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บทคัดยอ
ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยมักมีความเกี่ยวของกับพระสงฆตลอด ซึ่งการที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ
ใหเปนประโยชนตอสังคมไดน้ัน พระสงฆจะตองมีคุณสมบัติที่ดีทั้งภายในและภายนอก มีวิสัยทัศนกวางไกล และตองรูจัก
นําหลักธรรมไปบูรณาการใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็น หรือที่เรียกวา
เปนผูที่มีภาวะความเปนผูนําสูง
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงแนวทางการพัฒนาพระสงฆสูผูนําแหงจิตวิญญาณ ประกอบดวย 4 แนวทาง
ดังนี้ การปฏิบัติตามนโยบายของมหาเถรสมาคม การปฏิบัติตามการบังคับบัญชาของเจาคณะปกครอง การพัฒนาตนเอง
ของพระสงฆ และการมีสวนรวมของศาสนิกชน
คําสําคัญ: การพัฒนา, พระสงฆ, ผูนําแหงจิตวิญญาณ
ABSTRACT
The traditional and cultural in Thai society are often associated with monks. To push the role of
monks to the benefit of society, they must have good internal and external qualities, good vision and
need to know how to integrate properly, the ability to motivate people to follow their opinions also
known as a leader with high leadership.
This article is intended to describe the development of a Buddhist monk into a spiritual leader
consisting of four approaches: implementation of the policy of the Sangha Supreme Council of Thailand,
follow the command, self-development and the participatory of Buddhist.
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บทนํา
ศาสนาพุทธมีหลักคําสอนสําหรับพัฒนาบุคคลใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดแหงชีวิตบนพื้นฐานของเหตุผลและความ
ถูกตอง และมีความเชื่อความศรัทธาทําใหเกิดความสนใจ เกิดการคนควา เกิดการพิสูจนทดลอง เพื่อนําชีวิตของคนไปสูการ
บรรลุผลสุดทายที่ตองประสงค เชนเดียวกับนักวิทยาศาสตรที่สรางเครื่องมือเพื่อที่จะไดไปสํารวจดวงดาว เพื่อใหหายสงสัย
เพื่อแกทุกขใจในขอสงสัยที่เกี่ยวกับจักรวาล นายแพทยและเภสัชกรประกอบยารักษาโรคที่ทําใหเกิดทุกขกาย นักจิตวิทยา
ผูนําทางศาสนาก็เชนเดียวกัน เปนผูที่ศึกษาปฏิบัติเพื่อใชวิชาความรูแกทุกขทางจิตใหแกผูปวย หรือผูมีปญหาทางดาน
ความคิด นักวิชาการคิดคนแกปญหาระบบการศึกษา การทํามาหากิน การครองชีพ นักบริหาร นักการปกครอง ดูแลแกไข
ปญหาความทุกขยากของราษฎร ใหมีการงานมีหนาที่ มีที่อยูที่กินที่อาศัย ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่จะพึง
เอื้ออํานวยประโยชนใหในชาติปจจุบัน แตเพราะโลกมีความบกพรองอยูเปนนิจ บุคคลบางพวกจึงมองเห็นความทุกขของ
โลกและชีวิตที่มีอยูในโลก จึงไดหันเหชีวิตเขาหาศาสนา ดวยหวังวา จะไดเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของชีวิตจิตใจ ดวยมีความหวัง
ตางๆ กันออกไป บางพวกมีความคิดวาหวังพึ่งพระศาสนาเพื่อหวังจะไดพบกับพระเจาและมีชีวิตอยูกับพระเจาเปนนิรันดร
บางพวกคิดวาหลังจากการตายแลว จะไดอยูในภพภูมิที่เปนอมตะ หรือไปเกิดอยูในแดนสวรรค สําหรับผูนับถือพระพุทธ
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ศาสนา ก็มีเปาหมายชีวิตเปนอมตะ คือพนจากทุกข ตรัสรูและนิพพาน หรือไดไปพบพระศรีอาริยเมตไตรยและบรรลุมรรค
ผลนิพพานไปภูมิภพนั้น ดังที่พระพุทธเจาแสดงไวในธัมมนิยามสูตร (อํ.ติก. 20/576)
ในปจจุบัน มีการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดเขาบรรพชาหรืออุปสมบทเพื่อเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ ที่กรมการศาสนาไดอนุญาตและดูแล มากยิ่งขึ้น ทําใหชาวพุทธสวนหนึ่งมีความหวังในการสงบุตรหลานของ
ตนเขาบวชและศึกษาดวย โดยมีความหวังและเชื่อวา ถาลาสิกขาออกไปเปนฆราวาส ก็จะสามารถนําเอาความรูไปสมัคร
งานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวได ถาบวชอยูตอไปก็จะมีวิชาความรู สามารถปกครองดูแลและเปนบุคลากรทางศาสนาอยางมี
คุณภาพ จะเปนกําลังอันสําคัญในการเผยแผศาสนาใหเจริญสืบตอไปไดเปนอยางดี เพราะความรูทั้งโลกและทางธรรมซึ่ง
เปนที่ยอมรับกันอยางมากในปจจุบัน
ความศรัทธา ในทางพระพุทธศาสนานั้นเปนตัวกําหนดหมายใหบุคคลสนใจ ตองการที่จ ะทราบในขอ สงสัย วา
พระพุทธศาสนาสามารถทําใหผูประพฤติปฏิบัติประสบกั บสิ่งที่เปนประโยชนเปนความสุขไดอย างไร ดังนั้ นจึงมีความ
จําเปนตองศึกษาในพระพุทธเจา ผูเปนศาสดา ประกอบดวยคุณอันเลิศอยางไร พระธรรมที่พระองคตรัสรู และผูตรัสรูตาม
พระพุทธเจา ซึ่งเปนหมูพระสงฆซึ่งก็ประกอบดวยคุณตางๆ ดวยการพิจารณาพระรัตนตรัย จนเกิดเห็นคุณดวยปญญาตาม
สมควรแลว ก็ตกลงปลงใจเชื่อ และรับเอาศีลและธรรมของพระพุทธเจาที่ตรัสไวดีแลวนั้นมาปฏิบัติ เพื่อใหเกิดคุณประโยชน
ตอชีวิต ในเรื่องนี้ มีพระพุทธดํารัสมาในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เปนการสนับสนุนและรับรองผูแสวงหาทางที่ถูกตองไว
ดังนี้ (อังคุลิมาลสูตร, มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก, มก. เลม 21 ขอ 534 หนา 152.)
