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บทคัดย่อ
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักรนัน้ ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันศาสนา
ทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดี ตัง้ อยู่ในสุจริตธรรม ศาสนาเป็ นทีพ่ ่งึ ตลอดไปของมนุ ษย์ ศาสนจักรสอน
ประชาชนให้มศี ลี ธรรม จริยธรรม รูจ้ กั รับผิดชอบในหน้าทีข่ องตน สร้างความสัมพันธ์ ทีด่ ี เพราะทุกศาสนา
ล้วนมุ่งหวังให้ ศาสนิกชนของตนเป็ นคนดี ส่วนอาณาจัก ร การใช้อานาจ ในการบริหารและการปกครองด้วย
ทัง้ ศาสนจักรและอาณาจักร ล้วนมีความสัมพันธ์เนื่องถึงกันทัง้ ในลักษณะสนับสนุนส่งเสริม โดยมีวตั ถุประสงค์
คือการนาสันติสขุ มาสูส่ งั คม เพื่อให้สมาชิกในสังคมดารงชีวติ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
คาสาคัญ: การบริหาร, ความสัมพันธ์, ศาสนจักร, อาณาจักร

ABSTRACT
The state and the religion are interrelated. All religions teach people to behave in good faith
and humans rely on religion forever. The religion teaches people to be moral, ethical and
responsible for their duties and build a good relationship between the states’ empowered and
governed. Both the religion and the state are related in a supportive manner also have the same
objective that bring peace to societies, that the members of societies able live together peacefully.
Keywords: Management, Relationship, Religion, State.

บทนา
การบริหารความสัมพันธ์นนั ้ เป็ นการลงมือกระทาหลังจากวางหลักการบริหารแล้ว ในขัน้ ตอนนี้ต้อง
ใช้ทงั ้ ศาสตร์และศิลป์ เพื่อทีจ่ ะนาเอาทรัพยากรทีม่ อี ยู่ทงั ้ บุคลากร วัสดุ งบประมาณ มาจัดการตามหลักการที่
วางไว้ โดยมีกระบวนการที่ชดั เจนเพื่อทาให้เกิดความสาเร็จเป็ นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ การ
บริหารความสัมพันธ์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่วางแผนไว้ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด การบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับอาณาจักรในทีน่ ้ีคอื การอธิบาย ความเหมือนความต่างระหว่างศาสนจักรกับ
อาณาจักรว่ามีความเหมือนความต่างกันอย่างไรบ้าง และสามารถนามาช่วยเหลือ เกื้อหนุ นกันได้อย่างไร



นิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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เพื่อให้ศาสนากับอาณาจักรอยู่ร่วมกันโดยสร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ละต่อเนื่อง การบริหารจึงเป็ นเรื่องทีน่ ่าสนใจ
และจาเป็ นต่อการทีจ่ ะดารงชีวติ ของมนุษย์ในสังคม
1. ความหมายของศาสนากับศาสนจักร
1
ความหมายของศาสนาตามพจนานุกรมคือ ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์; คาสังสอน;
่
ข้อบังคับ คาสัง่
สอน หมายถึง คาสอนทีเ่ ป็ นหลักปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันในฐานะเป็ นสิง่ ศักดิสิ์ ทธิและเป็
นสัจธรรม2
์
2. องค์ประกอบของศาสนาและศาสนจักร
องค์ประกอบของศาสนา ศาสนาทุกศาสนาต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้3
2.1 ศาสดา ต้องมีศาสดาเป็ นผู้ก่อตัง้ ศาสนา และศาสดาต้องมีชวี ติ อยู่จริงในประวัติศาสตร์
เช่น ศาสนายิวมีโมเสสเป็ นศาสดา พระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็ นศาสดา ศาสนาคริสต์มพี ระเยซูเป็ น
ศาสดา และศาสนาอิสลามมีนบีมุฮามัดเป็ นศาสดา เป็ นต้น
2.2 ศาสนธรรม ต้องมีศาสนธรรม คือ คาสอนซึ่งเป็ นหลักของศาสนา ต้องมีคมั ภีร์ท่เี ป็ นที่
รวบรวมค าสอน เช่ น ศาสนาพราหมณ์ –ฮิน ดู ได้ แ ก่ คัม ภี ร์ พ ระเวท พระพุ ท ธศาสนา ได้แ ก่ คัม ภี ร์
พระไตรปิ ฎก ศาสนายิว ได้แก่ พระคัมภีร์เก่า ศาสนาคริสต์ ได้แก่ คัมภีร์ไบเบิล้ และศาสนาอิสลาม ได้แก่
คัมภีรอ์ ลั กุรอาน เป็ นต้น
2.3 ศาสนพิ ธี ต้อ งมีพิธีกรรมที่เ กี่ยวเนื่องมาจากค าสอนของศาสนา ซึ่งพิธีกรรมนี้ ทาให้
ศาสนาแยกออกจากลัทธิได้ พิธีกรรมทางศาสนาส่วนมากจะเป็ นบัญญัติ แต่ท่เี พิ่มขึ้นมาในภายหลังก็มี
ศาสนิกก็ยงั ถือว่าเป็ นเรื่องสาคัญจะขาดเสียมิได้ พิธกี รรมของศาสนาต่างๆ เช่น พิธสี วมสายยัชโญปวีตหรือ
สายธุรา (เรียกว่าพิธอี ุปานยัน) ของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู พิธอี ุปสมบทของศาสนาพุทธ พิธลี า้ งบาปของ
ศาสนายิวและศาสนาคริสต์และพิธฮี จั ญ์ของศาสนาอิสลาม เป็ นต้น
2.4 ศาสนบุคคล ต้องมีคณะบุคคลสืบทอดคาสอนของศาสนา ซึง่ ถือเป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามหลัก คา
สอนของศาสนาโดยตรง เช่น พระ หนักบวช นักพรต ในศาสนาต่างๆ
2.5 ศาสนสถาน ต้องมีศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจและศาสนพิธตี ่างๆ ศาสนสถานของ
ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ได้แก่ เทวสถานหรือเทวาลัย ของพระพุทธศาสนาได้แก่ วัด โบสถ์ วิหาร ศาสนา
คริสต์ ได้แก่โบสถ์ วิหาร ศาสนาอิสลาม ได้แก่สเุ หร่าหรือมัสยิด เป็ นต้น
2.6 ศาสนิ กชน ต้องมีศาสนิกชนผูน้ บั ถือ เลื่อมใสศรัทธาในศาสนานัน้ ๆ ซึง่ ศาสนิกชนดังกล่าว
เหล่านี้มกั เรียกตามชื่อของศาสนาทีต่ นนับถือ เช่น ฮินดูชน พุทธศาสนิกชน คริสต์ศาสนิกชน อิสลามิกชน
หรือมุสลิม เป็ นต้น
2.7 การกวดขันเรื่องความภักดี ต้องมีการกวดขันเรื่องความภักดี ซึง่ องค์ประกอบ ข้อนี้ทา
ให้ศาสนาแยกออกจากลัทธิ เพราะถ้าเป็ นลัทธิบุคคลหนึ่งอาจจะนับถือหลายๆ ลัทธิในเวลาเดียวกันได้ แต่
สาหรับศาสนาจะนับถือได้เพียงศาสนาเดียว จะไม่นบั ถือหลายศาสนาในเวลาเดียวกัน การกวดขันเรื่องความ
1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับเฉลิ มพระเกียรติ พ.ศ. 2530. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช,
2531), หน้า 504.
