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บทคัดย่อ
ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่เป็นการนำเสนอบทความที่ผู้เขียนเชื่อว่าตัว
แปรที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสงฆ์ให้ก้าวทันกระแสโลกได้ คือภาวะผู้นำของพระสงฆ์ผู้มีหน้า
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในวั ด จะพบว่ า ตั้ งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น การศึ ก ษาสงฆ์ ได้ พั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ งตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยอาศัยภาวะผู้นำของพระสงฆ์ที่มีความสามารถดังนี้ 1.ภาวะผู้นำทางการศึกษาของ
พระสงฆ์ แบบเดิม ในสมั ย พุ ท ธกาล 2.ภาวะผู้ นำทางการศึ กษาของพระสงฆ์ แบบเดิ ม มาจัด การศึก ษาตาม
สถานการณ์ ใหม่ห ลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 3.ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์เชิงบูรณาการใน
ประเทศไทยตั้งแต่ส มัย สุ โขทัย จนถึงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น และ 4.ภาวะผู้ น ำทางการศึกษาของพระสงฆ์ใน
สถานการณ์ใหม่ตามมุมมองของผู้นำสงฆ์ในยุคปัจจุบัน ผลแห่งการศึกษาเรื่องนี้ชี้ให้เห็นภาวะผู้นำของพระสงฆ์
ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณรเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้
ยั่งยืน มั่นคงตลอดไป
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางการศึกษา; การศึกษาพระสงฆ์; สถานการณ์ใหม่

Abstract
The educational leadership of monks in the new situation is the presentation of
articles that the author believes that the important variable for changing monk's education
to keep up with the world trend is the leadership of monks who have the duty to manage
education in temples From the past to the present. The monk's education has been
continuously developed according to the changing situation by using the leadership of the
monks with the following abilities namely 1 . Educational leadership in the Buddha period
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2. The educational leadership of the monks in the past to come to study according to the
new situation after the Lord Buddha's pass away 3 . Educational leadership of integrated
monks in Thailand from the Sukhothai period to the early Rattanakosin and 4. Educational
leadership of monks in the new situation according to the view of modern Buddhist monks.
The results of this study indicate that the leadership of monks with wide vision in managing
Buddhism to monks and novices for the succession of Buddhism to be sustainable and
stable forever.
Keywords: Educational leadership; Education of monks; New situation

บทนำ
ภาวะผู้นำ ถือว่าเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้บริหารจะต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ให้ทันภาวะ
ความต้องการของสังคมสมัยใหม่ หรือ โลกยุคใหม่ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายที่คาดว่า
ภาวะผู้ น ำสมั ย ใหม่ อยากได้ โดยเฉพาะหน่ ว ยงาน องค์ ก าร และสถานบั น ทางการศึ ก ษาของพระสงฆ์ ใน
สถานการณ์ใหม่ต้องทำอย่างไร เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ให้สามารถจัดการศึกษาได้ดีในสถานการณ์ที่กล่าวได้ว่า
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ การจั ดการศึกษาสงฆ์เปลี่ยนแปลงช้า ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์ต้องตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ ของตนเพื่อจะได้ไปให้ถึงจุดหมายที่คาดหวังของสังคมอยากเรียนรู้และปฏิบัติตาม
