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บทนํา 
คนไทยประมาณรอยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา และมีจํานวนมากเปน "ชาวพุทธ

ตามสํามะโนครัว"  คือขาดความรูหลักธรรมและละเมิดศีลอันเปนหลักพ้ืนฐานที่สําคัญของพุทธศา
สนิกชน การ "รับศีล" ก็เปนการทําตามประเพณีเทานั้น ซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆอยางนาวิตก และเกิดขึ้น
ในทุกระดับชนชั้น ต้ังแตระดับชาวบานจนถึงชนชั้นปกครองและนักการเมือง 

ความหวังในการสรางคนใหมีคุณธรรม กลอมเกลาใหเกิดเปนทัศนคติ และวินัยใน
ทางปฏิบัติ  แนวคิดทํานองนี้ไดมีมาแลวท้ังในการระบุในแผนตางๆ ไมวาจะเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือแผนการศึกษาของชาติก็ตาม แตปญหาก็คือ ไมเกิดขึ้นในระดับ
ปฏิบัติ เปนแผนพัฒนาลักษณะคลายๆรายการ ”คุยโขมง ๖ โมงเชา” 

สังคมไทยจึงอยูในสภาพ "เด็กไฮเปอร" ท่ีรนจนขาดทิศทางเชิงบูรณาการในทาง
ปฏิบัติ แมปากจะทองคาถา “ เศรษฐกิจพอเพียง” หลักการทางศาสนาและการศึกษาที่ใฝคุณธรรม
จึงอยูในสภาพความหวังในเชิงอุดมคติ ท่ีสังคมเห็นวาสําคัญ แตยังไมถูกนําไปใชในเชิงยุทธศาสตร 

 
ปญหาที่ทาทายของพระพุทธศาสนาไทยในยุคโลกาภิวัตน 

ในชวงไมกี่ปท่ีผานมาไดมีการผลักดันใหมีการปฏิรูปในแวดวงหนวยงานตาง ๆ และ
วงการตาง ๆ ก็ไดพยายามปฏิรูปตนเอง ไมวาวงการเมือง การศึกษา ระบบราชการ สื่อวิทยุโทรทัศน 
และสุขภาพ ฯลฯ แตดูเหมือนวาหนึ่งในบรรดาแวดวงจํานวนหยิบมือท่ีจะไมขยับตัวในเรื่องนี้เลยก็
คือวงการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคณะสงฆท้ังๆ ท่ีเปนผูนําทางสติปญญาและจิตวิญญาณของ
สังคมมาชานาน  ไดหวังเอาไววาวงการนี้จะเปนการวงการสุดทายในสังคมไทยที่ปฏิรูปตนเอง 
เพราะในที่สุดแลวความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกยอมบีบบังคับใหคณะสงฆตองปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงตนเองแตจะเสมือนเสือหรือหมู ยอมยากที่จะกลาว เพราะพระพุทธศาสนาจะตองผาฟนตะลุย
อุปสรรคทั้งปญหาภายในและปญหาจากภายนอกวงการพระพุทธศาสนา 

                                                 
๑ รองศาสตราจารยผจญ คําชูสังข,  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ก.  ปญหาภายในวงการพระพุทธศาสนา 

๑. ความ เฟองฟูสิ่งปนเปอนในพระพุทธศาสนา 
เพราะ การเกิดขึ้นลัทธิพิธีและเจาสํานักทรงตาง ๆ อยางเฟองฟู เปนดอกเห็ดและ

สามารถ “แยงชิง” ผูคนไปจากวัดและพระพุทธศาสนาหลัก ลัทธิพิธีเหลานี้มีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น 
สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะกระแสโลกาภิวัตนไดทําใหผูคนมีความหลากหลายทางดานความ
เชื่อและความตองการ (ท่ีเฉพาะเจาะจง) มากขึ้น ความหลากหลายดังกลาวเปนเชื้ออยางดีใหกับลัทธิ
พิธีตาง ๆ ท้ังในวัดและนอกวัด โดยเฉพาะเมื่อพบวาพระพุทธศาสนาหลักไมสามารถใหคําตอบหรือ
สนองความตองการอยางเฉพาะเจาะจงลงไปได แมวาสิ่งเหลานี้มิใชสิ่งเลวรายในตัวเอง แตมันเปน
ไสยศาสตรท่ีมาพรอมกับพระพุทธพาณิชยในปจจุบัน ไมเพียงแตจะสงเสริมความโลภและความ
ประมาทแลว ยังบดบังครอบงําสาระของพระพุทธศาสนาจนเกิดความเขาใจที่วิปลาสคลาดเคลื่อน
แมกระทั่งหลักธรรมพื้น ๆ เชน บุญ ทาน กรรม เปนตน  

