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คําปรารภ 
ยอนหลังไป ๑๓ ปกอนโนน ใน พ.ศ.๒๕๓๗ มีเหตุการณอยางหนึ่ง

คลายกับขณะนี้ (พ.ศ.๒๕๕๐) ที่มีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม คือ เปน

ชวงเวลาแหงการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

เหมือนเวลานี้ที่มีการเรียกรองใหบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวาพระ

พุทธ-ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ หวนกลับไป ๑๓ ปกอนนั้น ก็มีการ 

“รณรงค” ใหบัญญัติเชนเดียวกัน  

ครั้งนั้น ผูเรียบเรียงหนังสือนี้ ไดรับนิมนตใหไปพูดในการประชุม 

สัมมนา (๑ ก.ย.๒๕๓๗) เรื่อง “จิตสํานึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

ในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ” หลังจากพูดแลว ไดมีบุคคลและองคกรตางๆ 

ขอพิมพเผยแพร หนังสือออกมาในชื่อวา อุดมธรรม นําจิตสํานึกของสังคมไทย  
เมื่อมีบางทานขอพิมพหนังสือเลมนั้นอีกในชวงที่ รธน. ฉบับใหมใกล

จะเสร็จ ในเดือน พ.ค.๒๕๕๐ นี้ ผูเรียบเรียงหันไปเปดหนังสือเกาอานดู ก็

มองเห็นวา การถกเถียงกันระหวางผูเห็นดวย กับผูไมเห็นดวยในเรื่องนี้ เมื่อ

ครั้ง ๑๓ ปกอน เปนอยางไร คราวนี้สวนใหญก็เปนอยางนั้น แทบไมมีอะไร

ตางกัน คือ คนแทบทั้งหมดไดแตใหความเห็น ที่แสดงวาไมมีความรูความ

เขาใจ อีกทั้งไมสนใจที่จะหาความรูความเขาใจ (ทั้งไมรู และไมคิดจะหาความรู) 

กอนพิมพครั้งใหม มีผูตองการพิมพหนังสือนี้นานแลว และผูเรียบ

เรียงไดเขียนเนื้อหาดานขอมูลความรูเพิ่มเติมอีกมาก เมื่อจะพิมพครั้งนี้ ได

ยกมาดู แลวตัดบางเติมบาง หนังสือหนาขึ้นอีกหลายหนา และเปลี่ยนชื่อ

หนังสือใหมตามความประสงคของผูขอพิมพวา  เจาะหาความจริง  เร่ือง
ศาสนาประจําชาติ 

ไมวาเหตุการณจะผานไปอยางไร  หรือเรื่องจะจบลงอยางไร ถาคน

ไทยมีความรูความเขาใจอะไรๆ เพิ่มข้ึน ก็พูดไดวาไมเสียเปลา 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



 

เอต ปฏิกิฏ ภิกฺขเว ปริหานีน, ยทิท ป ฺาปริหานิ. 

“ภิกษุทั้งหลาย: บรรดาความสูญเสียทั้งหลาย 
ความสูญเสียที่เลวรายที่สุด คือความสูญเสียทาง
ปญญา (หรือความเสื่อมถอยดอยปญญา)”  

เอตทคฺค ภิกฺขเว วุฑฺฒีน, ยทิท ป ฺาวุฑฺฒิ. 

“ภิกษุทั้งหลาย: บรรดาความเจริญเพิ่มพูน
ขึ้นมา ความเจริญเพิ่มพูนปญญา เปนความ
เจริญพัฒนาอยางเลิศสุด”  

ไมวาจะไดประโยชนอื่นใดหรือไม หรือแมจะเกิด
การสูญเสียใดๆ เมื่อรูจักคิดพิจารณา มนุษยสามารถ
ถือเอาประโยชนทางปญญาไดทุกโอกาส 
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เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจําชาติ* 

 

ขอเจริญพร ทานนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย  
 ผูนําชาวพุทธ ผูรับผิดชอบตอพระพุทธศาสนาและตอสังคมไทย ทุกทาน 
วันน้ี เปนวันอันนาปลื้มใจ ที่มีผูนําชาวพุทธจํานวนมากมายมา

ประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  

การที่ผูนําชาวพุทธจะมีความพรอมเพรียงกันอยางน้ี นับวาเปน

โอกาสที่หายากนัก  

ในตอนเริ่มตน ขณะฟงทานผูแนะนํา อาตมภาพถือโอกาสมอง

กวาดสายตาไปดูทั่วๆ แลวก็รูสึกวา การประชุมน้ีเปนครั้งที่มีผูมารวม

ประชุมคับค่ังเปนพิเศษ เรียกวาเต็มทีเดียว 

เพราะฉะนั้น จึงเปนเรื่องนาอนุโมทนาที่วา เม่ือมีกิจกรรมของ

สวนรวมเกิดขึ้น ชาวพุทธยังมีความสนใจ และเอาใจใสจริงจัง ซึ่งเปน

การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม คือธรรมเปนที่ตั้งแหงความไม

                                                                                 

* คําบรรยายพิเศษ ของ พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาเรื่อง       

“จิตสํานึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ” จัดโดย 

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ รวมกับพุทธสมาคมแหงประเทศไทยฯ และสภา 

ยุวพุทธิกสมาคมแหงชาติฯ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗  

ช่ือเรื่องเดิมตามอาราธนาวา “พุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติไทย” แตในการ

พิมพเผยแพรไดเปล่ียนช่ือเรื่อง เปน อุดมธรรม นําจิตสํานึกของสังคมไทย  

  ในการพิมพใหมครั้งนี้ ไดเปลี่ยนช่ือหนังสือเปน เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจําชาติ 



๒ เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจําชาต ิ

เสื่อม เม่ือมีกิจสวนรวมเกิดขึ้น และมีการประชุม ถาชาวพุทธมาพรอม

เพรียงกันประชุม ก็เปนนิมิตหมายแหงความเจริญงอกงาม 

สําหรับวันน้ี อาตมภาพไดรับนิมนตมาใหพูดเรื่อง “พระพุทธ-

ศาสนา ในฐานะเปนศาสนาประจําชาติไทย”  

เม่ือฟงจากทานผูแนะนํา ก็เลยไดทราบวา ที่นิมนตมาก็เพราะไป

โยงกับหนังสือที่อาตมภาพไดเขียนไวเลมหนึ่ง ซึ่งมีชื่อวา พระพุทธศาสนา 
ในฐานะเปนศาสนาประจําชาติ  

คิดใหชัด ถาจะบัญญัติ 
ใหพระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติ 

แตตอนแรกนี้ จะตองขอทําความเขาใจกับที่ประชุมกอนวา ตัว
อาตมภาพเองนั้นไมไดมาเพื่อจะรวมรณรงคในเรื่องนี้ และวาที่จริง ใน

การรณรงคน้ี อาตมภาพก็ไมไดสนใจ ทําไมจึงพูดอยางน้ัน อันน้ีก็เปน

เรื่องที่ตองทําความเขาใจกันตอไป  

อาตมภาพไมสนใจในแงของการรณรงค แตสนใจในแงเปนหวง 

คือเปนหวงการรณรงคน้ันอีกทีหน่ึง ความสนใจในแงที่เปนหวงนี้ก็เปน

เรื่องสําคัญ ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลที่ทําใหเราตองมาพูดกันดวย  

เม่ือทางผูจัดไปนิมนตมาพูด อาตมภาพก็บอกวา ในเรื่องนี้ อา

ตมภาพเปนกลางนะ ทั้งๆ ที่บอกวาเปนกลาง ก็ยังจะใหมาพูดอีก 

เพราะฉะนั้น ก็ตองรูกันกอนวาตัวอาตมภาพเองไมไดรวมรณรงคดวย  

อาตมภาพคิดวา พระก็ทําหนาที่สอนธรรมะไป จะเอาอยางไรก็

เปนเรื่องของประชาชน พระทําหนาที่สอนพุทธศาสนา ถาประชาชน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

เห็นคุณคา ประชาชนก็ใชปญญาพิจารณาทํากันไปตามเหตุตามผล ซึ่ง

เปนเรื่องของการใชปญญา วาเราจะเห็นคุณคาอยางไร ฉะน้ัน จะตอง

พูดกันถึงเรื่องน้ีทํานองเปนจุดยืนไวเสียกอน 

อาตมภาพบอกวา ไมไดสนใจในตัวการรณรงค แตสนใจในแงที่

เปนหวง  

ทําไมจึงเปนหวง ก็เพราะวาเปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธ-

ศาสนาที่เราเคารพนับถือ แลวก็เกี่ยวกับประโยชนสุขของสวนรวม ถา

ทําดีก็ดีไป ถาทําไมดีก็อาจจะเกิดผลเสียไดมาก ฉะน้ัน เราจึงตองระวัง

ทั้งในแงบวกและแงลบ  

โดยเฉพาะ ถาทําแลวเกิดผลเสียหายก็เปนอันตราย เพราะฉะนั้น 

ถาจะตองทํา หรือเม่ือมีการกระทํา ก็ตองทําใหไดผลดี อันน้ีเปนจุดที่

จะตองระลึกตระหนักไวตั้งแตตน  

ที่อาตมภาพเปนหวงเบื้องตนก็คือวา เวลานี้มีความรูสึกวา ชาว

พุทธไมคอยมีความเขมแข็ง รวมตัวกันไมคอยติด คือ ไมมีการรวมตัว

กันอยางจริงจังเทาที่ควร ความมีใจรวมกัน และรวมมือรวมงานกัน 

รูสึกวามีความยอหยอนมาก  

เพราะฉะนั้น ถาทําไมดี ก็จะกลายเปนการแสดงความออนแอ

ใหปรากฏ เม่ือมีเหตุการณสําคัญขึ้น แทนที่จะมีความเขมแข็ง กลับ

แสดงความออนแอ ถาอยางน้ันก็เปนการเสียหาย  

อีกประการหนึ่ง เม่ือกี้น้ีพูดในแงที่วา อาจจะไมสําเร็จ เพราะ

ออนแอ แตทีน้ี ถาสําเร็จ แตไมพรอมจริง ก็อาจจะทําใหเกิดความ
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ออนแอไดอีก ความออนแอนี้จะมาในรูปลักษณะ ๒ อยาง 

ประการแรก เม่ือสําเร็จขึ้นมา คือมีการบัญญัติขึ้นมาในรัฐ-

ธรรมนูญ ก็จะมีชาวพุทธดวยกันเองที่เห็นดวย กับไมเห็นดวย แลวที

น้ี ทั้งๆ ที่ประกาศเปนศาสนาประจําชาติแลว ชาวพุทธก็กลับมีความไม

พรอมเพรียงกัน เพราะมีความไมรวมใจกันในทิฏฐิความคิดเห็น คือ

ไปกังขาของใจกันและกันในเรื่องที่ไปกําหนดในรัฐธรรมนูญอยางน้ัน 

ถาอยางน้ีก็จะเกิดความออนแอประการหนึ่ง  

อีกประการหนึ่ง หนทางที่จะออนแอก็คือ จะเกิดความดีใจแลว
เหลิง แลวก็ทําใหเกิดความประมาท คือมัวแตดีใจหรือเพลินไปวา

พระพุทธศาสนาของเรานี้ไดเปนศาสนาประจําชาติแลว มีชื่ออยูใน

รัฐธรรมนูญแลว ตอจากนี้ก็เลยสบาย ไมตองทําอะไรแลว ก็เปนทาง

ของความประมาท  

เวลาน้ีก็ประมาทอยางหนักกันอยูแลว ถาทําไมดี พอสําเร็จ

ขึ้นมา ก็จะยิ่งประมาทกันใหญ 

เพราะฉะนั้น เรื่องนี้จะตองคิดใหรอบคอบ และถาจะทํา ก็ตอง

ทําใหไดผลดี อยาใหเกิดผลเสีย  

อยางนอย ถาทําสําเร็จ ก็อยามัวมาเถียงกันยอนหลัง ไหนๆ ก็

เปนอยางนั้นแลว ก็ใหยอมรับความจริงทั่วกัน แลวคิดตอไปขางหนาวา

จะใชสิ่งที่มีที่เปนน้ัน ใหเปนทางทําสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอไปอยางไร  

ถาไมสําเร็จ ก็ไมตองไปเสียใจ แตเอามันเปนขอเตือนใจและ

ปลุกใจใหมีความเขมแข็ง เชน จะไดรูตระหนักวาชาวพุทธนี้ออนแอ
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และกระจัดกระจายกันขนาดไหน แลวเอามันเปนขอปรารภที่จะทําให

ชาวพุทธรวมแรงรวมใจ และรวมมือรวมงานกันใหแข็งขันจริงจังยิ่งขึ้น  

รวมความวา จะเปนอยางไร หรือจะมาทาไหน ก็ใชมันใหเปน

ประโยชนใหได 

นอกจากนั้น ผูที่จะทํา ก็อยาคิดแคใหสําเร็จ จะไปคิดแควา จะ

ไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา

ชาติ และถาไดสําเร็จอยางน้ันแลว ก็จะสมใจที่คิดมา ถาคิดเพียงแคน้ี 

ก็แทบไมมีความหมายอะไร  

ถาทําก็ตองมีความชัดเจนอยางนอย ๒ อยาง คือ 

หนึ่ง มองเห็นชัดเจนวา ประโยชนอะไรบางที่พระพุทธศาสนาจะ
ไดจากการมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําชาติ 

สอง เม่ือไดกําหนดหรือบัญญัติอยางน้ันแลว เราจะใชมันเปน
ฐานที่จะทําอะไรตอไป  

ตองเห็นวา สิ่งที่จะทําตอไปนั่นแหละ สําคัญยิ่งกวาการได

บัญญัติอยางน้ันเสียอีก และเปนตัวที่จะทําใหการบัญญัติน้ันเกิดมี

คุณคาและมีความหมายอยางแทจริง   

โดยเฉพาะที่สําคัญก็คือ ตามหลักการของพระพุทธศาสนานั้น 

พระพุทธศาสนามิใชมีเพ่ือตัวมันเอง คือ พระพุทธศาสนามิใชมีเพ่ือตัว

พระพุทธศาสนา แตพระพุทธศาสนานั้นมีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

อันน้ีเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา  
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เม่ือพระพุทธเจาสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนาตั้งแตรุนที่ ๑ 

พระองคก็ไดทรงประกาศหลักการน้ีไวอยางชัดเจนวา ใหพระสงฆไป

ประกาศพระศาสนา ไปประกาศพรหมจริยะ เพ่ือประโยชนสุขแกชน

จํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  

เม่ือพระอรหันตเถระทั้งหลายจะทําการสังคายนา ก็ไดแสดง

วัตถุประสงคตามหลักการน้ีไววา สังคายนาเพื่อใหพรหมจริยะ คือพระ

ศาสนาน้ีดํารงอยูยั่งยืนนาน เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ือ

อนุเคราะหชาวโลก  

เปนอันวา พระพุทธศาสนามีอยูมิใชเพ่ือตัวเอง แตมีเพ่ือ

ประโยชนสุขแกประชาชน หรือเพ่ือมวลมนุษยชาติ เพราะฉะนั้น 

ประโยชนสุขของสังคมจึงเปนเปาหมายสําคัญ 

ถาเราจะใหบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เรา

จะตองมีความคิดที่ชัดวา เม่ือบัญญัติแลว การบัญญัติน้ีจะมีประโยชน

ในการชวยแกปญหาสังคม และสรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน

ไดดีขึ้นอยางไรบาง  

ไมใชแคดีใจวา ใหพระพุทธศาสนาไดมีชื่อเปนศาสนาประจําชาติ 

แตตองมองวา การบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติน้ัน 

จะชวยใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ชวยแกปญหาสังคมไดดียิ่งขึ้น  

ถาอยางน้ี จึงจะสมกับหลักการของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  

พูดอีกอยางหนึ่งวา ถาเราบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําชาติแลว สังคมไทยจะไดอะไรบาง หรือวาประเทศไทยจะได
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อะไรจากบัญญัติน้ี  

มิใชเทาน้ัน อาตมาไมอยากใหมองแคบแคน้ี เราควรจะมอง

กวางยิ่งกวาน้ันอีก คือ นอกจากวาจะชวยใหสังคมไทยแกปญหาของ

ตัวเองไดอยางไร หรือจะไดประโยชนอะไรแลว พระพุทธศาสนาจะ

ชวยอํานวยประโยชนสุขอะไรแกชาวโลกไดบาง ชาวโลกจะไดอะไรจาก

การบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทย  

ถาคิดได และมองเห็นชัดเจนถึงขั้นน้ี ก็นาพึงพอใจ  

สังคมไทย ไฉนตกต่ําถึงเพียงนี้ 
เวลานี้เราก็รูกันอยูแลววา สังคมมนุษยทั้งหมด รวมทั้งสงัคมไทย

ของเราดวย มีปญหามากมายเพียงไร โลกไดพัฒนาไปกาวไกล แต

เจริญเพียงในทางวัตถุ และเมื่อเจริญกันไปมากมายอยางน้ีแลว ความ

เสื่อมโทรมก็ไดปรากฏขึ้นอยางมากมายกวางขวางทั่วทั้งโลก  

ประเทศที่พัฒนาแลว แทนที่จะพนจากปญหา กลับมีปญหาอีก

ดานหน่ึงเพิ่มขึ้นมากมาย และปญหานั้นก็มีทั้งดานชีวิตของมนุษยเอง 

ดานสังคม และดานธรรมชาติแวดลอม 

เวลานี้ เรากําลังพูดกันมากถึงปญหาสิ่งแวดลอมวา ธรรมชาติ

เสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติหมดเปลืองไป สิ่งแวดลอมเสีย 

อากาศเสีย ดินเสีย นํ้าเสีย และมีภัยอันตรายตางๆ มากมาย ที่กําลัง

รุมลอมเขามา จากการที่ธรรมชาติเสื่อมโทรมนั้น โดยเฉพาะสําหรับคน

ในกรุงเทพฯ น้ี ก็เห็นไดชัดในเรื่องอากาศเสีย วามีพิษมีภัยอันตราย
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อยางไรบาง  

การเดินทาง การที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพ ก็ติดขัดอึดอัดไมสบาย 

ชีวิตก็ไมปลอดภัย เพราะเมื่อธรรมชาติแวดลอมเสีย ก็สงผลมาถึง

แมแตอาหารการกิน ซึ่งอาจจะมีสารเคมีเจือปน มีการปรุงสรร แตงรส 

แตงสี อะไรตางๆ ดวยจิตใจที่โลภเห็นแกผลประโยชน แลวสงผลราย

มาเปนพิษเปนภัยแกชีวิตของเพื่อนมนุษย  

ชีวิตมนุษยที่อยูในความเจริญ ใชวาจะมีความสุขกันจริง ทางกาย 
สุขภาพก็เสื่อมโทรม โรคภัยไขเจ็บบางอยางรักษาไดจริง แตเด๋ียวน้ี

โรคภัยไขเจ็บบางอยางกลับมีอันตรายรุนแรงยิ่งขึ้น  

แถมยังเกิดมีโรคแหงความเจริญ หรือโรคแหงอารยธรรมขึ้นมาอีก 

เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันจุกในเสนเลือด โรค

จําพวกนี้ซึ่งไมคอยมีในยุคสมัยกอน กลับมาปรากฏมากในยุคปจจุบัน 

จนมาถึงโรคเอดส ซึ่งกําลังคุกคามตอสวัสดิภาพของประชาชนทั้งโลก  

ยิ่งกวาน้ัน คนที่อยูในสภาพสังคมอยางน้ี ก็ปรากฏวามีจิตใจที่
คับเครียด มีปญหาทางจิต เปนโรคจิตมาก ฆาตัวตายมาก  

คนจํานวนมากหาทางออกทางจิตใจใหตัวเองไมได ก็ไประบายทุกข

แกสังคม ไปออกในทางยาเสพติด กออาชญากรรม มีการฆากันตายมาก  

ปญหาสังคมตางๆ เหลาน้ีรุมลอมหมูมนุษยทั่วไปหมด ทั่วทั้งโลก
ขณะนี้กําลังประสบกับปญหาอยางน้ี จนถึงกับพูดกันวา มนุษยชาติน้ี

จะตองพินาศหรือไม อารยธรรมของมนุษยจะถึงจุดอวสานหรืออยางไร 
ทามกลางความเสื่อมโทรมตางๆ และปญหาที่ระดมรุมลอมทั่วโลก

น้ัน ก็ปรากฏวา สังคมไทยของเรานี้กลับมาเดนเปนพิเศษในเรื่องความ
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เสื่อมโทรมเหลาน้ี มีปญหาขึ้นหนาขึ้นตากวาประเทศทั้งหลายในโลก  

ไมวาจะพูดถึงปญหาอะไรก็ตามในโลกยุคปจจุบันน้ี ที่ถือวาเปน

ความเลวราย ประเทศไทยจะมีชื่อเดนมากในเรื่องที่เลวรายเหลาน้ัน  

เวลาเขาประกาศขาววิทยุ หรือมีบทความในวิทยุตางประเทศ 

พอพูดถึงโรคเอดส ก็จะมีชื่อประเทศไทยขึ้นมา และมักจะขึ้นนําเขาดวย 
เวลาพูดถึงปญหาโสเภณี ชื่อประเทศไทยก็ขึ้นมาเดน จนกระทั่งเขายก
เอาเปนตัวอยางสําหรับบรรยายปญหา หรือในเรื่องยาเสพติด ประเทศ

ไทยก็มีชื่อดัง ทั้งในเรื่องที่เปนแหลงผลิต ทั้งในแงที่เปนผูลักลอบนํา

ยาเสพติดเขาประเทศอื่น มีขบวนการคายาเสพติด  

การฆากันตายก็มีสถิติสูง จราจรก็ติดขัดมากที่สุดประเทศหนึ่ง 

อากาศเสียก็มากกวาประเทศอื่นสวนมาก ปาก็จะหมด ทั้งหมดนี้ไทย

มักเขาไปอยูในรายชื่อในฐานะเปนประเทศผูนํา 

จนกระทั่งแมแตในครอบครัว พอแมก็ขายลูกสาวไปเปนโสเภณี 

ซึ่งเปนความเสื่อมโทรมชนิดที่ประเทศไทยไมนาจะเปนไป แตก็ไดไป

เปนผูนําอันดับสูงๆ ในเรื่องของความเลวรายและปญหาที่ไมดีเหลาน้ัน  

แมแตเม่ือเชาวานนี้เอง คือวันที่ ๓๑ สิงหาคม (๒๕๓๗) วัน

สุดทายของเดือน พอดีไดฟงวิทยุ Voice of America หรือเสียง

อเมริกา (V.O.A.) ออกอากาศบทความเรื่อง “Sex Trade” คือการ

คาขายทางเพศ หรือ “คากาม” ก็ขึ้นชื่อประเทศไทยเดน  

เขายกแตเรื่องประเทศไทยขึ้นมาพูด วาประเทศไทยมีการขาย

เด็กไปเปนโสเภณี สวนมากอายุต่ํากวา ๑๘ เปนศูนยกลางการคา
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โสเภณี เด็กหญิงพมาเขามาในไทยปละไมต่ํากวาหมื่น อะไรตางๆ 

เหลาน้ี น่ีขนาดเม่ือวานน้ีเอง ใหมๆ สดๆ ชื่อเสียงไทยเสียขนาดไหน  

หวนนึกไปถึงปที่แลว ที่คนไทยเราตื่นเตนกับขาวหนังสือพิมพที่

ลงกัน แลวคนไทยก็ดาฝรั่งกันเปนการใหญ คือการที่ Dictionary 

ของ Longman ไดลงคําจํากัดความ Bangkok วาเปนเมืองที่มี

โสเภณีมาก หรือจะเปนคําวา Thailand อาตมาก็จําไมแมน  

คนไทยเราโกรธแคน ดาฝรั่งเปนการใหญ แลวก็ด้ินรน ตอสู 

รณรงค ใหเขาแกไข อยางนอยก็ใหเขาถอนหนังสือน้ีออกไปจากตลาด

ในเมืองไทย ก็วากันอยูนาน  

แตเทาที่มองดู ก็วุนกันแตในเรื่องของการที่จะไปดาไปวาเขา 

แลวก็ไมคอยสํารวจมองดูตัวเอง และไมคิดวาเราจะใชประโยชนจาก

การที่เขาวาน้ีอยางไรบาง เรานาจะคิดหาทางถือเอาประโยชนใหไดวา 

เออ เราจะปรับปรุงภาพของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกอยางไร  

การที่เขาวาอยางนั้น ก็แสดงวา ภาพของประเทศของเราใน

สายตาของสังคมโลกนั้นมันไมดีแลว น่ีเราไดแตมัวไปกระทบกระทั่งใจ 

แลวก็ไปโกรธไปดาเขาอยู แทนที่จะเอาทั้งสองอยาง  

โกรธเขาแลวจะไปวาเขา ก็สวนหนึ่ง แตสิ่งที่ตองทําอยางสําคัญ 

ก็คือ จะตองหันมาดูตัวเอง พิจารณาตัวเอง แลวก็ปรับปรุงแกไข ไมให

ภาพน้ีปรากฏอีกตอไป  

แมแตการที่ไปโกรธเขานั้น ก็ปรากฏวาเปนไปแคพักเดียว เสร็จ

แลวไมนานก็หายเงียบไป ไมไดเอาจริงเอาจังสักอยาง จะแกไขสังคมก็ไมมี  
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หลังจากที่เงียบกันไป อาตมภาพไดลองพูดดูบาง เพราะที่จริง 

