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บรบิทของสงัคมไทยนบัตัง้แตสมยักรงุสโุขทยัลวนม ีศาสนาและวฒันธรรม เปนเครือ่ง

มอือนัสำคญัในการดำเนนิชวีติ ศาสนาและวฒันธรรมหนนุเสรมิใหวถิชีวีติของคนไทยและสงัคม
ไทยอยอูยางปกตสิขุ มชีวีติทีม่กันอยและสนัโดษ และมคีวามเพลดิเพลนิจำเรญิใจดวยบญุประเพณี
ทีห่ลากหลายในเทศกาลตางๆ โดยมวีดัเปนศนูยกลางในการพบปะสงัสรรคกนั ความผกูพนัตอ
กนั จงึมลีกัษณะเปนเครอืญาตมิากกวาผลประโยชนเชงิธรุกจิ วถิชีวีติจงึมแีตความรกัและความ
เอือ้เฟอเกือ้กลูซึง่กันและกนั

ครัน้สงัคมไทยมคีวามเปลีย่นแปลง เพราะตางชาตโิดยเฉพาะฝรัง่หรอืชาวยโุรปเขา
มามบีทบาททัง้ดานศาสนา วฒันธรรม การเมอืงและเศรษฐกจิ วถิชีวีติของคนไทยแบบดัง้เดมิ
จงึคอยๆ เปลีย่นไปและมลีกัษณะกลายพนัธทุางพฤตกิรรมอยางตอเนือ่ง  ความรกัความผกูพนั
ตอกนัแบบเครอืญาตเิริม่แปรเปลีย่นเปนความรกัความผกูพนัตอกนัแบบผลประโยชน เมือ่สงัคม
มผีลประโยชนเปนเปาหมายในทีส่ดุกเ็ร่ิมขัดแยง เพราะตองแขงขนัและชวงชงิความไดเปรยีบ
ระหวางกัน  ฝายทีป่ระสบความสมหวงัหรอืไดเปรยีบกลายเปนฝายชนะ สวนฝายทีป่ระสบความ
ผดิหวงัหรอืเสยีเปรยีบกลายเปนฝายพายแพ เมือ่อกีฝายหนึง่ชนะแตอกีฝายหนึง่แพ สิง่ทีต่าม
มากค็อื ความขดัแยง (Conflict) และเมือ่ความขดัแยงสะสมจนเกดิพลงัมากข้ึน กพ็ฒันาสคูวาม
อาฆาตมาดรายและทำลายลางซึง่กนัและกนั ในทีส่ดุบรรยากาศแหงความรกัความผกูพนัและ
ความสมานฉนัทระหวางกันกห็มดไป เหลอืทิง้ไวแตความเปนฝกฝายหรอืศตัรตูอกนั
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เมือ่สงัคมไทยมคีวามขดัแยงและแตกแยกหรอืคนในสงัคมทะเลาะววิาทกนั บคุคลที่
จะเขามาไกลเกลีย่หรอืประสานใหคนืดตีอกนักห็ายาก เพราะความขดัแยงแบงแยกมผีลประโยชน
เขามาเก่ียวของซึ่งแตกตางจากสังคมไทยสมัยบรรพกาลที่มีศาสนาและวัฒนธรรมเขามา
เกี่ยวของซึ่งเมื่อนำหลักธรรมเรื่องบุญและบาปหรือนรกและสวรรคมาเปนกลไกในการสราง
ความปรองดองความสามคัค ีจงึงายและมปีระสทิธภิาพ เพราะสงัคมมจีติสำนกึในเชงิบวกและ
ละอายชัว่กลวับาป ตลอดจนบคุคลทีเ่ปนคนกลางมคีณุธรรมคอนขางมาก

