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อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่

บทน�า
 พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่หลักคือการศึกษาตามหลักธรรมค�าสอนของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าในเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา เนื่องจากพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้า หลังจากพระองค์ 

ได้บรรลธุรรมเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า กไ็ด้เริม่เผยแผ่พระธรรมวนิยัของพระองค์ เร่ิมจากเทศนาธรรม

ให้แก่ปัญจวคัคย์ี ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั แขวงเมอืงพาราณสี โดยมพีระอญัญาโกณฑญัญะบรรลุธรรม

และเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา จนกระท่ังมีผู้บรรลุตามที่เป็นพระอรหันต์ในพรรษาแรก 

จ�านวน ๖๐ รูป งานอันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์คือ “สั่งสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วย” 

ก็เกิดขึ้นโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งให้ท่านเหล่านั้นมาประชุมกัน แล้วรับสั่งแก่ท่านเหล่านั้นว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ท้ังที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของ

มนุษย์ พวกเธอจงเท่ียวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือ

ประโยชน์เกื้อกลูและความสขุแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน้ ท่ามกลาง

และที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์อันสมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะ สัตว์ที่มีธุลีในจักษุอันน้อยมีอยู ่

หากไม่ได้ฟังธรรมจกัเสือ่มจากธรรม ผูท้ีอ่าจจักรูท้ัว่ถงึธรรมจักม ีดูกรภกิษทุัง้หลาย แม้เราเองกจ็ะไปยงั

ต�าบลอุรเุวลาเสนานคิม เพือ่แสดงธรรม” ด้วยเหตนุีเ้องพระสงฆ์ในพระพทุธศาสนาจงึมบีทบาททีส่�าคญั

กบัชมุชน มหีน้าท่ีในการเผยแผ่ธรรมให้กับประชาชนเพือ่ให้เกดิความสขุสงบในการด�าเนนิชวีติ สามารถ

ด�าเนนิชวีติของตนในสงัคมอย่างรูเ้ท่าทันกบัความเป็นจริง และน�าหลักธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธองค์

ไปประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตต่อไป
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ความหมาย
 ความหมายของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีนักวิชาการแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ประเภท 

ด้วยกัน คือ
1

 ๑.  อรยิสงฆ์ หมายถึง สาวกของพทุธเจ้าผูบ้รรลมุรรคผลต้ังแต่ระดับต้นจนถงึสงูสดุ แบ่งออกเป็น 

๔ ระดับได้แก่

  ๑.๑ พระโสดาบัน หมายถงึ ผูล้ะกเิลส ๓ อย่าง คอื สกักายทฏิฐ ิ(ความเหน็เป็นเหตถุอืตวัตน) 

วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) สีลัพพตปรามาส (การยึดถือศีลและวัตรอย่างงมงายหรือไม่เข้าใจความ 

มุ่งหมายที่แท้จริง) พร้อมทั้งมีศีลบริบูรณ์ สมาธิและปัญญาพอประมาณ

  ๑.๒ พระสกทาคามี หมายถึง ผู้ละกิเลส ๓ อย่างข้างต้นได้ พร้อมทั้งมีศีลบริบูรณ์สมาธิและ

ปัญญาพอประมาณ และยังมีราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลงได้ด้วย

  ๑.๓  พระอนาคามี หมายถึง ผู้ละกิเลสเพิ่มขึ้นอีก ๒ อย่างคือ กามราคะ (ความก�าหนัดยินดี

ในกามารมณ์) และ ปฏิฆะ (ความกระทบกระทั่งแห่งจิตใจ ความโกรธ) พร้อมทั้งมีศีลและสมาธิบริบูรณ์ 

ปัญญาพอประมาณ 

  ๑.๔  พระอรหันต์ หมายถึง ผู้ละกิเลสที่ละเอียดได้อีก ๕ อย่างคือ รูปราคะ (ความติดใจใน 

รูปธรรม) อรูปราคะ (ความติดใจในอรูปธรรม) มานะ (ความถือตัวหรือส�าคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้) 

อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน) อวิชชา (ความไม่รู้จริง) พร้อมทั้งมีศีล สมาธิและปัญญาบริบูรณ์

 ๒. สมมติสงฆ์ หมายถึง กุลบุตรผู้บวชเข้ามาเป็นภิกษุ ยังเป็นปุถุชนอยู่เช่นสามัญชนทั่วไป  

แต่อบรมบ่มนสิยั พฒันาฝึกฝนตนเอง ปฏบิตัเิพือ่ความสะดวก สว่าง สงบ แห่งจิตใจ สมมติสงฆ์นีจ้ะต้อง

มีภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปในการประกอบสังฆกรรมในแต่ละประเภท

 กล่าวโดยสรุป พระสงฆ์ หมายถึง สาวกที่เข้ามาบวชเป็นบรรพชิต ผู้ซึ่งสละเรือนออกบวชตาม 

พระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังค�าสั่งสอนแล้วเกิดความเลื่อมใส ต้องการจะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า

สั่งสอนไว้ ปฏิบัติตามธรรมและวินัยที่ก�าหนดไว้เฉพาะส�าหรับภิกษุ จ�านวน ๒๒๗ ข้อ ดังนั้น พระสงฆ์

จงึม ี๒ ประเภท อนัได้แก่ สมมตสิงฆ์ และอรยิสงฆ์ตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้นและเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระองค์ เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติถูกต้องตาม 

พระธรรมวนิยั เป็นผูน้�าค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์ทีต่นได้ศกึษาอบรมมาอย่างดแีล้วไปสัง่สอนประชาชน

ให้ปฏบิตัติาม และเป็นผูส้บืทอดพระพทุธศาสนาให้ด�ารงอยูม่าจนถงึทกุวนันี ้จดัเป็นรตันะหนึง่ในจ�านวน

รัตนะสามหรือพระรัตนตรัย ซึ่งได้แก่พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ 

 1
 มานพ นักการเรียน, พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒-๓.
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ความหมายของสังคมสงเคราะห ์

 สังคมสงเคราะห์มีนักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หลายท่านได้ให้ค�าจ�ากัดความและ 

ค�าอธิบายความหมายของงานสังคมสงเคราะห์ ไว้ดังนี้

 Herbert H. Stroup (1960)
2
 ศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แห่ง Brooklyn 

College ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า “การสังคม คือ ศิลปะของการน�าเอาทรัพยากรตลอดจนความคิด 

มาพิจารณาใช้เพื่อช่วยบรรเทาความต้องการของเอกชน กลุ่มชน และชุมชน โดยใช้วิธีการตามหลัก

วิทยาศาสตร์ เพื่อจะช่วยให้บุคคลช่วยตัวเองได้”

 นันทนีย์ ไชยสตุ (๒๕๑๖)
3
 ได้ให้ความหมายของการสงัคมสงเคราะห์ไว้ว่า “การสงัคมสงเคราะห์ 

หมายถงึ การจัดให้มมีาตรการต่างๆ เพือ่ป้องกนั และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนเป็นราย

บุคคล เป็นกลุ่มหรือทั้งชุมชน โดยใช้หลักทฤษฎีของการสังคมสงเคราะห์เป็นแนวปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติงาน

สงัคมสงเคราะห์หรือทีเ่รยีกว่า นกัสงัคมสงเคราะห์” จะต้องปฏิบติังานนีโ้ดยใช้หลักวชิาชพีหรือนยัหนึง่

ก็คือ ใช้หลักการ วิธีการ และกระบวนการของสังคมสงเคราะห์ ไม่ใช่เพียงแต่หยิบยื่นสิ่งที่ผู้มีปัญหา

ต้องการก็เป็นอันใช้ได้ นับว่าได้ให้บริการสังคมสงเคราะห์แล้ว”

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
4
 ได้ให้ความหมายสังคมสงเคราะห์ไว้ว่า สังคมสงเคราะห์  

