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บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมโลกาภิวัตน์
พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโ (แก้ววันทอง)
การไหลบ่ า ของข้อ มูลข่าวสาร วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญ
ก้าวหน้า เศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าท�ำให้โลกตะวันตก
มั่งคั่งร�่ำรวย ซึ่งมีผลท�ำให้เกิดการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ศึ ก ษาค้ น หาข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ท�ำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้
ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีสื่อสาร
อันทันสมัยมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อมูล
ใหม่ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก่อให้
เกิดปรากฏการณ์ทเี่ รียกว่า การไหลบ่าของข่าวสารข้อมูล
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นกลไกส�ำคัญ ในสังคมโลกาภิวตั น์
คอมพิวเตอร์มีบทบาทส�ำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือ
ที่จะรับและแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่ค่อยมีข้อ
จ�ำกัด คอมพิวเตอร์ได้ถูกน�ำมาใช้ในการจัดเก็บ บันทึก
ข้อมูล จัดระบบข้อมูล และน�ำมาใช้สื่อสารถึงกันในเวลา
อันรวดเร็วทุกมุมโลก ในระยะไม่กี่ปีมานี้ได้มีการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ไปอย่างมาก จากเครื่องที่มีขนาด
ใหญ่ ราคาแพง เป็นระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มี
ขนาดเล็ก แต่มคี ณ
ุ ภาพและศักยภาพสูงมากและราคาถูก
ลง เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการแพร่
ข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์ การเพิ่มขึ้นของแรงงาน
ด้านข่าวสารข้อมูล แรงงานที่ท�ำงานเกี่ยวกับข่าวสาร
ข้อมูลมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น แรงงานเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ที่
อยู่ในวงการศึกษา การคมนาคม การพิมพ์ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนทุกประเภท การเงิน การ
บัญชี รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์หรือชิ้น
ส่วนคอมพิวเตอร์ และงานทีเ่ กีย่ วกับการน�ำเทคโนโลยีมา
จัดการกับข่าวสารทุกชนิด กล่าวกันว่าปัจจุบนั ในอเมริกา
*ประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอำ�เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มีแรงงานที่ท�ำงานด้านข่าวสารมากกว่า ร้อยละ 50 ใน
ขณะทีแ่ รงงานเกษตรและอุตสาหกรรมลดลงมากกว่าร้อย
ละ 25 ความส�ำคัญของสถาบันวิจยั และพัฒนา เนือ่ งจาก
สังคมเจริญรวดเร็วมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา การแสวงหาความรู้และค้นหาค�ำตอบ รวมทั้งการ
คาดหมายล่วงหน้าจึงมีความส�ำคัญยิง่ การวิจยั และพัฒนา
กลายเป็นกลไกส�ำคัญในการแสวงหาข้อมูล ข่าวสารหรือ
ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใน
ของนักธุรกิจและนักบริหาร ประเทศที่เจริญทั้งหลาย
จึงมักให้ความส�ำคัญแก่การวิจัยและพัฒนา และมีการ
สนับสนุนหรือให้ทุนแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างมาก
ระบบเศรษฐกิจประสานเป็นหนึ่งเดียว เศรษฐกิจแบบ
โลกาภิวัตน์ เป็นเศรษฐกิจที่มีการประสานเป็นหนึ่งเดียว
ท�ำให้พรมแดนแต่ละประเทศไม่อาจขวางกั้นพลังทาง
เกี่ยวข้องโดยตรง กับกระบวนการผลิต จัดการ และเผย
แพร่ข่าวสาร ข่าวสารกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจ นอกจาก
นี้ระบบเศรษฐกิจยังได้เปลี่ยนแปลงรากฐานจากระบบ
อุตสาหกรรม มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานข้อมูล
ข่าวสาร (Information based economy) ซึง่ เป็นระบบ
เศรษฐกิจทีป่ ระเภทหนึง่ ตัวอย่างธุรกิจชนิดนี้ ได้แก่ การ
ผลิตคอมพิวเตอร์ เครือ่ งโทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์ การ
พิมพ์ โทรศัพท์ หนังสือ วารสาร เป็นต้น ข่าวสารกลาย
เป็นเรื่องส�ำคัญ และเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ ผู้ต้องการใช้
ข่าวสารต้องเสียค่าใช้จ่าย ข่าวสารกลายเป็นแหล่งลงทุน
และเป็นบ่อเกิดของการว่าจ้างแรงงาน ชุมชนมีความใกล้
ชิดกันยิง่ ขึน้ เทคโนโลยีขา่ วสารท�ำให้มนุษย์ซงึ่ อยูห่ า่ งไกล
กันเป็นพันๆ ไมล์ หรืออยูก่ นั คนละมุมโลก สามารถติดต่อ
สื่อสารพูดคุยกันได้ มนุษย์ในยุคนี้สามารถรับรู้ข่าวสาร
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เหตุการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในดินแดนที่ห่างไกลออกไป
ท�ำให้มีโลกทัศน์กว้างขึ้นและมีผลต่อแนวคิดเกี่ยวกับ
ชุมชน หมูบ่ า้ น ประเทศทีเ่ ปลีย่ นไปเป็นชุมชนโลก มนุษย์
ทุกคนย่อมตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จุดใดจุด
หนึง่ ของโลกอาจมีผลกระทบต่อโลกหรือมนุษย์ทงั้ โลกได้
มนุษย์ในยุคนีจ้ ะเกิดความรูส้ กึ ในฐานะประชากรของโลก
แทนที่ความรู้สึกเกี่ยวกับรัฐ หรือชาติของตนเหมือนแต่
ก่อนอย่างไรก็ตาม แม้กระแสของข่าวสารจะมีมากเพียง
ใด โอกาสในการรับรู้ข่าวสารก็อาจไม่เท่าเทียมกันทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับฐานะ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วย
