ปรัชญามุมมองโลก: การนําหลักศาสนาเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย
‘The campus Chapel as an Interfaith Laboratory’
วิเคราะหมมุ มองและแนวคิดผลสะทอนสูส ังคมไทย
(จากบทความของ รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค
ไทยรัฐออนไลน,18 เมษายน: 2554)
โดย ดร. ทรงศักดิ์ พรมดี คณะศาสนาและปรัชญา มมร วิทยาเขตลานนา

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 7 พ.ย. 55 นี้ ระหวา งนาย
บารัค โอบามา (Obama) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปจจุบัน ที่จะลงสมัครเปนสมัยที่สองในนามพรรคเด
โมแครท กับพรรครีพับลิกัน ซึ่งสงแคนดิเดดมหาเศรษฐี ที่มีวาทะกรรมฝปากอันคมกริบอยางนายมิตต รอมนีย
(Mitt Romny) คุณเชียรใคร?
หลายคนคงมีคําตอบในใจอยูแลว...ที่จะเลือกคนที่รัก..เทใจใหพรรคที่ชอบ แตบางคนอาจจะบอกวามันไป
เกี่ยวอะไรกับคนไทย !..เขาจะเลือกใคร..หรือพรรคไหนมันก็เปนเรื่องของประเทศเขา เราเอาเวลาไปหาเชา กินค่ํา
ใหอิ่มปากอิ่มทองจะดีกวา อะไรทํานองนี้ ความคิดและคําพูดประเภทนี้เราคงหามไมใหคิดหรือพูดได แตถาคิดดู
ดีๆ เราก็พึ่งเจอมรสุมการเมืองเลนงานจนแทบจะไมมีเวลาหาเชากินค่ํา ประเทศเกือบจะเขาสูสภาวะวิกฤตดวยซ้ํา
ไป และนั่นก็เปนบทเรียนราคาแพง และเปนทั้งการพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส เพราะทําใหคนไทยทุกวันนี้ ติดตาม
ขาวสารทันโลกทันเหตุการณ ชนิดนั่งติดขอบทีวีก็วาได..การเมืองภาคประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย เริ่มมี
ชีวิตชีวาขึ้นมาทันตาเห็นเลยก็วาได..
หัวขอและประเด็น ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ อยากใหเรา ไดมองถึงความเปนจริงของสังคมโดยรอบขาง วาแท
ที่จริงแลวทุกสิ่งอยางไมใชเรื่องไกลตัวของเราอีกตอไปแลว เรื่องปากเรื่องทอง มันคือเรื่องของเศรษฐกิจ เมื่อไมมี
จะกินปากทองมันหิว อาจมีการปลนชิง วิ่งราว ก็ทําใหเกิดปญหาสังคม และสุดทา ยเราก็มาแกที่การเมืองทั้งสิ้น
เพราะตองอาศัยแรงขับเคลื่อนจากภาคของรัฐบาล ที่มีพรรคการเมืองคือกลุมตัวบุคคลที่จะเขาไปทํา หนาที่ และ
เปนตัวแทนในการบริหารประเทศ เขาจะเปนนักการเมืองที่ดี มีความซื่อสัตยตั้งใจบริหารประเทศ หรือเปนผูน าํ ที่
เอาพวกพองเขามาแสวงหาผลประโยชนจากอํานาจ กอบโกยเอาทรัพยสินของชาติ และเงินภาษีของประชาชน
เขากระเปาของตนเอง มันก็อยูที่คะแนนเสียงที่เราใหเขาไปนี่เอง
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ที่จริงแลวเราจะไปโทษแตเขาไมได เราตองดูกอนวาวันเลือกตั้ง คือวันที่เขามาขอคะแนนเสียงจาก
ประชาชน เขามาอยางไร ถาเขามาดวยระบบการตอรอง นั้นก็คือหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง คิดออกมาเปนจํานวนเงิน
และตัวเลข ก็การันตรีไดเลยวา จะไมใหเขาถอนทุนคืนนั้นเปนไปไดยาก หรือคิดแบบตรรกะงายๆ ก็คือ “เมื่อ
เข ามาไดดว ยเงิน ก็ตองกลับ ออกไปดว ยเงิน (ที่ กอบโกยได)” เพียงแคเหตุผลงายๆ แคนี้ เราก็จ ะเห็ นเป น
รูปธรรมทันที ประชาชนทั้งนั้นเปนผูตัดสินใจ วาจะออกแบบประชาธิปไตยที่เปนเหมือนบานของเรานี้อยางไร
ลูกหลานไมดีเราก็มักพูดวา..เพราะพอแมสั่งสอนไมดีเชื้อไมทิ้งแถว แตถานักการเมืองไมดีเราจะโทษใคร..
ถาไมใชตัวเราเอง...ประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา..ไมตองมาพูดหรือรณรงคเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง..