๒. การเกิดนิกายใหม ๆ 
หากวาคณะสงฆออนแอและเรรวนยิ่งไปกวานี้ ก็เปนไปไดมากกวาจะมีนิกายใหมท่ี

แสดงตัวอยางชัดเจนตามอยางสันติอโศกและวัดพระธรรมกาย ในอนาคตนิกายใหม ๆ โดยเฉพาะที่
ไมแสดงตัวชัดเจน และยังยอมรับอํานาจขององคกรปกครองสงฆบางสวนจะมีมากขึ้น  ดวยวัตถุ
ประสงคท่ีจํากัดกวา คือเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเลื่อมใสที่ไมสมหวังจากพระสงฆท่ัวไป 
หรือเพียงเพราะวามีความเชื่อและการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากพระสงฆสวนใหญ นิกายอยางหลังนี้ 
มีแนวโนมที่จะอยูอยางเงียบ ๆ ไมแยกตัวอยางเปดเผยศาสนาใหมอยางหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดก็คือ 
บริโภคนิยม เพราะมันไดกลายเปนสิ่งยึดถือของผูคนจํานวนมากเพื่อตอบสนองความพรองทางจิต
วิญญาณ (แมจะไดผลเพียงชั่วคราวก็ตาม) ในอีกดานหนึ่งบริโภคนิยมนั้นเองก็มีสวนทําใหเกิดลัทธิ
พิธีและศาสนาใหม ๆ ขึ้นมามาก เพราะมันไดกระตุนความตองการทางวัตถุซึ่งทําใหมีลัทธิพิธีและ
ศาสนาใหม ๆ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองหรือรองรับความตองการดังกลาวโดยที่บางครั้งไมสนใจวาถูก
หรือผิดศีลธรรมหรือไม ขอเพียงแตมีเงินเปนรางวัล หรือรูปธรรมทางวัตถุนิยม 

เพราะไมไดคิดเปลี่ยนแปลงคณะสงฆหรือขยายตัวแสวงหาสานุศิษย เวนเสียแตจะถูก
กดดันจากคณะสงฆจนตองลุกขึ้นมาประทวงคัดคานหรือหากวาคณะสงฆเกิดภาวะยุงเหยิงวุนวาย 
หรือภาวะอนาธิปไตย จนสวนกลางไมสามารถคุมได เมื่อนั้นก็จะมีนิกายตาง ๆ แสดงตัวอยางเปด
เผย แนวโนมที่ผูคนจะเขาลัทธิพิธีและศาสนาใหมนับวันจะมีมากขึ้นเพราะตอบสนองความตองการ
ของคนเฉพาะกลุมไดดีกวาพระพุทธศาสนากหลัก ซึ่งมีองคกรที่ใหญโตเทอะทะและปรับตัวชา 
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ลัทธิพิธีและศาสนาใหมดังกลาวสวนหนึ่งเปนเพราะการขยายตัวของลัทธิพิธีและ
ศาสนาใหมจากตางประเทศอีกสวนหนึ่งเกิดจากการคิดคนผสมผสานภายใน ประเทศเอง อันเปนผล
จากการรับรูสัมผัสกับศาสนาและลัทธินิกายตางๆในประเทศอื่นๆ  

๓. ปญหาการตีความดานพระธรรมวินัย 
ความเชื่อมโยงสัมพันธกับนานาชาติซึ่งเกิดขึ้นไดงายและกวางไกลกวาแตกอน  อัน

เปนผลจากกระแสโลกาภิวัตนจะทําใหเกิดปรากฏการณใหม ๆ อีกมากมายในทางพระพุทธศานาที่
กลายเปนขอโตแยงถกเถียงในทางธรรมวินัย 

ตัวอยางหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ ภิกษุณีธัมมนันทาเปนปรากฏการณทางพระพุทธศาสนา
ของไทยที่แยกไมออกจากการเชื่อมโยงสัมพันธกับวางการพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ ไมเฉพาะ
ศรีลังกาเทานั้น หากยังโยงไปถึงไตหวัน (ซึ่งเปนที่มาของภิกษุณีในศรีลังกา) และสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
เปนแหงแรกที่เริ่มมีการบวชภิกษุณีใหแกหญิงไทย) 

การเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีภิกษุณีในเมืองไทย ซึ่งโหมกระหน่ํามากขึ้นเมื่อมีคน
ไทยไปบวชสามเณรี และภิกษุณีท่ีประเทศศรีลังกา การบวชภิกษุณีเปนประเด็นหนึ่งซึ่งมีการกลาว
ถึงกันมากในวงการชาวพุทธนานาชาติโดยเฉพาะในทศวรรษที่ผานมา เชนเดียวกับที่นักบวชหญิง
เปนประเด็นถกเถียงอยางกวางขวางในวงการคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก แนนอนวาประเด็น
ดังกลาวเปนผลจากการที่ท่ัวโลกตื่นตัวในเรื่องสิทธิสตรีมากขึ้น  