คำว่า สงฆ์ หมายถึง ภิกษุ บางทีก็ใช้ควบกับคำพระ หรือ ภิกษุ เป็น พระสงฆ์ หรือภิกษุสงฆ์ เช่น
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ มีภิกษุสงฆ์มารับบิณฑบาต มีลักษณะนามว่า รูป หรือองค์ เช่น ภิกษุสงฆ์
2 รูป พระสงฆ์ 4 องค์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1155) นอกจากนี้ “สงฆ์” ยังหมายถึง หมู่เป็นที่รวมกันแห่ง
ส่วนย่อยโดยไม่แปลกกัน มีความเห็นและศีลเสมอกัน (พระธรรมกิตติ วงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2551:650 – 651)
ในขณะที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554: 349) ได้ให้ความหมายของคำว่า “สงฆ์” ว่าหมายถึง หมู่
สาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า สาวกสงฆ์ ต่างจาก ภิกขุสงฆ์ คือ หมู่แห่งภิกษุหรือชุมนุมภิกษุหมู่หนึ่งตั้งแต่ 4
รูปขึ้นไป ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า “สงฆ์” คือการอยู่ร่วมกันของกลุ่มบุคคลผู้มีความคิดเห็นและกฎเกณฑ์ที่เท่าเทียม
กัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความแปลกแยกแตกต่างเป็นสังคมหรือชุมชนอารยะ มีอิสระอย่างแท้จริงและ
เป็นแม่พิมพ์หรือต้นแบบของสังคมในอุดมคติเป็นชุมชนของผู้ดำเนินชีวิตอันประเสริฐ
คำว่า ใหม่ การให้คำนิยามคงยาก คงต้องใช้วิธีการตีความ ว่า อะไรใหม่ อย่างเหตุการณ์บางเรื่องที่ไม่
เคยเห็น หรือ ไม่เคยได้ยินมาก่อน เรียกว่า ใหม่ เช่น โรคโควิด 19 ที่ระบาดใหม่ไปทั่วโลก และมีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตอย่างมาก ก็เรียกว่า เหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น คือติดต่อกันง่ าย รักษายากมีผลกระทบเร็วมาก ของโรคนี้
จากเหตุการณ์ นี้ เรี ยกว่า โรคใหม่ ที่ แพทย์ พยาบาล ทำการรักษายากมาก ยาก็ไม่มีโดยตรง นอกจากนั้ น
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โลกต้องการผู้นำแบบใหม่ โดยมีคุณสมบัติ คือ เก่ง ดี มีความสามารถ มีความรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดด้านใดบ้าง
ก็อยู่ที่ความต้องการของสังคม หรือหน่วยงาน องค์กร ภาวะผู้นำแบบใหม่ ควรเป็นอย่างไร ลักษณะอย่างนี้ถือ
ว่า การกำหนดเกณฑ์ใหม่ ด้วยการตีความ วิเคราะห์ใหม่ ส่วนจะใหม่แบบใด ก็ขอให้ไปนิยาม วิเคราะห์ และ
ตีความ ตามทัศนคติ และบทความนี้ผู้เขียนใช้บริบทแนวใหม่
สำหรับ ภาวะผู้น ำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ ผู้เขียนขอกำหนดประเด็นในการ
นำเสนอไว้ 4 ประการ คือ
1. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์แบบเดิม
2. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์แบบเดิมมาจัดการศึกษาตามสถานการณ์ใหม่
3. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์เชิงบูรณาการ
4. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่
การศึกษาภาวะผู้นำทางการศึกษา มีผู้ศึกษาเป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ แต่การศึกษาภาวะ
ผู้นำของพระสงฆ์ทางการศึกษายังมีไม่มากนักโดยเฉพาะการเขียนหนังสือ ตำรา หรือบทความเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำของพระสงฆ์คงต้องช่วยกันเขียนให้หลากหลายแง่มุมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของพระสงฆ์ทางการศึกษามาก
ขึ้น ซึ่งแนวคิดแต่ละประเด็นดังนี้

ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์แบบเดิม
ภาวะผู้นำทางการศึกษาสงฆ์แบบเดิมในสมัยพระพุทธกาลนั้นมีมุมมองที่สามารถแยกได้ 2 ประการ คือ
1. ภาวะผู้นำของพุทธสาวกกลุ่มเสขะ
2. ภาวะผู้นำของพุทธสาวกกลุ่มอเสขะ