หมายถึงการยึดเหนี่ยวจิตใจ ประสานหมู่ชนไว้ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือการให้สังคมเกาะกุม

คุมกันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แตกไม่กระจัดกระจาย ดังนั้น ความมุ่งหมายของสังคมสงเคราะห์ 

จึงไม่เป็นเพียงเอาอะไรไปให้เขา ไม่ใช่เอาบริการไปให้ เอาทรัพย์สินเงินทองไปให้ แต่หมายถึงการท�าให้

สังคมรวมใจกันผนึกยึดเหนี่ยวกันไว้ได้ การสังคมสงเคราะห์ เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้ เพ่ือให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธ-

ศาสนา ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงวางหลกัแห่งการสงเคราะห์ไว้ สามารถน�ามาใช้ในงานสงัคมสงเคราะห์ได้เป็น

อย่างดี ในขณะเดียวกันก็ได้กล่าวเชิงสรุปเกี่ยวกับพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์ดังนี้

 การสังคมสงเคราะห์ คือการสงเคราะห์สังคมแต่ถ้าแปลให้ลึกกว่านั้น ก็มีความหมายทางธรรม

สงเคราะห์ ค�าบาลีเป็น สงฺคห (สังคห) แปลว่า ประมวล รวบรวม จับมารวมเข้าด้วยกัน ยึดเหนี่ยวใจให้

รวมกันเป็นหนึ่ง ผูกใจกันไว้

 2
 Herbert H. Stroup. Social Work : An introduction to the Field. 2

nd
 col. New York :  

American Book, 1960, p 1-2.
 3

 นันทนีย์ ไชยสุต, การบริการสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน. เอกสารเผยแพร่วิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์, ๒๕๑๖, หน้า ๖.
 4

 พระเทพเวท ี(ประยทุธ์ ปยตุโฺต)‚ คนืสูค่วามหมายแท้ของสงัคมสงเคราะห์, นติยสารการประชาสงเคราะห์. 
ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ (มี.ค.-เม.ย. ๒๕๓๒) : หน้า ๖๙-๗๓.
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 สังคห ท่ีแปลว่า ยึดเข้าไว้ด้วยกันนั้น หมายถึง ยึดในแง่นามธรรมและยึดในแง่รูปธรรม  

ทางนามธรรม คือยึดเหน่ียวผูกจิตใจให้รวมกันไว้เป็นหนึ่ง ทางรูปธรรม คือให้คนมารวมกัน ประสาน 

เข้าด้วยกนั ดงันัน้ สงัคมสงเคราะห์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา คอื ท�าให้สงัคมรวมกนัได้เป็นหนึง่เดียว

ทั้งรวมใจและรวมกาย

 กล่าวโดยสรปุ การสงัคมสงเคราะห์เป็นการท�างานทีเ่ป็นศาสตร์ เป็นศลิป์ และวิชาชพี ในอนัทีจ่ะ

ด�าเนินการเพื่อป้องกัน แก้ไขช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถ

จะช่วยเหลือตนเองได้ ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ต่อไป การท�างานสังคมสงเคราะห์

เป็นการน�าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทั้งของเอกชน กลุ่มชน 

และชมุชน ท่ีส�าคญังานสงัคมสงเคราะห์เป็นการท�างานแบบสหวชิาชพี โดยต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมของ

คนในชุมชนทุกฝ่ายต้องมีความตระหนักและให้ความมีส่วนร่วมทั้งทางกาย และทางใจ ผนึกก�าลังให ้

เป็นไปในแนวเดียวกันในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติท่ีประสบปัญหา โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 

โดยเฉพาะความเมตตากรุณาต่อผู้ประสบปัญหาในการช่วยเหลือ เป็นต้น

บทบาทของพระสงฆ์กับชุมชน
 ในบทความนี้ผู ้เขียนมีความรู้สึกห่วงใยพระพุทธศาสนา อันเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ 

หลายอย่างที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นปกติ อาจท�าให้กระทบต่อพระพุทธศาสนาได้ ซึ่งหากมองย้อนหลัง