     
การพัฒนาสังคมไทยนับตั้งแตภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง

จากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยเปนระบอบประชาธปิไตยเปนตนมา สงัคมไทยเตม็ไปดวย
ตณัหาและอปุาทาน คอื ความโลภและความหวงแหน อยางรนุแรง เรียกวามคีวามเปนตวั
กขูองกคูอนขางสงู เพราะมคีวามรสูกึวา ประเทศมบีรรยากาศทีท่นัสมยัและผคูนมสีทิธเิสรภีาพ
ที่สำคัญไดรับการปลดแอกจากระบบเกาหรืออภิสิทธิ์ชน ประกอบกับผูมีอำนาจจากการยึด
อำนาจจากระบบเดมิเขาใจกลไกประชาธปิไตยแบบฉาบฉวยดวยแลว สทิธแิละเสรภีาพทีเ่กดิ
ขึน้ภายหลงัการยดึอำนาจจากระบบสมบรูณาญาสทิธริาชย จงึมลีกัษณะดจุปลากระดีไ่ดน้ำ
กลาวคือสนใจแตความเปนนานาอารยประเทศ (Civilization) และความทันสมัย
(Modernization) แตไมเฉลยีวใจในการวางรากฐานดานการศกึษาใหแกกลุบตุรและกลุธดิาอยาง
ทัว่ถงึเมือ่ฐานทีม่ัน่ดานการศกึษาไมมัน่คง มหินำซ้ำยงัคดิทีจ่ะถอยหางจากศาสนาและวฒันธรรม
แบบเดิม สูศาสนาและวัฒนธรรมแบบใหม สังคมไทยจึงมีสภาพที่ “เจริญแตไมพัฒนา”
(Progress without Development)

การพฒันา จงึตองมเีปาหมายทีส่ำคญั คอื กายกับจติ (Body and Mind) การ
พฒันากาย มเีปาหมายคอืการศกึษาและพลานามยัใหสมบรูณและเขมแข็ง ชวีติทีม่กีารศกึษา
จงึเปนชวีติทีเ่ขมแขง็ ดงัวลทีีว่า “รากฐานของตกึคอือฐิ รากฐานของชวีติคอืการศกึษา” เพราะ
การศกึษาจะนำไปสกูารมีสขุภาพทีแ่ขง็แรง สวน การพฒันาจติ มเีปาหมายคอืการฝกฝนและ
อบรมหรือขัดเกลาพฤติกรรมและจิตสำนึกใหสามารถยกระดับจากสัญชาตญาณแบบสัตว
สคูวามเปนมนษุย
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การพฒันา (Development) โดยทัว่ไปหมายถงึ การทำใหเจรญิ การเปลีย่นแปลง

ในทางเจรญิขึน้ หรอืการคลีค่ลายไปในทางดโีดยมจีดุมงุหมายหลกั คอื
๓.๑ การเพ่ิมขึน้ของรายไดประชาชาติ
๓.๒ การกระจายรายไดอยางเปนธรรมในสงัคม
๓.๓ การใชประโยชนอยางสงูสดุของทรพัยากรมนษุย
๓.๔ การใชประโยชนอยางคมุคาของทรพัยากรธรรมชาติ
๓.๕ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
๓.๖ การปรับปรุงบำรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

การพัฒนาในมติขิางตนนี ้ เปนหนาทีโ่ดยตรงของรฐัหรอืรฐับาล เพราะเปนผกูมุกลไก
และมอีำนาจในการบรหิารจดัการโดยตรง เพือ่ใหสงัคมบงัเกดิความเจรญิกาวหนา

อยางไรกด็ ีประเทศไทยในปจจบุนัมสีภาพแวดลอมทีแ่ตกตางกนัทัง้รายไดและคณุภาพ
ชวีติ กลาวคอืชวีติของคนในสงัคมเมอืง (Urban Society) จะมลีกัษณะไดเปรยีบมากกวาชวีติ
ของคนในสงัคมชนบท (Rural Society) เพราะสงัคมเมอืงมคีวามสะดวกสบาย และมฐีานะ
ทางเศรษฐกจิเอือ้ตอการดำรงชวีติมากกวาสงัคมชนบท การพฒันา จงึตองคำนงึถงึเปาหมาย
ในการยกระดบัคณุภาพชวีติหรอืลดชองวางระหวางสงัคมเมอืงกบัสงัคมชนบท ทัง้นีเ้พือ่ใหสงัคม
มดีลุยภาพทีใ่กลเคยีงกนั