2
พระธรรมกิตติวงศ์, (ทองดี สุรเตโช), คาวัด. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เลีย่ งเชียง, 2548),หน้า 964.
3
สุจติ รา อ่อนค้อม, ศาสนาเปรียบเทียบ. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ดวงแก้ว, 2527), หน้า 5.
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ภัก ดีใ นศาสนาต่ า งๆ เช่ น ศาสนาพราหมณ์ – ฮิน ดู กวดขัน เรื่ อ งการด าเนิ น ชีวิต ตามหลัก อาศรม 4
พระพุทธศาสนากวดขันเรื่องไตรสรณาคมน์ ศาสนาคริสต์กวดขันเรื่องการไปสวดมนต์ทโ่ี บสถ์ในวันอาทิตย์
ศาสนาอิสลามกวดขันเรื่องหลักปฏิบตั หิ รือหน้าทีใ่ นศาสนา เป็ นต้น
องค์ประกอบทัง้ 7 ประการนี้ ในบางศาสนาอาจขาดข้อใดข้อหนึ่งไป แต่กย็ งั ถื อว่าเป็ นศาสนา
เช่น ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ขาดองค์ประกอบข้อทีห่ นึ่ง คือศาสดาไม่ได้มชี วี ติ อยู่จริงในประวัตศิ าสตร์ เพราะ
ตามความเชื่อและความรูส้ กึ ของฮินดูชนจะไม่ยอมรับมนุ ษย์ว่าเป็ นศาสดา แต่ถอื ว่าศาสดาต้องเป็ นพระเจ้า
แม้คมั ภีรใ์ นพระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงฤๅษี 10 ตนว่าเป็ นผูก้ ่อตัง้ (ผูกมนต์) ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู และได้
กล่าวชื่อฤๅษีทงั ้ 10 ตนไว้ด้วย แต่คนฮินดูจะไม่เชื่อเช่นนัน้ ส่วนศาสนาอิสลามขาดองค์ประกอบข้อที่ 4
คือศาสนบุคคลเพราะผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามไม่มกี ารถือเพศเป็ นบรรพชิต คงมีแต่เพศฆราวาสเท่านัน้ 4
การมีอยู่ขององค์ประกอบต่างๆ ของศาสนจักรเหล่านี้ สามารถเป็ นดัชนีชว้ี ดั ความรุ่งเรืองหรือ
ความร่วงโรยของศาสนจักรซึง่ อยู่ในอาณาจักรใดๆ ได้ หากศาสนารุ่งเรืองมากในอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่ง
ย่อมปรากฏองค์ประกอบของศาสนจักรเป็ นจานวนมาก เช่น วัดวาอาราม บรรพชิต นักบวช หรือศาสนิกชน
ซึง่ เป็ นคนในอาณาจักรนัน้ ๆ เองแต่ถ้าหากศาสนาเสื่อมลงในอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่ง สิง่ ที่ส่อื ถึงศาสน
จักรย่อมทรุดโทรม เสื่อมสลาย ถูกทาลายและลดน้อยลง และสิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้ศาสนจักรยังคงดารงอยู่ ใน
อาณาจักรได้หรือไม่นัน้ ก็คอื ศาสนิกชน หากแม้ผทู้ อ่ี าศัยอยู่ในอาณาจักรไม่ได้เป็ นศาสนิกชน ศาสนาย่อม
ขาดผูอ้ ุปถัมภ์ค้าจุน นักบวชย่อมขาดผูอ้ ุปัฏฐาก ยากไร้ ลาบากทีจ่ ะสืบอายุของศาสนาในอาณาจักรนัน้ ต่อไป
ได้ เป็ นต้น
การจะพิจารณาถึงองค์ประกอบของศาสนจักรนัน้ โดยใช้วธิ กี ารเทียบเคียงกับองค์ประกอบของ
อาณาจักร ซึง่ แบ่งออกไปเป็ น 4 ประการ คือ ประชาชน ดินแดน รัฐบาล และอานาจอธิปไตย 5 องค์ประกอบ
ทัง้ 4 นัน้ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ประชาชน คือศาสนิกชนในศาสนานัน้ ๆ อันหมายถึง ผูท้ ย่ี อมรับนับถือ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาสังสอนในศาสนา
่
ตลอดจนถึงการให้การอุปถัมภ์ ดูแลทานุ บารุ งให้ศาสนาเกิดความ
เจริญรุ่งเรือง 2) อาณาเขตหรือดินแดน คือ ถิน่ ทีอ่ ยู่และความสามารถในการครอบครองดินแดนเป็ นของตน
อย่างเป็ นหลักแหล่ง มีอาณาเขตทีแ่ น่นอน และเป็ นทีย่ อมรับของศาสนจักรอื่นๆ ว่ามี ศาสนจักรนัน้ ๆ อยู่จริง
ไม่โดยทางพฤตินัยก็โดยทางนิตินัย หรือทัง้ สองอย่า ง 3) คณะผู้ปกครอง หมายถึงองค์กรหรือหน่ วยงาน
พระภิกษุ ซ่ึง ทาหน้ า ที่ป กครองและบริห ารกิจ การภายในศาสนจักรเพื่อ จัด ระเบีย บและดาเนิ นการรัก ษา
ผลประโยชน์ของศาสนิกชน เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและวางแนวทางให้กบั ศาสนจักร รวมทัง้ เป็ นตัวแทนของศา
สนจักรในการติดต่อกับศาสนจักรอื่นๆ มีหน้าทีใ่ นการสร้างและรักษากฎข้อบังคับทางศาสนาเพื่อความดีงาม
และความสงบสุขของศาสนิกชน ดังเมื่อครัง้ พุทธกาลคณะผู้ปกครองที่มสี ่วนสาคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระ
การบริหารและการปกครองจากพระพุทธองค์เช่น พระอัครสาวกทัง้ สองคือพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัล
ลานะ ตลอดจนถึงพระเถระผูใ้ หญ่เช่นพระมหากัสสปะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระมหากัจจายนะ ฯลฯ เป็ น
ต้น ท่านเหล่านี้ลว้ นมีส่วนในการปกครองและบริหารกิจการพระศาสนาในสมัยพุทธกาล 4) อานาจ หมายถึง