เรื่องอยางน้ีไมไดมีเฉพาะใน Longman’s Dictionary เทาน้ันหรอก ใน 

Oxford Illustrated Encyclopaedia คือสารานุกรมของ Oxford ซึ่ง

มีภาพสีประกอบ ก็ลงอยางน้ี  

คือในหัวขอ “prostitution” เรื่องโสเภณี เขาลงประเทศไทย

เปนตัวอยางสําหรับบรรยายเรื่อง ลงเสียเดนเลย แลวแถมยังลงภาพ

ผูหญิงอะไร ที่กําลังเตนอยูในบารที่พัฒนพงศดวย แลวก็มีคําบรรยาย

ใตภาพ บอกวาในเมืองไทยนี้ ผูหญิงจนๆ ตองมาเขาสูอาชีพโสเภณี

มากมาย แลวก็ไดเงินรายไดมากกวาอาชีพอื่น เชน มากกวาการ

กอสราง เปนตน ถึงสิบเทาตัว  

พอยกเรื่องขึ้นมาพูดตอนนี้ เขาซากันไป เขาไมสนใจแลว เอ 

ทําไมเปนอยางน้ี ทําไมคนไทยสนใจไมจริงจัง เหมือนไฟไหมฟาง เรา

พูดขึ้นมาตอนนี้เขาเฉยๆ เพราะวาไดแสดงความโกรธออกไปแลว ไม
ตองทําอะไรอีก หายโกรธสบายแลว ก็เลยเงียบกันไปหมด  

อันน้ีก็เปนเรื่องที่นาพิจารณา สังคมไทยของเราเปนอยางไร 

เวลาน้ี วิทยุฝรั่ง ลองฟงเถิด ถาพูดถึงเรื่องเสียๆ หายๆ ชื่อของ

ประเทศไทยจะขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งเราจะตองวิเคราะห อยางที่อาตมาถาม

เม่ือกี้ วามันเปนอยางน้ีเพราะอะไร 

เม่ือดูกันไป สังคมไทยเวลานี้คอนขางจะเปนสังคมที่มีความ

สับสน คนไทยมีความพรา ไมคอยมีหลักยึดที่ชัดเจน  

แตละคนๆ ก็ยุงอยูกับการหาผลประโยชนใสตัว ไมคิดคํานึงถึง
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ปญหาของสวนรวม ไมคิดสรางสรรคสังคมกันอยางจริงจัง ใจที่จะ

รวมกันคิดสรางสรรคสังคมใหกาวสูงขึ้นไปสูความดีงามอะไรตางๆ น้ี

ไมคอยมี แตละคนก็คิดวาตัวจะไดอะไรตอไป ก็คิดกันไปแตอยางน้ี  

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช ก็เจาะจับเอาของจริงมาไมได 
แมแตในการที่คิดจะสรางสรรคความเจริญใหประเทศพัฒนา

ทางวัตถุน้ัน เราก็คิดวาเรานี้สรางความเจริญแบบตะวันตก เราแสดง 
ออกจนกระทั่งเห็นกันชัดเจนวา เรามีคานิยมที่ตามวัฒนธรรมตะวันตก  

แตพอเอาเขาจริง แมแตเรื่องวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเราก็ไมรูจริง 

เราไมมีความเขาใจจริงแมแตวัฒนธรรมตะวันตกที่เราไปนิยมน้ันดวย 

แลวอยางน้ีเราจะมีอะไรชัดเจนกับตัวเองบาง ตัวเองก็ไมรูจัก เร่ืองของ
เขาที่ตัวไปตามก็ไมรูจริง  

เวลาจะรับอะไรก็รับเอาแตรูปแบบ ขาดอุดมการณ ขาดความ

เขาใจในเนื้อหาสาระ เชน วิธีการประชุม เราก็รับเอาแบบจากสังคม

ตะวันตกมา แตพอประชุมเขาจริง จะเห็นวา คนไทยประชุม กับฝรั่ง

ประชุม ไมเหมือนกัน  

ในการประชุมพิจารณาปญหาตางๆ ของฝรั่งน้ัน เขาอาจจะเถียง

กันหนาดําหนาแดง แตเสร็จแลว เขาก็ยังคงอยูในแนวของการประชุม

เพ่ือวัตถุประสงคที่มุงหมาย  

แตการประชุมของคนไทยนี้มีปญหามาก เราจะออกนอกเรื่อง 

จะมาสูเรื่องสวนตัว และจะทะเลาะกัน แลวก็กลายมาเปนเรื่องของการ
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โกรธแคนสวนตัวไป ทําไมเปนอยางน้ี เราเคยวิเคราะหไหม  

รูปแบบการประชุมเรานํามา แตสิ่งที่นํามาไมได หรือมองไมเห็น 

คือสวนที่เปนเน้ือหาสาระ  

เน้ือหาสาระสําคัญอยางหนึ่งซึ่งเปนตัวแกน ก็คือคุณคาในจิตใจ 

ไดแกสภาพจิตที่จะดําเนินการประชุมอยางนั้นยังไมมี สภาพจิตอยางไร 

คือภาวะจิตใจที่ใฝปรารถนาตอสิ่งที่เรียกวาเปนอุดมธรรม หรือ

อุดมการณ  

ในการประชุมที่จะดําเนินไปดวยดีน้ัน ทุกคนจะตองมีความใฝ

ปรารถนาในจุดมุงหมายที่สูงสุดอะไรอยางหนึ่ง คือตองการเขาถึงสิ่งน้ัน  

ถาคนเรามีความใฝในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สูงสุดแลว ใจไปใฝรวมใน

ที่เดียวกัน เม่ือทุกคนมุงสิ่งน้ันแลว สิ่งที่เปนจุดมุงหมายนั้นจะมี

ความสําคัญเหนือตัวตนของแตละคน จนกระทั่งแตละคนยอมไดเพ่ือ

เห็นแกสิ่งนั้น 

ธรรมดามนุษยปุถุชนทุกคน ไมวาฝรั่ง วาไทย วาแขก วาจีน 

แตละคนก็มีความยึดถือในเรื่องตัวตนทั้งน้ัน ไมอยากจะใหมีอะไรมา

กระทบกระทั่งตัวตน เม่ือกระทบกระทั่งตัวตนก็มีความรูสึกโกรธ มี

ความไมพอใจ มีความเศราเสียใจ เปนธรรมดา  

แตในสังคมที่เขามีสาระของการประชุมอยู มีความใฝปรารถนา

ในสิ่งที่ดีงามสูงสุด สิ่งดีงามสูงสุดที่ทุกคนใฝปรารถนานั้นจะเปนตัว

สยบอัตตาของแตละคนได คือทุกคนเม่ือมุงหมายสิ่งที่สูงสุดอันน้ัน

แลว เม่ือยังไมถึงก็ไมยอมหยุด ใจก็จะมุงไปยังสิ่งน้ันอยางเดียว แม
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ตัวตนจะถูกกระทบกระทั่งก็เอาแหละ ก็ยอมได แมจะเสียใจก็ตองยอม 

เพราะวาใจของเรามุงไปสูสิ่งที่สําคัญเหนือกวาและซึ่งเปนสิ่งเดียวกัน

สําหรับทุกคน 

แตถาสิ่งที่มุงหมายแทจริง ซึ่งสําคัญเหนือกวาตัวตนและความ

ใฝในตัวธรรมที่เปนอุดมการณเปนตัวหลักน้ีไมมีแลว ตัวตนของแตละ

คนก็จะเดนขึ้นมา เพราะฉะนั้น มันก็ตองปะทะกระแทกกัน แลวความ

สนใจก็เบี่ยงเบนออกมาจากจุดมุงหมายของการประชุม มาสูการกระทบ 

กระทั่งระหวางกัน เปนสวนตัวไป อันน้ีเปนสิ่งสําคัญที่ขาดไป  

ถาเราสรางสรรคสิ่งน้ีไมได เราก็จะไดแตรูปแบบของวัฒน-

ธรรมตะวันตกมา แตเน้ือหาสาระจะไมมี 

ในสังคมแตละสังคม ที่สรางสรรคความสําเร็จขึ้นมาไดโดยมี

การพัฒนาอยางแทจริงน้ัน จะตองมีจุดหมายอันสูงสุดอยางหนึ่ง ที่ทุก

คนมุงหมายใฝปรารถนาและทําใหทุกคนรวมใจเปนอันเดียวกัน ซึ่ง

เม่ือยึดถือในสิ่งน้ีแลว ตัวตนของแตละคนจะมีความสําคัญเปนรอง 

เรียกไดว า เอาจุดหมายสูงสุด น้ีมาสยบอัตตาของแตละคนได 

เพราะฉะนั้น เม่ือพูดถึงสิ่งนี้แลวทุกคนจะยอม  

ในบางประเทศ ก็อาจจะเอาลัทธิชาตินิยม คือเพ่ือความยิ่งใหญ

ของชาติของเรา ไมวาจะมีอะไรมากระทบกระทั่งตัวตนของแตละคน 

ทุกคนก็ยอมได  

ในบางประเทศ ก็อาจจะเอาพระผูเปนเจามาสยบอัตตาของแต

ละคนได  
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ในพระพุทธศาสนาก็มีธรรม คือความจริง ความถูกตองดีงาม 

เปนจุดหมายสูงสุด  

เพราะฉะนั้น จึงมีหลักการสําคัญที่สอนวา ใหเปนธรรมาธิปไตย 

ทุกคนตองถือธรรมเปนใหญ ทุกคนตองใฝธรรม ตองถือธรรมเปน

บรรทัดฐาน และเพียรพยายามมุงที่จะเขาใหถึงธรรม  

ถายังไมถึงธรรม คือความจริง ความถูกตองดีงามแลว ก็ไมยอม

หยุด เพราะจุดหมายยังไมบรรลุ ทุกคนจะยอมไดเพ่ือเห็นแกธรรม  

ถาทําไดอยางนี้ สาระของระบบและรูปแบบตางๆ เชน การ

ประชุมเปนตนก็จะมี แตเวลานี้สังคมไทยเรามีไหม สิ่งที่เปนจุดรวมใจ

อันน้ี ที่เปนจุดหมายอันสูงสุดไมมี เพราะฉะนั้น แตละคน พอเขาที่

ประชุมก็มุงไปที่ตัวเอง อัตตาของแตละคนก็ใหญขึ้นมา แลวก็ออกมา

กระทบกระทั่งกัน ในการประชุมจึงมีการถกเถียงที่ออกนอกลูนอกทาง

ไปเรื่อย และเกิดเรื่องสวนตัวเปนปญหาอยูเปนประจํา 

เพราะฉะนั้น การที่เรารับเอารูปแบบของวัฒนธรรมตะวันตกเขา

มาโดยไมมีเน้ือหาสาระนี้ จึงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย ที่เรา

จะตองพยายามคิดแกไขใหได อยางที่กลาวแลว  

ในที่น้ี ขอเนนเรื่องการไมเขาใจสังคมตะวันตกจริง มีความรูผิว

เผิน มองแครูปแบบ เห็นแตเปลือกภายนอก ติดแคชื่อแคตรา แลวก็

รับเขามา  

ยกตัวอยาง แมแตการพัฒนาอุตสาหกรรมของตะวันตก เราก็

มักจะมองไปวา ตะวันตกไดพัฒนามาดวยตัณหาและโลภะ  
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เราเขาใจเขาผิดอยางน้ัน ทั้งๆ ที่ฝรั่งเขาก็พูดอยูปาวๆ ตํารับก็วา 

ตําราก็มี วาฝรั่งที่พัฒนาอุตสาหกรรมเจริญมาไดน้ีเพราะอะไร ก็เพราะ 

work ethic คือจริยธรรมในการทํางาน 

ใน work ethic น้ัน มีความสันโดษเปนหลักการสําคัญอยาง

หน่ึง ความสันโดษนี้เม่ือมาโยงเขากับความขยันหม่ันเพียร โดยเปนตัว

เอื้อแกอุตสาหะ ก็กลายเปนรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม ทําให

ตะวันตกเจริญ  

แตมาบัดน้ี สังคมตะวันตก เชน อยางประเทศอเมริกาน้ีมีความ

พรั่งพรอมฟุมเฟอยขึ้น ก็ไดเปลี่ยน(ตามที่เขาเองวา)จากสังคมอุตสาห-

กรรมที่เปนสังคมขยันขันแข็ง กลายไปเปนสังคมบริโภค  

คําวา industry แปลวา “อุตสาหะ”  คือความขยัน อดทน ก็

ไดแกความขยันหมั่นเพียรนั่นเอง  

ที่วาเปน industrial society ก็คือ สังคมอุตสาหกรรม หรือ

สังคมแหงความขยันหม่ันทําการดวยอุตสาหะ  
ตะวันตกสรางสังคมขึ้นมาไดดวย work ethic คือจริยธรรมใน

การทํางาน โดยมีความสันโดษเปนฐานของอุตสาหะ หมายถึงการที่

บรรพบุรุษของเขาไมเห็นแกการบํารุงบําเรอตนในเรื่องการเสพวัตถุเพ่ือ

หาความสุข แตตั้งหนาตั้งตาเพียรพยายามสรางสรรคผลิตผลขึ้นมา 

ไดแลวก็อดออม  

เม่ือไมเห็นแกความสุข ไมบําเรอตนเอง ก็เอาผลผลิตนั้นไปทุม

เปนทุน คือเอาไปลงทุนทํางานตอไป ดวยเหตุน้ีเขาจึงสรางความเจริญ
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แบบอุตสาหกรรมขึ้นมาได  

มาถึงปจจุบันน้ี สังคมตะวันตกพนจากภาวะเปนสังคมอุตสาห-

กรรม กลายมาเปน postindustrial society (ผานพนหรือหลังยุค

อุตสาหกรรม) และเปน consumer society คือเปนสังคมบริโภค  

พอเปนสังคมบริโภค ก็เห็นแกกิน เห็นแกเสพ เห็นแกบริโภค 

แลวก็เริ่มเสื่อม เวลานี้ในสังคมอเมริกันมีการวิเคราะห มีการทํางานวิจัย 
ที่แสดงผลออกมาวา คนอเมริกันรุนใหมเสื่อมจาก work ethic คือ

เสื่อมจากจริยธรรมในการทํางาน ขาดสันโดษ เห็นแกการบริโภค ทํา

ใหความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตเสื่อมลง 

คนไทยเรานึกวาฝรั่งเจริญเพราะตัณหา แลวไปปลุกเราใหคนมี

ความโลภ พรอมกันน้ันก็มาติวา พุทธศาสนาสอนใหมีความสันโดษ 

ทําใหคนไทยเราไมสรางสรรคความเจริญ  

ที่จริงตัวเองจับจุดผิด ทําใหเราสรางสรรคความเจริญไมถูกที่ 

พัฒนาไปแลวเกิดปญหามากมาย กลายเปน ทันสมัยแตไมพัฒนา  
ดานรูเขา แรงขับเคลื่อนที่ทําใหเขาสรางและพัฒนาอุตสาหกรรม

ขึ้นมาได คือ work ethic เราก็ไมเขาใหถึง   
สวนดานตัวเอง เราก็ไมรู สันโดษก็เหลือแตตัวศัพทหรือถอยคํา 

ที่เราคลุมเครือไมชัดในความหมาย แถมเขาใจผิดเพี้ยนไปเสียดวยซ้ํา 

เลยไมสามารถเอามาประสานประโยชนกับอุตสาหกรรม*  

                                                                                 

*
 สันโดษ หมายถึงความพึงพอใจในวัตถุที่จะเอามาบํารุงบําเรอความสุขสวนตัว ทําใหรูจัก

อิ่มรูจักพอตอส่ิงเสพ จะไดไมทุมเทแรงงานและความคิดไปในการแสวงหาวัตถุที่จะ
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ธรรมะเหลาน้ี เราไมมีความชัดเจน พรอมกันน้ัน ในเวลาที่เรา

ไปรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมา แมแตจะพัฒนาอุตสาหกรรม เราก็ไป

รับเอาแตรูปแบบ แลวก็เขาใจผิด นึกวาถาย่ัวยุปลุกเราตัณหา ให

ประชาชนมีความโลภแลวจะพัฒนาประเทศได  

เม่ือพัฒนาไปในแนวทางของตัณหาอยางนี้ คนก็มีแตความ
อยากได แตไมอยากทํา  

มองหาสิ่งที่จะเสพบริโภค แตไมคิดที่จะประดิษฐคิดคนหรือ

พยายามผลิตขึ้นมา 
ในระบบตัณหานั้น คนไมอยากทํางาน แตที่ทําก็เพราะจําเปน 

เน่ืองจากมีเงื่อนไขกําหนดวาตองทําจึงจะได ถาเลี่ยงไดก็เลี่ยง เม่ือ

เลี่ยงไมได ก็จําใจทําไป หรือไมก็ทุจริต หรือไมก็หาทางไดผล

ประโยชนทางลัด ทําใหมีการกูหน้ียืมสิน หรือลักขโมยเอาเงินมาเพื่อจะ

หาวัตถุสิ่งเสพใหไดเร็วที่สุด โดยไมตองทํางาน  

เม่ือเปนอยางน้ี ประเทศชาติจะเจริญไดอยางไร  

                                                                                                                                                                       

บําเรอตัวเองนั้น แลวจะไดออมเวลา แรงงาน และความคิด เอาไปใชในการทําหนาที่ 

และในการสรางสรรคทําส่ิงที่ดีงามเปนประโยชน  

  คนผูใดมีความสันโดษ คนผูนั้นก็มีเวลามีแรงงานและมีความคิดเหลืออยู แลวทานก็

ใหเอาเวลา แรงงาน และความคิดน้ันไปใชในการสรางสรรคประโยชนสุข ทําความดีงาม

ตอไป 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอน ใหสันโดษในวัตถุบําเรอความสุข แต
ใหไมสันโดษในกุศลธรรม  

  เม่ือเราสันโดษในวัตถุบํารุงความสุข เราก็สามารถที่จะไมสันโดษในกุศลธรรมไดเต็มที่ 

เพราะเรามีเวลา แรงงาน และความคิด ที่จะไปทุมใหแกงานทําการสรางสรรค  
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ดูของเขาก็ไมเอาใหชัด ดานของเราก็หางเมินจนพรามัว 
อีกตัวอยางหนึ่ง ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนา พอเห็น ประเทศ 

อเมริกามีการแยกระหวาง church and state เห็นเขามีคติ separation 

of church and state ทั้งที่ไมรูวาภูมิหลังของเขาเปนอยางไร ก็นึกเอา

งายๆ วา ประเทศอเมริกาเปนผูนําในทางประชาธิปไตย ตามคติของ

เขาศาสนากับรัฐตองแยกจากกัน ไทยเราจะตองเอาบาง  เลยไดมาแต

รูปแบบ  

คนไทยไมรูเหตุผลที่เปนมาวา ทําไมประเทศอเมริกาจึงตองแยก 

church and state ทําไมรัฐกับศาสนาตองแยกจากกัน 

ที่จริงน้ัน อเมริกาเขาแยกรัฐกับศาสนา เพราะมีปญหาเรื่องแยก

นิกายในศาสนาเดียวกัน คําวา แยกรัฐกับศาสนา ความหมายของเขา

มุงไปที่นิกายตางๆ เพราะในอเมริกาน้ัน แมจะมีศาสนาใหญศาสนา

เดียว แตก็แยกเปนหลายนิกาย แตละนิกายก็แกงแยงและระแวงกัน  

ตอนที่อเมริกาจะตั้งประเทศนั้น ไมใชเขาไมเอาศาสนา เขาคิด

มากทีเดียว เขาอยากจะเอาศาสนาขึ้นเปนใหญ เพ่ือชวยประเทศชาติ 

แตจะเอานิกายน้ัน นิกายโนนก็รอง จะเอานิกายโนน นิกายน้ันก็รอง 

ตกลงกันไมได ผลที่สุดจึงตองแยก church and state  

น่ีแหละ เพราะมันมีภูมิหลังอยางน้ี ไมใชเขาจะไมเอาศาสนามา

ชวยประเทศชาติ เขาอยากจะเอา แตเอาไมได ถาเอามาคนจะแตก

สามัคคีกัน เขาก็เลยตองแยก  

ทีน้ีถาเราไปดูในแงอื่นๆ ที่เขาปฏิบัติตอศาสนาโดยไมไดประกาศ 
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ดูวาที่ประเทศอเมริกาน้ีมีศาสนาประจําชาติหรือเปลา ขอใหมองใหดี เชน 

ในคําปฏิญาณธงของอเมริกาที่เขาเรียกวา Pledge of Allegiance  

ในคําปฏิญาณธงนั้น ซึ่งทุกคนแมแตเด็กนักเรียนก็จะตองกลาว 

เขามีขอความหนึ่ง คือคําวา one nation under God อันแสดงถึง

อุดมการณของประเทศอเมริกา ที่รวมประเทศชาติใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน  ทุกคนตองกลาววา one nation under God แปลวา 

“ประชาชาติหน่ึงเดียว ภายใตองคพระเปนเจา” น่ีหมายความวา

อยางไร ทําไมเขากลาวคําน้ี แลวคนไทยชาวพุทธเขาไป เขายกเวนใหไหม 

ยิ่งกวาน้ัน เม่ือป ๒๔๙๙ รัฐสภาอเมริกัน คือคองเกรส ก็ไดลง

มติใหกําหนด national motto คือคําขวัญของชาติวา “In God We 

Trust” แปลวา พวกเราขอมอบชีวิตจิตใจไวในองคพระผูเปนเจา อยาง

น้ีเปนตน น่ีคือประเทศอเมริกา  

นี้คือเน้ือหาสาระที่เราจะตองศึกษาใหเขาใจ ไมใชวาเวลาไปดู ก็

ไปดูแตรูปแบบเอามา โดยไมเขาใจอะไรจริงจัง แลวก็เกิดปญหาที่วา 

เอามาใชในประเทศของตัวเองไมถูกตอง เพราะฉะนั้น เราจะตองเขาใจ

สังคมตะวันตกใหชัด แมแตจะตามเขาก็ขอใหตามใหไดจริงๆ เถิด ให

ไดเน้ือหาสาระมาดวย อยาเอาแตเพียงรูปแบบเทาน้ันมา  

แมแตเรื่องประชาธิปไตยก็เหมือนกัน เราก็มัวไปยุงไปวุนวาย

กันอยูแตเรื่องรูปแบบ จนกระทั่งเวลานี้ ประชาธิปไตยที่เรามีกันอยู 

ขอถามวา เปนประชาธิปไตยที่แทจริงไหม ประชาธิปไตยที่แทจริงคือ

อะไร จุดมุงหมายของประชาธิปไตยที่แทอยูที่ไหน  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑ 

มันเปนประชาธิปไตยที่จะนําสังคมไปสูอุดมธรรม ไปสูความดี

งามและสันติสุขหรือเปลา ชีวิตที่ดีงาม สังคมที่ดีงาม มันจะนําเราไปถึง

ไดไหม หรือวามันเปนเพียงประชาธิปไตยที่รับใชบริโภคนิยม  

อันน้ีขอฝากไวเปนคําถาม เรามัวไปเถียงกันอยูแตเรื่องรูปแบบ 

สวนสาระสําคัญอะไรตางๆ กลับไมคอยพูดจาพิจารณากัน  

เวลาไปเรียนวิชาการของตะวันตกก็เหมือนกัน การไปเรียนน้ัน

เปนสิ่งที่ดี เพราะวาเราจะตองรูเทาทันเขา  

แตเราควรมีความมุงหมายวา เราไปเรียนเอาวิชาการของตะวันตก

มาเพ่ืออะไร เพ่ือมาสรางสรรคพัฒนาสังคมของตัวเอง และเพื่อชวย

แกปญหาอารยธรรมของโลกดวย แตเราทําอยางน้ีไดแคไหน  

เวลาเราเรียนตามตะวันตก เราไปเอาวิชาการมา แตเสร็จแลว 

สิ่งที่เราควรจะรูอยางแทจริง เราก็ไมรู ปรากฏวาเราตามฝรั่งไปโดยไม

ถูกไมตรง และไมถึงตัวความรูที่แทจริง  

อาตมภาพจะขอยกตัวอยางใหฟงสักนิดหนึ่ง เชน นักวิชาการ

ของเราไปเรียนเรื่องของรัฐศาสตร ในแขนงประวัติศาสตรการปกครอง 

ซึ่งฝรั่งเขาก็เรียนมาถึงทางอาเซียดวย โดยเฉพาะทางดาน Southeast 

Asia ซึ่งมีประวัติของการถืออุดมการณทางการเมือง ตามคําสอนของ

พระพุทธศาสนา  

ในพระพุทธศาสนามีหลักการปกครองแบบจักกวัตติ คือพระเจา
จักรพรรดิ แตเปนจักรพรรดิในความหมายเดิม ไมเหมือนกับที่ใชใน

ภาษาไทย 
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เรื่องอยางน้ีอยูในสายวัฒนธรรมของเราเอง ซึ่งเราควรจะรูดีกวา

ฝรั่ง แตกลายเปนจุดออนของเรา ที่เรากลับตองไปเรียนรูจากฝรั่ง 

ซ้ํารายเรายังรูไมเทาเขา และรูไมจริงอีก จนทําใหเกิดความผิดพลาดที่

ไมสมควร  

นักวิชาการของไทยเราไปเห็นบทนิพนธของนักวิชาการฝรั่งเรื่อง

จักกวัตติหรือจักรพรรดิน้ันเขา แตไมมีความรูพื้นฐาน ไมจัดเจนใน

สายวัฒนธรรมของตัวเอง ก็เขาใจผิดพลาด  

ฝรั่งเขียนวา Cakravartin คนไทยเรางง ไมรูวาฝรั่งเขียนเรื่อง

อะไร หลักการถายทอดอักษร หรือวิธีเขียนคําบาลีสันสกฤตดวยอักษร

ฝรั่งก็ไมรู เลยจับเอามาวา จักรวาทิน แลวเราก็เอามาเขียนในตําราของ

เรา วาฝรั่งพูดเรื่อง “จักรวาทิน” 