เพราะประชาชนเขาเขาใจประชาธิปไตยดีแลว หากเราไปสอบถาม หรือสัมภาษณ เรื่องซื้อสิทธิขายเสียง เขาจะ
ทําหนางงๆ และไมเขาใจความหมายนี้ เพาะในสารระบบความคิดเขาไดพัฒนาเรื่องประชาธิปไตยไปไกลแลว การ
พูดเรื่องซื้อสิทธิขายเสียง จึงเปนเหมือนกับการไปถามเขาวาคุณเชื่อเรื่องคาวบอยเอาเปรียบเผาอินเดียนแดงไหม ?
อะไรทํานองนั้น คือมันเปนเรื่องของอดีตที่ผานมานานมากๆ จนเขาไมเขาใจวา บานเรายังมีระบบนี้อยูอีกหรือ ?
บทบาทและหนา ที่ข องชาวอเมรีกาคือการหาคนที่ดีที่สุ ด ที่จ ะมาเปน ประธานาธิ บดี บริห ารประเทศ
แกปญหาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมใหพวกเขามีงานทําอยูดีกินดี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ ชาวอเมริกาให
ความสนใจและดูเหมือนวา..จะใจจดใจจอกับตัวแทนของทั้งสองพรรคที่ตางมีดีกรีทั้งสองไมแพกัน หลายคนบอก
วาคงเปนคูบิ๊กแม็ทหรือมวยคูเอกเลยก็วาไดระหวาง นายบารัคโอบามา พรรคเดโมแครท กับนายมิตต รอมนีย
พรรครีพับลิกัน สิ่งที่นาติดตามและลุนระทึกก็คงจะเปนโพลที่สํารวจผลคะแนนนิยมที่ ทัง้ สองแสดง วิสยั ทัศนและ
นโยบายออกมา และดูเหมือนวาปญหาเศรษฐกิจ ของอเมริกา ที่ไดรับจากวิกฤตปญหาหนี้สินในยุโรป จะเปน
จุดออนใหประธานาธิบดีบารัคโอมามา ที่หวังจะกลับมาครองตําแหนงเปนสมัยที่สองตองสั่นคอนเพราะคะแนนที่
ออกมา ชาวอเมริกาเริ่มหวั่นไหวไปกับคําพูดที่เปนวาทะกรรม ชนิดที่เรียกวาพลิกชิวหาเปนอาวุธเด็ดเมตตามหา
นิยมใชคารมเศรษฐีหวานลอมกันนาดูนาติดตามเปนอยางยิ่ง
แตฝงเดโมแครทเมื่อรูวา เพลี่ยงพล้ําเสียคะแนนความนิยมไป ก็ตองเปนหนาที่ของกุญ ซือ (ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์) ดีกรีอดีตประธานาธิบดีส องสมัยอยาง บิล คลินตัน ที่จ ะตองควบมาคาวบอยออกโรงมาชว ยกอบกู
สถานการณ โดยคะแนนเด็ดจากอิมเมจที่เรียกความเชื่อมั่นกลับมาใหพรรคเดโมแครทก็คือ การเปดตัวแบบเดิน
เขาไปโอบกอดจับไมจับมือกับนายบารัคโอบามา ในวันปาฐกถาแสดงวิสัยทัศครั้งใหญเมื่อเดือนทีแ่ ลว แถมทายดวย
การทิ้งวลีเด็จแบบสาดน้ํายาดับกลิ่นปากชั้นดี เพื่อแหวกวงลอมจากวาทะกรรมคาบน้ําลายของฝายตรงขาม สรุป
ใจความสั้นๆไดวา “กรุงโรมไมไดสรางเสร็จในวันเดียวอะไรทํา นองนั้น” ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไมไดเกิดในชวงที่
นายโอบาม า เขามาบริห ารประเทศ แต ป ญ หาต า งๆ ได เกิ ด ขึ้ นตั้ ง แต ส มั ยนายจอร จ ดั บ เบิ ล ยู บุช อดี ต
ประธานาธิบดี ซึ่งเปนกุญซือของพรรครีพับลิกันเคยบริหารประเทศเปนประธานาธิบดีกอนหนานั้น ไดทิ้งปญหา
เรื้อรังเอาไว ดังนั้นภายในระยะเวลาสี่ป คงแกไขปญหาเหลานี้ไมได ตอใหเปน จอรจดับเบิลยู บุช อีกสักสิบคนที่
เปนคนสรา งป ญหาเอง ก็ไม สามารถแกปญ หาตัว เองนี้ไ ดภายในสี่ป ดังนั้น จึงตองควรให โอกาสบารัคโอบาม า
บริหารตอไป และเขาการั นตรีได วา นโยบายและการบริหารทุกอยา งไดเดิ นมาถูก ทางแล ว เพี ยงแตข อเวลา
ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา..ใหโอกาสบารัคโอบามา เปนประธานาธิบดีอีกสมัย. เพียงแคนี้คะแนนที่กําลังตกเปน
รองก็พลิกกลับขึ้นมาชนิดหนามือเปนหลังมือเลยทีเดียว
ดร. ทรงศักดิ์ พรมดี
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นอกจากนั้น คะแนนจากโพลสํารวจของสํานักขาวรอยเตอร (Rueters) ถามคนอเมริกันใหความเชื่อถือ
ใครมากที่สุด จากการดีเบต โตอภิปรายตัวตอตัวครั้งที่1 (First Debates) ที่มหาวิทยาลัยเดนเวอร เมื่อวันที่ 4 ต.ค.
