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การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยยังคงมีความจาเป็ นในการเสริมสร้างการตระหนักรู้ การ
ท านุ บ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมของคนในชุ ม ชน การเสริม สร้า งความเลื่อ มใสศรัท ธาของประชาชนที่มีต่ อ
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ได้รบั การศึกษาให้ทนั สมัยอยู่เสมอ เพื่อทีจ่ ะได้มคี วามรู้ เผยแพร่หลักธรรมคาสอน
ให้กบั พุทธศาสนิกชน จากบทบาทของพระสงฆ์ทช่ี ่วยเหลือสังคมมากขึน้ มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดย
ใช้หลักธัมมิกสังคมในการเผยแพร่หลักธรรมแต่ยงั คงขาดการบูรณาการของบ้าน วัด โรงเรียน อย่างสม่าเสมอ
จึงทาให้ความศรัทธาของคนในชุมชนทีม่ ตี ่อพระสงฆ์ลดลง อันเกิดจากพุทธพาณิชย์ทท่ี าให้วดั ไม่มสี ว่ นร่วมกับ
ชุมชนเท่าทีค่ วร
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Abstract
Dissemination of Buddhism in society, Thailand still has a need to promote awareness. The
arts and culture of the people in the community. To strengthen public enshrines Buddhism monks
has been studied to date. In orser to have more knowledge of the published teachings, Buddhist
pilgrims. From role of clergy who help society more Published by Buddhist principles, Grantham, Mie
kasangkhom to publish the principles,but is still a lack of integration of the House. Measuring
schoolregularly. Thus, the coommunity’s belief toward the priests reduced. Arising from the Buddhist
temple where the commercial does not engage with the community.
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บทนา
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย เป็ นบทบาทของนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย พุทธศาสนาในประเทศไทยทีแ่ พร่หลายเป็ นอย่างยิง่ เพราะมาตรฐานทางการศึกษาของคณะสงฆ์
การกระทาให้มีการศึกษาธรรมวินัย คือ การเผยแพร่พระพุท ธศาสนา พุทธศาสนิ กชนชาวไทยมีก ารถือ
ประเพณี การบวชกุลบุตรของตนให้ได้เป็ น ภิกษุ ในพระพุท ธศาสนา ก่อนที่บุตรของตนจะได้มีครอบครัว
นับเป็ นประเพณีของชาวพุทธไทยที่สบื เนื่องมาตัง้ แต่โบราณกาล การบวชของกุลบุตรเหล่านี้ ส่วนมากบวช
เพียงพรรษาเดียว เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเท่าที่เวลาจากัด วงการคณะสงฆ์ได้วางหลักสูตรการศึกษา ให้
กุลบุตรผูบ้ วชเข้ามาในพรรษาแรกได้เรียกนักธรรมตรีเรียกว่าชัน้ นวกภูมิ ปี ต่อไปถ้ากุลบุตรผูบ้ วชอยู่นนั ้ ๆมี
ศรัทธาทีจ่ ะศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อ ก็เรียนนักธรรมชัน้ โท-ชัน้ เอก ซึง่ เป็ นชัน้ มัชชิภูมแิ ละเถร
ภูมไิ ปตามลาดับ ในหลักธรรมชัน้ ตรี, โท, เอก นัน้ มีขอ้ ธรรมทีส่ มเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณว
โรรสทรงคัดเลือกออกมาจากพระไตรปิ ฎกจัดเป็ นหมวดหมู่จากง่ายไปหายากตามแบบฉบับทางการศึกษาของ