“ธรรมเทาที่พึงรูไ ดดวยตาและหู ธรรมที่เศร าหมอง มีแกตถาคตหรือ หาไม เมื่อ พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้น
ก็ทราบไดวาธรรมที่พึงรูไดดวยตาและหูที่เศราหมองของตถาคตไมมี…ธรรมที่ชั่วบาง ดีบางที่ปะปนกันของตถาคตไมมี…
ธรรมที่สะอาดหมดจดของตถาคตนั้นมีอยู…พระตถาคตประกอบพรอมบริบูรณ ซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดกาลยาวนาน มิใช
ประกอบชั่วเวลานิดหนอย…พระตถาคตนี้เปนผูมีชื่อเสียงเกียรติยศแลว ก็ไมปรากฏมีขอเสียหาย… ดังนี้ เปนตน” (พระไตร
ปฎก เลมที่ 29 พระสุตตันตปฎก เลมที่ 29 ขุททกนิกาย มหานิทเทส อางถึงใน วัฒนา กฤติยะโชติ, 2556: 28-29)
การพิจารณาตรวจสอบในพระตถาคตอยางนี้ ทําใหเกิดศรัทธาในดวงจิต เพราะการใชปญญาพิจารณาไปตามลําดับ
โดยธรรม โดยวินัย เมื่อมีการตรวจสอบเห็นชัดแจงในคุณธรรมความดีที่มีในบุคคลแลว ก็เกิดเปนความรัก หรือถารักมาก
เกินไป ก็ทําใหลุมหลงติดในตัวบุคคลในกรณีเชนนี้ เกิดขึ้นกับพระวักกลิเถระที่มีความเลื่อมใสในพระตถาคตอยางแรงกลา
อยากจะติดตามพระองคไปทุกหนทุกแหง เพื่อใหไดอยูใกลชิดไดเห็นพระพุทธเจาอยูเสมอ ดังนั้น พระพุทธเจาจึงไดตรัส
เตือนใหพระวักกลิเถระเลื่อมใสในธรรม และประพฤติธรรม เพื่อใหเห็นธรรมแลวจักไดเห็นพระองค และอยูใกลชิดพระองค
โดยธรรม เปนตน ทานไดกําหนดขอปฏิบัติในการฝกฝนอบรมตน ดวยการใหละความชั่ว ประพฤติแตความดี และทําจิตใจ
ของตนใหบริสุทธิ์ผองใส ซึ่งในขั้นตอนของการพัฒนาตนนั้น ตองเริ่มตนดวยมีศรัทธา คือมีความเชื่อที่ถูกตองในหลักเหตุ
และผลโดยอาศัยปญญาเขาไปกํากับทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ แตการที่คนเราจะมีปญญาไดนั้น ตนเองก็ตองรูจักคิด รูจัก
อบรมปญญาใหเกิดขึ้น ดวยการฟงจากบุคคลอื่นบาง จากการอานตําราบาง จากการคิดคนดวยตนเองบาง จากการเรียนรู
จากสิ่งแวดลอมทั่วไปบาง จากประสบการณตางๆ บาง เมื่อคนเรามีปญญาความรอบรูแลว สามารถใชเปนประทีปสองทาง
ไปสูความสําเร็จทั้งในดานหนาที่การงาน และการดําเนินชีวิตประจําวัน และยังสามารถที่จะพัฒนาจิตใจตนเองใหเขาถึง
ความมีอิสรภาพอยางแทจริงอีกดวย กลาวคือ ทําใหจิตหลุดพนจากการครอบงําของกิเลสและความทุกขท้ังปวงได (พระ
ธรรมปฎก, 2542: 13-15)
อยา งไรก็ดีพระสงฆในฐานะผู นําทางจิตวิญญาณของสังคม ตอ งยึดมั่นในศีล ธรรมจริ ยธรรม โดยการปฏิบัติเปน
แบบอยางและมีหนาที่ในการแนะนํา สั่งสอน อบรมแกฆราวาส ตองศึกษาไตรสิกขา อันไดแก สีลสิกขา คือ การรักษากาย
วาจา ใหเรียบรอ ย การทําจิตใหสงบ ใชปญญาในการแกไขปญหาและบริหารคณะสงฆตามตําแหนงหนาที่ พระภิกษุที่
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อุปสมบทแลวหลายพรรษาและมีความรูทางพระธรรมวินัยพอสมควร มักจะไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหาร ซึ่งแตละตําแหนง
มีหนาที่ปฏิบัติตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
พระสงฆเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญ เปนที่มุงสนองประโยชนของสังคมเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหคนทุกกลุม
ไดเขามาฝกฝนพัฒนาตนเอง และนําหลักธรรมมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พระสงฆเปนสาวกของพระพุทธเจา ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย และเปนสาวกผูปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของประพุทธเจา และ
เผยแผใหพุทธศาสนิกชน พระสงฆเปนตนแบบของการประพฤติปฏิบัติหรือเปนบุคคลที่ควรเคารพบูชา คือ ตองปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายของการบวช และมีหนาที่ยึดหลักอันประกอบดวยธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนของคน
หมูมาก คือ มีทั้งการศึกษา การเผยแผ และการสงเคราะห นอกจากนี้พระสงฆยังมีหนาที่หลักที่จะพึงปฏิบัติหลังจากบวช
เขามาแลว ไดแกหนาที่ในการศึกษาอบรม เมื่อบวชเขามาแลวตองไดรับการศึกษาอบรมทุกดาน เริ่มตั้งแตกิริยามรรยาท
การพูดจา การเคลื่อนไหวอิริยาบถ ตลอดถึงการกระทําตางๆ สรุปวาตองฝกอบรมกาย วาจา และใจ โดยมีอุปชฌายผูทํา
หนาที่เสมือนบิดาบังเกิดเกลาในทางธรรม และอาจารยผูทําหนาที่เสมือนพี่คอยแนะนําพร่ําสอน การฝกฝนอบรมนั้นเนน
ใหครบสมบูรณ พระสงฆในอุดมคตินั้นทานสามารถปฏิบัติตนใหเพียบพรอมดวยศีล สมาธิ และปญญา ดังกลาวมาแลว
จึงอยูในฐานะเปนปูชนียบุคคลของชาวพุทธ
ดังนั้น จึงถือวาพระสงฆจะตองพยายามสรางเครือขายประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะสงฆให
เปนชุมชนหรือกลุมเพื่อที่จะทําใหสังคมหรือชุมชนรอบขางยอมรับ จึงจะทําใหการสรางชุมชนนั้นมีการเรียนรูองคความรู
ซึ่งเปนบทบาทที่จะตองชี้นําทางในการพัฒนาไมวาจะเปนดานแนวความคิด แนะนํา สั่งสอน เปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา
ทางดานจิตวิญญาณ อันเปนการชักนําแนวทางไปสูการพัฒนา ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจทางดานเศรษฐกิจ
เพราะคณะสงฆมีการสรางเครือขายความสัมพันธสามัคคีกั นเปนรูปแบบแลว ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน การ
ปกครองก็เอื้ออํานวยตอการพัฒนาสังคมกลุมยอยๆ ไปสูการพัฒนาสังคมขนาดใหญขึ้น
บทบาทของพระสงฆ
บทบาทหนาที่ของพระสงฆเปนการแสดงวาพระสงฆนั้นเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนา บริหารคณะสงฆตาม
ตําแหนงหนาที่ พระภิกษุที่อุปสมบทแลวหลายพรรษาและมีความรูทางพระธรรมวินัยพอสมควร มักจะไดรับการแตงตั้งเปน