อาจทําใหเกิดการตีความทางดานพระธรรมวินัยท่ีผิดแผกจากจารีตเดิม ดังนั้นจึงอาจ
นําไปสูขอโตแยงถกเถียงอยางกวางขวางได  

๔. ปญหาอื่นๆอีกมากมาย เชน 
- เกิดชองวางพระสงฆกับฆราวาสถางมากขึ้นจึงเริ่มเขาสูลักษณะ”สามีกับภรรยาใกล

จะหันหลังใหกัน” เพราะฆราวาสโดยเฉพาะในเมืองเขาไปรับรูและเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลง
กระแสโลกาภิวัตนอยางเต็มที่ พระสงฆสวนใหญยังเก็บตัวอยูในวัด ไมไปรับรูกับความเปลี่ยน
แปลงอะไรเลย  

- ขาวอื้อฉาวเกี่ยวกับพระสงฆและการที่สถาบันสงฆถูกวิพากษวิจารณอยางหนักโดย
สื่อมวลชน ซึ่งทําใหภาพลักษณของพระสงฆตกต่ําลงอยางไมเคยเปนมากอน เมื่อผนวกกับความ
เปลี่ยนแปลงใหม ๆ 

- กระแสโลกาภิวัตนไดคุกคามบั่นทอนพระพุทธศาสนาอยางหนักหรือผลักดันพระ
พุทธศาสนาถอยรนไปอยูท่ี “ชายขอบ” ของสังคมไทยฯ 
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ข. ปญหาจากภายนอกวงการพระพุทธศาสนา 
๑. ความเหลื่อมลํ้าในสังคมโลก 
มีความสุดโตงหรือความสุดขั้ว(Extreme)เกิดขึ้นหลายประการในยุคที่เรียกวาโลกาภิ

วัตนนี้ อยางสุดขั้วประการแรกที่เห็นชัดเจนก็คือความแตกตางระหวางคนมีจะกินที่เหลือเฟอกับคน
ท่ีไมมีอันจะกิน อาทิ 

คนรวยที่สุดในโลก๓คนมีทรัพยสินรวมกันแลวมากกวาผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศ ของประเทศที่ยากจนที่สุด ๔๘ ประเทศรวมกัน  

คนรวยไมกี่รอยคนมีสินทรัพยรวมกันเทากับคนยากจน ๒,๕๐๐ ลานคน หรือเกือบ
ครึ่งโลก  

มีคน ๓,๐๐๐ ลานคนขาดสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ในจํานวนนี้ ๑,๓๐๐ ลานขาดน้ํา 
๘๐๐ ลานขาดอาหาร ซึ่งหากจะใหคนมีน้ําสะอาดและสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานใชอยางทั่วถึง ตอง
ใชเงิน ๙,๐๐๐ ลานเหรียญ แตปรากฏวาเงินจํานวนนี้เทียบไมไดเลยกับเงินที่คนในยุโรปและสหรัฐ
จายคาน้ําหอม ซึ่งมากถึง ๑๒,๐๐๐ ลานเหรียญ ในทํานองเดียวกันเงินคาไอศกรีมของคนยุโรปรวม
กันแลว ๑๑,๐๐๐ ลานเหรียญ ยังมากกวาเงินที่จําเปนสําหรับจัดการศึกษาใหแกคนทั่วโลก คือ ๖,
๐๐๐ ลาน 

การแบงเปนขั้วระหวางโลกแหงวัตถุนิยมและเทคโนโลยี กับโลกแหงความเครง
ศาสนาจารีตและพระเจา ซึ่งมีผูต้ังฉายาวา McWorld กับ Jihad ทั้งสองสุดข้ัวนี้สรางความบอบช้ํา
ตอผูบริสุทธ์ิมากตอมากมายโดยเจตนาและไมตั้งใจ 

ความคิดวัตถุนิยมแบบสุดขั้วท่ีเห็นวา พฤติกรรมและชะตากรรมทั้งหมดของคนเรา 
(ไมเวนแมกระทั่งความเจาชูและความเสียสละ) ถูกกําหนดโดยยีนซึ่งอยูในเซล สวนจิตใจก็เปนเรื่อง
ของปรากฏการณทางชีวเคมีของกอนเนื้อท่ีเรียกวาสมอง แมแตความเชื่อเรื่องพระเจาก็ถูกปลูกฝงมา
อยูในโครงสรางของสมองตั้งแตเกิด ขณะเดียวกันก็เกิดความคิดแบบจิตนิยมสุดขั้วท่ีมอบชีวิตไวกับ
การดลบันดาลของพระเจา สํานักทรง ไสยศาสตร ลัทธิพิธีท่ีมีใหม ๒-๓ ศาสนาทุกวัน เฉพาะใน
ญี่ปุนซึ่งเจริญดวยเทคโนโลยีมีศาสนาและลัทธิพิธีถึง ๑๒๐,๐๐๐ ศาสนา  

