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การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญ

ก้าวหน้า เศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าท�าให้โลกตะวันตก

มั่งคั่งร�่ารวย ซึ่งมีผลท�าให้เกิดการวิจัยและพัฒนา เพื่อ

ศึกษาค้นหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างไม่หยุดยั้ง 

สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ท�าหน้าที่ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้

ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีสื่อสาร

อันทันสมัยมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อมูล

ใหม่ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก่อให้

เกดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่า การไหลบ่าของข่าวสารข้อมลู 

การใช้คอมพวิเตอร์เป็นกลไกส�าคญั ในสงัคมโลกาภวิตัน์ 

คอมพิวเตอร์มีบทบาทส�าคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือ

ที่จะรับและแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่ค่อยมีข้อ

จ�ากัด คอมพิวเตอร์ได้ถูกน�ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึก

ข้อมูล จัดระบบข้อมูล และน�ามาใช้สื่อสารถึงกันในเวลา

อันรวดเร็วทุกมุมโลก ในระยะไม่กี่ปีมานี้ได้มีการพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร์ไปอย่างมาก จากเครื่องที่มีขนาด

ใหญ่ ราคาแพง เป็นระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มี

ขนาดเลก็ แต่มคีณุภาพและศกัยภาพสงูมากและราคาถกู

ลง เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแพร่

ข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์ การเพิ่มขึ้นของแรงงาน

ด้านข่าวสารข้อมูล แรงงานที่ท�างานเกี่ยวกับข่าวสาร

ข้อมูลมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น แรงงานเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ที่

อยู่ในวงการศึกษา การคมนาคม การพิมพ์ การโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนทุกประเภท การเงิน การ

บัญชี รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์หรือชิ้น

ส่วนคอมพวิเตอร์ และงานทีเ่กีย่วกบัการน�าเทคโนโลยมีา

จดัการกบัข่าวสารทกุชนดิ กล่าวกนัว่าปัจจุบันในอเมรกิา

มีแรงงานท่ีท�างานด้านข่าวสารมากกว่า ร้อยละ 50 ใน

ขณะทีแ่รงงานเกษตรและอตุสาหกรรมลดลงมากกว่าร้อย

ละ 25 ความส�าคญัของสถาบนัวจิยัและพฒันา เนือ่งจาก

สังคมเจริญรวดเร็วมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา การแสวงหาความรู้และค้นหาค�าตอบ รวมท้ังการ

คาดหมายล่วงหน้าจงึมคีวามส�าคญัยิง่ การวจิยัและพัฒนา

กลายเป็นกลไกส�าคัญในการแสวงหาข้อมูล ข่าวสารหรือ

ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใน

ของนักธุรกิจและนักบริหาร ประเทศที่เจริญทั้งหลาย

จึงมักให้ความส�าคัญแก่การวิจัยและพัฒนา และมีการ

สนับสนุนหรือให้ทุนแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างมาก 

ระบบเศรษฐกิจประสานเป็นหนึ่งเดียว เศรษฐกิจแบบ

โลกาภิวัตน์ เป็นเศรษฐกิจที่มีการประสานเป็นหนึ่งเดียว 

ท�าให้พรมแดนแต่ละประเทศไม่อาจขวางกั้นพลังทาง 

เกี่ยวข้องโดยตรง กับกระบวนการผลิต จัดการ และเผย

แพร่ข่าวสาร ข่าวสารกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจ นอกจาก

นี้ระบบเศรษฐกิจยังได้เปลี่ยนแปลงรากฐานจากระบบ

อุตสาหกรรม มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานข้อมูล

ข่าวสาร (Information based economy) ซึง่เป็นระบบ

เศรษฐกจิทีป่ระเภทหนึง่ ตวัอย่างธรุกจิชนดินี ้ได้แก่ การ

ผลติคอมพวิเตอร์ เครือ่งโทรคมนาคม วทิย ุโทรทัศน์ การ

พิมพ์ โทรศัพท์ หนังสือ วารสาร เป็นต้น ข่าวสารกลาย

เป็นเรื่องส�าคัญ และเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ ผู้ต้องการใช้

ข่าวสารต้องเสียค่าใช้จ่าย ข่าวสารกลายเป็นแหล่งลงทุน 

และเป็นบ่อเกดิของการว่าจ้างแรงงาน ชมุชนมคีวามใกล้

ชดิกนัยิง่ขึน้ เทคโนโลยีข่าวสารท�าให้มนษุย์ซึง่อยูห่่างไกล

กนัเป็นพันๆ ไมล์ หรืออยูก่นัคนละมมุโลก สามารถตดิต่อ

สื่อสารพูดคุยกันได้ มนุษย์ในยุคนี้สามารถรับรู้ข่าวสาร

บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมโลกาภิวัตน์

พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (แก้ววันทอง)

*ประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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เหตุการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในดินแดนที่ห่างไกลออกไป 

ท�าให้มีโลกทัศน์กว้างขึ้นและมีผลต่อแนวคิดเกี่ยวกับ 

ชุมชน หมู่บ้าน ประเทศทีเ่ปลีย่นไปเป็นชุมชนโลก มนษุย์

ทุกคนย่อมตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จุดใดจุด

หนึง่ของโลกอาจมีผลกระทบต่อโลกหรอืมนษุย์ทัง้โลกได้ 

มนษุย์ในยคุนีจ้ะเกดิความรูส้กึ ในฐานะประชากรของโลก

แทนที่ความรู้สึกเกี่ยวกับรัฐ หรือชาติของตนเหมือนแต่

ก่อนอย่างไรก็ตาม แม้กระแสของข่าวสารจะมีมากเพียง

ใด โอกาสในการรับรู้ข่าวสารก็อาจไม่เท่าเทียมกันทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับฐานะ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วย

“สื่อสารมวลชนจึงมีความส�าคัญมาก จนกลาย

เป็นหนทางส�าคัญของการรับรู้และการศึกษา ของการ

แนะน�าและการจูงใจในความประพฤติในฐานะที่เป็น

บุคคลคนหนึ่งในครอบครัว และในสังคมโดยทั่วไป โดย

เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนที่ก�าลังเติบโตขึ้นในโลก ที่

สื่อมวลชนตีกรอบให้ โลกก�าลังเห็นวัฒนธรรมใหม่เกิด

ข้ึน ซึ่ง “เกิดขึ้นมิใช่จากสิ่งที่แสดงออกมาเท่านั้น แต่

จากความจริงที่ว่า ในปัจจุบัน มีวิธีใหม่ๆ ในการสื่อสาร 

โดยการใช้ภาษาใหม่ เทคนิคใหม่และจิตวิทยาใหม่” 