อานาจในการปกครอง และการบริหารศาสนจักรอันชอบด้วยกฎข้อบังคับทางศาสนา แสดงออกในรูปของการ
บังคับบัญชาผู้ท่อี ยู่อาศัยภายในศาสนจักรนัน้ ๆ โดยใช้กฎข้อบังคับทางศาสนาเป็ นเครื่องมือ อานาจในการ
ปกครองนัน้ มีความสาคัญยิง่ ความเป็ นปึ กแผ่นมันคงของศาสนจั
่
กรนัน้ ๆ
4
5

อ้างอิงแล้ว, ศาสนาเปรียบเทียบ. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ดวงแก้ว, 2527), หน้า 6.
โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์, รัฐศาสตร์กบั การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 30.
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ดังนัน้ องค์ประกอบของศาสนาได้แก่ ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนบุคคล ศาสนสถาน
ส่วนองค์ประกอบของศาสนจักร ได้แก่ ศาสนิกชน อาณาเขตหรือดินแดน คณะผูป้ กครอง อานาจ ซึง่ มีความ
แตกต่ า งกัน ตรงที่ว่ า องค์ป ระกอบของศาสนาจะยัง ไม่ ก ล่ า วถึง อ านาจการบริห ารและการปกครอง แต่
องค์ประกอบของศาสนจักร กล่าวรวมไปถึงการใช้อานาจ ในการบริหารและการปกครองด้วย
3. ความหมายของอาณาจักร
ความหมายตามพจนานุ กรมคาว่า อาณาจักร หมายถึง เขตแดนที่อยู่ในอานาจปกครองของรัฐบาล
6
หนึ่งๆ อานาจปกครองทางบ้านเมือง7
อาณาจักรมีอานาจในการปกครองทัง้ ทางด้านบริหาร ตุลาการ และการทหาร มีขอบเขตดินแดนใน
การปกครองชัดเจน แบ่งสัดส่วนการปกครองออกเป็ นหน่ วย โดยหน่ วยการปกครองย่อยจะอยู่ภายในหน่ วย
การปกครองใหญ่ มีผู้ปกครองเป็ นลาดับชัน้ มีอานาจเป็ นใหญ่ในเขตการปกครองของตน และต้องเคารพซึ่ง
กันและกันตามฐานะ ผู้อาศัยอยู่ในบ้านเมืองในฐานะประชาชนมีสทิ ธิในการดารงชีวติ ตามอานาจหน้าที่ของ
ประชาชน ตามทีก่ ฎหมายของบ้านเมืองนัน้ กาหนดไว้ และต้องปฏิบตั ติ ามจารีต ประเพณี วัฒนธรรม รวมทัง้
คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมทีส่ งั คมกาหนดและคาดหวังให้คนในสังคมนัน้ ปฏิบตั ิเพื่อความอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข อาณาจักรจึงหมายรวมถึง เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง อานาจการปกครอง ผูป้ กครอง
ผูใ้ ต้ปกครอง รวมทัง้ รูปแบบวิถชี วี ติ ความเชื่อ คติทเ่ี ป็ นทัง้ นามธรรมและรูปธรรมด้วย
4. องค์ประกอบของอาณาจักร8
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความหมา ยของอาณาจั ก รยั ง หาข้ อ ยุ ติ ไ ม่ ไ ด้ ทั ้ง นี้ เ พราะมี ผู้ ใ ห้
คานิยามมากมายว่า อาณาจักรนัน้ ควรจะหมายความว่าอย่างไร ความยุ่งยากสับสนมาจากแนวคิดหรือวิธกี าร
คิดของนักคิดต่างๆ แต่จากคานิยามความหมายต่างๆ ทาให้สามารถแบ่งองค์ประกอบที่สาคัญของอาณาจักร
ออกได้เ ป็ น 4 ประการ คือ ประชาชน ดิน แดน รัฐ บาล และอ านาจอธิป ไตย องค์ป ระกอบทัง้ สี่นัน้ จะมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ประชาชน คือผูท้ เ่ี ป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของอาณาจักร เพราะประชาชนเป็ น
ผูส้ ร้างวิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแผนการบริหารการปกครองของอาณาจักร ประชาชนเป็ น
ปั จจัยสาคัญทีส่ ามารถทาให้อาณาจักรเจริญรุ่งเรืองหรือเสือ่ มโทรมได้ สิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาเกีย่ วกับประชาชน คือ
จานวน เชื้อชาติและวัฒนธรรม ประเภทและชนชั น้ ที่สาคัญคือคุณภาพของประชากร 2) อาณาเขตหรือ
ดินแดน คือ การทีอ่ าณาจักรจะจัดตัง้ สังคมของตนขึน้ เป็ นได้นนั ้ นอกจากจะมีประชากรแล้วยังจะต้องสามารถ
ครอบครองดินแดนถิ่นที่อยู่เป็ นของตนอย่างเป็ น หลักแหล่ง มีอาณาเขตที่แน่ นอน และเป็ นที่ยอมรับของ
อาณาจักรอื่นๆ ว่ามีอาณาจักรนัน้ ๆ อยู่จริงไม่โดยทางพฤตินัยก็โดยทางนิตนิ ัย หรือทัง้ สองอย่าง 3) รัฐบาล
หมายถึงองค์กรหรือหน่ วยงานซึง่ ทาหน้าทีป่ กครองและบริหารกิจการภายในอาณาจักรเพื่อจัดระเบียบและ
ดาเนินการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เป็ นองค์กรสาคัญที่ทาให้อาณาจักรดาเนินไปใน
ทิศทางใด เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและวางแนวทางให้กบั อาณาจักร รวมทัง้ เป็ นตัวแทนของอาณาจั กรในการ
6

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับเฉลิ มพระเกียรติ พ.ศ. 2530, หน้า 604.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 8. (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 345.
