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บทคัดย่อ
ศาสนามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ “สมาชิก” ในศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักการและ 

ทรงคุณค่าแห่งวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างสูงสุดเป็นจริงๆ ความแตกต่างของยุทธศาสตร ์

และกลยุทธ์ของทั้ง 2 ศาสนา ซึ่งมีผลเป็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันระหว่างศาสนา ทั้งเป็นเครื่อง

มือที่จะเป็นเครื่องอ�านวยให้เกิดการบริหาร และจัดการต่อความเป็นองค์กรทางศาสนาในภาพ

รวมด้วย“ยุทธศาสตร์พุทธ-กลยุทธ์มุสลิม” จึงเป็นองคาพยพการจัดวางตัวตนให้อยู่ในขอบข่าย

ของงานและการด�าเนินงานท่ีจะเป็นไปได้ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร 

เพื่อเป้าหมายของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความเป็นประชาคม

อาเซียนอันจะพึงเกิดข้ึนต่อไป บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาแนวคิดการบริหารกิจการศาสนา

ทั้งพุทธและอิสลาม เพื่อเป็นแนวทางบริหารกิจการศาสนา เพื่อการอยู ่รวมกันอย่างสันต ิ

ในประชาคมอาเซียน 

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์, การจัดการเชิงพุทธ, การบริหารองค์กรทางศาสนา
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Abstract
The objective of Religions is to promote the “Members” in religions for 

practicing along with the principles and values   of their religions; the practice 

is actually the highest distinction of the strategy. The strategy of these two 

religions i.e. Buddhism and Islam has the relationship to the different images 

among the tools that will be convenient to the executives and management 

of religious organizations as a whole as well.  The Buddhism – Muslim strategies 

are the layouts of their organs, within the scope of the tasks and operations 

that are possible for the maximum benefit to the organization in the purpose 

of co-education and co-living happily in the ASEAN community in the future. 

This article aims to study the management of religious affairs, both Buddhist 

and Muslim, to guide management of religious affairs in order to live together 

peacefully in ASEAN.

Keywords: Strategy, Buddhist Management, Management of Religious 

                Organizations

บทน�า
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้ก่อตั้งไว้เมื่อประมาณ 2,600 

ปีที่ผ่านมา มีพระสงฆ์หรือพุทธบริษัท 4 เป็นชุมชนของผู้นับถือศาสนาและศึกษาปฏิบัติตน 

ตามค�าสั่งสอนพระศาสดา (สิริวัฒน์ ค�าวันสา, 2542) เพื่อสืบทอดไว้ซึ่งค�าสอน รวมเรียกว่า 

พระรัตนตรัย ศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์ด�าเนินชีวิตด้วยผลแห่งการกระท�าของตน ตาม 

กฎแห่งกรรม มิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้า และส่ิงศักด์ิสิทธิ์นอกกาย คือ  

ให้พ่ึงตนเอง เพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข์ มีจุดมุ ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้น 

จากความทุกข์ท้ังปวงในโลกด้วยวิธีการสร้างปัญญา ในการอยู ่กับความทุกข์อย่างรู ้เท่าทัน 

ตามความเป็นจริง (พระมหาพิชิต อตุลเวโท, 2539) วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนา คือ  

การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด เช่นท่ีพระพุทธเจ้าทรง 

หลุดพ้นได้ด้วยก�าลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็ทรง 

เป็นมนุษย์มิใช่เทพเจ้าหรือทูตของพระเจ้าองค์ใด 

ศาสนาพุทธมีผู้นับถือกระจายไปทั่วโลกประมาณ 700 ล้านคน (พระมหา ดร.สมชาย 

°านวุฑฺโฒ, 2554) โดยมีจ�านวนผู ้นับถือส ่วนใหญ่อยู ่ ในทวีปเอเชีย ทั้งในเอเชียกลาง  
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เอเชียตะวันออก (Hansen Valerie, 2012) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ

ประเทศไทยมีผู ้นับถือศาสนาพุทธเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในโลกและในประเทศกลุ่มอาเซียน 

(Gombrich,  Richard Francis, 1988) รวมท้ังการที่คณะสงฆ์และรัฐบาลได้ด�าเนินนโยบาย

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกด้วย  

มุสลิม คือผู ้นับถือศาสนาอิสลาม ค�าว่า “มุสลิม” เป็นค�าที่ยืมมาจากภาษาอาหรับ  

แปลว่า ผู ้ศิโรราบ ผู ้ภักดี มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นมุสลิมได้โดยการปฏิญาณตน มุสลิมนั้น 

ไม่จ�ากัดเผ่าพันธุ ์ อายุ เพศ และวรรณะ ผู ้ที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามศาสนวินัยต่างๆ  

ของอิสลาม (ท้ังวาญิบ และ ฮะรอม) ผู้ที่เป็นมุสลิมต้องปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ 5 ประการ

ดังน้ี คือ การกล่าวค�าปฏิญานตนเข้ารับอิสลาม การละหมาด 5 เวลาในแต่ละวัน การถือ 

ศีลอดในเดือนรอมฎอน การบริจาคทาน (ซะกาต) และการท�าฮัจญ์ มุสลิมมีหลักความเชื่อหลัก 

6 ประการ น่ันคือ เช่ือในพระเจ้าองค์เดียว (อัลลอฮ์) เชื่อในบรรดามลาอีกะฮ์  เชื่อในคัมภีร์ที่

ถูกประทานมาจากพระเจ้า เชื่อในบรรดาศาสนทูตต่างๆ เชื่อในวันสิ้นโลก (วันกียามะฮ์)  

และเชื่อในกฎแห่งความดีความช่ัว (กอดอและกอดัร) (เสาวนีย์ จิตหมวด, 2535)

กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีคนไทยเรียกกันว่า แขก คาดว่าหมายถึงชาวมุสลิมโดยรวม ทั้งนี้พ่อค้า

ชาวมุสลิมในคาบสมุทรเปอร์เซียท่ีเข้ามาค้าขายในแหลมมลายู (อินโดนีเซียและมาเลเซีย)  

ได้น�าศาสนาอิสลามเข้ามาด้วย ภายหลังคนพ้ืนเมืองจึงได้เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม  