บทบาทอันโดดเด่นของสื่อมวลชนในการก�าหนดรูป

แบบของโลก ทั้งวัฒนธรรมและแนวความคิด ได้น�าไป

สู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีผลกว้างไกลในสังคม

ต่างๆ ของเอเซีย

ฉะนั้นพระสงฆ์ในฐานะผู้มีบทบาทในการยึด

เหนี่ยวจิตใจของสังคมชุมชนจะต้องสามารถอยู่ได้แม้

ต้องเผชิญกับกระแสอันเชี่ยวกรากของโลกาภิวัตน ์

เปล่ียนวกิฤตเป็นโอกาสเราสามารถ มปีฏสิมัพนัธ์กบัโลก

ภายนอกได้

การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ท�าให้สังคมเกิดความ

แตกแยก และเกิดความเสื่อมทางด้านศีลธรรมส่วน

ตัวอย่างรวดเร็ว ชาวพุทธเองก็ไม่พ้นกฎข้อนี้ไปได้ และ

ยังมีเรื่องฉาวโฉ่ทางกามโลกีย์ ความรุนแรง อาชญากร 

และการเสพย์ยาเสพติด ซึ่งส่อให้เห็นว่าคฤหัสถ์เองก็ยัง

ไม่สามารถรกัษาศลี 5 ได้อกีต่อไป จึงจ�าเป็นทีจ่ะเรยีกร้อง

ให้ศลีธรรม และระเบยีบวนิยัในตนเองกลบัคนืมา ข้อเทจ็

จริงท่ีว่า ความเสือ่มทรามทางด้านศลีธรรมเกดิขึน้ เพราะ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องชี้ว่า 

การเรียกร้องให้มีระเบียบวินัยในตนเองเป็นส่ิงจ�าเป็นยิ่ง 

ในกระบวนการพัฒนามนษุย์ พระพทุธศาสนาเน้นการฝึก

ปฏบิตัท่ีิต้องบ�าเพ็ญ 2 ประการ คอื จติภาวนา และปัญญา

ภาวนา(สุมน อมรวิวัฒน์, 2542, หน้า 89) จิตภาวนา 

เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม มี

ความเข้มแขง็ ม่ันคง เบกิบาน สงบสขุ ผ่องใส พร้อมด้วย

ความเพียร สติ และสมาธิ ส่วนปัญญาภาวนาเป็นการฝึก

อบรมเจรญิปัญญา ให้รูเ้ท่านัน้ เข้าใจสิง่ทัง้หลายตามความ

เป็นจริงจนมีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบง�าด้วยกิเลสและ

ความทุกข์(พระเทพเวที, 2433, หน้า 203)

คณะสงฆ์ไทยได้ร่วมจัดท�ากิจกรรมหลายอย่าง

ท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น ก่อต้ัง

วัดและจัดให้มีพระธรรมทูตท้ังภายในประเทศและต่าง

ประเทศ รวมทัง้พระสอนศลีธรรมทีเ่ข้าไปสอนในโรงเรยีน

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละ

หมู่บ้านต่าง มี วัดประจ�าหมู่บ้านของตนเป็นศูนย์กลาง 

ซึง่ถอืว่าเป็นสมบตัริวมของคนท้ังหมูบ้่านวดัจงึเป็นศูนย์

รวมประชาชนและมีบทบาทดังต่อไปนี้

1. วัดเป็นสถานท่ีชาวบ้านส่งกุลบุตร มาอยู่รับ

ใช้พระสงฆ์และรบัการฝึกอบรมทางศลีธรรม และเล่าเรยีน

วิชาการต่างๆ ตามที่มีสอนในสมัยนั้น

2. วัดเป็นสถานท่ีพ่อแม่ ตลอดจนคนแก่คน

เฒ่าและสตรี มารับความรู้ด้วยการสดับพระธรรมเทศนา

3. วัดเป็นสถานพยาบาล ที่รักษาผู้เจ็บป่วยตาม

ภูมิรู้ของคนในสมัยก่อน โดยวัดเป็นแหล่งต�าราแพทย์ 

และพระสงฆ์ท�าหน้าท่ีเป็นหมอรักษาพยาบาล คนเจ็บ

ป่วยทั่วไป

4. วดัเป็นสถานสงเคราะห์ ทีบ่ตุรหลานชาวบ้าน

ที่ยากจน ได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเล่าเรียน ตลอด

จนถึงผู้ใหญ่ที่ยากจน ได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ

5. วัดเป็นสถานที่พักอาศัยของคนเดินทาง
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6. วัดเป็นสถานทีท่ีช่าวบ้านได้มาพบปะสงัสรรค์ 

และพักผ่อนหย่อนใจ โดยที่ทางวัดได้จัดสถานที่ต่างๆ 

บริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และร่มรื่น

7. วัดเป็นสถานที่รื่นเริง ที่จัดเทศกาลและ

มหรสพต่างๆ ส�าหรับชาวบ้านทั้งหมด เช่น งานก่อพระ

เจย์ดีทรายในวันสงกรานต์ งานเทศน์มหาชาติ ฯลฯ และ

ยังเป็นสถานที่พบปะของคนหนุ่มสาวด้วย

8. วัดเป็นบ่อเกิดและศูนย์กลาง ของศิลปกรรม

แขนงต่างๆ เช่น จิตรกรรม ปฏิมากรรม สถาปัตยกรรม 

และวรรณกรรม

9. วัดเป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้

ปัญหาชีวติครอบครวั และความทุกข์ต่างๆ ของชาวบ้าน

10. วัดเป็นสถานที่ส�าหรับ ชาวบ้านรอบวัดมา

ท�าบญุและบ�าเพญ็กศุล ตลอดจนประกอบพธิกีรรมต่างๆ 

ทางศาสนา

11. วัดเป็นคลังพัสดุ ส�าหรับเก็บของใช้ต่างๆ 

ซ่ึงชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน เมื่อมีงานท่ีวัดหรือขอยืมไป

ใช้ เมื่อคราวมีงาน

12. วัดเป็นศูนย์กลางการบริหาร หรือ การ

ปกครองท่ีก�านันหรือผู ้ใหญ่บ้าน จะเรียกลูกบ้านมา

ประชุมกัน เพื่อบอกแจ้งกิจการต่างๆ

วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระ

สงฆ์เป็นตัวแทน ของวัด ในการแสดงบทบาทต่างๆ เป็น

ผู้น�าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความ

เคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมี

บทบาท ส�าคัญในการควบคุมทางสังคมในระดับประเทศ 

ด้วยเพราะ พระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือ ของบุคคล ทุก