 
สงัคมไทยมอีงคประกอบทีส่ำคญัคอื  อาณาเขต  ประชาชน  รฐั  อธปิไตย  และ

เอกลกัษณ
๔.๑  อาณาเขต : ประเทศไทยมอีาณาเขตเหนอืจรดใตและตะวนัออกจรดตะวนั

ตกเปนเนือ้ทีท่ัง้สิน้ ๕๑๔,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร  เปนประเทศทีม่ขีนาดใหญอนัดบัที ่๓ ของกลมุ
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (อนัดบัที ่๑ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี และอนัดบัที ่๒ สหภาพ
พมาหรอืเมยีนมาร)
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๔.๒ ประชาชน : ปจจบุนัประชากรไทยมปีระมาณ ๖๕ ลานคนอาศยัอยใูนชมุชน
เมืองและชมุชนชนบท และมอีาชพีหลกัคอืเกษตรกร เพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม
ดงัจะเหน็ไดจากพิธจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญัเปนประจำทกุป และ อาศยัอยใูนภาคตางๆ ของ
ประเทศ รวมทัง้กรุงเทพมหานครซึง่เปนเมอืงหลวง

๔.๓ รฐั : รฐัในความหมายเดมิแปลวา แวนแควน ปจจบุนัหมายถงึ  องคอธิ
ปตย ซึง่บางครัง้เรียกวา รฐัาธปิตย หมายถงึอำนาจในการปกครองประเทศ  อนัไดแก รฐับาล
(Government) ผทูีเ่ปนรฐับาลจงึตองบรหิารจดัการรัฐ ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ ๔ ภาคของประเทศ
หรอื ๗๖ จงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัร

๔.๔ อธปิไตย  : อธปิไตยตามศพัทแปลวาความเปนใหญ หมายถงึบรูณภาพแหง
ดนิแดน รฐัทีม่คีวามเปนรฐัตองมอีสิระและอธปิไตยเหนอืดนิแดน ซึง่ตองมกีองกำลงัทหารคอย
ปกปองขาศกึศตัรทูีร่กุรานประเทศ ปจจบุนัทกุประเทศใชกลไกทางการทตูในการรกัษาอธปิไตย
ของประเทศเพือ่หลกีเลีย่งสงคราม

๔.๕ เอกลกัษณ :  เอกลกัษณ หมายถงึลกัษณะทีเ่ปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของคน
ในชาต ิไดแก ธงชาต ิตราสญัลกัษณ (ครฑุ) ศาสนา และวฒันธรรม

เอกลกัษณของชาตไิทยในปจจบุนัไมคอยเดนชดันกัเพราะถกูความเจรญิทางวตัถบุดบงั
เวลาแตงกายในงานพธิสีำคญัระดบันานาชาต ิเชนกฬีาซเีกมส เอเซีย่นเกมส หรอืโอลมิปกเกมส
เปนตน มกัปรากฏเหน็คนไทยแตงกายดวยชดุสากลเสมอ เอกลกัษณของชาตคิอืชดุไทยนัน้ถกู
ละเลยและกลนืหายไป จงึมคีำถามทเีลนทจีรงิวา “เปนคนไทยหรอืเปลา?”

   
ชางเปนสัตวประจำชาติ ราชพฤกษ เปนตนไมประจำชาติ และทรงไทยเปน

สถาปตยกรรมประจำชาต ิซึง่ถาจะใหดดูตีองฟนฟคูวามทรงจำของความเปนไทยดวยเอกลกัษณ
อนัโดดเดน  ๔ ประการ คอื
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๑) รอยยิม้หรอืยิม้สยาม (Siam Smile)
๒) ความมเีมตตาอารี  (Loving-Kindness)
๓) ความสภุาพออนโยน (Common Courtesy)
๔) ความกตัญกูตเวท ี  (Thankful and Reciprocation)

อยางไรก็ด ี ประเทศไทยซึง่แบงออกเปน ๔ ภาค นัน้ในแตละภาคลวนมเีอกลกัษณที่
แตกตางกันซึง่ข้ึนอยกูบัสภาพแวดลอมและชาตพินัธเุปนสำคญั

ก) ภาคเหนอื ม ี๑๗ จงัหวดั : เอกลกัษณโดยภาพรวมเปนคนทีอ่อนโยน
อธัยาศยังดงาม มพีืน้ทีเ่ปนทีร่าบสงูมากกวาราบลมุ มลีกัษณะอากาศทีค่อนขางหนาว และมี
หลากหลายชาตพินัธผุสมกนั จงึมผีวิพรรณงดงาม