ไปดูว่าพระพุทธศาสนานั้นได้เริ่มก่อตั้งมาสองพันกว่าปีแล้ว บางที่อาจจะท�าให้ประมาทหรือหลงทาง  

ไม่ระมดัระวงัในบทบาทหน้าท่ีของตน ซ่ึงพระพุทธศาสนานัน้กพ็ทุธบรษิทัส่ีช่วยกนัทะนบุ�ารุง เป็นผูช่้วย

กันในการสืบทอดเผยแผ่ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป แต่ด้วยภาระหน้าที่ในการน�าค�าสั่งสอนไป

เผยแผ่นัน้ ผูเ้ขยีนกย็งัมองว่าพระสงฆ์นัน้เป็นผูส้บืศาสนทายาททีจ่ะต้องท�าหน้าทีเ่ป็นแนวหน้าในการน�า

หลกัธรรมทางพระพทุธไปสูส่งัคม ให้ประชาชนได้น�าหลักธรรมไปประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกดิความสุขได้อย่าง

แท้จริง 

 บทบาทของพระสงฆ์มีนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทไว้ต่าง ๆ
5
 ดังนี้

 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงบทบาทพระสงฆ์เกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า “เดิมนั้นการศึกษาของไทย 

มีพระสงฆ์เป็นผู้จัดการศึกษาและอาศัยเป็นสถานศึกษา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแนวคิดการศึกษาแบบ 

ตะวันตก แบ่งออกเป็นจริยศึกษา พุทธิศึกษา พลศึกษาและหัตถศึกษา ในส่วนของจริยธรรมศึกษานั้น 

ราชการไม่ได้เน้นในการน�ามาสอนนักเรียน แต่จะเน้นพุทธิศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา จนกระทั่ง

 5
 พระมหาบญุม ีโทท�า, บทบาทพระสงฆ์ต่อการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของเยาวชน, วทิยานพินธ์ปริญญาโท, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๔๐-๔๕.
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ถงึปัจจบุนั ในส่วนของจรยิศกึษาทีว่่านัน้ หลกัสตูรกเ็ป็นไปเพ่ือการท่องจ�าไม่ได้ฝึกให้ผู้ศกึษาน�าไปปฏบิติั

เพื่อขัดเกลาความประพฤติและจิตใจของตน

 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงบทบาทพระสงฆ์ไว้ว่า “การที่พระสงฆ์มีบทบาท

อย่างไรนั้น คงอยู่ที่หลักการ อันมีอยู่ในค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว คือในฝ่ายตนเองก็มีหน้าที่ในการ

ศึกษาปฏิบัติ คือศึกษาเพื่อให้ตนปฏิบัติได้ถูกต้อง และพร้อมทั้งสามารถแนะน�าแก่ผู้อื่นได้ด้วย ในฝ่าย

ความสัมพันธ์กับสังคมคฤหัสถ์ ก็มีหน้าที่ให้การศึกษา การเผยแผ่ และการสงเคราะห์ พร้อมกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ทางสมณเพศของตน รักษาเกียรติ และความบริสุทธิ์ของสถาบันสงฆ์ไว้ด้วย

 ทินพันธ์ นาคตะ ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ว่า ส�าหรับหน้าที่หลักของพระภิกษุสงฆ์ก็คือ 

การศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม ส่วนหน้าที่ที่มีต่อสังคมนับว่ามีอยู่หลายประการกล่าวคือ นอกจากจะ

มีหน้าที่ด�าเนินกิจกรรมบางอย่างของวัดแล้วพระภิกษุสงฆ์ยังมีหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอนหลักธรรมให้

แก่ประชาชนเพื่อน�าไปประพฤติปฏิบัติตามและอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ย่ิงไปกว่านี้ พระภิกษุสงฆ์ 

ยังมีหน้าที่เก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย พระภิกษุสงฆ์ผู้มีความรู้ 

สูงกว่าชาวบ้านเป็นผู้จัดการศึกษาและเป็นครู เด็กผู้ชายจะถูกส่งไปเป็นศิษย์วัด หรือสามเณร เพื่อเรียน