ผูบริหาร ซึ่งแตละตําแหนงมีหนาที่ปฏิบัติตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวาง
ออกไป โดยสามารถกระทําไดทั้งในวัด นอกวัด แมแตการเดินทางไปไหนตอไหนดวยอาการสํารวมก็ถือวาเปนการเผยแผไป
ดวยประการหนึ่ง และอบรมใหประชาชนมีคุณธรรมใหเวนจากการทําความชั่ว เห็นคุณคาทางพระพุทธศาสนา รูจักการนํา
หลักธรรมไปครองชีวิต พระสงฆจึงเปนศูนยรวมทางจิตใจ ดังนั้นพระสงฆจึงมีความสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของพระพุทธ
ศาสนาที่สืบตอพระพุทธศาสนาอยางแทจริงสังคมไทยและประเพณีวัฒนธรรมจะเกี่ยวของกับพระสงฆตลอด เชน งาน
แตงงานก็ตองนิมนตพระสงฆมาในงานแตงดวย วันเกิดก็ตองนิมนตพระสงฆมาทําบุญวันเกิดหรือใสบาตรวันเกิด บางที
เจ็บปวยก็ไปหาพระสงฆทําบุญ บทบาทพระสงฆมีมากมายตามพระธรรมวินัย เชน ใหใชอาคารวัดในการศึกษา พระสงฆ
เปนครูในระดับประถมศึกษา ในกรณีขาดแคลนครู ใหใชที่วัดสรางโรงเรียน บางแหงใหการอุปถัมภ อุปกรณ แกโรงเรียน
อบรมศีล ธรรมแกนักเรียน รับเด็กวัดใหเรี ยนที่โรงเรีย นที่ตั้งในวัด จัดตั้ งโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย เพื่อให
เยาวชนไดรับการศึกษา ดานสุขภาพจิตและกาย พระสงฆบางรูปเปนหมอยา ใชวิธีรักษาแผนโบราณ โดยใชสมุนไพรชนิด
ตางๆสามารถรักษาโรคบางชนิดใหหายได พระสงฆสามารถแนะนําประชาชนใหรูจักปองกันโรคตางๆ รักษาสภาพแวดลอม
ในบานใหสะอาด รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ รูการไปพบแพทย (พระวิเชียร สีหาบุตร, 2537: 9-12)
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บทบาทพระสงฆในสังคมไทย เปนงานที่พระสงฆจะทําไดโดยตรงก็คือการสงเคราะหทางจิตใจ สวนสงเคราะหทาง
วัตถุจะทําไดโดยทางออมดวยการแนะนําชักจูงผูอื่นใหกระทําหรือนําสิ่งของหรือบริการที่ไดรับจากผูอื่นมาเฉลี่ยแบงปนให
เปนประโยชนกวางขวางออกไป โดยการสงเคราะหนั้นจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ สวนบทบาทพระสงฆ
ในการพัฒนาชุมชนนั้น ควรปฏิบัติตนดังนี้ (1) ตองเปนผูนําทางจิตใจ ศรัทธา และปญญา เนื่องจากความเจริญทางวัตถุและ
ความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร พุทธศาสนิกชนยังขาดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ไมมี
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไมมีศรัทธาและปญญาที่ถูกตอง พระสงฆจึงควรเปนผูนําทางจิตใจ
ของประชาชนและชุมชน เพื่อยกระดับจิตใจของประชาชนดวยหลักธรรมใหสามารถมีชีวิตอยางเปนสุข มีศรัทธาและปญญา
ที่ถูกตอง (2) ตองพัฒนาจิตใจของประชาชนดวยกระบวนการใหการศึกษาอบรมและสงเสริมประชาชนใหเกิดสุขภาพจิต
ที่ดี สมรรถภาพจิตใจที่เขมแข็ง มีความเอื้ออาทรตอบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ (3) ตองสงเสริมการศึกษา
ของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวัด
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด รวมทั้งจัดใหวัดเปนอุทยานการศึกษา เปนแหลงความรูแกเยาวชนและประชาชน (4) ตอง
สงเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยตอเนื่องยาวนานแตโบราณกาล แตใน
ปจจุบันการไหลบาทางวัฒนธรรมจากตางประเทศ ทําใหเกิดผลเสียตอวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พระสงฆจึงควรปลูก
จิตสํานึกแกประชาชนดานการสรางจิตสํานึกในการเปนศาสนาประจําชาติ จิตสํานึกในหนาที่ของพุทธศาสนิกชน และ
จิตสํานึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมใหเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานอยูเสมอ (5) ตองใหการสงเคราะหแกผูประสบความทุกข
ยากและเดือดรอน ในฐานะที่วัดเปนสวนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชน เมื่อประชาชนประสบทุกขยากเดือดรอน พระสงฆ
จึงควรใหการสงเคราะหเทาที่จะสามารถทําไดโดยการใหธรรมะ คําปรึกษา แนะนํา และการใหกําลังใจ (6) ตองชวยแกไข
ปญหาของชุมชน พระสงฆควรมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชนตามความสามารถ โดยทําเปนขั้นตอน มีการวางแผน
ตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจา คือ ตองรูทุกข รูสภาพของทุกขกอนวามีอะไรบาง รูสมุทัย รูสาเหตุแหงทุกข รูนิโรธคือ
รูทางแหงการดับทุกข และรูมรรคคือรูวิธีที่จะดับทุกข และ (7) ตองชวยพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง โดย
แกนนํารวมกับผูนําชุมชนและชาวบาน พัฒนาชุมชนตามอุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง คือ การพัฒนาดานจิตใจ
พัฒนาดานสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน (อภิชัย พันธะเสน, 2539: 206)
องคความรูเกี่ยวกับผูนํา
สังคมมนุษยประกอบไปดวย ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กฎ กติกา กฎหมาย และในสังคม
มนุษยมีทั้งคนดีและไมดี เพราะฉะนั้น วิถีชีวิตของคนในสังคมจึงมีความหลากหลายและสลับซับซอน เมื่อเปนเชนนี้ จึง
พบวา ในแตละสังคมจะตองมีคนใดคนหนึ่งไดรับเลือกเปนผูนําและสวนคนที่เหลือก็เปนผูตาม สําหรับผูนํานั้นมีความจําเปน
และเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ หรือแกปญหาตางๆ ภายในกลุมชนของตนเองเพื่อใหสังคมของ
ตนเองไดรับประโยชนและความสุข เรื่องภาวะผูนํานี้มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน เพราะบรรดาปจจัยตางๆ ใน