ข) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ม ี ๑๙ จงัหวดั : เอกลกัษณโดยภาพรวมเปน
คนทีข่ยนัขนัแขง็และมคีวามกตญักูตเวท ีมบีญุประเพณคีอนขางมากและมอีธัยาศยัใจนกัเลง
ถาเปนเรือ่งบญุแลวถงึไหนถงึกนั มลีกัษณะอากาศคอนขางรอน และมพีืน้ทีเ่ปนทีร่าบสงูมากกวา
ราบลุม

ค) ภาคใตม ี ๑๔ จงัหวดั : เอกลกัษณโดยภาพรวมเปนคนรกัพวกพองมคีวาม
เปนภมูภิาคนยิมคอนขางสงู มพีืน้ทีเ่พาะปลกูนอยเนือ่งจากมภีเูขาและทะเลสวนใหญ มลีกัษณะ
อากาศทีเ่ยน็สบายและฝนตกชกุ ความทีภ่าคใตตองผจญกบัภยัธรรมชาต ิลกัษณะนสิยัของคนใต
จงึเขมแข็งและเชือ่มัน่ตนเองคอนขางสงู

ง) ภาคกลางม ี๒๖ จงัหวดั : เอกลกัษณโดยภาพรวมเปนคนทนัสมยัมคีวาม
ยดืหยนุคอนขางสงูและมอีธัยาศยัทีล่ะมนุละมอมหรอืเรยีบรอยออนโยน มลีกัษณะทางพฤตกิรรม
ทีเ่ปนแบบอยางแกสงัคมโดยสวนรวม เพราะภาคกลางเปนทีต่ัง้เมืองหลวงของประเทศไทย ศนูย
ราชการและกระทรวงตางๆ อยทูีภ่าคกลางเปนหลกั รวมทัง้องคกรสงฆคอื มหาเถรสมาคม
ดวย ภาคกลางจงึเปนศนูยรวมแหงเอกลกัษณไทยในทกุประเดน็
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พฒันาชาต ิ ตองเริม่ตนทีป่ระชาชน พฒันาคนตองเริม่ตนทีจ่ติใจ  การทีจ่ะใหประเทศ

มคีวามเขมแขง็นัน้รฐับาลตองมนีโยบายทีส่ำคญั ๓ ประการ คอื
๑) สรางความเปนธรรม  หรือธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในสังคมดวยการขจัด

พฤตกิรรมทีฉ่อฉลทจุรติหรอืคอรรปัชัน่ของเหลาขาราชการทีเ่ปนเหมอืนแขนขาอนัสำคญัในการ
บรหิารประเทศอยางจริงจงั

๒) สรางโอกาสทางการศกึษาอยางทัว่ถึง เพราะการศกึษาจัดเปนมติทิีส่ำคญั
ในการพฒันาคนเพือ่ใหคนชวยกนัพฒันาประเทศ นโยบายเรยีนฟร ี ๑๕ ปนัน้ถกูตองแลวแต
ตองดำเนนิการใหมคีณุภาพและเปนธรรม เพือ่ใหคนจนซึง่ขดัสนในทกุเรือ่งไดมโีอกาสเขาถงึ
กระบวนการศกึษาอยางแทจริง

๓) สรางประชาธิปไตยแบบไทย การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
จากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยเปนระบอบประชาธปิไตยนัน้ เปาหมายอยทูีค่วามเจรญิงอก
งามและความกาวหนาของประเทศเปนประการสำคญั จงึไมควรลมืสงัคมและวฒันธรรมไทย
ทีม่ชีาติ ศาสนา และพระมหากษตัรยิ เปนสถาบนัหลกัของสงัคม ประชาธปิไตยแบบฝรัง่
อาจจะเหมาะสมกบัคนฝรัง่ การลอกเลยีนแบบโดยไมปรบัประยกุตใหสอดคลองกบัวถิชีวีติของ
คนไทย จะนำไปสปูระชาธปิไตยทีแ่บงแยกและขดัแยงอยางไมรจูบสิน้

สังคมไทยหรือประเทศไทยควรมีแนวคิดในการออกแบบประชาธิปไตย เพื่อความ
เขมแขง็และมัน่คงของชาตดิงันี้

๓.๑ ประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม  เปนประชาธปิไตยทีเ่กดิจากความคดิและ
ประสบการณของคนในสงัคม โดยทกุภาคสวนของสงัคมชวยกนัออกแบบ