ชั้นในสังคมตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชน

ทั่วไป ปัจจัยที่เชิดชูฐานะ ของ พระสงฆ์ ใน สังคมคือ
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  11. วดัเป็นคลงัพสัดุ สาํหรับเก็บของใชต่้าง ๆ ซ่ึงชาวบา้นจะไดใ้ชร่้วมกนั เม่ือมีงานท่ีวดั
หรือขอยมืไปใช ้เม่ือคราวมีงาน 
  12. วดัเป็นศูนยก์ลางการบริหาร หรือ การปกครองท่ีกาํนนัหรือผูใ้หญ่บา้น จะเรียกลูกบา้น
มาประชุมกนั เพื่อบอกแจง้กิจการต่าง ๆ 
              
 
              

 
 
  วดัเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆเ์ป็นตวัแทน ของวดั ในการแสดง
บทบาทต่าง ๆ เป็นผูน้าํทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนยร์วมแห่งความเคารพ เช่ือถือ และการ
ร่วมมือกนัใหเ้กิดความสามคัคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากน้ีพระสงฆย์งัมีบทบาท สาํคญั
ในการควบคุมทางสังคมในระดบัประเทศ ดว้ยเพราะ พระสงฆเ์ป็นท่ีเคารพนบัถือ ของบุคคล ทุก
ชั้นในสงัคมตั้งแต่พระมหากษตัริยล์งมาจนถึงประชาชนทัว่ไป ปัจจยัท่ีเชิดชูฐานะ ของ พระสงฆ ์ใน 
สงัคมคือ 
         1.  ความบริสุทธ์ิ 
           2.  ความเสียสละบาํเพญ็ประโยชน์ 
           3.  ความเป็นผูน้าํทางสติปัญญา 
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1. ความบริสุทธิ์

2. ความเสียสละบ�าเพ็ญประโยชน์

3. ความเป็นผู้น�าทางสติปัญญา

เมือ่กล่าวถงึบทบาท(Role)ของพระสงฆ์ในสงัคม

ไทยเราด้วยแล้วเราจะเห็นได้ ชัดเจนมาก เพราะสังคม

ไทย ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายจะมีความเกี่ยวข้องกับ

บทบาทของพระสงฆ์ตลอด อย่างงานแต่งงานก็ต้อง

นิมนต์พระสงฆ์มาในงานแต่งด้วย พอเกิดก็ต้องนิมนต์

พระมาในงานวนัเกดิ หรอืใส่บาตรท�าบญุวนัเกดิ เจ็บป่วย

ก็ไปหาพระท�าบุญ และบางแห่งพระอาจเป็นหมอกลาง

บ้าน เป็นเจ้าของต�าราหมอยาพืน้บ้าน ตามภูมปัิญญาชาว

บ้าน บทบาทกม็คีวามชดัเจนมากขึน้ แต่อย่างไรกต็าม ท่ี

จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงข้อเสนอ (Suggestion) ไม่ใช่

ค�าตอบส�าเร็จรูป แต่เป็นเพียงแนวคิดของบุคคลหนึ่ง ที่

มีความสนใจในงานของพระสงฆ์ ในบทบาทของพระ

สงฆ์ และพยายามที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ์ ให้

เป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมมองเห็นประโยชน์

นั้นเด่นชัดมากขึ้น

ประเด็นที่ควรพิจารณา เพื่อกระตุ้นเตือน

จิตส�านึกในการท�างานพัฒนา
1.พระสงฆ์ คือใคร? คือผู้ซึ่งสละแล้วซึ่งสภาวะ

ความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิตเพื่อสังฆภาวะ เพื่อ

ชุมชน มีจิตวิญญาณเพื่อชุมชน ต้องมีความรู้สึกที่เป็น

ชุมชน (Community) เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ยวข้อง 

มีการติดต่อสื่อสาร(Communication) กันตลอดเวลา 

ยิ่งในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรือพระสงฆ์กลายเป็น

ศูนย์กลางของชุมชนไปในคัว วัดเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้ของชุมชน มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุมกันที่วัด 

มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่นมาท�าบุญใส่บาตรที่วัด 

ในวันส�าคัญทางศาสนา คือวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันส�าคัญอื่นๆ และ

วันที่มีการประชุมเรื่องราวที่ทางราชการให้ผู้น�าหมู่บ้าน

อย่างก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อได้รับเรื่องราวข่าวสารจาก

ทางราชการมากม็าประชมุกนัท่ีวดั บทบาทเหล่านัน้ยงัคง

ด�ารงอยู่หรือไม่ ภาวะผู้น�าชุมชนของพระสงฆ์สูญหายไป

ไหน? ประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่น่าศึกษาสืบค้นทั้งสิ้น

2. พระสงฆ์มาจากไหน? มาจากลูกชาวบ้าน ใน

ประเดน็นีท้ีม่าของพระสงฆ์จะมคีวามเปลีย่นแปลงไปมาก 

เพราะสมยัก่อนผูท้ีไ่ด้โอกาสทีจ่ะบวชเป็นพระเป็นเณรนัน้ 

ต้องเป็นผูม้สีถานภาพทางสงัคมมาก่อน อย่างสมยัสโุขทยั

เรืองอ�านาจ เป็นต้นมา บุคคลผู้มาบวชนั้นต้องเป็นผู้มี

สถานภาพท่ีสงูของสงัคมและเมือ่ลาสกึขาออกไป ต้องไป

เป็นนักปกครอง นักบริหารบ้านเมือง แต่ปัจจุบันนี้กลาย

เป็นผูด้้อยโอกาสทางสงัคม ด้อยโอกาสทางเศรษฐกจิและ

ด้อยโอกาสทางการศึกษา

3.ด�ารงความเป็นอยูไ่ด้อย่างไร ? เรามชีวีติความ

เป็นอยู่เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพ ในประเด็นนี้ต้อง

ส�านกึตระหนกั เตอืนตวัเราอยูเ่สมอว่าเราจะช่วยชาวบ้าน

เขาอย่างไร ให้ตระหนักไว้เพื่อเป็นฐานในการคิด

สภาวะชุมชนไทยในปัจจุบัน

หลงัจากเมอืงไทยเราได้น�าแนวคดิพฒันามาจาก

ค�าว่า (Development) ซึง่เป็นตะวนัตกมาใช้เป็นฐานใน

การพัฒนา มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน (Complexity) 

ในด้านของเงื่อนไข เหตุปัจจัย หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเหตุปัจจัย ในเงื่อนไขให้รู้เท่า

