สังคมไทยกับความเขมแข็ง

331



   
ผศ.ดร.กิตติทศั น ผกาทอง
อาจารยประจำคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 
บริบทของสังคมไทยนับตัง้ แตสมัยกรุงสุโขทัยลวนมี ศาสนาและวัฒนธรรม เปนเครือ่ ง
มืออันสำคัญในการดำเนินชีวติ ศาสนาและวัฒนธรรมหนุนเสริมใหวถิ ชี วี ติ ของคนไทยและสังคม
ไทยอยอู ยางปกติสขุ มีชวี ติ ทีม่ กั นอยและสันโดษ และมีความเพลิดเพลินจำเริญใจดวยบุญประเพณี
ทีห่ ลากหลายในเทศกาลตางๆ โดยมีวดั เปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรคกนั ความผูกพันตอ
กัน จึงมีลกั ษณะเปนเครือญาติมากกวาผลประโยชนเชิงธุรกิจ วิถชี วี ติ จึงมีแตความรักและความ
เอือ้ เฟอ เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
ครัน้ สังคมไทยมีความเปลีย่ นแปลง เพราะตางชาติโดยเฉพาะฝรัง่ หรือชาวยุโรปเขา
มามีบทบาททัง้ ดานศาสนา วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ วิถชี วี ติ ของคนไทยแบบดัง้ เดิม
จึงคอยๆ เปลีย่ นไปและมีลกั ษณะกลายพันธทุ างพฤติกรรมอยางตอเนือ่ ง ความรักความผูกพัน
ตอกันแบบเครือญาติเริม่ แปรเปลีย่ นเปนความรักความผูกพันตอกันแบบผลประโยชน เมือ่ สังคม
มีผลประโยชนเปนเปาหมายในทีส่ ดุ ก็เริม่ ขัดแยง เพราะตองแขงขันและชวงชิงความไดเปรียบ
ระหวางกัน ฝายทีป่ ระสบความสมหวังหรือไดเปรียบกลายเปนฝายชนะ สวนฝายทีป่ ระสบความ
ผิดหวังหรือเสียเปรียบกลายเปนฝายพายแพ เมือ่ อีกฝายหนึง่ ชนะแตอกี ฝายหนึง่ แพ สิง่ ทีต่ าม
มาก็คอื ความขัดแยง (Conflict) และเมือ่ ความขัดแยงสะสมจนเกิดพลังมากขึน้ ก็พฒ
ั นาสคู วาม
อาฆาตมาดรายและทำลายลางซึง่ กันและกัน ในทีส่ ดุ บรรยากาศแหงความรักความผูกพันและ
ความสมานฉันทระหวางกันก็หมดไป เหลือทิง้ ไวแตความเปนฝกฝายหรือศัตรูตอ กัน
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เมือ่ สังคมไทยมีความขัดแยงและแตกแยกหรือคนในสังคมทะเลาะวิวาทกัน บุคคลที่
จะเขามาไกลเกลีย่ หรือประสานใหคนื ดีตอ กันก็หายาก เพราะความขัดแยงแบงแยกมีผลประโยชน
เขามาเกี่ยวของซึ่งแตกตางจากสังคมไทยสมัยบรรพกาลที่มีศาสนาและวัฒนธรรมเขามา
เกี่ยวของซึ่งเมื่อนำหลักธรรมเรื่องบุญและบาปหรือนรกและสวรรคมาเปนกลไกในการสราง
ความปรองดองความสามัคคี จึงงายและมีประสิทธิภาพ เพราะสังคมมีจติ สำนึกในเชิงบวกและ
ละอายชัว่ กลัวบาป ตลอดจนบุคคลทีเ่ ปนคนกลางมีคณ
ุ ธรรมคอนขางมาก

 
การพั ฒ นาสั ง คมไทยนั บ ตั้ ง แต ภ ายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงระบบการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตยเปนตนมา สังคมไทยเต็มไปดวย
ตัณหาและอุปาทาน คือ ความโลภและความหวงแหน อยางรุนแรง เรียกวามีความเปนตัว
กูของกูคอ นขางสูง เพราะมีความรสู กึ วา ประเทศมีบรรยากาศทีท่ นั สมัยและผคู นมีสทิ ธิเสรีภาพ
ที่สำคัญไดรับการปลดแอกจากระบบเกาหรืออภิสิทธิ์ชน ประกอบกับผูมีอำนาจจากการยึด