ส่วนในประเทศไทยนี้พบหลักฐานว่าคนไทยได้ติดต่อสัมพันธ์กับชาวมุสลิมแต่ครั้งสุโขทัย  

และกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา โดยชาวมุสลิมบางคนนั้น เป็นถึงขุนนางในราชส�านัก ในช่วงต้น 

กรุงรัตนโกสินทร์มีชาวมุสลิมอพยพมาจากมลายูและเปลี่ยนสัญชาติเป็นไทย นอกจากนี้ยังมี

ชาวมุสลิมอินเดียท่ีเข้ามาตั้งรกราก รวมถึงชาวมุสลิมยูนนานที่หนีภัยการเบียดเบียนศาสนา 

หลังการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสถิติระบุว่าประชากร

มุสลิมมีระหว่าง 2.2 - 7.4 ล้านคน ซึ่งมีความหลากหลายจากการอพยพเข้ามาจากทั่วโลก 

มุสลิมในไทยส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนีย์ (สถาบันศึกษาตะวันออกกลางและโลกมุสลิม, 2550)

 ดังนั้น เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามในสังคมไทย  

เพื่อรองรับการปรับตัวท่ีจะเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน และสังคมโลก จึงควรศึกษายุทธศาสตร์ 

และช่องทางในการบริหารกิจการศาสนาในอาเซียน ที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการ

ศาสนาในอนาคต และในเวลาเดียวกันศาสนาต่างๆ ในโลกน้ีมีนัยยะของการสนับสนุนส่งเสริม

ให้ศาสนิกของตนเอง ก้าวไปสู ่อุดมคติทางศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือใช้ชีวิตตามหลักศาสนา  

และในเวลาเดียวกันก็จะท�าให ้คุณภาพชี วิตเกิดความสงบสันติในการด�าเนินชีวิตด ้วย 

ทั้งในประเทศต่างๆ รวมทั้งอาเซียน เพื่อน�าไปสู ่การก�าหนดท่าที การแสดงออกต่อศาสนา 

ร่วมกันอย่างเข้าใจ และเห็นบริบท หรือบทบาทความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน อันจะพึงเกิดขึ้น 
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ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นในบทความนี้จะได้สะท้อนยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธ์มุสลิม เพื่อสะท้อน

แนวทางการบริหารกิจการศาสนาของท้ัง 2 ศาสนาในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อด�าเนินให้ศาสนา

ทั้ง 2 เป็นกลไกในการใช้ชีวิตร่วมกันของประชาคมอาเซียนอันจะพึงเกิดขึ้นในอนาคต

      

ประเทศ ประชากร
อิสลาม พุทธ คริสต์ อื่น ๆ มห.

จ�านวน (ล) % จ�านวน (ล) % จ�านวน % จ�านวน %

กัมพูชา 14,805,000 240,000 3.5 14.45 93 133,189 1 7

ไทย 65,998,436 3,272,218 4.6 63,481,040 94.6 458,453 0.7 0.1

ลาว 6,320,000 1,000 1 4.49 67 100,163 1.5 40

พม่า 50,519,000 1.9 4 44,961,910 89 1.9 4 3

สิงคโปร์ 5,076,700 721,000 15 2,132,214 42.5 829,470 14.5 15*

เวียดนาม 92.480,000 160,000 0.2 11**  9.3 6.89  7.2  80.8

บูรไน 388,190 211,000 67 40,000 13 38,137 10 10

อินโดนีเซีย 238,000,000 244.85 88 3.04 1.21 27.66 8 3

ฟิลิปปินส์ 91,983,000 4.74 5 1.96 2.5*** 83.88 80.9 22.5****

มาเลเซีย 29,558,000 17.14  60.4 5.78 19.2 2.56 9.1 11.3

รวม (ปม.)  595128326 273235218 248.7 151335164 515.01 124449412  136.9  192.7

อ้างอิง *สถิติผู้นับถือศาสนาซึ่งยังไม่นับรวมลัทธิเต๋า Taoism (8%), และศาสนาฮินดู Hinduism (4%), ที่มาออนไลน ์http://www.nation 

    master.com/red/country/la-laos/rel-religion&all=1,สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2557.

**สถิติผู้นับถือศาสนา,ที่มาออนไลน์ : https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Vietnam, สืบค้นเม่ือ 3 กรกฎาคม 2558.

***สถิติผู ้นับถือศาสนา และศาสนาอื่น ๆ Others (Animism, Buddhism, Nonreligious), ท่ีมาออนไลน์ : http://www.nation    

     master.com/red/country/la-laos/rel-religion&all=  1, สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558.

****สถิติผู ้นับถือศาสนา Evangelical (2.8%), Iglesia ni Cristo (2.2%), Aglipayan (2%), other Christian (15.5%),   

      http://www.nationmaster.com/red/country/la-laos/rel-religion&all=1 ,สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558. 

    
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสัดส่วนของพลเมืองที่นับถือแต่ละศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน,  

ที่มาออนไลน์ http://www.nationmaster.com/red/country/la-laos/rel-religion&all=1,  
สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
 ศาสตร์ทางการบริหาร จัดการ จะเป็นเครื่องมือในการ “บริหาร” เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือสร้างความพร้อมและจะน�าไปสู่

การสร้างประสิทธิ์ภาพอย่างกว้างขวางขององค์กรนั้นๆ รวมไปถึงองค์กรทางศาสนาด้วย  

ที่จ�าเป ็นต ้องใช ้แนวปฏิบัติและหลักการแห่งการปฏิบั ติในทางศาสนา เช ่น กลไกของ 

หลักค�าสอน หลักปฏิบัติของศาสนา รวมไปถึงหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อวัตรปฏิบัติ เพ่ือ

การปฏิบัติไปสู่ประโยชน์สูงสุดขององค์กรนั้นๆ รวมไปถึงการน�าพาผู้อยู่ในองค์กรและศาสนิก 
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ไปสู่เป้าหมายอันเป็นอุดมคติตามหลักศาสนาด้วย

 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ หรือค�าในภาษาอังกฤษที่ว่า Strategy อันมีนัยยะหมายถึง 

แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์จ�าเพาะ กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในทางทหาร

นั้นแตกต่างจากยุทธวิธี ซึ่งว่าด้วยการด�าเนินการรบปะทะ (engagement) ขณะที่ยุทธศาสตร์

น้ัน ว่าด้วยวิธีการเชื่อมโยงการรบปะทะต่างๆ เข้าด้วยกัน ค�าถามที่ว่า “จะสู ้รบอย่างไร”  