ภาวะผู้ น ำทั้ ง 2 ชุ ด นี้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ แ ตกต่ างกั น โดยสิ้ น เชิ ง พฤติ ก รรมทั้ งทางกาย วาจา และใจ
การปฏิบั ติก็แตกต่ างกัน ในแง่ความคิด การกระทำ เพราะคุณ สมบั ติภ าวะผู้ น ำของพระสงฆ์ นั่น เอง ซึ่งขอ
นำเสนอในแง่มุมแต่ละกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ดังนี้
1. ภาวะผู้นำของพุทธสาวกกลุ่มเสขะ
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺโต) (2555: 409) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้ นำของพุ ท ธสาวกกลุ่ม เสขะ
หมายถึงพระสงฆ์ผู้ที่ยังต้องศึกษา ละกิเลสได้ยังไม่หมด เรียกว่า พระอริยะสงฆ์ยังมีกิเลส โดยมีคุณสมบัติ มี 3
ประเภท คือ
1) พระโสดาบั น ผู้ถึงกระแสคือ เข้าสู่มรรค เดินทางถูกต้องอย่างแท้จริง หรือปฏิบัติถูกต้องตาม
อริย มรรคอย่ างแท้จ ริง เป็ น ผู้ทำได้บ ริบู ร ณ์ ในขั้นศีล ทำได้พอประมาณในสมาธิ และทำได้พอประมาณใน
ปัญญา ละสังโยชน์ได้ 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
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2) พระสกทาคามี ผู้กลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกำจัดทุกข์ได้สิ้น เป็นผู้ทำได้ บริบูรณ์ในขั้นศีล
ทำได้พอประมาณในสมาธิ และทำได้พอประมาณในปัญญา นอกจากละสังโยชน์ 3 ข้อต้นได้แล้ว ยังทำราคะ
โทสะ และโมหะ ให้เบาบางลงไปอีกต่อจากขั้นของพระโสดาบัน
3) พระอนาคามี ผู้จะปรินิพพาน ไม่เวียนกลับมาอีก เป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในศีล ทำได้บริบูรณ์ในสมาธิ
แต่ทำได้พอประมาณในปัญญา ละสังโยชน์ได้อีก 2 ข้อ คือ กามราคะ และปฏิฆะ (รวมเป็นละสังโยชน์เบื้องต่ำ
ได้ครบ 5 ข้อ)
พระสงฆ์ทั้ง 3 ประเภทนี้ยังไม่บรรลุพระอรหันต์ ยังต้องศึกษาพระธรรมวินัยให้ลึกซึ้งแล้วนำมาฝึกหัด
และพัฒนาตนให้หลุดพ้นจากกิเลสให้หมด เรียกว่า ภาวะผู้นำของพุทธสาวกกลุ่มเสขะ พระที่ยังต้องศึกษาหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญาต่อไป
2. ภาวะผู้นำของพุทธสาวกกลุ่มอเสขะ
พระอเสขะ หมายถึง กลุ่มผู้ไม่ต้องศึกษา หรือ อนุปาทิเสสบุคคล (ผู้ไม่มีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่เลย)
คือ พระอรหันต์ ผู้ควร แก่ทักขิณาหรือการบูชาพิเศษ หรือ ผู้หักกำแห่งสังสารจักรได้แล้ว เป็นผู้สิ้นอาสวะ
เป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในสิกขาทั้งสาม คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีกทั้ง 5 ข้อ (รวมเป็นละ
สังโยชน์หมดทั้ง 10)
การศึกษาสมัยพุทธกาลจะไม่มีแบบการศึกษาที่ชั ดเจน เมื่อพระสงฆ์ได้บวชแล้ว พระพุทธเจ้าจะเป็น
ครูสอนแบบมุขปาถะ ด้วยปากเปล่า รูปแบบการสอนคือ บรรยาย สนทนา ถาม-ตอบ เมื่อเข้าใจชัดแล้ว ให้นำ
หลักคำสอนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมาชัดเจน คือหลุดพ้นจากกิเลส ผลการเรียนรู้ของพระสงฆ์ในสมัย
พุ ท ธกาล พระพุ ท ธเจ้ ามี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ผลด้ ว ยพระองค์ โดยเน้ น การประเมิ น เป็ น ปั จ เจกบุ ค คลเป็ น
รายบุคคล หลังจากนั้นพระองค์จะประกาศผลว่า พระภิกษุรูปใดได้บรรลุธรรมระดับใดทั้ง 4 ระดับ ดังกล่าว
ข้างต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าประกาศผลให้ ทราบผลแต่ละองค์แล้ว นำผลนั้นไปพัฒนาตนเองต่อให้บรรลุธรรม
สูงสุด เป็นพระอรหันต์ สังเกตว่า พระสงฆ์สมัยพุทธกาลมีหลักการเรียนดีมาก 1.ตั้งใจฟังการเรียนรู้สูงมาก
2.มี ความขยั น อดทน ทุ กสถานการณ์ 3.มีจิต ใจไตร่ ตรอง คิด วิเคราะห์ ทบทวนคำสอนของพระพุ ทธเจ้ า
4.ไม่เข้าใจขั้นใด ข้อไหน มีการซักถาม สนทนาตลอดเวลา 5.ใช้ปัญญาคิดด้วยเหตุแ ละผลผ่านสื่อธรรมชาติช่วย
เปรียบเทียบคำสอนจนเข้าใจชัดตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอน
การศึก ษาของพระภิ ก ษุ ส มั ย พุ ท ธกาล พระพุ ท ธเจ้าทรงวางกฎระเบี ยบในการปกครองพระสงฆ์
เรียกว่า พระวินัย หมายถึง ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิต และวิธีดำเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์ (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2533: 1 – 4) เท่ากับว่าระเบียบ
วินัยในการเรียนรู้และการปฏิบัตินั้น และมีการลงโทษ หนัก เบา แล้วแต่กรณีการทำผิด เรื่องนี้ พระธรรมปิฎก
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(ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 : 449 – 450) ได้กล่าวถึงความหมายอย่างง่ายๆ ของพระวินัย โดยแบ่งออกเป็น 2 อย่าง
คือ
1. การฝึกให้มีความประพฤติ และความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผน หรือการบังคับควบคุมตนให้อยู่
ในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่างๆ เป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่
ของคนและกิจการของหมู่ชน
2. ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่วางลงไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ฝึกคน
หรือใช้บังคับควบคุมคนตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่
ชนให้เรียบร้อยดีงาม
นอกจากนี้ ด้านการศึกษาของพระสงฆ์พระพุทธองค์วางพระวินัยไว้อย่างไร พระธรรมปิฎ ก (ป.อ.
ปยุตฺโต) (2543 : 449 – 450) ได้กล่าวว่า วินัยที่เอื้อต่อการศึกษาของพระสงฆ์ไว้ว่า
1. อาทิพรหมจริยกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายบทบัญญัติ หรือข้อปฏิบัติอันเป็น
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธอาณา (อำนาจปกครองของพระพุทธเจ้า หรือ
อำนาจปกครองฝ่ายพุทธจักร) เพื่อป้องกัน ความประพฤติเสียหายของพระภิกษุและวางโทษผู้ล่วงละเมิด โดย
ปรั บ อาบั ติ ส ถานหนั ก บ้ า ง เบาบ้ า ง ตามสมควรแก่ ค วามผิ ด และให้ พ ระสงฆ์ ส วดทุ ก กึ่ ง เดื อ น เรี ย กว่ า
พระปาฏิโมกข์
2. อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาท และ
ความประพฤติความเป็นอยู่อันดีงามของพระภิกษุ อันนำมาซึ่งความเคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน
จากการศึกษาพบว่า พระวินัยเป็นบทบัญญัติที่จะช่วยปกครองพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัดเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้ผิดพลาด ข้อนี้เป็นจุดแข็ งของ
กฎระเบียบในการเป็นภาวะผู้นำของพระสงฆ์สำหรับการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ที่แท้จริง

ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์แบบเดิมมาจัดการศึกษาตามสถานการณ์ใหม่
ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในการจัดการศึกษาหลังพระพุทธกาล หมายถึงการศึกษาของพระสงฆ์หลังจาก
พระพุ ทธเจ้ าปรินิ พ พาน พระพุท ธสาวกในสมั ยนั้น ก็ถือ เป็น ภาวะกิจจัด การศึกษา หลั งจากพระพุ ท ธกาล
นิพพานใหม่ๆ นั้นเกิดปัญหาทางการจัดการศึกษาแก่พระสงฆ์เรื่องหนึ่ง คือจะสอนอย่างไร เอาตำรา หนังสือ
แบบเรี ย นที่ ไหนมาเป็ น คู่ มือ ในการจั ด การศึ ก ษาให้ เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ทั้ งหมด นึ ก ถึ งคำสอนของ
พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นผู้เชียวชาญแต่ละเรื่องซึ่งคำสอนนั้นอยู่ในตัวบุคคลแบบกระจัด
กระจาย ประเด็น ของภาวะผู้น ำทางการศึกษาของพระสงฆ์แบบเดิมมาจัดการศึกษาตามสถานการณ์ ใหม่
แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ
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1. ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ที่เชียวชาญเฉพาะบุคคล
2. ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ที่เป็นตามสถานการณ์ใหม่
3. ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งมีแนวคิดแต่ละประเด็นดังนี้
1. ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ที่เชียวชาญเฉพาะบุคคล
ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ที่เชียวชาญเฉพาะบุคคล หมายถึงพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็น
เอตทัคคะในแต่ละสาขาของศาสตร์ ยกตัวอย่าง พระมหากัสสปะ เป็นเอตทัคคะ ที่ทรงยกย่องและให้ถือเป็น
แบบอย่างในด้านผู้ ทรงธุดงค์ เป็ น ประธานในการปฐมสังคายนาวิสัช นาพระอภิธ รรม พระอุบาลี เถระหลั ง
พุทธปรินิพพาน ท่านจึงได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้วิสัชนาพระวินัยปิฎกในการปฐมสังคายนาเพื่อรวบรวมพระธรรม
วินั ย ของพระพุ ทธเจ้ า เอตทั คคะผู้ เลิ ศในทางผู้ ท รงพระวินัย และพระอานนท์ เป็น พระอรหั นต์ ส าวกของ
พระโคตมพุทธเจ้า ทรงยกย่องท่านว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าพระภิกษุสาวกทั้งหลาย คือ เป็นพหูสูต และเป็น
พุทธอุปัฏฐากในการปฐมสังคายนาวิสัชนาพระสูตร ผลจากการปฐมสังคายนาครั้งนั้น ถือว่าได้หลักสูตรใหม่ใน
การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเรียกว่า พระไตรปิฎก คือ พระสูตร พระวินัยและพระอภิธรรม แต่ความรู้นั้น
ยังอยู่ในตัวบุคคล ยังไม่ได้จัดพิมพ์เป็นรูป เล่ม ดังนั้นตัวแทนพระสูตร คือ พระอานนท์ ตัวแทนพระวินัยคือ
พระอุบาลี และตัวแทนพระอภิธรรม คือ พระมหากัสสปะเถระ เป็นต้น
ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ด้านการจัดการศึกษาในสมัยนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าเดินต่อไปได้
2. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์เป็นตามสถานการณ์ใหม่
คำว่าสถานการณ์ใหม่ หมายถึงพระสงฆ์ที่อยู่ในสมัยนั้น มองเห็นว่าพระสงฆ์บางกลุ่มเมื่อขาดผู้นำอย่าง
พระพุทธเจ้า ทำให้พระบางองค์แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะตัดสินใจเรียกประชุม
สงฆ์แสดงให้เห็นภาวะผู้นำของพระมหากัสสปะเถระ ที่ต้องการแก้ปัญหาการศึกษาและการปฏิบัติของคณะ
สงฆ์ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หลังพระพุทธเจ้ าทรงนิพพานใหม่ๆ สถานการณ์ก็เปลี่ยนไป หลัง
การสังคายนาเสร็จแล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายได้แนวทางในการศึกษาและการปฏิบัติที่ถูกต้องในสถานการณ์ใหม่ที่
ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแบบเดิม สามารถนำพาพระสงฆ์หมู่ใหญ่เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจ
3. ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ที่สามารถจัดการศึกษาในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
สืบ ต่อจากสถานการณ์ เปลี่ย นเมื่อพระพุ ทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้ ว พระสงฆ์ที่เป็นผู้อาวุโส เป็นที่
เคารพนับถือของคณะสงฆ์ทั้งหลายและศิษย์ได้แสดงภาวะผู้นำที่เห็นชัด ตั้งแต่เริ่มจัดปฐมสังคายนา โดยการ
รวมคำสอนให้เป็นชุดหมวดหมู่ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกสมัยต่อมา ชุดพระไตรปิฎก ทั้ง 3 หมวดนี้ ถือเป็นคู่มือ
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การเรียนรู้ของพระพุทธสาวก และถ้ามีปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับพระธรรมวินัย ก็ใช้พระเถระผู้ทรงองค์ความรู้
แต่ล ะศาสตร์ตัดสิน ใจ ถูก หรือ ผิดในการปกครองคณะสงฆ์ให้ เรียบร้อย ได้แก่พระมหากัส สปะ สอนและ
แนะนำเกี่ยวกับเนี้อหาสาระของพระอภิธรรม พระอานนท์ ทำหน้าที่ทรงจำคำสอน การเทศน์ ของพระพุทธเจ้า
ได้มากที่สุดให้คำยืนยันหลักคำสอนพุทธธรรม เรียกว่า พระสูตร และการให้คำตัดสินการปฏิบัติตามหลักคำ
สอนของพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระอุบาลี ทรงเชียวชาญ พระวินัย
ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในการจัดการศึกษาให้ลูกศิษย์ในสำนักต่างๆ ในสมัยนั้นเรียกว่ามอบอำนาจให้
พระอุปัชฌาย์จัดการศึกษา แสดงให้เห็นบทบาทของภาวะผู้นำของพระสงฆ์จัดการศึกษาในสถานการณ์ใหม่
หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานและสามารถอบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งหลายด้วยดี

ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์เชิงบูรณาการการสงฆ์ในประเทศไทย
ภาวะผู้ น ำของพระสงฆ์เกี่ย วกับ การจัด การศึกษาในประเทศไทย พบว่าภาวะผู้ น ำของพระสงฆ์มี
บทบาทดีมากที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาในยุคต้นๆ ในสมัยสุโขทัย พระนครศรีอยุธยา และธนบุรี คำว่าบทบาท
หมายถึง การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 649) เพื่อให้ทำหน้าที่ รับธุระ การจัดการ
ศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร
ธุระ หมายถึง หน้ าที่ ภารกิจหรื อเรื่องที่จะต้องรับผิ ดชอบ กิจในทางพระพุทธศาสนา แสดงไว้ใน
อรรถกถา 2 อย่างคือ คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555: 154)
1. คันถธุระ หมายถึง งานเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
โดยการเล่าเรียนพระพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งหรือพระไตรปิฎกทั้งหมด ตามความสามารถแห่งสติปัญญาของตน
แล้ วท่ องบ่ น ทรงจำ สอนกัน บอกัน ต่อ ๆ ไป เพื่ อรักษาพระพุ ท ธพจน์ไว้ รวมถึงการแนะนำสั่ งสอนเผยแผ่
พระพุทธพจน์แก่บุคคลทั่วไป ตลอดทั้งการจัดทำและการรักษาตำราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วย
(พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2551: 117)
2. วิปัสสนาธุระ หมายถึง งานที่มุ่งอบรมปัญญาให้เกิดโดยการปล่อยวางภาระทั้งปวง ทำกายใจให้เบา
ยิน ดีในเสนาสนะที่ ส งบเงีย บ พิจ ารณาถึงความเสื่ อมไป สิ้ น ไปในสั งขารร่างกายจนเห็ นสามัญ ลั กษณะคื อ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้ชัดเจน เจริญอบรมวิปัสสนาต่อเนื่องไปไม่ขาดสายจนถึงหลักชัยคือ คว้าอรหั ตผลได้
(พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2551 : 913)
ดังนั้น บทบาทของพระสงฆ์ หรือธุระ จึงหมายถึง หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนตามที่พระพุทธองค์ทรง
กำหนดไว้ 2 ประการ คือ คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน ทรงจำ สอน เผยแผ่พุทธพจน์ ส่วนวิปัสสนาธุระ
ได้แก่ การเจริญวิปัสสนาอบรมปัญญาของตนเพื่อการหลุดพ้น
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สำหรับพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีหน้าที่และบทบาทที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรง
และเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่ งานด้านการบริห ารพระภิกษุสามเณร ซึ่งพระสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถจะได้ รั บ แต่ งตั้งเป็ น เจ้ าคณะต่ างๆ ตำแหน่ งสั งฆราช เป็ น ตำแหน่ งสู งที่ สุ ด รองลงมาได้แ ก่
เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
เลขานุการแต่ละเจ้าคณะ เป็นตำแหน่งสุดท้าย, มหาเถรสมาคม ถือว่าเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์
ทั้งสองนิกาย
2. ด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ได้แก่ งานบริหารและเป็นอาจารย์
สอนตามสถาบันการศึกษาของสงฆ์ที่มีอยู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม –
บาลี และแผนกสามัญศึกษา
3. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การสอน การอบรม การแสดงธรรม การปาฐกถาธรรม และ