จักรวาทินคืออะไร ที่จริงเปนจักรวรรติน ซึ่งก็คือจักกวัตติ หรือ

พระเจาจักรพรรดิน่ันเอง แตภาษาสันสกฤตเขียน จกฺรวรฺตินฺ ถอดเปน

อักษรโรมันวา Cakravartin ตรงกับบาลีวา จกฺกวตฺติ (Cakkavatti)  

เม่ือเราเขาใจคําพูดไมถูกตอง อานเปนจักรวาทินเสียแลว เรา

อานเรื่องที่เขาเขียน ก็เขาใจไมตรงกับเรื่องที่เขาตองการจะพูด ทําให

เกิดความสับสน 

เราไปเรียนวิชาการรัฐศาสตรของฝรั่ง เขาเขียนเรื่องอุดมการณ

การปกครองในอดีตของ Southeast Asia เรามัวไปเขาใจวาเขาพูด

เรื่องจักรวาทิน ก็เลยไมรูวาเขาพูดเรื่องพระเจาจักรพรรดิน่ีเอง  

กลายเปนวา เรื่องในสายของเราเอง ที่เราควรรูดีกวาฝรั่ง เวลา
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ไปอานของฝรั่ง เราควรจะวิเคราะหและวินิจฉัยเขา และชวยแกไขให

เขาได เรากลับรูไดไมถึงเขา แถมยังเขาใจผิดพลาดมาอีกดวย 

อีกตัวอยางหนึ่ง ในเวลาที่ฝรั่งเขาจะใชภาษาอังกฤษเขียน

ถอยคําในภาษาอื่น เขามีระบบการถายอักษร พรอมทั้งวิธีการอานการ

ออกเสียง เปนตน เชน เม่ือเขียนชื่อคนชาวศรีลังกา คนศรีลังกาก็

เขียนตามระบบถายตัวอักษรที่วางไว  

ภาษาของศรีลังกานั้น มีรากฐานสืบมาจากภาษาบาลีเปนอันมาก

ทีเดียว ซึ่งก็อยูในสายวัฒนธรรมเดียวกับของเราเอง ซึ่งเราควรจะ

เขาใจชัดเจนยิ่งกวาฝรั่ง  

คนไทยเราไปอานชื่อของคนศรีลังกาที่เขียนเปนภาษาฝรั่ง เม่ือ

เราไมรูไมเขาใจและไมไดศึกษาระบบของเขา เราก็อานไมถูก (และมอง

เขาไมทะลุดวย) 

เราไปเห็นชื่อประธานาธิบดีศรีลังกาคนกอน ที่เขาเขียนวา 

Jayawardene เราก็อานวา “ชายาวารเดเน” ชายาวารเดเนอะไรที่ไหน
กัน ที่จริงก็คือนายชยวรรธนะ หรือ ชัยวัฒน (ชัยวัฒน) น่ันเอง แต

เขียนตามสําเนียงของเขา เม่ือเปนภาษาอังกฤษจะเปนอยางน้ัน  

อาตมาก็ลองฟงดูวาที่คนไทยออกเสียง ชายาวารเดเน น้ี วิทยุ

ฝรั่ง เชน V.O.A. และ B.B.C. เขาจะออกเสียงอยางไร ไปฟงฝรั่งยัง

ออกเสียงใกลจริงกวา ฝรั่งออกเสียงวา ชะยะวาดะนะ ก็ยังใกลเขามา 

ทําไมฝรั่งออกเสียงไดดีกวาคนไทย ก็เพราะคนไทยเราไมไดศึกษาสืบ

คนหาความรู  
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ทั้งๆ ที่วา ศรีลังกานี้ใกลเมืองไทยมากกวาฝรั่ง เราอยูในสาย

วัฒนธรรมเดียวกัน คนศรีลังกานั้นชื่อของเขาสวนมากก็มาจากพุทธ

ศาสนา นายชัยวัฒนน้ีชื่อก็มาจากภาษาบาลีน้ีแหละ  

อีกตัวอยางหนึ่ง นายกรัฐมนตรีศรีลังกาคนที่แลว ที่ถูกสังหาร

ไป เขาเขียนเปนภาษาอังกฤษวา Premadasa คนไทยเอามาอานออก

เสียงทางวิทยุ โฆษกบางคนก็ออกวา “เประมาดาซา” ลองดูวาอะไร
หนอ เประมาดาซา ออ นายเปรมทาส น่ีเอง อยางน้ีเปนตน  

ที่วามาน้ี เปนเรื่องของการที่คนไทยเราตื่นความเจริญ แตตาม

ความเจริญไมถึง ตองขอพูดอยางน้ัน เพราะฉะนั้นเราจึงไดแตรูปแบบ

และเปลือกนอกมา  

แมแตในเรื่องที่เราควรจะเหนือและนําเขา เราก็ยังรูไมเทาไมถึง

ไมถูกไมทัน ไดแตงุมงามงมงํา ถาอยางนี้เราก็จะตองเปนผูตามเขา

แบบเถลไถลไถถาอยูเรื่อยไป ไมมีทางจะไปนําเขาได  

พูดเรื่องเดยีวกัน แตเถียงกันคนละเรื่อง* 
เม่ือถึงวาระที่มีการรางรัฐธรรมนูญตามที่ตั้งกําหนดไว ไดมีการ

                                                                                 

*
 หัวขอน้ี และหัวขอท่ี ๙ เปนสวนเพ่ิมเติมเพ่ือจะพิมพในป ๒๕๔๗ ไดใชวิธีพูดใหเขียน

ตามคําบอก เพราะอยูในชวงผาตัดตาทั้งสองขาง ตอมา ไดเพ่ิมสวนที่เนนขอมูลความรู

อีก ๘ หัวขอ (๔๓ หนา) และยังจะเพิ่มเติมอีก แลวรอการพิมพเรื่อยมา ครั้นถึง พ.ค. 

๒๕๕๐ มีเหตุเฉพาะหนาใหอนุญาตการพิมพครั้งใหม นอกจากหัวขอน้ีและหัวขอท่ี ๙ 

แลว ไดตกลงเลือก ๓ หัวขอ (๒๔ หนา) จาก ๘ หัวขอท่ีเพ่ิมภายหลังน้ัน มารวมพิมพ

ดวย (คือมีอีก ๕ หัวขอท่ียังไมไดนํามาพิมพ) 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

ถกเถียงกันวา จะใหมีบทบัญญัติวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา

ชาติหรือไม ในที่สุด ฝายที่ไมใหมีบัญญัติก็ชนะคะแนนไป อยางที่

ทราบกันอยูแลว 

ใครชนะคะแนน ใครชนะใจ เปนอยางไร ในที่น้ีไมขอวิจารณ 

แตนาสังเกตวา ทั้งสองฝายที่เถียงกันน้ัน ดูทาวาไดมีความเขาใจ

ความหมายของคําวา “ศาสนาประจําชาติ” ไมเหมือนกัน ไมตรงกัน 

และไมไดตกลงกันใหคําจํากัดความเสียดวยวา จะใชคําวา “ศาสนา
ประจําชาติ” ในความหมายวาอยางไร  

เม่ือเปนอยางน้ี จะถือวาเปนเรื่องนาขํา หรือจะวานาหวงใยก็ได 

เพราะมันกลายเปนวา คนที่มาประชุมกันน้ัน พูดเร่ืองเดียวกันแต
เถียงกันคนละเรื่อง แลวจะไปไดเร่ือง ไดอยางไร 

ทั้งสองฝายที่เถียงกันน้ัน นอกจากเขาใจความหมายของคําวา 

“ศาสนาประจําชาติ” ไมเหมือนกันแลว ความหมายที่แตละฝายเขาใจ
ก็คลุมๆ เครือๆ ไมชัดเจนดวย  

ฝายชาวพุทธผูเห็นควรใหมีบัญญัติวา พระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติ ก็มองความหมายไปตามความคิดความเขาใจของ
ตน ตามแนวทางของวัฒนธรรมประเพณี  

บางก็มองแควา ไหนๆ พระพุทธศาสนาเทาที่ตนมองเห็นก็เปน

ศาสนาประจําชาติไทยโดยพฤตินัยอยูแลว ก็ขอใหมีชื่อปรากฏใน

กฎหมายโดยนิตินัยดวย  

บางก็มองวา ใหมีการบัญญัติอยางน้ัน เพ่ือวารัฐและสังคมจะได

เอาจริงเอาจังในการอุปถัมภบํารุง เปนตน  
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แตจะมองแคไหนและอยางไรก็ตาม ชาวพุทธเหลาน้ันก็มองไป

แคในขอบเขตของวัฒนธรรมและหลักพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมา 

ที่วาทางฝายพระศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับ

กิจการบานเมือง อาณาจักรก็มีหนาที่อุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา 

และพุทธจักรก็มีหนาที่สั่งสอนประชาชนตั้งแตผูปกครองรัฐลงมา 

สวนอีกฝายหน่ึงที่คัดคาน ซึ่งโดยมากเปนคนที่เรียกวาสมัยใหม 

จบการศึกษามาจากเมืองฝรั่ง ก็มองความหมายของ “ศาสนาประจํา
ชาติ” ในเชิงวา ทางฝายศาสนาจะมีอํานาจหรือมีอิทธิพลตอกิจการของ
รัฐอยางใดอยางหนึ่ง แตก็ไมชัดไมเจนวา จะมีอํานาจหรืออิทธิพลแค

ไหนอยางไร เพราะตนเองก็ไมรูชัดอีกเหมือนกันในเรื่องของฝรั่งน้ัน 

ตลอดจนในเรื่องของศาสนาอื่นและสังคมอื่น  

เร่ืองน้ีควรจะถือเปนบทเรียนสําหรับการปฏิบัติตอไปภาย
ภาคหนา เพราะมีเคาวาจะมีการถกเถียงกันในเรื่องน้ีอีก ซ่ึงไมควร
จะวนเวียนกันอยูอยางเกา  

ควรจะพูดกันใหชัดเสียที ตั้งแตจํากัดความหมายใหเขาใจ

ตรงกัน แลวจึงเถียงกันวาจะเอาหรือไมเอา 

อยางที่บอกแลววา คําวา “ศาสนาประจําชาติ” ในความหมาย
ของคนไทยชาวบานหรือชาวพุทธ มองแคเปนความยอมรับสนับสนุน

และสัมพันธกันเชิงสั่งสอนแนะนําและอุปถัมภบํารุง อยางที่เรารูสึกกัน

ในเมืองไทย จนจําติดใจกันสืบมาวาพระสงฆเปนผูสละบานเรือนไมเขา

ไปยุงเกี่ยวกับกิจการบานเมือง  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 

พูดสั้นๆ วา โยมโอยทาน พระอวยธรรม แนะนําใหหลักทั้งใน
การครองบาน และในการครองเมือง  

ดานหน่ึงเอื้อตอกันดวยการอุปถัมภและคําสอน แตพรอมน้ัน 

อีกดานหน่ึงก็ไมกาวกายแทรกแซงกิจการของกันและกัน 

พระสงฆน้ันรูกันวา “อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต” สละกอง

โภคะและเครือญาติออกจากเหยาเรือนบวชเปนอนาคาริก เริ่มจาก

เจาชายสิทธัตถะทรงสละราชสมบัติเสด็จจากวังออกไปผนวช ไมคลุก

คลีกับชาวบานและไมยุงเกี่ยวกับกิจการของเขา แตแนะนําสั่งสอนให

เขาศึกษา เพ่ือจะมีชีวิต ครอบครัว และสังคม ที่ดีงามมีความสุข 

(แตเพราะไมมีผลประโยชนสวนตัวที่ไหน และไมเปนฝกฝายกับ

ใคร จึงใชเมตตาจนถึงอุเบกขา บอกทางแกเขาอยางตรงตามธรรมได

เต็มที่)  

ทางฝายบานเมืองก็ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในเรื่องของสงฆ

และพระธรรมวินัย  
ดังมีคติพุทธที่คนไทยถือกันมาแตโบราณวา ผูบวชแลว เม่ือ

เปนอยูตามพระธรรมวินัย ยอมพนราชภัย  
เหตุการณสําคัญซึ่งเปนตัวอยางที่ดี คือ การแผนดินตอนจะสิ้น

รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ขณะที่พระเจาอยูหัวประชวรหนัก

ใกลสวรรคต พระเพทราชา พรอมดวยขุนหลวงสรศักด์ิ (ที่ตอมาเปน

พระเจาเสือ) ไดนํากําลังทหารมาลอมวังเตรียมยึดอํานาจ เพ่ือกันไมให

ออกญาวิไชเยนทร (C. Phaulkon) ขึ้นเปนใหญบัญชาการบานเมือง  

สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงมองเห็นวา เมื่อพระองค
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สวรรคต อํามาตยราชบริพารผูใหญจํานวนมากจะตองถูกจับประหาร

ชีวิต จึงทรงใชคติพุทธไทยนี้ใหเปนประโยชน โดยตรัสสั่งใหราชบุรุษ

ไปนิมนตสมเด็จพระสังฆราชพรอมดวยพระสงฆมายังพระราชวัง 

เม่ือสมเด็จพระสังฆราชพรอมพระสงฆมาถึงวัง พระเจาอยูหัวก็

ทรงมีพระดํารัสประกาศถวายวังแกสงฆ แลวพระสงฆก็ทําพิธีผูกสีมา

ทําวังใหเปนโบสถ จากนั้น อํามาตยราชบริพารคนใดจะมีภัย ก็ขอ

อุปสมบท แลวสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆก็นําพระภิกษุบวชใหม

ทั้งหมดกลับออกจากวังผานกองทหารไปอยูวัดตอไป พนภัยบานเมือง 

น่ีก็คือหลักความสัมพันธระหวางอาณาจักรกับพุทธจักร ใคร

ออกบวชแลว รัฐก็ไมไปยุงเกี่ยว และผูที่บวชแลว ก็ไมมากาวกายทาง

ฝายบานเมืองเชนกัน 

อีกตัวอยางหนึ่งที่นาจดจํา คือ คราวใกลกรุงศรีอยุธยาแตก 

พระเจาบรมโกษฐ (บรมโกศ ก็วา) มีโอรส ๒ พระองค คือ เจาฟาเอก

ทัศน (เอกทัศ ก็เขียน) กับเจาฟาอุทุมพร ทรงมีพระราชประสงคให

องคนองคือเจาฟาอุทุมพรขึ้นครองราชย และไดโปรดฯ ใหเจาฟาเอก

ทัศนไปผนวช (คงคลายที่โบราณวาตัดหางปลอยวัด) เม่ือพระองค

สวรรคต เจาฟาอุทุมพรก็ขึ้นครองราชยเปนสมเด็จพระเจาอุทุมพร  

แตแลวไมทันไร เจาฟาเอกทัศนตองการราชสมบัติ ก็ลาผนวช

ออกมา พระเจาอุทุมพรทรงเห็นวาพระเชษฐาอยากครองราชย พระองค

ใฝสงบ ทั้งที่เพ่ิงครองราชยได ๒ เดือน ก็ไดทรงยกราชสมบัติถวาย 

แลวเสด็จออกทรงผนวช เจาฟาเอกทัศนก็ขึ้นครองราชย เปนสมเด็จพระ

เจาอยูหัวพระที่น่ังสุริยาศนอมรินทร เรียกกันงายๆ วา พระเจาเอกทัศน 
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ตอมาไมนาน พมายกทัพมารุกราน พระเจาเอกทัศนคงไมถนัด

การศึก เปนเหตุใหเจาฟาอุทุมพรตองลาผนวชมาวาราชการแผนดิน

รักษาเมือง จนขาศึกถอยกลับไป 
พอขาศึกพนไป พระเจาเอกทัศนก็ทรงแสดงพระอาการระแวง

เกรงวาเจาฟาอุทุมพรจะแยงราชสมบัติ เจาฟาอุทุมพรก็ทรงผนวชอีก  
ตอมา พมายกทัพมาอีก เจาฟาอุทุมพรก็ลาผนวชมาชวยการ

ศึกอีก แตเม่ือพระเจาเอกทัศนทรงแสดงพระอาการระแวง เจาฟา

อุทุมพรก็ทรงผนวชอีก จนไดพระสมญาวา “ขุนหลวงหาวัด”
*
 

เม่ือพมายกมาครั้งไทยเสียกรุงน้ัน ในระยะสุดทาย ราษฎรเมื่อ

เห็นวาบานเมืองจะลมแนแลว ถึงกับเขียนขอความใสบาตรทูลขอรอง

พระภิกษุเจาฟาอุทุมพร ขอใหลาผนวชมาชวยรักษากรุง แตพระภิกษุ

เจาฟาอุทุมพรไมยอมสึกเสียแลว ในที่สุดกรุงศรีอยุธยาก็แตก 

ตามเรื่องน้ีก็ชัดเจนวาการบวชเปนเสนสัญลักษณที่แบงเขตพุทธ

จักรกับอาณาจักร ซึ่งคนไทยรูกันมาวาจะไมลวงล้ํากาวกายแทรกแซงกัน 
ในสมัยอยุธยา แมวาจะไมมีรัฐธรรมนูญ แตแนนอนวา

ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสยาม ไมหยอน

กวาความเปนศาสนาประจําชาติ (ตามแบบไทยคติพุทธ) 

กรณีที่สมเด็จพระพุฒาจารย [โต] ถูกในหลวงรัชกาลที่ ๔ กริ้ว 

และทรงไลออกจากพระราชอาณาจักร แลวทานเขาไปอยูในโบสถ โดย

ถือวาพนจากพระราชอํานาจของ ร. ๔ ดังที่เลากันมาอยางขําๆ ก็แสดง

                                                                                 

*
 เจาฟาอุทุมพรทรงผนวช และลาผนวช ก่ีครั้ง ตําราตางๆ วาไวไมตรงกัน และไมชัดเจน 
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ถึงการที่คนไทยแมนยําในคติที่วาน้ีตลอดมา 

คติที่ถือกันมาวาพระสงฆไมยุงเกี่ยวกับกิจการบานเมืองนั้น ฝง

ลึกในความคิดความเขาใจของคนไทยถึงขั้นเปนไปเองอยางไมตอง

สํานึกรู  

จนกระทั่ง แมแตเม่ือเมืองไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองไปตาม

อยางตะวันตก เปนระบอบประชาธิปไตยแลว กฎหมายซึ่งในเรื่องทั่วไป

บัญญัติแบบตะวันตก แตพอมาถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา กลับ

บัญญัติตามคติไทย เชน ใหพระสงฆไมมีสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

สส. เปนตน  

“รูเขา” แคเห็นเงามัวๆ, “รูเรา” ก็ไมเห็นเนื้อตัว  
ผีฝรั่งจึงมาหลอกคนไทย ไดอยางนากลัว 

กิจการศาสนาในความหมายแบบของเรา จะเกี่ยวของกับกิจการ

บานเมือง ก็เพียงในการสั่งสอนแสดงหลักการในการบริหารการ

ปกครองวา การปกครองและผูปกครองที่ดี จะทําอยางไรเพื่อใหบาน 

เมืองดี และใหประชาชนอยูรมเย็นเปนสุข (ไมเขามารวมปกครองหรือ

สอดแทรก) 

แตหันไปดูทางดานตะวันตกเลยจากเราไป และในสังคมแบบอื่น 
เขาไมไดมองอยางน้ีเลย  

ในความหมายของสังคมแบบอื่น กิจการศาสนาของเขารวมไป

หมด ทั้งการจัดกิจการบานเมือง การปกครอง การทหาร ตลอดจน

การจัดการเศรษฐกิจ เปนตน ถือเปนเรื่องของศาสนาโดยตรง 
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ฝรั่งมีคําแสดงความสัมพันธระหวางรัฐกับศาสนาในหลักการที่

เรียกวา Church and State หรือ ศาสนจักรกับอาณาจักร  
เพ่ือรวบรัด ลองดูความหมายที่เขียนไวในสารานุกรมของฝรั่ง

ฉบับหนึ่ง (Compton’s Interactive Encyclopedia, 2000)  

ขอยกคําของเขามาใหดูเลยวา (เพียงยกมาเปนตัวอยาง ขอมูล

ในเรื่องน้ียังมีที่นารูอีกมาก) ดังนี้ 

The name given to the issue ― church and state ― 
is misleading, however: Church implies Christianity in one or 
more of its many denominations.  

The issue is really between religion and politics. 
Which shall be the controlling force in a state? 

อยางไรก็ดี ชื่อที่ใชเรียกประเด็นน้ีวา “ศาสนจักร 

กับ อาณาจักร” น้ัน ชวนใหเขาใจผิด (พึงเขาใจวา) 

ศาสนจักรหมายถึงศาสนาคริสต นิกายหน่ึงหรือหลาย

นิกาย ในบรรดานิกายทั้งหลายที่มีเปนอันมาก 

แทจริงน้ัน ประเด็นของเรื่องอยูที่วา 
ระหวางฝายศาสนากับฝายการเมือง ฝาย
ไหนจะเปนตัวกุมอํานาจบงการในรัฐ  

ที่เขาเขียนอยางนี้ก็เห็นไดชัดตามประวัติศาสตรของอารยธรรม

ตะวันตก ที่ฝายศาสนจักรกับอาณาจักร ตางก็มีอํานาจในการปกครอง

และบริหารกิจการบานเมือง จนกระทั่งมีการแกงแยงชวงชิงแขงอํานาจ

กัน (ใหไปศึกษาประวัติศาสตรของสังคมตะวันตกเอาเอง)  

ยิ่งกวาน้ัน เม่ือศาสนจักร หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือแมแต
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นิกายใดนิกายหนึ่ง ขึ้นมาเปนศาสนาแหงรัฐ หรือเปนศาสนาประจําชาติ
แลว ศาสนาอื่นๆ หรือนิกายอื่นๆ ก็จะถูกกีดก้ันออกไป หรือแมแตถูก

บังคับกดขี่ขมเหง  

อยางนอย ในกิจการบานเมืองก็มีการจํากัดวา คนตางศาสนาจะ

เขารับราชการไดหรือไม หรือจะมีตําแหนงฐานันดรไดสูงสุดแคไหน 

(เรื่องน้ีศึกษาดูในประเทศใกลเคียงของไทยเอง ก็จะเขาใจได) 

ขอยกอีกตัวอยางหนึ่งใหเขาใจงายๆ  
ในแงบทบัญญัติทางศาสนา กับการตรากฎหมายของรัฐ 

การมี “ศาสนาประจําชาติ” แบบพุทธ มีความหมายไปไดแควา 
รัฐพึงสนใจใสใจหลักหรือขอบัญญัติทางศาสนาที่เปนประโยชนแก

ประชาชน แลวก็เปนเรื่องของรัฐเองที่จะนําเอาสาระของหลักหรือ

ขอบัญญัติน้ันมาจัดตราเปนกฎหมายขึ้น เชน รัฐอาจจะตรากฎหมายที่

สงเสริมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕ หรือนําเอาสาระ

ของศีล ๕ ไปบัญญัติเปนกฎหมาย (อยางที่ไดทํากันมาอยูแลว ไมวาจะ

เปนกม.แพง หรือกม.อาญา) มิใชเปนการยกขอบัญญัติทางศาสนาขึ้น

เปนกฎหมายโดยตรง และสถาบันหรือองคกรศาสนาก็ไมเขามายุงดวย 

น้ีเปนเรื่องธรรมดาตามลักษณะและตามหลักการของพระพุทธศาสนา 

(ในพระพุทธศาสนา มีบทบัญญัติที่ถือไดวาเปนขอบังคับก็เฉพาะ

วินัยของพระสงฆเทาน้ัน แตสําหรับคฤหัสถหรือชาวบาน ทุกอยางเปน

เรื่องของการสั่งสอนใหการศึกษา ซึ่งเขารับไปปฏิบัติโดยสมัครใจเอง 

แมแตศีล ๕ ก็เปนเรื่องที่เขาตั้งใจสมาทาน อยางที่รูกันอยูชัดเจนวา 
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คนอาราธนาขอศีลแลว พระจึงใหศีล; เม่ือบานเมืองรับเปนภาระที่จะ

อุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา รัฐก็ดูแลรวมทั้งพิจารณาวางบทบัญญัติ

ตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือปกปองคุมครอง ซึ่งเปนเรื่องของฝายรัฐเอง 

และใชบังคับแกพลเมืองทั้งพระสงฆและชาวบาน โดยมุงที่จะรักษา
พระธรรมวิ นัยไว ใหบ ริสุทธิ์บ ริบู รณ เ พ่ือประโยชนสุขแก
ประชาราษฎร มิใชจะใหพระสงฆเขาไปยุงเกี่ยวกับกิจการบานเมือง 

ถาจะถือวาเปนกฎหมายเนื่องดวยการที่พระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําชาติ ก็จะเห็นตัวอยางชัดเจน เชน “กฎพระสงฆ” ในรัชกาลที่ ๑*) 

                                                                                 