คณะสงฆ์มานานแล้ว ส่วนผู้ประสงค์จะค้นคว้าหลักธรรมให้แตกฉานยิง่ ขึน้ ไปกว่านัน้ ก็มหี ลักสูตรการศึกษา
ภาษาบาลี มีหลักสูตรเปรียญ 3-9 ประโยค เล่าเรียนอยู่หลายปี จงึ จะแปลคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนาได้หมด ผู้
ทีจ่ ะสอบเปรียญ 3-4 ได้ จะต้องสอบได้นกั ธรรมชัน้ ตรีเสียก่อน ผูท้ จ่ี ะสอบเปรียญ 5-6 จะต้องสอบนักธรรมชัน้
โท ให้ได้เสียก่อน ผูท้ จ่ี ะสอบเปรียญ 7-9 จะต้องได้นักธรรมชัน้ เอกเสียก่อน นี้คอื ระดับการศึกษาของคณะ
สงฆ์ทม่ี มี าแต่โบราณ พระสงฆ์ผู้ทไ่ี ด้ศกึ ษาเมื่อมีความรู้แล้วนาไปปฏิบตั แิ ละเผยแพร่ แก่พุทธศาสนิกชนได้
ถูกต้อง และมีหลักฐาน เพราะสามารถ ค้นคาสอนของพระพุทธองค์ออกมาจากพระไตรปิ ฎกได้ โดยการศึกษา
1
ภาษาบาลีตามหลักสูตรดังกล่าว เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุและท่านปั ญญานันทะภิกขุ เป็ นต้น
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ เฉพาะการศึกษาแต่ทางธรรมเท่านัน้ โดยทีป่ ั จจุบนั นี้วทิ ยาการทางโลกได้เจริญ
ขึ้นมาก คณะสงฆ์จึง ได้จ ัดตัง้ สถาบันการศึก ษาระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ข้นึ เพื่อ ให้พ ระเณรมีค วามรอบรู้
สามารถสังสอนฆราวาสผู
่
ม้ คี วามรูไ้ ด้ สามารถทีจ่ ะเผยแพร่ พระธรรมคาสอนได้กว้างขวาง สถาบันการศึกษา
เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย ดังกล่าวนี้มอี ยู่ 2 แห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยฝ่ ายมหานิกาย ตัง้ อยู่ ณ วัดมหาธาตุ พระนคร ต่อมาในปี 2546 ได้ยา้ ยไปอยู่
ที่ ตาบลไทรน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ มหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่าย
ธรรมยุตินิกาย ตัง้ อยู่ ณ วัดบวรนิเวศน์ วิหาร พระนคร สถาบันดังกล่าวนี้ ก่อตัง้ ขึ้นโดยพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชการที่ 5 ทีต่ งั ้ อยู่ทว่ี ดั มหาธาตุ มีหลักสูตรการศึกษา 8 ปี ศึกษา
จบออกมาได้วุฒิ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ส่วนมหามกุฎราชวิทยาลัย ทีต่ งั ้ อยู่ทว่ี ดั บวรนิเวศน์วหิ ารนัน้ มี
หลักสูตรการศึกษา 7 ปี ศึกษาจบออกมาได้วุฒิ ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มีความรูเ้ ทียบเท่ามหาวิทยาลัย
ในทางโลก สถาบัน การศึก ษาของสงฆ์ท ัง้ 2 แห่ ง นี้ เป็ น สถาบัน ของคณะสงฆ์ไ ทยจริง ๆตัง้ มานานแล้ว
พระภิกษุทจ่ี ะเข้าศึกษาในสถาบันนี้ตอ้ งสอบได้เปรียญตัง้ แต่ 4 ประโยคขึน้ ไป ซึง่ ต่างจากวิทยาลัยจิตตภาวัน
ของท่านกิตติวุฒโฒ ภิกขุ ตรงทีว่ ่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับมหามกุฎราชวิทยาลัยต้อง
บังคับให้เรียนนักธรรม บาลีตามแบบเดิม มีการสอบนักธรรมและบาลีให้ได้เสียก่อน
สมัยนี้เป็ นสมัยทีช่ าวบ้านได้รบั การศึกษาสูงๆ พระทีส่ งสอนหรื
ั่
อเผยแพร่พระพุทธศาสนา จาจะต้อง
ขวนขวายให้มคี วามรู้สงู ไว้จงึ จะพูดกับชาวบ้านรูเ้ รื่อง แม้หลักการศึกษาเดิม คือ นักธรรมตรีถงึ เอก เปรียญ