ที่ผานมา ปรากฏวา บารัคโอมามาไดคะแนนนิยมมากกวา เพราะจากคําพูดและนโยบายติดดินที่กินใจชนชั้นลา ง
และกลุม นั กศึ กษา เนนมากที่ สุ ดก็ คงเป นเรื่ องการศึก ษา ที่ ถู กนายมิต ต รอมนียโจมตีเรื่อ งการสรา งหนี้ ให กับ
นักศึกษา ที่ถูกเรียกวา “ใบปริญญาหนี้” แตนายโอบามา ก็ตอบไดอยา งกินใจวา “คนที่ไมมีโอกาสในการในเรื่อง
การศึกษา แมแตการเขาถึงแหลงเงินทุนที่จะยืนมาเพื่อการสรางโอกาสใหกับ ชีวิตตนเองยังมีนอย ดังนั้นนโยบาย
ของเขาก็คือการสรางโอกาสใหกับคนจน.. แมแตตัวประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึง่ คือภรรยาเขาเอง ก็
เคยกูยืมกองทุนเพื่อการศึกษา จึงกาวมาไดไกลขนาดนี้ เพราะความมุงมั่นในสิ่งที่ดี และมีรัฐบาลซึ่งเปรียบเหมือน
แมที่ดูแลลูกๆคือประชาชนทุกคน อยางเขาใจและเขาถึงอยางใกลชิดนั่นเอง” แตสํานักขาว CNN ทําโพลสํารวจ
หลังการดิเบต ครั้งนี้กลับตรงขามเพราะใหนายรอมนียชนะ ดังนั้น นโยบายใคร ดีกวากัน อันนี้ตอบยาก แตถาถาม
วานโยบายเชิงสันติภาพของใครดีที่สุด เราก็ตองยอมรับวา นะโยบายที่พรรคเดโมแครทใชในปจจุบันเดินมาถูกทาง
แลวในเรื่องของการแกปญหาเพื่อสันติภาพของโลกในปจจุบัน
นโยบายและแผนงานการบริหารงานของ ประธานาธิบดีบ ารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครด มีอะไรดี
ทําไมอดีตประธานาธิบดีสองสมัยอยางนายบิล คลินตัน ถึงกลาออกมาการันตรี โดยเอาชื่อเสียงของตัวเองออกมา
เสี่ยงขนาดนั้น ผูเขียนขอหยิบยกเอานโยบายดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ นายบารัคโอบามา จาก
บทความของ รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค ไทยรัฐออนไลน,18 เมษายน: 2554 มาใหอานและ
ศึกษาวิเคราะหมุมมองและแนวคิด ดังตอไปนี้
วิเคราะหมุมมองและแนวคิด:
สาสนจากทําเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย ?
ทําไมตองนําศาสนาเขาสูส ถาบันการศึกษา ?
การเผยแผศาสนาในสังคมไทย ?
การเตรียมการในประเทศไทย ?
บทสรุป ?
· “ความศรัทธาที่มีอยูในชุมชนนั้นจะนําไปสูป ลายทางของสังคมที่สันติสุข: สาสนประธานาธิบดี Obama”
สาส นจากทํ า เนียบขาวของประธานาธิ บ ดีส หรั ฐ อเมริ กาถึง อธิ การบดี ม หาวิท ยาลั ยในสหรั ฐอเมริ ก า
ประมาณ 4,000 แหงทั่วประเทศเมื่อเดือน มีนาคม 2554 ซึ่งนอกจากจะเปนสาสนที่มีเนื้อหาอยางชัดเจนแลวยัง
เป น สาส น ที่ ส รา งความประหลาดใจกับ ผูรั บ พอสมควร เพราะเนื้ อ หาในสาส นนั้ นไม ใ ช เป นการเรี ยกร องให
มหาวิทยาลัยพัฒนาการเรียนการสอนทางดา นวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนผูนํา ของโลก หรือเพื่อสรา ง
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ แตใหมหาวิทยาลัยรวมมือกับ องคกรศาสนาในทองถิ่น
เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางผูที่มีความเชื่อหรือมีศาสนาที่แตกตางกันใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ
ประธานาธิบดี Obama มีความคิดวา “ความศรัทธาที่มีอยูในชุมชนนั้นจะนําไปสูปลายทางของสังคมที่
สันติสุข” และเสนอ 4 รูปแบบ (Model) ในการดําเนินการใหกับมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบแรกใหดําเนินการเรือ่ ง
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ผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับพระเจา (The God Counselor) รูปแบบนี้อนุศาสนาจารยในมหาวิท ยาลัย (University
Chaplains) เปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหคําปรึกษาและคําสอนทางดานศาสนาและความเชื่อในลัทธิตา ง ๆ