*
 กฎพระสงฆ ใน รัชกาลท่ี ๑ ซึ่งเอาโทษพระสงฆบาง เอาโทษทั้งพระและคฤหัสถบาง 

เชนวา “ถาสามเณรรูปใดมีอายุศมควรจะอุประสมบทแลว ก็ใหบวดเขาร่ําเรียนคันฐธุระ

วิปศนาธุระ อยาใหเท่ียวไปมาเริยนความรูอิทธิฤทธิใหผิดทุระทังสองไป…ถาแลสามเณร

รูปใดอายุศมถึงอุประสมบทแลว มิไดบวด เท่ียวเลนโวเวอยู จับได จะเอาตัวสามเณรแล

ชีตนอาจารยญาติโยมเปนโทษจงหนัก” วา “เปนประเวณีในพระพุทธสาศนาสืบมาแตกอน 

มีพระพุทธฎีกาโปรดไวใหภิกษุสามเณรอันบวดแลวในพระสาศนารักษาธุระสองประการ 

คือคันฐธุระวิปศนาธุระ เปนที่ยุดหนวง… แตนี้สืบไปเมื่อหนา หามอยาใหมีภิกษุโลเล

ละวัฏะประนิบัดแลปติญานตัววาเปนกิจวัด มิไดร่ําเรียนธุระทังสองฝาย อยาใหมีไดเปน

อันขาดทีเดียว” วา “ฝายพระพุทธจักรพระราชอาณาจักรยอมพรอมกันทังสองฝายชวน

กันชําระพระสาศนา (มิใหมีปาปะภิกษุทําลายพระสาศนาได เปนประเวณีสืบมาทังน้ี)… 

ถาแลฝายพระสงฆสมณทังปวงมิไดกระทําตามพระราชกําหนดกฎหมายนี้ แลละเมินเสีย

ใหมีโจรปลนพระสาศนาขึ้น… จะเอาโทษแกพระราชาคะณะลงมา… ฝายฆะราวาษทังปวง 

ถาแลผูใดมิไดทําตามพระราชกําหนดกฎหมายนี้ ละเมินเสีย… จะเอาโทษแตมูลนายลงมา

จนบิดามานดาญาติพ่ีนองเพ่ือนบาน… จะไดพรอมกันชวยกันรักษาพระสาศนาทังสองฝาย

ฉน้ี พระพุทธสาศนาจึ่งจะบริสุทธิเปนที่ไหวที่บูชาแกเทพามนุษยทังปวงสืบไปกวาจะถวนหา

พันพระวะษา” และวา “อน่ึงถาผูใดลมตาย หามอยาใหเจาภาพนิมนพระสงฆสวดพระมาไลย 

ใหนิมนสวดแตพระอะภิธรรม แลสวดใหสํารวดไปปรกติ อยาใหรองเปนลํานํา… ประการ

หนึ่งหามอยาใหอนาประชาราษฎรลูกคารานแพแขกจีนไทยขายผาแพรพรรณแกพระสงฆ
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แต “ศาสนาประจําชาติ” แบบตะวันตก/แบบสังคมอื่น หมาย 

ความวา รัฐมักตองยกเอาขอบัญญัติของศาสนา หรือศาสนบัญญัติ 

ขึ้นมาใชเปนกฎหมายบังคับแกประชาชน หรือใหองคกรศาสนามี

อํานาจตราหรือรวมในการตรากฎหมายของบานเมืองดวย และนี้ก็เปน

เรื่องธรรมดาตามลักษณะและตามหลักการของศาสนานั้นๆ ที่ได

เปนมาแลวและก็กําลังเปนอยู  

ที่วาน้ี เปนเรื่องของความรูความเขาใจ เปนความแตกตางตาม

ธรรมดา และความแตกตางก็มิใชเปนการเปรียบเทียบวาอันไหนดี

หรือไมดีกวากัน แตละบุคคลมีเสรีภาพที่จะพิจารณาเอง แตการไมให

ความรูตามที่มันเปนน่ันแหละคือความไมถูกตอง 

แลวที่วาน้ันก็มีความหมายรวมไปถึงวา ศาสนจักรหรือทางฝาย

ศาสนา สามารถใชอํานาจโดยตรงตอการเมืองการปกครองของ

ประเทศ ตลอดจนระหวางประเทศดวย 

ขอใหดูประวัติศาสตรของตะวันตก ไมตองพูดยาว แคยก 

ตัวอยางก็พอ เชน ในป พ.ศ.๒๐๓๖ (ค.ศ.1493) ในยุคเริ่มลาอาณา
นิคม  

เม่ือสเปนกับโปรตุเกสขัดแยงกัน องคสันตะปาปาอเลกซานเดอร 

ที่ ๖ (Pope Alexander VI) ก็ไดประกาศโองการกําหนดขีดเสนแบง

โลกนอกอาณาจักรคริสตออกเปน ๒ ซีก ใหสเปนมีสิทธิเขาครอบ 

                                                                                                                                                                       

สามเณรเปนอันขาดทีเดียว ถาผูใดมิฟง…จะเอาตัวเปนโทษจงหนัก” (กฎหมายตรา ๓ ดวง 
เลม ๓. --กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๔๘, หนา ๓๕๑, ๓๕๗, ๓๗๕–๓๘๕ และ ๓๙๐) 
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ครองดินแดนในโลกซีกตะวันตก ใหโปรตุเกสมีสิทธิเขาครอบครอง

ดินแดนในโลกซีกตะวันออก 

ตอมา เม่ือทั้งสองฝายตกลงกันขยับเสนแบงออกไป และเซ็น

สัญญาตอรเดซิลยาส (Treaty of Tordesillas) ก็ตองใหองคสันตะปาปา

จูเลียสที่ ๒ (Pope Julius II) ประกาศโองการรับรองใน พ.ศ.๒๐๔๙ 

(ค.ศ.1506)  

สงครามศาสนาระหวางชาวคริสตกับมุสลิม ที่เรียกวาครูเสดส 

(crusades) เริ่มขึ้นเม่ือป พ.ศ.๑๖๓๘ (ค.ศ.1095) และยาวนานเกือบ 

๒๐๐ ป ก็เพราะองคสันตะปาปาเออรบันที่ ๒ (Pope Urban II) ทรง

ระดมทัพของประเทศคริสตไปกูเยรูซาเล็มแผนดินศักด์ิสิทธิ์จากมุสลิม 

ในสมัยกลางของยุโรป (Middle Ages) กษัตริยและจักรพรรดิ

เมืองฝรั่งขึ้นครองราชย โดยมีพิธีที่องคสันตะปาปาประมุขแหงศาสน-

จักรเปนผูสวมมงกุฎ และองคสันตะปาปาเองก็ทรงสวมมงกุฎสามชั้นที่

เรียกวา Tiara (สันตะปาปาจอหนปอลที่ ๑/Pope John Paul I ทรง

เลิกประเพณีที่สันตะปาปาสวมมงกุฎน้ีเม่ือป ๒๕๒๓/1978)  

ขอน้ีไมอาจเปนไปไดสําหรับประมุขสงฆในพระพุทธศาสนา 

อยางสมเด็จพระสังฆราชในเมืองไทย ที่ถือวาเปนผูสละโลกแลว 

นอกจากไมทรงสวมมงกุฎเองแลว ทั้งที่พระพุทธศาสนาเปนศาสนา

แหงรัฐ แตพระสงฆ ซึ่งถือหลักที่วาไมยุงเกี่ยวกับเรื่องแบบชาวบาน 

แมจะไดรับนิมนตเขาไปในพิธีบรมราชาภิเษก ก็เพียงรับพระราชทาน

ฉันและถวายพระพร ไมรับหนาที่สวมมงกุฎแกพระมหากษัตริย หรือทํา
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การใดๆ ที่เปนเรื่องฝายคฤหัสถ แตปลอยใหภารกิจน้ีเปนหนาที่ของ

พราหมณ ซึ่งเปนศาสนบุคคลในศาสนาที่คลายกับของตะวันตกทํา

หนาที่น้ีสืบมา  

(บางคนเรียกพราหมณวาเปนนักบวช แตที่จริงพราหมณไมได

บวช คือไมเปนบรรพชิต ไมมีการบวช เพราะเกิดมาในวรรณะ

พราหมณ ก็เปนพราหมณเองโดยกําเนิดทันที) 

ถายอนกลับไปดูพระประวัติของพระเยซูคริสตเอง จะเห็นวา 
แทจริงน้ัน พระองคดํารงพระชนมคลายกับนักบวชหรือสมณะในชมพู

ทวีป แตพระเยซูทรงมีพระชนมายุสั้น ทรงมีเวลาประกาศศาสนาไม

นาน พูดไดวาทรงประกาศเพียงคําสอน แตยังมิไดจัดตั้งชุมชนนักบวช 

และยังมิไดบัญญัติกฎเกณฑทางวินัย ที่จะเปนกรอบและขอบเขตวา

นักบวชและองคกรศาสนาจะมีบทบาทในสังคมแคไหนอยางไร 

ดังที่ทราบกันดีวา เม่ือครั้งสิ้นพระชนม พระเยซูคริสตมีสาวกที่

ทรงยอมรับหรือเลือกไวเพียง ๑๒ ทาน อาจจะถือไดวาการที่ทรงเลือก

หรือยอมรับวาเปนศิษยหรือเปนสาวกนั่นแหละ เปนการบวชของสาวก

ทั้ง ๑๒ ทานน้ัน แตเม่ือบวชอยางน้ันแลว ยังไมทันไดมีระเบียบแบบ

แผนอะไรเปนวินัยขึ้นมา พระเยซูคริสตก็สิ้นพระชนมเสียกอน 

เพราะเหตุที่ไมมีวินัยบัญญัติไวแตเดิมน่ีแหละ วิถีชีวิตของ

นักบวชในศาสนาคริสต จึงไมมีขอบเขตที่ชัดเจนแนนอน เชน แมแต

ในเรื่องที่วาเปนผูถือพรหมจรรยหรือไม และเกี่ยวของกับกิจการ

บานเมืองไดแคไหน ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาอยูเรื่อยๆ 
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อยางในเรื่องการถือพรหมจรรย บางยุคสมัย ใหนักบวชตองถือ

พรหมจรรยทั้งหมด บางยุคสมัย มีกําหนดวาบาทหลวงชั้นสูงระดับบิชอ

พขึ้นไปจึงถือพรหมจรรย สวนบาทหลวงชั้นต่ํากวาน้ันมีครอบครัวได 

ในดานที่เกี่ยวกับกิจการบานเมือง บาทหลวงมีบทบาทมาตลอด

สมัยโบราณ เพียงแตตางรูปแบบและขีดขั้น บางยุคสมัย บาทหลวงอยู

ในฝายศาสนจักร แตมีอํานาจลวงล้ําเขาไปในฝายอาณาจักร บางยุค
สมัย บาทหลวงรับราชการ มียศตําแหนงอยูในอาณาจักรเองโดยตรง 

เปนมหาเสนาบดี หรืออาจเปนเจาครองนครเองทีเดียว 

พูดรวมๆ วา ศาสนจักรคริสตในอดีต เฉพาะอยางยิ่งในสมัย

กลาง มีอํานาจยิ่งใหญนักหนา และไดแกงแยงแขงอํานาจกับฝาย

อาณาจักรเรื่อยมา โดยทางศาสนจักรตองการครองอํานาจสูงสุด ทั้งดาน 

ศาสนการ (spiritual) และดานคามิยการ หรือรัฏฐาธิการ (temporal) 

แตทางฝายอาณาจักรก็ตองการมีอํานาจเหนือฝายศาสนจักรเชนกัน 

ตัวอยางที่แสดงถึงความยิ่งใหญและการแขงอํานาจกัน เชน 

พระเจาเฮนรีที่ ๔ (Henry IV) กษัตริยเยอรมัน ถูกสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ ๗ 

(Pope Gregory VII) ลงโทษคว่ําบาตร และถอดจากความเปนกษัตริย  

พระเจาเฮนรีที่ ๔ ตองทรงเดินทางขามภูเขาแอลป (the Alps) 

เสด็จไปทรงยืนพระบาทเปลากลางหิมะ และอดพระกระยาหาร ยามฤดู

หนาว ในเดือนมกราคม พ.ศ.๑๖๒๐ (ค.ศ.1077) ขางนอกวัง ในอิตาลี

ภาคเหนือ ถึง ๓ วัน จึงทรงไดรับอนุญาตใหเขาไปคุกเขาเฝารับการไถ

ถอนโทษจากองคพระสันตะปาปา  
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ตอมา พ.ศ.๑๖๒๓ (ค.ศ.1080) สันตะปาปาเกรกอรี่ก็ประกาศ

คว่ําบาตรและถอดพระเจาเฮนรีที่ ๔ จากความเปนกษัตริยอีก  
ฝายพระเจาเฮนรีที่ ๔ ไดหนุนบาทหลวงผูใหญพวกหนึ่งให

ประชุมเลือกตั้งปฏิสันตะปาปา (antipope — Clement III) ขึ้นมาแทน 

สันตะปาปาเกรกอรี่ แลวยกทัพมายึดกรุงโรม และในป ๑๖๒๗/1084 

ก็ไดรับการสวมมงกุฎจากปฏิสันตะปาปาใหเปนจักรพรรดิแหงจักรวรรดิ

โรมันอันศักด์ิสิทธิ์ (Holy Roman empire)  

ฝายสันตะปาปาสายตรงองคตอๆ มา ก็ยื้ออํานาจกลับคืน และ

ไดประกาศประณามพระเจาเฮนรีที่ ๔ กระทั่งในที่สุดถึงป ๑๖๔๘/1105 

พระเจาเฮนรีที ่๔ ก็ถูกบีบใหตองสละราชสมบัติ 

นอกจากมีอํานาจในฝายศาสนจักรเองที่แขงกับอาณาจักรแลว 

บาทหลวงผูใหญจํานวนไมนอยก็ไปมีอํานาจอยูในอาณาจักรโดยตรง 

เปนเจาครองนครเปนตนเองบาง จนถึงรับราชการเปนใหญในระดับ

อัครมหาเสนาบดี ก็มี  

(ตัวอยางงายๆ คือ คารดินัล Richelieu ที่ไดเปนอัครมหา-

เสนาบดีของพระเจาหลุยสที่ ๑๓ แหงประเทศฝรั่งเศส [ค.ศ.1624-

1642=พ.ศ.๒๑๖๗–๒๐๘๕] และเปนผูชี้นําฝรั่งเศส ในกิจการทั้ง

ภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งการทําสงคราม ๓๐ ปแหงยุโรป) 
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รูความจริงไว เพื่อแกปญหา มิใชเพื่อมาเคืองแคนกัน 
ศาสนาประจําชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงขามกัน 

การที่ศาสนบุคคลและองคกรศาสนาคริสต มีอํานาจทาง

การเมืองน้ัน มิใชเพียงเพื่อเขาควบคุมหรือบริหารกิจการบานเมือง

เทาน้ัน แตจุดหมายใหญกวาน้ัน ก็คือ เพื่อกํากับตลอดจนบังคับ

ควบคุมความเชื่อของประชาชนหรือของหมูมนุษยทั้งหมด ไมใหผิด

แผกออกไปจากหลักของศาสนาคริสต โดยเฉพาะจากมติที่ศาสนจักร

แหงกรุงโรมเปนตนไดกําหนดให  

(กรุงวาติกัน/Vatican City ที่เปนรัฐเล็กๆ อิสระ ขององคพระ

สันตะปาปา เพ่ิงเกิดขึ้นเม่ือ ค.ศ.1929/พ.ศ.๒๔๗๒ ในยุคสมัยใหม 

หลังจากมีประเทศอิตาลีปจจุบันใน ค.ศ.1870/พ.ศ.๒๔๑๓ แลว)  

 ดังน้ัน ตลอดประวัติศาสตรในอดีตอันยาวนานกวาพันป ทั้ง

กอนและในสมัยกลางของยุโรป (Middle Ages, ค.ศ.476-1453/พ.ศ.

๑๐๑๙–๑๙๙๖) คริสตศาสนจักร โดยใชอํานาจของตนเองบาง โดยใช

อํานาจของตนผานทางอาณาจักรบาง โดยรวมกับฝายอาณาจักรบาง 

ไดควบคุมบังคับใหคนเชื่อถือปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต และ

ลงโทษคนที่ไมเชื่อหรือเชื่อตางออกไป  

โดยเฉพาะไดทําการที่ฝรั่งเรียกวา “persecution” (การห้ําหั่น

หรือยํ่ายีบีฑา) ตลอดจน “religious wars” (สงครามศาสนา) มากมาย 

เรื่อง persecution และ religious wars น้ี รายและรุนแรงแค

ไหน ไมตองใชเวลาบรรยายที่น่ี ถาสนใจ ก็ไปคนอานเองได หาไมยาก 
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ตัวอยางงายๆ ก็คือ การที่องคสันตะปาปาเกรกอรีที่ ๙  (Pope 

Gregory IX) ไดทรงตั้งศาลไตสวนศรัทธา (Inquisition) ขึ้นใน ค.ศ. 

1231 (=พ.ศ.๑๗๗๔) โดยรวมกับฝายอาณาจักร คือพระเจาเฟรเด

อริคที่ ๒ จักรพรรดิแหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ (Holy Roman 

Emperor Frederick II) ซึ่งไดทรงตรากฎหมายใหอํานาจศาลน้ัน

ดําเนินการไดทั่วทั้งจักรวรรดิ สามารถสั่งใหเจาหนาที่ของบานเมืองจับ

คนที่ถูกตัดสินวาเปนคนนอกรีตมาเผาทั้งเปน 

การที่บาทหลวงและศาสนจักรเขาไปแทรกแซงครอบงํากิจการ

บานเมือง การขัดแยงแยงอํานาจกับอาณาจักร การบังคับศรัทธาของ

ประชาชน ตลอดจนสงครามศาสนาในยุโรป มีเรื่องราวมากมาย ในที่น้ี

พูดไวพอใหเห็นเคาความ*  

ตลอดเวลายาวนานที่ผานไป เม่ือถูกบีบคั้นกดดันรุนแรง คนก็

ด้ินรนหาทางหลุดพน ในที่สุด การด้ินรนและปะทะกระแทกก็นําไปสู

ความเปลี่ยนแปลงใหญๆ ในสังคมตะวันตก เกิดการปฏิวัติตางๆ และ

การกาวยายแหงยุคสมัยของประวัติศาสตร  

วาโดยยอ ควรรูจักการปฏิวัติออกจากอิทธิพลและการครอบงํา

ของศาสนจักรคริสต ดังตอไปนี้ 

การปฏิวัติวิทยาศาสตร (Scientific Revolution) ถือวา

เริ่มตนใน ค.ศ.1543 และดําเนินตอมาตลอดศตวรรษที่ 16 และ 17 

                                                                                 

*
 ในการพิมพครั้งนี้ (เพ่ือไมใหหนังสือหนานัก) ไดตัดขอความในตนฉบับ ที่เลาประวัติศาสตร

เก่ียวกับเรื่องราวเหลาน้ีออกไปกอน ประมาณ ๒๔ หนา 
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จนทําให ค.ศต.18 เปนยุคพุทธิปญญา (Enlightenment) หรือยุค
แหงเหตุผล (Age of Reason) ที่ฝรั่งสมัยใหมใฝนิยม จนถึงกับตื่น
วิทยาศาสตร และหันหลังใหแกศาสนาคริสต 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ที่เกิดขึ้น

ในชวงปลายคริสตศตวรษที่ ๑๘ ถึงตนคริสตศตวรรษที่ ๑๙ (เริ่มใน

อังกฤษ ประมาณ ค.ศ.๑๗๕๐-๑๘๕๐) ซึ่งทําใหฝรั่งหันไปเพลิดเพลิน

กับวิถีชีวิตแบบใหมในแนวทางของเทคโนโลยี เปยมดวยความหวัง

จากวิทยาศาสตร และหางเหินจากศาสนาคริสตยิ่งขึ้น 

การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution, ค.ศ.๑๗๘๙-๑๘๑๕ 

ตามมาใกลๆ กับการปฏิวัติของอเมริกา/American Revolution ใน 

ค.ศ.๑๗๗๕-๑๗๘๓) อันเปนการปฏิวัติทางการเมือง ที่ลมเลิกระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ประกาศสิทธิของมนุษยและราษฎร ซึ่งสามัญ

ชน (เรียกในคราวน้ันวา Third Estate/ฐานันดรที่ ๓) ลุกขึ้นมา 

ลมลางลัทธิศักดินา พรอมทั้งระบอบอภิชนาธิปไตย (aristocracy, 

คณาธิปไตย ก็วา)  

การปฏิวัติฝรั่งเศสนั้น มุงปลดเปลื้องสังคมใหพนจากอํานาจ

ครอบงําของอภิสิทธิชน ๒ พวก คือ ขุนนาง และบาทหลวง (2 

privileged classes, i.e., the nobility and the clergy เรียกใน

คราวนั้นวาเปน First & Second Estates/ฐานันดรที่ ๑ และ ๒) อัน

เปนจุดเริ่มเขาสูระบอบประชาธิปไตย (democracy) 

(การปฏิวัติครั้งน้ีทําใหบาทหลวงในประเทศฝรั่งเศสหมดไปครึ่ง
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ตอครึ่ง เน่ืองจากบาทหลวงจํานวนมากถูกประหารชีวิตหรือไมก็สิ้นชีพ

ในคุก และอีกพวกหนึ่งก็ออกจากศาสนจักรไปเลย) 

ความสัมพันธระหวางรัฐกับคริสตศาสนจักรที่ศาสนาคริสต

กลายเปนแกนนํากํากับควบคุมเศรษฐกิจ การทหาร การเมืองของยุโรป

มาตลอดเวลาพันปแหงสมัยกลางของโลกตะวันตก บัดน้ีไดสิ้นสุดลง 

และหักหันออกไปในทางตรงขามสูการแยกออกจากกัน  

น่ีก็คือแบบแผนอยางใหม ที่เริ่มขึ้นในสังคมตะวันตกสมัยใหม 

และสังคมประชาธิปไตยทั่วไปยึดถือตามเปนหลัก คือการแยกรัฐกับ 

ศาสนจักรออกตางหากจากกัน (separation of church and state 

หรือ church-state separation) 

แมวาบางประเทศจะมีแนวทางและแบบแผนอยางใหมของตนเอง 

เชน ประเทศอังกฤษเริ่มยุคใหมน้ีดวยการถอนตัวออกจากอํานาจของ

คริสตศาสนจักรแหงกรุงโรม โดยตั้งศาสนจักรจําเพาะของตนเองขึ้นมา 

คือศาสนจักรอังกฤษ หรือนิกายอังกฤษ (Church of England อยาง

กวางเรียกวา Anglican Church รวมอยูในนิกายโปรเตสแตนต) ซึ่ง

เปนศาสนาแหงรัฐหรือศาสนาประจําชาติของอังกฤษจนบัดน้ี  

กษัตริยอังกฤษทรงเปนประมุขของศาสนจักรอังกฤษนี้เสียเอง 

กับทั้งยังเริ่มยุคใหมดวยการกําจัดรองรอยแหงอํานาจของคริสตศาสน-

จักรแหงกรุงโรม คือของนิกายโรมันคาทอลิกที่เปนหลักมาแตเดิมน้ัน

ดวยอยางรุนแรง (ทํา persecution เชน ยึดที่วัด เผาวัด ฆาศาสนิก 

ริบทรัพยสิน)    
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ประเทศสําคัญที่จัดวางแบบแผนความสัมพันธแบบแยกรัฐ

กับศาสนจักร (church-state separation) อยางเดียวกันและเกือบ

พรอมกันกับฝรั่งเศส คือสหรัฐอเมริกา 

ชนชาติที่ตั้งประเทศอเมริกาน้ี มีภูมิหลังแหงการถูกบีบคั้น

บังคับทางศาสนาและหนีภัยการห้ําหั่นบีฑานั้นมาจากยุโรป จึงมุงหวัง

และยึดม่ันอยางยิ่งในอุดมคติแหงอิสรเสรีภาพ (freedom) เม่ือตรา

รัฐธรรมนูญจึงเนนนักในเรื่องนี้ และถือเปนความทรงจําที่จะตองเตือน

สํานึกของชนในชาติใหตระหนักอยูตลอดทุกเวลา  

ดังคําของศาลสูงสุด (Supreme Court) ของอเมริกา ที่เขียน

เตือนใจคนอเมริกันไวเม่ือครั้งพิจารณาตัดสินคดีหนึ่ง ใน ค.ศ.1947 

ดังขอคัดความบางตอนมาวา  
อนุบัญญัติขอ ๑ (the First Amendment ใน

รัฐธรรมนูญอเมริกัน) ซึ่งอาศัยอนุบัญญัติขอ ๑๔ 
ใหบังคับใชแกบรรดารัฐทั้งหลาย…กําหนดวา รัฐ 
“จะไมตรากฎหมายขึ้นเชิดชูสถาบันศาสนาหนึ่งใด 
หรือหามการดําเนินการโดยเสรีของศาสนานั้น…” 