การอ่าน การเขียน และเรียนวิชาเลขคณิตอย่างง่ายๆ รวมทั้งรับการอบรมทางศีลธรรม และหลักธรรม

ของศาสนา ทาให้เด็กชายส่วนมากอ่านออกเขียนได้ และมีความรู้ในด้านจริยธรรมของสังคม

 ผศ.คนึงนิตย์ จันทบุตร ได้จ�าแนกบทบาทของพระสงฆ์ไว้ ๓ ประการ
 
คือ 

 ๑.  การพัฒนาคุณภาพพลเมืองด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒.  การสงเคราะห์ประชาชน เช่น การให้ความสะดวกในการบ�าเพ็ญกุศลแก่ประชาชน 

ตามประเพณีเกี่ยวกับชีวิต งานประเพณีส่วนรวม และงานเทศกาลต่าง ๆ 

 ๓.  การช่วยเหลอืทางราชการ โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภยัของชาติและกจิการทางสังคม

จิตวิทยา เป็นต้น

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาได้ก�าหนดบทบาท

หน้าที่ของพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับสังคมสงฆ์ ระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันเองจะเห็นได้ชัดเจน 

จากบทบัญญัติต่างๆ ในวินัยของสงฆ์ มีการอยู่ร่วมกันเป็นวัด การก�าหนดเขตสีมาอุโบสถการปวารณา 

การกรานกฐิน พุทธบัญญัติท่ีให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกิจการต่างๆ ซึ่งเรียกว่าสังฆกรรมมีการอุปสมบท  

การระงับอธิการณ์ ตลอดถึงข้อก�าหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีการเคารพกันตามอาวุโส 

เป็นต้น 
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 ๒.  ความสัมพันธ์ในสังคมส่วนรวมระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ คือว่าพระสงฆ์ถูกก�าหนดให้ต้อง

ฝากชีวิตไว้กับคฤหัสถ์ เริม่แต่อาหารซึง่พระสงฆ์เป็นอยูด้่วยบณิฑบาตถอือาหารทีค่ฤหัสถ์ถวายตลอดจน

ปัจจัย ๔ อย่างอื่น ๆ  และความเป็นอยู่ที่ต้องอาศัยคฤหัสถ์เป็นประจ�า เป็นข้อบังคับอยู่ในตัวให้ชีวิตของ

พระสงฆ์ผูกพันกับสังคมของคฤหัสถ์

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ไว้ คือ มาตรา ๑๕ ตรี ในส่วนที่

กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ในข้อที่ ๓ ว่า มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา 

การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณปูการ และการสาธารณะสงฆ์ ท�าให้กล่าวได้ว่า หน้าทีข่อง

พระสงฆ์นั้นมีอยู่ ๕ ประการ คือ 

 ๑.  การศาสนศึกษา   ๒. การศึกษาสงเคราะห์ 

 ๓.  การเผยแผ่    ๔. การสาธารณูปการ 

 ๕. การสาธารณะสงเคราะห์

 ในสถานการณ์ปัจจบุนั ผูเ้ขยีนคดิว่าพระสงฆ์กย็งัเป็นผู้ทีม่บีทบาทส�าคญั คอื บทบาทในด้านการ

ศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนตนเองตามค�าสอนของพระพุทธองค์อยู่เสมอ เมื่อมีความรู้หลักธรรมค�าสอน

แล้วจึงน�ามาสั่งสอนให้กับประชาชนให้ปฏิบัติตาม และตัวพระสงฆ์เองก็เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ 

สังคม และการท�างานด้านสังคมสงเคราะห์กับชุมชนหรือช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

ตัวพระสงฆ์เองต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น โดยไม่ต้ังรับคือไม่จ�าเป็นต้องให้มีใครมา

นมินต์ก่อนค่อยท�างาน เพราะถ้าประชาชนมคีวามเป็นอยูไ่ม่ดีกย่็อมกระทบต่อความเป็นอยูข่องพระสงฆ์