1

อรุณ เวชสุวรรณ, บทบาทของนักเผยแพร่พทุ ธศาสนาในสังคมไทย. (กรุงเทพมหานคร: แพร่พทิ ยา, 2514)

สามถึงเปรียญเก้าซึง่ เป็ นแต่ฝ่ายธรรมะเท่านัน้ ยังไม่พอ จะต้องศึกษาศาสตร์หลายอย่าง เช่น ภาษา ก็ต้องให้
แตกฉาน เช่น ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น เพราะจะได้ใช้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังต่างประเทศได้
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยโดยการรับ
ของมหาเถรสมาคม ว่ าเป็ น สถาบันการศึกษาขัน้ มาตรฐานของสงฆ์ ได้ผ ลิต นัก ศึกษาจบ ออกไปท าการ
เผยแพร่อยู่ในต่างประเทศมาแล้วหลายรุ่น หลายประเทศ ส่งไปเผยแพร่ในต่างประเทศในรูปของพระธรรมทูต
สายประเทศอังกฤษ อันมีท่านเจ้าคุณโสภณธรรมสุธี ท่านได้เป็ นหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษนี้ใน
เวลานัน้ และทาการเผยแพร่ได้ผลเป็ นทีแ่ พร่หลาย ท่านได้ใช้ความรูซ้ ง่ึ ได้ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
ดังกล่าวเข้าทาการเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้
จึงทาให้เสถียรภาพทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยยังมันคงดี
่
มาก มีการศึกษาหลักธรรม มี
สานักปฏิบตั ิธรรม มีการศึกษาภาษา ภาบาลี มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ตี งั ้ มานาน พระสงฆ์ท่จี บการศึกษาจาก
สถาบันดังกล่าว ออกทางานเพื่อพระพุทธศาสนามีอยู่โดยทัวไปในรู
่
ปของพระธรรมทูตประเทศในประเทศ และ
ต่างประเทศ พระธรรมจาริก พระธรรมพัฒนา แต่ในปั จจุบนั นี้ยงั มีชาวพุทธทีร่ จู้ กั สถาบันนี้น้อยมาก จึงควรที่
เหล่าพุทธสาสนิกชนควรจะบารุงส่งเสริมให้สถาบันทัง้ สองแห่งนี้มีฐานะมันคงมากกว่
่
านี้ เพื่อให้เหมาะกับ
วิทยาการทางโลกที่เจริญขึ้นเรื่อยๆ ทางคณะสงฆ์กค็ วรที่จะมีศูนย์กลางทางการศึกษาในทางโลก และทาง
ธรรมให้ม นั ่ คงถาวร เพื่อประโยชน์ ม หาศาลในอัน ที่จ ะท าให้พ ระธรรมค าสังสอน
่
ในพระพุท ธศาสนาได้
แพร่หลายไป เพื่อยังสันติสขุ ให้เกิดขึน้ ในโลก

การปรับตัวของพระพุทธศาสนาในกระแสโลกาภิ วตั น์
พุทธศาสนาเคยมีการปรับตัวครัง้ ใหญ่มาแล้วเมื่อครัง้ เผชิญกับการปรับตัวเพื่อรับมือกับวิทยาศาสตร์
และคริสต์ศาสนามากกว่าทีจ่ ะรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีก่ าลังเกิดขึน้ ในสังคมไทยอย่างทัวด้
่ าน กล่าวอีก
นัยหนึ่งเป็ นการปรับตัวของเพื่อความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา ยิง่ กว่าที่ จะปรับตัวเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ
สังคมให้พร้อมเผชิญกับความเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็ นการปรับตัวอันจากัด แม้ว่าในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วงการพระพุทธศาสนาได้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่โดยเฉพาะการจัด
โครงสร้างคณะสงฆ์ขน้ึ ใหม่เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการปรับปรุงการศึกษาของชาติ รวมทัง้ สร้างสานึกแห่ง
ความเป็ นชาติขน้ึ มา เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากตะวันตก แต่บทบาทดังกล่าวก็ดารงอยู่ได้ ไม่นาน
จาต้องยุติลงในสมัยรัชกาลที่ 6 พร้อมๆกับการลดบทบาททางสังคมด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันการทีพ่ ระสงฆ์
จากัดตัวอยู่แต่ในกาแพงวัด โดยมีระบบราชการสงฆ์เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งในการดึงพระสงฆ์ให้เหินห่างจากชุมชน
ส่วนฆราวาสก็ถูกระบบการศึกษาแบบใหม่ดงึ ให้อ อกจากวัด พุทธศาสนาจึงเหินห่างจากชีวติ และสังคมจนมี
อิทธิพลน้อยมากในการนาพาสังคมไทยรับมือกับกระแสการพัฒนา
แม้ว่าการปรับตัวของพุทธศาสนาโดยผูน้ าสงฆ์จะยุตลิ ง แต่กไ็ ม่ได้หมายวามว่าพุทธศาสนาไทยจะ
หยุดอยู่กบั ที่ ความเปลีย่ นแปลงได้เกิดกับพุทธศาสนาไทยตลอดมา แต่นับจากรัชกาลที่ 6 เป็ นต้นมา พุทธ
ศาสนาในแทบทุกปริมณฑลของสังคมก็ตกเป็ นฝ่ ายถูกกระทาจากกระแสการพัฒนาแบบตะวันตกมาโดยตลอด
จนต้องโอนอ่อนผ่อนตามและผิดเพีย้ นไปจากหลักการไปเป็ นลาดับ ติดตันอยู่ในสภาพทีพ่ ระพรหมคุณาภรณ์
เรียกว่า ลงร่องและแข็งทื่อ คลาดเคลื่อนและไขว้เขว เคลือบพอกและปะปน ถดถอยและล้าหลัง แม้แต่วงการ
สงฆ์ซ่งึ พยายามปฏิเสธความเปลี่ยนแปลง และไม่พยายามรับรู้ความทันสมัย เช่น สมัยหนึ่งไม่ยอมให้พระ
เรียนวิชาสมัยใหม่แม้แต่ภาษาอังกฤษ หรือการห้ามพระฟั งวิทยุแม้แต่ขา่ วของทางราชการ ในทีส่ ดุ ก็ไม่อาจขัด
ขืนกระแสดังกล่าวได้ จนกระทังถู
่ กครอบงาโดยบริโภคนิยม ความอ่อนแอของพระสงฆ์ทงั ้ ในจริยธรรมและ