8
โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์, รัฐศาสตร์กบั การเมือง, หน้า ๓๐.
7
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ติดต่อกับอาณาจักรอื่นๆ รัฐบาลเป็ นสถาบันหลักทางการเมือง มีหน้าทีห่ ลักในการสร้างและรักษากฎหมาย
เพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของบ้านเมือง 4) อานาจอธิปไตย หมายถึงอานาจสูงสุดในการปกครอง
และการบริหารของอาณาจักรทีช่ อบด้วยกฎหมาย มีลกั ษณะถาวร แสดงออกในรูปของการบังคับบัญชาผู้ทอ่ี ยู่
อาศัยภายในอาณาจักรนัน้ ๆ โดยใช้กฎหมายเป็ นเครื่องมือ อานาจอธิปไตยนัน้ มีความสาคัญยิง่ เพราะจะ
เชื่อมโยงไปถึงรัฐธรรมนู ญของอาณาจักรนัน้ ๆ ด้วย เป็ นเครื่องแสดงความเป็ นอิสระหรือความเป็ นเอกราช
อานาจอธิปไตยอาจตัง้ อยู่บนรากฐานของอานาจบังคับหรือความยินยอมของประชาชน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร
เมื่อ จะกล่ า วถึง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งศาสนจัก รและอาณาจัก ร จะเห็น ได้ว่ า ทัง้ ศาสนจัก รและ
อาณาจักรต่างก็เป็ นอานาจในการปกครอง โดยศาสนจักรคืออานาจการปกครองทางศาสนา และอาณาจักรคือ
อานาจการปกครองทางบ้านเมือง ด้านองค์ประกอบมีทงั ้ ทีค่ ล้ายกันและแตกต่างกัน กล่าวคือ ศาสดาเป็ นที่
เคารพสูงสุดของศาสนา พระมหากษัตริยห์ รือประธานาธิบดี เป็ นต้น เป็ นทีเ่ คารพสูงสุดของบ้านเมือง ศาสน
ธรรมคือ หลัก ค าสอนให้ป ระชาชนประพฤติป ฏิบ ัติต าม กฎหมายคือ กฎเกณฑ์ข้อ บังคับ ที่ป ระชาชนต้อ ง
ประพฤติปฏิบตั ติ าม ศาสนพิธคี อื พิธกี รรม พิธกี ารต่างๆ ทีเ่ นื่องด้วยศาสนา ทางบ้านเมืองก็มพี ธิ กี รรม และพิธี
การต่างๆ ประเพณี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ เป็ นต้น ทีเ่ นื่องด้วยบ้านเมือง ศาสนบุคคลคือผูป้ ฏิบตั ติ ามหลักคาสอน
ทางศาสนา เช่น นักบวช ทางบ้านเมืองจะมีรฐั บุรุษ นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการ เป็ นต้น คือผู้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกาทางบ้านเมือง ศาสนสถานคือสถานที่ประกอบศาสนกิจ สถานที่ราชการ เป็ นต้น
เป็ นทีป่ ระกอบกิจการบ้านเมือง ศาสนิกชนคือผูเ้ ลื่อมใสศรัทธาในศาสนา ประชากรคือผูท้ อ่ี ยู่อาศัยในบ้านเมือง
นัน้
ในประเด็นศาสนิกชนของศาสนจักรกับประชาชนของอาณาจักรนี้ อาจเป็ นกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกัน
หรือไม่กไ็ ด้ เพราะประชาชนในอาณาจักรนัน้ อาจมีฐานะเป็ นศาสนิกชนของศาสนาด้วย ในขณะทีศ่ าสนิกชน
ของศาสนาอาจไม่จาเป็ นต้องเป็ นประชาชนของอาณาจักรนัน้ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ศาสนาบางศาสนาอาจมี
อ านาจเหนื อ อาณาจัก ร มีผ ลต่ อ การปกครองทางอาณาจัก รด้ ว ย เช่ น ศาสนาคริส ต์ เมื่อ ศึก ษาจา ก
ประวัตศิ าสตร์จะเห็นได้ว่า หลายๆ ครัง้ ทีอ่ านาจของพระสันตปาปาซึง่ เป็ นผูป้ กครองสูงสุดของศาสนาคริสต์
สามารถสังทางอาณาจั
่
กร คือกษัตริย์ ให้ออกไปทาสงครามเพื่อศาสนาได้ เช่น สงครามครูเสด หรือศาสนา
อิสลามซึ่งบทบัญญัตทิ างศาสนาคือกฎหมายของประชาชนซึง่ จะเห็นได้ชดั จากอิสลามประเทศ ในขณะทีศ่ า
สนิกชนของศาสนาหนึ่งศาสนาใดอาจไม่จาเป็ นต้องเป็ นประชาชนของดินแดนทีเ่ ป็ นต้นกาเนิด ทีต่ งั ้ มัน่ หรือ
ศูนย์กลางของศาสนานัน้ ก็ได้ เช่น พุทธศาสนิกชนซึง่ มีอยู่ทวโลก
ั่
โดยคนเหล่านัน้ ไม่จาเป็ นต้องอยู่ทอ่ี นิ เดียซึง่
เป็ นต้นกาเนิดของศาสนาพุทธ ไม่จาเป็ นต้องอยู่ทท่ี วีปเอเชียหรือประเทศไทยซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ มันและศู
่
นย์กลาง
ของศาสนาพุทธ เป็ นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรไม่เพียงการเปรียบเทียบด้านอานาจและองค์ประกอบ
เท่ า นัน้ เมื่อ มองจุ ด มุ่ ง หมายสูง สุ ด ของศาสนจัก รกับ อาณาจัก รก็เ ป็ น อีก จุ ด หนึ่ ง ซึ่ง ต้อ งกล่ า วถึง นั น่ คือ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาคือการพัฒนาด้านจิตใจไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์หรือนิพ พาน โดยเน้นทีจ่ ติ ใจ
เป็ นสาคัญ ส่วนจุดมุ่งหมายของอาณาจักรคือความอยู่ดกี ินดีของประชาชนในบ้านเมือง การอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข โดยเน้นทีก่ ารพัฒนาด้านร่างกายและวัตถุ มีปัจจัย 4 เป็ นต้น เมื่อทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจต่างก็อยู่ใน