ความคิดวัตถุนิยมแบบสุดขั้วในกระแสโลกาภิวัตนท่ีกลาวมานั้นไดเปนเครื่องมือ
สําคัญในการแผขยายระบบทุนนิยมใหครอบคลุมทั่วท้ังโลกอยางไมมีขอบเขตในนามการคาเสรี ย่ิง
โลกเขาสูโลกาภิวัตนแบบเศรษฐกิจเสรีมากเทาไร ผูคนก็ยากจนมากขึ้นเทานั้น พรอม ๆ กับชองวาง
ท่ีถางกวางขึ้นระหวางคนรวยกับคนจน 
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๒. ความขัดแยงและวิกฤตการณทางจิตวิญญาณ 
การแขงขันแยงชิงและดิ้นรนปกปองผลประโยชนในยุคโลกาภิวัตนนับวันจะดุเดือด

เขมขนมากขึ้น ผลตามมาก็คือผูคนเกิดความเครียดความวิตกกังวลมากขึ้น ควบคูไปกับความโกรธ
เกลียดชิงชังพรอมทองคาถา“ไมยุติธรรม” ซึ่งไมเพียงแตสงผลกระทบถึงผูอื่นเทานั้น หากยังสุมจิต
ใจตนเองใหรอนรุมไปดวย ซึ่งเปนความเรารอนในระดับจิตวิญญาณที่แพรหลายไปทุกหนทุกแหง
ดวยความผันผวนปรวนแปรอยางรวดเร็ว ท่ีบริโภคนิยมระบาดไปถึง 

๓. บริโภคนิยมแพรหลาย 
กระแสโลกาภิวัตนไมเพียงแตเสริมความเขมแข็งใหแกโครงสรางทางเศรษฐกิจที่

สนองอํานาจทุนนิยมเทานั้น หากยังเสริมสรางทัศนคติและคานิยมที่เปนประโยชนตออํานาจทุน
นิยมอีกดวยไดแกบริโภคนิยม ท่ีถือเอาความเจริญเติบโตทางวัตถุและเงินตราเปนเปาหมายสูงสุด ใช
หลัก    “ตัณหาบังปญญา” โดยกระตุนความเห็นแกตัวเพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยที่โครง
สรางดังกลาวยังไปกําหนดการศึกษาและกอใหเกิดความสัมพันธในสังคมที่เนนการแขงขันและถือ
เอาผลตอบแทนทางวัตถุเปนหลัก ในอีกดานหนึ่งบริโภคนิยมก็เปนผลโดยตรงจากสื่อในยุคโลกาภิ
วัตนท่ีถูกอํานาจทุนครอบงําจนมุงกระตุนการบริโภคเปนหลัก ไมใชแตสื่อโฆษณาเทานั้น กระทั่ง
สื่อขอมูลขาวสารก็ถูกกําหนดดวยจุดมุงหมายดังกลาว จนมีเนื้อหาและรูปแบบที่ไมตางจากความ
บันเทิงคือเสนอขายความตื่นเตน นาตื่นตาตื่นใจ ในขณะที่สื่อบันเทิงก็เต็มไปดวยทัศนะวัตถุนิยม
และสงเสริมบริโภคนิยมแอบแฝงซอนเรนไมโดยตรงก็โดยออม ท้ังนี้ยังไมตองพูดถึงการเอารัดเอา
เปรียบและการกออาชญากรรมอันเปนผลจากวัตถุนิยมและบริโภคนิยมโดยตรง ซึ่งไมเปนไปเพื่อ
วิชชาจรณสัมปนโนเลย 

ปญหาที่กลาวมานั้นแมจะเปนปญหาที่เกิดกับสังคมทั่วไปหรืออยู“นอก"”แวดวงพระ
พุทธศาสนา แตก็ลวนมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยออมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
การแพรหลายของลัทธิพิธีและศาสนาใหมหมายถึงอะไร หากไมใชการดึงคนออกจากพระพุทธ
ศาสนาหลักหรือคณะสงฆ ทําใหแวดวงของพระพุทธ ศาสนาหลักตีบหดแคบลงไปเรื่อย ๆ จนอาจ
กลายเปนความเชื่อของคนสวนนอยในสังคมทามกลางลัทธิพิธีและศาสนาใหม ๆ มากมายที่รวมกัน 
“ยึด” พ้ืนที่ในสังคม แมวาดูภายนอกลัทธิพิธีและศาสนาใหมเหลานี้บางสวนยังอยูในรางของพระ
พุทธศาสนาหลัก ก็ตาม (เชน วัดพระธรรมกาย) 