สติปัญญาเป็ นที่ประจักษ์มากขึ้นในสังคมปั จจุบนั ส่วนฆราวาสเองก็อยู่ในสภาพที่น่าเป็ นห่วงเช่นกัน เช่น
อาชญากรรม ความยากจน ยาเสพติด เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้คอื ความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมและวิกฤตการณ์
2
ทางจิตวิญญาณ
จึงทาให้พุทธศาสนาไทยเกิดการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเริม่ จากการ
พยายามรือ้ ฟื้ นสาระสาคัญของพุทธศาสนาทีถ่ ูกละเลยไปให้กลับคืนมา และทาให้พุทธศาสนามีคุณค่ากับชีวติ
และสังคมสมัยใหม่มากขึ้น โดยที่ในอดีตสภาพแวดล้อ มที่พุท ธศาสนาเจริญงอกงาม คือ หมู่บ้ าน ดังนัน้
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และโลกทัศน์แบบหมู่บา้ นจึงน่ าจะมีอทิ ธิพลต่อพุทธศาสนาอยู่มากโดยเฉพาะการ
เน้นและตีความหลักธรรม โดยให้ความสาคัญกับพฤติกรรมส่วนบุคคล และการเน้นจริยธรรมระดับบุคคลหรือ
ระหว่างบุคคลเท่านัน้ รวมถึงการมองปั ญหาของส่วนรวมว่ามีสาเหตุจากบุค คลโดยมองข้ามสภาพแวดล้อม
3
ทางสังคม โลกทัศน์แบบหมู่บา้ นเช่นนี้ครอบงาพุทธศาสนามานานจนถึงปั จจุบนั แต่สภาพแวดล้อมทีพ่ ุทธ
ศาสนากาลังดารงอยู่ในเวลานี้ คือสังคมซึง่ กว้างใหญ่และซับซ้อนกว่าหมู่บา้ น การทาให้พุทธศาสนาในปั จจุบนั
มีมิติทางสังคมมากขึ้นจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะช่วยให้พุทธศาสนามีคุณค่าสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริง
ได้มากขึน้
ในการทาให้พุทธศาสนามีมติ ทิ างสังคมมากขึน้ นอกจากจะทาด้วยการฟื้ นฟูสงั คมทีถ่ ูกละเลยไปแล้ว
อีกวิธหี นึ่ง คือ การเพิม่ เติมเสริมสร้างมิตดิ งั กล่าวให้แก่พุทธศาสนามากขึน้ เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุเป็ นผูห้ นึ่ง
ซึง่ เสนอแนวคิดใหม่ทช่ี ่วยเพิม่ มิตทิ างสังคมของพุทธศาสนาให้มากขึน้ นัน้ คือ แนวคิดเรื่อง “ธัมมิกสังคมนิยม”
ซึ่งมองได้ 2 ด้าน คือ 1) มองในฐานะที่เป็ นหลักธรรมอันได้แก่ความจริงที่เป็ นกฎธรรมชาติ (สัจธรรม)
กล่าวคือ ธรรมชาตินัน้ มีความเป็ นสังคมนิยมอยู่แล้วในตัวเพราะสรรพชีวติ และสรรพสิง่ ล้วนพึ่งพาอาศัยกัน
มิใช่ในแง่ทเ่ี ป็ นการร่วมมือแบบ symbiosis เท่านัน้ หากรวมไปถึงการทีส่ งิ่ ทัง้ หลายมีขน้ึ ได้เพราะต่างเป็ นเหตุ
ปั จจัยกัน 2) ธัมมิกสังคมในฐานะทีเ่ ป็ นระบบจริยธรรมซึง่ มีความสาคัญต่อพุทธศาสนาในปั จจุบ ันตรงทีเ่ น้นถึง
คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังท่านพุทธทาสภิกขุได้อธิบายหลักการของธัมมิกสังคมนิยมตอน
หนึ่งว่า “ทุกคนเจียดประโยชน์ของตนตามแต่เจียดได้ เพื่อประโยชน์แก่สงั คม และไม่กอบโกยส่วนเกิน ใครมี
4
อานาจ มีกาลังส่วนเกินผลิตได้ แต่สว่ นทีเ่ หลือจากทีต่ นต้องกินต้องใช้ ควรให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่สงั คม”
ซึง่ ธัมมิกสังคมนิยมของท่านพุทธทาสภิกขุสอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนา อาทิ สันโดษหรืออุภยัตถะ
(ประโยชน์สว่ นรวม) หากแต่ท่านมาเน้นเรื่อง สานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เด่นชัดขึน้