อำนาจจากระบบเดิมเขาใจกลไกประชาธิปไตยแบบฉาบฉวยดวยแลว สิทธิและเสรีภาพทีเ่ กิด
ขึน้ ภายหลังการยึดอำนาจจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย จึงมีลกั ษณะดุจปลากระดีไ่ ดน้ำ
กล า วคื อ สนใจแต ค วามเป น นานาอารยประเทศ (Civilization) และความทั น สมั ย
(Modernization) แตไมเฉลียวใจในการวางรากฐานดานการศึกษาใหแกกลุ บุตรและกุลธิดาอยาง
ทัว่ ถึงเมือ่ ฐานทีม่ นั่ ดานการศึกษาไมมนั่ คง มิหนำซ้ำยังคิดทีจ่ ะถอยหางจากศาสนาและวัฒนธรรม
แบบเดิม สูศาสนาและวัฒนธรรมแบบใหม สังคมไทยจึงมีสภาพที่ “เจริญแตไมพัฒนา”
(Progress without Development)
การพัฒนา จึงตองมีเปาหมายทีส่ ำคัญ คือ กายกับจิต (Body and Mind) การ
พัฒนากาย มีเปาหมายคือการศึกษาและพลานามัยใหสมบูรณและเขมแข็ง ชีวติ ทีม่ กี ารศึกษา
จึงเปนชีวติ ทีเ่ ขมแข็ง ดังวลีทวี่ า “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวติ คือการศึกษา” เพราะ
การศึกษาจะนำไปสกู ารมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง สวน การพัฒนาจิต มีเปาหมายคือการฝกฝนและ
อบรมหรือขัดเกลาพฤติกรรมและจิตสำนึกใหสามารถยกระดับจากสัญชาตญาณแบบสัตว
สคู วามเปนมนุษย
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การพัฒนา (Development) โดยทัว่ ไปหมายถึง การทำใหเจริญ การเปลีย่ นแปลง
ในทางเจริญขึน้ หรือการคลีค่ ลายไปในทางดีโดยมีจดุ มงุ หมายหลัก คือ
๓.๑ การเพิม่ ขึน้ ของรายไดประชาชาติ
๓.๒ การกระจายรายไดอยางเปนธรรมในสังคม
๓.๓ การใชประโยชนอยางสูงสุดของทรัพยากรมนุษย
๓.๔ การใชประโยชนอยางคมุ คาของทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๕ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
๓.๖ การปรับปรุงบำรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาในมิตขิ า งตนนี้ เปนหนาทีโ่ ดยตรงของรัฐหรือรัฐบาล เพราะเปนผกู มุ กลไก
และมีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรง เพือ่ ใหสงั คมบังเกิดความเจริญกาวหนา
อยางไรก็ดี ประเทศไทยในปจจุบนั มีสภาพแวดลอมทีแ่ ตกตางกันทัง้ รายไดและคุณภาพ
ชีวติ กลาวคือชีวติ ของคนในสังคมเมือง (Urban Society) จะมีลกั ษณะไดเปรียบมากกวาชีวติ
ของคนในสังคมชนบท (Rural Society) เพราะสังคมเมืองมีความสะดวกสบาย และมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจเอือ้ ตอการดำรงชีวติ มากกวาสังคมชนบท การพัฒนา จึงตองคำนึงถึงเปาหมาย
ในการยกระดับคุณภาพชีวติ หรือลดชองวางระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบท ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสงั คม
มีดลุ ยภาพทีใ่ กลเคียงกัน

 
สังคมไทยมีองคประกอบทีส่ ำคัญคือ อาณาเขต ประชาชน รัฐ อธิปไตย และ
เอกลักษณ
๔.๑ อาณาเขต : ประเทศไทยมีอาณาเขตเหนือจรดใตและตะวันออกจรดตะวัน