“สื่อสารมวลชนจึงมีความส�ำคัญมาก จนกลาย
เป็นหนทางส�ำคัญของการรับรู้และการศึกษา ของการ
แนะน� ำ และการจู ง ใจในความประพฤติ ใ นฐานะที่ เ ป็ น
บุคคลคนหนึ่งในครอบครัว และในสังคมโดยทั่วไป โดย
เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนที่ก�ำลังเติบโตขึ้นในโลก ที่
สื่อมวลชนตีกรอบให้ โลกก�ำลังเห็นวัฒนธรรมใหม่เกิด
ขึ้น ซึ่ง “เกิดขึ้นมิใช่จากสิ่งที่แสดงออกมาเท่านั้น แต่
จากความจริงที่ว่า ในปัจจุบัน มีวิธีใหม่ๆ ในการสื่อสาร
โดยการใช้ภาษาใหม่ เทคนิคใหม่และจิตวิทยาใหม่”
บทบาทอั น โดดเด่ น ของสื่ อ มวลชนในการก� ำ หนดรู ป
แบบของโลก ทั้งวัฒนธรรมและแนวความคิด ได้น�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีผลกว้างไกลในสังคม
ต่างๆ ของเอเซีย
ฉะนั้นพระสงฆ์ในฐานะผู้มีบทบาทในการยึด
เหนี่ยวจิตใจของสังคมชุมชนจะต้องสามารถอยู่ได้แม้
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสอั น เชี่ ย วกรากของโลกาภิ วั ต น์
เปลีย่ นวิกฤตเป็นโอกาสเราสามารถ มีปฏิสมั พันธ์กบั โลก
ภายนอกได้
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ท�ำให้สังคมเกิดความ
แตกแยก และเกิ ด ความเสื่ อ มทางด้ า นศี ล ธรรมส่ ว น
ตัวอย่างรวดเร็ว ชาวพุทธเองก็ไม่พ้นกฎข้อนี้ไปได้ และ
ยังมีเรื่องฉาวโฉ่ทางกามโลกีย์ ความรุนแรง อาชญากร
และการเสพย์ยาเสพติด ซึ่งส่อให้เห็นว่าคฤหัสถ์เองก็ยัง
ไม่สามารถรักษาศีล 5 ได้อกี ต่อไป จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะเรียกร้อง
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ให้ศลี ธรรม และระเบียบวินยั ในตนเองกลับคืนมา ข้อเท็จ
จริงทีว่ า่ ความเสือ่ มทรามทางด้านศีลธรรมเกิดขึน้ เพราะ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องชี้ว่า
การเรียกร้องให้มีระเบียบวินัยในตนเองเป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่ง
ในกระบวนการพัฒนามนุษย์ พระพุทธศาสนาเน้นการฝึก
ปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งบ�ำเพ็ญ 2 ประการ คือ จิตภาวนา และปัญญา
ภาวนา(สุมน อมรวิวัฒน์, 2542, หน้า 89) จิตภาวนา
เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม มี
ความเข้มแข็ง มัน่ คง เบิกบาน สงบสุข ผ่องใส พร้อมด้วย
ความเพียร สติ และสมาธิ ส่วนปัญญาภาวนาเป็นการฝึก
อบรมเจริญปัญญา ให้รเู้ ท่านัน้ เข้าใจสิง่ ทัง้ หลายตามความ
เป็นจริงจนมีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง�ำด้วยกิเลสและ
ความทุกข์(พระเทพเวที, 2433, หน้า 203)
คณะสงฆ์ไทยได้ร่วมจัดท�ำกิจกรรมหลายอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น ก่อตั้ง
วัดและจัดให้มีพระธรรมทูตทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ รวมทัง้ พระสอนศีลธรรมทีเ่ ข้าไปสอนในโรงเรียน
ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านต่าง มี วัดประจ�ำหมู่บ้านของตนเป็นศูนย์กลาง
ซึง่ ถือว่าเป็นสมบัตริ วมของคนทัง้ หมูบ่ า้ นวัดจึงเป็นศูนย์
รวมประชาชนและมีบทบาทดังต่อไปนี้
1. วัดเป็นสถานที่ชาวบ้านส่งกุลบุตร มาอยู่รับ
ใช้พระสงฆ์และรับการฝึกอบรมทางศีลธรรม และเล่าเรียน
วิชาการต่างๆ ตามที่มีสอนในสมัยนั้น
2. วัดเป็นสถานที่พ่อแม่ ตลอดจนคนแก่คน
เฒ่าและสตรี มารับความรู้ด้วยการสดับพระธรรมเทศนา
3. วัดเป็นสถานพยาบาล ที่รักษาผู้เจ็บป่วยตาม
ภูมิรู้ของคนในสมัยก่อน โดยวัดเป็นแหล่งต�ำราแพทย์
และพระสงฆ์ท�ำหน้าที่เป็นหมอรักษาพยาบาล คนเจ็บ
ป่วยทั่วไป
4. วัดเป็นสถานสงเคราะห์ ทีบ่ ตุ รหลานชาวบ้าน
ที่ยากจน ได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเล่าเรียน ตลอด
จนถึงผู้ใหญ่ที่ยากจน ได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ
5. วัดเป็นสถานที่พักอาศัยของคนเดินทาง
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6. วัดเป็นสถานทีท่ ชี่ าวบ้านได้มาพบปะสังสรรค์
11. วัดเป็นคลังพัสดุ ส�ำหรับเก็บของใช้ต่างๆ
และพักผ่อนหย่อนใจ โดยที่ทางวัดได้จัดสถานที่ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน เมื่อมีงานที่วัดหรือขอยืมไป
บริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และร่มรื่น
ใช้ เมื่อคราวมีงาน
12. วัดเป็นศูนย์กลางการบริหาร หรือ การ
7. วั ด เป็ น สถานที่ รื่ น เริ ง ที่ จั ด เทศกาลและ
มหรสพต่างๆ ส�ำหรับชาวบ้านทั้งหมด เช่น งานก่อพระ ปกครองที่ ก� ำ นั น หรื อ ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น จะเรี ย กลู ก บ้ า นมา
เจย์ดีทรายในวันสงกรานต์ งานเทศน์มหาชาติ ฯลฯ และ ประชุมกัน เพื่อบอกแจ้งกิจการต่างๆ
วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 9ส่วนพระ
ยังเป็นสถานที่พบปะของคนหนุ่มสาวด้วย
8. วัดเป็นบ่อเกิดและศูนย์กลาง ของศิลปกรรม สงฆ์เป็นตัวแทน ของวัด ในการแสดงบทบาทต่างๆ เป็น
ดเป็ นคลั
สดุ สําหรั
บเก็ตบยกรรม
ของใช้ต่าผูง ้นๆ�ำซึทางจิ
่ งชาวบ้
านจะได้ใช้ร่วมกันเป็เมืนศู่อมีนงย์านที
่วดั งความ
ตใจของประชาชน
รวมแห่
แขนงต่างๆ เช่น11.
จิตวัรกรรม
ปฏิงมพัากรรม
สถาปั
หรื อขอยืมไปใช้ เมื่อคราวมีงาน
เคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคี
และวรรณกรรม
ความเป็น่กระเบี
9. วัดเป็12.