ถอยคําในอนุบัญญัติขอ ๑ เหลานี้ สะทอน
ขึ้นมาในใจของชาวอเมริกันยุคแรก ใหเห็นมโน
ภาพอันเดนชัด ที่แสดงถึงสภาพและปฏิบัติการ
ตางๆ ที่พวกเขามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
ขจัดใหหมดสิ้นไป เพื่อจะรักษาเสรีภาพไวใหแก
ตนและคนรุนหลัง 
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แนนอนวา จุดหมายของเขายังไมลุลวงโดย
สมบูรณ แตกระนั้น ทั้งที่ชนชาติอเมริกันไดมุง
หนาสูจุดหมายนั้นมาถึงเพียงนี้แลว ขอความวา 
“กฎหมายขึ้นเชิดชูสถาบันศาสนาหนึ่งใด” ก็ดูจะ
มิไดชวยใหคนอเมริกันสมัยปจจุบันระลึกนึกเห็น
ไดชัดเจนนัก ถึงความเลวราย ความนาหวาดกลัว 
และปญหาตางๆ ทางการเมือง ที่เปนเหตุใหตองเขียน
ขอความนั้นไวในสิทธิบรรณของเรา (Bill of Rights 
=อนุบัญญัติ ๑๐ ขอแรก ในรัฐธรรมนูญอเมริกัน) … 

เหลาชนผูมาตั้งถิ่นฐานในประเทศนี้ยุคแรกๆ 
นั้น จํานวนมากทีเดียว มาประเทศนี้จากยุโรป เพ่ือ
หลบหนีจากขอกําหนดของกฎหมาย ที่บังคับเขา
ใหอุปถัมภบํารุงและเขารวมกิจกรรมของนิกาย
ศาสนาที่รัฐบาลอุปถัมภบํารุง  

หลายศตวรรษกอนหนานั้น รวมทั้งในยุคสมัย
เดียวกับที่อเมริกาเปนอาณานิคม เต็มไปดวยความ
ปนปวน การวิวาทขัดแยงวุนวายของประชาชน 
และการห้ําหั่นบีฑากัน ซึ่งโดยสวนใหญเกิดขึ้น
จากนิกายที่รัฐยกขึ้นสถาปนา ซึ่งมีความมุงมั่นที่จะ
รักษาความยิ่งใหญทางศาสนาและการเมืองของตน
ไวใหเด็ดขาด  

ดวยอํานาจของรัฐบาลที่สงเสริมสนับสนุน
นิกายศาสนานั้นๆ ในตางกาละ ตางเทศะ พวก
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คาทอลิกก็หํ้าหั่นบีฑาพวกโปรเตสแตนต พวก
โปรเตสแตนตก็ หํ้าหั่นบีฑาพวกคาทอลิก พวก
โปรเตสแตนตนิกายโนนก็หํ้าหั่นโปรเตสแตนตที่
ตางนิกายอื่นๆ พวกคาทอลิกสายความเชื่อหนึ่ง ก็
หํ้าหั่นบีฑาพวกคาทอลิกอีกสายความเชื่อหนึ่ง แลว
ทุกนิกายเหลานี้ (ทั้งโปรเตสแตนต ทั้งคาทอลิก) ก็
ไดหํ้าหั่นบีฑาพวกยิวเปนคราวๆ  

ดวยความพยายามที่จะบังคับใหจงรักภักดีตอ
นิกายศาสนาที่ไดขึ้นมาเปนนิกายที่สูงสุดและเขา
พวกกับรัฐบาลในยุคสมัยนั้นๆ ชายหญิงทั้งหลาย
ไดถูกปรับสินไหม ไดถูกจับขังคุก ไดถูกทรมาน
อยางโหดราย และถูกสังหาร  

ในบรรดาความผิดทั้งหลายที่คนเหลานี้ถูก
ลงโทษ ก็เชนการพูดโดยไมเคารพตอความคิดเห็น
ของอาจารยสอนศาสนาในนิกายที่รัฐบาลอุมชู การ
ไมไปรวมกิจกรรมของนิกายเหลานั้น การแสดง
ความไมเชื่อในคําสอนของอาจารยสอนศาสนา
เหลานั้น และการที่มิไดยอมเสียภาษีรัฐและภาษี
ศาสนาเพื่ออุปถัมภบํารุงนิกายศาสนานั้น  

ปฏิบัติการเหลานี้ที่มีในโลกเกา คือยุโรป ได
ถูกนํามาปลูกฝงลง และเริ่มจะแพรขยายไปในผืน
แผนดินอเมริกาใหม … 

ผูที่มีความคิดเห็นผิดแผกแตกแยกออกไป
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เหลานี้ ถูกบังคับใหตองเสียภาษีศาสนาและภาษี
บานเมือง เพ่ือเอามาอุปถัมภบํารุงนิกายศาสนาที่รัฐ
อุมชู ซึ่งมีศาสนาจารยไปเที่ยวเทศนาคําสอนอัน
แสบรอน ที่มุงจะเสริมสรางความเขมแข็งมั่นคง
ใหแกนิกายของตน ดวยการกอใหเกิดความชิงชัง
อยางรอนแรงแกผูที่คิดผิดแผกออกไป  

ปฏิบั ติการ เหล านี้ ไดกลาย เปนสิ่ งสามัญ
ดาษดื่น ถึงขั้นที่สรางความหวาดผวาแกชาวอาณา
นิคมผูรักเสรีภาพ จนเกิดเปนความรูสึกขยาดแขยง 
การเรียกเก็บภาษีเพ่ือเอามาจายเปนเงินเดือนของ
อาจารยสอนศาสนาและมากอสรางดูแลรักษาโบสถ 
พรอมทั้งทรัพยสินของโบสถเหลานี้ กอใหเกิด
ความขุนของหมองใจแกชาวอาณานิคมเหลานั้น 
ความรูสึกเหลานี้แหละ ที่แสดงออกมาเปนขอความ
ในอนุบัญญัติขอที่ ๑ (First Amendment) 

[Excerpt from the opinion of the US Supreme Court, Everson v. Board of 
Education, 1947. Microsoft Encarta Encyclopedia 2001]*  

แทจริงน้ัน เม่ือรูภูมิหลังอยางที่วามาแลว ถาเม่ือใดมีโอกาส 
ควรจะยกเรื่องการแยกรัฐกับศาสนจักรของฝรั่งน้ีขึ้นมาพิจารณากันวา 
มันเปนหลักการของประชาธิปไตยจริง หรือวา — 
– ดานหน่ึง มันเปนการหยุดย้ังของอารยธรรมอยูในที่หลบพัก เม่ือยัง

                                                                                 

*
 คัดตัดตอนจาก ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยูไหน? [กรรมการปฏิรูป

การศึกษา สนทนากับ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)], พ.ศ.๒๕๔๔, หนา ๕๔–๖๐ 
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หาทางออกไมได อันนาเห็นใจ 

– อีกดานหน่ึง มันเปนเพียงเครื่องบงชี้ถึงอาการสุดโตงแหงปฏิกิริยา

อับจนของมนุษยที่ยังพัฒนาไมเพียงพอ 

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม สิ่งที่ชัดเจนแนนอนก็คือ ในสังคม

ตะวันตกแตเดิมมา เม่ือครั้งรัฐกับศาสนาผูกพันแนบสนิทกัน อันถือได

วาเปนการมีศาสนาประจําชาติน้ัน ก็คือการที่อาณาจักรกับศาสนจักรมี

ความสัมพันธตอกันแบบคลุกแขงแยงอํานาจกัน จนในที่สุดจึงเปนเหตุ

ใหตองแยกออกจากกัน  

โดยนัยน้ี หลักการแหงการแยกรัฐกับศาสนจักรออกตางหาก

จากกัน ของสังคมตะวันตกสมัยใหม อันสังคมที่ประสงคจะเปน

ประชาธิปไตยมากมายพากันยึดถือตามนั้น จึงควรเรียกใหชัดวาเปน 

negative separation of church and state 

สวนในสังคมไทยตามคติพุทธแตเดิมมา เม่ือครั้งรัฐกับศาสนา

ผูกพันแนบสนิทกัน อันถือไดวาเปนการมีศาสนาประจําชาติน้ัน ก็คือ

การท่ีอาณาจักรกับพุทธจักรมีความสัมพันธตอกันแบบแยกออกทํา

หนาที่ตางหากกัน เพ่ือเกื้อกูลกัน  

น่ันคือ ในแบบไทยคติพุทธนั้น เปนการมีศาสนาประจําชาติ 

ตามหลักการแหงการแยกรัฐกับศาสนจักรออกจากกัน หรือหลักการ

แยกรัฐกับศาสนจักรออกจากกัน ดวยการมีศาสนาประจําชาติ เพ่ือให

อาณาจักรกับพุทธจักรทําตางหนาที่เพ่ือรวมจุดหมายอันหน่ึงเดียวใน

การสรางสรรคประโยชนสุขของประชาชน ซึ่งควรเรียกใหชัดวาเปน 

positive separation of church and state 
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ไปๆ มาๆ กลายเปนวา ที่ฝรั่งแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันน้ัน 

ก็คือมาเปนเหมือนจะมีศาสนาประจําชาติแบบไทยคติพุทธของเรานี้

แหละ แตเขาเลยเถิดสุดโตงไปเสีย แทนที่จะดี ก็กลายเปนราย เพราะ

กลายเปน negative ไปเสีย  

การกระทําแบบอับจน หรือเพราะยังหาทางออกที่ดีไมได อยาง

น้ีหรือ ที่จะเอามาภูมิใจวาเปนหลักการอยางหนึ่งของประชาธิปไตย  

ทําไมไมคิดกันบาง ที่จะพัฒนาประชาธิปไตยใหสมบูรณ หรือให

ดีขึ้นไปกวาที่จะตองเพียงคอยตามเขาไปๆ อยางน้ันอยางน้ี  

เจอความจริงแมขื่นใจ ยังรักได นั่นคือใจเมตตาแท 
รูใหจริงแทจึงแกปญหา คือเมตตาคูปญญาที่ตองการ 

ที่วามาน้ี พูดสรุปอีกสํานวนหนึ่งวา ตามคติพุทธ – 

ศาสนา–ดานหลักธรรมคําสอน ครอบคลุมหรือเก่ียวของกับ

ชีวิตและสังคมทุกแงดาน รวมทั้งการเมือง  

แตศาสนา–ดานบุคคลหรือดานสถาบันและองคกร มีวิถี

ชีวิตแบบของตัวแยกออกไปตางหาก ไมคลุกคลีของเกี่ยวกับสังคม 

แตก็ประสานเขามาดวยบทบาทชี้แนะชักนําพร่ําสอนหลักธรรมนั้นแก

ประชาชน เพ่ือประโยชนสุขแกสังคม 

สวนในศาสนาคริสต แมจะมีศาสนบุคคลพรอมทั้งสถาบันและ
องคกรศาสนาแยกตางหากออกไป แตบทบาทและวิถีชีวิตของศาสน-

บุคคลเปนตนน้ัน ไมมีขอยุติที่เปนแบบแผนดั้งเดิม จึงเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสแหงประวัติศาสตร แตโดยมากเปนไปในรูปของการพยายาม
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มีอํานาจบงการเหนือรัฐ จนถึงสมัยใหมคือยุคแหงวิทยาศาสตรและ

ประชาธิปไตย จึงไดมีการแยกตางหากจากกิจการบานเมืองตามหลัก 

separation of church and state 

สําหรับศาสนาอิสลาม เรื่องนี้ยิ่งเขาใจงายมาก เพราะไมมีการ

แยกรัฐกับศาสนา แตถือวาศาสนาและกิจการบานเมืองเปนเรื่องเดียวกัน 

เชน กาหลิฟเปนทั้งประมุขของศาสนาและประมุขของบานเมือง หรือ

เปนประมุขของทั้งอาณาจักรและศาสนจักร เม่ือมีกาหลิฟ ก็มีรัฐกาหลิฟ 

(caliph-caliphate) เม่ือมีสุลตาน ก็มีรัฐสุลตาน (sultan-sultanate) 

ตลอดจนไมมีนักบวช  

(ในศาสนาอิสลามตามหลักแทๆ ไมมีนักบวช แตที่มีคําภาษา 

อังกฤษวา Muslim cleric ก็เปนเรื่องที่ฝรั่งเรียกไปตามวิวัฒนาการ

ของกิจการศาสนา ซึ่งมีบุคคลประเภทที่ไดรับการฝกอบรมใหมีความ

ชํานาญพิเศษในทางศาสนา) 

ในบรรดาดินแดนที่เรียกวาประเทศมุสลิมน้ัน ประเทศเตอรกี 

หรือตุรกี มีอะไรๆ ที่แปลกแตกตางออกไปมากที่สุด ทั้งที่เคยเปนที่ตั้ง

ของจักรวรรดิออตโตมาน (Ottoman Empire) ซึ่งไดเปนศูนยกลาง

ของอิสลามอยูนานหลายศตวรรษ 

เห็นวานาจะรูเรื่องของจักรวรรดิออตโตมานไวเปนพิเศษสัก

หนอย เพราะอาณาจักรของมุสลิมเตอรกสายน้ีมีอายุยืนยาวมาก เกิน

กวา ๖ ศตวรรษ (ค.ศ.1290-1923/พ.ศ.๑๘๓๓–๒๔๖๖) เทากับเกือบ

ครึ่งหนึ่งของอายุของศาสนาอิสลาม (คือ ๖๓๓ ใน ๑๓๘๕ ป) และได
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เปนมหาอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร ครอบครอง

ดินแดนกวางขวางทั้งในเอเชีย (คลุมยิวและมุสลิมอาหรับไวแทบหมด

สิ้น) ลึกเขาไปในยุโรป และล้ําเขาไปในสวนสําคัญของอาฟริกา  

แตทั้งที่ไดเปนศูนยอํานาจของอิสลามอยูยาวนาน ครั้นถึง

ปจจุบัน ซึ่งยังมีประชากรเปนมุสลิมถึงประมาณ ๙๘% กลับเหออก

จากวัฒนธรรมอิสลามแบบอาหรับ และมิใชเทาน้ัน ยังหันไปรับเอา

วัฒนธรรมฝรั่งอยางเต็มที่ สวนทางกับประเทศมุสลิมทั่วไป 

พวกเตอรกมีถิ่นเดิมอยูในอาเซียกลาง (Central Asia, ผืน

แผนดินกวางใหญเหนืออินเดีย ระหวางจีนกับรัสเซีย) ตอมา ค.ศ.700 

เศษ ชาวมุสลิมอาหรับจากตะวันออกกลาง ไดยกทัพมาพิชิต เปลี่ยน

พวกเตอรกเปนมุสลิม 

จากน้ันอีกเกือบ ๓๐๐ ป พวกเตอรกเริ่มแผอํานาจลงมา และ

รุกเขาไปทั้งทางตะวันออกสูอินเดีย และทางตะวันตกสูตะวันออกกลาง 

ทางดานตะวันออกกลาง พวกเตอรกไดเขาไปรับราชการเปน

ทหารของมุสลิมอาหรับภายใตกาหลิฟ (Caliph, ประมุขของอิสลาม 

ซึ่งถือวาสืบทอดมาจากองคนบีคือพระศาสดามะหะหมัด) ตอมาก็

ใหญโตไดเปนสุลตาน แลวมีอํานาจมากขึ้นๆ จนในที่สุด กลายเปนผู

ครองอํานาจที่แทจริง และกาหลิฟซ่ึงเปนอาหรับ เปนเพียงหุนเชิด 

เตอรกเผาหนึ่งหรือกลุมหนึ่งเปนใหญแลวเสื่อมลง เตอรกอีก

พวกหนึ่งก็ขึ้นเปนใหญแทน แลวเตอรกพวกน้ันเสื่อม เตอรกอีกพวกก็

มาตอ จนใกลจะถึง ค.ศ.1300 พวกออตโตมานเตอรกซ่ึงตั้งถิ่นฐานอยู

ในดินแดนในเขตตุรกีปจจุบัน ก็เริ่มขึ้นเปนใหญ  
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พวกออตโตมานเตอรกน้ี นอกจากไดครอบครองดินแดน

อาหรับแทบทั้งหมดแลว พอถึง ค.ศ.1453 ก็โคนจักรวรรดิโรมัน

ตะวันออกลงได และยึดเอาคอนสแตนติโนเปลซ่ึงเปนเมืองหลวงของ

จักรวรรดิโรมันตะวันออกน้ัน ตั้งเปนเมืองหลวงของตน (ปจจุบันคือ

เมืองอิสตันบุล/Istanbul) ตอมาอีก ๑๐๐ ปเศษ จักรวรรดิออตโตมาน

ก็ไดชื่อวาเปนจักรวรรดิอันกวางใหญที่สุดในโลก 

กอน ค.ศ.1517 กาหลิฟอาหรับที่อียิปตยังคงสถานะเปนประมุข

ของอิสลามอยูในนาม (สุลตานแหงราชวงศทหารทาสเชื้อสายเตอรก 

เปนผูครองอํานาจตัวจริง) ครั้นถึง ค.ศ.1517 พวกออตโตมานเตอรกก็

มายึดกรุงไคโร และจับเอากาหลิฟที่อียิปตไป เม่ือกาหลิฟองคน้ัน

สิ้นชีพแลว ก็เปนอันสิ้นราชวงศกาหลิฟอาหรับที่สืบมาจากแบกแดด 

(ตําราฝรั่งบอกวา ตอมา กาหลิฟกลับไปอยูที่อียิปต และพวกออตโต

มานเตอรกไดแตงเรื่องขึ้นวา กาหลิฟไดทรงมอบอํานาจของพระองค

ใหแกสุลตานแหงออตโตมาน) แลวเตอรกก็เปนเสียเองทั้งสุลตาน ทั้ง

กาหลิฟ สืบมาประมาณ ๔๐๐ ป  

ตอมา จักรวรรดิออตโตมานไดเสื่อมลงๆ จนในที่สุดไดเขารวม 

กับเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ค.ศ. 1914-1918) แลวกลายเปน

ฝายแพสงคราม ตองสูญเสียดินแดนอาหรับ ยิว ตลอดทั้งในอาฟริกา

และแถบยุโรปไป เหลืออยูเพียงดินแดนปจจุบัน  

ฝายสัมพันธมิตรเขาคุมรัฐบาลสุลตานที่เมืองหลวงคือคอน-

สแตนติโนเปลไว และจะดําเนินการสลายจักรวรรดิออตโตมาน โดย



๕๒ เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจําชาต ิ

หนุนใหกองทัพกรีกยกเขามา มุสตาฟา เคมาล ไดตั้งรัฐบาลสํารองขึ้นมา

ที่เมืองแองการา ขับไลทัพกรีกออกไปได และชนะสงครามกลางเมือง 

แลวยุบเลิกตําแหนงสุลตานเสียในป 1922 ประกาศตั้งสาธารณรัฐตุรกี

ขึ้นใน ค.ศ.1923 โดยมีตัวเขาเปนประธานาธิบดีคนแรก จักรวรรดิ 

ออตโตมานที่ลมสลาย ก็ถึงอวสาน 

เคมาลจัดตั้งวางรูปตุรกีใหมเหมือนอยางพลิกแผนดิน โดยมี

สาระสําคัญคือ ใหเปนคามิยรัฐ (secular state) และเปนรัฐแบบ

ตะวันตก (Western-style state) มีชีวิตและกิจการอยางสังคมฝรั่ง 

ในป 1924 (พ.ศ.๒๔๖๗) สาธารณรัฐตุรกียุบเลิกตําแหนง 
กาหลิฟ ลมราชวงศออตโตมาน และขับสมาชิกของราชวงศออกจาก

ตุรกีหมดสิ้น ใหสตรีเลิกใชผาคลุมหนา (hijab, ถาแตงคลุมเขาไปในที่

ราชการหรือสถานศึกษา จะถูกจับ) ชาวเตอรกหันไปแตงกายอยาง

ชาวตะวันตก ใชอักษรโรมันแทนอักษรอาหรับ และใชปฏิทินฝรั่งแทน

ฮิจเราะห เลิก โรงเรียนอิสลาม เลิกใชกฎหมายอิสลาม (shari‘a)  

หันไปใชกฎหมายครอบครัวแบบสวิสส หามผูชายมีภรรยาหลายคน 

และใหใชนามสกุล  

(มหาสมัชชาแหงชาติไดตั้งนามสกุลใหแกเคมาล วา “อะตาเตอรก” 

ซึ่งแปลวา “บิดาของชาวเตอรก” เขาจึงมีชื่อวา เคมาล อะตาเตอรก) 

อยางไรก็ตาม มีคนเตอรกบางสวนที่อยากใหตุรกีเปนรัฐอิสลาม 

และการพยายามเคลื่อนไหวก็ยังเปนไปอยูจนบัดน้ี (มีทาทีจะแรงขึ้น) 

รวมแลวก็คือ ตุรกีใหมไมพอใจความสัมพันธระหวางรัฐกับ

ศาสนาแบบเดิมของตน ที่เคยแนนแฟนไมนอยกวาของฝรั่งในอดีต จึงหัน
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ไปแยกรัฐกับศาสนาตามอยางฝรั่ง แตก็ยังมีการขัดแยงหรือชักเยอกันอยู 

ที่วาสวนทางกับประเทศมุสลิมทั่วไป ดูงายๆ ก็อยางประเทศใกลๆ 

เชน ประเทศบรูไน (Brunei) ซึ่งปจจุบันมีประชากรเปนมุสลิมราว ๖๔% 

มีคนนับถือลัทธิพื้นถ่ิน ๑๑% และมีชาวพุทธราว ๙% พอไดเอกราช

เม่ือ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗ (ค.ศ.1984) ก็ประกาศตั้งเปนรัฐสุลตาน

แดนอิสลาม (Islamic sultanate) พระสงฆไทยหรือพระภิกษุในพระ-

พุทธศาสนาจะไปที่น่ัน แมแตเดินทางเขาประเทศ ก็ไมได จะสรางวัดไมได 

วัดหรือศาสนสถานที่มีอยูแลวเกากอน จะปรับปรุงหรือขยาย ไมได 

ประเทศมาเลเซีย ปจจุบันมีประชากรเปนมุสลิม ๔๘% หรือ 

๕๑% (๔๘ เปนตัวเลขของตําราฝรั่ง, ๕๑ น้ันวาตามรัฐบาลมาเลเซีย) 

คนถือลัทธิพื้นบาน ๒๔% คนถือคริสต ๘% ชาวพุทธ ๗% และคนถือ

ฮินดู ๗% (แตบางตําราก็แสดงสถิติตางออกไปอีก เชน Oxford 

Interactive Encyclopedia, 1997 วา มุสลิม 52.9% พุทธ 17.3% 

ศาสนาจีน 11.6% ฮินดู 7.0% คริสต 6.4%) ในบางรัฐ ชาวมุสลิมก็

เปนประชากรสวนนอยกวา (อยางในรัฐซาราวัค/sarawak ซึ่งเปนรัฐที่

กวางใหญที่สุด ประชากรสวนใหญเปนพวกพื้นถ่ินที่นับถือผีสาง และ

รองลงมาเปนพวกนับถือพุทธศาสนาและขงจื๊อ)  

มาเลเซียไดเปนเอกราชเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ (ค.ศ.1957, เปนสห-

พันธรัฐมลายู) โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ 

(เปน religion of the Federation) และตอมา ไดมีการพยายามทํา 

มาเลเซียใหเปน หรือตีความใหเปน Islamic state แตยังมีผูขัดแยงอยู 
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พุทธศาสนาประจําชาติ จะเอาไมเอา อยาเถยีงแบบนกัเดา 
ดูความหมายใหชัดแลวจึงตัดสินใจ ใหสมเปนคนที่พัฒนา 

ดวยเหตุที่ความสัมพันธระหวางรัฐกับศาสนาตามคติพุทธ กับ

คติทางตะวันตก* แตกตางกันไกลอยางน้ี เม่ือสองระบบที่ตางกันน้ัน

เขามาปะทะหรือครอบงํากัน จึงทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแปลกๆ 

ใหมๆ ขึ้นมา 

ขอยกตัวอยาง เชน ในประเทศศรีลังกา แตเดิมมา ความสัมพันธ

ระหวางพุทธจักรกับอาณาจักร ก็เหมือนกับที่ชาวพุทธในเมืองไทย

เขาใจกันสืบๆ มา  

ดังที่เม่ือ พ.ศ.๔๒๕ ในศรีลังกานั้น เกิดสงคราม พระเถระองค

หนึ่งไดใหความชวยเหลือแกกษัตริยที่แพและหนีภัย ตอมาพระเถระ

น้ันไดรับการอุปถัมภจากกษัตริยซึ่งไดอํานาจคืนมา ก็ถูกพระสงฆอื่น

รังเกียจวาคลุกคลีกับคฤหัสถ ถึงกับเปนเหตุใหพระสงฆแตกแยกกัน 

(เหมือนอยางคนไทยในปจจุบันยังมีความรูสึกไมคอยดี เม่ือพบ

เห็นหรือไดยินขาวพระสงฆไปชุมนุมตอตานหรือสนับสนุนเหตุการณ

ตางๆ ทางบานเมือง แมแตที่เปนเรื่องเกี่ยวของกับพระศาสนาเอง) 

แตเม่ือศรีลังกาตกเปนอาณานิคมและฝรั่งเขามาปกครอง พรอม

ทั้งนําระบบที่ศาสนจักรในศาสนาคริสตมีอํานาจในกิจการของรัฐเขามา

ดวย ทําใหพระสงฆและวัดวาอารามถูกบีบค้ันเบียดเบียนขมเหงตางๆ  

                                                                                 

*
 “ตะวันตก” ในที่นี้ หมายถึง ดินแดนทางทิศตะวันตก ตั้งแตเอเชียตะวันตกเฉียงใต 

(southwest Asia) เปนตนไป 
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จากการถูกกดดันบีบคั้นน้ัน ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น ทําให

ชาวพุทธและพระสงฆตองดิ้นรนตอสูกับอํานาจของรัฐเปนตน 

ตลอดจนทาทีของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป จนกลายเปนอยางที่เรา

เห็นกันในปจจุบันวา พระสงฆในศรีลังกาชุมนุมประทวงตางๆ บาง หา

เสียงชวยนักการเมืองบาง ตลอดกระทั่งเปน ส.ส. เองก็ได 

(ในประเทศเมียนมา ซึ่งเคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ ก็มี

ความเปลี่ยนแปลงที่คลายกันน้ี) 

น่ีก็คือการที่กระแสวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามากดดันและผัน

แปรคติโบราณของชาวพุทธ 

เรื่องอยางนี้ ควรศึกษากันใหเขาใจชัดเจน แตในที่น้ีขอปดทายวา  

ถาพูดวา “พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ” สําหรับ
ชาวพุทธไทย ที่เขาใจกันมาแบบเดิม (ซึ่งตางกันไกลกับความหมาย

ของชาวตะวันตก) จะมีความหมายวาอยางไร?  