รูปแบบที่สอง เปนการใชผูเชี่ยวชาญภายนอก (The External Expert) การนําผูเชี่ยวชาญหรือผูท รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยนอกจากจะไดผลในการเพิ่มจํานวน
ผูสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อมีการใชรูปแบบนี้เมื่อ 15 ปกอนนี้แลว ยังจะชวยสรางความเขาใจในรูปแบบที่
หลากหลายทางดานความเชื่อของประชากรในมหาวิทยาลัยดวย รูปแบบที่สาม เปนการสรางรูปแบบความศรัทธา
ที่ห ลากหลาย (Multifaith Model) เมื่ อกอนนี้ การหารู ป แบบความศรั ท ธาที่ ห ลากหลายเป นเรื่ องยากใน
มหาวิ ทยาลั ย มี เพียงการไมกีดกันความศรัทธาที่แ ตกตา งไปจากจารีตของคนสวนใหญ เทานั้ น แตในป จจุบั น
สามารถพบเห็นและจัดรูปแบบเพื่อตอบสนองความตองการได และรูป แบบที่สี่ ใหดํา เนินการเกี่ยวกับโบสถใน
มหาวิทยาลัย (The Established Church) มหาวิทยาลัยหลายแหงมีโบสถและองคกรศาสนาเปนผูอุป ถัมภ เชน
Harvard, Stanford, Princeton, และ Duke เปนตน สามารถดําเนินการใหโบสถเปนหองปฏิบัติการสําหรับ
ความเชื่อและความศรัทธาที่หลากหลาย การดําเนินการอาจผานภาควิชา คณะวิชาตาง ๆ ที่เกีย่ วของและการจัด
กิจกรรมตางๆในมหาวิทยาลัย ฯลฯ
: หากเราวิเคราะหประเด็นแรกจากเนื้อหาในสาสน ก็จะเห็นไดวาไมใชแตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกวา
สี่พันแหงทั่วอเมริกาเทานั้นที่ประหลาดใจ ทั่วโลกแมแตเราเองพอไดอานบทความนี้แลวก็ถึงกลับไมอยากจะเชือ่ วา
ผูนําของโลก ที่มีทั้งอํานาจและทุกสิ่งทุกอยาง ที่ไดจากการควบมาควงปนสวมหมวกคาวบอย ไลลา และกะหายเงิน
และอํานาจมากวาครึ่งสตวรรษ จนมีสัตรูอยูรอบดาน แตมาวันนี้ทําไมแนวคิดและนโยบายที่ผอนปรนแบบนีจ้ งึ มีได
หรือเปนเพราะชาวอเมริกาเริ่มเขาใจแลววา อํานาจที่ไดมาจากการขี่มา ควงปนไมใชอํา นาจที่แทจริง การสรา ง
สันติภาพและภารดรภาพในหัวใจของคนที่คิดจะเปนสัตรูตางหากคืออํานาจและความเปนธรรมแหงมวลมนุษยชาติ
ที่แทจริง
๒.ทําไมตองนําศาสนาเขาสูสถาบันการศึกษา
ประเทศไทยมีผูนบั ถือศาสนาพุทธเปนสวนมาก
การศึกษาของไทยเกี่ยวของกับศาสนาพุทธและมีวัดเปน
สถานศึกษาทีส่ าํ คัญมาโดยตลอดโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐบาลตัง้ โรงเรียนในวัดขึ้นจํานวนมากและใชชื่อ
โรงเรียนตามชื่อวัดเปนสวนมากตามที่ทราบกันดีแลวนั้น
ตอมารัฐบาลจัดตั้งสถานศึกษานอกวัดขึ้นและมีการจัด
การศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชาและระดับชั้นของการศึกษาทําใหมีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นจํานวนมากที่อยูนอกวัด
นอกจากนั้นยังมีสถาบันการศึกษาจํานวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการอุปถัมภของศาสนาอื่น ๆ ที่ไมใชพุทธศาสนาเกิดขึ้นอีก
เชนกัน
ความหลากหลายทางความเชื่ อ และการนับ ถื อศาสนาในประเทศไทย มี การดํ า เนิ นการทั้งในระดั บ
สถานศึกษาและในระดับสังคมไดอยางเหมาะสมมาโดยตลอด แตเมื่อมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดการรวมตัวกันของกลุมคนในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ไดมีโอกาสติดตอถึงกันได
อยางรวดเร็ว สะดวก และดวยหลากหลายชองทางของการสื่อสาร มีการเผยแพรความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา
และศาสนาในรูปแบบตางๆมากขึ้นและการเผยแพรนั้นกลุมประชากรในสถาบันการศึกษาเปนเปา หมายที่สํา คัญ
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จากการที่สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา และ
