส ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาตว่า 
“ภิกษุควรพิจารณาอยู่เสมอว่า เรามีเพศต่างจากฆราวาส, เรามีชีวิตที่ต้องอาศัยผู้อ่ืน, การงานที่สมณะ
พึงกระท า เราท าแล้วหรือยัง ฯลฯ” 
  ๒. พระสงฆ์ควรด ารงตนให้เป็นที่เคารพของฆราวาส มุ่งคลุกคลีกับฆราวาสจนเกินไป
ในพระไตรปิฎกวินัยปิฎกมหาวิภังค์ไว้ เช่น ในสมัยหนึ่งพระอัสสชิและปุนัพพสุกะ เป็นเจ้าอาวาสในกุฏิ
คิริวิหาร ประจบและคลุกคลีกับฆราวาสเกินไป เช่น ท าสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เขา เล่นซนต่าง ๆ เป็นต้น
พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามพระสงฆ์คลุกคลีกับฆราวาสจนเกินควร ถ้ารูปใดฝ่า
ฝืนต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๓. พระสงฆ์ควรมีบทบาทและหน้าที่หลัก คือ การสั่งสอนธรรมแก่ประชาชน ด้วย
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา ปรารถนาดี และความจริงใจ เหมือนที่ตรัสไว้ก่อนที่พระพุทธองค์จะ
ส่งพระสงฆ์ออกไปสอนธรรมแก่ประชาชนว่าซึ่งได้ปรากฏในวินัยปิฎกมหาวรรคว่า 
 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราและพวกเธอพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของทิพย์และของมนุษย์
พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุข และเพ่ืออนุเคราะห์ประชาชน พร้อมทั้ง
เทวดา อย่าไปทางเดียวกันสองรูป พวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น ท่ามกลางและบทสรุปที่
สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระ จงประกาศพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์หมดจด” 
 ในส่วนของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงด าเนินบทบาทของพระองค์เอง เพ่ือประโยชน์แก่
ชาวโลก เป็นเวลา ๔๕ ปี พร้อมทั้งยังก าชับไว้ในสิงคาลสูตรว่า “เมื่อพระสงฆ์ได้รับความเมตตาทาง
กาย วาจา ใจ การต้อนรับอย่างเต็มใจ และการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ จากกุลบุตรแล้ว พระสงฆ์ควร
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๐, หน้า ๑๖ – ๑๘. 
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ตอบแทนกุลบุตร ด้วยการสอนไม่ให้ท าความชั่ว ให้สร้างความดี สงเคราะห์ด้วยใจอันดีงาม สอนสิ่งที่
ยังไม่เคยฟัง สอนสิ่งที่เคยฟังแล้วให้กระจ่างชัดและชี้ทางสวรรค์ให้” 
 ในสมัยพุทธกาลสภาพทั่วไปในอินเดียสมัยนั้น พระราชมุนี  กล่าวว่าในด้านการเมือง 
ส่วนใหญ่มีระบบการปกครองแบบราชาธิปไตย ด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย ขยายตัวอย่างกว้างขวาง ด้าน
สังคม แบ่งเป็น ๔ วรรณะอย่างชัดเจน วรรณะสูง คือ กษัตริย์และพราหมณ์ มีอ านาจและเงินทอง 
ส่วนคนวรรณะต่ า ซึ่งมีจ านวนมาก มีความยากจน ได้รับการดูถูกเหยียดหยามและถูกตัดสิทธิต่าง ๆ 
ด้านศาสนา พวกพราหมณ์ซึ่งเป็นนักบวชดั้งเดิม ก็มุ่งเน้นการประกอบพิธีกรรมอย่างใหญ่โต เพ่ือ
ตอบสนองต่อคนมีอ านาจ ขณะเดียวกัน ก็มีนักบวชอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “สมณะ”เกิดความเบื่อหน่าย
ในสภาพสังคมเช่นนี้ จึงออกแสวงหาสัจธรรมจนตั้งเป็นลัทธิต่าง ๆ มากมายนอกจากนั้น ยังมีการเผย
แผ่ลัทธิความเชื่อของตน พร้อมโจมตีลัทธิอ่ืน ๆ เพ่ือดึงคนในวรรณะต่าง ๆ โดยเฉพาะคนวรรณะที่มี
บทบาททางสังคมสูงมาเป็นสาวกของตนเอง 
 พระพุทธศาสนาก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งในสมัยนั้น เมื่อพระพุทธองค์และพระสาวกได้ตรัส
รู้ธรรมแล้ว ก็ได้ออกไปเผยแผ่และสอนธรรมแก่ประชาชนทุกชั้นวรรณะ ในท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิง
คนมาเป็นสาวกของเจ้าลัทธิต่าง ๆ ในสมัย จนกระทั่งประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะ ชนชั้นที่มีอ านาจ
ทางสังคม คือ กษัตริย์และพราหมณ์เกิดความศรัทธาเลื่อมใส ได้เข้ามาบวชและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ด้วยปัจจัย ๔ เป็นจ านวนมาก ดังนั้น พอจะแบ่งบทบาทหลัก ๆ ของพระสงฆ์ที่เข้าไปท างานในชุมชนใน
สมัยนั้น ๓ ประการ คือ 
 ๑. บทบาทในการให้ความรู้และพัฒนาจิตใจแก่ชุมชน บทบาทของพระสงฆ์ในส่วนนี้ 
เป็นบทบาทที่เด่นชัด ดังที่ปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎกคือในวินัยปิฎกมหาวรรค  สรุปได้ว่า 
“พระอัสสชิ แสดงธรรมแก่อุปติสสปริพาชก ถึงเหตุเกิดของธรรมและการดับของธรรม จนอุปติสส
ปริพาชกได้ส าเร็จเป็นพระโสดาบัน” ในสังยุตนิกาย ขันธวารวรรคสรุปได้ว่า “พระสารีบุตร ได้ชี้แจงถึง
การฉันข้าวของพระที่บริสุทธิ์ ถูกต้องตามหลัก แก่นางปาราชิกาชื่อว่า สูจิมุขี จนนางหายสงสัยและ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา” และในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์สรุปได้ว่า “พระสารีบุตรไปเยี่ยมท่าน
อนาถคฤหบดีในยามป่วยหนัก พร้อมกับแสดงธรรมไม่ให้ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวง เมื่ออนาถคฤหบดีสิ้นใจ
แล้วก็ไปเกิดในดุสิตภาพ” 
 ๒. บทบาทในการสงเคราะห์ชุมชน  เป็นบทบาทอีกประการหนึ่งของพระสงฆ์ในสมัย
พุทธกาล ดังปรากฏในพระธรรมบทสรุปได้ว่า “พระสารีบุตรช่วยราธะพราหมณ์แก่และยากจน ให้ได้
บวชเป็นพระภิกษุพร้อมทั้งรับผิดชอบเป็นอาจารย์สั่งสอนและอบรมพระราธะ จนพระราธะได้บรรลุ
พระอรหัตผล” และในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์สรุปได้ว่า “พระองคุลิมาลได้ตั้งสัจอธิษฐาน ช่วย
หญิงท้องแก่คนหนึ่งให้คลอดลูกอย่างสะดวก” 
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 ๓. บทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกบทบาทหนึ่ง
ของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ซึ่งปรากฏมากมายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ในสมัย
นั้นมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ และอาศัยธรรมชาติเป็นที่ฝึกฝน ตนเองให้ได้บรรลุธรรม จึงเป็นธรรมดาอยู่
เองที่พระสงฆ์กับธรรมชาติต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย มีหลักการอยู่อย่างน้อย ๓ ประการ คือ 