เป็นปัญหาทางยุทธวิธี แต่ข้อก�าหนดและเง่ือนไขซึ่งมีการสู ้รบกันและความเหมาะสมในการ 

สู ้รบกันนั้นเป็นปัญหาทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสงคราม (warfare) ส่ีระดับ 

ได้แก่ วัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์หลัก, ยุทธศาสตร์, ปฏิบัติการและยุทธวิธี  

นักคิดคนหนึ่งนิยามยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็น “วิถีอย่างครอบคลุมในอันที่จะพยายามปฏิบัติเพื่อ 

ผลเบื้องปลายทางการเมือง รวมทั้งการข่มขู่หรือการใช้ก�าลังอย่างแท้จริง ในวิภาษวิธีแห่ง

เจตจ�านง ซึ่งจ�าต้องมีอย่างน้อยสองฝ่ายในความขัดแย้งหนึ่งๆ ฝ่ายเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ 

กัน ดังน้ัน ยุทธศาสตร์จะประสบความส�าเร็จน้อยครั้ง หากไม่แสดงความสามารถในการ

ดัดแปลง” ยุทธศาสตร์ได้ขยายออกนอกสาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี

เกม และสาขาอ่ืน (บุญทัน ดอกไธสง, 2547) ดังท่ีปรากฏเห็นได้ในปัจจุบัน 

ภาพท่ี 1 การบริหารกิจการศาสนาและการสร้างความร่วมมือทางศาสนา 
ที่มาภาพ http://smokefreezone.or.th/content_attachment/file_storage/pic%20

3-1%20t.jpg สืบค้น 2 กันยายน 2559

ในบทความนี้จะได้เทียบเคียงแนวทาง “กลยุทธ์-ยุทธศาสตร์” เพื่อใช้กับการวิเคราะห์

หาแนวทางการบริหารกิจการศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม

เพื่อการอยู ่ร ่วมกัน หรือเพื่อหาแนวทางในการบริหารกิจการศาสนาสู ่ความเป็นประชาคม

อาเซียน ให้เกิดการขับเคลื่อน เรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมในภาพกว้าง

อันสัมพันธ์กับบริบทของอาเซียนต่อไป   
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ยุทธศาสตร์พุทธสู่การบริหารกิจการศาสนาพุทธในประเทศไทย 
แนวทางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารกิจการศาสนาในประเทศไทย นับตั้งแต่การ 

มีกฎหมายตราสามดวงในสมัยรัชกาลท่ี 1 (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2549) การต้ังกองสังฆการี ใน

สมัยรัชกาลที่ 2 ไปจนกระทั่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ รศ.121 (จิรัชฌา เที่ยงหทัยธรรม, 2545) 

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท�าให้มีมหาเถรสมาคม มีการตราพระราชบัญญัติกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ.

2488/1945 (พระมหาวรชัย กลึงโพธิ์, 2539) ที่ท�าให้คณะสงฆ์มีระบบสภาสงฆ์มีระบบการ

ปกครองที่เรียกสังฆมนตรีตามภาระงานคณะสงฆ์ กระทั่งน�าไปสู่การร่างพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ใน พ.ศ.2505/1962 (โชติ ทองประยูร, 2509) ที่ผูกโยงอ�านาจการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด ทั้งกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคส�าหรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน

ตัวเองด้วย (เสวก สุบรรณเกตุ, 2540) และพัฒนาการของอดีตในแต่ละช่วงเวลาเป็นทั้งการ

บริหาร จัดการและการควบคุมแต่องค์กรทางศาสนาที่มีอยู ่ในประเทศไทย และนับเป็น 

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็มีกฎหมายดังกล่าวเป็นกรอบในการบริหาร

สืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อให้เห็นข้อขัดข้องของการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

ในประเทศไทย ในการเขียนบทความนี้จะได้น�าแนวคิดการบริหารทางกฎหมาย และน�ามา

วิเคราะห์ให ้เห็นค่าความสอดคล้อง ความเหมือนและความต่างผ ่านกฎหมายที่ตราข้ึน  

ซึ่งสามารถอธิบายได้คือ

1. เงื่อนไขภายใต้ก�ากับของรัฐ หากพิเคราะห์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้ก�ากับของรัฐ การใช้อ�านาจรัฐผ่านสถาบันกษัตริย์ 

รวมไปถึงการตรากฎหมาย ท่ีมีความหมายเพื่อการบริหารจัดการ การบังคับใช้ หรือการจัดการ

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยทางศาสนา และสอดคล้องกับแนวทางของรัฐ  

ดังเช่น กรณีสมเด็จพระนารายมหาราช (พ.ศ.2199-2231/1656-1688) ในสมัยอยุธยากับ 

การอุปถัมภ์ศาสนา (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2545) พระเจ้าตากสิน (พ.ศ.2310-2325/1767-1782) 

กับการสนับสนุนกิจการพระศาสนา (วัชรา คลายนาทร, 2555 : 139-172) การตรากฎหมาย

ตรา 3 ดวงในสมัยรัชกาลท่ี 1 (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2549) หรือบทบาทของรัชกาลที่ 3 กับ 

การส่งเสริมพระพุทธศาสนา (พระอธิการเกียรติศักดิ์ กิตฺติเมโธ, 2553) เป็นต้น ซึ่งเป็น

พัฒนาการร่วมทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

ในประเทศไทยนับแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน   

2. เงื่อนไขในส่วนของศาสนาพุทธ ท่ีเกิดขึ้นภายใต้  พ.ร.บ. คณะสงฆ์ไทย 2505 แก้ไข

ปรับปรุง 2535 (สุทธิพงษ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์, 2541) ซ่ึงในความหมายพระพุทธศาสนา 

ในประเทศไทยถูกบริหารผ่านกลไกของกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน  

ซึ่งพอประมวลเป็นเงื่อนไขเชิงระบบได้ คือ 
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(ก) สภาพปัญหาที่เกิดจาก พ.ร.บ. ท่ีใช้บริหารกิจการคณะสงฆ์  มีลักษณะโครงสร้าง

เป็นแนวดิ่ง เกิดข้ึนภายใต้เงื่อนไขของวัฒนธรรมอ�านาจ  มีล�าดับการบังคับบัญชาจากบนลง