ศาสนาที่หลากหลายนั้น แสดงใหเห็นวา การทําใหบุคคลมีแบบแผนของความเชื่อ ความศรัทธา และศาสนาเปนสิง่
ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น เปนสิ่ง ที่จะนําไปสูสันติภาพและความสงบสุขของมวลมนุษยชาติได การที่บุคคลไมมีสิ่งยึ ด
เหนี่ยวทางจิตใจ หรือมีสิ่งยึดเหนี่ยว แตเปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่สามารถสรา งความไมส งบสุข ในสังคมไดงาย จะเปน
อุปสรรคสํา หรับการพัฒนาอารยะธรรมของมวลมนุษยชาติ ความไมสงบสุขในสังคม ความลา ชาในการพัฒนา
รวมทั้งสงครามและการสูรบตาง ๆ ในอดีตของมนุษยชาติสวนหนึ่งเกิดจากความแตกตา งทางดา นความคิดความ
เชื่อความศรัทธาและศาสนาเปนสําคัญ
สถาบันการศึกษาเปนแหลงสรางภูมิปญญาใหกับบุคคลในสังคม การนําศาสนาเขาสูส ถาบันการศึกษาดวย
รูป แบบตาง ๆ ทั้ ง 4 ประการตามแบบของสหรั ฐอเมริกานั้น ประเทศไทยไดดําเนินการมาโดยตลอด และบาง
สถาบันการศึกษาไดมีการดําเนินการมากกวา 4 รูปแบบ แตละรูปแบบอาจจะมากบา งนอยบางตามจังหวะเวลา
และนโยบายของผูบริหาร แตเหตุผลสําคัญที่ค วรนําศาสนาเขา สูสถาบันการศึกษาคือ “การทํา ใหบุคคลมีสิ่งยึด
เหนี่ยวทางใจที่ถูกตอง ดีงาม และเหมาะสมกับแตละบุคคล นอกเหนือจากการมีวิชาการและวิชาชีพทีเ่ ขมแข็งแลว
ควรมีจิตใจที่เขมแข็งดวย”
: จากบทวิ เคราะห ข อง รศ. ดร. กฤษมันต วั ฒ นาณรงค ในนโยบายของผู บ ริห ารที่ เป นเหตุ ผลและ
ความสําคัญหลักวาทําไมตองนําศาสนาเขาสูรั้วมหาวิท ยาลัย ผูเขียนคงไมตองสรุปอะไรมาก เพราะทําใหเราได
เขาใจอยางชัดเจนเลยวา นี้และคือประเด็นและเปาประสงคหลักของโครงสรางที่แข็งแกรงของสังคมไทย ผูเ ขียนจะ
ขอเสริ ม ในประเดนนา เป นหว ง นั้นก็คือ “การพัฒ นาแต วัตถุ จนลื มนึกถึ งเรื่ องของจิ ตใจ” การพั ฒ นาด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนผูนําของโลก หรือเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศใหยิ่งใหญ คือนโยบายที่อเมริกาหลงทางมาตลอด เพราะทํา ใหล งในอํา นาจ และหลงในความยิ่งใหญจ น
มองไมเห็นปญหาและทางออกมายาวนาน ประชาชนมีความสุขอยูบนโลกของวัตถุ และก็ดูเหมือนวา จะพยายาม
แกไขแตยิ่งแกก็ดูเหมือนจะยิ่งเลวรายลงกวาเดิม จนนําไปสูปญหาในภาคของสังคมและวัฒนธรรมในระดับโลกจน
ทุกวันนี้ เชน ปญหาการกอการรายครั้งใหญที่เราเรียกวา 911 เมื่อ 19 กย 2002 ณ ตึกเวิดลเทรดเซ็นเตอร ที่เปน
อุทาหรณและฝนรายของคนอเมริกาจนทุกวันนี้
วิธีแกปญหาที่ผิดพลาด ที่เราไดเห็นนั้นก็คือ สหรัฐอเมริกา ใชวิธีหนามยอกเอาหนามบง เมื่อถูกกระทํา
ดวยความรุนแรง ก็ตองใชความรุนแรงกวา สหรัฐมีอํานาจและมีกํา ลังสรรพาวุธ ทุกอยางมากอยูแ ลว จึงแกดว ย
วิธีการประกาศสงครามปราบปรามการกอการรายทันที.. อาจเปนเพราะดวยความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของ
ชาวอเมริกาที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตร จึงทําใหประธานนาธิบดี จอรจ ดับเบินยู บรุท รูสึกถึงความเจ็บซ้ํา
และการเสียหนาของผูนําโลกอยางบอกไมถูก พอรุงเชาของวันตอมาหลังวินาศภัยครั้งยิ่งใหญ ควันไฟและคาบ
น้ําตาที่ยังโพยพรุงอยูบนซากปรักหักพังของตึกเวิรลเทรดเซนเตอร ภายใตสถานการณสูญเสียจึงทําใหอารมณของ
ชาวอเมริกาไดพลอยตาม เมื่อผูนําประกาศจะตามลา อาชญากรผูอยูเบื้องหลังวินาศภัยในครั้งนี้ ไมวา จะอยูที่ไหน
ก็จะพลิกฟาคว่ําแผนดินตามหา สงครามมหาภารตยุทธในภาคอาวุธโทมาฮอรคก็เกิดขึ้นนั้นแตนั้นเปนตนมา...