๓.๑ หลักการต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต พระพุทธศาสนาถือว่า ต้นไม้และพืชพันธุ์เป็น
ชีวิตินทรีย์หรือมีชีวิต เป็นที่หากินและที่อยู่ของสรรพสัตว์ รวมทั้งเป็นบ้านของรุกขเทวดาพระพุทธเจ้า
จึงปรับอาบัติ (โทษ. ปาจิตตีย์แก่ภิกษุที่ตัดต้นไม้ซึ่งได้กล่าวไว้ในวินัยปิฎกมหาวรรค  เช่น ภิกษุ
ชาวเมืองอาฬวีที่ตัดต้นไม้ ท าให้วิมานเทวดาได้รับความเสียหาย 

๓.๒ หลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามจ าเป็นเท่านั้น พระพุทธศาสนาเน้นการ
ประหยัดหรือใช้ทรัพยากรเท่าที่จ าเป็นและให้คุ้มค่าที่สุด ไม่นิยมฟุ้งเฟ้อตามค่านิยมต่าง ๆ เห็นได้จาก
ที่พระอานนท์ ได้ชี้แจงให้พระเจ้าอุเทนเห็นถึงการที่พระสงฆ์ใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่า  เช่น
วิธีการใช้ผ้าจีวร จนพระองค์เข้าใจและหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และยังตรัสไว้ในวินัยปิฎก
มหาวรรคยังปรับอาบัติ (โทษ. แก่ภิกษุ ที่ประดับตกแต่งสิ่งของจนเกินควร เช่น ทรงปรับอาบัติทุกกฎ
แก่ภิกษุชาวเมืองภัฑฑิยะ ซึ่งประดับตกแต่งรองเท้าอย่างสวยงาม เช่น รองเท้าสานด้วยหญ้า รองเท้า
ท าด้วยเงิน รองเท้าท าด้วยทอง เป็นต้น 

๓.๓ หลักการว่าสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตควรแก่ความเมตตากรุณา วิถีชีวิตของพระ
เน้นการไม่เบียดเบียนสัตว์อ่ืนให้เดือดร้อน แม้กระทั่งชีวิตสัตว์เล็ก ๆ ทรงปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ท า
เช่นนั้นซึ่งได้ตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวรรค เช่น ปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผู้ก่อสร้าง
กุฏิด้วยดินที่มีตัวสัตว์ และรู้อยู่ว่าน้ ามีตัวสัตว์แล้วเอาน้ านั้นรดต้นไม้บ้าง ดินบ้าง ใช้ให้คนอ่ืนรดบ้าง 
เป็นต้น 
                 บทบาทของพระสงฆ์ในอดีตนั้น ส่วนใหญ่ด าเนินรอยตามบทบาทของพระพุทธเจ้า คือ

การพัฒนาศีลธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณ  การสงเคราะห์ประชาชน  และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เท่านั้นเพราะสังคมในสมัยนั้นยังไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนในปัจจุบัน 

 

๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ต่อชุมชนในปัจจุบัน 
  สังคมไทยทุกวันนี้ เป็นสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นพร้อมกับปัญหาอีก
มากมาย  บทบาทของพระสงฆ์ในอดีตจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ตอบสนองต่อปัญหาของ
สังคมไทย 
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 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. ได้พูดถึงบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า เป็นผู้ให้ธรรม
ทาน คือการให้ธรรม เป็นการพยายามชี้แจงแนะน าหลักความดีงาม หรือหลักการที่จะช่วยเหลือให้
มนุษย์ได้ประสบสิ่งดีงาม ฯลฯ ๒ 

 สถาบันสงฆ์ (วัดและพระสงฆ์. เป็นสถาบันใหญ่ในสังคมไทยย่อมต้องเกี่ยวข้องมี
บทบาทในทางสังคม พฤติกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์กระท า มีผลกระทบต่อสังคมบ้างความ
เป็นไปในสังคมมีผลต่อสถาบันสงฆ์บ้าง ฉะนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระ
ธรรมค าสอน หรือพระสงฆ์ในรูปสถาบันหรือวัดวาอารามก็ตามจะต้องเกี่ยวข้องกับสังคมพระสงฆ์เอง
จึงควรมีบทบาททั้งต่อตนเองและสังคม คือ 
 ๑. บทบาทต่อตนเองและสังคมสงฆ์ คือ มีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ
ความบริสุทธิ์ของสถาบันสงฆ์ 
 ๒. บทบาทต่อสังคมคฤหัสถ์ (ชาวบ้าน. คือมีหน้าที ่

๒.๑ ให้การศึกษา หมายถึง การอบรมสั่งสอนผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิต โดยอาศัยความรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรม 

๒.๒ การเผยแพร ่หมายถึง การช่วยให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๒.๓  การสงเคราะห์ประชาชน หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดย

ปฏิบัติหน้าที่ตามสมณเพศของตนเอง 
สมบูรณ์ สุขส าราญ ได้เสนอลักษณะบทบาทการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ใน

ปัจจุบันว่า ควรมีแนวทางหลัก ๒ แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาที่เน้นจิตใจแนวหนึ่งและการพัฒนาที่เน้น
ด้านวัตถุอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งมีสาระส าคัญแตกต่างกัน ดังนี้ 

๑. การพัฒนาด้านจิตใจ ควรจะด าเนินการพัฒนาเป็นขั้นตอน คือ 
      ๑.๑ เริ่มจากกลุ่มคนส่วนน้อยไปสู่กลุ่มคนส่วนมาก กล่าวคือ 
         ๑.๑.๑ ตัวเอง ผู้อ่ืน กลุ่ม ชุมชน ลักษณะนี้เป็นการเริ่มต้น การพัฒนาที่ตัวเรา
เองเป็นพื้นฐาน เพ่ือเป็นแบบอย่างอันดีต่อผู้อ่ืน เมื่อเราสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน
ได้แล้วจะท าให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้น 
 ๑.๑.๒ ให้การพัฒนาต่อบุคคลอ่ืนโดยเริ่มทดลองด าเนินการในกลุ่มเล็ก ๆ ก่อนแต่
การพัฒนาลักษณะนี้จะต้องด าเนินการโดยไม่ให้ชาวบ้านรู้ตัว เมื่อผลที่ได้จากการทดลองพัฒนาในกลุ่ม
ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ ชาวบ้านในครัวเรือนอ่ืน ๆ จะสามารถมองเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนา 
และจะเข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วยในที่สุด 

                                                           

 ๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖. 
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 ๑.๒  การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมโดยใช้ค าคม อุทาหรณ์และสุภาษิตต่าง ๆ  ให้
ประชาชน (ผู้ใหญ่. อ่านหรือท าความเข้าใจ ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยกระตุ้นและชี้แนะน าไปตาม
โอกาสอันสมควรด้วย 
 ๑.๓  ใช้วธิีการสอนเด็กเพ่ือพัฒนาผู้ใหญ่ โดยการเปิดสอนหรือให้การฝึกอบรมแก่
เด็กเล็กท้ังเด็กอ่อนวัยและเด็กในวัยเรียน เพ่ือให้เด็กรู้จักประพฤติดีและเป็นแบบอย่างความประพฤติ 
 ๑.๔  ให้การอบรมแก่ประชาชนทั้งโดยการเรียกเข้ามาร่วมฟังการบรรยายธรรมและ
รวมถึงการออกกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าว 
 ๑.๕  ทุกวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก ่อุบาสก อุบาสิกา ที่มาร่วมกัน
ท าบุญที่วัด โดยเน้นลักษณะการแสดงธรรมเทศนาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน เพ่ือให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ง่าย 
 ๑.๖  ใช้นโยบายและมาตรการให้ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง เช่น
ตั้งกรรมการเฉพาะกิจทางศาสนา เพ่ือรวบรวมเงินที่ชาวบ้านให้มาแก่ญาติโยมที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ 
ไม่ให้น าไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายไปในทางอบายมุข เช่น การเลี้ยงเหล้า
เป็นต้น 
 ๑.๗  สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการของหมู่บ้านคอยดูแลความสงบและความ
สามัคคีในหมู่บ้าน เช่น คณะกรรมการประนีประนอมปัญหา และความขัดแย้ง เพ่ือพยายาม
สร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่ชาวบ้านให้สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
 ๑.๘  ใช้วธิีกระตุ้นจิตใจชาวบ้านให้พยายามรักษาความดีที่ได้ปฏิบัติมา 