การบริหารงาน ซึ่งประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนการจัดการตางๆ นั้น ปจจัยคนนับวาเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุด เพราะคนเปนผูทําใหทุกอยางเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการบริหารงานหรือการจัดการใดๆ ก็ตาม คนเปนผูจัดการ
งาน ซึ่งรวมถึงการริเริ่มการวางแผน การบริหาร การกํากับการ ตลอดถึงการดําเนินการ และคอยปรับปรุงงาน อยางไรก็
ตาม ในการบริหารงานตางๆ นั้น ความสําคัญทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งความสําเร็จในสวนที่เกี่ยวกับปจจัย
คนนั้น กลาวไดวาผูนําเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งยวดตอการนําไปสูผลสําเร็จในการบริหารงาน เพราะผูนํานั้นเปนศูนยรวม
แหงการรวมพลังของบุคคลในองคกรเปนแกนกลางที่จะใชอํานาจหรืออิทธิพลในอันที่จะปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความรวมมือ
ประสานงานกัน เพื่อที่จะทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคดวยดี ทั้งนี้คุณภาพและภาวะผูนํายอมมีสวนสําคัญและมีความใกลชิด
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กับคุณภาพของสถาบันและมีผลสะทอนตอผลงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานขององคการแตละแหงเปนอยางมาก ผูนําจึง
เปรียบเสมือนหนึ่งแกนกลางหรือหลักชัยในอันที่จะใหการดําเนินงานของผูตาม ตลอดจนผลงานสวนรวมขององคกรกาว
ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไปไดดวยดี
ผูนํามีความหมายกวางขวางมาก ซึ่งตามความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไปมักจะหมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่เปน
หัวหนาหนวยงานหรือเปนผูบริหาร อยางไรก็ดี นักการศึกษา นักบริหาร นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศไดใหคําจํากัดความหรือความหมายของผูนําไวในหลายลักษณะ ทั้งลักษณะของการเกิดผูนํา ผูนําในแงของการ
มีบทบาท ผูนําในทางปฏิบัติหรือผูนําในการใชอํานาจอิทธิพล ผูนําในดานความรับผิดชอบ ซึ่งไดรวบรวมและสรุปแนวความคิด
อันเกี่ยวกับผูนํา คือ บุคคลที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งใน 5 อยาง ดังนี้ (1) มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงาน
มากกวาผูอื่น (2) มีบทบาทเหนือบุคคลอื่นๆ (3) มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําใหหนวยงานบรรลุเปาหมาย (4) ไดรับเลือกจาก
ผูอื่นใหเปนผูนํา และ (5) เปนหัวหนาของกลุม (นพพงษ บุญจิตราดุลย, 2551: 90)
ผูนํา คือ บุคคลในกลุมซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่ใหควบคุมหรือประสานงานกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของ
กลุม โดยบุคคลที่ถูกเลือกหรือไดรับการแตงตั้งใหนํากลุมและมีอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของกลุมเพื่อการบรรลุเปาหมาย
ของกลุมและเพื่อทําหนาที่หัวหนาของกลุม (ชญานิน กฤติยะโชติ, 2558: 41)
ภิญโญ สาธร (2526: 259) ไดใหความหมายผูนําไว 3 ประการ ไดแก
1. ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุมหลายๆ คนที่มีอํานาจอิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติ
ตามความคิดเห็น ความตองการ หรือคําสั่งของเขาได ผูมีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมของผูอื่น ภาวะผูนํา
เกี่ยวกับความเปนผูนํามากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูที่ความมากนอยของอํานาจอิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคน
2. ผูนํา คือ บุคคลที่มีอํานาจเหนือในการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล
3. ผูนําแตกตางจากหัวหนา หรือผูบริหาร คนสองคนนี้อาจเปนคนเดียวกันก็ได แตไมจําเปนเสมอไป หัวหนาหรือ
ผูบริหารหลายคนมีอํานาจหนาที่โดยตําแหนง แตอาจไมใชผูนําที่แทจริงของกลุมผูนําที่แทจริงอาจเปนคนอื่นซึ่งไมใชหวั หนา
หรือผูบริหาร แตมีอํานาจ มีอิทธิพล และมีความสามารถจูงใจคนใหประพฤติปฏิบัติตาม ความคิดเห็น ความตองการ หรือ
คําสั่งของตนไดทั้งๆ ที่ไมมีอํานาจหนาที่โดยตําแหนงใดๆ
ดังนั้นจะเห็นวาจากอดีตจนถึงปจจุบันโดยทั่วไปมนุษยมักจะมีการรวมตัวกันอยูเปนหมูคณะนับแตโบราณกาลเปน
ตนมา ก็มีการอยูรวมกันเปนสังคม ซึ่งมีพัฒนาการมาจากกลุมเล็กๆ จากครอบครัว มาเปนหมูบาน เปนตําบล และขยาย
วงกวางออกมาเปนสังคมที่ใหญ จนถึงปจจุบัน จากวิวัฒนาการของสังคมดังกลาว ยอมกอใหเกิดการขยายตัวในดานตางๆ
อาทิเชน การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และมนุษยมีการดํารงชีวิตในรูปแบบที่แตกตางกัน การดําเนิน
ชีวิตของบุคคลในสังคมหรือชุมชนที่แตกตางกันนั้น ก็เพื่อความอยูรอด ความปลอดภัยและความสุข เพราะเปนความตองการ
ของมนุษยในสังคมแตการที่จะเกิดความสุขความเจริญไดนั้น จะตองอาศัยบุคคลในสังคมดําเนินไปในทิศทางเดียวกันคือ
หวังความสุขความเจริญดวยเชนกัน การที่จะกระทําใหสังคมเปนไปตามเจตจํานงนั้น สิ่งหนึ่งที่มีความจําเปนนั้นก็คือผูนํา
ไมวาในยุคใดสมัยใดก็ตาม สังคมจะขาดผูนําไมได เพราะผูนําเปนผูที่มีบทบาทในการวางแผนงาน กําหนดนโยบายในการที่
จะนําพาสังคมไปสูเปาหมาย และเปาหมายนั้นมีทั้งความเจริญและความเสื่อม ขึ้นอยูกับผูนําที่จะเปนผูกําหนด และผูนําที่ดี
นั้นตองมีคุณสมบัติตามพุทธธรรม จะทําใหผูตามเกิดความเชื่อมั่น และใหความรวมมือในการดําเนินงาน เพื่อจะนําสังคม
ไปสูเปาหมายรวมกันอยางเปนเอกภาพ ผูนําที่จะนําบุคคลอื่นนั้นนับวาเปนผูที่มีความสําคัญมาก ยิ่งกลุมบุคคลมีขนาดใหญ