ทันแล้ว คงยากที่แก้ปัญหาของสังคมของชุมชน อย่างที่

เคยน�าไปบรรยายในหลายๆ ท่ีว่าในสงัคมเรามปัีญหา โดย

ได้กล่าวให้มีค�าพูดที่สัมผัส เพื่อให้จ�าง่าย แต่ไม่ได้หมาย

ถึงเรียงความส�าคัญก่อนหลัง เช่น -ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เป็นพิษ –ปัญหาเศรษฐกิจระบม -ปัญหาสังคมล่มสลาย 

–ปัญหาการศึกษาสับสนวุ่นวาย –ปัญหาการพัฒนาท่ี

เลื่อนลอย –ปัญหาค่านิยมแบบรอคอยบริโภค ปัญหา

เหล่านี้ เป็นปัญหาหลักของสังคมไทยเรา ท่ีรอคอยการ

แก้ไขอย่างถูกต้องและจริงจัง แม้จะแก้ไขถูกต้อง แต่ถ้า

ขาดความจริงจงักแ็ก้ไขไม่ได้ และต้องแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง

อย่างเป็นระบบจงึจะสามารถจดัการแก้ไขปัญหาเหล่า นีไ้ด้ 

เพราะความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการ
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รบัเอากระแสโลกาภิวตัน์ทีข่าดภมูคิุม้กนั สิง่ทีพ่ดัพาไหล

บ่ามา คือ ข่าวสารข้อมูล (Information) เมื่อประชาชน

ของเราทีบ่รโิภคข่าวสารข้อมลูทีข่าดภูมคิุม้กันทีด่ ีคอืขาด

ความรูเ้ท่าทันกบัข่าวสารข้อมลู เมือ่ขาดความรู้เท่าทนั ก็

กลายเป็นการหลงข่าวสารข้อมลู ไม่ได้เสพข่าวสารข้อมลู

เพื่อการเรียนรู้ แต่เสพเพื่อเพิ่มความหลงความมัวเมา

บทบาทหลักของพระสงฆ์ หากจะมองจาก

บทบาทหลักของพระสงฆ์ โดยท่ีเร่ิมจากบทบาทภายใน

ของคณะสงฆ์เอง แล้วส่งผลต่อสังคม ต่อชุมชนในวง

กว้างมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ – ด้านการปกครอง – ด้านการ

ศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ – ด้านการเผยแผ่ - ด้าน

สาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์

มองจากบทบาทด้านการปกครอง ในส่วนของ

บทบาทด้านน้ีโดยมองจากการปกครองภายในของพระ

สงฆ์เอง เป็นการปกครองในเชงิของธรรมาภบิาล คอืดแูล

กันโดยธรรม ปกครองกันแบบพ่อปกครองลูก อาจารย์

ปกครองศิษย์ ดังปรากฏตัวอย่างที่เป็นต้นแบบให้เห็น

ชัดเจน คือ หน้าที่ของสัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติต่อพระ

อุปัชฌาย์ และ หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะพึงปฏิบัติต่อ

สัทธิวิหาริก ตรัสสั่งให้พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก ตั้ง

จิตสนิทสนมในกันและกัน ให้พระอุปัชฌาย์ส�าคัญสัทธิ

วิหาริกฉันบุตร ให้สัทธิวิหาริกนับถือพระอุปัชฌาย์ฉัน

บิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ ต่างจะมีความเคารพเชื่อฟังกันและ

กัน ย่อมถึงซึ่งความเจริญงอกงามในธรรม ตรัสส่ังให้

พระอปัุชฌาย์และสทัธวิหิารกิให้เอือ้เฟ้ือประพฤติชอบต่อ

กัน หน้าที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระท�าต่อพระอุปัชฌาย์

เรยีกว่า อปัุชฌายวตัร และหน้าท่ีของพระอปัุชฌาย์จะพงึ

ปฏบิตัต่ิอสทัธวิหิาริก เรียกว่าสทัธวิหิาริกวตัรและอาจาริย

วัตร หน้าที่ของศิษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์ อันเตวาสิ

กวตัรหน้าทีข่องอาจารย์จะพงึปฏบิตัต่ิอศษิย์ ทัง้สองฝ่าย

ต่างกเ็อือ้อาทรต่อกนั มไีมตรจีติต่อกนั (สมเดจ็พระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2535, หน้า 43)

ประเด็นท่ีส�าคัญของการปกครองของพระสงฆ์

นั้น จะต้องปกครองเพื่อให้เกิดการศึกษาได้สะดวก ที่
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เรียกว่าสัปปายะ การปกครองที่ดีที่เป็นไปตามพระธรรม

วนิยัต้องให้เกิดธรรมสปัปายะ คอืให้สะดวกแก่การศกึษา

ธรรม ปฏิบัติธรรม คือการปกครองต้องให้เอื้อต่อการ

ศึกษา ปกครองเพื่อให้เกิดการศึกษา เมื่อการศึกษาดี 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้แล้ว

ก็จะท�าให้การ ปกครองง่ายขึ้น สะดวกขึ้น บทบาทของ

พระสงฆ์ในด้านการปกครองนี้ นอกจากจะมีความสงบ

สขุ มีความสนัตสิขุในหมูข่องพระสงฆ์เองแล้ว ยงัสามารถ

เป็นต้นแบบของการปกครองได้เป็นอย่างดีด้วย

บ ท บ า ท ด ้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร

ศึกษาสงเคราะห์ ในบทบาทด้านการศึกษาน้ี หากจะ

มองบทบาทของพระสงฆ์ โดยมองจากพื้นฐานอันเป็น

แก่นแท้ของค�าสอนแล้ว ผู้เข้าสู่มรรคาแห่งสมณเพศ นั่น

คือเข้าสู่สังคมสงฆ์ หมายถึงเข้าสู่วิถีแห่งการศึกษาและ

แท้จริงแล้ววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผู้ต้อง

ศึกษาทั้งสิ้น เพราะตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลส�าเสร็จ

เป็นพระอรหันต์ นั่นหมายถึงยังต้องเป็นผู้ที่ต้องศึกษา 

ท่ีเรียกว่ายังเป็นพระเสขะบุคคล คือยังต้องศึกษาอยู่

และสิ่งที่พระสงฆ์ ซึ่งรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดด้วย ที่