ล่าง ต้ังแต่สายบังคับบัญชาจากมหาเถรสมาคมถึงวัด ในรูปปิรามิด ท�าให้องค์กรศาสนาสัมพันธ์

กับวัฒนธรรมอ�านาจ และการใช้อ�านาจในเชิงปกครองควบคุมเป็นด้านหลัก ท�าให้เสียโอกาส

ในการแข่งขัน หรือการเปิดเสรีภายใต้หลักการใหญ่ท�าให้สมาชิกในองค์การบริหารกิจการ

ศาสนาที่มีฐานสมาชิกในการบริหารวัดอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 3.7 หมื่นรูปทั่วประเทศ กลาย

เป็นองค์กรแห่งการรับค�าสั่ง สื่อสารทางเดียวรอค�าส่ังเพ่ือให้ปฏิบัติ โดยรอรับค�าส่ังจากเบื้อง

บนเท่าน้ัน กลายเป็นองค์กรท่ีอ่อนแอเชิงโครงสร้างด้วยเหตุผลวัฒนธรรมองค์กรผูกสัมพันธ์กับ

บุคคล และระบบบุคคลมากเกินไป  

(ข) เงื่อนไขว่าด้วยอายุของผู้บริหารระดับสูง หมายถึง การที่มหาเถรสมาคมเป็น

องค์กรที่พระผู ้บริหารในระดับนโยบายส่วนใหญ่เป ็นผู ้ สูงอายุ ดังนั้น ในความสูงอายุนี้   

กลายเป็นเงื่อนไข อุปสรรคในการบริหารจัดการด้วย กล่าวคือพระส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานณ์การใหม่ โลกทัศน์วิสัยทัศน์ยังจ�ากัดด้วยช่วงเวลา และ 

ไม่สามารถก�าหนดตัวเองตามยุทธศาสตร์ของการบริหารกิจการศาสนา รวมทั้งความเจ็บป่วย

อันเกิดจากความชราภาพ จึงท�าให้การปฏิบัติงานขององค์กรไม่ครบองค์ประชุม ปรับตัวไม่ทัน

กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา 

(ค) บทบาทของมหาเถรสมาคม หรือองค์กรศาสนาไม่ได้ถูกก�าหนดให้มีบทบาทต่อ

ภาครัฐโดยตรง กล่าวคือ ไม่ได้มีอ�านาจหรือกลไกในฐานะที่จะเป็นที่ปรึกษาระดับอ�าเภอ ระดับ

จังหวัด กับฝ่ายบ้านเมืองตามกฎหมาย เป็นเพียงหน่วยปกครองที่มีเป้าหมายเพื่อการปกครอง

เฉพาะพระภิกษุ และศาสนิกภายในเขตวัด ท�าให้การบริหารผูกอยู ่กับชุมชน เป็นไปโดย 

ความสมัครใจ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการบริหารในแบบองค์รวม  

 3. เงื่อนไขข้อจ�ากัดท่ีเกิดขึ้นภายใต้กฎ ระเบียบ ค�าส่ัง อันว่าด้วยการสร้างวัด แนวคิด

นี้มองเรื่องการขยายตัวและการเจริญเติบโตของวัด ว ่าด ้วยการสร ้างวัด ภายใต ้กรอบ 

ของกฎหมายคณะสงฆ์ ทั้งกฎระเบียบที่ออกมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการศาสนา 

เช่น (ก) ก�าหนดว่าจะสร้างวัดต้องมีระยะห่างจากวัดอื่น ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร (กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 : ว่าด้วยการสร้าง

วัด) แปลว่าวัดจะสร้างต้องส�าคัญด้วยเง่ือนไขในเรื่องของระยะห่างมองมุมหนึ่งเหมือนเป็นการ

ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ทางการบริการ ไม่ให้ใกล้กันเกินไป แต่อีกนัยหนึ่งก็กลายเป็นข้อจ�ากัด

ของการบริหารจัดการภายในองค์กรคณะสงฆ์ด้วยตัวมันเองได้ (ข) จ�านวนที่ดินในการสร้างวัด 

ระเบียบก�าหนดให้การสร้างวัดต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า 6 ไร่ เมื่อวัดถูกก�าหนดด้วยเง่ือนไขเชิง

พื้นที่ท�าให้วัดท่ีมีท่ีดินน้อยกว่าน้ันไม่สามารถพัฒนาให้เป็นวัด/ศาสนสถานที่ได้ ด้วยเง่ือนไขที่
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ผูกโยงอยู่กับเน้ือท่ีระยะห่างตามกฎท่ีออกอันเนื่องด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์    

 ดังน้ันระเบียบท่ีถูกสร้างข้ึนนัยหนึ่งเป็นกรอบ เกณฑ์ หลักปฏิบัติเพื่อเป็นแนวส�าหรับ

การบริหารแต่อีกนัยหนึ่งกลายเป็นเงื่อนไขท�าให้เกิดการชะลอตัวในประเด็นของการสร้างวัด

และศาสนสถานในพระพุทธศาสนาไป  

 4. เงื่อนไขขององค์กรศาสนา/ผู ้น�า หมายถึง แนวทางศาสนา ท้ังหลักคิด ชุดคิด  

ส่งเสริมให้เกิดการแยกตัวตัวจากการเมือง (วุฒินันท์ กันทะเตียน, 2541) แนวคิดเร่ืองความ

เป็นกลาง แนวคิดเรื่องโลกียะ โลกุตระ (พระไพศาล วิสาโล, 2546) แนวคิดทางกฎหมายที่

ก�าหนดให้พระเป็นบุคคลพิเศษท่ีไม่พึงมีส ่วนร่วมทางการเมืองแยกตัวออกจากครอบครัว  

ไม่มีสิทธิเลือกต้ังและสมัครรับเลือกต้ัง (สมพล พงษ์พิพัฒน์, 2545) หรือการเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในต�าแหน่งทางการเมือง การปกครองทุกระดับ แปลว่า บทบาทของพระ หรือคนในองค์กร

ศาสนา กับการเกาะเกี่ยวกับรัฐ กับประชาชนในเชิงสร ้างเงื่อนไขเชิงระบบร่วมกันไม่มี 

ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้น�ากับประชาชนในโครงสร้างเชิงระบบของพระพุทธศาสนา  