การเขียนตำรา และการปฏิบัติธรรม โดยเผยแผ่ผ่านสื่อต่างๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
4. ด้านการก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม หมายถึง การเป็นผู้ดูแลการสร้างวัดวา
อาราม และรักษาบูรณะซ่อมแซม
5. ด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการทำประโยชน์แก่สังคมด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การต่อต้านยาเสพติด การบริจาคเงินทุนแก่หน่วยงานต่างๆ
และการส่งเสริมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
จากภารกิจของพระสงฆ์ที่ต้องทำหน้าที่ทางการศึกษาทั้งสองแบบ พบว่า ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ต้อง
ใช้วิธีการแบบเดิมและแบบใหม่ตามสถานการณ์ใหม่เรียกว่าใช้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย

ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาทางโลก
เมื่อย้อนหลังคำสอนของพระพุทธเจ้าในระยะเวลา 2562 กว่าปี พบว่า คำสอนในพระพุทธศาสนา
ยังคงทันสมัยเสมอ ชี้ให้เห็นชัดว่าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาทางวิทยาศาสตร์จริงๆ
ดังคำกล่าวของ อัลเบิร์ต ไอสไตล์ ว่า If there is any religion that could cope with modern scientific
needs it would be (Albert Einstein, 1930) นี้ เป็ น การยื น ยั น ว่ า ถ้ า จะมี ศ าสนาใดที่ รับ มื อ ได้ กั บ ความ
ต้ อ งการทางวิ ท ยาศาสตร์ ส มั ย ใหม่ ปั จ จุ บั น ศาสนานั้ น ก็ ค วรเป็ น พระพุ ท ธศาสนา เมื่ อ สถานการณ์ โ ลก
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ก็ต้องก้าวให้ทันกระแสโลกในเชิงหลักคิด นวัตกรรมใหม่ๆ
และรูปแบบ แต่เนื้อหาสาระทางพระพุทธศาสนาถือว่าดีแล้ว ประเด็นภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ใน
สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาทางโลก ขอเสนอแนวคิดไว้ 3 ประการ คือ
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1. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ด้านการพัฒนาตน
2. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ด้านการพัฒนาคน
3. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ด้านการพัฒนางาน
ภาวะผู้ น ำที่ เก่ งและฉลาดต้ อ งยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกยุ ค ใหม่ บริ บ ทสั ง คมแบบใหม่
วัฒนธรรมใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร แตกต่างจากรูปแบบเดิมมาก
1. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ด้านการพัฒนาตน
การพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เก่ง มีความรู้ ความสามารถ หลักการพัฒนาตนให้มีภาวะผู้นำชั้นสูงของ
พระสงฆ์มี 2 สาย คือ การศึกษาหาความรู้ในรูปแบบของพระสงฆ์ได้แก่ การศึกษาแผนกนักธรรม แผนกบาลี
และแผนกปริยัติสามัญศึกษา และอีกแผนกหนึ่งคือการศึกษาสายการปฏิบัติ คือการปฏิบัติวิปัสสนา ขัดเกลา
จิ ต ใจ (พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โต), 2555: 154) กล่ าวหน้ าที่ พ ระสงฆ์ ต้ อ งศึ ก ษาคั น ถธุระ และ
วิปัสสนาธุระให้ลึกซึ้ง จนสามารถเผยแพร่ความรู้แก่พระชาชนให้เข้าใจตามที่ถูกต้อง
นอกจากนั้นภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ต้องเรียนรู้การใช้สื่อสมัยใหม่ให้สามารถใช้การ
ได้ เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยี และการเรียนรู้ภาษาของโลกยุคใหม่ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาตนให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ ในยุคศตวรรษที่ 21 และ
บริบทของประเทศไทย 4.0 คือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการจัดการศึกษาสงฆ์ให้เหมาะสมกับยุค
สมัยใหม่ ภาวะผู้นำทางการศึกษามีอุดมการณ์ที่ชัดเจนมาก คือเริ่มจากการพัฒนาตนให้ดีและเก่งแล้วต่อไป