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๓. การเผยแพรศาสนาในประเทศไทย ประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา แตในทางปฏิบัติเมื่อตองติดตอ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชนในการกรอกขอความตามแบบฟอรมตาง ๆ มักจะมีชองใหระบุศาสนา
อยูดวย ถาไมกรอกขอความ หรือระบุวา ไมมศี าสนา อาจทําใหแบบฟอรมไมสมบูรณได และอาจมีผลอยางอื่น
ตามมาไดเชนกัน ดังนั้นศาสนาจึงเปนสิ่งที่คนไทยสวนมากยอมรับวา “ตองมี” ถาไมมศี าสนาจะเปน“คนแปลก”
อาจทําใหไมมีใครอยากคบหาสมาคมดวย
การเผยแพรศาสนาสามารถทําไดอยางเสรีคอนขางมากในประเทศไทย จึงมีศาสนา ลัทธิ นิกาย ความเชือ่
ตาง ๆ มากมายพยายามเผยแพรใหคนไทยยอมรับนับเอาเปนความเชื่อถือ ศรัทธา หรือเปลี่ยนไปนับถือศาสนานัน้
ความพยายามนี้มีมานานตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน ทุกวันนี้มียังมีคนตางชาติเขามาเผยแพรศาสนา แตกอน
จะพบเห็นเปนชาวยุโรป หรืออเมริกันแตงกายเรียบรอย สวมเสื้อขาว กางเกงสีเขม ผูกเน็คไท ขีจ่ กั รยานหรือเดินไป
ตามที่ชุมชนหรือหมูบานแจกเอกสาร อธิบายศาสนาเปนภาษาไทยสําเนียงตะวันตก แตปจจุบันมีทั้งชาวเอเชีย เชน
จีน และ แอฟริ กัน เปนผูเผยแพรศาสนา ออกเดินเทาชักชวนคนในหมูบา นตา ง ๆ ใหเข า เปนสมาชิกและรว ม
กิจกรรมของศาสนาดวยรูปแบบและกลวิธีตา ง ๆ มีการใชสื่อตาง ๆ เผยแพรทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้เพื่อ
ตองการเพิ่มสมาชิกใหมากขึ้น การดําเนินการดังกลาวเปนความงดงามและแสดงถึงเสรีภาพในประเทศไทยและชวย
ใหบุคคลที่ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจไดพบกับสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
ในขณะเดี ย วกั น การเผยแพร พุ ท ธศาสนาในประเทศไทยนั้ น จากเดิ ม ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ
สถาบั นการศึกษาเพราะมี การพึ่ง พิงกั นมาในอดี ตกาลที่ยาวนาน ในป จ จุ บั น “วั ด ” กับ “โรงเรี ยนในวั ด” มี
ความสัมพันธที่นอยลงกวาแตกอน เนื่องจากสวนมากครูในโรงเรียนมีระดับการศึกษาและคุณวุฒิทางการศึกษา
มากกวาพระในวัด จึงไมตองพึ่งพิงพระในวัดเหมือนในอดีตกาล นอกจากนั้นหลักสูตรและการสอนไมเอือ้ ใหพระมา
มีสวนรวมในการสอนมากนัก นอกจากมารวมในพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้น จะมีเฉพาะพระบางรูปเทานั้นที่ไดรับ
นิมนตไปเทศนใหกับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาเปนครั้งคราว และพระ
เหลานั้นมักจะเปนพระที่เปนที่รูจัก หรือพบเห็นตามสื่อมวลชนบอย ๆ และมีกิจนิมนตมากไมสามารถรับนิม นตได
ทั่วถึงยิ่งโรงเรียนเล็กๆหางไกลยิ่งไมมีโอกาส
: วิเคราะหอุปสรรคและปญหาการเผยแผศาสนาในสังคมไทย อันที่จริงแลวคนไทยเราจะใชคาํ วาเผยแผ
ศาสนา คงไมตรงประเดนนัก เราควรจะใชคาํ วาการชวยกันสืบทอดมรดกอันทรงคุณคาของคนไทย นาจะเหมาะสม
กวา เพราะเราตองทําความเขาใจศาสนากอนวา ศาสนาคืออะไร ศาสนามีความจําเปนตอชีวิตเราไหม เมื่อเราตัง้
คําถามนีแ้ ลว อะไรคือบทบาทหนาที่ของศาสนาในสังคม เชนศาสนาพุทธ ที่คนไทยเรานับถือและสืบทอดกันมาแต
บรรพบุรุษ หากเราศึกษาดีๆเราก็จะพบวา แททจี่ ริงศาสนาคือ “เรื่องของจิตใจ จิตใจคือสิง่ ที่อยูในชองวางของวัตถุ
ที่ไมอาจจะเติมเต็มไดดวย สงคราม ความรุนแรง ความแตกแยก การเอารัดเอาเปรียบ การดูถูกเหยียดหยาม กดขี่
ขมเหงและความไมเปนธรรมในสังคม” ความหมายทั้งหมดนี้คือบทบาทหนาทีข่ องศาสนาทุกๆศาสนาในสังคมไทย
แลวเรายังจะคิดวาศาสนาไมจําเปนอยูอีกหรือไม