นทีวั่ไกล่
พาท เป็นทีห่ปารรึกหรื
ษาแก้
ดเป็เกลี
นศู่ยนข้ย์อกพิลางการบริ
อ การปกครองที
าํ นันยหรืบเรีอผูยใ้บร้
หญ่อบย า้ นนอกจากนี
จะเรี ยกลู้กพบ้ระสงฆ์
าน ยังมี
ปัญหาชีมาประชุ
วติ ครอบครั
า่ งๆ ของชาวบ้
มกันว และความทุ
เพื่อบอกแจ้กงกิข์จตการต่
าง ๆ าน บทบาท ส�ำคัญในการควบคุมทางสังคมในระดับประเทศ
10. วัดเป็นสถานที่ส�ำหรับ ชาวบ้านรอบวัดมา ด้วยเพราะ พระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือ ของบุคคล ทุก
ท�ำบุญและบ�ำเพ็ญกุศล ตลอดจนประกอบพิธกี รรมต่างๆ ชั้นในสังคมตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชน
ทั่วไป ปัจจัยที่เชิดชูฐานะ ของ พระสงฆ์ ใน สังคมคือ
ทางศาสนา

วัดเป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ส่ วนพระสงฆ์เป็ นตัวแทน ของวัด ในการแสดง
บทบาทต่าง ๆ เป็ นผูน้ าํ ทางจิตใจของประชาชน เป็ นศูนย์รวมแห่ งความเคารพ เชื่อถือ และการ
ร่ วมมือกันให้เกิดความสามัคคีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย นอกจากนี้พระสงฆ์ยงั มีบทบาท สําคัญ
ในการควบคุมทางสังคมในระดับประเทศ ด้วยเพราะ พระสงฆ์เป็ นที่เคารพนับถือ ของบุคคล ทุก
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1. ความบริสุทธิ์
2. ความเสียสละบ�ำเพ็ญประโยชน์
3. ความเป็นผู้น�ำทางสติปัญญา
เมือ่ กล่าวถึงบทบาท(Role)ของพระสงฆ์ในสังคม
ไทยเราด้วยแล้วเราจะเห็นได้ ชัดเจนมาก เพราะสังคม
ไทย ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายจะมีความเกี่ยวข้องกับ
บทบาทของพระสงฆ์ตลอด อย่างงานแต่งงานก็ต้อง
นิมนต์พระสงฆ์มาในงานแต่งด้วย พอเกิดก็ต้องนิมนต์
พระมาในงานวันเกิด หรือใส่บาตรท�ำบุญวันเกิด เจ็บป่วย
ก็ไปหาพระท�ำบุญ และบางแห่งพระอาจเป็นหมอกลาง
บ้าน เป็นเจ้าของต�ำราหมอยาพืน้ บ้าน ตามภูมปิ ญ
ั ญาชาว
บ้าน บทบาทก็มคี วามชัดเจนมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่
จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงข้อเสนอ (Suggestion) ไม่ใช่
ค�ำตอบส�ำเร็จรูป แต่เป็นเพียงแนวคิดของบุคคลหนึ่ง ที่
มีความสนใจในงานของพระสงฆ์ ในบทบาทของพระ
สงฆ์ และพยายามที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ์ ให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมมองเห็นประโยชน์
นั้นเด่นชัดมากขึ้น

ประเด็นที่ควรพิจารณา เพื่อกระตุ้นเตือน
จิตสำ�นึกในการทำ�งานพัฒนา
1.พระสงฆ์ คือใคร? คือผู้ซึ่งสละแล้วซึ่งสภาวะ
ความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิตเพื่อสังฆภาวะ เพื่อ
ชุมชน มีจิตวิญญาณเพื่อชุมชน ต้องมีความรู้สึกที่เป็น
ชุมชน (Community) เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ยวข้อง
มีการติดต่อสื่อสาร(Communication) กันตลอดเวลา
ยิ่งในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรือพระสงฆ์กลายเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนไปในคัว วัดเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ของชุมชน มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุมกันที่วัด
มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่นมาท�ำบุญใส่บาตรที่วัด
ในวันส�ำคัญทางศาสนา คือวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันส�ำคัญอื่นๆ และ
วันที่มีการประชุมเรื่องราวที่ทางราชการให้ผู้น�ำหมู่บ้าน
อย่างก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อได้รับเรื่องราวข่าวสารจาก
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ทางราชการมาก็มาประชุมกันทีว่ ดั บทบาทเหล่านัน้ ยังคง
ด�ำรงอยู่หรือไม่ ภาวะผู้น�ำชุมชนของพระสงฆ์สูญหายไป
ไหน? ประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่น่าศึกษาสืบค้นทั้งสิ้น
2. พระสงฆ์มาจากไหน? มาจากลูกชาวบ้าน ใน
ประเด็นนีท้ มี่ าของพระสงฆ์จะมีความเปลีย่ นแปลงไปมาก
เพราะสมัยก่อนผูท้ ไี่ ด้โอกาสทีจ่ ะบวชเป็นพระเป็นเณรนัน้
ต้องเป็นผูม้ สี ถานภาพทางสังคมมาก่อน อย่างสมัยสุโขทัย
เรืองอ�ำนาจ เป็นต้นมา บุคคลผู้มาบวชนั้นต้องเป็นผู้มี
สถานภาพทีส่ งู ของสังคมและเมือ่ ลาสึกขาออกไป ต้องไป
เป็นนักปกครอง นักบริหารบ้านเมือง แต่ปัจจุบันนี้กลาย
เป็นผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
ด้อยโอกาสทางการศึกษา
3.ด�ำรงความเป็นอยูไ่ ด้อย่างไร ? เรามีชวี ติ ความ
เป็นอยู่เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพ ในประเด็นนี้ต้อง
ส�ำนึกตระหนัก เตือนตัวเราอยูเ่ สมอว่าเราจะช่วยชาวบ้าน
เขาอย่างไร ให้ตระหนักไว้เพื่อเป็นฐานในการคิด
สภาวะชุมชนไทยในปัจจุบัน
หลังจากเมืองไทยเราได้นำ� แนวคิดพัฒนามาจาก
ค�ำว่า (Development) ซึง่ เป็นตะวันตกมาใช้เป็นฐานใน
การพัฒนา มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน (Complexity)
ในด้านของเงื่อนไข เหตุปัจจัย หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเหตุปัจจัย ในเงื่อนไขให้รู้เท่า
ทันแล้ว คงยากที่แก้ปัญหาของสังคมของชุมชน อย่างที่
เคยน�ำไปบรรยายในหลายๆ ทีว่ า่ ในสังคมเรามีปญ
ั หา โดย
ได้กล่าวให้มีค�ำพูดที่สัมผัส เพื่อให้จ�ำง่าย แต่ไม่ได้หมาย
ถึงเรียงความส�ำคัญก่อนหลัง เช่น -ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ –ปัญหาเศรษฐกิจระบม -ปัญหาสังคมล่มสลาย
–ปัญหาการศึกษาสับสนวุ่นวาย –ปัญหาการพัฒนาที่
เลื่อนลอย –ปัญหาค่านิยมแบบรอคอยบริโภค ปัญหา
เหล่านี้ เป็นปัญหาหลักของสังคมไทยเรา ที่รอคอยการ
แก้ไขอย่างถูกต้องและจริงจัง แม้จะแก้ไขถูกต้อง แต่ถ้า