๓.๒ ประชาธปิไตยแบบประจกัษนยิม  เปนประชาธปิไตยทีอ่อกแบบจากสภาพ
ทีเ่ปนจรงิของสงัคม นำปญหาของประเทศมากองรวมกนั แลวชวยกนัรือ้ชวยกนัเลอืกอยางชาญ
ฉลาดทลีะปญหา เพือ่ขจดัเงือ่นไขและอปุสรรคในการพฒันาประเทศ

๓.๓ ประชาธิปไตยเชิงพุทธ เปนประชาธิปไตยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแหง
โลกาธปิไตยและธรรมาธปิไตยผสมกนั ในสดัสวนทีเ่ทาๆ กนัโดยมขีัน้ตอนในการพฒันาดงันี้



สังคมไทยกับความเขมแข็ง 337

ก) เบือ้งตน เปนการระดมสมองจากทกุภาคสวนชวยกนัออกแบบประชาธปิไตย
เชิงพทุธ เพราะชาวพทุธเปนประชากรสวนใหญของประเทศ

ข) เมือ่ออกแบบเรยีบรอยแลว ใหมกีารสรรหาผทูีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และ
ความเสยีสละ เปนคณะผบูรหิารประเทศ โดยมสีมาชกิสภาผแูทนราษฎร (ส.ส) จากการสรรหา
จำนวน ๑๕๐ คน และคณะรฐัมนตรจีำนวน ๒๕ คน  บรหิารประเทศ เปนระยะเวลา ๔ ป

ค) เมือ่ครบ ๔ ปแลว ใหมกีารเลอืกตัง้แทนการสรรหา เพือ่ใหบรรยากาศการ
บริหารประเทศมีความสอดคลองกับสากลปฏิบัติ

หากการออกแบบประชาธปิไตยทีไ่มสอดคลองกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย ประเทศ
ไทยจะไมมีโอกาสสรางความเขมแข็งแบบยั่งยืนโดยเด็ดขาด เพราะโครงสรางการเมืองและ
เศรษฐกจิของไทยในปจจบุนัเปนโครงสรางเชงิอำนาจ อำนาจจงึเปนทีม่าของผลประโยชน และ
ผลประโยชนลวนเปนทีม่าของความขดัแยงเปนดจุงกูนิหางเชนนีต้ลอดไป

     
ความเขมแขง็ภายนอก เชน การสรางถนนปลอดฝนุ การสรางสะพานขาม การสราง

อาคารรานคา หางสรรพสนิคาเปนตน จดัเปนความเขมแข็งเชิงวตัถ ุ ซึง่เปนสิง่ทีเ่อือ้ตอการ
ดำรงชีวติของมนษุยในสงัคม เพยีงแตชวีติมนษุยนัน้มทีัง้รางกายและจติใจขณะทีด่านรางกาย
อดุมสมบรูณ  แตดานจติใจหวิโหยกย็ากทีจ่ะเกดิความสมดลุตอชวีติได ดวยเหตนุีค้วามเขมแขง็
เชงิพุทธจงึเปนความเขมแขง็แบบพอเพยีง (Sufficiency Strongness) อนัเกดิจากจติสำนกึ
เชงิศลีธรรม (Moral Consciousness) ซึง่มอีงคประกอบทีส่ำคญั ๕ ประการคอื

๑) ความเชือ่หรอืความศรทัธา (Confidence) หมายถงึ ความมงุมัน่และกระตอื
รอืรนในภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย และเชือ่ในพลงัแหงความสมคัรสมานสามคัคขีองคนในชาติ
ซึง่นอกจากจะรองเพลงชาตแิลว ตองมจีติสำนกึเพือ่ชาตดิวย เพราะคนทีร่กัชาตแิละมจีติสำนกึ
เพ่ือชาตจิะไมทรยศชาตบิานเมอืงของตน