เทาใด ความสําคัญที่ผูนํามีตอสมาชิกในกลุมก็มีมากเปนเงาตามตัว กลุมใดไดผูนําที่มีภาวะผูนําที่ดี สมาชิกในกลุมนั้นก็
พลอยดีไปดวย ในทางตรงกันขาม สังคมใดไดผูนําที่ไมดี สมาชิกในกลุมนั้นยอมประสบกับความลําบาก คุณธรรมนั้นมี
ความสําคัญสําหรับผูนํามาก เพราะผูนํามีความสําคัญตอผูตามหรือสมาชิกในกลุมสังคมมาก เมื่อผูนําดําเนินไปในทิศทางที่
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ไมเหมาะสม ไมประกอบดวยคุณสมบัติที่ดีแลว จะทําใหผูตามหรือสมาชิกในสังคมประสบกับปญหาภาวะความเดือดรอน
ฉะนั้น ผูนําจะตองเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม เพราะคุณธรรมนี้เปรียบเหมือนเข็มทิศกําหนดทิศทางของสังคม เปนเครื่องนํา
ทางที่ดี จะชวยประคับประคองความเปนไปของบุคคลในสังคมใหถูกตองเหมาะสม และเปนธรรมที่ผูนําทุกระดับจะตอง
ปลูกฝงใหเกิดขึ้นในจิตใจ เพื่อเปนเครื่องชี้นําไปสูความเจริญ
ผูนําแตละคนนั้นแมจะมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกฎหมายเหมือนกัน แตก็มิไดหมายความวาผูนําแตละคนที่มี
อํานาจหนาที่ดังกลาว หรือดํารงตําแหนงเดียวกันจะสามารถบังคับบัญชาใหผูอื่นเชื่อฟงได ปฏิบัติตามไดเหมือนกันทุกคน
นักวิชาการไดอธิบายวาเปนเพราะความแตกตางกันในอํานาจของการใหผลตอบแทน การบังคับหรือความเชี่ยวชาญ ความ
ชํานาญทั้งหลาย ดังไดกลาวแลวในเรื่องที่มาของอํานาจ แตถาอธิบายตามหลักพุทธศาสนาอาจจะกลาวไดวาเปนเพราะผูนํา
แตละคนมีอํานาจวาสนาและบารมีแตกตางกัน เรื่องวาสนาและบารมีจึงเปนที่มาของอํานาจที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับ
ผูนํา
บทบาทของผูนํา
บทบาทเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพหรือตามที่สังคมกําหนดใหเปนแงคิดทางสังคมวิทยา เพราะบทบาท
เปนไปตามผูเขาไปดํารงตําแหนง หนาที่ซึ่งเปนแงคิดทางดานสังคม ดังนั้น บทบาทและหนาที่ จึงหมายถึง กิจการหรือสิ่งที่
ตองทําตามบทบาทหนาที่ สังคมที่กําหนดเอาไว ทั้งบทบาทและหนาที่จะตองเปนคูกันเสมอไป จะขาดอยางใดอยางหนึ่ง
นั้นไมได บุคคลหนึ่งอาจจะมีหลายบทบาทหนาที่ก็ได ขึ้นอยูกับสภาพของสังคมเปนผูกําหนด หากจะมีขอแตกตางกันบาง
ก็ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ ของผูนําที่เขาไปดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติตามหนาที่นั้นๆ ถามีความรูความสามารถ
ก็จะทําหนาที่สมบูรณได แตหากวาองคประกอบไมพรอม คือไมมีความพรอมในการทําบทบาทหนาที่ การกระทํานั้นก็จะ
บกพรองไปไดจากการวิเคราะหถึงบทบาทหนาที่ของผูนําในการทํางานนั้น บทบาทและหนาที่จะสมบูรณหรือบกพรองนั้น
ขึ้นอยูกับความรูความสามารถเปนตัวกําหนดชี้วัด หากมีความรู ความสามารถโอกาสที่ประสบกับความบกพรองมีนอยมาก
แตการที่จะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น จะตองมีคุณธรรมซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายที่เกี่ยวของกับบทบาทของ
ผูนํา ดังตอไปนี้
สมพงษ เกษมสิน (2546: 41-42) กลาววา ผูนําจะตองมีบทบาทหนาที่ในการวางแผนงาน และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน เพราะวาในหนวยงานหนึ่งๆ การที่เราจะกระทําการใดๆ จะตองมีการวางแผนลวงหนาไวกอน หากไมมีการ
วางแผน การดําเนินงานนั้น จะทําไดชา และมีความบกพรองได แตเมื่อมีการวางแผนงานแลว ความผิดพลาดหรือความ
บกพรองก็จ ะลดนอยลง เพราะการวางแผน ก็เหมือนกับการเดินตามแผนที่ ยอมสะดวกกวาการที่บุคคลเดินอยางไมมี
ทิศทางและเปาหมาย
ณรงค เส็งประชา (2541: 39) กลาววา “บทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาทเปนพฤติกรรมที่
สังคมกําหนด และคาดหมายใหบุคคลกระทําตามหนาที่ เชน เปนครูตองสอนนักเรียน เปนตํารวจตองพิทักษสันติราษฎร
ทหารตองเปนรั้วของชาติ เปนลูกตองเชื่อฟงพอ แม เปนตน”ฉลอง มาปรีดา ใหความหมายของคําวา “บทบาท หมายถึง
การทําหนาที่กําหนดไว เชน บทบาทของพอแม บทบาทของครู ซึ่งเปนพฤติกรรมหรือการแสดงออก ตามความคาดหวัง
ของตนหรือผูอื่น หนาที่ หมายถึง กิจที่จะตองทํา หรือ วงแหงกิจการ ซึ่งอาจเปนการกระทําดวยจริยธรรม ทําตามกฎหมาย
หรือทําดวยความสํานึกของบุคคลนั้นๆ” ดังนั้น บทบาทหนาที่ จึงหมายถึง กิจที่จะตองทําตามหนาที่ที่กําหนดไว ทั้งบทบาท
และหนาที่จะตองอยูคูกันเสมอจะมีเพียงอยางใดอยางหนึ่งไมได วันหนึ่งคืนหนึ่ง อาจมีหลายบทบาท เมื่อมีบทบาทอยางนั้น
ตองทําหนาที่ใหเหมาะสมกับบทบาทตามที่ผูอื่นคาดหวังไว
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กวี วงศพุฒ (2536: 31) กลาววา “หนาที่ของผูนํา หมายถึง งานที่ผูนําตองรับผิดชอบตามที่องคการ กําหนดไว
มีลักษณะประเภทงานที่ผูนํา จะตองทํา และจะตองใชผูอื่น คืองานที่ผูนําจะตองทําดวยตนเอง งานประเภทนี้ผูใตบังคับ
บัญชาทําไมไดเพราะขาดขอมูล ขาดความรู ประสบการณยังไมถึง ขาดการยอมรับ เปนตน งานที่ตองใชผูอื่นทําแทนเพราะ
ถาผูนําทําเองก็จะไมสําเร็จตามเวลาที่กําหนด ถือวาเปนการมอบหมายงาน แตยังคงตองรับผิดชอบอยู”
นพพงษ บุญจิตราดุล (2534: 96) กลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูนําไว 3 ประการ คือ (1) เปนผูรักษาหรือประสาน
ใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน หมายถึง ผูนําจะตองอยูใกลชิดมีความสัมพันธกับคนในกลุมและเปนที่ยอมรับของคนในกลุมทํา