เช่นกัน ดังนั้นพระสงฆ์ควรท�าความเข้าใจชุมชน ศึกษาและเข้าใจปัญหาประชาชน รู้ความต้องการชอง

คนในชุมชน ศึกษาสภาพชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางสังคม 

สภาพทางวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อถือ พิธีกรรม ค่านิยม การช่วยเหลือ เอื้ออาทร การแต่งกาย 

ภาษาพูด ลักษณะท่ีอยู่อาศัย สภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างไร ด้านการศึกษา  

ด้านการปกครอง สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน สภาพสุขลักษณะชีวิตและความเป็นอยู่ องค์การต่าง ๆ  

ในหมูบ้่านมีองค์กรใดบ้าง และท่ีส�าคญัต้องศกึษาสภาพปัญหาชมุชน เช่น ปัญหาคน ปัญหาการไม่มทีีดิ่น

ท�ากิน จ�านวนกี่ครอบครัว ข้าวไม่พอกิน มีกี่ครอบครัว กี่คน ปัญหาเรื่องน�้า น�้ากินน�้าใช้และน�้าใช้ 

เพื่อการเกษตร เรื่องผลผลิตเกษตร เรื่องราคาผลผลิต มีปัญหาเป็นอย่างไร ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย 

และสาธารณสุขขั้นมูลฐาน สมาชิกในหมู่บ้านมีความต้องการอบรมความรู้เรื่องอะไรบ้าง ปัญหาเรื่อง 

ยาเสพติด โสเภณี เอดส์ ปัญหารุนแรงหรือไม่ ปัญหาของคนยากจน คนชรา คนพิการ เด็กที่ขาด 

ความรักความอบอุ่น ปัญหาเร่ืองยังไม่มีสัญชาติ ปัญหาเรื่องหนี้สิน เรื่องอบายมุข ปัญหาเรื่องความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเรื่องศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ�าหมู่บ้าน และปัญหาเรื่องความ
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สามัคคีของคนในหมู่บ้าน เป็นต้น และท�าโครงการช่วยเหลือตามความต้องการของชุมชน โดยให้คน 

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดปัญหาของตนเอง ร่วมวางแผน และร่วมลงมือท�า เพื่อแก้ไขปัญหา

ของชุมชนของตน ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ถ้าหากชุมชนม ี

ความรักมีความศรัทธาพระสงฆ์ก็จะท�าให้เป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชนได้ จะท�าให้เกิดความมั่นคง 

แก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

 ผูอ่้านอาจจะถามว่าพระสงฆ์ท�าไมต้องมกีารศกึษาเกีย่วกบัชมุชน ปัญหาของชาวบ้านด้วย ถ้ามอง

ดูเผินๆ อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ แต่ผู้เขียนในฐานะท�างานด้านสังคมสงเคราะห์เห็นว่านี่เป็นบทบาท

พระสงฆ์ควรท�างานร่วมกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น ประชาชนหวังความช่วยเหลือจากภิกษุสงฆ์ในด้าน

ตวัอย่างมองความดงีาม และผูน้�าทางคณุธรรม โดยเฉพาะความเคร่งครดัทางวนิยั และความเป็นผูส้นัโดษ

มกัน้อย วดัเป็นทีพ่ึง่พงิทางจติใจของผู้มทีกุข์ ต้องการเหน็วดัเป็นท่ีสงบ เยอืกเยน็ สะอาดร่มร่ืน มรีะเบยีบ 

พระสงฆ์ควรเข้าหาประชาชน ปลอบขวัญ ให้ก�าลังใจ แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตให้ ประชาชนต้องการ

ให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชนบท ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการรวมพลัง แก้ปัญหาต่าง ๆ 

ประชาชนต้องการ ให้วดัเป็นศนูย์กลางของการศึกษาด้านต่าง ๆ  ทัง้ด้านหลกัธรรมของพระศาสนา และ

การอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน ควรริเริ่มที่วัด เป็นต้น พระสงฆ์ควรสงเคราะห์ชุมชนในการ