ขาดความจริงจังก็แก้ไขไม่ได้ และต้องแก้ไขอย่างต่อเนือ่ ง
อย่างเป็นระบบจึงจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเหล่า นีไ้ ด้
เพราะความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการ
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รับเอากระแสโลกาภิวตั น์ทขี่ าดภูมคิ มุ้ กัน สิง่ ทีพ่ ดั พาไหล
บ่ามา คือ ข่าวสารข้อมูล (Information) เมื่อประชาชน
ของเราทีบ่ ริโภคข่าวสารข้อมูลทีข่ าดภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี คือขาด
ความรูเ้ ท่าทันกับข่าวสารข้อมูล เมือ่ ขาดความรูเ้ ท่าทัน ก็
กลายเป็นการหลงข่าวสารข้อมูล ไม่ได้เสพข่าวสารข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ แต่เสพเพื่อเพิ่มความหลงความมัวเมา

บทบาทหลักของพระสงฆ์ หากจะมองจาก
บทบาทหลักของพระสงฆ์ โดยที่เริ่มจากบทบาทภายใน
ของคณะสงฆ์เอง แล้วส่งผลต่อสังคม ต่อชุมชนในวง
กว้างมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ – ด้านการปกครอง – ด้านการ
ศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ – ด้านการเผยแผ่ - ด้าน
สาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์

มองจากบทบาทด้านการปกครอง ในส่วนของ
บทบาทด้านนี้โดยมองจากการปกครองภายในของพระ
สงฆ์เอง เป็นการปกครองในเชิงของธรรมาภิบาล คือดูแล
กันโดยธรรม ปกครองกันแบบพ่อปกครองลูก อาจารย์
ปกครองศิษย์ ดังปรากฏตัวอย่างที่เป็นต้นแบบให้เห็น
ชัดเจน คือ หน้าที่ของสัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติต่อพระ
อุปัชฌาย์ และ หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะพึงปฏิบัติต่อ
สัทธิวิหาริก ตรัสสั่งให้พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก ตั้ง
จิตสนิทสนมในกันและกัน ให้พระอุปัชฌาย์ส�ำคัญสัทธิ
วิหาริกฉันบุตร ให้สัทธิวิหาริกนับถือพระอุปัชฌาย์ฉัน
บิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ ต่างจะมีความเคารพเชื่อฟังกันและ

กัน ย่อมถึงซึ่งความเจริญงอกงามในธรรม ตรัสสั่งให้
พระอุปชั ฌาย์และสัทธิวหิ าริกให้เอือ้ เฟือ้ ประพฤติชอบต่อ
กัน หน้าที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระท�ำต่อพระอุปัชฌาย์
เรียกว่า อุปชั ฌายวัตร และหน้าทีข่ องพระอุปชั ฌาย์จะพึง
ปฏิบตั ติ อ่ สัทธิวหิ าริก เรียกว่าสัทธิวหิ าริกวัตรและอาจาริย
วัตร หน้าที่ของศิษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์ อันเตวาสิ
กวัตรหน้าทีข่ องอาจารย์จะพึงปฏิบตั ติ อ่ ศิษย์ ทัง้ สองฝ่าย
ต่างก็เอือ้ อาทรต่อกัน มีไมตรีจติ ต่อกัน (สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2535, หน้า 43)
ประเด็นที่ส�ำคัญของการปกครองของพระสงฆ์
นั้น จะต้องปกครองเพื่อให้เกิดการศึกษาได้สะดวก ที่
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เรียกว่าสัปปายะ การปกครองที่ดีที่เป็นไปตามพระธรรม
วินยั ต้องให้เกิดธรรมสัปปายะ คือให้สะดวกแก่การศึกษา
ธรรม ปฏิบัติธรรม คือการปกครองต้องให้เอื้อต่อการ
ศึกษา ปกครองเพื่อให้เกิดการศึกษา เมื่อการศึกษาดี
การศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้แล้ว
ก็จะท�ำให้การ ปกครองง่ายขึ้น สะดวกขึ้น บทบาทของ
พระสงฆ์ในด้านการปกครองนี้ นอกจากจะมีความสงบ
สุข มีความสันติสขุ ในหมูข่ องพระสงฆ์เองแล้ว ยังสามารถ
เป็นต้นแบบของการปกครองได้เป็นอย่างดีด้วย
บ ท บ า ท ด ้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
ศึกษาสงเคราะห์ ในบทบาทด้านการศึกษานี้ หากจะ
มองบทบาทของพระสงฆ์ โดยมองจากพื้นฐานอันเป็น
แก่นแท้ของค�ำสอนแล้ว ผู้เข้าสู่มรรคาแห่งสมณเพศ นั่น
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คือเข้าสู่สังคมสงฆ์ หมายถึงเข้าสู่วิถีแห่งการศึกษาและ
แท้จริงแล้ววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผู้ต้อง
ศึกษาทั้งสิ้น เพราะตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลส�ำเสร็จ
เป็นพระอรหันต์ นั่นหมายถึงยังต้องเป็นผู้ที่ต้องศึกษา
ที่เรียกว่ายังเป็นพระเสขะบุคคล คือยังต้องศึกษาอยู่
และสิ่งที่พระสงฆ์ ซึ่งรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดด้วย ที่
จะต้องศึกษา คือยึดเป็นหลักสูตรที่ต้องศึกษาก็เรียกว่า
ไตรสิกขา อันได้แก่
ศีลสิกขา ในด้านของศีลสิกขาคือต้องศึกษาใน
เรือ่ งศีล อันได้แก่เจตนาทีจ่ ะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้ามด้าน
กาย ด้านวาจา ให้รักษาความเป็นปกติของความเป็น
มนุษย์ผู้ซึ่งมีใจสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการ

13

ศีลสิ กขา ในด้านของศีลสิ กขาคือต้องศึกษาในเรื่ องศีล อันได้แก่เจตนาที่จะงดเว้นไม่ละเมิด
พัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม โดยมีส่วนส�ำคัญที่ควร รู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการรับรู้โดยไม่
ข้อห้ามด้านกาย ด้านวาจา ให้รักษาความเป็ นปกติของความเป็ นมนุษย์ผซู ้ ่ ึงมีใจสู ง หรื ออาจกล่าวได้
เน้น คือ
เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้เกิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพ
ว่าในด้านนี้เป็ นการพัฒนาในเรื่ องของพฤติกรรม โดยมีส่วนสําคัญที่ควรเน้น คือ
1. พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ชีวิต และการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ีความสั
มพัานวว่ธ์กาเป็
บั สิน่ งการ
แวดล้อให้มทางกายภาพหรื
วัต่ใถุนหลั
หรืกอของอิ
อาจกล่นาทรี
ว ย์สังวร
ทางกายภาพหรือ1.พฤติ