ตกเปนเนือ้ ทีท่ งั้ สิน้ ๕๑๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เปนประเทศทีม่ ขี นาดใหญอนั ดับที่ ๓ ของกลมุ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อันดับที่ ๑ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และอันดับที่ ๒ สหภาพ
พมาหรือเมียนมาร)

334

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

๔.๒ ประชาชน : ปจจุบนั ประชากรไทยมีประมาณ ๖๕ ลานคนอาศัยอยใู นชุมชน
เมืองและชุมชนชนบท และมีอาชีพหลักคือเกษตรกร เพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม
ดังจะเห็นไดจากพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญเปนประจำทุกป และ อาศัยอยใู นภาคตางๆ ของ
ประเทศ รวมทัง้ กรุงเทพมหานครซึง่ เปนเมืองหลวง
๔.๓ รัฐ : รัฐในความหมายเดิมแปลวา แวนแควน ปจจุบนั หมายถึง องคอธิ
ปตย ซึง่ บางครัง้ เรียกวา รัฐาธิปต ย หมายถึงอำนาจในการปกครองประเทศ อันไดแก รัฐบาล
(Government) ผทู เี่ ปนรัฐบาลจึงตองบริหารจัดการรัฐ ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ ๔ ภาคของประเทศ
หรือ ๗๖ จังหวัดทัว่ ราชอาณาจักร
๔.๔ อธิปไตย : อธิปไตยตามศัพทแปลวาความเปนใหญ หมายถึงบูรณภาพแหง
ดินแดน รัฐทีม่ คี วามเปนรัฐตองมีอสิ ระและอธิปไตยเหนือดินแดน ซึง่ ตองมีกองกำลังทหารคอย
ปกปองขาศึกศัตรูทรี่ กุ รานประเทศ ปจจุบนั ทุกประเทศใชกลไกทางการทูตในการรักษาอธิปไตย
ของประเทศเพือ่ หลีกเลีย่ งสงคราม
๔.๕ เอกลักษณ : เอกลักษณ หมายถึงลักษณะทีเ่ ปนอันหนึง่ อันเดียวกันของคน
ในชาติ ไดแก ธงชาติ ตราสัญลักษณ (ครุฑ) ศาสนา และวัฒนธรรม
เอกลักษณของชาติไทยในปจจุบนั ไมคอ ยเดนชัดนักเพราะถูกความเจริญทางวัตถุบดบัง
เวลาแตงกายในงานพิธสี ำคัญระดับนานาชาติ เชนกีฬาซีเกมส เอเซีย่ นเกมส หรือโอลิมปกเกมส
เปนตน มักปรากฏเห็นคนไทยแตงกายดวยชุดสากลเสมอ เอกลักษณของชาติคอื ชุดไทยนัน้ ถูก
ละเลยและกลืนหายไป จึงมีคำถามทีเลนทีจริงวา “เปนคนไทยหรือเปลา?”

   
ชางเปนสัตวประจำชาติ ราชพฤกษ เปนตนไมประจำชาติ และทรงไทยเปน
สถาปตยกรรมประจำชาติ ซึง่ ถาจะใหดดู ตี อ งฟน ฟูความทรงจำของความเปนไทยดวยเอกลักษณ
อันโดดเดน ๔ ประการ คือ
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๑) รอยยิม้ หรือยิม้ สยาม (Siam Smile)
๒) ความมีเมตตาอารี (Loving-Kindness)
๓) ความสุภาพออนโยน (Common Courtesy)
๔) ความกตัญูกตเวที (Thankful and Reciprocation)
อยางไรก็ดี ประเทศไทยซึง่ แบงออกเปน ๔ ภาค นัน้ ในแตละภาคลวนมีเอกลักษณที่
แตกตางกันซึง่ ขึน้ อยกู บั สภาพแวดลอมและชาติพนั ธเุ ปนสำคัญ
ก) ภาคเหนือ มี ๑๗ จังหวัด : เอกลักษณโดยภาพรวมเปนคนทีอ่ อ นโยน
อัธยาศัยงดงาม มีพนื้ ทีเ่ ปนทีร่ าบสูงมากกวาราบลมุ มีลกั ษณะอากาศทีค่ อ นขางหนาว และมี
หลากหลายชาติพนั ธผุ สมกัน จึงมีผวิ พรรณงดงาม