๒.  การพัฒนาด้านวัตถุ การพัฒนาด้านวัตถุมิใช่หมายถึงเฉพาะการสร้างอาคาร
เรียน สร้างถนน สร้างศาลา ฯลฯ แต่ขีดขั้นของการแบ่งการพัฒนาด้านวัตถุ และการพัฒนาด้านจิตใจ
อยู่ที่เป้าหมายของการพัฒนา โดยก าหนดให้การพัฒนาด้านจิตใจมุ่งไปสู่การพัฒนา เพ่ือให้ประชาชน
น าไปประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม ส่วนการพัฒนาด้านวัตถุ จะเป็นการพัฒนาที่มุ่ง
เป้าหมายไปสู่ประโยชน์สุขของชาวบ้านและชุมชน หรือที่เรียกว่าการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดังนั้น การพัฒนาด้านวัตถุจึงครอบคลุมในหลาย ๆ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๒.๑  การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาต่าง ๆ เช่น กองทุนเงินกู้ ธนาคารข้าว ธนาคาร
ยาธนาคารควาย กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ฯ เป็นต้น 
 ๒.๒  การจัดตั้งสหกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือฝึกการมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 
 ๒.๓  การพัฒนาการศึกษาแก่บุคคลในทุกระดับและทุกวัย เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้
และความเข้าใจในทางโลก โดยมีเป้าหมายให้สามารถน าเอาความรู้และสถานภาพทางสังคมดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ทั้งของตนเองและชุมชน ให้ดีขึ้น ครอบคลุมทั้ง



๘ 
 

การศึกษาทางสายสามัญ การเสริมความรู้ในการอาชีพต่าง ๆ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างไม ้รวมไปถึง
การฝึกอบรมในด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ด้วย 
 ๒.๔  การพัฒนาเพ่ือการโภชนาการ และการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้ดีขึ้น เช่น การ
สร้างส้วม โครงการอาหารเสริม การสร้างถังเก็บน้ าฝน เป็นต้น 
 ๒.๕  การสร้างสาธารณประโยชน์และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด หรือที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง เป็นต้น 
 ๒.๖  การพัฒนาเกษตรกรรม เช่น การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชชนิดใหม่ ๆ การ
สร้างระบบชลประทานขนาดเล็ก การฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นต้น ๓ 
 พระสงฆ์จะมีความสัมพันธ์กับชุมชน คือ พระพุทธองค์เน้นให้พระสงฆ์ได้พิจารณาถึง
สถานภาพที่ต่างจากฆราวาส และการด ารงชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยฆราวาส ห้ามพระสงฆ์ไม่ให้คลุกคลี
กับฆราวาสมากเกินไป เน้นให้พระสงฆ์ท าประโยชน์แก่ประชาชนโดยการสอนธรรม หรือชี้น าทางจิต
วิญญาณด้วยจิตใจที่เมตตากรุณา ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนในอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รวม ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 

 
๑. ด้านสังคม 

การพัฒนาชุมชนด้านสังคม 
พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ชุมชน นักเรียน 

นักศึกษา เผยแผ่ธรรมะ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ พัฒนาถาวรวัตถุให้กับชุมชนมีการรับเลี้ยงดูเด็กก าพร้า 
การเปิดโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลีพร้อมกับพระ
ปริยัติธรรมสามัญ เป็นผู้ด าเนินงานบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ และยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและผู้น าชาวบ้านท าให้เกิดความสามัคคีเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น 

พิสิฏฐ ์บุญไชย และทรงคุณ จันทจร กล่าวว่า พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญมากใน 
ชุมชนซึ่งพระสงฆ์แต่ละรูปก็มีวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในการพัฒนา โดยเฉพาะด้านสังคมพระสงฆ์
จะท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี โดยตั้งมั่นในวัดท าการเทศนาสั่งสอนในลักษณะกลุ่มย่อยโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เลือกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น การรู้จักการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การรู้จักการให้ทานและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างเช่น 
พระอาจารย์เทอดศักดิ์ จนฺทโชโต แห่งวัดทุ่งสว่างอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พระครูพิทักษ์พีชคาม
เขต วัดลุมพินีวัน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และพระอาจารย์อเนก เตชวโร วัดโมกขวนาราม 
                                                           

 ๓สมบูรณ์ สุขส าราญ,การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา กรณีศึกษาพระสงฆ์นกัพัฒนา, หน้า ๕๙-๖๒. 