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๔.การเตรียมการสําหรับประเทศไทย
การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย ให มี ค วามเขม แข็ งทางวิช าการ และวิช าชี พ เทา นั้น ไมอ าจทํา ให สังคมมี
ความสุขสงบ และประชาชนมีความสุขได ควรมีการพัฒนาความเขมเข็งทางจิตใจดวย หนวยงานของรัฐและองคกร
ทางศาสนาจะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสราง เยียวยา แกไข ภาวะจิตใจของประชาชนในสังคม แตกลไก วิธกี าร
กระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือในการฝกอบรมนั้นมีอยูพรอมในมหาวิทยาลัย เพียงแตรัฐบาลจะมอบหมายภารกิจนี้
ใหมหาวิทยาลัยอยางชัดเจนเหมือนอยา งสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาจิตใจพลเมืองของชาติใหมีความเขมแข็ง มี
ความคิ ด ความเชื่ อ ความศรั ท ธา และศาสนาที่เหมาะสมกั บ ป จ เจกบุ ค คลแล ว เชื่ อว า ภารกิ จ นี้จ ะประสบ
ความสํ า เร็ จ สามารถสร า งเอกภาพทางความคิ ด ให กั บ พลเมื อ งไทยได ใ นอนาคตโดยเตรี ย มการดั ง นี้
1. นโยบายภาครัฐ หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ออกกฎระเบียบ คําสั่ง และมีส ายงานบังคับบัญชา ควร
ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตาง ๆ สามารถดํา เนินการนํา ศาสนาเขาสูสถาบันการศึกษาได
อ ย า ง ถู ก ต อ ง มี ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เ จ น มี ก ฎ ห ม า ย ร อ ง รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู ป ฏิ บั ติ ง า น
2. การผลั กดั น ภาคสั ง คม องค ก รภาคเอกชนและพลั ง มวลชนในสั งคมควรร ว มมื อ กั นผลั กดั นให
สถาบันการศึกษามีการดําเนินการเพื่อสงเสริมใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให
เหมาะสมกับปจเจกบุคคล และผลักดันใหส ถาบันการศึกษาเปนผูนําทางความคิดใหกับสังคมมากกวาที่เปนอยู
3. การตระหนักแหงตน สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งทางจิตใจควบคูก บั
การสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา และในสวนประชาชน
แตละคนควรตระหนักและเตรียมพรอมในการใชชีวิตกับสังคมที่มีความหลากหลายในความคิด ความเชื่อ ศรัทธา
และศาสนา การเปน “บุคคลผูมีศาสนา” ควรเปนคานิยมที่ป ระชาชนยึดถือและยอมรับความแตกตา งอีกทั้งให
ความสนใจใฝรูในลัทธิความเชื่อและศาสนาตางๆในสังคม นอกจากนั้นหนว ยงานทางพุทธศาสนาเชน มหาเถร
สมาคม ควรรีบเรงดําเนินการพัฒนา “พระสังฆาธิการ” ที่มีหนาที่ปกครองสงฆและบริหารจัดการพุทธศาสนา และ
“พระธรรมทูต” ที่สามารถสั่งสอนหรือเผยแผพุทธศาสนาอยางมีคุณภาพ และควรดําเนินการอยางรวดเร็วเพื่อให
เพียงพอและทันกับความตองการ
ดังนั้นการจัดตั้ง “สถาบันเผยแผพทุ ธศาสนาแหงชาติ” จึงเปนภารกิจเรงดวนที่ตองรีบดําเนินการ
: วิเคราะหการเตรียมการ ในดา นภารกิจเรงดว นที่ตองดํา เนินการจัดตั้ง “สถาบันเผยแผพุทธศาสนา
แหงชาติ” หากแนวคิดนโยบายและภารกิจนี้ ถูกสานตอและดําเนินการตอเนือ่ ง รัฐบาลไดเห็นถึงความสําคัญนํามา
เปนนโยบายเรงดวน ที่จะแกปญหาเรื่องความขัดแยง และปญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นได อีกทั้งแนวคิดเรื่องการ
จัดตั้ง สถาบันเผยแผพุทธศาสนาแหงชาติ นั้นไมใชเปนแนวคิดใหม อันที่จริงสถาบันนี้ไดถูกสถาปนาขึ้นมาตั้งแตป
พุทธศักราช ๒๔๓๖ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวลนเกลา รัชกาลที่ ๕ พระองคทรงมีพระดําหริ