ตัวมนุษย์ ดังนัน้ ศาสนจักรและอาณาจักรย่อมมีความสัมพันธ์กนั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์นนเอง
ั่
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ศาสนามีความสาคัญทัง้ สาหรับดาเนินชีวิตส่วนตัวและการดาเนินชีวิตในสังคมกล่าวคือ ในทาง
ส่ว นตัวศาสนาช่ว ยให้บุ คคลมีจิตใจสงบมีก าลังใจที่จ ะต่ อสู้กบั อุป สรรคในชีวิต และมีชีวิตอยู่ต่ อไป ทาให้
สามารถนาพาชีวติ ไปสูจ่ ุดหมายปลายทางได้ ในทางสังคม ศาสนาทาให้สงั คมมีความมันคงและเป็
่
นเอกภาพ
กล่าวคือ คนมีความเชื่อในเรื่องเดียวกันหรือคนทีน่ ับถือศาสนาเดียวกันย่อมทาให้เกิดความเป็ นปึ กแผ่นเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีและร่วมมือกัน ทาให้เกิดค่านิยมในทางเดียวกัน ทาให้คนใน
สังคมรูส้ กึ มีเอกลักษณ์ร่วมกัน ซึง่ ทาให้มลี กั ษณะเด่นชัดแตกต่างไปจากสังคมอื่น ศาสนาได้ช่วยให้สงั คมดารง
อยู่อย่างมันคง
่ ชีวติ ของ ปั จเจกชนในสังคมจึงมีความสัมพันธ์กบั ศาสนาอย่างแยกไม่ออกคือซึ่งดนัย ไชย
9
โยธา และสุจติ รา อ่อนค้อม10 กล่าวไว้พอสรุปได้ดงั นี้ 1) ศาสนาทาให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทุก
ศาสนาล้วนมุ่งหวังให้ศาสนิกชนของตนเป็ นคนดี และเมื่อศาสนิกชนเป็ นคนดีแล้วสังคมก็ย่อมจะปราศจาก
ความเดือดร้อน 2) ศาสนาเป็ นบ่อเกิดแห่งธรรมจรรยา และขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี าม และหากบุคคลใน
สังคมประพฤติปฏิบตั ิตามหลักทางศีลธรรมทีศ่ าสนานัน้ ๆ วางไว้ย่อมทาให้สงั คมมีความสุข 3) ศาสนาเป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวติ เพราะศาสนิกชนสามารถดาเนินวิถชี วี ติ ตามแบบอย่างของพระศาสดา หรือปฏิบตั ิ
ตามหลักคาสอนทางศาสนา 4) ศาสนาจะช่วยให้มนุ ษย์ทราบว่า สิง่ ใดดีชวั ่ ถูกผิด ตามมาตรฐานของศาสนา
นัน้ ๆ และทราบถึงผลแห่งการกระทานัน้ ๆ เช่น คาสอนเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนา ว่าทาดีได้ดี หรือทา
ชัวได้
่ ชวั ่ เป็ นต้น 5) ศาสนาเป็ นแหล่งรวมศิลปวิทยาการและถ่ายทอดวิทยาการ เนื่องจากจะเป็ นแหล่งความรู้
ของศาสตร์แขนงต่างๆ และถ่ายทอดศาสตร์เหล่านัน้ ไปสู่มนุ ษย์ในสังคม ความรู้ทางการแพทย์ ศิลปกรรม
สถาปั ตยกรรม การช่าง การดนตรี และหัตถกรรม เป็ นต้น 6) ศาสนาเป็ นเครื่องส่งเสริมความมันคงในการ
่
ปกครองประเทศ เช่น พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงยึดมันและด
่
าเนินนโยบายในการปกครองประเทศด้วยหลัก
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ 7) ศาสนาเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางใจเมื่อปุถุชนเกิดความทุกข์รอ้ นใจ กล่าวคือ เมื่อคนเรา
เกิดความทุกข์กายและใจ ก็ย่อมจะหาทางออกให้กบั ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปั ญหา คือ
การนาหลักธรรมทางศาสนาทีต่ นเคารพนับถือมาเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางใจ และนาหลักธรรมมาใช้เป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา
ดังนัน้ เมื่อถามถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการนับถือพระศาสนา เราจะได้รบั คาตอบมากมายหลาย
ประเด็นอันเป็ นคาตอบจากแนวคิดของคนหลายๆ กลุ่มทีก่ ล่าวถึงประโยชน์ของศาสนา เช่นพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พระบรมราชิ
ิ์
นีนาถ ว่า11
“ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติ ดี ตัง้ อยู่ในสุจริ ตธรรม ศาสนา
เป็ นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทงั ้ ในยามสุขและยามทุกข์ ช่วยเตือนสติ เราไม่ให้ประมาท
หลงระเริงยิ นดียามมีสุข ช่วยไม่ให้เราหมดสติ เคว้งคว้างในยามมีทกุ ข์ เพราะศาสนาเป็ น
หลักที่พึ่งยึดถือพักพิ งทางใจของเราทุกคน ถึงแม้ต่างศาสนากันก็ยงั ช่วยประคับประคอง
ให้มนุษย์อยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข”

9

ดนัย ไชยโยธา, นานาศาสนา. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2539), หน้า 5-12.
สุจติ รา อ่อนค้อม, ศาสนาเปรียบเทียบ, หน้า 2-10.