ข) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๑๙ จังหวัด : เอกลักษณโดยภาพรวมเปน
คนทีข่ ยันขันแข็งและมีความกตัญูกตเวที มีบญ
ุ ประเพณีคอ นขางมากและมีอธั ยาศัยใจนักเลง
ถาเปนเรือ่ งบุญแลวถึงไหนถึงกัน มีลกั ษณะอากาศคอนขางรอน และมีพนื้ ทีเ่ ปนทีร่ าบสูงมากกวา
ราบลุม
ค) ภาคใตมี ๑๔ จังหวัด : เอกลักษณโดยภาพรวมเปนคนรักพวกพองมีความ
เปนภูมภิ าคนิยมคอนขางสูง มีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกนอยเนือ่ งจากมีภเู ขาและทะเลสวนใหญ มีลกั ษณะ
อากาศทีเ่ ย็นสบายและฝนตกชุก ความทีภ่ าคใตตอ งผจญกับภัยธรรมชาติ ลักษณะนิสยั ของคนใต
จึงเขมแข็งและเชือ่ มัน่ ตนเองคอนขางสูง
ง) ภาคกลางมี ๒๖ จังหวัด : เอกลักษณโดยภาพรวมเปนคนทันสมัยมีความ
ยืดหยนุ คอนขางสูงและมีอธั ยาศัยทีล่ ะมุนละมอมหรือเรียบรอยออนโยน มีลกั ษณะทางพฤติกรรม
ทีเ่ ปนแบบอยางแกสงั คมโดยสวนรวม เพราะภาคกลางเปนทีต่ งั้ เมืองหลวงของประเทศไทย ศูนย
ราชการและกระทรวงตางๆ อยทู ภี่ าคกลางเปนหลัก รวมทัง้ องคกรสงฆคอื มหาเถรสมาคม
ดวย ภาคกลางจึงเปนศูนยรวมแหงเอกลักษณไทยในทุกประเด็น
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พัฒนาชาติ ตองเริม่ ตนทีป่ ระชาชน พัฒนาคนตองเริม่ ตนทีจ่ ติ ใจ การทีจ่ ะใหประเทศ
มีความเขมแข็งนัน้ รัฐบาลตองมีนโยบายทีส่ ำคัญ ๓ ประการ คือ
๑) สรางความเปนธรรม หรือธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสังคมดวยการขจัด
พฤติกรรมทีฉ่ อ ฉลทุจริตหรือคอรรปั ชัน่ ของเหลาขาราชการทีเ่ ปนเหมือนแขนขาอันสำคัญในการ
บริหารประเทศอยางจริงจัง
๒) สรางโอกาสทางการศึกษาอยางทัว่ ถึง เพราะการศึกษาจัดเปนมิตทิ สี่ ำคัญ
ในการพัฒนาคนเพือ่ ใหคนชวยกันพัฒนาประเทศ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปนนั้ ถูกตองแลวแต
ตองดำเนินการใหมคี ณ
ุ ภาพและเปนธรรม เพือ่ ใหคนจนซึง่ ขัดสนในทุกเรือ่ งไดมโี อกาสเขาถึง
กระบวนการศึกษาอยางแทจริง
๓) สร า งประชาธิ ป ไตยแบบไทย การเปลี่ ย นแปลงระบบการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตยนัน้ เปาหมายอยทู คี่ วามเจริญงอก
งามและความกาวหนาของประเทศเปนประการสำคัญ จึงไมควรลืมสังคมและวัฒนธรรมไทย
ทีม่ ชี าติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนสถาบันหลักของสังคม ประชาธิปไตยแบบฝรัง่
อาจจะเหมาะสมกับคนฝรัง่ การลอกเลียนแบบโดยไมปรับประยุกตใหสอดคลองกับวิถชี วี ติ ของ
คนไทย จะนำไปสปู ระชาธิปไตยทีแ่ บงแยกและขัดแยงอยางไมรจู บสิน้
สังคมไทยหรือประเทศไทยควรมีแนวคิดในการออกแบบประชาธิปไตย เพื่อความ
เขมแข็งและมัน่ คงของชาติดงั นี้
๓.๑ ประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม เปนประชาธิปไตยทีเ่ กิดจากความคิดและ
ประสบการณของคนในสังคม โดยทุกภาคสวนของสังคมชวยกันออกแบบ
๓.๒ ประชาธิปไตยแบบประจักษนยิ ม เปนประชาธิปไตยทีอ่ อกแบบจากสภาพ