 5. เง่ือนไขของ วิถีศาสนา ศาสนพิธี หมายถึง ชาวพุทธจะประกอบพิธีทางศาสนา 

ต่อเมื่อ มีเหตุอื่น เช่น ท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน บวชนาค ศาสนพิธีจึงเป็นส่วนหน่ึงของ 

การนั้นๆ หรือต่อเมื่อถึงวันส�าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา 

อัฏฐมีบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันพระ 8 ค�่า 14 ค�่า 15 ค�่า ทั้งหมดเป็นเพียง

กิจกรรม/พิธีกรรมที่นับเนื่องจากพระพุทธศาสนา แต่ไม่ใช่ในฐานะศาสนาเป็นวิถีชีวิตหรือมี

ความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตที่จะต ้องปฏิบัติจนกระทั่งเป ็นวิถี (พระพิทักษ์ สิริทตฺโต  

(ยางนิยม), 2555) แต่อย่างใดหรือเป็นก็ในสัดส่วนที่น้อยที่จะแสดงออกมาเป็นวิถีทางศาสนา 

เช่น การใช้ชีวิตท่ีสงบ สันติ สมถะ เรียบง่าย เป็นต้น  

 ดังนั้น หากมองในภาพรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์พุทธ จึงจ�ากัดด้วยเงื่อนไขและกลไก 

อันเป็นเครื่องในการบริหารจัดการภายในด้วย โดยมองไปที่การบริหารเชิงโครงสร้างที่ยังไม่มี

ความชัดเจน และจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกเพ่ือไปสู่การบริหารจัดการทั้งในตัวระบบโครงสร้าง 

และการบริหารเพื่อให้ชาวพุทธ เข้าถึงอุดมคติและหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์อิสลาม สู่การบริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย
 ศาสนาอิสลามในฐานะท่ีเป ็นกลไกหนึ่งทางสังคมหนึ่งในประเทศไทย การมอง

พัฒนาการของการก้าวย่าง ในฐานะท่ีเป็นองค์กรทางศาสนา การจัดวางตัวตนลงในพ้ืนที่ที ่

เรียกว่าประเทศไทย กลไกต่างๆ ที่เป็นเคร่ืองมือในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม จึงมี 

ความส�าคัญ พร้อมท้ังขับเคลื่อน ย่างก้าวให้พัฒนาไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ หรือพัฒนาก้าว

ให้เกิดการขยับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ และในเวลาเดียวกันแนวคิดความส�าคัญดังกล่าวได้กลาย
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เป็นช่องทางในการเอาเปรียบ หรือหนุนให้เกิดการเอาเปรียบต่อกลุ่มประชากรอื่น ซ่ึงเป็นเรื่อง

ที่ไม่สมควร เพราะเมื่อถึงที่สุด ศาสนาเป็นเพียงกลไกหนึ่งในการท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่าง

เป็นปกติสุขเท่าน้ัน 

 ศาสนาอิสลาม ไม่ได้มีแนวคิดแยกออกจากกันระหว่าง “รัฐ” และ “ศาสนา” นัยหนึ่ง

เป็นข้อจ�ากัดในเรื่องของการจัดสรรอ�านาจ นัยหน่ึงเป็นการสร้างพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนระหว่าง

อ�านาจกับรัฐ หรือการเข้าไปเป็นผู ้จัดการรัฐ ในนามของสมาชิกในศาสนา หรือองค์กรแห่ง 

ศีลธรรมตามหลักศาสนาท่ีเข้าไปควบคุมมาตรฐานทางศาสนาผ่านการจัดการภาครัฐหรือ 

สมาชิกในรัฐไปโดยปริยาย (หลักการของอิสลาม ให้ถือค�าสอนทางศาสนาเป็นกฎหมาย 

ในฝ่ายบ้านเมืองด้วย) ดังน้ัน เพื่อให้เป็นการจัดองค์กรบริหาร หรือเห็นการบริหารกิจการของ

ศาสนาอิสลามในไทยประเทศไทย จะได้ยกกรณีตัวอย่างอันเกิดจากเครื่องขององค์กรอิสลาม

ในประเทศไทย คือ  

1. เคร่ืองมือของการบริหาร ผ่าน พ.ร.บ. องค์การอิสลามแห่งประเทศไทย หมายถึง 

การที่องค์กรอิสลามได้ด�าเนินการผ่านกระบวนการทางกฎหมายของ พ.ร.บ.อิสลามเพ่ือใช้เป็น

กลไก และเครื่องมือทางการบริหารให้กับอิสลามผ่านกระบวนการทางกฎหมาย แต่ภาพลักษณ์

ที่เราเห็นและพบก็คือ องค์กรพระพุทธศาสนาหรือองค์กรศาสนาได้สร้างกฎหมายขึ้นมาเป็น

เครื่องมือในการบริหารกิจการศาสนาของตนเอง คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

เพิ่มจ�านวนได้ ตามจ�านวนของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด (1 คณะ เป็นตัวแทนจังหวัด

ได้ 1 คน ไปเป็นกรรมการกลาง) 

2. เคร่ืองมือของการจัดการสินทรัพย์ผ่าน พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

กลไกการบริหารระบบทุนในศาสนา ที่เป็นท้ังยุทธศาสตร์ในการบริหารสินทรัพย์ หรือเอา

สินทรัพย์อันเกิดจากการลงทุนมาผ่านกระบวนการบริหารเพื่อให้ได ้มาซ่ึงส่วนต่าง และ 

กลายเป็นผลประโยชน์ส�าหรับสมาชิกในฐานะเป็นเจ้าของเงินฝาก และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

ของชาวมุสลิมให้มีคุณภาพชีวิตผ่านสถาบันการเงินศาสนา 

 (ก) ให้กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย แปลว่าศาสนิกของอิสลามจะมีฐานการเงิน หรือแหล่ง

เงินทุนที่เป็นไปตามหลักศาสนา และเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักของฐาน 

การเงิน และการผลิตท่ีส�าคัญ 

 (ข) ผู้กู้เงินต้องเป็นชาวมุสลิม หมายถึง มุสลิมเป็นผู้ได้สิทธ์เบื้องต้น จากนั้นอาจท�าให้

เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มศาสนิกผ่านสถาบันการเงิน เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนทางการเงินหรือสถาบัน

การเงินศาสนา 
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 3. กฎกระทรวงว่าด้วยการสร้างมัสยิด หมายถึง การที่กฎหมายก�าหนดให้ศาสนา 