11
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, คู่มือครูจริ ยศึกษาเรื่องศาสนา. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,
2520), หน้า ฉ.
10
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ดังนัน้ ประโยชน์ของศาสนาตามทัศนะของบุคคลต่างๆ มีดงั นี้
ท่านพระญาณวโรดมได้กล่าวไว้ในหนังสือศาสนาต่างๆ ว่าศาสนาทาให้คนมีหลักใจมีท่พี ่งึ พิงทาง
12
ใจ ส่วนธีรยุทธ สุนทรา13 ก็ได้ให้ความเห็นในเรื่องประโยชน์ของศาสนาไว้ว่า
1. ศาสนาสอนให้ทุกคนเป็ นคนดีและมีศลี ธรรม
2. มีความสาคัญต่อชาติ ประเทศ กลุ่มชนนัน้ ๆ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม วิจติ รศิลปะ และสามัคคีธรรม เป็ นต้น
3. บางชาติใช้ศาสนาเป็ นเครื่องมือในด้านการเมืองการปกครอง
4. ทาให้คนปกครองตนเองได้ทงั ้ ในทีล่ บั และในทีแ่ จ้ง
5. ทาให้ผนู้ บั ถือดาเนินชีวติ ไปอย่างมีหลัก
6. ทาให้คนต่างจากสัตว์
7. ทาให้มนุษย์เป็ นมนุษย์มใิ ช่หนุ่ หรือเครื่องจักร
เมื่อศาสนาได้มหี ลักคาสอนทีส่ ามารถทาให้ผศู้ กึ ษาหรือนับถือได้นาไปประพฤติปฏิบตั เิ พื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สขุ ทัง้ แก่ตนเองและผูอ้ ่นื แล้ว ก็กล่าวได้ว่าร่วมกันสร้างความสงบสุขให้เกิดขึน้ อันเป็ นหน้าทีข่ องทุก
คน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักธรรม และปฏิบตั ติ ามคาสอนของพระศาสดา ตลอดจนนาหลักธรรม
มาใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูค้ นในสังคม 2) ศึกษาความสาคัญของ
ศาสนาทีม่ ตี ่อสังคมและประชาชน โดยให้เห็นคุณค่าของศาสนาทีต่ นนับถือ ตลอดจนคุณค่าของศาสนาทีค่ น
อื่นๆ นับถือ เพื่อนาหลักจริยธรรม ในศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ และทาให้สงั คมมีความสงบ
สุข 3) ศึกษา และเข้าร่วมประกอบศาสนพิธตี ามโอกาสซึง่ การประกอบพิธกี รรมทางศาสนานัน้ ไม่ควรขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของกฎหมายบ้านเมือง ตลอดจนไม่ขดั กับจารีตประเพณีอนั ดีงามของสังคมทีส่ บื ทอดกัน
มา 4) เผยแผ่ศาสนาทีต่ นนับถืออยู่ไปยังศาสนิกชนผูน้ ับถือศาสนาเดียวกัน และศาสนิกชนต่างศาสนา เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา และเป็ นการแลกเปลีย่ นความรู้ทางด้านศาสนาระหว่างกัน 5)
ปกป้ องและรักษาศาสนาที่ตนเองนับถือ ตลอดจนสถาบันและองค์กรทางศาสนาต่างๆ มิให้ผใู้ ดสร้างความ
เสือ่ มเสียให้ได้ และหากมีผใู้ ดเกิดความเข้าใจผิดในศาสนาทีเ่ รานับถือ ก็ควรให้ความกระจ่างและสร้างความ
เข้าใจทีถ่ ูกต้อง 6) ไม่ลบหลู่ดูหมิน่ ศาสนาอื่นๆ กล่าวคือไม่ดูหมิน่ หลักคาสอน ศาสดาคัมภีร์ ศาสนิกชน และ
พิธกี รรมทางศาสนา ตลอดจนไม่ทาลายรูปเคารพ หรือโบราณสถานและโบราณวัตถุของศาสนาอื่น ๆ 7)
ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมระหว่างศาสนา และศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน และเพื่อประสานความช่วยเหลือกันในอนาคต 8) ช่วยพัฒนาศาสนสถาน เนื่องจากศาสนสถาน
เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรม และเป็ นทีพ่ านักของนักบวช ตลอดจนเป็ นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมของศาสนา
ต่างๆ ดังนัน้ ศาสนิกชนทีด่ ี ควรช่วยกันพัฒนาศาสนสถานของตนให้สะอาดเรียบร้อย และทานุ บารุงส่วนที่
เสียหายให้มคี วามมันคงแข็
่
งแรงต่อไป
ศาสนามีอทิ ธิพลต่อสังคมทัง้ ทางลบและทางบวก กล่าวคือ ศาสนาย่อมก่อให้เกิด ทัง้ ความแตกแยก
และการรวมตัวกันของสังคม ซึง่ อาจแยกศึกษาได้ดงั นี้
1. ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มอิทธิพลของศาสนาก่อให้เกิดการรวมกลุ่มด้วยปั จจัย 2 อย่าง คือ1) อิทธิพลของ
คาสอน การตีความหมายคาสอนแตกต่างกันก่อให้เกิดนิกายทางศาสนาขึน้ การเกิดนิกายใหม่ หมายถึงเกิด
12
13

พระญาณวโรดม, ศาสนาต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 3-4.
ธีรยุทธ สุนทรา, ศาสนโนปมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 6.