และพระวิสัยทัศนที่ยาวไกล ไดเห็นความเจริญของโลกตะวันตก ที่เปนโลกแหงความเจริญทางดานวัตถุ พระองคจงึ
ไดสรางสถาบันที่จะเป นที่สรา งความเจริญทางจิตใจใหกับ สังคมไทย โดยไดใชพระนามของพระราชบิดาที่เป น
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รัช กาลที่ ๔ วา “สภาการศึ กษามหามกุฏราชวิ ทยาลัย” และได เปลี่ ยนชื่อมาเปน มหาวิท ยาลัยมหามกุฎ ราช
วิทยาลัย หรือเรามักเรียกกันติดปากวา “มหาวิทยาลัยสงฆ” ในปจจุบันนี้นั่นเอง
ดังนั้น ภารกิจเรงดวนที่ตอ งดําเนินการไมใชเพียงการจัดตั้ง แตเปนการใหการสนับสนุนสถาบันที่มบี าท
บาทและหนาที่ในการดําเนินการดานพุทธศาสนา หรือทุกๆศาสนาในสังคมไทย โดยที่ภาครัฐตองบรรจุแนวคิด
และแผนนโยบายนี้ เขาสูวาระการบริหารประเทศที่เรงดวนเหมือนกับภารกิจสิบหกขอในปจจุบัน เชนเดียวกับ
นโยบายของประธานาธิบดีบารัคโอบามา ของสหรัฐอเมริกา ที่ไดเขาใจแลววา โลกของวัตถุ กับจิตใจจะตองอยูค ูกัน
และพัฒนาไปพรอมๆ กัน ความสงบสุขแหงมวลมนุษยชาติจงึ จะเกิดขึ้นได
๕.สรุ ป การนํ า ศาสนาเข า สู ส ถาบั นการศึ กษาเป นการพัฒ นาความเขม แข็ ง ทางจิ ตใจให กับ พลเมื องของชาติ
นอกเหนื อจากความเข ม แข็ งทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ การทํ า ให ค นมี ศ าสนาเป นการสรา งอารยธรรมใหแ ก
มนุษยชาติ และสามารถสรางความสงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคมได ประเทศไทยมีกลไกในการดําเนินการเผยแผและ
ธํารงรักษาพุทธศาสนาอยางดีงามมาโดยตลอด แตบางเวลาอาจไมตอเนื่อง หรือบางครั้งอาจไมเจตนาทําใหเกิด
ความเหินหางระหวางศาสนากับสถาบันการศึกษา เชน การตัดคําวา “วัด” ออกจากชือ่ ของโรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ นทีด่ นิ
ของวัดเปนตน ควรจัดใหมี ส ถานที่ป ระกอบศาสนกิจ หรือ ศาสนพิธีในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุ ก
ประเภทและทุกระดับ สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญในการพัฒนาความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาและการ
นับถือศาสนาที่ถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น ถึงแมจะมีความรูสึกวาทําตามอยางสหรัฐอเมริกา แตถา พิจารณาอยาง
รอบคอบแลว ประเทศไทยนําศาสนาเขาสูสถาบันการศึกษากอนจะมีประเทศสหรัฐอเมริกาเสียอีก
: ดังนั้น จากบทความและการวิเคราะห ทั้งหมดนี้คงทําใหผูอานเขาใจไมมากก็นอยวา สังคมไทยมีรปู แบบ
และเอกลักษณที่ถูกหลอหลอมมาดวยศาสนาพุทธซึ่งเปนรากฐานของสังคมไทยเปนรากแกวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนไทยมาแตบรรพบุรุษ การนับถือศาสนาคือ การชวยกันรักษามรดกอันทรงคุณคา เปนหนาที่ของเราทุกคนที่จ ะ
ชวยกันสืบทอด และรักษาไวใหเปนหัวใจหลักของสังคมไทยตอไป
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 จะเปนนายบารัคโอบา
มา จากพรรคเดโมแครท หรือนายมิตต รอนนีย จากพรรครีพับลิกัน คนใดก็แลวแต แตสิ่งที่เราในฐานะประชากร
บนโลกนี้ ที่มุงหวังและอยากจะเห็นนั้นคือ “ปรัชญามองมองผูนําของโลก” ที่มีแนวคิดและนโยบายทีจ่ ะสรรคสราง
โลกใบนี้ใหนา อยู และอยูรวมกันอยา งสันติสุข ใชหลักธรรมทางศาสนาที่มีในแตละศาสนา เพื่อแกปญหาความ
ขัดแยง เรื้ องเชื้ อชาติ ศาสนา และปญหาสั งคม สร างภูมิ คุม กันให กับ สังคมด วยครอบครั วที อบอุน เรง ปลู กฝ ง
คุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชนของทุกๆ สังคมในระดับชาติ นานาชาติ และโลกนี้ ตอไป
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