ทีเ่ ปนจริงของสังคม นำปญหาของประเทศมากองรวมกัน แลวชวยกันรือ้ ชวยกันเลือกอยางชาญ
ฉลาดทีละปญหา เพือ่ ขจัดเงือ่ นไขและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
๓.๓ ประชาธิ ป ไตยเชิ ง พุ ท ธ เป น ประชาธิ ป ไตยที่ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานแห ง
โลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยผสมกัน ในสัดสวนทีเ่ ทาๆ กันโดยมีขนั้ ตอนในการพัฒนาดังนี้
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ก) เบือ้ งตน เปนการระดมสมองจากทุกภาคสวนชวยกันออกแบบประชาธิปไตย
เชิงพุทธ เพราะชาวพุทธเปนประชากรสวนใหญของประเทศ
ข) เมือ่ ออกแบบเรียบรอยแลว ใหมกี ารสรรหาผทู มี่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ความเสียสละ เปนคณะผบู ริหารประเทศ โดยมีสมาชิกสภาผแู ทนราษฎร (ส.ส) จากการสรรหา
จำนวน ๑๕๐ คน และคณะรัฐมนตรีจำนวน ๒๕ คน บริหารประเทศ เปนระยะเวลา ๔ ป
ค) เมือ่ ครบ ๔ ปแลว ใหมกี ารเลือกตัง้ แทนการสรรหา เพือ่ ใหบรรยากาศการ
บริหารประเทศมีความสอดคลองกับสากลปฏิบัติ
หากการออกแบบประชาธิปไตยทีไ่ มสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ประเทศ
ไทยจะไมมีโอกาสสรางความเขมแข็งแบบยั่งยืนโดยเด็ดขาด เพราะโครงสรางการเมืองและ
เศรษฐกิจของไทยในปจจุบนั เปนโครงสรางเชิงอำนาจ อำนาจจึงเปนทีม่ าของผลประโยชน และ
ผลประโยชนลว นเปนทีม่ าของความขัดแยงเปนดุจงูกนิ หางเชนนีต้ ลอดไป

 
ความเขมแข็งภายนอก เชน การสรางถนนปลอดฝนุ การสรางสะพานขาม การสราง
อาคารรานคา หางสรรพสินคาเปนตน จัดเปนความเขมแข็งเชิงวัตถุ ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ อือ้ ตอการ
ดำรงชีวติ ของมนุษยในสังคม เพียงแตชวี ติ มนุษยนนั้ มีทงั้ รางกายและจิตใจขณะทีด่ า นรางกาย
อุดมสมบูรณ แตดา นจิตใจหิวโหยก็ยากทีจ่ ะเกิดความสมดุลตอชีวติ ได ดวยเหตุนคี้ วามเขมแข็ง
เชิงพุทธจึงเปนความเขมแข็งแบบพอเพียง (Sufficiency Strongness) อันเกิดจากจิตสำนึก
เชิงศีลธรรม (Moral Consciousness) ซึง่ มีองคประกอบทีส่ ำคัญ ๕ ประการคือ
๑) ความเชือ่ หรือความศรัทธา (Confidence) หมายถึง ความมงุ มัน่ และกระตือ
รือรนในภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย และเชือ่ ในพลังแหงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ
ซึง่ นอกจากจะรองเพลงชาติแลว ตองมีจติ สำนึกเพือ่ ชาติดว ย เพราะคนทีร่ กั ชาติและมีจติ สำนึก
เพือ่ ชาติจะไมทรยศชาติบา นเมืองของตน
๒) ความมานะอดทน (Effort) หมายถึงความขยันหมัน่ เพียรไมยอ ทอหรือเหนือ่ ย
หนายเมือ่ เจอกับปญหาและอุปสรรค เพือ่ ชวยกันพลิกฟน วิกฤตใหเปนโอกาส มิใชซ้ำเติมชาติ
ทีว่ กิ ฤตใหเลวรายเพิม่ มากขึน้
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๓) ความเขมแข็งเกิดจากความระลึกได (Mindfulness) เปนความเขมแข็งที่