พระสงฆ์กบั สังคม
การปรับตัวของคณะสงฆ์ไทยในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา พระสงฆ์มีบทบาทในการสงเคราะห์
ช่วยเหลือชุมชนมากขึน้ แทนทีจ่ ะจากัดตัวเองอยู่กบั การเทศน์การสอนและการสวดเท่านัน้ พระสงฆ์เหล่านี้
จานวนไม่น้อยทางานสงเคราะห์ชุมชนด้วยความคิดริเริม่ ของท่านเอง มิใช่เพราะการชักนาของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐหรือเพื่อสนองนโยบายรัฐ เช่น ส่งเสริมการแพทย์พน้ื บ้าน ให้คาแนะนาด้านสุขอนามัยหรือรักษาผูป้ ่ วย
เอดส์ หรือส่งเสริมชาวบ้านในเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรกรรมเพื่อการพึง่ ตนเอง นอกจากนี้ยงั มีพระสงฆ์
2

ป.อ.ปยุตฺโต, พระเทพเวที, ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจาชาติ . (กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธพิ ุทธธรม, 2532)
3
นิธิ เอียวศรีวงศ์, ชาติ ไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุเสาวรีย.์ (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2538), หน้า61-65.
4
พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้ มและทางออกจากวิ กฤต. (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธี
โกมลคีมทอง, 2552)

อีกจานวนไม่น้อยทีท่ างานรณรงค์ในหมู่บ้านเพื่อให้ปลอดจากอบายมุขและสิง่ เสพติด ความเคลื่อนไหวของ
พระสงฆ์เหล่านี้ทาให้คาว่า “พระนักพัฒนา” เป็ นที่รจู้ กั แพร่หลายในสังคมและเป็ นที่ยอมรับของหน่ วยงาน
ราชการ นอกเหนือจากการมีพระนักพัฒนาแล้วยังมี “พระอนุ รกั ษ์” อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการทาลายป่ า
อย่างรวดเร็ว จึงเกิดการอนุรกั ษ์ป่าของพระสงฆ์ แม้ว่าในบางโครงการต่างๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้
นาไปสู่ความขัดแย้งกับหน่ วยงานราชการ เช่น โครงการสร้างเขื่อน ฯลฯ หรือการใช้กจิ กรรมทางโลกหรือ
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมความเป็ นอยู่มาเป็ นสื่อส่งเสริมธรรม การใช้ธรรมมาเป็ นสื่อส่งเสริมกิจกรรมทางโลกจัดว่า
เป็ นพัฒนาการ เนื่องจากแต่เดิมงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ เป็ นการสงเคราะห์ทางด้านความ
เป็ นอยู่หรือทางวัตถุเป็ นหลัก เช่น ฝึกอาชีพ เพิม่ รายได้ พัฒนาสาธารณูปโภคในหมู่บา้ น เป็ นต้น
พัฒนาการทีส่ าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม กันและเป็ นหลักในการทา
กิจกรรมในชุมชน โดยพระเป็ นที่ปรึกษา ให้ข้อคิดเห็นในการทางานหรือช่วยประสานให้เกิดความสามัคคี
ภายในกลุ่ม การรวมกลุ่มของชาวบ้านลักษณะนี้นอกจากจะทาให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากขึน้ เป็ นการแบ่งเบา
ภาระของพระสงฆ์และทาให้กจิ กรรมต่างๆมีความยังยื
่ น แต่ยงั เป็ นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
ชาวบ้านที่สามารถนามาใช้ได้กบั ความเป็ นจริง อีกทัง้ เกิดจากการมีส่วนร่วมและความไว้วางใจจากการทา
กิจกรรมร่วมกัน สามารแก้ปัญหาในชุมชน นาไปสูค่ วามเข้มแข็งของชุมชน