ก็ตองเริ่มตนดวยขอปรารภวา ประชาชาติไทยนี้ ไดตระหนักใน

คุณคาของพระพุทธศาสนาที่พวกตนไดรับเขามานับถือประพฤติปฏิบัติ 

จนเขาสูชีวิตจิตใจและวัฒนธรรม ทําใหวิถีชีวิตของตนงดงามมีคุณ

ความดียั่งยืนสืบมาคูกับประวัติศาสตรของชาติ  

ดังน้ัน เพ่ือใหม่ันใจวาพระพุทธศาสนาจะอํานวยคุณคาดังกลาว

น้ันแกประชาชาติไทยไดจริงจังและยั่งยืนตอไป (ตอนนี้ก็มาถึงความหมาย

ละ) บานเมืองไทยนี้จึงประกาศยอมรับเปนทางการที่จะถือเปนธุระใน

การชวยดํารงรักษาพระธรรมวินัย ซึ่งเปนหลักเปนแกนและเปนเน้ือตัว
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ของพระพุทธศาสนานั้น ใหคงอยูเปนหลักอยางบริสุทธิ์บริบูรณตอไป 

พรอมน้ัน รัฐจะเอาใจใสจริงจังในการสนับสนุนใหพระสงฆ

ปฏิบัติศาสนกิจ โดยไมตองหวงกังวลกับกิจการบานเมือง ทั้งน้ี ดวย

การจัดการอุปถัมภบํารุงพระสงฆผูเลาเรียนศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัย 

และสงเสริมอยางเต็มที่ใหมีการเผยแผสั่งสอนธรรม และดําเนิน

กิจกรรมที่จะใหพระธรรมวินัยอํานวยผล เพ่ือประโยชนสุขแก

ประชาชน สังคม ประเทศชาติ เอื้อใหศาสนิกชนทั้งมวลโดยไมจํากัด

ศาสนา อยูรวมกันดวยความรมเย็นมีสันติสุข  

ที่วาน้ี รวมทั้งการที่รัฐจะชวยคุมครอง (เชนดวยกฎหมาย) และ

อํานวยโอกาส ใหพระสงฆประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย (เชนใน

การดําเนินวิถีชีวิตอยางบรรพชิตของทาน ที่ตางจากความเปนอยูของ

ชาวบานทั่วไป) ไดโดยสะดวกบริบูรณ  

พูดใหสั้นวา รัฐประกาศถือเปนภาระที่จะรับสนองงานชวยดูแล

รักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยูบริสุทธิ์บริบูรณ และ เอื้ออํานวยในการ

ที่พระพุทธศาสนาจะออกผลใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

(เวลานี้จะเห็นวา รัฐมักละเลยหรือบางทีก็ทําการที่ตรงขามกับ

ภาระที่วาน้ัน ทําใหพูดไมขึ้นวาประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติอยูแลว) 

ถารัฐหรือสังคมไทยหลงลืมเพ้ียนไป ไมเขาใจความหมายอยางนี้ 
ก็จะเกิดการกีดกั้น บีบค้ัน ซึ่งจะทําใหพระสงฆ โดยความสนับสนุน
ของชาวพุทธเองนั่นแหละ จํานวนมากขึ้นๆ หันมาด้ินรนเพื่อรักษา
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สถาบัน กิจการและหลักการของตนในรูปแบบตางๆ อยางที่ไดเริ่ม

ปรากฏใหเห็นขึ้นมาบางแลว ในชวง ๓-๔ ปน้ี 

มองดูใหดีจะเห็นวา เรื่องน้ีเหมือนจะกลับตรงขามกับความ

เขาใจของคนสมัยน้ี คือ  

ถาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ชาวพุทธก็ไดโอกาสที่

จะปฏิบัติศาสนกิจศาสนธรรมของตนไปโดยไมตองยุงเกี่ยวกับกิจการ

บานเมือง (พระสงฆปลีกตัวแยกพนจากกิจการของรัฐได) 

แตถาพุทธศาสนาถูกกั้นออกไปจากความเปนศาสนาประจําชาติ

แบบคติไทย (โดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัยก็แลวแต) พระสงฆและชาว

พุทธก็จะถูกบีบค้ันใหมีบทบาทในทางดิ้นรนตอสูกับอํานาจรัฐ 

(พระสงฆถูกดึงใหเขามาของเกี่ยวกับการเมือง) 

ทั้งหมดนี้ จะเปนจริงอยางที่วาหรือหาไม ก็ลองไปศึกษาดูบน

ฐานแหงขอมูลความรูของจริง ซึ่งคิดวามีใหเห็นแลวอยางเพียงพอ 

ในดานชาวพุทธเอง เม่ือรูเขาใจเรื่องศาสนาไปตามหลักการแหง

พระศาสนาของตน และตามวัฒนธรรมไทยที่สอดคลองกับหลักการ

น้ัน ก็มองเรื่องศาสนาเหมือนกับแยกตางหากออกไปจากสังคมและ

กิจการบานเมือง  

แตขณะเดียวกันน้ัน พวกชนชาติที่ตอสูกันมาในสังคมอื่น ที่ถือ

ศาสนาแบบอื่น เขามองกิจการบานเมือง การปกครอง การทหาร 

เศรษฐกิจ เปนตน โดยรวมอยูในกิจการของศาสนาดวย 

เม่ือเกิดมีเหตุการณทางศาสนาแบบอื่น ที่นอกวัฒนธรรมและ
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นอกความเคยชินทางสังคมของตน ชาวพุทธไมเคยรูไมเคยเขาใจ จึง

มักมองสถานการณไมออก และวางทาทีไมถูก กลายเปนคนไมทันเขา 

ทั้งรักษาตัวเองก็ไมได และไมรูวาจะสัมพันธกับคนอื่นอยางไร  

อยางนอยชาวพุทธก็กระจัดกระจายแตกแยกกันเอง พวกชาวพุทธ

แบบชาวบานก็ไมไหวทัน ไมตระหนักวา พวกคนสมัยใหม แมแตพวก
ที่บอกวาตัวเปนชาวพุทธนั้น เขาไมไดมองความหมายและมิไดคิด

เขาใจอะไรๆ อยางตน  
(เปนความออนแอที่เกิดจากความขาดการศึกษา ที่จะใหเขาถึง

รากเหงาของตน กับทั้งมีความรูในเรื่องของสังคมอื่นขางนอกเพียงผิว

เผิน หรือไมรูไมเขาใจเลย) 

หาความรูกันกอนใหชัดเจน 
อยาเพิ่งใสความคิดเห็นเขาไป 

ในการท่ีจะคิดเห็นพิจารณาเรื่องตางๆ ใหไดผลดีน้ัน ขั้นตอน

หน่ึงที่สําคัญอยางยิ่ง คือการหาขอมูลความรู ใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจน

และเพียงพอ 

ในขั้นตอนที่วาน้ี จุดเนนที่สําคัญยิ่งตอนหนึ่งก็คือ การรวบรวม

และแสดงขอมูลความรูใหดูตามที่มันเปน โดยไมใสความคิดเห็นหรือ

ขอวิจารณใดๆ  

เม่ือเกิดเหตุการณสําคัญขึ้นในบานเมือง หนาที่อยางหนึ่งของรัฐ 

ตลอดจนสื่อทั้งหลาย ก็คือ การเผยแพรขอมูลความรูตามที่มันเปน 
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อันไมเจือปนความคิดเห็นอยางที่วาน้ี 

เรื่องศาสนาประจําชาติน้ีก็เชนกัน มีขั้นตอนสําคัญขั้นหนึ่งคือ 

การแสวง และแสดงขอมูลความรู ใหผูคนจะแจงถองแทชัดเจนตามที่

มันเปน เทาที่จะเปนไปได เม่ือประชาชนรูแลว เขาจะคิดเห็นอยางไร ก็

ใหโอกาส และจะไดเปนการเคารพตอสติปญญาของเขา 

ในที่น้ี จะพูดถึงขอมูลความรูเกี่ยวกับเรื่องศาสนาประจําชาติ 
ไวเปนฐาน และเปนทุน ที่จะใชในการคิดเห็นพิจารณาตอไป  

คําวา “ศาสนาประจําชาติ” เราตองเขาใจตามที่สังคมภายนอกเขา

รูเขาใจดวย แลวจะเทียบดูกับความรูเขาใจของตัวเราเองอยางไร ก็

พิจารณาเอา 

พอพูดวา “ศาสนาประจําชาติ” คนปจจุบันก็มักนึกไปตาม

ความหมายของฝรั่ง แตมักนึกไปตามที่คิดเอาเอง โดยไมรูวาที่จริงน้ัน

ฝรั่งหมายเอาความอยางไร 

ฝรั่งเรียกศาสนาประจําชาติโดยใชคําวา state relegion บาง 

official religion บาง   

นอกจากนั้นยังมีคําที่มีความหมายใกลเคียงอีก ไดแกคําวา 

national religion บาง national church บาง established 

church บาง  

ประเทศที่มีศาสนาประจําชาติน้ันมีมากมาย ทั้งคริสต และ 

อิสลาม ตลอดมาถึงพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู  

แตที่เหนือกวาการเปนศาสนาประจําชาติก็คือ เปนประเทศของ
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ศาสนานั้นโดยตรง 

ประเทศที่สถาปนาขึ้นเปนดินแดนแหงศาสนาโดยตรง เทาที่พบ 

ก็มี  
๑. รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน [Islamic State of Afghanistan]  

(ประชากรมุสลิม ๙๙% = สุหนี่ ๘๔% ชีอะฮ ๑๕%) 

๒. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน [Islamic Republic of Pakistan] 

(มุสลิม ๙๗% = สุหนี่ ๗๗% ชีอะฮ ๒๐%) 
๓. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน [Islamic Republic of Iran] 

(มุสลิม ๙๙% = สุหนี่ ๖% ชีอะฮ ๙๓%) 
๔. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย [Islamic Republic of Mauritania] 

(มุสลิม  =  สุหนี่ ๙๙%) 
๕. สหพันธสาธารณรัฐอิสลามคอโมโรส [Federal Islamic Republic 

of the Comoros] (มุสลิม =  สุหนี่ ๙๘%) 

ถัดลงมาคือประเทศที่มีศาสนาประจําชาติ ซึ่งก็เปนประเทศ

มุสลิมมากที่สุด (หนังสือ The Oxford Illustrated Encyclopedia, 1993 

บอกวา ประเทศที่มีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ มีประมาณ 

๔๕ ประเทศ แตไมไดทําบัญชีบอกไว ในที่น้ี ไดคนมาใหดู ๑๔ 

ประเทศ ใครมีเวลา อาจจะชวยคนมาดูใหครบ เพ่ือเปนความรู) ไดแก  
๑. ซาอุดีอาระเบยี/Saudi Arabia (มุสลิม ๑๐๐% = สุหนี่ ๘๕%  

ชีอะฮ ๑๕%)* 

                                                                                 

*
  สถิติบางแหลงตางจากนี้คอนขางมาก แตเม่ือตรวจสอบแลว ทั้งโดยตัวเลข และตาม
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๒. โซมาเลีย/Somalia (มุสลิม ๙๙% แทบทั้งหมด = สุหนี่) 
๓. ตูนิเซีย/Tunisia (มุสลิม ๙๙% สวนมาก = สุหนี่) 
๔. โมร็อกโก/Morocco (มุสลิม ๙๘%) 
๕. แอลจีเรีย/Algeria (มุสลิม ๙๖%) 
๖. ลิเบีย/Libya (มุสลิม ๙๖% = สุหนี่) 
๗. อียิปต/Egypt (มุสลิม ๙๔% สวนมาก = สุหนี่) 
๘. จอรแดน/Jordan (มุสลิม ๙๓% แทบทั้งหมด = สุหนี่) 
๙. คูเวต/Kuwait (มุสลิม ๘๕% = สุหนี่ ๔๕% ชีอะฮ ๔๐%) 
๑๐. บาหเรน/Bahrain (มุสลิม ๘๕% = สุหนี่ ๒๕% ชีอะฮ ๖๐%) 
๑๑. มัลดีฟส/Maldives (มุสลิม ๙๙% สวนมาก = สุหนี่) 
๑๒. บังกลาเทศ/Bangladesh (มุสลิม ๘๖% ฮินดู ๑๒%) 
๑๓. บรูไน/Brunei (มุสลิม ๖๔–๖๗% พุทธ ๙–๑๔% คริสต ๘–๑๐%  

อื่น ๙–๑๙%) 

๑๔. มาเลเซีย/Malaysia (มุสลิม ๔๘% คริสต ๘% พุทธ ๗% ฮินดู ๗%  

อื่น ๓๐%) 
สําหรับประเทศซาอุดีอาระเบีย (ชื่อทางการเรียกวา ราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย/Kingdom of Saudi Arabia) มีขอที่ควรทําความ

เขาใจพิเศษวา  

แมจะจัดเขาในกลุมประเทศที่มีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจํา

ชาติ แมจะไมไดเรียกชื่อประเทศวาเปนรัฐอิสลาม หรือสาธารณรัฐ

อิสลาม แตรัฐประกาศิตไดตราไววา ซาอุดีอาระเบีย เปน Islamic State 

                                                                                                                                                                       

หลักการของรัฐนี้เอง เห็นควรยุติตามนี้  
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คือเปนรัฐอิสลาม และบัญญัติใหพระคัมภีรอัลกุรอาน พรอมทั้งซุนนะฮ 

(Sunnah) เปนรัฐธรรมนูญ โดยใหประเทศใชกฎหมายอิสลาม  

ชาวซาอุดีอาระเบียสวนใหญถือปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม

นิกายสุหนี่อันเครงครัด ที่เรียกวาลัทธิวาฮหะบี (Wahhabism) มี

ตํารวจศาสนาที่เรียกวา “มุตอวีน” (mutawwiin) คอยตรวจตรากํากับ

ใหประชาชนปฏิบัติตามขอบัญญัติ เชน ใหรานคาปดในเวลาละหมาด 

เปนตน ประชากรที่มีสัญชาติซาอุดีอาระเบียเปนมุสลิมทั้งหมดทั้งสิ้น 

คนที่มิใชเปนมุสลิมเปนคนตางชาติเทาน้ัน  

มีขบวนการมุสลิมที่ เครงครัดในหลายประเทศตอสู เพ่ือให

ประเทศของตนเปนรัฐอิสลาม และใชกฎหมายอิสลาม* ตัวอยางใน

ระยะใกลๆ น้ี ก็เชน อียิปต แอลจีเรีย และอินโดนีเซีย  

(โดยเปรียบเทียบ กลาวกันวา ในอินโดนีเซีย ที่มีประชากรมุสลิม 

๘๕% ชาวมุสลิมที่นั่นมีความเครงครัดหยอนกวาในที่อื่นๆ และมีขบวนการ

ที่เรียกวากบฎ ในรัฐอาเจะฮ/Acheh/Aceh ซ่ึงไดตอสูกับรัฐบาลมาหลาย

สิบปแลว เพื่อใหอินโดนีเซียเปนรัฐอิสลาม หรือไมก็แบงแยกตัวออกไป)  

                                                                                 

*
 กฎหมายอิสลาม (Islamic law) คือ ชาริอะ (shari‘a) มีบทบัญญัติที่เครงครัด เชน ในทาง

อาญา ใชการลงโทษแบบที่เรียกวาตาตอตา ฟนตอฟน มีโทษที่กําหนดแนวา: ถาลักของ

เขา ใหตัดมือเสีย, ถาปลนตามหนทาง ใหประหารชีวิต, ถาละทิ้งศาสนา (เปล่ียนไปถือ

ศาสนาอ่ืน) ใหประหารชีวิต, ถามีชู (กรณีเทาท่ีพบเปนสตรี) ใหมัดไวกลางที่สาธารณะ 

และใหคนที่ผานไปมา เอากอนหินขวางปาจนกวาจะตาย, ถาถูกกลาวหาวาลวงละเมิดทาง

เพศ ก็ดี ดื่มสุรายาเมา ก็ดี ใหเฆี่ยน ๘๐ ที (รายละเอียดและการใชถอยคําจําเพาะที่ชัดเจน 

ขอตรวจสอบกับเอกสารของชาวมุสลิมอีกที) 
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ประเทศที่มีศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติก็มีไมนอย แต

มักจะระบุชื่อนิกายใดนิกายหน่ึง เปนศาสนาประจําชาติ มากกวาจะออก

ชื่อศาสนาคริสต ขอยกมาใหดู  

• สหราชอาณาจักร/United Kingdom (แองกลิแคนคือนิกายอังกฤษ ๔๕% 

โรมันคาทอลิก ๑๐% โปรเตสแตนตอื่น ๙%) 

ศาสนาประจําชาติเปนนิกายโปรเตสแตนต แหงนิกายยอย ๒ ศาสนจักร 

คือ ศาสนจักรนิกายอังกฤษ (Church of England) และศาสน-

จักรแหงสกอตแลนด (Church of Scotland) แตกษัตริยอังกฤษ

ตองนับถือนิกายอังกฤษ และเปนประมุขของนิกายอังกฤษนั้น  

• มอลตา/Malta (โรมันคาทอลิก ๙๕%) 

มีศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนศาสนาประจําชาติ  

• โมนาโก/Monaco (โรมันคาทอลิก ๙๐%) 

มีศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนศาสนาประจําชาติ  

แอนดอรรา/Andorra (โรมันคาทอลิก ๘๙%) 

มีศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนศาสนาประจําชาติ  

• นอรเวย/Norway (โปรเตสแตนต ๘๘% โรมันคาทอลิก ๑%) 

มีศาสนาคริสตนิกายลูเธอแรน เปนศาสนาประจําชาติ  

• สวีเดน/Sweden (โปรเตสแตนต ๖๘–๙๔% โรมันคาทอลิก ๑.๕-๒%)  

มีศาสนาคริสตนิกายลูเธอแรน เปนศาสนาประจําชาติ (แตไดยกเลิก

ไปแลวเม่ือ ค.ศ.2000/พ.ศ.๒๕๔๓) 

• ฟนแลนด/Finland (โปรเตสแตนต ๘๖–๘๘% ออรโธดอกซ ๑.๑%  

โรมันคาทอลิก ๐.๑%)  
มีศาสนาคริสตนิกายลูเธอแรนและออรโธดอกซ เปนศาสนาประจําชาติ 
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• เดนมารค/Denmark (โปรเตสแตนต ๘๘% โรมันคาทอลิก ๑%) 

มีศาสนาคริสตนิกายลูเธอแรน เปนศาสนาประจําชาติ 

• กรีนแลนด/Greenland  

มีศาสนาคริสตนิกายลูเธอแรน เปนศาสนาประจําชาติ  

• กรีซ/Greece (กรีกออรโธดอกซ ๙๔%)  

มีศาสนาคริสตนิกายกรีกออรโธดอกซ เปนศาสนาประจําชาติ  

• เอธิโอเปย/Ethiopia (เอธิโอเปยนออรโธดอกซ ๓๖% โปรเตสแตนต ๑๔%  
มุสลิม ๓๐%) 

มีศาสนาคริสตนิกายเอธิโอเปยนออรโธดอกซ เปนศาสนาประจําชาติ 

ยังมีประเทศอื่นๆ ที่เคยมีศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติ 
แตประสบความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตรแลวพนภาวะนั้นไป เชน  

อารเมเนีย/Armenia (เปนชนชาติที่ถือวาตนนับถือศาสนาคริสต

เปนศาสนาประจําชาติกอนใครอื่น ตั้งแตตน ค.ศต.4 ปจจุบันมีชาว

คริสต ๘๓%) และ  

ยูเครน/Ukraine (นับถือศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติ

ตั้งแต ค.ศ.988 ปจจุบันมีชาวคริสต ๖๕%) ซึ่งไดเขารวมในสหภาพโซ

เวียต (เปนคอมมูนิสต) อยูนาน จนเพิ่งพนออกมาเมื่อสหภาพโซเวียต

น้ันสลายในป 1991/๒๕๓๔) 

ฮังการี/Hungary (โรมันคาทอลิก ๖๓% แคลวินิสตและลูเธอแรน ๒๕%) ก็มี
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนศาสนาประจําชาติตั้งแต ค.ศ.1000 

แตตอมาไดถูกตางชาติปกครอง และระหกระเหินมาจนกลายเปน

ประเทศคอมมูนิสตบริวารของสหภาพโซเวียต แลวมาเขาสูระบบ
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ประชาธิปไตยอีกในป 1990/๒๕๓๓ 

ประเทศอิสราเอล/Israel (ยิว ๗๗% มุสลิม ๑๒%) รูกันวาเปนประเทศ

เดียวที่มีศาสนายิว (Judaism) เปนศาสนาประจําชนชาติ  

ตอไป ประเทศที่มีศาสนาฮินดูประจําชาติ ไดแกประเทศเนปาล 
(ฮินดู ๘๖% พุทธ ๘% มุสลิม ๔%) 

สวนประเทศที่มีพระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติ ไดแก*  
๏ ภูฏาน/ภูฐาน/Bhutan (พุทธ ๗๔% ฮินดู ๒๑%)  

สิกขิม/Sikkim เคยเปนประเทศเอกราชและมีพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติ แตปจจุบัน สิกขิมไดเขารวมเปนรัฐที่ ๒๒ ของ
อินเดียแลว 

ที่วามาน้ี เปนขอมูลขอเท็จจริงที่จําเปนตองรู ยกมาใหอานใหดู

กันเพียงเปนตัวอยาง เรื่องที่ควรรูยังมีอีกมาก  

ถาตองการพูดและปฏิบัติตอสถานการณใหถูกตอง จะตองหา

ความรูกันใหจริงจัง จึงขอใหทานผูหวังดีตอสวนรวมคนหามาบอกกัน 

ไมใชแคพูดกันไปเรื่อยๆ เปอย  ๆวา สังคมยุคไอท ีเปนสังคมแหงความรู  

ถามีขอมูลเปนฐานไวพรั่งพรอมดีแลว ตอไปจะคิดเห็นจะพูดจะ

ทําการใดๆ ก็จะศักด์ิสิทธิ์สัมฤทธิ์ผลจริง ปาฏิหาริยจึงจะเกิดขึ้นได   

                                                                                 

*
 ประเทศศรีลังกา มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (ค.ศ.1978/พ.ศ.๒๕๒๑) วา พระพุทธศาสนามี

อุดมสถานะ ("the foremost place") ไมใชคําวาเปนศาสนาประจําชาติ; ในประเทศพมา 

ทหารไดทํารัฐประหารยึดอํานาจและงดใชรัฐธรรมนูญ เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ.1988/พ.ศ.