เกิดจากการสำนึกผิดหรือหลงผิด เชนการขับขีย่ านพาหนะประมาทเกิดอุบตั เิ หตุ สูญเสียอวัยวะ
ซึง่ สังคมไทยตองสูญเสียชีวติ จากการประสบอุบตั เิ หตุบนทองถนนปหนึง่ ๆ นับหมืน่ คน และสูญ
เสียทรัพยสนิ นับแสนลานบาทตอป หากเกิดความระลึกไดหรือมีสติ ความสูญเสียจะคอยๆหมด
ไป เหลือแตความรักและความผูกพันในฐานะคนไทยดวยกัน
๔) ความเขมแข็งเกิดจากความตัง้ ใจมัน่ (Concentration) เปนความเขมแข็ง
ภายในจิตใจ ซึง่ เกิดขึน้ จากการทบทวนสิง่ ทีไ่ ดกระทำลงไป จนสามารถตอบคำถามแกตนเอง
ไดอยางชัดเจนวา ทำทำไม? ทำเพือ่ อะไร? และทำแลวไดอะไรขึน้ มา? เมือ่ ไดคำตอบจาก
สภาพทีจ่ ติ ใจสงบแลว จะไดเริม่ ตนใหม และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมใหมเพราะไมมอี ะไรสายสำหรับ
พฤติกรรมทีเ่ ปนกุศล
๕) ความเขมแข็งเกิดจากความเขาใจในภารกิจอยางชัดเจน (Understanding) เปนความเขมแข็งทีเ่ กิดจากใจทีม่ สี มาธิ หรือนิง่ หรือ สงบ เรียกวา หยุดพฤติกรรมเพือ่
ทบทวนพฤติกรรม เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจ แนใจ และ แจมแจงแกใจ ครัน้ เกิดความแจมแจง
หรือรทู วั่ ชัดแลว ก็จะไดดำเนินภารกิจทีเ่ ลือกสรรบรรจงนัน้ ตอไป เพราะปญหาทุกอยางทีเ่ กิด
ขึน้ ในสังคมนัน้ มักเกิดจากการทีม่ นุษยขาดการไตรตรองกลัน่ กรองใหประจักษแจงดวยสติปญ
 ญา
แทบทัง้ สิน้
ความเขมแข็งเชิงพุทธ (Buddhist Strongness) ทัง้ ๕ ประการดังกลาวเปน
คุณธรรมที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมายในภารกิจของชาติ เพราะสามารถครอบงำความเปน
คนเหลาะแหละ เกียจคราน ประมาท ฟงุ ซาน และลมุ หลงในอำนาจไดอยางสิน้ เชิง เรียกวา
สังคมทีม่ คี ณ
ุ ธรรม คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ และปญญา จะเปนสังคมอุดมสุขและเขม
แข็งอยางแทจริง
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สังคมไทยในวันนี้ มีความขัดแยงในเชิงระบบคอนขางสูง เพราะระบบสอนใหคนเชือ่
ในสิง่ ทีเ่ ปนรูปธรรมมากกวานามธรรม สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จึงเปน
กลไกอันสำคัญตอสังคมไทยนับตัง้ แตอดีตจวบจนปจจุบนั แตเมือ่ สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงใน
เชิงโครงสรางและเชิงระบบ ทัง้ การเมือง และเศรษฐกิจอยางรุนแรง ความขัดแยงในเชิงระบบ
และเชิงคุณคาจึงหลีกเลีย่ งไมพน เมือ่ เปนเชนนี้ สังคมสงฆในบริบทของสังคมไทย จึงมีความ
จำเปนอันเรงดวนในการชวยไกลเกลีย่ และสรางบรรยากาศเชิงศีลธรรมใหแกสงั คมไทย เพือ่ ให
คนไทยทุกหมเู หลา กลับสบู รรยากาศเชิงศีลธรรมอีกครัง้ หนึง่ มิเชนนัน้ คนไทยและสังคมไทย
จะมองผานเลยบทบาทอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องสังคมสงฆ ซึง่ ในทีส่ ดุ สังคมสงฆในบริบทของสังคมไทย
จะกลายเปนเพียงสัญลักษณทางศาสนาเทานัน้
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