ข้อเสนอแนะ
กระแสโลกาภิวตั น์ทาให้โลกทุกวันนี้ไร้พรมแดนมากขึน้ การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วยิง่ ขึน้ ได้เสริมและ
สร้างปั ญหา ที่ทา้ ทาย 2 ประเภทให้แก่พุทธศาสนา คือ 1) ปั ญหาภายในวงการพระพุทธศาสนา เช่น การ
เกิดขึน้ ของความเฟื่ องฟูของพุทธพาณิชย์และไสยศาสตร์ การแพร่หลายของลัทธิพธิ ีในวัด การเกิดนิกาย
ใหม่ๆ ปั ญหาความขัดแย้งใหม่ๆทางด้านพระธรรมวินัย ช่องว่างพระสงฆ์กบั ฆราวาสทีถ่ ่างกว้างขึน้ การเกิด
ขบวนการชาวพุทธแบบปฏิกริ ยิ าต่อต้าน และ 2) ปั ญหาจากภายนอกวงการพุทธศาสนา เช่น ความยากไร้ใน
สังคม ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมเพิม่ มากขึน้ บริโภคนิยมแพร่หลาย วิกฤตการณทางจิตวิญญาณ
ความเฟื่ องฟูของลัทธิพธิ แี ละศาสนาใหม่
แม้ว่าจะมีจุดเด่นในด้านวิถแี ห่งการปฏิบตั เิ พื่อความตื่นรูเ้ ฉพาะตนซึง่ ใช้ได้กบั ผูค้ นทุกยุคทุกสมัยแต่
พุทธศาสนา ก็มขี อ้ จากัดตรงทีม่ เี พียงหลักกว้างๆ สาหรับการจัดวางสังคมทีด่ งี าม แต่ไม่มคี าตอบหรือวิถที าง
ทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรม สาหรับการแก้ปัญหาสังคม เนื่องจากสังคมมีความเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ สิง่ สาคัญทีพ่ ุทธ
ศาสนาจะช่วยได้กค็ อื การเสริมสร้าง มิตทิ างจิตวิญญาณให้แก่ขบวนการทางสังคมให้ผคู้ นเป็ นอิสระจากการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบและการบีบคัน้ ทางสังคม ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการตื่นรูใ้ ห้กบั สังคมไทย

บทสรุป
พุทธทายาทกับสังคมไทยมีบทบาทน้อยลงในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน สังคมลดลง อันเนื่องมาจากประชาชนขาดความศรัทธาทีม่ ตี ่อพระสงฆ์ และยังขาดการส่งเสริม
การปลู ก จิ ต ส านึ ก และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะวัฒ นธรรมอย่ า งสม่ า เสมอ แม้ ว่ า ประชาชนยัง คงเลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนา มีการเข้าวัด ทาบุญ บอกบุญ ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่ว นร่วมในการทานุ บารุงวัด
ตามแต่เทศกาลงานบุญ จึงทาให้บทบาทของพระสงฆ์กบั คนในชุมชนมีบทบาทในการทากิจกรรมร่วมกัน
แบบ บ้าน วัด โรงเรียน

ดังนัน้ พระสงฆ์กบั สังคมไทยควรทีจ่ ะมีบทบาทมากขึน้ ในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับสังคม
นอกเหนือจากการจรรโลงสังคมเพียงอย่างเดียว พระสงฆ์จงึ ควรมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากกว่าการทา
ให้เป็ นพุทธพาณิชย์ โดยทีร่ ฐั ควรมีการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพระสงฆ์ต่อสังคมมากยิง่ ขึน้ เช่น การจัดสรร
งบประมาณที่มีโ ครงการ กิจ กรรม กับ ชุ ม ชน และสถานศึก ษามีส่ว นร่ ว มในการส่ง เสริม นัก เรีย น นิ สิต
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