ให ก ลุ มมี ค วามสามัค คี ก ลมเกลี ย ว (2) เป น ผู ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกลุ มให บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค หมายถึ ง ผู นํ า ต อ งมี ค วาม
รับผิดชอบในกระบวนวิธีการ ทํางานดวยความมั่นคง และเขาใจได ผูนําจะตองทําใหกลุม ทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย
และ (3) เปนผูอํานวยการใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม หมายถึง เขาจะปฏิบัติงานในทางที่จะอํานวยความสะดวกใหเกิด
การติดตอสัมพันธ และปฏิบัติกันดวยดีของสมาชิกในกลุม การติดตอสื่อสารที่ดีเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนในการชวยให
หนาที่นี้บรรลุเปาหมาย
นอย สุปงคลัด (2537: 26-38) กลาววา หนาที่ของผูนํา จะตองกระทําอยู 2 ลักษณะคือ หนาที่หลักและหนาที่
ประกอบ ดังนี้ (1) หนาที่หลัก เปนหนาที่จะตองปฏิบัติจะละเลยขาดตกบกพรองไมได เพราะหากละเลยแลวกิจการตางๆ
ภายในหนวยงานจะบกพรองและเกิดความเสียหายทันที หนาที่หลักไดแก หนาที่ในการตัดสินใจ หนาที่ในการควบคุมบังคับ
บัญชา หนาที่ในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานและหนาที่ในการประสานงาน ทั้งภายในหนวยงานและ
ภายนอกหนวยงาน และ (2) หนาที่ประกอบ เปนหนาที่เสริมในฐานะที่เปนผูนํา ทําใหความเปนผูนําสมบูรณยิ่งขึ้น แตหาก
ละเลยไมปฏิบัติบางจะไมกระทบตอกิจกรรมภายในหนวยงาน เชน การเปนตัวแทนกลุม เปนสัญลักษณของกลุม เปนตน
จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2528: 133) กลาวถึง หนาที่ของผูนํา ไวดังนี้ เปนผูวางแผนในการดําเนินงาน เปน
ผูจัดการของกลุม เปนผูกําหนดนโยบาย เปนผูเชี่ยวชาญ เปนนักการศึกษา เปนผูตัดสิน เปนผูเลือกวัตถุประสงคของกลุม
เปนผูสนับสนุนบุคคล หรือสมาชิกในกลุมใหบรรลุในการทํางาน เปนนิเทศงาน และเปนผูประเมินงาน
พอสรุปไดวาผูนํานั้นมีบทบาทในการวางแผนงาน การสั่งการ การตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การควบคุมดูแล
งาน สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับผิดชอบตอการทํางานตางๆ และผลักดันงาน
ตางๆ สําเร็จเปนไปตามจุดหมายที่ตั้งไว
ผูนําแหงจิตวิญญาณ
ผูนําแหงจิตวิญญาณ เปนเอกลักษณพิเศษบางอยาง ที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จในการบริหารงาน แตมีขอ
แตกตางกันบางตามลักษณะของงานที่รับผิดชอบ เชน ผูนําทางการศึกษายอมแตกตางจากผูนําทางทหาร เปนตน อยางไร
ก็ตามผูนําแหงจิตวิญญาณที่ดีอันพึงประสงคในการเปนผูนําตามทัศนะของทานผูรูทั้งหลาย ดังตอไปนี้ (พระธรรมปฎก,
2546: 45-46)
1. คุณสมบัติภายในตัวของผูนําแหงจิตวิญญาณ ไดแก รูหลักของสัปปุริสธรรม มีการรูหลักการเหตุผล เปนตน มีสติ
ปญญา ไมประมาท ตื่นตัว ทันตอเหตุการณ มีวิสัยทัศนกาวไกล เปนคนเขมแข็ง
2. คุณสมบัติภายนอกในการที่จะประสานคนและงานเขาดวยกัน ไดแก มีความรูความสามารถ มีพรหมวิหารธรรม
หวังประโยชนสุขแกสวนรวม มีความนารัก นาเคารพ เปนธรรมาธิปไตย ฉลาดในการพูด ไมลําเอียง เปนตน
ผูนําแหงจิตวิญญาณตองนําหมูคณะนั้นเมื่อเขาใจในหลักการกฎเกณฑหรือเปนผูที่มีเหตุผลเหลานี้แลวยอมจะนําพา
ผูอื่นไปในทิศทางที่ดี และประสบกับความสําเร็จสามารถนําหมูคณะใหรอดพนจากความหายนะ ดังเรื่องของพระโพธิสัตว
เมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระยานกกระจาบ ที่นําพาหมูคณะใหรอดพนจากการถูกดักจับของนายพราน ดังปรากฏใน
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เรื่ อ งสั มโมทมานชาดกว า (หนั ง สื อ นิ ท านชาดก เล ม ที่ ๑ โดย พระมหาสุ น ทร สุ นฺ ท รธฺ ม โม (เสนาซุ ย ) (ออนไลน )
14 ตุลาคม 2559)
“ครั้งนั้นพระยานกกระจาบไดนําพาบริวารไปหากินในราวปาแหงหนึ่งและไดถูกนายพรานคอยดักจับบริวารของตน
อยูบอยๆ จึงสังเกตและพิจารณาก็ทราบวาบริวารของตนถูกนายพราน ดักจับดวยขาย ดังนั้น พระยานกกระจาบ จึงไดเรียก
บริวารประชุมกันและไดกลาวกับบริวารวา พวกเราเมื่อถูกขายของนายพรานแลวจงพรอมใจกันออกแรงบินยกขายใหขึ้นไป
บนยอดไม”
บริวารนกเหลานั้น เมื่อถูกขายแลวจึงไดพรอมกัน ทําตามที่ประชุมตกลงกันไว ในที่สุดพวกนกกระจาบเหลานั้นก็
รอดพนจากความตาย เพราะเหตุที่พระยานกกระจาบที่เปนผูนํา มีความรอบรูในเหตุ หลักการ และวิธีการ ในอันจะนําหมู
คณะของตนใหพนจากภัยอันตรายได นั่นก็คือ การใชความสามัคคี พรอมใจกันบินขึ้น เพื่อที่จะยกขายนั้นใหลอยขึ้นไปบน
ยอดไมและในที่สุดนกเหลานั้นก็พนจากความตายได เพราะผูนํามีหลักการ ผูนําจะทิ้งหลักการหรือจุดยืนนั้นไมได เพราะ
ทําใหการดําเนินงานไมตรงกับวัตถุประสงค
การพัฒนาพระสงฆสูผูนําแหงจิตวิญญาณ
การพัฒนาความเปนผูนําแหงจิตวิญญาณของพระสงฆในการสรางตนเองเพื่อกาวเขาสูความเปนเลิศทางจิตวิญญาณ
ไดนั้น จะมีหลายบริบทของการศึกษาในดานตางๆ จะเปนการศึกษาทั้งทางกาย ทางใจและความเปนอยูโดยทั่วไปการ
พัฒนาเปนเรื่องที่สําคัญและเปนเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่ง ถาพระสงฆสามารถพัฒนาและสรางองคความรู โดยการพยายาม
ฝกฝนตนเองใหไดกอน ทางที่จะนําพาใหกลายเปนผูนําแหงจิตวิญญาณก็จะไมเปนเรื่องที่ยากอีกตอไป เมื่อสรางศรัทธา
และสรางความดี ปฏิบัติตรง และปฏิบัติชอบ พรอมทั้งปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข อยางไรก็ตามการสรางบารมีและเปนที่พึ่ง
ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปได นั่นคือบริบทอีกอยางหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนาผูนําแหงจิตวิญญาณของพระสงฆในพระพุทธ