จะต้องศึกษา คือยึดเป็นหลักสูตรที่ต้องศึกษาก็เรียกว่า

ไตรสิกขา อันได้แก่

ศีลสิกขา ในด้านของศีลสิกขาคือต้องศึกษาใน

เรือ่งศลี อนัได้แก่เจตนาทีจ่ะงดเว้นไม่ละเมดิข้อห้ามด้าน

กาย ด้านวาจา ให้รักษาความเป็นปกติของความเป็น

มนุษย์ผู้ซ่ึงมีใจสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการ

 13

 
  ศีลสิกขา ในดา้นของศีลสิกขาคือตอ้งศึกษาในเร่ืองศีล อนัไดแ้ก่เจตนาท่ีจะงดเวน้ไม่ละเมิด
ขอ้หา้มดา้นกาย ดา้นวาจา ใหรั้กษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษยผ์ูซ่ึ้งมีใจสูง หรืออาจกล่าวได้
วา่ในดา้นน้ีเป็นการพฒันาในเร่ืองของพฤติกรรม โดยมีส่วนสาํคญัท่ีควรเนน้ คือ 
           1.พฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพหรือโลกแห่งวตัถุ หรืออาจกล่าว
ว่าเป็นการรู้จกัใชอิ้นทรีย ์คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ในการรับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้
เกิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการฝึกอินทรียใ์หมี้ประสิทธิภาพในการใชง้าน ใหต้าดูเป็น ใหหู้
ฟังเป็น ฯ อยู่ในหลกัของอินทรียส์ังวร นั่นเอง การเสพ การบริโภคปัจจยั 4 การใชป้ระโยชน์จาก
วตัถุ จากอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีดว้ยปัญญาท่ีรู้เขา้ใจมุ่งคุณค่าท่ีแทจ้ริงให้ไดคุ้ณภาพชีวิต
ไม่หลงไปกบัคุณค่าเทียมตามค่านิยมท่ีผิด ๆ อนัเป็นค่านิยมท่ีฟุ้ งเฟ้อโกเ้ก๋ ท่ีทาํให้บริโภคมาก แต่
เสียคุณภาพชีวิต เรียกง่ายๆ ว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใชเ้ป็น เร่ิมดว้ยการกินพอดี อนัเป็นการปฏิบติั
ตามหลกัของโภชเนมตัตญัญุตา 

พัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม โดยมีส่วนส�าคัญที่ควร

เน้น คือ

1. พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพหรือโลกแห่งวัตถุ หรืออาจกล่าวว่าเป็นการ

รู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการรับรู้โดยไม่

เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้เกิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต และการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

ให้ตาดูเป็น ให้หูฟังเป็น ฯ อยู่ในหลักของอินทรีย์สังวร 
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           2.พฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เช่น การอยู่ร่วมกนั
ในทางสงัคม โดยไม่เบียดเบียน ก่อความทุกขค์วามเดือดร้อน หรือก่อเวรภยั แต่รู้จกัมีความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัเพ่ือนมนุษยอ์ยา่งช่วยเหลือเก้ือกูล ดาํรงตนอยูใ่นกรอบของศีล ตาํเนินชีวิตตามหลกัของศีล 
ให้ความร่วมมือกบัการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑห์รือกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หรือวินยั
แม่บทของชุมชนหรือสังคมของตน และวฒันธรรม รวมทั้งส่ิงท่ีเรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู้จกั
แบ่งปัน การเผือ่แผแ่บ่งปันช่วยเหลือ ตามหลกัของการใหท้าน เพื่อช่วยเหลือปลดเปล้ืองความทุกข์
ของเพื่อนมนุษย ์ใหค้วามสุข และส่งเสริมการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม ตลอดจนการประพฤติเก้ือกูล
แก่ชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตวม์นุษยแ์ละพืชพนัธ์ุ เช่น การร่วมสร้างเขตอภยัทาน นิวาปสถาน การปลูกสวน
ป่า สร้างแหล่งตน้นํ้า 
           3.พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ การเล้ียงชีพอยา่งมีศิลปวิทยาในวิชาชีพท่ีฝึกไว้
อย่างดี มีความชาํนาญท่ีจะปฏิบติัให้ไดผ้ลดีและเป็นสัมมาอาชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีสาํคญั คือ ไม่
เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น หรือก่อผลเสียหายแก่สังคม หากแต่เป็น
เคร่ืองแก้ปัญหาของชีวิตและแก้ปัญหาของสังคม มีชีวิตท่ีเป็นไปเพ่ือสร้างสรรค์ ทาํให้เกิด
ประโยชน์เก้ือกูล ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาชีวิตของตน ไม่ทาํใหชี้วิตตกตํ่า หรือทาํลายคุณค่าของความ
เป็นมนุษย ์หรือเส่ือมจากคุณความดีในภาวะแห่งตน 

เก้ือกลู ด�ารงตนอยู่ในกรอบของศลี ต�าเนนิชวีติตามหลกั

ของศลี ให้ความร่วมมือกบัการรกัษากตกิาของสงัคม กฎ

เกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หรือวินัยแม่บท

ของชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่ง

ที่เรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู้จักแบ่งปัน การเผื่อ

แผ่แบ่งปันช่วยเหลือ ตามหลักของการให้ทาน เพื่อช่วย

เหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ ให้ความ

สุข และส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ตลอดจนการ

ประพฤติเกื้อกูลแก่ชีวิตอื่นๆ ทั้งสัตว์มนุษย์และพืชพันธุ์ 

เช่น การร่วมสร้างเขตอภยัทาน นวิาปสถาน การปลกูสวน

ป่า สร้างแหล่งต้นน�้า

3. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

การเลี้ยงชีพอย่างมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝึกไว้อย่าง

ดี มีความช�านาญท่ีจะปฏิบัติให้ได้ผลดีและเป็นสัมมา

อาชีพ ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีส�าคัญ คือ ไม่เป็นไปเพ่ือความ

เบยีดเบยีน ไม่ก่อความเดอืดร้อนแก่ผูอ้ืน่ หรอืก่อผลเสยี

หายแก่สังคม หากแต่เป็นเครื่องแก้ปัญหาของชีวิตและ

แก้ปัญหาของสังคม มีชีวิตที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ ท�าให้

เกดิประโยชน์เก้ือกลู ท่ีเอือ้ต่อการพฒันาชวิีตของตน ไม่

ท�าให้ชีวิตตกต�่า หรือท�าลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

หรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแห่งตน

นั่นเอง การเสพ การบริโภคปัจจัย 4 การใช้ประโยชน์จาก

วัตถุ จากอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีด้วยปัญญาที่รู้

เข้าใจมุ่งคุณค่าที่แท้จริงให้ได้คุณภาพชีวิตไม่หลงไปกับ

คณุค่าเทยีมตามค่านยิมทีผ่ดิ ๆ  อนัเป็นค่านยิมทีฟุ่ง้เฟ้อ

โก้เก๋ ที่ท�าให้บริโภคมาก แต่เสียคุณภาพชีวิต เรียกง่ายๆ 

ว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น เริ่มด้วยการกินพอดี อัน

เป็นการปฏิบัติตามหลักของโภชเนมัตตัญญุตา

2. พฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมทางสงัคม

และโลกแห่งชวีติ เช่น การอยูร่่วมกนัในทางสงัคม โดยไม่

เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน หรือก่อเวรภัย 

แต่รูจ้กัมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัเพือ่นมนษุย์อย่างช่วยเหลอื
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จิตสิกขา ในด้านของจิตสิกขาคือศึกษาในเรื่อง

จิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต การท�างาน

ของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต เพื่อให้สงบตั้งมั่น เป็นสมาธิ

พร้อมที่จะท�ากิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการ

พัฒนาจิต หรือที่เรียกว่าสมาธิ แยกได้ดังนี้

1. ด้านคุณภาพจิต ได้แก่คุณธรรมความดีงาม

ต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิริ

โอตตัปปะ ฯ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงอกงาม และเป็น

พื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม
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  จิตสิกขา ในดา้นของจิตสิกขาคือศึกษาในเร่ืองจิต เรียนรู้เร่ืองจิต ใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของจิต 
การทาํงานของจิต รู้วิธีการพฒันาจิต เพ่ือให้สงบตั้งมัน่ เป็นสมาธิพร้อมท่ีจะทาํกิจหนา้ท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในดา้นการพฒันาจิต หรือท่ีเรียกวา่สมาธิ แยกไดด้งัน้ี 

 
           1.ดา้นคุณภาพจิต ไดแ้ก่คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตญัญูกตเวที คารวะ 
หิริโอตตปัปะ ฯ ซ่ึงหล่อเล้ียงจิตใจใหเ้จริญงอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม 
           2.ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ความสามารถของจิต ท่ีเข้มแข็ง มั่นคงหรือความมี
ประสิทธิภาพของจิต เช่น มีฉนัทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระทาํ จิตมีความเพียร ความขยนั ความ
อดทน มีความระลึกได ้รู้ตวัทัว่พร้อมเท่าทนั ต่ืนตวัอยูเ่สมอ สามารถควบคุมตวัเองได ้มีความตั้งมัน่
แน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ท่ีจะทาํใหก้า้วหนา้มัน่คงในพฤติกรรมท่ีดี
งาม หรือตั้งมัน่ในความดีงามและพร้อมท่ีจะใชปั้ญญาในการใชชี้วิตและประกอบกิจ หนา้ท่ี 
           3.ดา้นสุขภาพจิต ไดแ้ก่สภาพจิตท่ีปราศจากความขุ่นมวัเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความ
สดช่ืน เอิบอ่ิม ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และทาํให้
พฤติกรรมท่ีดีงามมีความมัน่คง สอดคลอ้งกลมกลืน หรืออยูใ่นภาวะท่ีสมดุล 
 ปัญญาสิกขา ในดา้นปัญญาสิกขาคือศึกษาในเร่ืองปัญญา พฒันาดา้นปัญญา ในการพฒันา
ดา้นปัญญาน้ีจะมีการพฒันาอยูห่ลายระดบั เช่น 
           1.ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดย้ินไดฟั้งมา หรือท่ีเล่าเรียนมาและรับการถ่ายทอดศิลป
วิทยาการ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ความสามารถของ

จิต ที่เข้มแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิต 

เช่น มีฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระท�า จิตมีความ

เพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวทั่ว

พร้อมเท่าทัน ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ 

มีความตั้งมั่นแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความ

ไม่ประมาท ทีจ่ะท�าให้ก้าวหน้ามัน่คงในพฤติกรรมทีด่งีาม 

หรอืตัง้ม่ันในความดงีามและพร้อมทีจ่ะใช้ปัญญาในการใช้

ชีวิตและประกอบกิจ หน้าที่

3. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่สภาพจิตที่ปราศจาก

ความขุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความสดชื่น 

เอิบอิ่ม ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่ง

จะส่งผลต่อสุขภาพกาย และท�าให้พฤติกรรมท่ีดีงามมี

ความมัน่คง สอดคล้องกลมกลนื หรอือยูใ่นภาวะทีส่มดลุ

ปัญญาสิกขา ในด้านปัญญาสิกขาคือศึกษาใน

เรือ่งปัญญา พฒันาด้านปัญญา ในการพฒันาด้านปัญญา

นี้จะมีการพัฒนาอยู่หลายระดับ เช่น

1. ความรูค้วามเข้าใจในสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังมา หรอื

ทีเ่ล่าเรยีนมาและรบัการถ่ายทอดศลิปวทิยาการ ตลอดจน

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิง่ต่างๆ อย่าง

ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรืออคติด้วยความรัก 

ความชัง และเพราะความกลัว

3 .  การ คิดพินิจ พิจารณาวินิจฉัยอย ่ างมี

วิจารณญาณ ด้วยการใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์อิสระไม่ถูก
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กิเลส เช่น ความอยากได้ผลประโยชน์ และความเกลียด

ชังเข้าครอบง�า

4. การรูจ้กัมอง รูจั้กคดิ มหีลกัการคดิ มวิีธคีดิที่

จะเข้าถงึความจรงิ และได้คณุประโยชน์ มโียนิโสมนสกิาร 

อย่างที่เรียกว่ามองเป็น คิดเป็น เช่น รู ้จักวิเคราะห์ 

แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัยของสิ่งเกิดขึ้น ด�ารงตั้งอยู่

และแปรเปลี่ยนสภาวะไป

5. การรู้จักจัดการ ด�าเนินการ ท�ากิจให้ส�าเร็จ 

ฉลาดในวิธีการที่จะน�าไปสู่จุดหมาย

6. มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัด

จัดสรรประมวลความรู้ คิดได้ชัดเจน และสามารถน�า

ความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยมสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และ

สร้าง เป็นความรู้ความคิดใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

และสร้างสรรค์

7. มีความรูแ้จ้งเข้าถงึความจรงิของโลกและชวิีต 

รู้เท่าทันกับธรรมดา หรือกับธรรมชาติทั้งหลาย ท่ีท�าให้

วางใจถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถแก้ปัญหาชีวิต 

ขจัดความทุกข์ในจิตใจของตนเองได้ หลุดพ้นจากความ

ยึดติดในสิ่งทั้งหลาย จิตไม่ถูกบีบคั้นครอบง�ากระทบ

กระท่ังด้วยความผันผวนปรวนแปรของสิ่งต่างๆ หลุด

พ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือกระแสโลก

หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญญา 2 ด้านที่ส�าคัญ 

คอืปัญญาเข้าถงึความจรงิแห่งธรรมดาของธรรมชาตแิละ

ปัญญาที่สามารถใช้ความรู้ นั้นจัดตั้งวางระบบแบบแผน

ของการด�าเนินชีวิตได้และสังคมของมนุษย์ได้ประโยชน์ 

สูงสุดจากความจริงนั้น (พระธรรมปิฎก, 2539, หน้า 

121) ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วเราจะเหน็ได้ว่า หน้าทีโ่ดยตรง