โลกแห่กงรรมที
วัตถุ ่มหรื
ออาจกล่
ตาดูเป็น ให้หูฟอังโลกแห่
เป็น ฯ งอยู
ว่าเป็ นการรู ้จกั ใช้อินทรี ย ์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการรับรู ้โดยไม่เกิดผลเสี ยหรื อเกิดโทษ แต่ให้
เกิดผลดี ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต และการฝึ กอินทรี ยใ์ ห้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน ให้ตาดูเป็ น ให้หู
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นั่นเอง การเสพ การบริโภคปัจจัย 4 การใช้ประโยชน์จาก
วัตถุ จากอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีด้วยปัญญาที่รู้
เข้าใจมุ่งคุณค่าที่แท้จริงให้ได้คุณภาพชีวิตไม่หลงไปกับ
คุณค่าเทียมตามค่านิยมทีผ่ ดิ ๆ อันเป็นค่านิยมทีฟ่ งุ้ เฟ้อ
โก้เก๋ ที่ท�ำให้บริโภคมาก แต่เสียคุณภาพชีวิต เรียกง่ายๆ

ว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น เริ่มด้วยการกินพอดี อัน
เป็นการปฏิบัติตามหลักของโภชเนมัตตัญญุตา
2. พฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทางสังคม
และโลกแห่งชีวติ เช่น การอยูร่ ว่ มกันในทางสังคม โดยไม่
เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน หรือ14
ก่อเวรภัย
แต่รจู้ กั มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เพือ่ นมนุษย์อย่างช่วยเหลือ

2.พฤติกรรมที่สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่ งชี วิต เช่น การอยู่ร่วมกัน
ในทางสังคม โดยไม่เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน หรื อก่อเวรภัย แต่รู้จกั มีความสัมพันธ์
3. พฤติ กลรรมที
บ การประกอบอาชี
เกือ้ กูล ด�ทีำ่ดรงตนอยู
ใ่ นกรอบของศี
ต�ำเนิอนเกื
ชีว้ อติ กูตามหลั
ก
ล ดํารงตนอยู
ใ่ นกรอบของศี
ตําเนิน่ เ กีชี่ ยววกั
ิตตามหลั
กของศีล พ
ีกบั เพื่อนมนุ
ษย์อย่างช่ลวยเหลื
ของศีล ให้ความร่วมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎ การเลี้ยงชีพอย่างมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝึกไว้อย่าง
ให้ความร่ วมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์หรื อกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หรื อวินยั
เกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หรือวินัยแม่บท ดี มีความช�ำนาญที่จะปฏิบัติให้ได้ผลดีและเป็นสัมมา
แม่บทของชุมชนหรื อสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทังสิ่ งที่เรี ยกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู ้จกั
นลักษณะที่ส�ำคัญ คือ ไม่เป็นไปเพื่อความ
ของชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่ง อาชีพ ซึ้ ่งเป็
แบ่
ง
ปั
น
การเผื
อ
่
แผ่
แ
บ่
ง
ปั
น
ช่
ว
ยเหลื
อ
ตามหลั
ก
ของการให้
ท
าน
วยเหลืออปลดเปลื
ดร้อนแก่้อผงความทุ
อู้ นื่ หรือกก่ข์อผลเสีย
ที่เรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู้จักแบ่งปัน การเผื่อ เบียดเบียน ไม่เพืก่ออ่ ช่ความเดื
่อนมนุ
ย์ ให้คกวามสุ
ข และส่
งสรรค์สสังิ่ งคม
ที่ดีงหากแต่
าม ตลอดจนการประพฤติ
เกื้อกูลวิตและ
เป็นเครื่องแก้ปัญหาของชี
แผ่แบ่งปัของเพื
นช่วยเหลื
อ ษตามหลั
ของการให้
ทานงเสริเพืม่อการสร้
ช่วย าหายแก่
แก่ชีวิต้ออืงความทุ
่นๆ ทั้งสักตข์ว์มขนุองเพื
ษย์แ่อละพื
์ เช่คนวาม
การร่แก้
วมสร้
งเขตอภังยคม
ทานมีชนิีววิตาปสถาน
การปลู
สวน ท�ำให้
ปัญาหาของสั
ที่เป็นไปเพื
่อสร้ากงสรรค์
เหลือปลดเปลื
นมนุชษพัย์นธุให้
สุข และส่
เสริามงแหล่
การสร้งต้านงสรรค์
ป่ างสร้
นํ้า สิ่งที่ดีงาม ตลอดจนการ เกิดประโยชน์เกือ้ กูล ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาชีวติ ของตน ไม่
ำให้ช้ ีวยิตงชีตกต�
หรืศอิลท�ปวิ
ำลายคุ
ณค่าชของความเป็
ประพฤติเกื้อกูลแก่
ชีวิตกอืรรมที
่นๆ ทั่เ้งกีสั่ยตวกั
ว์มบนุการประกอบอาชี
ษย์และพืชพันธุ์ พท�การเลี
3.พฤติ
พอย่่ำางมี
ทยาในวิ
าชีพที่ฝึกไว้นมนุษย์
เช่น การร่อย่วามสร้
ทาน นิวาปสถาน การปลูกสวน หรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแห่งตน
งดี ามีงเขตอภั
ความชํยานาญที
่จะปฏิบตั ิให้ได้ผลดีและเป็ นสัมมาอาชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะที่สาํ คัญ คือ ไม่
ป่า สร้างแหล่งต้นน�้ำ
เป็ นไปเพื่อความเบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผอู ้ ื่น หรื อก่อผลเสี ยหายแก่สังคม หากแต่เป็ น
เครื่ องแก้ปัญหาของชี วิตและแก้ปัญหาของสังคม มี ชีวิตที่ เป็ นไปเพื่อสร้ างสรรค์ ทําให้เกิ ด
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หน้าที่ 13

จิตสิกขา ในด้านของจิตสิกขาคือศึกษาในเรื่อง
1. ด้านคุณภาพจิต ได้แก่คุณธรรมความดี
15 งาม
จิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต การท�ำงาน ต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิริ
ของจิต รู้วิธีการพั
เพืา่อนของจิ
ให้สงบตั
้ยงจิเข้ตาใจให้
เจริญงอกงาม
จิตฒสิ กนาจิ
ขา ตในด้
ตสิ้งมัก่นขาคืเป็อนศึสมาธิ
กษาในเรืโอตตั
่ องจิตปปะ
เรี ยฯนรูซึ้เ่งรืหล่
่ องจิอตเลีให้
ใจธรรมชาติ
ของจิและเป็
ต น
พร้อมทีการทํ
่จะท�ำากิงานของจิ
จหน้าที่อตย่ารูงมี
ภาพตในด้เพืา่อนการ
พื้น้ งฐานของพฤติ
่ดีง่จามะทํากิจหน้าที่อย่างมี
้วิธปี กระสิ
ารพัทฒธินาจิ
ให้สงบตั
มัน่ เป็ นสมาธิกพรรมที
ร้อมที
พัฒนาจิประสิ
ต หรืทอธิทีภ่เรีาพยกว่ในด้
าสมาธิ
แยกได้
ดังนีต้ หรื อที่เรี ยกว่าสมาธิ แยกได้ดงั นี
านการพั
ฒนาจิ
้

1.ด้านคุณภาพจิต ได้แก่คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุ ณา กตัญญูกตเวที คารวะ
2.