ต้องช่วยกันพัฒนาคนอื่นต่อไป
2. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ด้านการพัฒนาคน
ตามโครงสร้างการศึกษาเริ่มจากผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้เรียน ดังนั้นการพัฒนาคน หมายถึงคนที่
อยู่ในสถานศึกษาตามโครงสร้างดังกล่าว แนวคิดในบทความนี้ คือผู้บริหารสนับสนุนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ครูมุ่งพัฒนานักเรียนของตน ดังนั้นพระสงฆ์เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสงฆ์จะเป็นผู้มีภาวะผู้นำอย่างไร และ
จะพัฒ นาคนอื่นอย่างไร ในสถานการณ์ ใหม่ของโลกในปัจจุบัน หลั กการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพเสนอ
ประเด็ น ไว้ ดั งนี้ 1) การพั ฒ นาตามหลั ก พระธรรมวินั ย 2) หลั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง 20 ปี เกี่ ย วข้ อ งตรงไหน
3) แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาครู อาจารย์อย่างไร 4) กรอบแนวคิดยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 และประเทศ
ไทย 4.0 5) นโยบายการจัดการศึกษาสงฆ์เป็นอย่างไร เมื่อประมวลภาพชัดเจนแล้วดำเนินการพัฒนาคนต่อไป
เพื่อเป้าหมายงานประเภทใดต้องชัดเจน

Journal of Buddhist Education and Research : JBER

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

[346]

Vol. 6 No. 2 July-December 2020

3. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ด้านการพัฒนางาน
เมือ่ พัฒนาตน และพัฒนาคนได้ตามเป้าหมายแล้ว ถ้าถามว่า ตอบโจทย์งานของคณะสงฆ์ได้ตามความ
ประสงค์แล้วหรือยัง ถ้าจะถามว่า คณะสงฆ์มีภาระงานเกี่ยวกับกิจการของสงฆ์อะไรบ้าง โดยหลักใหญ่ ได้แก่
1) การรักษาความเรียบร้อยดีงาม 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5) การสาธารณู ป การ 6) การสาธารณสงเคราะห์ 7) การนิ ค หกรรม และลั ก ษณะงานแต่ล ะแผนกมีงาน
ส่วนย่อยอีกมากหมาย งานเหล่านี้ล้วนต้องการคนทำงานที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้วยความจริงใจต่อหน้าที่
งานจึ งจะเดิน หน้ าต่อไปได้ ตามเป้ าหมาย และระยะเวลาที่ก ำหนด ดังนั้ น ภาวะผู้ น ำของพระสงฆ์ ผู้ ได้รับ
มอบหมายให้ ดำเนิ น การจั ดการศึกษาต้องมีความสามารถรอบรู้ในหน้าที่ของกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ งานในสถานการณ์ ใหม่ ต้ อ งรอบรู้แ ละจริ งใจในการทำงาน งานจึ งจะออกผลตาม
เป้าหมายและเป็นที่พอใจทุกฝ่าย

บทสรุป
ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่ พบว่า พระสงฆ์มีคุณสมบัติที่ดี มีสติปัญญา
สามารถจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรได้ทันยุคสมัยและเหมาะสมตามสถานการณ์ของภูมิประเทศและ
สภาพแวดล้อมของสังคมนั้นๆ ผู้เขียนขอเสนอแนวคิดให้เห็นบริบทของภาวะผู้น ำทางการศึกษาของพระสงฆ์ตั้ง
สมัยพุทธกาลจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบันดังนี้
1. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์แบบเดิม
2. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์แบบเดิมมาจัดการศึกษาตามสถานการณ์ใหม่
3. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์เชิงบูรณาการ
4. ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ในสถานการณ์ใหม่
ภาวะผู้นำทางการศึกษาของพระสงฆ์ ได้พยายามสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยการให้การศึกษาแก่
พระภิ ก ษุ สามเณรจากรุ่ น หนึ่ ง ไปสู่ อี ก รุ่ น หนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาสงฆ์ ได้ พั ฒ นาศาสนาทายาทได้ รั ก ษา
พระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน สืบต่อไป
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