มาตรา 12 การสร้าง การจัดตั้ง การย้าย การรวม การเลิก และการจดทะเบียนมัสยิด ให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง การจัดต้ัง การรวม และการเลิกมัสยิด 

ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ก) ไม่ก�าหนดระยะห่างจากมัสยิดอื่น (ข) ไม่ก�าหนดขนาด

ที่ดินในการสร้างมัสยิด (ค) ผู้ขอสร้าง ตั้ง จดทะเบียนเป็นคฤหัสถ์ จึงท�าให้การขยายตัว และ

ความก้าวหน้าของการบริหารกิจการศาสนาอิสลามขยายตัวและมีพื้นที่ในการบริหารจัดการ 

ได้กว้างขึ้น 

4. บทบาทร่วมของผู ้น�าศาสนา หมายถึง บทบาทของการเป็นผู ้น�าในวิถีมุสลิม  

เป็นได้ทั้งผู้น�าครอบครัว ผู้น�าศาสนา และผู้น�าทางการเมือง มุสลิมในบุคคลเดียวกัน เง่ือนไข

เชิงบุคคลจึงสามารถด�าเนินการหรือตัดสินใจได้เลย หากมององคาพยพอย่างรอบด้านในฐานะ

บุคลากรทางศาสนา ย่อมมีบทบาทที่เกาะเกี่ยวกับรัฐและเกี่ยวกับประชาชนในเชิงของบุคคล

และองค์กร  

 5. วิถีชีวิต วิถีศาสนา ศาสนพิธีที่เป็นมากกว่าพิธีกรรม  หมายถึง วิถีชีวิตทางศาสนา

สะท้อนผ่านรูปแบบหลักปฏิบัติและศาสนบัญญัติ เป็นวิถีชีวิตประจ�าวัน คือการปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนื่อง สม�่าเสมอ เป็นกิจวัตรและเป็นวิถีชีวิต เช่น การท�าละหมาด ท่ีต้องปฏิบัติทุกวันๆ ละ 

5 ครั้ง การที่ท�าให้ศาสนพิธีเป็นวิถีชีวิตได้นั้น เป็นส่วนสนับสนุนความมั่นคงแห่งศาสนา 

 6. ศาสนาท่ีสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ หมายถึง การสัมพันธ์กับหลักคิดทางศาสนา  

สู ่การสร้างแนวปฏิบัติผ่านวิถีทางศาสนา ท�าให้ความสัมพันธ์กับวิถีทางเศรษฐกิจ (อะหฺมัด  

อัซฮาร์ บาชิร, 2545) ผ่านวิถีทางศาสนาดังกรณีการจัดต้ังธนาคารตามหลักอิสลาม (สถาบัน

ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2545) ผ่านกระบวนการกฎหมายท�าให้กลุ ่ม 

ศาสนิกในประเทศไทยมีธนาคารในการช่วยสถานทางการเงิน อาชีพ อันสัมพันธ์กับศาสนา ใน

นามกลุ่มองค์กรทางศาสนา ให้มีพลังในการสร้างเง่ือนไขทางเศรษฐกิจได้ เช่น ระเบียบว่าด้วย

กิจการฮาลาล  การจัดตั้งองค์กรฮาลาลผ่านกลไกของส�านักงานคณะกรรมการศาสนาอิสลาม

ในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างเงื่อนไขเชิงเศรษฐกิจผ่านสินค้าและการยินยอมทางสินค้า มีข้อมูลว่า

ศูนย์วิจัยกสิกร คาดว่าปี 2557 การส่งออกอาหารเครื่องดื่มฮาลาลของไทยอยู่ที่ประมาณ 5,800 

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3.4 และในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีราวร้อยละ 5.1 

ไปอยู่ที่ประมาณ 6,100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท ก็แปลว่ากลไกของ

ศาสนาอิสลามกับธุรกิจเป็นส่วนเดียวกัน และสามารถสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่ารวมกันระหว่าง

ศาสนากับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจได้
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ล�าดับ ประเทศ ร้อยละ

1 อินเดีย 8.2

2 บราซิล 7.5

3 สหรัฐอเมริกา 8.4

4 อาร์เจนตินา 5.5

5 ฝรั่งเศส 4.5

6 ออสเตรเลีย 4.1

7 ตุรกี 4.0

8 จีน 3.4

9 อินโดนีเซีย 3.4

10 รัสเซีย 3.2

11 ไทย 3.1

  
ตารางที่ 2 มูลค่าทางเศรษฐกิจผ่าน “ฮาลาล” ของผู้ส่งออกอาหารฮาลาลและเครื่องดื่มฮาลาลรายใหญ่ 

พ.ศ.2556 (ที่มา : แนวโน้ม, อาหารและเครื่องดื่ม ฮาลาลไทยส่งออกแตะ 2 แสนล้าน, 
(12-18 ธันวาคม 2557), มติชนสุดสัปดาห์, 35 (3179): 108) 

 ในประเทศไทยมีการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล ซ่ึงแต่เดิมส�านักจุฬาราชมนตรีเป็น

ผู้ให้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538  แต่ในปัจจุบันการรับรองเคร่ืองหมาย

ฮาลาลเป็นบทบาทของสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภายใต้ระเบียบ 3 ฉบับ (1. ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองฮาลาล พ.ศ.2544 2. ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 3. ระเบียบคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546) ที่เป็นเง่ือนไข

อันสัมพันธ์กับกลไกทางเศรษฐกิจตามหลักศาสนาอิสลาม
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เปรียบเทียบองค์กรพุทธกับมุสลิม  
ตาม พ.ร.บ. กฎ มส.กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารกิจการศาสนา

สาระส�าคัญ พุทธ มุสลิม ระดับ

ประชากร ล�าดับ 1 / 95 % อันดับ 2 / 10 % ไทย

ล�าดับ 2 (151) มากที่สุด (257 ล้าน) อาเซียน

ล�าดับ 4 (700 /ล้าน) 1,600 ล้านคน ประชาคมโลก

คณะผู้
บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงคณะสงฆ์(มส.) 
ถูกจ�ากัดด้วยจ�านวน