๒๕๓๑ ขณะนี้ การรางรัฐธรรมนูญใหม ยังไมเสร็จ 
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มองแคบ คิดใกล ใฝต่ํา 
เพราะคิดแตจะตามเขา จิตของเราจึงตกต่ําลงไป 

คานิยมในการตามสังคมตะวันตก หรือตามวัฒนธรรมตะวันตก 

ไดฝงลึกลงไปในจิตใจของคนไทย จนกลายเปนสภาพจิตที่ขอเรียกวา

เปน สภาพจิตแบบผูตามและผูรับ  

เวลาน้ีคนไทยเราแทบไมรูตัวเลย วาเรานี้เปนผูตามและเปนผูรับ

ตลอดเวลา สภาพจิตน้ีมันฝงแนนจนติดเปนนิสัย  

เวลาเรานึกถึงความเปนไปในโลกที่มีความเจริญ เรานึกถึงอะไร

ที่ไหน เราจะนึกถึงความเจริญของตะวันตก และเราจะมองในแงวา

เวลาน้ีมีอะไรใหมๆ ในตะวันตก ฝรั่งมีอะไรใหมๆ ไมวาจะเปน

ผลิตภัณฑ สิ่งเสพบริโภค หรือความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ที่

ออกมาทางเทคโนโลยีใหมๆ หรือในทางวิชาการ เราก็จะคอยมองแบบ

เตรียมตัวรับวา เขามีอะไรใหม เราจะไปรับเอา และใครจะเปนคนรับกอน  

ภายในหมูพวกเรา ถาใครรับไดกอน คนน้ันก็เรียกวาเกง นําหนา 

นําสมัย แทบไมมีใครที่จะคิดวาเราก็ตองนําฝรั่งได ทําไมเราจะไมมีภูมิ

ปญญาที่จะคิดจะทําอะไรใหมไดบางหรือ  

เวลานี้สภาพจิตแบบผูตามรับนี้ติดฝงแนนเหลือเกิน ความคิด

ของเราเกี่ยวกับการสรางสรรคความเจริญจึงเปนไปในแบบที่คอยรอ

ฟงวามีอะไรใหมๆ เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก แลวก็คอยตามรับเอา  

แมแตเม่ือเราพูดวา เราอยากเจริญแบบตะวันตก หรืออยาก

เจริญแบบฝรั่งนั้น ความหมายของความเจริญแบบฝรั่ง เราก็มองในแง
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ของการ “มีกินมีใชอยางฝรั่ง” ฝรั่งมีอะไรกิน เราตองมีกินอยางน้ัน 

ฝรั่งมีอะไรใช เราตองมีใชอยางน้ัน แลวก็มาอวดกันในหมูพวกเราวา

ใครไดมีไดใชกอน อันน้ีก็คือการนํากันเองในการตามเขา วาใครจะ
ตามไดกอนเทาน้ันเอง เปนสภาพจิตของผูคอยรับคอยตาม  

ที่จริงน้ัน ความหมายของความเจริญแบบฝรั่งยังมีอีกอยางหนึ่ง 

เจริญอยางฝรั่งคือ “ทําไดอยางฝรั่ง” แตคนไทยไมคอยมีใครคิดอยาง
น้ัน คิดแตเพียงวาเจริญอยางฝรั่ง คือมีกินมีใชอยางฝรั่ง ถาอยางน้ันก็

ตองรอผลิตภัณฑที่เขาทําสําเร็จแลว เราก็ไมเปนผูสรางสรรค แตจะ

เปนผูตามและเปนผูรับอยูเรื่อยไป สภาพจิตน้ีจะตองแกไข  

ฉะน้ัน เวลานี้จึงตองขอย้ําจุดเนนที่สําคัญคือ ตองปลุก
จิตสํานึกของคนไทยในความเปนผูนํา และเปนผูให  

ความเปนผูนําเกิดขึ้นไดตอเม่ือมีอะไรที่จะใหแกผูอื่น ถาเราคิด

วาเรามีดีอะไรจะใหแกเขาบาง พอเรามีจะให เราก็เปนผูนําทันที เพราะ

คนที่จะรับก็ตองคอยดูเรา แลวเขาก็ตองตามที่จะรับจากเรา แตเม่ือเรา

จะรับจากเขา เราตองเปนผูตาม  

เวลานี้เราคิดจะรับ เพราะความที่คิดจะรับน้ันเลยทําใหเราเปนผู

ตาม เพราะวาเขามีอะไรที่จะใหซึ่งเราคอยจะรับ เม่ือเราจะรับ เราก็ตอง

ตามคอยดูเพ่ือจะรับจากเขา เม่ือจะรับจากเขา ก็ตองตามเขาอยูเรื่อยไป   
ฉะน้ัน เราจะตองปลุกคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหมี

จิตสํานึกที่จะเปนผูนําและเปนผูให จิตสํานึกน้ีเปนสิ่งสําคัญที่จะตอง

สรางขึ้นใหได เพ่ือแกไขสภาพจิตไมดีที่สั่งสมมานานแลว  
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สภาพของคนไทยทั่วไปเวลานี้ อาตมภาพอาจจะมองในแงราย

สักหนอย แตที่จริงคือพูดเนนในแงราย ถาไมพูดในแงราย ก็ไมรูจักตื่น 

แลวก็จะตกอยูในความประมาท เพราะฉะนั้น บางทีก็จําเปนจะตองวา

กันในแงราย เปนการพูดในแงราย เพ่ือปลุกพวกเราใหตื่นขึ้นมา  

สภาพของคนไทยเวลานี้ ขอพูดวามีลักษณะ ๓ อยาง คือ  

๑. มองแคบ  
๒. คิดใกล และ  
๓. ใฝตํ่า (คําน้ีขอรุนแรงหนอย) 
มองแคบ คือมัวแตมองกันไปมองกันมาอยูขางใน ในหมูพวก

เราเอง เหมือนกับไกในเขง ที่เขาจะเอาไปทําเครื่องเซนไหวตอน

ตรุษจีน ไกมันมองไปมองมา ก็เจอแตหนากัน พอมองกันไปมองกัน

มา มันก็กระทบกระแทกกัน แลวมันก็ตีกันอยูในเขงนั่นแหละ  

แตถาเรามองกวางออกไปภายนอก เราก็จะเห็นสภาพความ

เปนไปตางๆ เราจะมองเห็นปญหาของมนุษยชาติ มองเห็นปญหาของ

โลก ที่เราจะตองชวยกันคิดแกไข แลวเราก็จะมองเห็นศักยภาพของ

ตนเองในการที่จะรวมแกไขปญหาของโลก และที่จะชวยสรางสรรค

โลกดวย  

ถาเรามองกวางออกไป เราจะเห็นวา คนไทยเราก็มีศักยภาพในการ

ที่จะชวยแกไขปญหา และสรางสรรคอารยธรรมของโลกได เด็กและ

เยาวชนของเราจะตองถูกสอนใหมองกวางออกไป ไมใชมองแคบๆ อยู
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แคภายในสังคมของตนเอง แลวก็คิดวกวนติดตันและกระทบกระแทก

กันเอง 

เด็กของเรายกพวกตีกันเพราะอะไร เพราะมันไมมีอะไรเปนจุด

มองกวางและไกล ที่พนเลยตัวออกไป 

จุดมองที่กวางและไกลนั้น นอกจากจะเลยตัวออกไปแลว ก็เปน

จุดรวมใหแกใจของทุกคนที่มองดวย ใหเหมือนมีคูปรับหรือจุดหมาย

รวมกันอยูขางนอก ที่จะตองชวยกันจัดการ  

แตเม่ือมองอยูแคขางใน ก็เห็นแตหนากัน พอมองเห็นหนากัน 

มองกันไปมองกันมา ก็กระทบกระทั่งกัน กลายเปนคูตอสูหรือเปน

เปาหมายของกันและกัน เด๋ียวก็ตีกัน เด๋ียวก็ชกกัน  

เหมือนอยางเรายืนอยูในสนามสักรอยคน ถาไมมีอะไรจะมอง

กวางขวางออกไป เราก็มองหนากันเอง เม่ือมองหนากันไปมา เด๋ียว

บางคนก็เขมนกัน แลวก็กระทบกระทั่งชกตอยกัน  

แตถามีอะไรลอยอยูในฟากฟาไกลๆ สักอันหนึ่ง พอมีใครสะกิด

บอก สิ่งน้ันก็จะเปนจุดรวมสายตา ทุกคนท้ังรอยหรือทั้งหารอยก็จะ

มองมุงไปยังจุดที่อยูบนทองฟาอันไกลโนน เขาจะมองรวมจุดเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน และไมนึกถึงการที่จะกระทบกระทั่งกัน 

ในสังคมไทยนี้ เราไมมีเปาหมายอันสูงสงเปนจุดรวมใจ ที่จะทํา

ใหคนไทยสามัคคีมีความคิดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได เพราะฉะนั้น 

เราจึงอยูในลักษณะที่วามองแคบและคิดสั้น แลวก็มาตีกัน วุนวายกัน

อยูขางในนี่แหละ ไมรูจักจบ 
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ทําไมจึงวา คิดใกล คือเราคอยรอคอยตามรับจากเขา จึงคิดใกล 
หรือคิดสั้น ไปหยุดไปตันแคที่รอเขาทําเทาน้ันเอง เราไมคิดยอนเลยไป

ขางหลังวาเขาทํามาไดอยางไร และไมคิดไกลเลยไปขางหนาวา เราจะ

สรางสรรคอะไรไปใหแกอารยธรรมของโลกไดบาง 

เราจะตองคิดไกลไปขางหนา ปญหาของโลกนี้มีอะไรที่เราจะ

ชวยแกไขไดอยางไร คนที่จะทําอยางนั้นไดจะตองคิดไปไกลๆ วางแผน

ไปขางหนา   

อีกอยางหนึ่ง คือ ใฝต่ํา ความใฝต่ําคืออะไร คือมีความทะเยอ 
ทะยาน หวังแตลาภยศ มุงจะหาวัตถุบํารุงบําเรอความสุข และลุมหลง

เพลิดเพลินอยูกับการเสพอามิส ติดยศติดอํานาจ 

ความใฝอามิสในทางธรรมถือเปนของต่ํา แตเราเห็นเปนสูงไป 

การอยากไดผลประโยชน อยากเปนใหญเปนโต อยางน้ันอยางน้ี เรา

ถือวาใฝสูง แตใฝสูงอะไรได ที่จริงคือใฝต่ํา สิ่งเหลาน้ีพระพุทธเจาทรง

สรรเสริญที่ไหน  

ใฝสูง คืออะไร ใฝสูงก็คือใฝธรรม ใฝธรรมเปนอยางไร ก็คือ

ความปรารถนาที่จะสรางสรรคความดีงามใหแกชีวิต ใหแกสังคม 

อยากจะทําใหสังคมมีความสงบสุข มีสันติภาพ มีความเจริญกาวหนา 

มีความดีงามทั้งหลาย  

เด็กของเรามีไหมความใฝสูงอันนี้ ไมมี ถามี ก็หายากอยางยิ่ง 

เพราะสังคมของเราสอนเขาใหมีแตความใฝประโยชนสวนตัว ตองการ

ใหตัวยิ่งใหญ ใหหาลาภ ใหแยงชิงผลประโยชนกัน ใหร่ํารวยที่สุด 
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แลวเราก็เขาใจวาอยางน้ีแหละเปนความใฝสูง  

เม่ือเอาความใฝต่ําเปนใฝสูงเสียแลว มันก็หลงผิด ทิฏฐิก็ผิด 

มันจะไปดีไดอยางไร แลวความใฝสูงที่แทจริงก็เลยถูกมองขามไป จน

มองกันไมเห็น  

“มองกวาง คิดไกล ใฝสูง” มีเมื่อไร 
คนไทยจะเปนชาวพุทธไดอยางดี 

ชาวพุทธจะตอง มองกวาง คิดไกล ใฝสูง น้ีเปนหลักพระพุทธ-
ศาสนาใชไหม ขอใหพิจารณาดู  

พระพุทธศาสนาสอนใหเรามองกวาง มองกวางอยางไร คือไมมอง

อยูแคตัวเอง ไมมองแคสังคมของเรา แตใหมองทั้งโลก ใหมีปญญา

มองเห็นระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยในสรรพสิ่ง ในธรรมชาติ

ทั้งหมด  

เรามองวา ธรรมชาติทั้งหมดนี้เปนระบบแหงปจจัยสัมพันธ สิ่ง

ทั้งหลายในจักรวาลนี้มีความสัมพันธ พึ่งพาอิงอาศัยและสงผลกระทบ

ตอกันทั้งสิ้น และใหมีเมตตากรุณา ดําเนินชีวิตและบําเพ็ญกิจตางๆ 

พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย เพ่ือประโยชนสุขแกพหูชน 

เพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลโลก  

มองกวางนั้น ถายังมองออกไปไมถึงทั้งโลกหรือถึงอารยธรรมของ

มนุษยชาติ ก็ขอใหมีจิตสํานึกทางสังคม ในระดับประเทศชาติของ

ตัวเองกอน เปนการคอยๆ ฝก คอยๆ พัฒนากันไป ขยายทัศนะ
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ออกไป ไมใชมองอยูแคตัวเอง และผลประโยชนของตัว หรือเอาแตกลุม

แตพวกของตัว แลวก็กระทบกันไป กระแทกกันมา อยูแคน้ัน 

จิตสํานึกทางสังคมนั้น ตอนแรกเอาแคใหมีความรักบานเมือง มี

ความซาบซึ้งภูมิใจในความดีงามของชุมชนหรือสังคมของตน ซึ่งจะ

แสดงออกมาในจิตใจ เชนวา –  

เม่ือเห็นคนตางประเทศเขามาในบานเมืองของตน ก็คิดนึกวา 

ถาคนตางชาติเหลาน้ันเดินทางไปในประเทศของเรา ขอใหเขาไดเห็นได

ชื่นชมความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด ทิวทัศนธรรมชาติที่

สวยงามในบานเมืองของเรา และประชาชนที่อยูดีมีสุขมีนํ้าใจ 

แมแตไมเห็นคนตางชาติเหลาน้ัน แตตนเองเดินทางไปใน

บานเมืองของตัว มองเห็นความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด 

ทัศนีย-ภาพในธรรมชาติแวดลอมที่ยังคงอยูในสภาพอันดี และ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แลวเกิดความรูสึกชื่นใจ อยากใหคนตาง

บานตางเมืองมาเห็น และนึกวาถาเขามาเห็นแลว เขาก็จะชื่นชม  

เม่ือนึกไป และทําใหเปนไปจริงไดอยางน้ีแลว ก็เกิดความปติ 

เอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ ภูมิใจในประเทศชาติบานเมือง  

ความรูสึกนึกคิดอยางน้ี ถามีขึ้นเกิดขึ้นเสมอๆ ก็จะชักนําจิตใจ

และความคิดไปในทางที่ดีงาม และสรางสรรค จะทําใหชีวิตและสังคม

เจริญพัฒนาไปในทางที่ดีงามถูกตอง สําหรับมนุษยปุถุชน ไดแคน้ีก็

นับวาดีนักหนาแลว 
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พระพุทธศาสนาสอนให คิดไกลไปขางหนา จนกวาจะถึง

จุดหมายสูงสุด  

น่ันคือ ทานสอนใหมีชีวิตอยูกับปจจุบัน โดยมีปญญาสืบคน

หยั่งรูเหตุปจจัยยาวไกลในอดีต และมีความไมประมาทที่จะปองกัน

ความเสื่อม และสรางสรรคเหตุปจจัยใหพรอมที่จะนําไปสูความเจริญ

งอกงามในอนาคต บนฐานแหงชีวิตที่อยูกับปจจุบัน ที่จัดการกับ

ปจจุบันใหดีที่สุด ดวยการพัฒนาตนกาวไปขางหนาตลอดเวลา ใหชีวิต

งอกงามสมบูรณจนถึงพระนิพพาน น่ีคือคิดไกลอยางยิ่ง  

ใฝสูง ก็คือใฝธรรม มุงแสวงหาความรูความเขาใจใหเขาถึง

ความจริงแท ปรารถนาจะสรางสรรคความดีงาม บําเพ็ญประโยชนสุข

แกสังคม ใหชีวิตและสังคมบรรลุความดีงามประเสริฐเลิศดวยธรรม 

ใหโลกกาวพนการเบียดเบียน ขึ้นสูสันติสุข  

เหมือนดังพระโพธิสัตวที่ตั้งปณิธาน ใฝปรารถนาโพธิญาณ มีใจ

เด็ดเด่ียว มุงหวังบรมธรรม อยางน้ีจึงจะเรียกวาใฝสูง 

ความใฝสูง คือใฝธรรม ที่เปนหลักการใหญประจําใจของคนทั้ง

สังคม คือ การถือธรรมเปนใหญ เคารพธรรม บูชาธรรม  

คนในสังคมนี้จะตองเชิดชูบูชาความจริง ความถูกตอง ความดี

งาม ยึดเอาธรรม คือความจริง ความถูกตอง ความดีงามนั้นเปน

บรรทัดฐาน  

ถาสังคมไทยเปนสังคมแหงความใฝธรรมไดอยางน้ี ก็ถึงขั้นที่

เรียกไดวาเปนสังคมที่มีอุดมธรรม ถาคนไทยมีอุดมธรรมแลว ปญหา
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ตางๆ ที่เลวรายทั้งหลายจะหมดไป และความเจริญพัฒนาที่แทอันพึง

ปรารถนาจะตามมาอยางแนนอน 

เพราะฉะนั้น ชาวพุทธเราจะตองสอนกันใหถูกตอง แตจะตอง

เขาใจความหมายใหถูกตองเสียกอน ตองมองกวาง คิดไกล และ ใฝ
สูง ในความหมายดังที่ไดกลาวมาแลว  

อันน้ีเปนสิ่งที่เราจะตองนํามายํ้ากัน น่ีคือปญหาสังคมไทยที่

จะตองแกไข และคือเปาหมายที่จะตองทําใหได 

เม่ือรูวาสังคมไทยเปนอยางน้ี และควรจะทําใหเปนไปตาม

เปาหมายอยางน้ันแลว เราจะดําเนินการแกไขอยางไร 

ขอสรุปความที่กลาวมาเสียกอนวา เวลานี้สังคมไทยเรามีความ

สับสน และพรามัวมาก ตางคนตางไปคนละทิศละทาง  

แมแตที่บอกวานับถือพระพุทธศาสนา ก็ตองพูดวา นับถือไป

อยางน้ันเอง นับถือเพียงถอยคําที่พร่ําแตวาจา วาจาก็พรํ่าไปวาฉัน
นับถือพระพุทธศาสนา แตเอาจริงแลวเปนการนับถือที่ไมแทไมจริง 

เอาอะไรก็ไมรูมานับถือ  
ความพราความมัวความสับสนนี้เกิดจากการที่ไมมีอะไรเปน

จุดหมายสูงสุดของชีวิต และไมมีอะไรเปนจุดหมายรวมของชาติของ

สังคมใชหรือเปลา  

เราขาดอุดมการณที่จะเปนที่รวมแหงความคิดจิตใจ เราขาด

อุดมธรรมที่จะนําจิตสํานึกของสังคมและของชาติ  
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เลิกเสียที ความสับสนพรามัว และความขลาดกลัวที่เหลวไหล  
แนวแน ชัดเจน มั่นใจ คือทางออกอันเดียวของสังคมไทย 

อุดมธรรมที่จะนําจิตสํานึกของสังคมนี้มีความสําคัญมาก เวลานี้

เรามีอุดมธรรมนั้นหรือเปลา เราพูดกันวา ชาติ-ศาสน-กษัตริยๆ บอกวา 

น้ีเปนอุดมการณของเรา แตเรามีความชัดเจนในอุดมการณน้ีหรือเปลา  

ความจริง ชาติ-ศาสน-กษัตริย ยังไมใชอุดมการณสูงสุด อุดม-

การณสูงสุดจะตองเปนหน่ึงเดียว หมายความวา ชาติ-ศาสน-กษัตริย 

น้ัน จะตองอิงอยูบนอุดมการณสูงสุดน้ันอีกทีหนึ่ง และนั่นคืออุดมธรรม  

อุดมธรรมจะเปนแกนรอย ชาติ ศาสน กษัตริย ทั้งสามใหเปน

หน่ึงเดียวอีกทีหน่ึง จะเปนสามอยูอยางน้ีไมได ไมชัดเจน มันพรา  

ฉะน้ัน ตองถือวาสิ่งน้ีคนไทยขาดมาก คือการขาดอุดมการณ

สูงสุด ขาดอุดมการณที่เปนศูนยรวมแหงความคิดจิตใจที่เปนหนึ่ง

เดียว และใหเปนหนึ่งเดียว คือขาดอุดมธรรมที่จะนําจิตสํานึกของ

สังคมหรือของชาติไทย  

เราพูดวา พุทธศาสนานี้คนไทยสวนใหญนับถือ เปนศาสนาของ

คนไทย หรือเปนศาสนาประจําชาติ  

แตหลายคนจะแยงวา คนไทยนับถือพุทธศาสนา แตทําไม

ประเทศไทยจึงเปนอยางนี้ คือเต็มไปดวยปญหาอยางที่พูดมาเม่ือกี้น้ี 

ที่วาสังคมของเราเดนในการมีปญหาที่ต่ําทรามของโลก คนไทยมีชื่อ

เปนอันดับตนๆ ในเรื่องที่เปนความต่ําทรามเหลาน้ัน แลวประเทศไทย

เรานับถือพุทธ ทําไมประเทศไทยจึงเปนอยางน้ีเลา  
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หลายคนจะมาติเตียนพุทธศาสนา คลายๆ จะใหพระพุทธศาสนา

รับผิดชอบ เปนทํานองวา เพราะนับถือพุทธศาสนาคนไทยจึงแย คน

ไทยจึงตกต่ํา  

ถาแคนับถือกันธรรมดายังแยอยางน้ี ยิ่งไปบัญญัติเปนศาสนา

ประจําชาติเขาดวย จะมิยิ่งแยใหญหรือ คนไทยนับถือพุทธศาสนา 

ขนาดที่ไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญยังต่ําทรามขนาดนี้แลว ถา

บัญญัติจะขนาดไหน  

ถาจะมาติเตียนกันอยางน้ี ก็จะตองใหใชปญญาพิจารณากันสัก

หนอย ขอถามสัก ๓ อยางวา  

๑. คนไทยนับถือพุทธศาสนากันจริงหรือเปลา หรือเปนอยาง

ที่วาเม่ือกี้ คือนับถือเพียงถอยคํา พร่ําแตวาจา ขอใหสํารวจ
กันใหจริง  

๒. คนไทยรูพุทธศาสนากันจริงหรือเปลา ขอใหสํารวจดูซิวา 
คนไทยรูพุทธศาสนาแคไหน คนไทยทั่วไปตอบวาอะไรเปน
พุทธศาสนา  

๓. คนไทยมีความตั้งใจจริงไหมที่จะเอาพุทธศาสนามาใชในการ
แกปญหาหรือสรางสรรคสังคม และไดเอามาใชหรือเปลา  

ถาไดทําตามนี้แลวสิ เราจึงจะบอกวาพระพุทธศาสนาจะตอง

รับผิดชอบ ถาคนไทยนับถือพุทธศาสนาจริง รูพุทธศาสนา และไดมี

ความตั้งใจที่จะนําเอาพระพุทธศาสนามาใชในการแกปญหาสังคมและ

สรางสรรคประเทศชาติ ถาไดปฏิบัติอยางนี้แลวคนไทยยังแย จึงมี

ความชอบธรรมที่จะพูดวาพุทธศาสนาทําใหประเทศไทยต่ําทรามอยาง
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น้ี และเราจะยอมรับ แตขอใหตอบคําถาม ๓ ขอน้ีใหไดเสียกอน 

เพราะฉะนั้น จะตองมีความชัดเจนในเรื่องเหลาน้ี ถาจะใหพุทธ

ศาสนารับผิดชอบที่วาประเทศไทยนี้นับถือพุทธศาสนาแลวเจริญหรือ

เสื่อม พุทธศาสนาจะตองเปนอุดมการณของชาติ แลวคนไทยไดทํา

อยางน้ันหรือไม ถาไดทําอยางน้ันแลวไมสําเร็จ คอยวากัน  

เพราะฉะนั้น ตอนนี้จึงมีปญหาวา ในทามกลางความพรามัวของ

สังคมไทย ที่คนไทยกระจัดกระจายสับสน ไมมีอะไรชัดเจน ไมมีจุด

รวมใจ ไมมีเปาหมายสูงสุด อยางที่เปนอยูน้ี เราจะเอาอยางไร  

เราจะปลอยสังคมไทยใหโทรมและทรามอยูอยางน้ี เราจะอยูกัน

ไปวันๆ ตางคนตางหาผลประโยชนของตัวไปคนละทิศละทาง ปลอย

ใหปญหารายๆ ทั้งหลาย โหมกระพือรุมลอมเขามาอยางน้ีหรือ หรือจะ

พยายามแกไข อันน้ีคือคําถาม  

และถาจะแกไข เห็นดวยไหมที่จะตองมีแนวทางในการแกไข

อยางที่กลาวมานั้น คือจะตองมีจุดหมายสูงสุดเปนที่รวมใจ หรือมีสิ่งที่

ยึดเปนอุดมการณอยางที่กลาวมา แลวเอาสิ่งน้ีมาเปนแกนใหแกอุดม-

การณชาติ-ศาสน-กษัตริย ที่เราพูดถึงกันอยางพรามัวนั้นอีกชั้นหนึ่ง  

ถาไมมีแกนอันน้ี แมแตอุดมการณ ชาติ-ศาสน-กษัตริย ก็จะตื้อ 

ไมแจมจา เวลานี้ใครตอบไดวามีความชัดเจนในเรื่องนี้ หรือพูดกันไป

อยางน้ันเอง  

อน่ึง สิ่งที่เราจะเอามาเปนอุดมธรรมนําจิตสํานึกของสังคม หรือ

เปนอุดมการณของชาติน้ี จะตองมีลักษณะดีที่จําเปนประกอบดวย 
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อยางนอยอุดมการณน้ันจะตองมีลักษณะที่เอื้อเฟอ ไมบีบคั้นกลุมชน

อื่นผูมีลัทธิศาสนาที่นับถือตางออกไป สิ่งสําคัญที่พึงย้ําคือ นอกจากจะ

ไมเบียดเบียน ไมบีบค้ันแลว ยังเกื้อกูลดวย  

ลักษณะที่ไมบีบค้ันไมเบียดเบียนตอลัทธิความเชื่อถืออยางอื่นน้ี 

เปนสิ่งที่จําเปน เพราะถาขาดลักษณะนี้เสียแลว ประโยชนที่จะไดก็จะ

กลายเปนเสียไป หรือมิฉะน้ันก็จะไมคุม  

ผลเสียไมใชแคแตกแยก แตจะเปนการทํารายเบียดเบียนขม

เหงกันอีกตางหาก  

ถาลัทธิศาสนาที่มีลักษณะแบงแยก รังเกียจเดียดฉันทผูอื่น 

และบังคับศรัทธา ไดรับการยกขึ้นเปนอุดมการณของชาติ สังคมก็จะ

สูญเสียเสรีภาพในการนับถือศาสนา และอาจจะถึงกับเกิดการรบราฆา

ฟนกันเพราะลัทธิศาสนาเปนเหตุ 

พระพุทธศาสนามีลักษณะที่จําเปนขอน้ีแนนอน คือมีความใจ

กวาง ไมแบงแยก ไมจํากัดตัว ไมบังคับศรัทธา แตสนับสนุนเสรีภาพ

ทางศาสนา โดยเฉพาะถือหลักเสรีภาพในการใชปญญา  

ถาแมไดรับการยกขึ้นเปนอุดมการณของชาติ ก็ไมเปนเหตุให

กลายเปนการไดประโยชนอยางหนึ่ง แตเปนโทษอีกดานหน่ึง คือมิใช

วามาชวยแกปญหาความตกต่ําเสื่อมโทรมของสังคม แตกลับทําให

กลุมคนในสังคมเบียดเบียนขมเหงทํารายกัน 

ในทางตรงขาม เม่ือพระพุทธศาสนาเปนอุดมการณของชาติ 

กลับจะทําใหลัทธิศาสนาตางๆ ดํารงอยูไดดวยดี ทั้งในแงของ
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บรรยากาศที่มีเสรีภาพในการนับถือ และในแงที่ไดรับความเอื้อเฟอ