๙ 
 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้กล่าวถึงพระพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน สุทฺธิสีโล. วัดสามัคคี 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ได้มีบทบาทมากในด้านการพัฒนาสังคม ไม่ว่าการสอนให้ประชาชนลด
อบายมุข อบรมจิตใจ ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท าให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งท่านจะมุ่งการพัฒนาจิตใจ
หรือคนก่อนสิ่งใด ยังมีการชักชวนประชาชนรวมพลังเพ่ือการพัฒนา มีการระดมพลังสมอง เพ่ือ
แก้ปัญหาให้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะพัฒนาถนนหนทางเพ่ือการคมนาคมที่สะดวก โดยหลวงพ่อนาน
กับพระสงฆ์ในวัดและชาวบ้านร่วมมือกัน ใช้เครื่องมือท าเกษตรที่มีอยู่ช่วยกันถางป่าขุดดิน ท าร่อง
ถนนให้เกิดข้ึนในชุมชน๔ 

ในด้านสังคม พระสงฆ์เป็นแบบอย่างในการลด เลิก ละ จากอบายมุขทั้งหลายเป็นผู้น า
ประกอบพิธีทางศาสนาท าให้ชาวบ้านมีความรักความสามัคคีกัน อบรมชาวบ้านให้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือต่อ
กันเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกัน 
 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๔ มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหลายอย่าง เช่น เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก คนในชนบท
อพยพมาท างานโรงงานมากขึ้น เกิดปัญหาความยากจนและช่องว่างทางเศรษฐกิจระกว่างภาค
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมในทศวรรษ ๒๕๓๐ รัฐบาลมุ่งพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ แต่เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.๒๕๔๐ ท าให้ธุรกิจจ านวนมาก
ล้มละลาย คนตกงานจ านวนมาก รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือลดความ ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ก็คือ
การแนะน าให้ประชาชนด าเนินชีวิตด้วยความพอดี สมดุลในการบริโภค ซึ่งดังกล่าวนี้ เรียกว่า 
“เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์” 

เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ มีลักษณะที่ส าคัญพอ
สรุปได้ ดังนี้ 

๑. เป็นศาสตร์สายกลางหรือเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมุ่งที่
ความพอดีหรือความสมดุล สมดุลในแง่หนึ่งก็คือการบริโภคเพ่ือสนองหรือบ าบัดความต้องการจะท าให้

                                                           

 ๔พิสิฎฐ์ บุญไชย และทรงคุณ จันทจร, ศาสนาพุทธ : สถานภาพบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม

อีสาน, หน้า ๑๓๗-๑๓๘. 

 



๑๐ 
 

เกิดความพอดี ส่วนเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันเป็นการบริโภคท่ีตอบสนองความต้องการไม่รู้จบเพราะมี
ความต้องการไม่จ ากัด แต่ทางพระพุทธศาสนา จะมีหลักของความพอ คือมีปัญญาและฉันทะเข้ามา
เกี่ยวข้องในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ แล้วท าให้เกิดความพึงพอใจ โดยมีความคิดเห็นพอดีเกิดข้ึน
เพราะความต้องการมาบรรจบกับจุดหมายที่สิ้นสุดของมัน เป็นความพอใจที่มีความพอดีและความ
พอใจที่ท าให้เกิดความพอดี โดยความพอดีก็คือการที่ได้สนองความต้องการคุณภาพชีวิตและความ
พอใจที่ได้คุณภาพชีวิต หรือจุดของความพอดีอีกอย่างหนึ่งคือหลักการไม่เบียดเบียนตนและไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน 
               ๒.  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์มีลักษณะที่ส าคัญที่ถือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุก
อย่างเป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเป็นกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ไป
ด้วยในตัว ไม่ว่าการบริโภค การตลาด การแลกเปลี่ยน การค้าขายด้วยเงินตรา โดยภาพรวมกิจการใน
การด าเนินชีวิตทุกอย่างในภาพรวมของมนุษย์ในด้านวัตถุ ที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และเป็น
รากฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนา ศักยภาพของตนเอง   ดังนั้น พุทธศาสตร์นี้มอง
เศรษฐศาสตร์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร อย่างน้อยให้เห็นว่า มันเป็นส่วนที่ส่งเสริมการมีชีวิต
ที่ดีงาม ยังเป็นส่วนที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มนุษย์ได้
มีโอกาสมีความพร้อม ยิ่งขึ้น ในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ประเสริฐที่ชีวิตจะพึงได้รับยิ่ง ๆ ขึ้นไป๕ 

ในด้านเศรษฐกิจ แนะน าให้ประชาชน มีความขยันประหยัด อดออม ส่งเสริมให้
ประกอบอาชีพสุจริต  ด าเนินชีวิตด้วยความพอดี สมดุลในการบริโภค มีคุณธรรมจริยธรรมเรียกว่า 
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ เป็นเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความ ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
 
๓. ด้านวัฒนธรรม 

การพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรม 
วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์เป็นตัวแทน ของวัด ในการแสดง

บทบาทต่าง ๆ เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือ
กันให้เกิดความสามัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีบทบาท ส าคัญในการ
ควบคุมทางสังคมในระดับประเทศ ด้วยเพราะ พระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือ ของบุคคล ทุกชั้นในสังคม
ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป ปัจจัยที่เชิดชูฐานะ ของ พระสงฆ์ ในสังคมคือ  

                                                           

 ๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๙๕. 