พัฒนา ๒ ด้าน คือ 

 ๑.  พัฒนาด้านจิตใจของคนในชุมชน เพราะสังคมปัจจุบันมีการพัฒนาด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว 

เป็นเหตุให้ประชาชนโน้มเอียงไปด้านวัตถุนิยมมากจนเกินไป ไม่ค่อยเห็นความส�าคัญทางด้านจิตใจ  

ท�าให้จิตใจเสื่อมถอยลงไป จึงควรอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชนอย่างสม�่าเสมอ 

 ๒.  การพฒันาด้านวัตถุ ควรเน้นด้านสาธารณปูโภคให้ประชาชน เช่น ถนน แหล่งน�า้ การอนรุกัษ์ป่า 

สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถด�ารงชีพได้ เป็นต้น 

 ถ้าพระสงฆ์ท�างานอย่างเข้มแข็งท�าให้ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ท�าให้ชุมชนมีความเป็น

ปึกแผ่น มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา หนทางนี้เองท่ีจะสามารถตอบสนองหรือท�าให้ประชาชน

บรรลุถึงประโยชน์ที่เป็นเป้าหมายหลักของมนุษย์อยู่ ๓ ระดับ คือ 

 ๑.  จุดหมายขั้นต้น หรือประโยชน์ปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์) ได้แก่ ความสุขสมบูรณ์  

อันเกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทอง มีฐานะทางเศรษฐกิจของตนและครอบครัวสมบูรณ์ดี มีลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข มีสุขภาพพลานามัยดีหนทางที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติ เป็นต้น 

 ๒.  จุดหมายขั้นกลางหรือประโยชน์เบื้องหน้า (สัมปรายิกัตถประโยชน์) ได้แก่ ความสุขท่ีจะ 

พึงได้พึงประสบในภพใหม่ หรือในชาติหน้า หรือการได้สุคติภพในชาติหน้า เป็นประโยชน์ที่สูงขึ้นกว่า

และเป็นประโยชน์ที่ละเอียดสุขุมกว่าประโยชน์ในระดับแรก 
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 ๓.  ประโยชน์สงูสดุ (ปรมตัถประโยชน์) ได้แก่ การบรรลมุรรคผลนพิพาน อนัเป็นภาวะทีด่บักเิลส

และกองทุกข์ทั้งปวง  

 กล่าวโดยสรุป ในสภาวการณ์เช่นนี้พระสงฆ์จะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้ว มีอยู่ทางเดียวที่พระสงฆ์ต้อง

ท�างานใกล้ชิดกับชุมชน ต้องเรียนรู้ชุมชน และรับรู้ความต้องการของประชาชน ว่าต้องการอะไรและ

พระสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชน ควรท�างานเชิงรุกให้มากขึ้น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ

ท�างาน บ้านกบัวัดต้องผนึกกนัให้เหนียวแน่นยิง่ขึน้ ร่วมคดิ ร่วมท�ากับชาวบ้าน ร่วมท�าโครงการกบัชมุชน

มากยิ่งขึ้น พระสงฆ์เองต้องเป็นแกนกลางของชุมชน วัดควรเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนในด้าน 

การพัฒนา พระสงฆ์ควรท�างานเป็นผู้ประสาน กระตุ้น ส่งเสริม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งสองด้าน คือ 

ด้านจิตใจ และด้านวัตถุ ให้มีการพัฒนาควบคู่กันไป ไม่ควรให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนที่พระสงฆ์เอง

ต้องอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านให้มีความทุกข์ ความเดือดร้อน แต่ถ้าพระสงฆ์ท�างานร่วมกับชุมชน 

อย่างจริงจัง จะท�าให้เกิดความศรัทธาเหนียวแน่นในพระพุทธศาสนา ในการพึ่งพาอาศัยกัน ท�าให้ไม่ม ี

ช่องว่างที่จะท�าให้ฝ่ายตรงกันข้ามโจมตีได้ และยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวยิ่งขึ้น
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