ด้
า
นสมรรถภาพจิ
งผลต่
ขภาพกาย และท�
ำให้่ดพีงาม
ฤติกรรมที่ดีงามมี
หิ ริโอตตัปปะ ฯ ซึ่งหล่ตอเลีได้้ ยแงจิก่คตวามสามารถของ
ใจให้เจริ ญงอกงาม จะส่
และเป็
นพือ้นสุฐานของพฤติ
กรรมที
จิต ที่เข้มแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิต ความมัน่ คง สอดคล้องกลมกลืน หรืออยูใ่ นภาวะทีส่ มดุล
2.ด้า นสมรรถภาพจิ ต ได้แ ก่ ค วามสามารถของจิ ต ที่ เ ข้ม แข็ง
มั่น คงหรื อ ความมี
ปัญญาสิกขา ในด้านปัญญาสิกขาคือศึกษาใน
เช่น มีฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระท�ำ จิตมีความ
ประสิ ทธินภาพของจิ
ต เช่นมีคมีวามระลึ
ฉนั ทะ กความใฝ่
า จินาด้
ตมีคานปั
วามเพี
ความขยั
ความ
เพียร ความขยั
ความอดทน
ได้ รู้ตัวรูทั้ใฝ่่วดีงาม
เรือ่ งปัใฝ่ญกระทํ
ญา พัฒ
ญญายรในการพั
ฒนนาด้
านปัญญา
่
อดทน
มี
ค
วามระลึ
ก
ได้
รู
้
ต
ว
ั
ทั
ว
พร้
อ
มเท่
า
ทั
น
ตื
่
น
ตั
ว
อยู
เ
สมอ
สามารถควบคุ
ม
ตั
ว
เองได้
มี
ค
วามตั
ง
่
้ มัน่
พร้อมเท่าทัน ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุ
มตัวเองได้ นี้จะมีการพัฒนาอยู่หลายระดับ เช่น
แน่้งวมัแน่
สงบใส เป็สงบ
นสมาธิ
รวมไปถึ
งความไม่
าให้กค้ าวหน้
น่ คงในพฤติ
ดี หรือ
มีความตั
่นแน่ใสวแน่
เป็นสมาธิ
รวมไปถึ
งความประมาท ที่จ1.ะทํความรู
วามเข้ามัาใจในสิ
ง่ ทีไ่ ด้ยกนิ รรมที
ได้ฟงั ่มา
ไม่ประมาท
ทีจ่ อะท�ตั้งำให้
า้ วหน้ามัน่ งคงในพฤติ
งี ามปัญญาในการใช้
ทีเ่ ล่าเรียนมาและรั
บการถ่ายทอดศิจลหน้
ปวิทาทียาการ
งาม หรื
มัน่ กในความดี
ามและพร้กอรรมที
มที่จด่ ะใช้
ชีวิตและประกอบกิ
่ ตลอดจน
หรือตัง้ มัน่ ในความดี
งามและพร้
ญ
ั ญาในการใช้
ข้อมูลข่าวสารต่
อย่างมี
ธิภาพ มีความ
่นมัวเศร้างๆ
3.ด้านสุ
ขภาพจิอตมที
ได้จ่ แะใช้
ก่สปภาพจิ
ตที่ปราศจากความขุ
าหมอง
เร่ปาร้ระสิ
อนทหากแต่
ชีวิตและประกอบกิจ หน้าที่
2. การรับรูป้ ระสบการณ์และเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ อย่าง
สดชื่น เอิบอิ่ม ร่ าเริ ง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็ นสุ ข ซึ่ งจะส่ งผลต่อสุ ขภาพกาย และทําให้
3. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่สภาพจิตที่ปราศจาก ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรืออคติด้วยความรัก
พฤติ
รรมที
่ดีงามมีเร่คาวามมั
คง สอดคล้
องกลมกลื
หรื ออยูง ใ่ และเพราะความกลั
นภาวะที่สมดุล ว
ความขุ่นมัวกเศร้
าหมอง
ร้อน น่หากแต่
มีความสดชื
่น นความชั
ปัญกบาน
ญาสิ กผ่ขา
ในด้านปั
ญาสิเป็กนขาคื
พัฒดนาด้
ญา ในการพั
เอิบอิ่ม ร่าเริง เบิ
อนคลาย
ผ่อญงใส
สุขอซึศึ่งกษาในเรื่ องปั3.ญญา
การคิ
พิ นาิ นปั
จ พิญจ ารณาวิ
นิ จ ฉัฒยนา
อย่ า งมี
ด้านปัญญานี้จะมีการพัฒนาอยูห่ ลายระดับ เช่น วิจารณญาณ ด้วยการใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์อิสระไม่ถูก
1.ความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่ได้ยินได้ฟังมา หรื อที่เล่าเรี ยนมาและรับการถ่ายทอดศิลป
วิทยาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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กิเลส เช่น ความอยากได้ผลประโยชน์ และความเกลียด
ชังเข้าครอบง�ำ
4. การรูจ้ กั มอง รูจ้ กั คิด มีหลักการคิด มีวธิ คี ดิ ที่
จะเข้าถึงความจริง และได้คณ
ุ ประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ
อย่างที่เรียกว่ามองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์
แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัยของสิ่งเกิดขึ้น ด�ำรงตั้งอยู่
และแปรเปลี่ยนสภาวะไป
5. การรู้จักจัดการ ด�ำเนินการ ท�ำกิจให้ส�ำเร็จ
ฉลาดในวิธีการที่จะน�ำไปสู่จุดหมาย
6. มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัด
จัดสรรประมวลความรู้ คิดได้ชัดเจน และสามารถน�ำ
ความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยมสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และ
สร้าง เป็นความรู้ความคิดใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์
7. มีความรูแ้ จ้งเข้าถึงความจริงของโลกและชีวติ
รู้เท่าทันกับธรรมดา หรือกับธรรมชาติท้ังหลาย ที่ท�ำให้
วางใจถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถแก้ปัญหาชีวิต
ขจัดความทุกข์ในจิตใจของตนเองได้ หลุดพ้นจากความ
ยึดติดในสิ่งทั้งหลาย จิตไม่ถูกบีบคั้นครอบง�ำกระทบ
กระทั่งด้วยความผันผวนปรวนแปรของสิ่งต่างๆ หลุด
พ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือกระแสโลก
หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญญา 2 ด้านที่ส�ำคัญ
คือปัญญาเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติและ
ปัญญาที่สามารถใช้ความรู้ นั้นจัดตั้งวางระบบแบบแผน
ของการด�ำเนินชีวิตได้และสังคมของมนุษย์ได้ประโยชน์
สูงสุดจากความจริงนั้น (พระธรรมปิฎก, 2539, หน้า
121) ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วเราจะเห็นได้วา่ หน้าทีโ่ ดยตรง
ของการศึกษานัน้ เป็นตัวแก้ปญ