ของการศกึษานัน้เป็นตวัแก้ปัญหา ถ้าการศกึษาผดิพลาด 

กลายเป็นตัวก่อปัญหา เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาที่ตัวการ

ศึกษา เพ่ือให้ได้การศึกษาที่ถูกต้อง ให้เป็นการศึกษา

ที่แท้จริงที่จะเป็นตัวแก้ปัญหา (พระธรรมปิฎก, 2542, 

หน้า 4) ยิ่งตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย

ให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง เป็นผู้จัดท�าหลักสูตร

วิชาพระพุทธศาสนา เพื่อใช้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ใน

หลักสูตรการศึกษาของชาติ และจัดเนื้อหาวิชาพระพุทธ

ศาสนาเข้าสอนบูรณาการใน 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู้ 

(8 กลุ่มวิชา) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือจาก 

ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เราเคยท้วงติง

เขาพอเอาเข้าจรงิ ๆ  เรามคีวามสามารถท�าได้หรอืไม่ งาน

นี้ก�าลังท้าทายมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง อยู่ในขณะนี้

บทบาทของพระสงฆ์ด้านการศกึษาสงเคราะห์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์ได้ท�าหน้าท่ีให้

ความอนุเคราะห์ในด้านการ ศึกษา ทั้งส่วนที่จัดการ

ศึกษาเองโดยตรงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนท่ีทางรัฐบาล

ไม่ สามารถจัดการศึกษาบริการได้ท่ัวถึง อันได้แก่กลุ่ม

ประชากรที่ด้อยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางด้าน

เศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็ได้

อาศัยพระสงฆ์ให้การศึกษา ในขณะที่ศึกษาก็ไม่ต้องใช้

งบประมาณจากรัฐบาล แต่ใช้ทุนจากประชาชนโดยตรง 

ทั้งที่อยู่อาศัย อาหารและในการใช้จ่าย แม้จะมีส่วนหนึ่ง

ที่เรียนจบแล้วที่ทางฝ่ายคณะสงฆ์ยังไม่ได้ใช้งาน แล้ว

ท่านเหล่านัน้ลาสมณเพศออกไปก็ไปท�างานให้ทางรฐับาล 

โดยท่ีรัฐไม่ต้องลงทุน หากมองอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่า

คณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์รัฐบาลด้วย ไม่เพียงแต่

ได้ช่วยอนุเคราะห์กับประชาชนกลุ่มท่ีด้อยโอกาสเพียง

ฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของพระสงฆ์ในการ

ศึกษาสงเคราะห์น้ี อาจมองได้ท้ังท่ีเป็นระบบ คือจัดต้ัง

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แน่นอน 

และอกีท่ีจดัอย่างไม่เป็นระบบ อาจเป็นลกัษณะการให้ทุน

สนบัสนนุการศกึษา การให้ทนุในสร้างอาคารเรยีน ให้ทนุ

ซือ้สือ่การเรยีนการสอน อปุกรณ์ทางการศึกษา ให้ทนุการ

ศกึษากบัครูเพ่ือพัฒนาครูในสาขาวชิาท่ีขาดแคลน ให้ทุน

การศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ

บทบาทด้านการเผยแผ่ บทบาทของพระสงฆ์

ในด้านการเผยแผ่ แท้จริงแล้วบทบาทด้านนี้ พระสงฆ์

ทกุรปูได้รบัมอบหมายจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจ้าโดยตรง เพราะหน้าท่ีของพุทธสาวก คอืมหีน้าท่ีศกึษา

เรียนรูค้�าสอนให้เกดิความรู้ความเข้าใจ แล้วปฏบิตัติามพ
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ระธรรมค�าสอนนั้นแล้วต้องสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วย 

นี่จึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวก การให้การอบรม การสอน 

การเผยแผ่เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ส�าคัญ ที่พระ

สงฆ์ปฏิบัติมาเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งที่เรียกว่าการเทศน์ 

แสดงธรรม หรือการปาฐกถาก็ตาม ซ่ึงประชาชนทั่วไป

ให้ความเคารพและสนใจที่จะฟังสาระที่พระสงฆ์เป็นผู้ให้

อยู ่แล้ว และนับเป็นการศกึษาทีเ่ข้าถงึประชาชนชาวบ้าน

ได้อย่างกว้างขวาง ส่วนในเนื้อหาสาระที่พระสงฆ์ให้แก่

ประชาชนจะแตกต่างกันตามโอกาสและวาระต่างๆ แต่

สิ่งที่เป็นธรรมะหรือค�าสอนที่เป็นพระพุทธศาสนาที่นับ

ได้ว่าเป็นสาระในพระ พุทธศาสนานั้น เป็นเนื้อหาที่เป็น

ความจรงิทีมี่อยู่ทีเ่กดิข้ึนเป็นปกต ิเพราะแท้ทีจ่ริงแล้ว ค�า

ว่า "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ"นั่นเอง(วินัย วีระวัฒนา

นนท์, 2538, หน้า 168)

บทบาทด้านการเผยแผ่ที่เป็นปกติจนประชาชน

มองเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นกิจวัตรของ พระสงฆ์ ก็คือการ

แสดงธรรมในวันพระ ในเทศกาลวันส�าคัญ พระสงฆ์ได้

โอกาสในการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมอยู่เป็นปกติ 

และในรูปแบบที่ไม่เป็นรูปแบบ กล่าวคืออาจจะใช้วิธีการ

พูดคุยสนทนาในโอกาสพบปะ จะเป็นการเผยแผ่โดยไม่

เป็นกิจลักษณะ แต่ก็แฝงด้วยให้ข้อคิดทางธรรม หรือใน

โอกาสที่ประชาชนมาท�าบุญวันเกิดแล้วขอพรจากพระ

สงฆ์ มาถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์ก็ให้พร ในช่วงเวลา

ส้ันๆ เป็นการสอนโดยทีผู่รั้บไม่รูว่้าถกูสอน แต่ได้ซมึซบั

เอาค�าสอน เอาคติธรรม ได้เกิดการเรียนรู้พระธรรมค�า

สอน หากพระสงฆ์ส�านกึตระหนกัในบทบาทเหล่านีอ้ย่าง

จริงจัง พระสงฆ์จะมีโอกาสในการเผยแผ่ธรรมและได้

เข้าถึงประชาชนโดยไม่ยากเลย และไม่ต้องรอเทศกาล

ส�าคญัใดๆ ทัง้สิน้ ในความเหน็ส่วนตวัแล้วรปูแบบโอกาส

ใดไม่ส�าคัญ แต่ประเด็นส�าคัญอยู่ท่ีผู้ฟังเกิดการเรียนรู้

(Learning) จุดที่ต้องการคือให้ผู้ฟังได้เกิดการเรียนรู้

จะให้ใครเป็นศูนย์กลางก็แล้ว แต่อยากจะกล่าวด้วยว่า

ขอให้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning Center) อัน

เป็นจุดที่ต้องการให้เกิดกับผู้ฟัง ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนแห่ง