ศาสนาได พระสงฆคือลูกบานที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา เปนผูที่สละแลวซึ่งความสุขในทางโลกและความเปนอยูแบบ
ชาวบาน เมื่อบวชมาแลวตองไดรับการศึกษาอบรมทุกดาน เริ่มตั้งแตกิริยามรรยาท การพูดจา การเคลื่อนไหวอิริยาบถ
ตลอดถึงการกระทําตางๆ แนวทางการพัฒนาพระสงฆสูการเปนผูนําแหงจิตวิญญาณ จักตองปฏิบัติตน ดังนี้
1. การปฏิบัติตามนโยบายของมหาเถรสมาคม
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การมอบนโยบายแกสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูกํากับดูแลงานที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแกผูบริหารและเจาหนาที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สํานักงาน และเจาหนาที่ ใหการตอนรับและรวมรับฟงนโยบาย
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ การสนองงานคณะสงฆ สรุปไดดังนี้
1.1 การชวยเหลือวัดและพระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัย ซึ่งถือเปนนโยบายเรงดวนที่จะตองเรงดําเนินการ
โดยใหสํารวจความเสียหายของวัดที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ กําหนดมาตรการการชวยเหลือ และมาตรการอื่นๆ ที่จะ
สนับสนุนการดําเนินการ
1.2 การปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ตองแบงภารกิจระหวางสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กับกรมการศาสนาใหชัดเจน การประชาสัมพันธบทบาทและภารกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแกคณะสงฆและ
พุทธศาสนิกชน เชน สัญลักษณของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สถานที่ตั้ง การติดตองาน เพื่อมิใหเกิดความสับสน
แกทุกฝาย
1.3 การสรางพุทธศาสนิกชนที่ดีตามหลักธรรมของศาสนา คือ เปนผูที่ไดรับการศึกษาดี ปฏิบัติดี สามารถนํา
ความรูไปเผยแผแกผูอื่นได รวมทั้งการถวายการอารักขาแกพระพุทธศาสนาดวยวิธีการตางๆ
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1.4 การเตรียมการเพื่อสนองงานคณะสงฆในสวนภูมิภาคอยางมีระบบ ทั้งนี้ เพราะสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติยังไมมีหนวยงานที่สนองงานคณะสงฆที่ชัดเจน
1.5 การปรับปรุงกฎหมาย กฎ คําสั่ง ระเบียบ เปนตน ที่เกี่ยวของกับคณะสงฆ ใหสอดคลอ งกับการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยเนนใหใชกฎหมายที่มีอยูเดิมใหครบทุกมาตรา เชน การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อทําหนาที่
กรองงานให กับ มหาเถรสมาคม และแตง ตั้ งผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ส าขาต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ งมาเป น ที่ป รึ ก ษาถวายคํ า แนะนํ า แก
คณะกรรมการ เปนตน โดยอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆที่ใชอยูในปจจุบันใหเปนประโยชน กอนที่จะมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหม
1.6 การปรับปรุงพุทธมณฑลใหเปนสถานที่สําคัญของประเทศ เชน เปนแหลงทองเที่ยว แหลงอนุรักษมรดก
ไทย เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใหมากกวาที่เปนอยู
1.7 การพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา คือ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร โดยเนนใหมีความรูทางโลก
ที่จําเปนตอการบริหารงานคณะสงฆดวย เชน ความรูเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ เปนตน
1.8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของพระพุทธศาสนาใหทันสมัย มีขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
เชื่อถือได สามารถนํามาใชประกอบการบริหารและการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เปนนโยบายของนายกรัฐมนตรี
วา ทุกกระทรวง/ทบวง/กรม จะตองมีเว็บไซตเปนของตัวเอง เพื่อใหบริการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปไดวา การปฏิบัติตามนโยบายของมหาเถรสมาคมของพระสงฆ เปนเหตุผลในการที่จะทําใหพระสงฆนั้น
สามารถพัฒนาเปนผูนําแหงจิตวิญญาณได
2. การปฏิบัติตามการบังคับบัญชาของเจาคณะปกครอง
เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส มี การขับเคลื่อนสงเสริมและควบคุม
โครงการตางๆ เพื่อรักษาความเรี ยบรอยดีงามและสงเสริ มการศาสนศึกษา การศึก ษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธ
ศาสนา งานการจัดการสาธารณูปการ การสาธารณูปการสงเคราะห ใหดําเนินไปดวยดี และเชนโครงการหมูบานศีล 5
ของเจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช มีดําริที่จะเสริมสรางความสมานฉันท
ของคนในชาติ ใหเกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคลองกับเจตนารมณของการสรางความปรองดอง
สมานฉันท จึงไดนําหลักพระพุทธศาสนาดวยการใหพุทธศาสนิกชนนอมนําหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดขานรับโครงการดังกลาว ประกาศใหโครงการเปนวาระ
แหงชาติและนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายของมหาเถรสมาคมซึ่งขับเคลื่อนโดยเจาคณะผูปกครอง หมายถึง การปฏิบัติตนอยูใน
วินัยสงฆอยางเครงครัด อันเปนแนวทางในการพัฒนาพระสงฆสูการเปนผูนําแหงจิตวิญญาณอีกประการหนึ่ง
3. การพัฒนาตนเองของพระสงฆ
พระสงฆตองศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองเพื่อเปนแบบอยางในดานภาวะผูนําแหงจิตวิญญาณที่มีจริยธรรม โดย
การนําเอาหลักธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาในดานตามแนวพุทธะ ประยุกตรวมเขากับหลักผูนําสากลของโลก ดวย
เหตุผลที่วายุคนี้เปนยุคโลกาภิวัตน คือตองเกงวิชาชีพ และมีวิชาธรรม ซึ่งมีการผสมผสานดานวัฒนธรรม, คานิยม, ประเพณี
อยางหลากหลาย โดยเริ่มตนที่ตัวพระสงฆเอง และสงผานสูพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป พระสงฆ หมายถึง สาวก
ของพระพุทธเจา ผูซึ่งฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตาม พระธรรมวินัย
คือ ผูที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา เปนผูที่สละแลวซึ่งความสุขในทางโลกและความเปนอยูแบบชาวบานยินยอมพรอมใจ
จะประพฤติพรหมจรรย คือ
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3.1 รักษาศีลใหบริสุทธิ์ โดยที่ตองรักษาคือ จาตุปาริสุทธิศีล เชน ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริ
สุทธิศีล ปจจยสันนิตศีล
3.2 ทํากิจวัตรตางๆ ใหครบถวน กลาวคือ ขอปฏิบัติที่ตองทําเปนประจํา ศึกษาไตรสิกขา อันไดแก สีลสิกขา
คือ การรักษากาย วาจา ใหเรียบรอย จิตตสิกขา คือ การทําจิตใหสงบ ปญญาสิกขา คือ การใชปญญาในการแกไขปญหา
3.3 ฝกสมถภาวนา ไดแก การหาวิธีหรืออุปกรณเพื่อใหจิตยึดเหนี่ยวเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิแลวจิตก็จะสงบ
สามารถขจัดสิ่งมัวหมองที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาจิตใจ ซึ่งเรียกวา นิวรณ ออกจากใจได ผลของการฝกเชนนี้เปาหมาย
คือทําใหจิตใจใหสงบ ขมกิเลสไดชั่วครั้งชั่วคราว วิธีฝกมี 40 วิธีแตกตางกันออกไป
3.4 ฝกวิปสสนาภาวนา ไดแก สมาธิหรือสงบระดับหนึ่งแลว ก็ใชสมาธินั้นเปนพื้นฐานพิจารณาเห็นความไม
เที่ยงแท ความเปนทุกข ความไมมีตัวตนแทจริงของสรรพสิ่ง จนกระทั่งเกิดการหยั่งรูสภาวะทั้งหลายตามเปนจริง จิตปลอย
วางจากการยึดมั่นถือมั่น เปนอิสระแทจริงจากพันธะของกิเลส เปาหมายของการฝกจิตแบบนี้มุงไปที่ปญญาความรูแจง
และสละกิเลสไดเด็ดขาด
3.5 พระสงฆเปนผูที่มุงสนองประโยชนของสังคมเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหคนทุกกลุมไดเขามาฝกฝนพัฒนา
ตนเอง และนําหลักธรรมมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
3.6 พระสงฆเปนสาวกของพระพุทธเจา เปนองคประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย และเปน
สาวกผูปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา และเผยแผใหพุทธศาสนิกชน
3.7 พระสงฆเปนตนแบบของการประพฤติปฏิบัติหรือเปนบุคคลที่ควรเคารพบูชา คือ ตองปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายของการบวช และมีหนาที่ยึดหลักอันประกอบดวยธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนของคนหมูมาก
คือ มีทั้งการศึกษา การเผยแผ และการสงเคราะห
สรุปไดวา พระสงฆยอมมีความจําเปนในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความฝกใฝสนใจหาความรูเพิ่มเติมทั้งทาง
โลกและทางธรรม อันจะทําใหเปนที่นาเคารพและนานับถือแกบุคคลทั่วไป ซึ่งจะสามารถพัฒนาเปนผูนําแหงจิตวิญญาณ
ตอไปได
4. การมีสวนรวมจากศาสนิกชน
พระภิกษุสงฆในวัดนั้นถาเปนคนที่นาเคารพศรัทธาของชุมชนจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงานสําเร็จ ซึ่งบางทานอาจ
ไดรับศรัทธา เนื่องจากมีจริยวัตรที่เครงตอพระธรรมวินัย บางทานไดรับศรัทธาจากคุณธรรมดานธรรมปฏิบัติ บางทาน
เปนพระนักพัฒนา เขาหาและชวยเหลือชุมชนกอน ทําใหไดรับความนับถือ บางทานมีความสามารถ ความรูในการเทศนา
อบรมทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะสรางศรัทธา และนอมนําใหชาวบานมีสัมมาทิฐิและเขาวัดสม่ําเสมอ
การมีกิจกรรมตอเนื่องจะเปนเครื่องผูกพันใหผูคนเขาวัดตอเนื่องดวย อีกประการหนึ่งที่ไมอาจมองขามไดเลยคือความรูสึก
ของชาวบานที่มีตอวัด ความรูสึกที่วาวัดเปนของประชาชน ประชาชนเปนเจาของวัด พระสงฆเปนผูบริหารจัดการวัด
ความรูสึกเชนนี้จะทําใหชาวบานรักและหวงแหนวัด คอยดูแลเอาใจใส ไมทอดทิ้งวัด ขาดเหลืออะไรก็สนับสนุนชวยเหลือ
โดยมีพระสงฆเปนผูจัดการอํานวยความสะดวกใหหรือพระสงฆตองการใหวัดเปนอยางไรก็แนะนําชาวบาน ใหชาวบานรับรู
เมื่อเขาเห็นคลอยตามก็จะสําเร็จสมประสงค
บทสรุป
ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยมักมีความเกี่ยวของกับพระสงฆตลอดซึ่งการที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ
ใหเปนประโยชนตอสังคมไดนั้น พระสงฆจะตองมีคุณสมบัติที่ดีทั้งภายในและภายนอก มีวิสัยทัศนกวางไกล และตองรูจักนํา
หลักธรรมไปบูรณาการใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็น หรือที่เรียกวา เปนผู
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ที่มีภาวะความเปนผูนําสูง แนวทางในการพัฒนาพระสงฆสูผูนําแหงจิตวิญญาณควรดําเนินการดังนี้ ตองศึกษาเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตองยึดหลักพหูสูต อันประกอบดวย สุตะ จินตะ ปุจฉา ลิขิต ตองเปนผูที่มีทั้งองคความรูทั้งทาง
โลกและทางธรรม กลาวคือตองเปนผูมีวิชาและจรณะตองประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ดังนั้น
พระสงฆตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีความสามารถในการสรางวิสัยทัศนที่เชื่อมโยงระหวางคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ใหมีความสอดคลองกับการเปนผูนําที่ดีแลวนําไปสูสังคมที่ยั่งยืน
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