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การรวมกลุ่มของหมู่ชนที่มคี วามเห็นในด้านคาสอนเป็ นอย่างเดียวกันและมันใจว่
่ าการตีความของตนเองมี
ความถูกต้องตรงต่อความประสงค์ของศาสดา 2) อิทธิพลของพิธกี รรม พิธกี รรมทางศาสนาก็ทาให้เกิดการ
รวมกลุ่มทางศาสนาขึน้ ได้ กล่าวคือ ผูน้ ิยมพิธกี รรมแบบเดียวกันย่อมจะรวมเป็ นพวกเดียวกัน ตัง้ แต่ระดับ
ครอบครัวไปจนถึงระดับตระกูล เผ่าและชาติ
2. ก่อให้เกิดการแยกกลุ่ม ศาสนาและความเชื่อแบบใหม่ ย่ อมก่อให้เกิดสังคมแบบใหม่ ความเชื่อ
ทางศาสนาแบบใหม่ย่อมนามาซึง่ ความขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนาแบบเก่า ก่อให้เกิดความรังเกียจสงสัย
ต่อหมู่ชนทีน่ บั ถือแตกต่างไปจากตน ซึง่ เป็ นให้เกิดความขัดแย้งและอาจนาไปสูก่ ารเข่นฆ่ากันในทีส่ ดุ
3. มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทางสังคม คาสอนของแต่ละศาสนามีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ นึกคิดของคนใน
สังคมทีน่ บั ถือศาสนานัน้ ๆ เช่น ทัศนคติเกีย่ วกับชีวติ เรื่องทางเพศ สงคราม ทรัพย์สมบัติ เศรษฐกิจและความ
งาม เป็ นต้น
4. มีอทิ ธิพลต่อระบบคุณค่าทางศีลธรรมแก่ส ังคม คาสอนทางศีลธรรมที่เกิดขึน้ ในสังคมก่อให้เกิด
ระบบความประพฤติของคนในสังคมทัง้ ในด้านกฎหมาย การกระทา ศิลปะ เป็ นต้น
5. มีอทิ ธิพลต่อการสร้างศิลปะ กล่าวคือ ศาสนาก่อให้เกิดศิลปะต่างๆ เช่น ละคร วรรณคดี จิตรกรรม
ฝาผนัง การแกะสลัก สถาปั ตยกรรม การเต้นรา เป็ นต้น14
ดังนัน้ ศาสนาจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคม ทัง้ ในด้านควบคุมและปรับสภาพสังคมให้ประสาน
สอดคล้องและในขณะเดียวกันก็อาจจะก่อให้เกิดความความขัดแย้งในสังคม ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั อิทธิพลแนวความ
เชื่อทีม่ ตี ่อคาสอนของศาสนานัน้ ๆ
ประโยชน์ของการนับถือศาสนา การนับถือศาสนาเป็ นเรื่องทีด่ ี ไม่ไร้ประโยชน์หรืองมงายแต่อย่างใด
เพราะศาสนามีคาสังสอนเกี
่
ย่ วกับชีวติ สังคม ทรัพย์สมบัติ เศรษฐกิจ ความงาม อุดมคติ ซึง่ ล้วนเป็ นประโยชน์
เกื้อกูลต่ อบุคคล สังคม สิง่ แวดล้อม ชีวิตที่ปราศจากศาสนาย่อมเป็ นดังชีวิตที่เดินอยู่ท่ามกลางสายฝนที่
ปราศจากการกัน้ ร่ม ประโยชน์ของการนับถือศาสนาอาจสรุปได้ดงั นี้15 1) ศาสนาทาให้ผนู้ บั ถือปกครองตนเอง
ได้ 2) ศาสนาทาให้ผนู้ บั ถือเป็ นคนฉลาด เป็ นคนดีและเป็ นคนมีความสุข 3) ศาสนาทาให้สงั คมดีน่าอยู่อาศัย
4) ศาสนาทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมเป็ นไปในลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 5) ศาสนาทาให้คน
แตกต่างจากสัตว์ 6) ศาสนาทาให้ผนู้ บั ถือดาเนินชีวติ อย่างมีหลัก
ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรต่างมีรูปแบบการปกครองทีม่ เี อกลักษณ์ มี กฎ
ระเบียบ แบบแผนเป็ นของตัวเอง ซึง่ สถาบันเกิดขึน้ ในสังคมมนุ ษย์ดว้ ยกัน มีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน มี
หน้ าที่ในการขัดเกลาทางสังคมคนละหน้ าที่ มีรูป แบบความสัม พันธ์อยู่ 2 รูปแบบ 16คือ 1) ความสัมพัน ธ์
ลักษณะสนับสนุ นส่งเสริม ซึ่งความสัมพันธ์รูปแบบนี้เกิดขึ้นโดยการแบ่งหน้ าที่กนั ทา โดยมีวตั ถุ ประสงค์
เดียวกันคือการนาสันติสุขมาสู่สงั คม เพื่อให้สมาชิกในสังคมดารงชีวิ ตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข เช่น
อาณาจักรมีกษัตริยเ์ ป็ นผูน้ า มีหน้าทีป่ ้ องกันคุม้ ครองประเทศชาติไม่ให้มกี ารรุกราน ขัดแย้ง หรือแก้ปัญหามิ
ให้เกิดขึน้ แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ส่วนศาสนจักรทาหน้าทีใ่ น
การอบรมสังสอนประชาชนให้
่
มศี ลี ธรรม จริยธรรม รูจ้ กั รับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตน เพื่อเป็ นการลดหรือแก้ไข
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ปั ญหาให้แก่ผปู้ กครองอาณาจักร ต่างฝ่ ายต่างสนับสนุนซึง่ กันและกัน 2) ความสัมพันธ์ลกั ษณะขัดแย้ง คือไม่
ลงรอยกันหรือขัดแย้งเป็ นปฏิปักษ์ซง่ึ กันและกัน ต่างฝ่ ายต่างพยายามชิงกันเป็ นแกนนาสังคมหรือทาลักษณะ
ครอบงาซึง่ กันและกัน เช่น การทาลายพระพุทธศาสนาของพระเจ้าปุษยมิตร กษัตริยร์ าชวงศ์ศุงคะ คือเมื่อถึง
รัชสมัยของกษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ายของราชวงศ์โมริยะ คือราชวงศ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช มีอามาตย์คนหนึ่งชื่อ
ปุษยมิตร ซึง่ เป็ นพราหมณ์ได้ทารัฐประหารโค่นล้มราชวงศ์โมริยะลงแล้วตัง้ ราชวงศ์ใหม่ช่อื ราชวงศ์ศุงคะแล้ว
ขึน้ ครองราชย์ จากนัน้ ก็เริม่ แผนทาลายพระพุทธศาสนาทันที โดยสังให้
่ เผาวัดวาอาราม และสังหารพระภิกษุ