๒) ความมานะอดทน (Effort) หมายถงึความขยนัหมัน่เพยีรไมยอทอหรอืเหนือ่ย
หนายเมือ่เจอกบัปญหาและอปุสรรค เพือ่ชวยกนัพลกิฟนวกิฤตใหเปนโอกาส  มใิชซ้ำเตมิชาติ
ทีว่กิฤตใหเลวรายเพิม่มากขึน้
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๓) ความเขมแขง็เกดิจากความระลกึได (Mindfulness) เปนความเขมแขง็ที่
เกดิจากการสำนกึผดิหรอืหลงผดิ เชนการขบัขีย่านพาหนะประมาทเกดิอบุตัเิหต ุสญูเสยีอวยัวะ
ซึง่สงัคมไทยตองสญูเสยีชวีติจากการประสบอบุตัเิหตบุนทองถนนปหนึง่ๆ นบัหมืน่คน และสญู
เสยีทรพัยสนินบัแสนลานบาทตอป หากเกดิความระลกึไดหรอืมสีต ิความสญูเสยีจะคอยๆหมด
ไป เหลอืแตความรกัและความผกูพนัในฐานะคนไทยดวยกนั

๔) ความเขมแขง็เกดิจากความต้ังใจมัน่ (Concentration) เปนความเขมแข็ง
ภายในจติใจ ซึง่เกิดขึน้จากการทบทวนสิง่ทีไ่ดกระทำลงไป จนสามารถตอบคำถามแกตนเอง
ไดอยางชัดเจนวา  ทำทำไม? ทำเพือ่อะไร? และทำแลวไดอะไรขึน้มา? เมือ่ไดคำตอบจาก
สภาพทีจ่ติใจสงบแลว จะไดเร่ิมตนใหม และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใหมเพราะไมมอีะไรสายสำหรบั
พฤติกรรมทีเ่ปนกศุล

๕) ความเขมแขง็เกดิจากความเขาใจในภารกจิอยางชัดเจน (Understand-
ing) เปนความเขมแขง็ทีเ่กิดจากใจทีม่สีมาธ ิหรอืนิง่ หรอื สงบ เรยีกวา  หยดุพฤตกิรรมเพือ่
ทบทวนพฤตกิรรม เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจ แนใจ และ แจมแจงแกใจ ครัน้เกดิความแจมแจง
หรอืรทูัว่ชดัแลว กจ็ะไดดำเนนิภารกจิทีเ่ลอืกสรรบรรจงนัน้ตอไป เพราะปญหาทกุอยางทีเ่กดิ
ขึน้ในสงัคมนัน้มกัเกิดจากการทีม่นษุยขาดการไตรตรองกลัน่กรองใหประจกัษแจงดวยสตปิญญา
แทบทัง้สิน้

ความเขมแขง็เชงิพทุธ  (Buddhist Strongness) ทัง้ ๕ ประการดงักลาวเปน
คุณธรรมที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมายในภารกิจของชาติ เพราะสามารถครอบงำความเปน
คนเหลาะแหละ เกยีจคราน ประมาท ฟงุซาน และลมุหลงในอำนาจไดอยางสิน้เชงิ  เรยีกวา
สงัคมทีม่คีณุธรรม คอื ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิและปญญา จะเปนสงัคมอดุมสขุและเขม
แขง็อยางแทจรงิ
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สงัคมไทยในวนันี ้มคีวามขดัแยงในเชงิระบบคอนขางสงู  เพราะระบบสอนใหคนเชือ่

ในสิง่ทีเ่ปนรปูธรรมมากกวานามธรรม สถาบนัชาต ิ ศาสนา และพระมหากษตัรยิ จงึเปน
กลไกอนัสำคญัตอสงัคมไทยนบัตัง้แตอดตีจวบจนปจจบุนัแตเมือ่สงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงใน
เชงิโครงสรางและเชงิระบบ ทัง้การเมอืง และเศรษฐกจิอยางรนุแรง ความขดัแยงในเชงิระบบ
และเชงิคณุคาจงึหลกีเลีย่งไมพนเมือ่เปนเชนนี ้ สงัคมสงฆในบรบิทของสงัคมไทย จงึมคีวาม
จำเปนอนัเรงดวนในการชวยไกลเกลีย่และสรางบรรยากาศเชงิศลีธรรมใหแกสงัคมไทย เพือ่ให
คนไทยทกุหมเูหลา กลบัสบูรรยากาศเชงิศลีธรรมอกีครัง้หนึง่  มเิชนนัน้คนไทยและสงัคมไทย
จะมองผานเลยบทบาทอนัศกัดิส์ทิธิข์องสงัคมสงฆ ซึง่ในทีส่ดุสงัคมสงฆในบรบิทของสงัคมไทย
จะกลายเปนเพยีงสญัลกัษณทางศาสนาเทานัน้
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