ั หา ถ้าการศึกษาผิดพลาด
กลายเป็นตัวก่อปัญหา เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาที่ตัวการ
ศึกษา เพื่อให้ได้การศึกษาที่ถูกต้อง ให้เป็นการศึกษา
ที่แท้จริงที่จะเป็นตัวแก้ปัญหา (พระธรรมปิฎก, 2542,
หน้า 4) ยิ่งตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง เป็นผู้จัดท�ำหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนา เพื่อใช้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ใน

หลักสูตรการศึกษาของชาติ และจัดเนื้อหาวิชาพระพุทธ
ศาสนาเข้าสอนบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(8 กลุ่มวิชา) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือจาก
ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เราเคยท้วงติง
เขาพอเอาเข้าจริง ๆ เรามีความสามารถท�ำได้หรือไม่ งาน
นี้ก�ำลังท้าทายมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง อยู่ในขณะนี้
บทบาทของพระสงฆ์ดา้ นการศึกษาสงเคราะห์
ตั้ ง แต่ อ ดี ต มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น พระสงฆ์ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้
ความอนุเคราะห์ในด้านการ ศึกษา ทั้งส่วนที่จัดการ
ศึกษาเองโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ทางรัฐบาล
ไม่ สามารถจัดการศึกษาบริการได้ทั่วถึง อันได้แก่กลุ่ม
ประชากรที่ด้อยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางด้าน
เศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็ได้
อาศัยพระสงฆ์ให้การศึกษา ในขณะที่ศึกษาก็ไม่ต้องใช้
งบประมาณจากรัฐบาล แต่ใช้ทุนจากประชาชนโดยตรง
ทั้งที่อยู่อาศัย อาหารและในการใช้จ่าย แม้จะมีส่วนหนึ่ง
ที่เรียนจบแล้วที่ทางฝ่ายคณะสงฆ์ยังไม่ได้ใช้งาน แล้ว
ท่านเหล่านัน้ ลาสมณเพศออกไปก็ไปท�ำงานให้ทางรัฐบาล
โดยที่รัฐไม่ต้องลงทุน หากมองอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่า
คณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์รัฐบาลด้วย ไม่เพียงแต่
ได้ช่วยอนุเคราะห์กับประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสเพียง
ฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของพระสงฆ์ในการ
ศึกษาสงเคราะห์นี้ อาจมองได้ทั้งที่เป็นระบบ คือจัดตั้ง
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แน่นอน
และอีกทีจ่ ดั อย่างไม่เป็นระบบ อาจเป็นลักษณะการให้ทนุ
สนับสนุนการศึกษา การให้ทนุ ในสร้างอาคารเรียน ให้ทนุ
ซือ้ สือ่ การเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ทนุ การ
ศึกษากับครูเพือ่ พัฒนาครูในสาขาวิชาทีข่ าดแคลน ให้ทนุ
การศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ
บทบาทด้านการเผยแผ่ บทบาทของพระสงฆ์
ในด้านการเผยแผ่ แท้จริงแล้วบทบาทด้านนี้ พระสงฆ์
ทุกรูปได้รบั มอบหมายจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าโดยตรง เพราะหน้าทีข่ องพุทธสาวก คือมีหน้าทีศ่ กึ ษา
เรียนรูค้ ำ� สอนให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ แล้วปฏิบตั ติ ามพ
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ระธรรมค�ำสอนนั้นแล้วต้องสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วย
นี่จึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวก การให้การอบรม การสอน
การเผยแผ่เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ส�ำคัญ ที่พระ
สงฆ์ปฏิบัติมาเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งที่เรียกว่าการเทศน์
แสดงธรรม หรือการปาฐกถาก็ตาม ซึ่งประชาชนทั่วไป
ให้ความเคารพและสนใจที่จะฟังสาระที่พระสงฆ์เป็นผู้ให้
อยู่ แล้ว และนับเป็นการศึกษาทีเ่ ข้าถึงประชาชนชาวบ้าน
ได้อย่างกว้างขวาง ส่วนในเนื้อหาสาระที่พระสงฆ์ให้แก่
ประชาชนจะแตกต่างกันตามโอกาสและวาระต่างๆ แต่
สิ่งที่เป็นธรรมะหรือค�ำสอนที่เป็นพระพุทธศาสนาที่นับ
ได้ว่าเป็นสาระในพระ พุทธศาสนานั้น เป็นเนื้อหาที่เป็น
ความจริงทีม่ อี ยูท่ เี่ กิดขึน้ เป็นปกติ เพราะแท้ทจี่ ริงแล้ว ค�ำ
ว่า "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ"นั่นเอง(วินัย วีระวัฒนา
นนท์, 2538, หน้า 168)
บทบาทด้านการเผยแผ่ที่เป็นปกติจนประชาชน
มองเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นกิจวัตรของ พระสงฆ์ ก็คือการ
แสดงธรรมในวันพระ ในเทศกาลวันส�ำคัญ พระสงฆ์ได้
โอกาสในการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมอยู่เป็นปกติ
และในรูปแบบที่ไม่เป็นรูปแบบ กล่าวคืออาจจะใช้วิธีการ
พูดคุยสนทนาในโอกาสพบปะ จะเป็นการเผยแผ่โดยไม่
เป็นกิจลักษณะ แต่ก็แฝงด้วยให้ข้อคิดทางธรรม หรือใน
โอกาสที่ประชาชนมาท�ำบุญวันเกิดแล้วขอพรจากพระ
สงฆ์ มาถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์ก็ให้พร ในช่วงเวลา
สัน้ ๆ เป็นการสอนโดยทีผ่ รู้ บั ไม่รวู้ า่ ถูกสอน แต่ได้ซมึ ซับ
เอาค�ำสอน เอาคติธรรม ได้เกิดการเรียนรู้พระธรรมค�ำ
สอน หากพระสงฆ์สำ� นึกตระหนักในบทบาทเหล่านีอ้ ย่าง