๑๑ 
 

๑. ความบริสุทธิ์  ๒. ความเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ ๓. ความเป็นผู้น าทางสติปัญญา 
ปัจจุบันนี้บทบาทของวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญเสียไป เพราะความเจริญแบบตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทย
เมื่อประมาณ ๗๐-๘๐ ปีที่ผ่านมา เริ่มจากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท 

อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมแต่ละสังคมโดยเฉพาะในชนบทหรือท้องถิ่นที่ห่างไกลมาก ๆ พระสงฆ์ยังคงมีบทบาท  หลาย
อย่างเหมือนเดิมและเป็นความจริงที่ว่าคนไทยเกือบทุกคนจะต้องกลับเข้าสู่วัด  อีกครั้งหนึ่ง ในวาระ
สุดท้ายของชีวิต กล่าวคือ เมื่อทุกคนถึงแก่กรรมลง โดยทั่วไปต้องไปท าพิธี ฌาปนกิจศพที่วัด จึงสรุป
ได้ว่า ห้วงชีวิตของพุทธศาสนิกชนต้องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาตลอดเวลาตั้งแต่สมัย  อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตจนกว่าพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยอันเป็นที่อยู่ของสังคมไทย 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. ได้กล่าวถึง บทบาทและความส าคัญของวัดและ
พระสงฆ์กับสังคม มีประการหนึ่งกล่าวว่า วัดมีบทบาทเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวม
ศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติ เสมือน พิพิธภัณฑ์ ๖ และหากรู้จักด าเนินการให้ดี พระสงฆ์นั่นเองจะเป็นผู้ที่
สามารถน าชุมชนไปสู่ความเจริญได้โดยวิถีทางที่เหมาะสม และมีหลักเกณฑ์ เพราะความสัมพันธ์
ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านยังอยู่ในสภาพที่ดี และความสัมพันธ์แบบนี้มีลักษณะพิเศษจ าเพาะคือ 
พระสงฆ์เป็นผู้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟังพระ โดยความ
เคารพนับถือและเชื่อฟังนี้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา ไม่ได้เกิดจากความเกรงกลัวอ านาจ การกระท าจึง
เป็นไปด้วยความเต็มใจและเต็มก าลัง ได้ผลส าเร็จของงานพร้อมทั้งผลทางจิตใจของผู้ท างานด้วย  

บทบาทของพระสงฆ์อีกประการหนึ่ง คือ บทบาทที่มีต่อวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยการที่
พระสงฆ์เป็นตัวแทน ของวัด เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพนับถือ และ
ศรัทธาของคนในชุมชน 

 
๔. ด้านสาธารณสุข 

การพัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุข 
ประสพสุข พันธุประยูร แสดงความเห็นไว้ว่า พระสงฆ์นั้นช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวบ้าน

ในเรื่องต่าง ๆ มาแต่ไหนแต่ไร รวมทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะวัดเคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็น
โรงเรียน เป็นโรงพยาบาล เป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม ขณะนี้ทั่วโลกก าลังพูดถึงการสาธารณสุข
เบื้องต้นหรือการสาธารณสุขมูลฐานว่าเป็นของดีและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคมทุกสังคม  การ
สาธารณสุขมูลฐานย้ าที่การพัฒนาการช่วยตัวเองของบุคคลครอบครัว  และชุมชน บ้านกับวัดต้อง

                                                           

 ๖พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การ

พิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๒๒. 



๑๒ 
 

พ่ึงพาซึ่งกันและกันอยู่แล้ว พระสงฆ์และวัดจึงเป็นขุมก าลังและองค์กรที่จะช่วยพัฒนาประเทศตาม
แบบไทย ๆ และแบบที่ยืนบนขาของตนเองได้ ชาวบ้านมีความยากจนเหลือเกิน แม้แต่ยาสามัญประจ า
บ้านก็ไม่ค่อยจะมีไปซื้อในเมื่อขาดยาที่ส าคัญการสาธารณสุขมูลฐานก็เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางท่ีใครจะเอา
ยาไปแจกที่หมู่บ้านได้ทั่วถึง รัฐบาลก็ท าไม่ได้ องค์การอะไรก็เป็นไปไม่ได้ แต่พระสงฆ์ท าได้ ท่านได้ติด
กัณฑ์เทศน์มาบ้าง คนท าบุญบ้าง มากับการทอดกฐิน ทอดผ้าป่าบ้าง หรืองานต่าง ๆ เหล่านี้เพียง
พอที่จะจัดตู้ยาประจ าวัดส าหรับหมู่บ้าน ดังนั้นบทบาทของพระสงฆ์เกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน
อาจสรุปได ้ดังนี้๗  

๑. เรียนรู้เรื่องการรักษาเพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้าน 
๒. จัดตั้งตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 
๓. ปลูกสมุนไพรในบริเวณวัด รวบรวมความรู้การรักษาแบบพ้ืนบ้าน 
๔. แนะน าหรือจัดหาน้ าสะอาดส าหรับหมู่บ้าน จะป้องกันโรคไปได้มากและแนะน า 

เรื่องการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพอย่างอ่ืน ๆ 
๕. จัดอบรมแก่พระและชาวบ้านให้มีความรู้ในการสาธารณสุขเบื้องต้น โดยเชิญ

 วิทยากรจากสถานีอนามัย อ าเภอ จังหวัด 
๖. สนใจเรื่องการอาชีพของประชาชน เพราะถ้าประชาชนไม่มีปัจจัย ๔ เพียงพอ 

 แล้ว ก็ไม่สามารถจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้ 
อารียา ลิ้มสุวัฒน์ ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ตามโครงการ