นอกไปจากนั้นลัทธิพิธีและศาสนาใหมดังกลาวในที่สุดอาจเขาไปมีอิทธิพลตอคํา
สอนและการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาหลักจนถึงกับวิปลาสจากหลักการเดิมก็ได เพราะจุดออน
ของพระพุทธศาสนาก็คือการชอบประนีประนอมหรือการกลมกลืนกับลัทธิศาสนาอื่นไดงายจนสูญ
เสียหลักการของตน ดังที่รับเอาอิทธิพลของฮินดูไปมากมายจนถูกฮินดูกลืนไปในที่สุด(ป.อ.ปยุตโต 
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๒๕๓๙ : ๕๕-๕๗) หรือการประสานกับไสยศาสตรในทองถิ่นจนบางทีถูกกลืนไป นั่นเปนเรื่องราว
ในอดีตแตท่ีกําลังเกิดขึ้นแลวในปจจุบันก็คือการถูกศาสนาบริโภคนิยมกลืนจนกระทั่งพุทธพาณิชย
เฟองฟูไปทุกหนแหง ขณะที่วิถีชีวิตของพระสงฆก็ถูกครอบงําดวยวัตถุนิยมมากขึ้น จนสอนแต 
เรื่องความสําเร็จทางโลกลวน ๆ แมแตปริมาณของบุญก็เริ่มถูกกําหนดดวยจํานวนเงินที่บริจาค 
แผกระจายมากยิ่งข้ึน 
   
ความจําเปนสําหรับพระพุทธศาสนาในอนาคตเพื่อใหทันกระแสการเปลี่ยน แปลงของโลกซึ่ง
ถูกครอบงําทางวัตถุนิยม 

ปญหาทั้งภายในและภายนอกที่กลาวมาทั้งหมดเปนเพียงบางสวนของปญหาที่พระ
พุทธศาสนาจะตองเผชิญหรือกําลังเผชิญอยู เนื่องจากปญหาเหลานี้ไมใชปญหาใหมไปเสียหมด แต
จะมีความเขมขนรุนแรงขึ้นดังไดกลาวแลววาพระพุทธศาสนาตองมีการปรับตัวอยางมากจึงจะ
เผชิญกับปญหาเหลานี้ได โดยเฉพาะคณะสงฆ ซึ่งเปนฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบกับพระพุทธศาสนา
โดยตรง อีกทั้งเปนองคกรขนาดใหญองคกรเดียวของพุทธบริษัทที่มีอยูในเวลานี้ (ในขณะที่รัฐหรือ
กรมการศาสนาและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไมอาจเรียกวาเปนพุทธบริษัทได สวน
ฆราวาสเองก็ไมมีองคกรระดับเดียวกับคณะสงฆ) ดังนั้นจึงตองรับหนากับหลายปญหา อีกทั้งยังถูก
คาดหวังจากชาวพุทธใหแกไขปญหาตาง ๆ ในวงการพระพุทธศาสนาอยางหลีกเลี่ยงไมได การแก
ปญหาพุทธพาณิชยดวยการออกกฎหามทําในวัดหรือแกปญหาความขัดแยงทางธรรมวินัยดวยการ
สึกพระที่เห็นขัดแยงอยางที่เคยทําในอดีตนั้นไมอาจทําไดแลว เพราะปญหาจะไมหมดไปดวยการ
ใชอํานาจเทานั้นแมจะเปนการใชอํานาจที่ชอบธรรมก็ตาม คณะสงฆจะตองปฏิรูปอยางจริงจังเพื่อ
เปนองคกรที่นําผูคนดวยปญญาและคุณธรรมที่มีการรวมมือทุกภาคสวน ไมใชองคกรแหงอํานาจ 
การแกปญหาความขัดแยงหรือเห็นตางทางธรรมวินัยควรกระทําดวยวิถีแหงปญญา คือการชี้แจง
แสดงเหตุผลและนําขอเท็จจริงทางธรรมวินัยมากลาวแกหักลางโดยเปดโอกาสใหอีกฝายแสดง
ความเห็นตางได ท้ังนี้โดยสาธารณชนมีสวนรับรูและแสดงความเห็นได วิธีการนี้จะทําใหประชา
ชนมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นวาอะไรเปนธรรมเปนวินัย อะไรไมใชธรรมไมใชวินัยอีกทั้งคํา
วินิจฉัยของคณะสงฆก็จะเปนที่ยอมรับของประชาชนและบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดโดยไมตองพ่ึง
อํานาจรัฐ วิถีแหงปญญายังรวมถึงการเผชิญหนากับการทาทายดวยการปรับปรุงตัวเองใหประชาชน
เลื่อมใสศรัทธามากขึ้นมิใชตอบโตดวยการขับผูทาทายออกไปจากคณะสงฆ หรือใชอํานาจรัฐจัด
การ 