- แยกตัวออกจากครอบครัว

- แยกตัวออกจากการเมือง 
- แยกตัวจากระบบสังคม

- ไม่เชื่อมโยงอยู่ในเขตปกครองของ
ตนเอง 

ผู้บริหารคณะกรรมการอิสลาม
เกิดขึ้นโดยไม่จ�ากัด เกาะเกี่ยว
ระดับบนและล่าง 

– เชื่อมสัมพันธ์กับระบบ
ครอบครัว (สมาชิก-หัวหน้า)

– เป็นนักการเมืองได้ 

-เชื่อมโยง/เครือข่าย

ประเทศไทย

อิสลาม: เชื่อม
โยงเป็นเครือ
ข่ายในระดับชาติ 
นานาชาติ และโลก

การ 
ก่อสร้าง 

ศาสนสถาน 
วัด/มัสยิด

- เงื ่อนไขมาก ที่ดิน 6 ไร่ 

- ระยะห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า 5 
กม./จ�านวนครัวเรือน

- จ�ากัดด้วยขั้นตอน/ระยะเวลานาน

- เงื ่อนไข ที่ดินไม่มีก�าหนด  
- ไม่จ�ากัดระยะห่าง  

- ไม่จ�ากัดด้วยขั้นตอน 
- ไม่จ�ากัดประชากร

ประเทศไทย

การเงิน/ 
การบริหาร

เงิน

เกิดขึ้นตามศรัทธา การบริจาคและ
การระดมทุนเป็นคราวๆ ไม่เป็น
ยุทธศาสตร์ทางการบริหาร/การเงิน
ที่ชัดเจน 

ศรัทธา/ธุรกรรม ทางการเงินที่
มีกฎหมายรองรับ เช่น ธนาคาร
อิสลาม กิจการฮาลาล เพื่อการ
พาณิชย์ เป็นต้น 

พุทธ : ไทย 

อิสลาม : เชื่อมต่อ
กับอาเซียนและ
ประชาคมโลก

พิธีกรรม/
หลักปฏิบัติ

เป็นเพียงรูปแบบเกิดข้ึนเฉพาะกิจ 
ตามสถานการณ์ในแต่ละชุมชน/ไม่มี
ความเป็นเอกภาพเกาะเก่ียวซ่ึงกัน
และกัน

เป็นวิถีชีวิต / กิจวัตรประจ�า
วัน เป็นรูปแบบการด�าเนินชีวิต 
สะท้อนเป็นวิถีอันเป็นเอกลักษณ์  

พุทธ : ไทย

อิสลาม : การเชื่อม
ต่อกับอาเซียน 
และประชาคมโลก

เครื่องมือ
ทางการ
บริหาร

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  2505 
แก้ไข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545  
พระราชบัญญัติการบริหาร
องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540  
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์ พ.ศ.2524 เป็นต้น

พุทธ : ไทย/

มหาวิทยาลัยสงฆ์: 
นานาชาติ  

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบเปรียบเทียบองค์กรพุทธกับมุสลิม  

          ตาม พ.ร.บ. กฎ มส.กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารกิจการศาสนา   
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 จากตารางอาจเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าการบริหารกิจการศาสนาของทั้ง 2 ศาสนา 

มีเงื่อนไขเชิงระบบที่แตกต่างกัน ท�าให้การบริหารกิจการศาสนามีภาพลักษณ์ที่เป็นข้อจ�ากัด

ระหว่างพุทธกับอิสลาม และในเวลาเดียวกันเมื่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนความหลากหลาย 

ทั้งทางภาษา ชาติพันธุ์ และศาสนาย่อมเกิดขึ้น การบริหารกิจการศาสนาจึงควรเข้าไปสร้าง

ความร่วมมือ ความเข้าใจและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความแตกต่างและกลไกทางการบริหาร

ต่างๆ เป็นท้ังองค์คุณและเงื่อนไขท่ีต้องปรับแก้เพิ่มเติม ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

ศาสนาได้ในอนาคต 

แนวทางในการบริหารกิจการพระศาสนาสู่ความเป็นอาเซียน และนานาชาติ
ปัจจุบันสถานการณ์ของสังคม การเมือง ในประชาคมอาเซียนเปล่ียนไป วิถีศาสนาแบบ

ดั้งเดิมไม่ได้รับการยอมรับบทบาท และท่าที่ทางศาสนาจึงควรปรับตัว และแสวงหาชุดคิด 

ค�าอธิบายใหม่ ที่กว้างขึ้นและตอบรับกับความหลากหลายได้มากขึ้น เพ่ือรองรับกับความ

เปลี่ยนแปลงหลากหลายเหล่านี้ โดยเฉพาะการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีเอกลักษณ์และ

ลักษณะร่วมกัน  ซึ่งสามารถเสนอเป็นแนวคิดในการปรับกลไกทางศาสนาเพื่อการเป็นประชาคม

อาเซียนได้ ซึ่งสามารถอธิบายได้คือ

 1. ศาสนาในอนาคตต้องเป็นศาสนาที่มีความเป็นเอกภาพ หมายถึง เป็นศาสนาที่จะ

ต้องเป็นชุดจริยธรรมเดียวกัน เกณฑ์ตัดสินทางศีลธรรมที่เป็นสากลร่วมกัน โดยการอธิบาย

และตีความต้องเป็นไปแนวทางเดียวกัน เช่น เกณฑ์ทางด้านสิทธิมนุษย์ชน ความเท่าเทียม

กันของมนุษย์ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม การละเมิดต่อทรัพยากรของส่วนรวม หรือประเด็นอื่นๆ 

ที่นอกเหนือจริยธรรมทางศาสนาจะต้องเป็นไปในมิติเฉพาะด้าน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นศาสนา 

ของประชาคมในวงกว้างมากขึ้น เป็นต้น พร้อมกันนั้นศาสนาในอนาคต จะต้องเป็นศาสนา

ที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายเป็นเอกภาพและมีพลังใน 

ตัวเอง กล่าวคือ ศาสนาของประชาคมอาเซียนจะต้องเป็นศาสนาที่มีมิติเชิงวัฒนธรรมศาสนา 

ที่เป็นจริยธรรมร่วมกันทางศาสนาไม่ใช่ตัวศาสนาที่จะเป็นหลักปฏิบัติเพื่อแยกต่างหรือคุกคาม

ต่อศาสนาอื่นๆ แต่ประการใดไม่ 

 2. ศาสนาและหลักการทางศาสนาต้องส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ แนวคิด