โดยได้ตงั ้ ค่าหัวไว้รปู ละ 100 ทินาร์ พร้อมกับรือ้ ฟื้ นพิธกี ารของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู เช่น อัศวเมธ คือฆ่าม้า
บูชายัญขึ้นอีก เป็ นต้น เมื่อเกิดการขัดแย้งกันขึ้น ฝ่ ายศาสนจักรมักจะเสียเปรียบฝ่ ายอาณาจักรมากกว่า
เพราะด้อยในเรื่องกาลังการต่อสู้ หรืออีกนัยหนึ่งก็พจิ ารณาได้ว่า ศาสนจักร และอาณาจักรมีความสัมพันธ์กนั
ในแง่ท่ตี ่างฝ่ ายต่างให้การสงเคราะห์กนั และกันตามหลักการสงเคราะห์ท่พี ระพุทธองค์ตรัสไว้ในหลักธรรม
หลายสูตร ในพระธรรมเทศนาหลายสูตรแต่ เมื่อประมวลมาแล้วทรงตรัสเรื่องการสงเคราะห์ไว้ในทานวรรค17
ว่าการสงเคราะห์ 2 อย่าง คือ 1) การสงเคราะห์ดว้ ยอามิส 2) การสงเคราะห์ดว้ ยธรรม ในการสงเคราะห์ 2
อย่างนี้การสงเคราะห์ดว้ ยธรรมเป็ นเลิศ ดีงามกว่าการสงเคราะห์ดว้ ยสิง่ ของ เพราะการสงเคราะห์ดว้ ยธรรม
สามารถทาให้คนธรรมดาสามัญก้าวสู่ความเป็ นกัลยาณปุถุชน โดยทีส่ ุดสามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ แต่การ
สงเคราะห์ด้วยอามิสไม่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ เป็ นแต่เพียงช่วยสนับสนุ นให้บุคคลได้สงสมคุ
ั่
ณงาม
ความดี แต่ทงั ้ นี้การสงเคราะห์ทงั ้ 2 ส่วนต่างมีสว่ นเกือ้ กูลกันอย่างขาดไม่ได้
ดังนัน้ ศาสนากับศาสนจักรมีความหมายทีแ่ ตกต่างกันคือ ศาสนาจะหมายถึงหลักการและคาสังสอน
่
ซึง่ เกิดขึน้ มาเพื่อเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชนผูใ้ คร่ในความสงบทางจิตใจในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงเผย
แผ่หลักธรรมคาสอนสูศ่ าสนิกชนในศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายคือประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ตัง้ แต่ขนั ้ ต้นคือความสงบ
สุข จนถึงประโยชน์สงู สุดคือการเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่เลือกเพศ ภาวะ ชนชัน้ วรรณะ เชือ้ ชาติหรือศาสนา
ส่วนศาสนจักร หมายถึงอานาจปกครองทางศาสนา และเมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของ
ศาสนาได้แก่ ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ส่วนองค์ประกอบของศาสนจักร ได้แก่
ศาสนิกชน อาณาเขตหรือดินแดน คณะผูป้ กครอง อานาจ ซึง่ มีความแตกต่างกัน ตรงทีว่ ่าองค์ประกอบของศาสนา
จะยังไม่กล่าวถึงอานาจการบริหารและการปกครอง แต่องค์ประกอบของศาสนจักรกล่าวรวมไปถึงการใช้อานาจใน
การบริหารและการปกครองด้วย อาณาจักร หมายถึง เขตแดนทีอ่ ยู่ในอานาจปกครองของรัฐบาลหนึ่งๆ ซึ่งมี
อานาจในการปกครองทางบ้านเมืองทีม่ สี ่วนประกอบ 4 ประการ คือ ประชาชน ดินแดน รัฐบาล และอานาจ
อธิปไตย โดยทีก่ ารปกครองไม่ว่าจะเป็ นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือประชาธิปไตย หรือสามัคคีธรรม ล้วน
มีเป้ าหมายคือความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความอยู่ดกี นิ ดีของประชาชนเป็ นเป้ าหมายสาคัญ
สรุปว่า ศาสนากับศาสนจักรมีความหมายทีแ่ ตกต่างกันคือ ศาสนาจะหมายถึง หลักการและคาสัง่
สอน ซึ่งเกิดขึน้ มาเพื่อเป็ นที่พง่ึ ของประชาชนผู้ใคร่ในความสงบทางจิตใจ ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า
ทรงเผยแผ่หลักธรรมคาสอนสู่ศาสนิกชนในศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ตัง้ แต่ขนั ้ ต้นคือ
ความสงบสุข จนถึงประโยชน์สงู สุดคือการเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่เลือกเพศ ภาวะ ชนชัน้ วรรณะ เชื้อชาติ
หรือศาสนา ส่วนศาสนจักร หมายถึงอานาจปกครองทางศาสนา และเมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบก็จะเห็นว่า
องค์ประกอบของศาสนาได้แก่ ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ส่วนองค์ประกอบของศาสน
จักร ได้แก่ ศาสนิกชน อาณาเขตหรือดินแดน คณะผูป้ กครอง อานาจ ซึง่ มีความแตกต่างกัน ตรงทีว่ ่าองค์ประกอบ
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ของศาสนาจะยังไม่กล่าวถึงอานาจการบริหารและการปกครอง แต่องค์ประกอบของศาสนจักรกล่าวรวมไปถึงการใช้
อานาจในการบริหารและการปกครองด้วย ทัง้ อาณาจักรและศาสนจักรล้วนมีความสัมพันธ์เนื่องถึงกัน ทัง้ ใน
ลักษณะสนับสนุนส่งเสริม โดยมีวตั ถุประสงค์คอื การนาสันติสขุ มาสูส่ งั คม เพื่อให้สมาชิกในสังคมดารงชีวติ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข สอนประชาชนให้มศี ลี ธรรม จริยธรรม รูจ้ กั รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เพื่อช่วย
ลดหรือแก้ไขปั ญหาให้แก่ผู้ปกครองอาณาจักร ต่ างฝ่ ายต่ างสนับสนุ นซึ่งกันและกัน ในส่วนความสัมพันธ์
ลักษณะขัดแย้งกัน เกิดขึน้ เพราะความต้องการแย่งชิงกันเป็ นแกนนาสังคมหรือทาลักษณะครอบงาซึง่ กันและ
กัน
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