วิธีหนึ่งที่มีผูเสนอก็คือการทําสังคายนาในรูปแบบใหมโดยจัดประชุมรวมกันระหวาง
บรรพชิตที่เปนผูทรงความรูความสามารถทางดานปริยัติและปฏิบัติ รวมทั้งคฤหัสถท่ีมีความรูความ
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เขาใจในพระธรรมวินัยอยางลึกซึ้ง เพ่ือหาความเขาใจหรือ “ขอตกลงรวมกัน” เกี่ยวกับพระธรรม
วินัยโดยมีมติแตละเรื่องชัดเจนเพื่อเปนบรรทัดฐานพรอมกันนั้นก็หาขอตกลงรวมกันในเรื่องที่เปน
ประเด็นปญหารวมสมัย โดยขยายความหมายของธรรมวินัยใหครอบคลุมถึงสิ่งที่เปนปญหาใน
สถานการณปจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางสําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ วิธีดังกลาวแมจะชวยแก
ปญหาในวงการคณะสงฆและพระพุทธศาสนาโดยรวมไดไมมากก็นอยแตก็ยากที่จะเกิดขึ้นไดภาย
ใตโครงสรางคณะสงฆปจจุบัน คณะสงฆท่ีไดรับการปฏิรูปจนมีความเขมแข็งในทางสติปญญาเทา
นั้นถึงจะทําใหวิธีการดังกลาวเปนจริงขึ้นได 

อยางไรก็ตามควรย้ําในที่นี้วาพระพุทธสาสนาไมควรปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อแก 
ปญหาภายในเทานั้น หากควรใสใจกับปญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมรอบตัวการปฏิรูปในอดีตมักมุงแก
ปญหาภายในวงการพระพุทธศาสนาหรือคณะสงฆเทานั้น แตไมไดคิดปรับตัวพระพุทธศาสนาเพื่อ
เขาไปแกไขปญหาหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นกับสังคมในยุคปจจุบันพระพุทธ
ศาสนาไมอาจใชทาทีดังกลาวไดเลย ในขอนี้พระธรรมปฎกไดเตือนวา หากสภาพสังคมเปลี่ยน
แปลงไปตามอํานาจปรุงแตงและแรงกระทบจากปจจัยภายนอก โดยที่พระพุทธศาสนาแทบไมมี
สวนรวมสรางสรรคควบคุมดวยเลย สิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาก็คือ “เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ไมเกื้อกูลตอการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา สภาพเชนนั้นก็จะมีผล
กระทบตอพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจเปนไปถึงขั้นที่การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาไม
อาจเปนไปไดเลย หากเปนไปเชนนั้นก็อาจนับไดวาเปนการปลอยปละละเลยตกอยูในความ
ประมาทอยางหนึ่งของชาวพุทธ”(ป.อ.ปยุตโต) 

กระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดความตองการที่สวนทางกันและทําใหผูคนมีความขัดแยง
ภายในตนเองมากยิ่งขึ้น นับวันจะเพิ่มขึ้นเพราะตองการ ๒ สิ่งที่สวนทางกัน เชน ตองการทั้งความ
สะดวกสบายจากวัตถุและความสงบสุขในจิตใจ (กลาวอีกนัยหนึ่งตองการทั้งเงินและพระเจา) อยาก
อนุรักษธรรมชาติแตก็อยากไดเขื่อน (หรือโรงไฟฟานิวเคลียร) ตองการเปนไทยและเทศพรอมกัน 
หรือตองการประชาธิปไตยแตอยากได คมช. มาเปนผูนํา  