พระธรรมทูต และโครงการพระธรรมจาริกว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้น าชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างดียิ่ง การบ าเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้านชนบทเป็นผู้น าในการวางแผนอบรมฝึกหัดพระที่เป็นผู้น าใน
ชนบทในวิชาเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ให้รู้จักวิธีการท าตุ่มน้ า วางถังซีเมนต์ที่ใช้กับบ่อ  
ความรู้ในด้านสุขวิทยาสมัยใหม่ โภชนาการความสะอาดอนามัย และการรักษาโรค สิ่งที่กล่าวมาเป็น
หน้าที่พระสงฆ์ตามโครงการพระธรรมจาริกต้องน าไปพัฒนาให้ความรู้แก่ชาวเขา หรือชนบท๘ 

บทบาทของพระสงฆ์อีกประการหนึ่ง คือ เรื่องสุขภาพของคนในชุมชนส่งเสริมให้รู้จัก
รักษาสุขภาพรู้จักใช้ยาทั้งแผนโบราณสมุนไพรปลูกใช้เองและยาแผนปัจจุบันร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 

 

                                                           

 ๗ประสพสุข พันธุประยรู, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ในจังหวัด 

ภาคเหนือในประเทศไทย”, (สถาบันศึกษาสังคม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕), หน้า ๑๓๗-๑๓๘. 

 ๘อารียา ลิ้มสุวัฒน์, “บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๒๐”, 

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรบัณฑิต, หน้า ๑๖. 



๑๓ 
 

๕.ด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

สัมมนา เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการสนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ว่า ความสัมพันธ์ของพระกับป่ามีมานานเพราะพระอาศัยเป็นที่ฝึกปฏิบัติป่าได้การคุ้มครอง
เพราะบารมีและวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นตัวอย่างสั่งสอนประชาชนให้เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของป่าต่อมนุษย์ การพ่ึงพากันของพระสงฆ์กับป่า พบทั่วไปในสังคมชาวพุทธที่มีวัดป่า
หรือสร้างป่าขึ้นมาในวัดและรอบ ๆ วัดป่าใดที่สงบเงียบเหมาะสมกับการฝึกตนก็จะมีพระธุดงค์ไปฝึก
ปฏิบัติขัดเกลาตนเองในป่าชาวบ้านก็ช่วยท าบุญดูแลเลี้ยงพระพระก็ให้ธรรมะสั่งสอนญาติโยม พระป่า 
ชุมชน จึงมีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกันจากการศึกษาเรื่องพระกับป่า  เช่น วัด
ป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ท างานเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษ์ป่าให้กับชุมชน วัดป่าหนองพง จังหวัด
อุบลราชธานี สวนโมกขวนารามจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบการอยู่ในป่าอย่างเรียบง่ายกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน และองค์กรทุกระดับอย่างเชื่อมโยงบนรากฐานของความร่วมมือดังนั้นผล
จากกรณีศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับป่าต่าง ๆ สามารถสรุปบทบาทส าคัญของพระสงฆ์ได้ ๔ ด้าน 
คือ 

๑. ด้านการอนุรักษ์ ช่วยน าชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างป่า
ชุมชนรักษาป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒. ด้านชุมชน เป็นตัวอย่างของการอยู่แบบเรียบง่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรู้
คุณค่า 

๓. ด้านวัฒนธรรม ช่วยรักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรพรรณพืช 
 ๔. ด้านจิตวิญญาณ เป็นผู้น าและสั่งสอนศีลธรรมและจริยธรรมแก่ชุมชน๙ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมนับเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงประพฤติ
ปฏิบัติ เพราะในการเผยแผ่ศาสนาให้คนเข้าถึงธรรมะนอกจากการเทศน์สั่งสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว  
บรรยากาศภายในวัดนับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จะเป็นเครื่องดึงคนให้หันเข้าหาวัด ดังนั้นพระสงฆ์จึงต้อง
ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่

                                                           

 ๙ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, พระกับป่า : 

บทบาทของพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๓๔-๓๕. 



๑๔ 
 

ประชาชนเป็นผลให้สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้
เลยก็พระสงฆ์จะต้องลงมือปฏิบัติหรือกระท าให้แบบตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นเสียก่อนเพราะหากว่า
พระสงฆ์ได้ท าเป็นแบบอย่างเสียแล้วเปรียบเสมือนว่าจอมแห่งแม่ทัพได้ลงสู่สงครามด้วยตัวเองหมู่
เสนาหัวหน้าและทหารทัพย่อมมีก าลังใจที่จะลงสู่สนามลบอย่างไม่เกรงกลัวภัยฉันใด ชาวบ้านเมื่อได้
เห็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณได้ลงมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อน ชาวบ้านก็จะได้มีก าลังใจใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันนั้นและยังเป็นการเผยแผ่ที่ดีที่สุดด้วยการท าให้ดูอยู่ให้เห็น 
 