เก้ือกูล แทนที่จะไดอยางหนึ่งเสียอยางหนึ่ง ก็กลายเปนไดสองชั้น  

พุทธศาสนามีลักษณะที่วาน้ีปรากฏใหเห็นชัด ไมวาจะโดย

หลักการก็ตาม หรือโดยประวัติศาสตรก็ตาม  

ขอใหใชปญญาตรวจสอบและพิจารณาดวยใจเปนธรรม วาเปน

ความจริงตามที่วาน้ีหรือไม 

จําเปนที่สังคมทั้งหมดจะตองมีอุดมธรรมหรืออุดมการณรวม

สักอยางหนึ่ง ถาเรามีความคิดชัดและมั่นใจในความจําเปนและ

ประโยชนแลว ก็ไมควรจะมัวกลัวอยู  

สิ่งที่ควรกลัวไมกลัว กลับไปกลัวสิ่งที่ไมควรกลัว เชน กลัววา

จะมีการแตกแยก กลัวอยางน้ันอยางน้ี  

สิ่งที่ควรกลัว ก็คือสังคมที่จะเสื่อมโทรม ที่จะไมรูจักพัฒนา ที่

ย่ําแยมีแตปญหาอยางที่เปนอยูน้ี ที่พอแมขายลูกไปเปนโสเภณี ที่คน

ติดเอดสกันมากมาย ที่สถาบันตางๆ ในสังคมฟอนเฟะ ประชาชนหวัง

พึ่งไมได อยางน้ีไมกลัวหรือ  

สิ่งที่ควรกลัวไมกลัว กลับไปกลัวตอสิ่งที่จะเอามาใชแกปญหา 

แลวไมเอาสิ่งที่จะแกปญหามาใช จะวาสังคมไทยนี้มีมิจฉาทิฏฐิหรือเปลา  

เพราะฉะนั้น จะตองคิดกันอยางจริงจัง ในเรื่องของหลักหรือตัว

ของสิ่งที่จะใชแกปญหา  

จริงไหมที่วาจะตองมีอะไรที่เปนอุดมการณของสังคม ที่วาจะตอง

มีจุดหมายสูงสุดของชีวิตและสังคม ถาจําเปนแลวก็ตองคิดกันใหชัด  
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เม่ือคิดไดแลว ถาจะมีปญหาที่เปนหวงกันอยูบาง เชน ความ

แตกแยกแบงพวก หรือการบีบคั้นกัน ก็เห็นชัดอยูแลววา เรื่องนี้ไม

เปนปญหาในกรณีของพระพุทธศาสนา 

เพราะฉะนั้น จึงขอใหคิดกันใหชัดวา ที่พูดมาน้ีเปนจริงหรือไม  

ถาไมยอมแกปญหาเพราะมัวกลัวสิ่งที่จะแกปญหา ก็ตองพูดวา

กลัวสิ่งที่ไมควรกลัว สวนสิ่งที่ควรกลัว คือปญหาความเสื่อมโทรมของ

สังคม กลับไมกลัว น่ีเราเปนอะไรกัน  

ควรพูดยํ้าไวอีกครั้งหนึ่งวา สําหรับพระพุทธศาสนานั้น การ

พิจารณาวาควรบัญญัติใหเปนศาสนาประจําชาติหรือไม ขึ้นอยูกับ

เหตุผลอยางอื่น ไมใชเหตุผลเกี่ยวกับการกลัวความแตกแยก หรือกลัว

ชาวพุทธจะไปบีบค้ันขมเหงผูอื่น เพราะในแงน้ีผลจะกลับตรงขาม  

กลายเปนวา ถาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ จะกลับ

เปนการชวยสรางความอยูรอดปลอดภัยใหแกลัทธิศาสนาอื่นดวยซ้ํา 

ตองย้ําวา ความจริงในเรื่องนี้ ถาใครยังไมชัด ขอใหไปศึกษาใหแจม

แจง ไมควรจมอยูในความไมรูหรือคาดคิดเอาเอง 

ถายังจะยกเหตุผลเกี่ยวกับการกลัวความแตกแยกบีบค้ันทาง

ศาสนามาเปนขอถกเถียงในกรณีน้ี จะกลายเปนการแสดงถึงการขาด

ความรูในเรื่องศาสนา และความไมรูจักพระพุทธศาสนา ทั้งในดาน

หลักการ และในดานประวัติศาสตร ความกลัวแงน้ี ควรตัดไปไดเลย 

ควรจะพิจารณาเหตุผลอื่นๆ ที่เปนประโยชน 
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สังคมไทย เล่ือนลอยกันตอไป 
หรือเด็ดเดีย่วดวยจิตสํานึกที่จะแกไข 

อาตมาไดพูดแลววา ไมสนใจที่จะรวมรณรงคเร่ืองน้ี แตเปน
หวงการรณรงคน้ันวา ถาจะทํา ก็ตองทําดวยความรูความเขาใจ และ
ระบุเหตุผลใหชัดเจน  

สวนจุดสนใจก็อยูตรงที่วา จะนําเอาพระพุทธศาสนามาใช
แกปญหาและสรางสรรคสังคมไทยของเราไดอยางไร  

แตปญหามันโยงเขามาวา ในการที่จะแกปญหาของสังคมและ

สรางสรรคประเทศชาติน้ัน ถาจะทําใหสําเร็จจะตองมีอะไรอยางหนึ่งที่

จะยึดเปนอุดมการณสูงสุด หรือจะตองเอาหลักอะไรสักอยางหนึ่งมา 

สรางมานําสังคมนี้ใหมีจิตสํานึกตอจุดหมายรวมกัน ซึ่งขอเรียกวาเปน 

“อุดมธรรมนําจิตสํานึกของสังคม” เรื่องก็เลยมาพันกันตรงนี้  

ขอยํ้าอีกครั้งหนึ่งวา อาตมาไมสนใจที่การรณรงค จุดที่สนใจก็

คือวา จะเอาพุทธศาสนามาใชแกปญหาของสังคมและสรางสรรค

ประเทศชาติน้ีอยางไร  

แตแลวปญหานี้มันโยงไปสูอีกปญหาหนึ่งวา ในการที่จะ

แกปญหาสังคมและสรางสรรคประเทศชาติไดอยางน้ัน มันกลายเปน

เรื่องจําเปนที่วาเราจะตองมีอะไรสักอยางหนึ่งมาเปนอุดมการณที่รวม

ความคิดจิตใจของคนในชาติ และเปนอุดมธรรมที่จะมานําจิตสํานึก

ของสังคมนี้ เราจึงจะสามารถแกปญหาของสังคมและนําชาติให

กาวหนางอกงามไปไดสําเร็จ  
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ถาเราจะตองบัญญัติเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 

ก็นาจะทําดวยเหตุผลน้ี ในเมื่อเปนความจําเปน ไมมีทางอื่น เพราะถาขืน 

ปลอยอยูอยางน้ี สังคมไทยจะเสื่อมโทรมและต่ําทรามลงไปตามลําดับ  

แลวมีทางอื่นไหมละ ที่จะแกปญหา?  

ฉะน้ัน ในตอนนี้ จะขอตั้งเปนคําถาม ๒ ขอ ใหชวยกันตอบ 

และขอใหตอบโดยใชปญญา ดวยความคิดพิจารณา และดวยความ

เปนกลางที่มีใจไมเอนเอียง  

ขอที่ ๑ ถามวา จําเปนไหม และถึงเวลาหรือยัง ที่ชาติไทย

สังคมไทยนี้จะตองมีอุดมการณสูงสุด ที่รวมความคิดจิตใจของคนในชาติ 

และจะตองมีสิ่งที่เรียกวาอุดมธรรมนําจิตสํานึกของชีวิตและสังคม  

เราจะตองมีสิ่งน้ีหรือยัง หรือจะอยูกันไปวันๆ เรื่อยๆ เปอยๆ 

ไปอยางนี้ ปลอยใหปญหาความเลวรายตางๆ รุมลอมรุกไลสังคม

ตอไป และปลอยชีวิตปลอยสังคมไปตามกระแสเสพกระแสไสย ที่เรา

ตามมาอยางประมาทออนแอและอยางไมรูไมเขาถึงไมเทาทันน้ัน   

ขอที่ ๒ ถามวา ถาจําเปนและถึงเวลาที่จะตองมี อะไรเหมาะสม

ที่สุดที่จะมาเปนอุดมการณสูงสุด และเปนอุดมธรรมที่จะนําจิตสํานึก

ของสังคมนี้ ดวยเหตุผลและปจจัยแวดลอมตางๆ ที่กลาวมานั้น  

อันน้ีขอตั้งเปนคําถาม และขอใหตอบดวยใจบริสุทธิ์ยุติธรรม 

โดยมีใจเปนกลาง และโดยใชปญญาจริงๆ 

ทีน้ี ขอถามคําถามยอย ที่สืบเนื่องจากคําถามใหญน้ัน ตอไปอีกวา  

๑. อุดมการณอะไรที่คนไทยยึดถือแลว จะชวยใหประเทศไทย
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น้ีมีอะไรที่จะใหแกชาวโลก ที่จะชวยสรางสรรคอารยธรรมของโลก 

และทําใหคนไทยนี้มีความเปนผูนําไดบาง คือมีอะไรที่จะใหแกผูอื่น 

ไมใชจะเปนผูรับอยางเดียว  

๒. อุดมการณอะไรที่เรายึดถือแลวจะไดผลในทางสรางสรรค 

พรอมทั้งไมกดขี่บีบค้ันใครอื่นดวย  

อุดมการณหลายอยาง ถายึดถือขึ้นมาแลว จะทําใหเกิดการบีบ

ค้ันเบียดเบียนผูอื่น  

แตในโลกนี้ ขอใหคิดกัน ถามทั้งโลกเลย ขอใหตอบดวยใจเปน

ธรรม และดวยปญญาพิจารณาใหชัดเจนวา อุดมการณที่ยึดถือแลว 

จะไมเปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียนบีบคั้นชนกลุมอื่นเลย และมีทางที่

จะเกื้อกูลดวย  

อยางนอยเปนอุดมการณที่ไมเปดชองใหมีการเบียดเบียนบีบคั้น

ผูอื่น หรือยากเหลือเกินที่จะไปเบียดเบียนใครได เพราะไมมีคําสอน

หรือหลักการที่จะยกขึ้นมาเปนขออางใหทําอยางน้ันได  

อุดมการณอะไรที่ยึดถือแลว จะเกิดผลอยางน้ี  
ขอถามไวเทาน้ี รวมความวาเปนคําถามใหญ ๒ ขอ และคําถาม

ยอย ๒ ขอ  

อาตมภาพมาพูดวันน้ี ไดบอกแลววาเปนกลาง และไมไดสนใจ

ในการรณรงค แตสนใจในเรื่องที่วา  

๑. ทําอยางไรเราจึงจะเอาพระพุทธศาสนามาชวยแกปญหาของ

สังคมประเทศชาติตลอดจนของโลกทั้งหมดใหไดผล พรอมกับที่มอง
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วา สังคมไทยของเรามีปญหาอะไร และมีความเสื่อมโทรมอยางไรบาง  

๒. ไดคิดเห็นวา ถึงเวลาแลวที่จะตองแกปญหากันอยางจริงจัง 

และเมื่อถึงเวลาสําคัญอยางน้ี คนไทยเรากลับไมมีความชัดเจน มีแต

ความพรามัวสับสน แลวก็พูดอะไรกันไปตางๆ ที่ไมทําใหมีอะไรชัดเจน

ขึ้นมาสักอยาง มีแตทําใหพราสับสนย่ิงขึ้น แลวก็กลัวในสิ่งที่ไมควร

กลัวอยางที่วาเม่ือกี้  
อะไรที่เปนปญหา อะไรที่ควรเอามาใชแกปญหา ซึ่งควรจะพูด

กันใหชัดเจน ก็ไมกลาพูด กลัวทางโนนกลัวทางนี้  

ก็พูดกันมาใหมันชัดเจนสิ แลวถามันเปนสิ่งที่จําเปน มันดีจริงๆ 

เราก็เอามาใชมาปฏิบัติกัน มีปญหาพวงมาเล็กๆ นอยๆ มีทางออกได 

ไมตัน ก็เดินหนาไป ไมมัวหวั่นไหว ควรจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้สักที  

แมแตที่วารักชาติ ความคิดก็พรามัวตื้อตัน รักสําหรับไวทะเลาะ

กัน ไมมีความหมาย  

ในเม่ือชาวพุทธเปนคนสวนใหญของประเทศชาติ ถาคนสวน

ใหญพรามัวสับสน สังคมจะเดินหนาไปดีไดอยางไร 

อยาปลอยสังคมไทยใหพรามัวอยูอยางนี้ จะเอาอยางไร ก็ให

จริงสักอยาง 

อาตมภาพตองขออภัยดวยที่ไปอานเหตุผลในการที่จะบัญญัติ

พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไวในรัฐธรรมนูญ ดังที่ปรากฏใน

เอกสารการประชุมที่ถวายไปนั้นแลว ก็ไมคอยเห็นดวย ตองขออภัย

ทานผูรางดวยวาอยาถือสากัน จะขอนํามาอานไวหนอย มีดังนี้ 
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“...ยังมีคนไทยอีกหลายคน รวมทั้งคน
ไทยที่เปนชาวพุทธที่มีความรูและตําแหนงสูง 
ไมยอมพูดวา พุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติ...จึงมีความจําเปนที่จะตองบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญใหแนชัดวา พระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติ”  

เรามีเหตุผลแคน้ีหรือ ที่จะเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา

ชาติ เพ่ือจะใหคนทุกคนตองพูดอยางน้ี หรือแมแตตอนทายก็จะพูดใน

ทํานองเดียวกัน ในตอนวาดวยผลที่คาดวาจะไดรับ ก็บอกวา  

“...เปนการยอมรับทั้งทางพฤตินัยและ
นิตินัยวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติไทย จะไดไมเกิดความลังเล ความคลาง 
แคลงใจ และการโตเถียงกันวา พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติไทยจริงหรือไม...”  

อาตมภาพวา แคน้ีมันไมนาจะเปนเหตุผลเลย และไมนาจะมา

หวังผลเพียงแคน้ีเลย  

อยางที่กลาวแลววา พระพุทธศาสนาไมใชมีเพ่ือตัวเอง ถาจะทํา 

เราไมไดทําเพื่อพระพุทธศาสนานะ เราจะตองมีความคิดวา ที่ทําน้ี 

เราทําเพื่อสังคมไทยและเพื่อมนุษยชาติ  
เราจะเอาพระพุทธศาสนามาใช เพื่อชวยแกปญหาสังคมที่มัน

เสื่อมโทรมอยูอยางน้ี และเพื่อสรางสรรคสังคมประเทศชาติใหเจริญ

งอกงามไปในทางที่ถูกที่ดี  



๘๖ เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจําชาต ิ

และไมใชแคประเทศไทยหรือสังคมไทยเทาน้ัน แตเราทําเพ่ือจะ

ไดชวยแกปญหาของโลก เราจะไดเอาสิ่งที่เรามีอยู มาชวยสรางสรรค

อารยธรรมของมวลมนุษยดวย อันน้ีเปนจุดหมายที่แทจริง  

จุดสําคัญอยูที่วา ถาเราเอาพระพุทธศาสนาขึ้นมาเปนอุดมการณที่
เปนจุดรวมใจรวมความคิดของคนในชาติ ที่ผูนับถือพุทธศาสนาเปน

คนสวนใหญอยูแลวนี้ หรือเอาพุทธศาสนามาเปนอุดมธรรมนําจิตสํานึก

ของสังคมนี้ มันจะชวยใหเราบรรลุจุดหมายน้ีไดไหม  

กลาวคือจุดหมายในการที่จะแกปญหาสังคมไทย และในการที่

จะชวยแกปญหาของสังคมโลก ทําใหประเทศไทยมีสวนสรางสรรค

อารยธรรมของโลกดวย  

อาตมาอยากใหเบนความสนใจมาสูจุดน้ี จึงไดตั้งคําถามอยางที่

กลาวมาแลว  

เพราะฉะนั้น จะขอทวนคําถามอีกครั้งหนึ่ง ขอตั้งคําถามเพียง 

๒ ขอเทาน้ัน คือ  

ขอ ๑ ถามวา มีความจําเปนไหม และถึงเวลาหรือยัง ที่ชาติไทย 

สังคมไทย จะตองมีอุดมการณที่เปนจุดรวมความคิดจิตใจของคนใน

ชาติ และมีจิตสํานึกของชีวิตและสังคมเสียที จําเปนไหม และถึงเวลา

หรือยัง 

ขอ ๒ ถามวา ถาจําเปนตองมี และถึงเวลาที่จะตองมีแลว อะไร

เหมาะที่สุด ที่จะมาเปนอุดมการณและเปนเครื่องนําจิตสํานึกน้ัน  
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ตอจากน้ันมีคําถามยอยอีก ๒ ขอ คือ  

๑. อุดมการณอะไร หรือสิ่งใดที่สังคมไทยยึดถือเปนอุดมการณ

แลว จะทําใหประเทศไทยเรานี้มีอะไรที่จะใหแกโลกไดบาง และซึ่งจะ

ทําใหสังคมไทยเปลี่ยนภาวะของตน จากความเปนผูรับและเปนผูตาม 

ไปสูความเปนผูนําและเปนผูให 

๒. อุดมการณอะไร ที่ยึดถือแลว จะไดผลในการแกปญหาและ

สรางสรรค โดยที่พรอมกันน้ันก็ไมกดขี่บีบคั้นใครอื่น แตกลับมีผล

ในทางชวยเหลือเก้ือกูลดวย อยางนอยก็เปนอุดมการณที่เปดชองใหมี

การบีบคั้นเบียดเบียนผูอื่นไดยากที่สุดหรือนอยที่สุด ในโลกนี้มีอุดม-

การณและอุดมธรรมอะไรที่มีลักษณะอยางน้ี  

ที่วามาน้ีเปนการพูดกันในเชิงปญญา และเปนการเชิญชวนให

พูดกันดวยใจเปนธรรม ไมตองเอนเอียงเขาขางไหน แตใหใชปญญา

พิจารณาดวยใจเปนกลางวา คําถามที่ยกขึ้นมาตั้งน้ี เม่ือตอบดวย

ความรูสึกที่แทบริสุทธิ์ และไดใชปญญาอยางสูงสุดแลว คําตอบจะ

ออกผลมาเปนอยางไร ขอใหทุกทานไปคิดพิจารณา  

ถาจะบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ก็นาจะทํา

ดวยเหตุผลน้ี มิใชดวยเหตุผลอยางอื่น 

พูดอีกอยางหนึ่งวา ถาพิจารณาดวยปญญาที่ชัดเจน และดวย

ใจเปนกลางแลว คําตอบออกมาวา สิ่งน้ันคือพระพุทธศาสนา การ

บัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ก็ถึงเวลาที่สมควร 
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แตก็ตองยอนกลับมาถามทานผูนําชาวพุทธทั้งหลาย คือพวกเรา

กันเองนี้วา ชาวพุทธมีความชัดเจนแนแลวหรือในอุดมการณของ

พระพุทธศาสนา และพรอมแลวหรือที่จะนําเสนออุดมธรรมของ

พระพุทธศาสนา ที่จะมาเปนแกนนําในการแกปญหาของสังคมไทย 

และสรางสรรคอารยธรรมของมนุษยชาติ 

อาตมภาพไดพูดมาเปนเวลาพอสมควรแลว ขออนุโมทนาทุกทาน 

ซึ่งขอถือวาเปนชาวพุทธที่เปนผูนํา ซึ่งมีความรับผิดชอบตอพระพุทธ-

ศาสนา และสังคมไทยสวนรวม ตลอดจนประโยชนสุขของมนุษยชาติ

ทั้งหมด  

อาตมภาพเขาใจวาทุกทานมีเจตนาดี เปนกุศลเจตนา เพราะฉะนั้น 

เราคงจะไดมาชวยกันในการที่จะแกปญหาของสังคมไทย และ

สรางสรรคสังคมนี้ใหเจริญกาวหนาไปสูสันติสุข และชวยกันทําใหโลก

น้ีเปนโลกแหงความรมเย็นเปนสุขดวย  

ขอใหทุกทานที่มีกุศลเจตนานี้ จงประสบแตจตุรพิธพรชัย ดวย

อานุภาพคุณพระรัตนตรัย จงมีความรมเย็นเปนสุข เจริญงอกงามใน

ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลนาน 
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บทแถมทายไวทบทวน 

เม่ือ ๓๐๐ กวาปกอนโนน บาทหลวงฝรั่งเศสชื่อวา ฌอง เดอบูร 
เขามาเมืองไทยสมัยอยุธยา ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช 

เห็นอัธยาศัยไมตรีของพุทธศาสนิกชนคนไทย ที่แสดงออกตอคน

ตางชาติตางศาสนาแลว เกิดความประทับใจ  

บาทหลวงผูน้ัน ไดเขียนจดหมายเหตุยืนยันไวหนักแนน ซึ่ง

กลายเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรวา ไมมีประเทศไหนอีกแลวใน

โลก ที่คนมีเสรีภาพทางศาสนาเทากับในประเทศสยาม  

(ในเมืองฝรั่งเศสของเขาเอง ตลอดแผนดินยุโรป จนแทบทั่วเอเชีย 

เวลานั้น มีแตการรบราฆาฟนห้ําหั่นบีฑาบีบคั้นกันดวยเรื่องศาสนา) 

แมถึงบัดน้ี ในยุครัตนโกสินทร แผนดินรัชกาลที่ ๙ คําพูดของ

บาทหลวง ฌอง เดอบูร ก็ยังเปนความจริงอยูเหมือนเดิม  

คําพูดของบาทหลวง ฌอง เดอบูร ที่บันทึกไวใน จดหมาย

เหตุการเดินทางของพระสังฆราชแหงเบริต วาดังนี้ 

“ขาพเจาไมเช่ือวาจะมีประเทศใดในโลก ที่ มี
ศาสนาอยูมากมาย และแตละศาสนาสามารถปฏิบัติ
พิธีการของตนไดอยางเสรีเทากับประเทศสยาม” 

ความจริงที่วาน้ี คนไทยในปจจุบันมองเห็นหรือไม และจะรู

เขาใจวาเปนจริงอยางไร ก็อยูที่วา คนไทยเหลาน้ันรูจักสังคมของ

ตนเอง และรูจักสังคมอื่นในโลกหรือไม  
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สภาพที่เปนจริงอยางน้ี ไมควรจํากัดอยูแคประเทศสยามเทาน้ัน 

แตควรแผขยายไปใหมีเปนสากลทั่วทั้งโลก  

อยางไรก็ตาม ตามสภาพที่ปรากฏในปจจุบัน ภาวะแหง

สันติภาพอยางน้ันมิไดขยายออกไป มีแตทําทาวาจะหดตัวแคบเขาทุก

ที แมแตในประเทศไทยสยามนี้ ก็ไมรูวาจะรักษาความดีงามที่เปน

จุดเดนน้ีไวใหยืนยาวตอไปในอนาคตไดนานเทาใด  

ถาตองการใหดินแดนสยามยังมีความดีงาม อยางที่บาทหลวง

ฝรั่งเศสชื่นชมดวยความแปลกประหลาดอัศจรรยใจตั้งแตครั้งกอน

โนนสืบตอไป และถาปรารถนาจะใหโลกนี้มีสันติสุข โดยการที่มนุษย

ทุกชาติศาสนามีไมตรีเปนมิตรตอกัน . . .  

คนไทยแหงแดนสยามที่เคยไดรับความชื่นชมวาดีเดนในทางมี

เสรีภาพที่เกื้อกูลแกกันน้ี นอกจากมีเมตตาแลว จะตองมีปญญารู
เขาใจ ทั้งรูจักตัวเองและรูจักคนชาติศาสนาอื่นๆ ใหตรงตามความเปน

จริงดวย จึงจะสามารถใชเมตตานั้นสรางสรรคโลกแหงความรมเย็น ที่

คนอยูรวมกันอยางสุขสันตขึ้นมาได  

เฉพาะอยางยิ่งในโลกบัดน้ี ที่เต็มไปดวยการแบงแยกและความ

รุนแรง เหมือนรอการแกไข คนไทยสมควรอยางยิ่ง ที่จะคิดกันให

จริงจัง ในการสืบคนคุณสมบัติพิเศษแหงชาติวัฒนธรรมของตนขึ้นมา

อนุวัตรพัฒนา ทําเมืองไทยสยามนี้ ใหเปนแผนดินแบบอยาง ที่

มนุษยทุกชาติเชื้อหมูเหลาอยูรวมกันดวยน้ําใจไมตรีมีสันติสุข 

 