จริงจัง พระสงฆ์จะมีโอกาสในการเผยแผ่ธรรมและได้
เข้าถึงประชาชนโดยไม่ยากเลย และไม่ต้องรอเทศกาล
ส�ำคัญใดๆ ทัง้ สิน้ ในความเห็นส่วนตัวแล้วรูปแบบโอกาส
ใดไม่ส�ำคัญ แต่ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้
(Learning) จุดที่ต้องการคือให้ผู้ฟังได้เกิดการเรียนรู้
จะให้ใครเป็นศูนย์กลางก็แล้ว แต่อยากจะกล่าวด้วยว่า
ขอให้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Center) อัน
เป็นจุดที่ต้องการให้เกิดกับผู้ฟัง ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนแห่ง
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พฤติกรรมของคน ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ให้เขา
เรียนรู้ในด้านใด
บทบาทด้ า นสาธารณู ป การและสาธารณ
สงเคราะห์ บทบาทด้านนี้ของพระสงฆ์หากพูดไปแล้ว
นับว่ามีความส�ำคัญไม่น้อย เพราะต้องค�ำนึงถึงความ
เป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย ความเป็นพระพุทธ
ศาสนาอยู่ในทีด้วย เพราะสร้างวัด สร้างศาสนวัตถุต้อง
ให้เป็นเอกลักษณ์ทดี่ ำ� รงไว้ซงึ่ ความเป็นพุทธ ค�ำว่าความ
เป็นพุทธกับความเป็นไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะ
ความเป็นไทยมา จากรากฐานของความเป็นพุทธ มาจาก
รากฐานแห่งความคิดอันเป็นพุทธ พระสงฆ์ตอ้ งเป็นแบบ
อย่างในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไว้ เพราะ
วัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย
ด้านสาธารณสงเคราะห์ บทบาทของพระสงฆ์
ในด้านสาธารณสงเคราะห์ เรายังเห็นได้ชัดเจนว่า พระ
สงฆ์ที่มีบารมี มีเอกลาภมาก ๆ ท่านไม่ได้เก็บไว้เพียงตัว
ท่านเอง หากแต่ได้ช่วยสร้างโรงพยาบาล ที่ว่าการอ�ำเภอ
อนามัยต�ำบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ท�ำบ่อน�้ำ
ท�ำสะพาน ฯลฯ
หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในด้านจิตใจ พระ
สงฆ์ได้พัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพ
ติดให้เลิก จากทีเ่ คยติดเหล้าให้เลิกเหล้า จากทีเ่ คยติดการ
พนันให้เลิกจากการพนัน จากทีเ่ คยลุม่ หลงในไสยศาสตร์
ทีเ่ คยงมงายให้รใู้ ช้สติปญ
ั ญา จากความเห็นผิด(มิจฉาทิฐ)ิ
ให้มคี วามเห็นทีถ่ กู ต้อง (สัมมาทิฐ)ิ พระสงฆ์พฒ
ั นาจิตใจ
ของคนในชุมชนให้ขยันหมัน่ เพียรในการท�ำมาหาเลีย้ งชีพ
คือหาและสอนให้ขยันเก็บออม ประหยัดใช้จา่ ยอย่างรูค้ ณ
ุ
ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย หรูหรา หลงตามค่านิยมที่ผิดๆ (ค่านิยม
ที่ไม่น่านิยม) สอนให้คนที่อยู่ในสังคม เช่นสอนให้รู้จัด
เลือกคบคน โดยให้เลือกคบกับบัณฑิต ให้หลีกเว้นจาก
คนพาล และสอนให้วางตนให้เหมาะสมกับภาวะแห่งตน
รู้จักฐานะของตน
บทบาทด้ า นสาธารณู ป การและสาธารณ
สงเคราะห์ อันเป็นบทบาทหลักอีกด้านหนึ่ง ที่หมายถึง
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ด้านการก่อสร้าง การพัฒนาศาสนวัตถุ โดยเริ่มจากการ
สร้างศาสนวัตถุภายในวัดของพระสงฆ์ สร้างเพื่อให้เป็น
ที่สะดวกแก่การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม มิใช่เป็นการ
สร้างเพื่ออวดอ้างบารมี แข่งขันความฟุ่มเฟือยหรูหรา
เอาบทบาททั้งหมดมาทุ่มเทกับบทบาทด้านการก่อสร้าง
บางวัดสร้างโบสถ์มาจนเจ้าอาวาสตายไป 4-5 รูปโบสถ์
ยังไม่เสร็จ ประการต่อมาศิลปะที่สร้างควรมีเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย ความเป็นพุทธให้ปรากฏเหลืออยู่คู่
กับสังคมไทยเรา คือพอมองเห็นศาสนวัตถุแล้ว ให้เป็นสิง่
แทนของความเป็นพระพุทธศาสนาไว้ แต่เท่าทีเ่ ห็นศาสน
วัตถุกลายเป็นสิ่งแทนสังคมบริโภคนิยม (Consumer
Society) ไม่เหลือความเป็นสังคมพุทธให้เห็นแม้แต่นิด
จึงขอฝากทัศนะไว้ด้วยความห่วงใย
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดเป็นบทบาทของพระสงฆ์ และ
เป็นบทบาทจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆ์ที่ถูกต้องตามพ

ระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในด้านหลัก 4 ด้าน
อันได้แก่ ด้านการปกครอง ต้องปกครองโดยธรรม เป็น
ธรรมาภิบาล ปกครองเพือ่ เกือ้ หนุนให้เกิดการศึกษา ด้าน
การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ทั้งที่พระสงฆ์กันเอง
สอนพระเณรด้วยกันเอง และสงเคราะห์กุลบุตร กุลธิดา
เพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวิชาความรู้
จรณะ ความประพฤติ การศึกษาทีส่ ร้างวิธคี ดิ ทีเ่ ป็นสัมมา
ทิฐิ การเรียนรู้คู่ความสุข (Learning And Happiness)
บทบาทด้ า นการเผยแผ่ งานเผยแผ่ เ ป็ น งานที่ น� ำ ค� ำ
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่สู่
ประชาชน เป็นภารกิจที่มีความส�ำคัญ ในสมัยพุทธกาล
พระพุทธองค์ ใช้ค�ำว่าไปประกาศพรหมจรรย์ ประกาศ
วิถีชีวิตอย่างพรหม อันเป็นชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึง
พระสงฆ์จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของการด�ำเนินชีวิต ของ
สังคมชาวบ้านที่ดีสืบต่อไปอย่างยั่งยื่น
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