พฤติกรรมของคน ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ให้เขา

เรียนรู้ในด้านใด

บทบาทด้านสาธารณูปการและสาธารณ

สงเคราะห์ บทบาทด้านนี้ของพระสงฆ์หากพูดไปแล้ว

นับว่ามีความส�าคัญไม่น้อย เพราะต้องค�านึงถึงความ

เป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย ความเป็นพระพุทธ

ศาสนาอยู่ในทีด้วย เพราะสร้างวัด สร้างศาสนวัตถุต้อง

ให้เป็นเอกลกัษณ์ทีด่�ารงไว้ซึง่ความเป็นพทุธ ค�าว่าความ

เป็นพุทธกับความเป็นไทยน้ันหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะ

ความเป็นไทยมา จากรากฐานของความเป็นพทุธ มาจาก

รากฐานแห่งความคดิอนัเป็นพทุธ พระสงฆ์ต้องเป็นแบบ

อย่างในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไว้ เพราะ

วัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย

ด้านสาธารณสงเคราะห์ บทบาทของพระสงฆ์

ในด้านสาธารณสงเคราะห์ เรายังเห็นได้ชัดเจนว่า พระ

สงฆ์ที่มีบารมี มีเอกลาภมาก ๆ  ท่านไม่ได้เก็บไว้เพียงตัว

ท่านเอง หากแต่ได้ช่วยสร้างโรงพยาบาล ที่ว่าการอ�าเภอ 

อนามัยต�าบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ท�าบ่อน�้า 

ท�าสะพาน ฯลฯ

หากมองลกึลงไปถงึการพฒันาในด้านจติใจ พระ

สงฆ์ได้พัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพ

ตดิให้เลกิ จากทีเ่คยตดิเหล้าให้เลกิเหล้า จากทีเ่คยตดิการ

พนนัให้เลกิจากการพนนั จากทีเ่คยลุม่หลงในไสยศาสตร์ 

ทีเ่คยงมงายให้รูใ้ช้สตปัิญญา จากความเหน็ผดิ(มจิฉาทฐิิ)

ให้มคีวามเหน็ทีถ่กูต้อง (สมัมาทฐิ)ิ พระสงฆ์พฒันาจติใจ

ของคนในชุมชนให้ขยนัหม่ันเพียรในการท�ามาหาเล้ียงชีพ 

คอืหาและสอนให้ขยนัเกบ็ออม ประหยดัใช้จ่ายอย่างรูค้ณุ

ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย หรูหรา หลงตามค่านิยมที่ผิดๆ (ค่านิยม

ที่ไม่น่านิยม) สอนให้คนที่อยู่ในสังคม เช่นสอนให้รู้จัด

เลือกคบคน โดยให้เลือกคบกับบัณฑิต ให้หลีกเว้นจาก

คนพาล และสอนให้วางตนให้เหมาะสมกับภาวะแห่งตน 

รู้จักฐานะของตน

บทบาทด ้ านสาธารณูปการและสาธารณ

สงเคราะห์ อันเป็นบทบาทหลักอีกด้านหน่ึง ท่ีหมายถึง
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ด้านการก่อสร้าง การพัฒนาศาสนวัตถุ โดยเริ่มจากการ

สร้างศาสนวัตถุภายในวัดของพระสงฆ์ สร้างเพื่อให้เป็น

ที่สะดวกแก่การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม มิใช่เป็นการ

สร้างเพ่ืออวดอ้างบารมี แข่งขันความฟุ่มเฟือยหรูหรา 

เอาบทบาททั้งหมดมาทุ่มเทกับบทบาทด้านการก่อสร้าง 

บางวัดสร้างโบสถ์มาจนเจ้าอาวาสตายไป 4-5 รูปโบสถ์

ยังไม่เสร็จ ประการต่อมาศิลปะที่สร้างควรมีเอกลักษณ์

ของความเป็นไทย ความเป็นพุทธให้ปรากฏเหลืออยู่คู่

กบัสงัคมไทยเรา คอืพอมองเหน็ศาสนวัตถแุล้ว ให้เป็นสิง่

แทนของความเป็นพระพทุธศาสนาไว้ แต่เท่าทีเ่หน็ศาสน

วัตถุกลายเป็นสิ่งแทนสังคมบริโภคนิยม (Consumer 

Society) ไม่เหลือความเป็นสังคมพุทธให้เห็นแม้แต่นิด 

จึงขอฝากทัศนะไว้ด้วยความห่วงใย

ทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นบทบาทของพระสงฆ์ และ

เป็นบทบาทจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆ์ที่ถูกต้องตามพ

ระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในด้านหลัก 4 ด้าน

อันได้แก่ ด้านการปกครอง ต้องปกครองโดยธรรม เป็น

ธรรมาภบิาล ปกครองเพือ่เกือ้หนนุให้เกดิการศกึษา ด้าน

การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ท้ังท่ีพระสงฆ์กันเอง

สอนพระเณรด้วยกันเอง และสงเคราะห์กุลบุตร กุลธิดา 

เพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวิชาความรู้ 

จรณะ ความประพฤต ิการศกึษาทีส่ร้างวธิคีดิทีเ่ป็นสมัมา

ทิฐิ การเรียนรู้คู่ความสุข (Learning And Happiness) 

บทบาทด้านการเผยแผ่ งานเผยแผ่เป็นงานท่ีน�าค�า

สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่สู่ 

ประชาชน เป็นภารกิจที่มีความส�าคัญ ในสมัยพุทธกาล

พระพุทธองค์ ใช้ค�าว่าไปประกาศพรหมจรรย์ ประกาศ

วิถีชีวิตอย่างพรหม อันเป็นชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึง

พระสงฆ์จึงเป็นแบบอย่างท่ีดีของการด�าเนินชีวิต ของ

สังคมชาวบ้านที่ดีสืบต่อไปอย่างยั่งยื่น
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