 
๓. บทสรุป 
 บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยนั้น ส่วนใหญ่ด าเนินรอยตามบทบาทของพระพุทธเจ้า 
คือการพัฒนาศีลธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณ  การสงเคราะห์ประชาชน  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เท่านั้นเพราะสังคมในสมัยนั้นยังไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนในปัจจุบันขอบเขต
ที่พระสงฆ์จะมีความสัมพันธ์กับชุมชน คือ พระพุทธองค์เน้นให้พระสงฆ์ได้พิจารณาถึงสถานภาพที่ต่าง
จากฆราวาส และการด ารงชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยฆราวาส ห้ามพระสงฆ์ไม่ให้คลุกคลีกับฆราวาสมาก
เกินไป เน้นให้พระสงฆ์ท าประโยชน์แก่ประชาชนโดยการสอนธรรม  หรือชี้น าทางจิตวิญญาณด้วย
จิตใจที่เมตตากรุณา  ผู้ศึกษามุ่งศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนในอ าเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ รวม ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ด้านสังคม บทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อชุมชนในด้านสังคม พระสงฆ์เป็นแบบอย่างใน

การลด เลิก ละ จากอบายมุขทั้งหลายเป็นผู้น าประกอบพิธีทางศาสนาท าให้ชาวบ้านมีความรักความ

สามัคคีกัน อบรมชาวบ้านให้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือต่อกันเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกันพระสงฆ์ควรเป็นแกน

น าในการปลูกฝังให้มีจิตส านึกของคนในชุนชนให้ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไปตามกระแสวัตถุนิยมหรือ

บริโภคนิยมจนเกินไป เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการอบรมจิตใจให้มีความรู้รักสามัคคีอย่าง

จริงจัง ด้านเศรษฐกิจพระสงฆ์ต้องสั่งสอนหลักธรรมะโดยประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับอาชีพของคนใน

ชุมชน และพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างในความสันโดษและปลูกฝังในเรื่องการออมทรัพย์   

         ด้านเศรษฐกิจ  บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ แนะน าให้

ประชาชน มีความขยันประหยัด อดออม ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพสุจริต  ด าเนินชีวิตด้วยความพอดี 

สมดุลในการบริโภค มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งดังกล่าวนี้ เรียกว่า เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ เป็น

เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความ 
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ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย พระสงฆ์ต้องสั่งสอนหลักธรรมะโดยประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับอาชีพของคนในชุมชน 

และพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างในความสันโดษและปลูกฝังในเรื่องการออมทรัพย์   

 ด้านวัฒนธรรม  บทบาทของพระสงฆ์อีกประการหนึ่ง คือ บทบาทที่มีต่อวัฒนธรรม

ของชุมชน ด้วยการที่พระสงฆ์เป็นตัวแทน ของวัด เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่ง

ความเคารพนับถือ และศรัทธาของคนในชุมชน  พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริม เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  การรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ทั้งด้านศาสนพิธี และ

เป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณแบบอย่างในการรักษาหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมของไทย ปลูกฝั ง

เอกลักษณ์ความเป็นไทยในที่ต่างๆทั้งวัด โรงเรียนและหน่วยงานราชการ พระสงฆ์ควรเป็นหลักในการ

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและดึงทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม   

           ด้านสาธารณสุข  บทบาทของพระสงฆ์อีกประการหนึ่ง คือ เรื่องสุขภาพของคนใน

ชุมชนส่งเสริมให้รู้จักรักษาสุขภาพรู้จักใช้ยาทั้งแผนโบราณสมุนไพรปลูกใช้เองและยาแผนปัจจุบัน

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน พระสงฆ์ควรน าปฏิบัติให้มี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้ความรู้ถึงสิ่งที่จะท าลายสุขภาพและสุขภาวะทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาวและเหตุปัจจัยใดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคให้แก่ประชาชนในชุมชนรู้ แนะน าให้ประชาชนรับรู้ถึงสิ่งที่

บริโภคแล้วเป็นทั้งอาหารและยาเป็นแบบอย่างในการเลิกละสิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

                    ด้านสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมนับเป็นกิจของ
สงฆ์ที่พึงประพฤติปฏิบัติ เพราะในการเผยแผ่ศาสนาให้คนเข้าถึงธรรมะนอกจากการเทศน์สั่งสอนที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว บรรยากาศภายในวัดนับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จะเป็นเครื่องดึงคนให้หันเข้าหาวัด 
ดังนั้นพระสงฆ์จึงต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนเป็นผลให้สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
มองข้ามไม่ได้เลยก็พระสงฆ์จะต้องลงมือปฏิบัติหรือกระท าให้แบบตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นเสียก่อน
เพราะหากว่าพระสงฆ์ได้ท าเป็นแบบอย่างเสียแล้วเปรียบเสมือนว่าจอมแห่งแม่ทัพได้ลงสู่สงครามด้วย
ตัวเองหมู่เสนาหัวหน้าและทหารทัพย่อมมีก าลังใจที่จะลงสู่สนามลบอย่างไม่เกรงกลัวภัยฉันใด 
ชาวบ้านเมื่อได้เห็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณได้ลงมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อน ชาวบ้านก็จะ
ได้มีก าลังใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันนั้นและยังเป็นการเผยแผ่ที่ดีที่สุดด้วยการท าให้ดูอยู่ให้เห็ป
ลูกฝังให้คนในชุมชนมีจิตอาสาร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยเฉพาะด้าน
ทรัพยากรทางป่าไม้สิ่งที่ถูกท าลายจนเสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็วจัดวัดให้ร่มรื่นและเป็น
ลานกีฬา หรือสถานที่ออกก าลังกายของคนในชุมชน หรือเป็นสถานที่ส าหรับให้ประชาชนได้มาพบปะ 
พักผ่อนหย่อนใจ 
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