ผลพวงที่จะตามมาในอนาคตก็คือความสับสน สับสนระหวางความจริงกับความ
เสมือนจริง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการหมกมุนในไซเบอรสเปซจะทําใหความเสมือนจริงแยก
ออกจากความจริงไดยากขึ้น นอกจากนั้นยังมีความสับสนอันเนื่องจากความหลากหลายของทาง
เลือกจนเลือกไมไหว อีกทั้งยังสับสนเพราะไมมีเกณฑตัดสินแนชัดวาอะไรดีอะไรไมดี อะไรถูก
อะไรผิดอะไรเปนหลักอะไรเปนรอง อะไรจําเปนอะไรไมจําเปน สัมพัทธนิยม (relativism) ในทาง
วัฒนธรรมทําใหเกณฑตัดสินถูกผิดไมอาจใชไดเหมือนกอน 
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ถาพระพุทธศาสนาจะมีความสําคัญสําหรับอนาคต สวนหนึ่งก็เพราะสามารถเยียวยา
วิกฤตการณทางจิตวิญญาณของผูคนที่ไดรับพิษภัยจากบริโภคนิยมได แนวทางแบบบูรณาการหรือ
องครวมของพระพุทธศาสนาสามารถชวยใหบุคคลเขาถึงความเต็มอิ่มของชีวิตและตอบสนองความ
ปรารถนาในทางจิตวิญญาณไดระบบไตรสิกขาของพระพุทธศาสนาที่เริ่มดวยเรื่องศีลหรือการฝก
ฝนในทางพฤติกรรม ชวยใหบุคคลรูจักประมาณในการบริโภคเห็นคุณคาของการลด การสละ และ
การให มิไดคิดแตจะเอาหรือไดถายเดียว คําสอนในทางสมาธิชวยใหบุคคลยินดีและมีความสุขใน
สิ่งที่ตนมีและหามาไดโดยชอบธรรม ไมหลงเปนทาสการบริโภคและการโฆษณาเพราะสามารถเขา
ถึงความสุขจากภายในไดโดยไมจําตองอิงวัตถุหรือแบรนดเนม ทําใหสมองกับหัวใจผสานกลมกลืน
ไดมากขึ้น สวนการฝกฝนในทางปญญานั้นจะชวยใหเห็นถึงสาระและธรรมชาติท่ีแทจริงของชีวิต 
แยกแยะไดวาอะไรคือคุณคาแทอะไรคือคุณคาเทียม อะไรคือประโยชน อะไรไมใชประโยชน แม
พระพุทธศาสนาจะไมไดมองความจริงเปนดําขาวแยกแยะชัดเจน แตก็ชวยใหบุคคลมีเกณฑในการ
ตัดสินและดําเนินชีวิตได มิใชเพ่ืออยูในโลกอยางกลมกลืนผาสุกกับผูคนเทานั้น แตเพ่ือเปนอิสระ
เหนือโลกในที่สุด 

แตพระพุทธสาสนาที่กลาวขางตนยอมมิใชพระพุทธศาสนาอยางที่เห็นดาษดื่นทั่วไป
ในสังคมไทยเวลานี้ อีกทั้งไมใชพระพุทธศาสนาที่เราจะไดเห็นในอนาคตอันใกลดวย ถาเชนนั้น
พระพุทธศาสนาดังกลาวจะเปนแคความฝนหรือไม นี้เปนโจทยของปญหาที่เราตองชวยกันตอบ 

แนวโนมไปสูภาพที่เลวรายเริ่มเปนจริงขึ้นที่ละนอยๆในเมืองไทย แตหากชาวพุทธพา
กันนิ่งดูดายเสียแลวคิดกันวา “ไมใชของกูผูเดียว” พระพุทธศาสนาไทยในอนาคตก็เปนไดอยางมาก
เพียงแครางทรงของบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเทานั้นและในที่สุดก็จะตายสิ้นซากเหมือนไดโนเสาร/
หรือสุนัขที่ถูกรถชนนอนตายอยูขางถนนเพราะตามไมทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งถูก
ครอบงําทางวัตถุนิยมจนเกินที่จะพรรณนา............ 

ประวัติศาสตรแหงความชอกช้ําในอดีตที่ผานมา พระพุทธศาสนาตองเผชิญกับภัย
คุกคามจากภายนอกที่มาในรูปแบบตางๆหลายครั้งหลายหน ทําใหพระพุทธ ศาสนาสูญสิ้นไปใน
ดินแดนหลายแหง รวมทั้งในดินแดนซึ่งเปนตนกําเนิดของพระพุทธ ศาสนาเอง ภัยคุกคามนี้มาจาก
ศาสนาและลัทธิความเชื่ออื่น ซึ่งมองพระพุทธศาสนาเปนคูแขงหรือศัตรู จึงจองทําลายพระพุทธ
ศาสนาทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงก็คือการเขารุกรานทําลายพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนา
แหงสันติ ดวยความเหี้ยมโหดปาเถื่อนแหงอํานาจทางทหาร หรือการยึดอํานาจในรัฐพระพุทธ
ศาสนาและสถาปนาศาสนาอื่นขึ้นแทนที่ สวนทางออมก็คือการตีความบิดเบือนคําสอนในพระพุทธ
ศาสนาใหเปนคลายดังศาสนาอื่น และถูกศาสนาอื่นกลืนไปในที่สุด เหตุการณในอดีตเหลานี้เปนบท
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เรียนควรที่ชาวพุทธในทุกหมูเหลาทั้งพระสงฆ ประชาชน และรัฐควรตอกติดไวในสายเลือดของลูก
หลานเพื่อจะรวมมือกัน  