ที่ส�าคัญ คือต้องท�าอย่างไรท่ีจะให้ศาสนาที่มีอยู่ในสังคมไทย หรือทุกสังคม ในแต่ละศาสนาใช้

แนวคิด หลักปฏิบัติ วิถีทางศาสนามาเป็นกลไกส�าคัญในการอยู ่ร่วมกันอย่างสันติตามหลัก

ศาสนาของตน เพื่อส่งเสริมให้แต่ละประชาคมอยู่ร่วมกันได้ภายใต้หลักการ แนวคิดทางศาสนา

เป็นส�าคัญ มิใช่การน�าหลักศาสนามาเป็นกลไกในการโต้แย้งต่อต้านซ่ึงกันและกันต่อการเข้าสู่

ความเป็นประชาคมอาเซียน 
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 3. ศาสนาจะต้องเป็นศาสนาท่ีเอื้อให้มนุษย์มีเจตจ�านงในการที่จะเข้าถึงอุดมคติ 

ในศาสนาของตัวเองอย่างสูงสุด หมายถึง รัฐหรือประชาคมทางศาสนา จะต้องมีกลไก 

ในการที่จะให้ศาสนิกในศาสนาของตนเองมีหลักประกันในการเข้าถึงความเป็นผู้นับถือและ

ปฏิบัติตามหลักศาสนานั้น และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวมและส่งผลเป็นเอกลักษณ์

ร่วมระหว่างศาสนาและศาสนา 

ดังนั้นศาสนาในอนาคต จึงต้องเป็นศาสนาที่มีมิติซับซ้อนและรองรับความหลากหลาย

ได้ และส่งเสริมการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติภายใต้ความแตกต่างประกอบด้วยความอดทน  

(ขันติธรรมทางศาสนา-Religouse’s Tolerance) อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ศาสนาเป็น

เงื่อนไขน�าไปสู่ความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าจนกระทั่งกลายเป็น “ข้ออ้าง” หรือเหตุอ้างใน

การประหัตประหาร การเผชิญหน้า หรือการใช้ความรุนแรงทุกชนิดในมิติทางศาสนา เพราะ

ถ้าเป็นอย่างนั้นจะเท่ากับว่าศาสนาได้มีสถานะเป็นเครื่องมือทางความเชื่อท่ีท�าให้คนเชื่อแล้ว

น�าความเชื่อน้ันไปใช้ก่อความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามอันว่าด้วยเร่ืองชาติพันธุ์หรือศาสนา 

ดังกรณีเคยเกิดขึ้นในชื่อสงครามศาสนาของครูเสด ความรุนแรงในชื่อศาสนาเรื่องวิหารทองค�า 

เพราะเชื่อได้เลยว่าศาสนาคงไม่ได้ต้องการให้ศาสนิกของตนเองมาจับดาบ ประหัตประหารซึ่ง

กันและกัน โดยขาดความเมตตาปราณีแต่ประการใดไม่  หากดูแนวคิดทุกศาสนาล้วนสอนให้

มีแนวคิดเรื่อง สันติ  คือการไม่ใช้ความรุนแรงหรือการเผชิญหน้าในทุกกรณี ดังนั้นความรุนแรง

การเผชิญหน้าหรือการแข่งขันจึงไม่ควรเกิดขึ้นในมิติทางศาสนาของเราอย่างที่ปรากฏอยู ่ 

ในปัจจุบัน 

สรุป
ศาสนาเป็นสิ่งสร้างทางความเชื่อที่เกิดขึ้นในภายหลัง จนเป็นวิถีหลักปฏิบัติของมนุษย์ 

การมีชีวิตอย่างสงบสุขจึงควรต้องมาก่อน และความอ่อนไหวทางศาสนาจนเป็นเหตุน�าไปสู ่

ความขัดแย้ง ต้องไม่ถูกท�าให้เป็นเครื่องมือจนกลายเป็นการปะทะ ท�าร้ายและประหัตประหาร

ในความดีกว่าเหนือกว่า เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น “สงคราม” จาก “คนในศาสนา” จะเกิดขึ้น 

และกลายเป็นเหตุการณ์แห่งความทรงจ�าอีกครั้งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีเกิดขึ้นแม้

ต่างช่วงเวลากันในประวัติศาสตร์โลก ศาสนาเกิดขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ และท�าหน้าที่

ในการส่งต่อจริยธรรมให้คนในช่วงหนึ่งเวลาหนึ่ง ท่ีจะท�าให้สังคมก้าวหน้าและเดินต่อไป  

ทั้งยังเป็นเพียงกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้เท่านั้น แต่การจะอยู่ร่วมกันในสังคมสิ่งที่

ส�าคัญที่สุด ก็คือสังคมจะก้าวหน้าหรือก้าวเดินไปอย่างไรบนพ้ืนฐานของหลักการ “สันติ”ตาม

หลัก พุทธ/อิสลาม หรือตามหลักศาสนาทุกศาสนา การบริหารกิจการศาสนาทั้งในส่วน 

“ยุทธศาสตร์พุทธ” รวมไปถึง “กลยุทธ์อิสลาม” ตามกรอบการเขียนบทความนี้ นัยหนึ่งเป็นการ
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สะท้อนวิธีการบริหารจัดการภายในท่ีต้องเพิ่มเติมหรือปรับแก้ให้สมดุลเท่าเทียม ทั้งสะท้อนคิด

ให้เห็นถึงมิติของการจัดวางอยู่ตรงที่ว่าต้องไม่แข่งขันจนกลายเป็นการเบียดแทรกเอาเปรียบ

และรุกรานบีฑาศาสนาและกลไกทางศาสนาอ่ืนๆ เพราะถ้ากระท�าด้วยเจตนาของการแข่งขัน 

เบียดบัง ซึ่งเท่ากับจะกลายเป็นการคุกคาม และกระท�าความรุนแรงแล้วใช้ค�าว่า “สันติ” เป็น

ข้ออ้างแล้ว หากเป็นเช่นนั้นแล้วสันติย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น เพื่อการก้าวไปของ 

มวลมนุษยชาติ เพื่อการก้าวไปข้างหน้าของศาสนาและองค์กรของศาสนาการบริหารจัดการจึง

มีความส�าคัญ และก้าวสู ่ความเป็นรัฐไปสู ่ความไร้รัฐ แต่กลายเป็นมวลมนุษยชาติ ถ้าเป็น 
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