อยางนอยสิ่งแรกนาจะรวมกันคิดในปจจุบันนี้คือยกราง พ.ร.บ. พุทธบริษัทสี่ หรือ 
พ.ร.บ. พระพุทธศาสนาแหงชาติฉบับใหมขึ้น เพ่ือนําไปสูการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ใหสามารถแก
ปญหาและขจัดภัยคุกคามทั้งจากภายในและจากภายนอก รวมทั้งเผชิญกับความทาทายอยางใหม ๆ 
ของยุคสมัยปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได  และควรจะเนนความเปน “ประชาสังคม” (Civil 
Society) กลาวคือ การกระจายอํานาจ และระบบชวยกันรังสรรคซึ่งกันและกัน ในหมูพุทธบริษัทสี่
ท้ังฝายบรรพชิตและฆราวาส  

การที่กําหนดใหฆราวาสมีบทบาทในการบริหารจัดการการพระพุทธ ศาสนาดวยนั้น 
อยางนอยในทางหนึ่งก็เพ่ือใหพระภิกษุสงฆมีเวลามากพอในการศึกษาและปฏิบัติธรรม อันเปน
หนาที่สําคัญของพระสงฆ ตามหลักแหงไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) เพ่ือนําความรูจากการศึกษา
ปฏิบัตินั้นมาสั่งสอนประชาชน เหตุท่ีจะกอใหเกิดเรื่องอื้อฉาวตางๆ ก็จะลดนอยลง ในอีกทางหนึ่งก็
เพ่ือใหฆราวาสไดเขามาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยตรง และสงเสริมพระภิกษุสามเณรในดาน
การศึกษาและการปฏิบัติธรรมอยางเต็มที่ ไมตองมาพะวงกับเรื่องการบริหารศาสนสถานหรือศาสน
วัตถุ ตามหลักการที่วา “ประชาชนควบคุมหรือบริหารพระสงฆในเชิงวัตถุ และพระสงฆควบคุม
หรือบริหารประชาชนในเชิงจิตใจ” อันเปนหลักการที่ยังความเขมแข็งมาสูพระพุทธ ศาสนาและ 
ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองบนผืนแผนดินไทยจากอดีตจวบถึงปจจุบันเปนเวลานับพันป เรา 
จําเปนตองอยางเรงดวนที่ตองมีองคกรเพื่อผลิตตัวแทนชาวพุทธฝายโลกที่เปน สส. สว. แบบ 
พระเจาพิมพิสาร อชาตศัตรู พระเจาอโศกมหาราช หรือแบบพอขุนรามคําแหง พระเจาลิไท พระเจา
ไตรโลกนาถ พระนารายณมหาราช แมกระทั่งพระมงเกลาเจาอยูหัวเปนตน เปนกระบอกเสียงอยาง
แทจริง เราไมตองการตัวแทนชาวพุทธที่ดีแบบอานันท ปนยารชุน ทักษิณ ชินวัตร หรือแบบ พล อ. 
สุรยุทธ จุลานนท ? เพราะอะไรก็ขอใหดูตัวอยางชาวพุทธผูบริสุทธิ์ ๓ จังหวัดภาคใตท่ีทุกขระทม
อยูขณะนี้  ประเทศนี้มีแตผูนําบริหารงานแบบ “เด็กไฮเปอร” หรือไฉน ? 

ถาไดมีตัวแทนชาวพุทธฝายโลกเปนกระบอกเสียงอยางแทจริง อลัชชีในพระพุทธ
ศาสนาจะถูกขจัดออกไป และภัยจากลัทธิความเชื่อนอกพระพุทธศาสนาจะมิอาจเขามาย่ํายีไดโดย
งาย ตรงกันขามพระพุทธศาสนาจะใหความรมเย็น ท้ังแกชาวพุทธและศาสนิกของศาสนาอื่นใน
สังคมไทย บนพื้นฐานแหงการไมเบียดเบียนกัน ภายใตบรรยากาศเชนนี้พระพุทธศาสนาจะกลับฟน
คืนสูความเจริญรุงเรืองบนผืนแผนดินไทยอีกครั้งหนึ่งและจะเปนที่พ่ึงแกชาวโลกในการแกไข
วิกฤตการณนานัปประการเพื่อใหทันกับกระแสการเปลี่ยน แปลงของโลกที่โลกเผชิญอยูใน
ปจจุบัน................ 
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